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s. 1. 
2 Januai·i 1933. BESLUIT tot aanvull ing van 

het Koninklijk besluit van 25 Augustus 
1925 (Staatsblait n°. 365), woals dit bij 
Koninklijk beslui t van 15 Augustus 1930 
(Staatsblad n°. 366) aangevuld is, tot aan
wijzing overeenkomstig artikel 170 der 
hooger-onderwijswet van het "Fonds ten 
behoeve van Indologische studiën aan de 
Rij ksuniversiteit te Utrecht" a ls bevoegd 
om bij de faculteiten der rechtsgeleerd
heid en der letteren en wijsbegeerte aan 
de Rij ksuni versi tei t te U t1·echt bijzondere 
leerstoelen te vestigen. 

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

Onderwijs, Kunsten en ,vetenschappen van 4 
November 1932, n°. 3915 III, afdeeling Hooger 
Onderwijs; 

Gelet op de artikelen 170-172 der hooger
onderwijswet; 

Den R aad van State gehoord (advies van 
20 December 1932, n°. 39); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 28 December 1932, n°. 
5046, afdeeling Hooger Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
In Ons besluit van 25 Augustus 1925 (Staats

blad n°. 365), zooals dit bij Ons besluit van 
15 Agustus 1930 (Staatsblad n° . 366) , aange
vuld is, tot aanwijzing overeenkomstig artikel 
170 der hooger-onderwijswet van het "Fonds 
ten behoeve van Indologische studiën aan de 
R ij ksuniversiteit te Utrecht" als bevoegd om 
bij de faculteiten der rechtsgeleerdheid en der 
letteren en wijsbegeerte aan de Rijksuniversi 
teit te Utrecht bijzondere leerstoelen te vesti
gen, wordt sub II de punt achter "h . de 
J apansche taal- en letterkunde" vervangen 
door eene puntkomma, en daarna wordt toe
gevoegd: i. de Chineesche taal - en letterkunde. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
W e tenschappe n is belast met de uitvoering van 
dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal wor
den geplaatst, en waarvan a fschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 2den J anuari 1933. 
WILHELMINA. 

De Ministe1· van Onderwijs, 
Kunst en en W etenschappen, 

J. T erpstra. 
(Uitgeg. 13 Janua1-i 1933.) 

s. 2. 
3 Januai·i 1933. BESLUIT, houdende wijzi-

ging van het Organiek Besluit P.T.T. 1928. 
Wij WILHELMINA, enz.; 
Gelet op het Organiek Besluit P .T.T. 1928 ; 
Overwegende, dat het wenschelij k is de arti-

kelen 12 en 13 van dat besluit aan te vullen 
en te wijzigen; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 29 December 1932, n°. 2, 
Hoofdbestuur der Posterijen, Telegrafie en 
Telefonie ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
Art. I. Het tweede l id van artikel 12 van 

het Organiek Besluit P.T.T. 1928 wordt als 
volgt gewijzigd: 

"2. Met voorbehoud van het bepaalde in 
" het volgende lid heeft overgang van een 
"kantoor naar een lagere klasse of sub-klasse 
"geen invloed op de ambtelijke positie van 
,, den reeds met de functie van directeur belas
,,ten ambtenaar." 

Art. II. Het derde lid van artikel 12 wordt 
vierde lid, terwij l wordt ingel ascht een nieuw 
derde lid, luidende: 

"3. De bepaling van het vorig lid geldt 
"eveneens, indien de overgang veroorzaakt 
"wordt door reorganisatie, welke een of meer 
" diensten geheel of ten deele aan het kantoor 
"onttrekt, of verandering brengt in deszelfs 
"ressort, en de met de functie van directeur 
" belaste ambtenaar daarvoor was aangewezen 
"met ingang van een datum vallende vóór 1 
"Februari 1933. Voor hen, wier aanwijzing 
"ingaat op of na dezen datum, wordt de wedde 
"ter zake van bedoelden overgang door den 
" Directeur-Generaal verminderd met niet meer 
" dan f 200.- per jaar, telkens na verloop van 
"elk jaar sedert den datum van ingang der 
"wijziging, a ls bedoeld, in de eerste zinsnede 
"van deze a linea, met dien verstande evenwel 
"dat de total e vermindering uit dezen hoofde 
"niet meei· zal bedragen dan 10 % van de op 
"den datum der wijziging genoten wedde met 
"inbegrip van den toeslag, welke boven het 
,,rangsalaris kan worden genoten en dat terug
,,gang in rang niet zal plaats hebben." 

Art. III. Het tweede lid van artikel 13 
wordt als volgt gewijzigd: 

"2. Met voorbehoud van het bepaalde in 
,,het volgend lid heeft overga ng van een hulp
"kantoor naar een lagere klasse of sub-klasse 
"geen invloed op de regeling van de wedde 
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,,van den reeds benoemden kantoorhouder." 
Art. IV. H et derde lid van artikel 13 

wor dt vijfde lid ; een n ieuw derde en vierde 
lid van den vo lgenden inhoud worden tus
schengevoegd : 

"3. De bepal ing van het vorig lid geldt 
"eveneens, indien de overgang veroorzaakt 
,,wordt door reorganisatie, welke een of meer · 
,,d iensten geheel of ten deele aan het hulpkan
"toor onttrekt en de kantoorhouder ter plaatse 
,,was benoemd met ingang van een datum, val
,, lende vóór 1 Febr. 1933. Voor hen, wier benoe
"ming ingaat op of na dezen datum, wordt de 
"wedde ter zake van bedoelden overgang door 
"den D irecteur-Generaal verminderd met niet 
,,meer dan f 100.- per jaar, telkens na ver
,,loop van elk jaar sedert den datum van in
"gang der wijziging, als bedoeld in de eerste 
,.zinsnede van deze alinea. 

,,4. Voor zoover en voor zuo lang de gele
,,genheid ontbreekt den betrokken kantoor
" houder e lders op een hul pkantoor van gelij ke 
"of hoogere klasse werkzaam te stellen, zal 
,,de vermindering, bedoeld in het eerste lid, 
"niet meer bedragen dan 10 % van de op den 
,,datum der wijziging van kantoorklasse geno
"ten wedde met dien verstande dat de wedde 
"niet zal dalen beneden het minimum van de 
"salarisschaal , waarin de betrokkene op den 
,,datum der wijziging is ingedeeld." 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst E:D waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan de Alge• 
meene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 3den Januari 1933. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, P. J. Re y me r. 
{Uitgeg. 13 Jan. 1933.) 

s. 3. 
3 Januari 1933. BESLUIT tot nadere wijzi

ging van het Koninklijk B esluit van 11 
Ju li 1929 {Staatsblad n°. 474) {Vuurwa
penreglement). 

Wij \VILH ELMI.t"\TA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

J ustitie van den 13 October 1932, 2e. Afdee
ling C, !1°. 948 ; 

Overwegende, dat het noodig en wenschelij k 
is het Vuurwapenreglement, mede ter uitvoe
ring van de bij de wet va11 8 Jul i 1932 {Staats
blad n°. 345) tot stan d gekomen wijziging der 
Vuurwapenwet 1919, aan te vullen en te wijzi
gen; 

Den R aad van State gehoord {advies van 
1 November 1932, n°. 22) ; 

Gelet op de nadere voo rd rach t van Onzen 
voornoemden Mi nister van den 30 December 
1932, 2e. A fdeel ing C, n°. 928; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
A rt. I . Ons beslu it va n 11 Juli 1919, Staats

blad n° . 474, houdende voorschriften ter ui t
voering van de V uurwapenwet 1919, zooals 
dat besluit is gewijzigd bij besluit van 15 J u l i 
1920, Staatsblad n°. 608, wordt nader gewij 
zigd a ls volgt: 

1. Artikel 1 van het besluit van 11 J uli 
1919, Staats blad n°. 474, wordt gelezen a ls 
vol gt: 

,,De in di t besluit voorkomende uitdruk
,,kingen hebben, met inach tneming van het be-

,,paalde in het volgende l id, deze lfde betee
,, kenis als in de Vumwapenwet 1919. 

" Onder vuurwapenen wo rden mede verstaan 
,,ala rmpistolen en andere soortgelijke voor be
,,dreiging of afdreiging geschi kte voorwerpen, 
"met u itzondering van die, welke geen loop 
"of een kennelij k verkorten, gehee l gevul den 
,, loop hebben, en we lke zoodanig zijn inge
"rich t, dat zij enkel losse patronen van een 
,,kaliber niet grooter dan 6 m.M. kunnen be
" vatten, terwij l de ligplaats van die patronen 
"en de gasuitlaat loodrecht staan op den loop 
,,of op de lengterichting van het voorwerp." 

2. In artikel 9, tweede lid van voornoemd 
besluit vervallen de woorden: ,,waar nood ig 
voorzien van een aangehechten bon voor de 
afleve r· ing van een vuurwapen,". I n het de rde 
l id, onder 1 ° ., van dat artikel worden de 
woorden: ,,het consent" vervangen door de 
woorden "de machtiging" . 

3. Achter artikel 9 van voornoemd beslui t 
wordt een n ieuw artikel, en wel artikel 9bis, 
ingevoegd, luidende: 

,,De aanvraag om een bon voor de afleve
"ring van een vuurwapen, zooals bedoeld in 
,,artikel 6, tweede lid, onder 2° ., der Vuur
,,wapenwet 1919, wordt schriftelijk of monde
" ling gericht tot het hoofd van plaatselij ke 
,,politie van de woonplaats van den aanvrager, 
,,of tot een door dat hoofd tot het in ont
"vangstne1nen van die aanvraag aangewezen 
,,ambtenaar. 

" Indien een machtiging tot het voorhanden 
,,hebben van een vuurwapen in beroep inge
"volge artikel 3 der Vuurwapenwet 1919 of 
"ingevolge artikel 63 der Jachtwet 1923 is 
,, verleend, kan bij die verleening tevens wor
"den bepaald, dat aan belanghebbende een 
"bon voor de aflevering van een vuurwapen 
,,wordt uitgere ikt. 

,,De bon is ingericht naar een model vat\
,,gesteld door den Ministe r van Justitie." 

4. In artikel 11 van voornoemd beslui, 
wordt in plaats van het daar voor de eerste 
maal vermelde bedrag van "één gulden" ge
lezen: ,, vijf en twintig cents" en voor het voor 
de tweede maal vermelde bedrag van "één 
gulden" gelezen: ,, vijftig cents". 

Art. II. Dit bes luit treedt tege lij k met de 
Wet van 8 Juli 1932, Staatsblad n° . 345, in 
werking. 

Onze Minister van Justitie is be last met de 
uitvoering van dit besl uit, dat in het Staatsblad 
za l worden geplaatst en waarvan afschri ft za l 
worden gezonden aan den R aad van S tate en 
aan de Al gemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 3den J anuari 1933. 
WILHELMINA. 

De Minister van J ustitie, J . D o n n e r . 
{Uitgeg . 13 .Janum•i 193 3. 

s. 4. 
4 J anuari 1933. BESLU IT tot schorsing van 

het beslu it van den raad der gemeente 
H eesch van 13 December 1932, strekkende 
tot instelling van eene commiss ie van bij
sta nd , be last met rege ling en p laatsing der 
kerm isaangelegenheden op het eigen ker
m isterrein der gemeente, voor zoover deze 
n iet raken het po litie-wezen in deze ge
meente. 

Geschorst tot 1 Juli 1983. 
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s. 5 . 

7 Januari 1933. BESLUIT tot vaststelling 
van het t ijdstip van inwerkingtreding van 
de wet van 30 December 1932 (Staatsblad 
n°. 708). (1'arieven van geregts kosten iv 
st,·afzaken) . 

l n;we1·kingt1·eàJing 1 F ebruari 1933. 

s. 6. 

7 Januari 1933. BESLUIT tot aanvu lli ng 
van het Koninklijk besluit van 5 Septem
ber 1924 (Staatsblad n°. 438) tot nadere 
regel ing van de aanwijzing van de Ver
eeni g ing voor hooger onderwijs op Gere
formeerden grondslag, gevest igd te A 1nste1·
da111, als bevoegd eene bijzoudere universi
teit te hebben, die ten aanzien van eenige 
door h aar te verleenen doctorale graden 
en uit te reiken getuigschriften gelijke 
rechten heeft als de Rijk universiteiten. 

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

Onderwijs, Kunsten en vVetenschappen van 
12 November 1932, n° . 37803, afdeeling Hoo
ger onderwijs; 

Gelet op a rtikel 184 der hooger-ondenvijs
wet · 

D ~n Raad van State gehoord (advies van 
20 December 1932, n°. 40); 

Gelet op het nader rapport van Ouzen voor
noemden Minister van 4 Januari 1933, n° . 
5047, a fdeel ing Hooger onderwijs; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Te rekenen van 20 October 1930 af wordt 

in Ons beslui t van 5 September 1924 (Staats
blad n°. 438) tot nadere regeling van de aan
wijzing van de Vereen ig ing voor hooger onder
wijs op Gereformeerden grondslag, gevestigd te 
Amsterdam, als bevoegd eene bijzondere uni 
versiteit te hebben, die ten aanz ien van eenige 
door haar te vei-leenen doctorale graden en 
uit te re iken getuigschriften gel ijke rechten 
heeft a ls de Rijksuniversiteiten, onder I na 
de woorden "in de rechtsgeleerdheid" inge
voegd: 

, in de wis- en nll.tttltrkund,e 
en wordt onder II na "b . de vrije studie
richting;" ingevoegd: 

i11 cle wis- e,o nat·uurkuu.d.e, afgel egd met als 
hoofdva k: 

a. de wiskunde, 
b. de natuurkunde, 
c. de scheikunde, 
d. de wijsbegeerte; 
Onze l\li inister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van clit besluit, dat in het StJaa.tsbla,iG zu.l wor
den geplaatst en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den R aad van State. 

's-Gravenhage, den 7den J anuari 1933. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onde,·wijs. 
Kunste1• en W etenschappen, 

J . T er pst r a. 
( Uitgeg. 3 Februa,·i 1933. 

s. 7. 
9 J anua.,·i 1933. BESLUIT tot intrekking van 

het Koniklijk besluit van 21 Juli 1902 
(Staatsblad n°. 157 ), tot vastste lling van 
het reglement op de Rijkskweekscholen 
voor vroedvrouwen, laatstelijk gewijzigd 
bij Koninklijk besluit van 22 Maart 1924 
(Staatsblad n°. 156}, en tot het opnieuw 
vaststellen van een Reglement voor de 
Rijkskweekschool voor vroedvrouwen te 
Rotterda,n. 

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

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken van 
7 November 1932, n°. 526 C., Afdeeling Volks
gezondheid; 

Gelet op Ons besluit van 21 Juli 1902 
(Staa.tsbla.d n° . 157), laatstelijk gewijzigd bij 
Ons bes lui t van 22 Maart 1924 (Staatsblcul 
n°. 156}; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
27 December 1932, n°. 25); 

Gelet op het nader rapport van Onzen Minis
ter van Staat, Minister van Binnenl andsche 
Zaken van 5 Januari 1933, n°. 826 C., Afdee-
l i ng Volksgezondheid; · 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
I. met ingang van 1 J·anuari 1933 in te 

trekken Ons bes! uit van 21 J ui i 1902 (Staats
blad n°. 157} to_~ vaststelling van het regle
ment voor de R1Jkskweekscholen voor vroed
vrouwen, laatste lijk gewijzigd bij Ons besluit 
van 22 Maart 1924 (Staatsblad n°. 156), en in 
werking te doen treden een Reglement voor de 
Rijkslnveekschool voor vroedvrouwen te R otte,·
da,n, zooals bij dit besluit is gevoegd; 

II. te bepalen, dat de Comm issie van Toe
zicht en Beheer over de Rijkskweekschool 
voor vroedvrouwen te Rotterdam, de genees
heer-directeur en de beambten aan die school 
bij het in werking treden van het nieuwe regle
ment in hun functie gehandhaafd blij ven. 

Onze Minister van Binnen landsche Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit 
dat in het Staatsblad zal worden gepla atst e~ 
waarvan af chri ft zal worden gezonden aan 
den R aad van State. 

's-Gravenhage, den 9den Januari 1933. 
WILHELMINA. 

De Mjnister van Staat, 
1lf iniste1· van B innenlandse/ie Zaken, 
Ruys d e Be erenbro uck. 

( Uitgeg. 24 Jan,ta.ri 1933. 

REGLEMENT ~-001· de R ij/..û.:u·eekschool voo,· 
v1·oedvrottwen. 

A,·t . 1. Het toezicht en he~ beheer over de 
Rijkskweekschool voor vroedvrnuwen te Rotter
dam, met inbegrip van de daaraan verbonden 
kraaminrichting is opgedragen aan eene com
missie, bestaande uit ten -minste drie leden 
die door de Koningi11 worden benoemd e~ 
ontslagen. De benoeming geschiedt voor niet 
l anger dan zes jaren, met dien verstande dat 
telkens om de twee jaren een lid afti-~edt 
dat echter herbenoembaar is. ' 

De Commissie benoemt een harer leden tot 
voorzitter en een andeT harer leden tot secre
taris. 

Art. 2. Waar in dit reglement gesprnken 
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wordt van de directie, wordt daarmede be
doeld de Commissie van Toezicht en Beheer. 

Art. 3. Het onderwijs aan de lnveekschool 
omvat: 

a. de allereerste beginselen van natuur- en 
scheikunde; · 

b. den bouw en de verrichtingen van het 
menschelijk lichaam en de beginselen der bac
teriologie; 

c. de theoretische en practische verlos
kunde ; 

d . de zuigelingenverwrging en de kraam
vrouwenverpleging; 

e. de beginselen der sociale hygiëne. 
De leerlingen ontvangen tevens voortgezet 

l ager onderwijs. 
Het onderwijs wordt gegeven door een ge

neesheer-directeur en door een of meer assis
tenten, meesteressen-vroedvrouwen, onderwij
zers en onderwijzeressen. 

De geneesheer-directeur wordt door de Ko
ningin benoemd, geschorst en ont lagen. 

De ass istenten, meesteressen-vroedn·ouwen, 
onderwijzers of onderwijzeressen worden door 
den Minister van Binnenlandsche Zaken en 
op de door dezen bepaalde jaarwedden na aan
beveling van de directie benoemd. 

Ten behoeve van het practi ch onderwijs is 
aan de kwee kschool een kraaminrichting ver
bonden. 

Voor den dienst daarin worden bij het huis
houdelijk reglement, bedoeld in artikel 13, 
voorschri ften gegeven. 

Art. 4. Het aantal uitwonende en inwo
nende leerlingen wordt elk jaar door den 
Minister van Binnenlandsche Zaken bepaald, 
de directie gehoord. 

Art. 5. Eenmaal 's-jaars wordt aan haar, 
die als leerling op de kweekschool wenschen 
te worden toegelaten, op de plaatsen en den 
t ijd, door den Minister van Binnenlandsche 
Zaken aan te wijzen, gelegenheid gegeven tot 
h et afleggen van een examen, volgens een door 
genoemden Minister vast te stell en pro
gramma. 

Dit examen wordt kosteloos afgenomen door 
eene commissie, waarvan de voorzitter, de 
leden, de plaatsvervangende leden en de secre
taris telkens door den Minister van Binnen
landsche Zaken worden benoemd. 

De voorzitter, de leden, de plaatsvervangen
de leden en de secretaris genieten reis- en 
verblij fkosten en een presentiegeld van vijf 
g ulden per dag. 

H et examen wordt niet in het openbaar ge
houden. 

Art. 6. Tot het afleggen van het in artikel 
5 bedoelde examen wordt niemand toegelaten, 
tenzij bi ij ke : 

1 ° . door overlegging van een uittreksel 
uit de geboorteregisters, dat zij niet jonger i 
dan negentien jaar en haar zes en twintigste 
j aar nog niet heeft volbracht; 

2° . Dat zij niet lij dt aan een of ander voor 
de uitoefening van het beroep als vroedvrouw 
hinderl ij k lichaamsgebrek en in het algemeen 
eene goede gezondheid geniet en daaromtrent 
aan de examencommissie overlegt de schrifte
lijke verklaring van een geneeskundige, uit 
welke verklaring zelve moet blijken, dat deze 
is afgegeven na opzettelijk ingesteld onder
zoek ; 

3°. dat z1J 1s van onbesproken zedelijk ge
drag ten blijke waarvan een bewijs moet wor
den overgelegd, a fgegeven door den burge
meester harer woonplaats, binnen eene maand 
vóór den dag der overlegging. 

De plaats, de dag en het uur van het exa
men van de belanghebbende worden door den 
voorzitter van de commissie bepaald en haar 
door den secretaris schriftelijk medegedeeld. 

In afwijking van het bepaalde onder 1 °. 
van dit artikel kan Onze Minister van Binnen
landsche Zaken in bijzondere gevall en tot 
het afleggen van het examen toelaten perso
nen , die niet jonger zijn dan 18 jaar en haar 
35ste jaar nog niet hebben volbracht. 

A,·t. 7. De voorzitter van de in artikel 5 
bedoelde examencommissie wordt, zoo noodig, 
vervangen door het eerstbenoemde I id, dat ter 
vergadering tegenwoord ig is tenzij bij meer
derheid van stemmen der aanwezige leden een 
ander lid daarvoor wordt aangewezen . 

De commissie beraadslaagt en bes! ist niet 
dan bij tegenwoordighe id van tenmin te de 
grootste helft der leden. 

Bij verhindering van een der leden wordt, 
wo noodig, door don voorzitter een plaatsver
vanger opgeroepen. 

De beslissingen der commissie worden ge
nomen bij meerderheid van stemmen der aan
wezige leden. Staking van stemmen over den 
uitslag van een examen geldt voor afwijzing. 

A,·t . 8. ·a den afloop van het examen wor-
den zij, die geslaagd zijn en vermoedelijk voor 
plaatsing in aanmerking komen, door den 
geneesheer-directeur of op diens last, door 
één der aan de school verbonden geneeskundi
gen, onderzocht. 

Na den afloop harer werkzaamheden brengt 
de examencommissie aan den Minister van Bin
nenl andsche Zaken een verslag van h are be
vindingen uit, met opgave van de geëxami
neerden, die zij in aanmerking meent te moe
ten brengen voor plaatsing als leerling aan 
de kweekschool in de volgorde, waarin de voor
gedragenen naar het oordeel der commissie 
aanspraak op plaatsing hebben. Zij vermeldt 
daarbij voor ieder der voorgedragenen of bij 
het geneeskundig onderzoek, bedoeld in de 
eerste a linea van dit artikel, gebleken is, dat 
zij lichamelijk al of niet geschikt is te achten 
voor de uitoefening van het beroep van vroed
vrouw. 

De commissie vermeldt daarbij tevens van 
elke voorgedragene of zij, uitsluitend of bij 
voorkeul'

7 
als inwonend leeding verlangt ge

pi natst te worden. 
A an de geëxamineerden, die zij niet voor 

plaats ing voordraagt, doet de commis ie mede
deeling van den ongunstigen uitslag van het 
examen. 

Art. 9. De Minister van Binnenlandsche 
Zaken beslist over de plaatsing als leerling 
aan de kweekschool en doet daarvan aan de 
belanghebbenden mededeeling. Evenzoo ge
schiedt mededeeling aan de door de examen
commissie voorgedragenen, die niet geplaatst 
worden. 

Gehuwden, met of wnder kinderen, en we
duwen met kinderen kunnen alleen al s inwo
nend leerling worden geplaatst. 

Art. 10. Toelating als inwonend leer! ing 
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geschiedt - behoudens door den Minister van 
Binnenlandsche Zaken goed te keuren af
wijking hiervan - niet dan nadat de belang
hebben'de zich door eene schriftelij ke verkla
ring en onder het stellen van twee gegoede 
borgen ten genoegen van den Minister van 
Binnen'landsche Zaken, voor de nakoming van 
het laatste lid van d it artikel, verbonden heeft 
om zich gedurende den tijd van twee jaren, 
volgende op het tijdstip waa rop zij de be
voegdheid van vroedvrouw verkregen zal heb
ben, beschikbaar te stellen om benoemd te 
worden tot gemeentevroedvrouw in de gemeen
te of de gemeenten, door den Minister van 
Binnenlandsche Zaken aan te wijzen, tegen 
eene vaste bezoldiging van ten minste zoo
danig bedrag als naar het oordeel van ge
noemden Minister in die gemeente of gemeen
ten naar den aldaar geldenden levensstandaard 
noodig moet worden geacht. 

De leerling, die na het verkrijgen van de 
bevoegdheid van vroedvrouw eene som van 
f 600 gestort heeft in 's Rijks schatkist, is van 
deze verbintenis ontslagen. 

Ontslag van de verbinten is kan om bijzonde
re redenen verleend worden door den Minis
ter van Binnenlandsche Zaken. 

Bij niet-nakomen van de verbintenis binnen 
een door den Minister van Binnenlandsche 
Zaken bepaalden tijd is de nalatige eene som 
van f 600 aan den Staat verschuldigd. 

A1·t. ll. De leerlingen, zoowel de uitwonen
de a ls de inwonende, zijn ter zake harer klee
ding onderworpen aan de voorschriften, daar
omtrnnt door de direct ie te geven. 

De inwonende leerlingen moeten steeds voor
zien zijn van eene voldoende hoeveelheid voor 
deugdelijke reiniging vatbare kleedingstukken, 
ten genoegen van de directie. 

Art. 12. De kosten van voeding, bewas
ching en verpleging der inwonende leerlingen, 
en a lle kosten van het onderwijs en de leer
middelen komen ten laste van 's Rij ks schat
kist. 

De inwonende leerlingen betalen als tege
moetkoming in de kosten van het onderwijs, 
de voeding, bewassching .en verpleging een 
schoolgel d van f 200 per jaar; de uitwonende 
leerlingen betalen als tegemoetkoming in de 
kosten van het onderwijs een schoolgeld van 
f 100 per jaar. 

Het schoolgeld is verschuldigd op den lsten 
Octobe,· over het met den lsten September 
te\'ornn aangevangen kwartaal en op den lsten 
der maa nden December, :Maart en Juni over 
de kwartalen, welke met die maanden aan
vangen. 

Bij de berekening van het schoolgeld worden 
gedeelten van kwartalen voor geheele ge-
1·ekcnd. 

De schoolgelden moeten worden voldaan aan 
de directie vóór het einde der maand, waarin 
zij ver chuldigd worden. 

De opbrengst der gelden wordt in 's Rijks 
chatkist gestort. 
De l\finister van Binnenlandsche Zaken is 

bevoegd in bijzondere gevallen geheele of ge
deelte! ij ke ontheffing te verleenen van de ver
pi ichting tot betaling van schoolgeld. 

Art. 13. Het . dagelij ksch beheer van de 
kweekschool en van de daaraan verbonden 

kraaminrichting is onder de directie opgedra
gen aan een geneesheer-directeur;• het financi
eel beheer is evenwel onder de directie opge
dragen aan een beambte. 

De beambten van de kweekschool en van 
de daaraan verbonàen kraaminrichting worden 
benoemd en ontslagen door den Minister van 
Binnenlandsche Zaken, de d il'ectie gehoord. 

De werkzaamheden en de verpl ichtingen 
van deze beambten worden geregeld in een 
huishoudelijk reglement, door de directie, 
onder goedkeuring van genoemden Minister, 
vast te steJlen. Het noodige dienstpersoneel 
wordt aangesteld door de directie, daartoe 
door genoemden .Minister gemachtigd. 

Art. 14. Het in artikel 13 bedoelde huis
houdelijk reglement bevat ook de noodige be
palingen omtrent de rngeling van de werk
zaamheden der Commissie van Toezicht en 
Beheer, en de noodige bepalingen omtrent de 
vervanging van den geneesheer-directeur bij 
diens ongesteldheid, afwezigheid of ontsten
tenis. 

Eene instructie voor den "'eneesheer-direc
teur wordt door den :Minister van Binnen
landsche Zaken vastgesteld . 

A1·t. 15 . Het ondenvijs, hetwelk ook de ver
pleging omvat, vangt elk jaar in het begin 
van September aan en eindigt elk jaar op den 
laatsten dag van Augustus. 

De lessen worden gegeven naar een pro
gramma door de directie, onder goedkeuring 
van den Minister van Binnenlandsche Zaken, 
vastgesteld. 

Op Zondagen, gedurende de Kerstweek en 
de daaropvolgende week en van Donderdag 
vóór Paschen tot Maandag na Paschen wordt 
geen theoretisch onderwijs gegeven. 

Art. 16. De leerlingen mogen zonder toe
stemming der directie geen gedeelte van het 
onderwijs verzuimen. Ter bijwoning van ver
lossingen en ter verpleging van kraamvrouwen 
en kinderen, blijft ook gedurende de vacantie 
een telkens door de directie aan te wij zen ge
deelte der leerlingen in de kweekschool werk
zaam. De bepaling geldt voor den geheelen 
duur van den cursus. Bij niet nakomen dezer 
verplichting is de nalatige een som van f 200 
aan den Staat verschuldigd. 

Desverkiezende kunnen de leerlingen ge
durende de vacantie ii. de kweekschool bl ij ven. 

A1·t. 17. De dil'ectie is bevoegd eene lee1·
I ing wegens grof pi ichtverzuim of wangedrag, 
of bij gebleken ongeschiktheid voor de be
trekking van vroedvrouw, alsmede bij niet
betaling van het verschuldigde schoolgeld, het 
verder verblij f en het bijwonen van het onder
wijs aan de kweekschool te ontzeggen. Zij geeft 
daarvan terstond kenn is aan den Minister van 
Binnenl andsche Zaken. Van de uitspraak der 
directie kan de leerling in beroep komen bij 
den Minister van Binnenlandsche Zaken. 

A 1·t. 18. De d irectie is bevoegd eene 1 eer-
1 ing, die na afloop van het eerste studiejaar 
blijk geeft van onvoldoende vorderingen, het 
onderwijs in dat studiejaar nog eenmaal te 
doen volgen. 

De leerlingen zijn gehouden gedurende twee , 
of (wanneer het eerste I id van dit artikel 
wordt toegepast) drie achtereenvolgenrle. ja1'en 
het onderwijs bij te wonen, voordat zij het 
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theoretisch gedeelte van het examen als vroed
vrouw afleggen, tenzij door de directie de ver
gunning daartoe eerder gegeven wordt. 

Door den Minister van Binnenlandsche Za
ken kan in bijzondere geval len, op voordracht 
van de directie, voor in- en uitwonende leer
lingen het genot van het onderwijs en voor 
inwonende leerlingen ook dat van de inwoning 
en verpleging worden verlengd voor den tijd 
van 1 jaar. 

Art. 19. Bepalingen omtrent de schooltucht 
en de ver pi ichtingen en leefwijze van de leer
lingen, voor wover daarin niet bij dit regle
ment is voorzien, worden opgenomen in het in 
artikel 13 bedoeld huishoudelijk reglement. 

A1·t. 20. J aarlij ks, vóór 1 Juni , draagt de 
directie van de kweekschool aan den Minister 
van Binnenlandsche Zaken eene begrooting 
van uitgaven voor ten behoeve van de kweek
school voor het volgend di enstjaar. 

Na het einde van eiken cursus dient zij een 
uitvoerig verslag omtrent den toestand der 
kweekschool en van de daaraan verbonden 
kraaminrichting aan genoemden Minister in. 

Behoort bij Kon inklijk beslu it van den 9den 
Januari 1933, (Staatsblad n°. 7). 

s. 8 . 

Mij bekend, 
De M inister van Staat, 

Ministe1· van B innenlandsche Zaken, 
Ruys d e B eerenbrouck. 

11 J anua1·i 1933. BESLUIT, bepalende de 
bekendmaking in het 8taatsblad van het 
op 1 November 1932 te 's-Gmvenhage tus
schen Nederlani6 en B elr,ië gesloten ver
drng, strekkende tot u itbreiding van het 

ederlandsch-B el gisch uitleveri ugsverdrag 
van 31 Me i 1889 (Staatsblad 1889, u 0

• 93) 
en van de aanvu ll ende verdragen van 14 
Februari 1895 (Stcudsblcid 1895, n° . 32) 
en van 25 October 1927 (Staat.~blad 1928, 
n°. 4) tot den B elgischen Congo en het 
mandaatgebied van Ruanda-U1·1mdi. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Gezien het op 1 November 1932 te 's-Graven

hage tusschen N ed,erland en JJelgië gesloten 
verdrag, strekkende tot uitbreiding van het 
Nederlandsch-Belgisch uitleveringsverdrag van 
31 Mei 1889 (Staatsblad 1889, 11°. 93) en van 
de aanvull ende verdrngen van 14 Februari 
1895 (Staat sblad 1895, n°. 32) en van 25 
October 1927 (Staatsblcul 1928, n°. 4) tot den 
B elgischen Congo en het 1nandaatgeb ied van 
Ruanda-Urundi, van welk verdrag een afdruk 
en eene vertaling bij dit besluit zij n ge
voegd ; 

Overwegende, dat de akten van bekrachti
ging van dat verdrag op 14 December 1932 
te B russel zij n uitgewisseld ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den 7den J anuari 
1933, Directie van het Protocol, n°. 40775; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
bovengenoemd verdrag van 1 November 1932, 
alsmede de vertaling daarvan, te doen bekend 
maken door de plaatsing van dit Besluit in het 
Staatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden van Depal'tementen 
van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor zoo-

veel hem aangaat, belast met de uitvoering 
van hetgeen ter zake wordt vereisch t. 

's-Gravenhage, den Helen J anuar i 1933. 
WILHELMINA. 

D e M inister van B uitenlandsche Zaken, 
B e e I a e r t s v a n B I o k I a n d. 

(Uitgeg. 20 Januari 19 33. 

Fransche tekst. 

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas 
et 

Sa Majesté Ie ro i des Belges, 
ayant jugé nécessaire d'appliquer au Congo 

beige et aux territoi,·es du Ruanda-Urundi, au 
sujet desquels la Belgique exerce un mandat 
a u nom de la Société des ations, l a conven
tion d 'extracl it ion entre les Pays-Bas et la 
Belgique du 31 mai 1889 et les com·entions 
adclitionnelles à cette convention du 14 fénier 
1895 et du 25 octobre 1927, ont nombé dans 
ce hut pour Leur plénipotentia ires: 

Sa Majesté la Reine de Pays-Ba : 
J onkheer Frans Beelaerts van Blokland, 

Son ministre des affaires étrangères; 
Sa Majesté Ie Roi des Bel ges: 
Mons ieur Charles Maskens, Son em·oyé 

extraordinaire et ministre plénipotentiaire à 
La Haye, 
Ie quels, après s'être communiqué leurs ple ins 
pouvoi rs, reconnus en bonne et c!ue forme, sont 
con venus de ce qui su it: 

Art icle premier. Les disposit ions de la con
vention d'extradition entre les P ays-Bas et la 
Belgique du 31 mai l 889 et les com·entions 
additionnelles à ce tra ité du 14 février 1895 
et du 25 octobre 1927 s'appliqueront au Congo 
beige et aux territoires du Ruanda- rund i. 

Art. 2. La demande d'extrndition d'un indi
vidu qui s'est réfugié au Congo beige ou clans 
Ie Ruanda-Urundi sera faite au Gouvemeur
Général du Congo beige par Ie principal agent 
consulaire des Pays-Bas dans cette co lonie. 

, ' il s'agit d'un individu réfugié clans un 
territo ire d'ontre-mer néerlandais la demande 
sera faite au Gouverneur-Général ou au Gou
verneur de ce territoire par Ie principal agent 
consulaire de Belgique dans ce territoirn. 

Le Gouverneur-Général ou Ie Gou,·ernem· 
aura toutefo is la faculté d' en référer à Sou 
Gouven1ement pour la suite à dorrne r à la 
demande d'extrnclition. 

La voie indiquée dans l' a linéa précéclent est 
substituée à la voie diplomatique dans tou 
les cas oll cel Ie-ei est requise par la con\·ent ion 
d'extradition du 31 mai 1889 et les com·entions 
acld it ionell es à cette convent ion. 

Art. 3. Pour l'appl ication de la convcnt io11 
du 31 mai 1889 et des conventions aclcli t io
ne ll es à cette convention, y compris la pré
sente convent ion, il faut entendre, par natio
na ux be lges les citoyens belges et les ressortis
sants du Congo beige. Sont ass inril és aux 
nationaux belges les ressort issants du Ruanda
Urundi. 

Art. 4. Le délai de quinze jours prévu à 
l'article 10 de la convention d'extradition 
belgo-néerlandaise du 31 mai 1889 est porté 
à tro is mois. 

Art. 5. La présente convent ion ser a. ratifiée 
et les rati fi cations seront échangées à Bruxel-
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les, Ie pi us töt possible. Elle entrera en vigu
eur trois mois après !'éch ange des ratifica
t ions. Ell e continuera à sortir ses effets jusqu 'à 
six mois après déciaration contra ire de la part 
de l ' un des deux Gouvernements. Néanmoins 
e l Ie sera censée dénoncée par Ie fait de la 
dénonciation de la convention d'extradi t ion 
du 31 mai 1889 entre les P ays-B as et la Bel 
g ique. 

En foi de quo i, les plénipotent iares respec
t ifs ont signé la présente convention et y ont 
apposé leurs cachets. 

Fait en double exemplaire à la H aye, Ie l er 
novembre 1932. 

Vertaling. 

(L.S.) Beel aerts van Blok] and. 
(L.S.) Ch. M askens. 

Hare M ajeste it de Koningin der Neder 
landen 

en 
Zijne Majeste it de Koning der Belgen, 
het noodig geoordeeld hebbende op den 

Belgischen Congo en het gebied van Ruanda
U rundi , ten aanzien waarvan België een man
daat namens den Volkenbond uitoefent, het 
11itl everingsverdi'ag toe te passen tusschen Ne
derland en België van 31 Mei 1889 en de 
daarbij behoorende aanvu ll ende verdragen van 
14 Februari 1895 en van 25 October 1927, 
hebben te dien e inde tot Hunne Gevolmach
tigden benoemd: 

H are Majesteit de K oningi n der Neder
landen: 

Jonkheer Frans Beelae rts van Blokland, 
Hoogstderzel ver Mi nis ter van Buitenl a ndsche 
Zaken; 

Zijne :\-fajesteit de Koning der Belgen: 
den heer Charles Maskens, Hoogstdeszel fs 

buitengewoon gezant en gevolmachtigd min is
ter te 's-Gravenhage, 

di e, na e lkander hunne volmachten te hebben 
medegedeeld, welke in goeden en behoorlijken 
vorm zijn bevonden, omtrent het navolgende 
zijn overeengekomen: 

Artikel 1. De bepalingen van het ui tleve
ringsverdrag tusschen Nederl and en België 
van 31 Mei 1889 en de daarbij behoorende 
aanvull ende verdragen van 14 Februari 1895 
en van 25 October 1927 zullen van toepassing 
zij n op den Belgischen Congo en het gebied 
van Ruanda-Uruncli. 

Art. 2. De aanvrage om uitlevering van 
een persoon die schuilplaa ts gezocht heeft in 
den Belgischen Congo of in Ruanda-Urundi 
zal worden geri ch t aan den Gouverneur-Gene
raal van den Belgischen Congo door den hoog
sten consu lairen ambtenaar der Nede rlanden 
in die kolonie. 

Indien het een pe,·soon geld t di e schui lpl aats 
gezocht heeft in een Nederlandsch overzeesch 
gewest, zal de aanvrage worden gericht aan 
den Gouverneur-Generaal of aan den Gouver
neur van da t gewest door den hoogsten con
sula iren ambtenaar van België in dat gewest. 

De Gouverneur-Generaal of de Gouverneur 
zal echter bevoegd zijn aan zijne R egeering 
de besl issing te onderwerpen wel k gevolg aan 
de aanvrage om uitl evering zal zijn te geven. 

De in het vor ige li d aangegeven weg zal in 
de plaats treden va n den diplomatieken weg 
in alle gevall en waarin deze wordt ve reisch t 
door het uitleveringsverdrag van 31 Mei 1889 
en de daarbij behoorende aanvull ende ver
dragen. 

Art. 3. Voor de toepassing· van het verdrng 
van 31 Mei 1889 en de daa rbij behoorende 
aanvullende verdragen, met inbegrip van het 
tegenwoordige verdrag, moet onder Belgische 
onderdanen worden verstaan de Belg ische 
staatsburgers en de Belgische onderdanen in 
den Bel g ischen Congo. Met Belgische onder
danen zijn gelijkgesteld de onderdanen in Ru
anda-Urundi. 

Art. 4. De termijn van vijftien dagen , voor
zien bij a1-tikel 10 van het Belgisch-Neder
landsch uitleveringsve rdrag van 31 Mei 1889, 
wordt op drie m aanden gebrach t. 

Art. 5. Dit verdrag zal worden bekrachtigd 
en de bekrachtigingsoorkonden zullen zoo spoe
d ig mogel ij k te Brussel worden uitgewisse ld . 
Het zal in werking treden dr ie maanden nà 
de uitwisseling der bekracht ig ingsoorkonden. 
H et zal van kracht blijven tot zes maanden 
nadat een van de beide R egeeringen een ver
klaring in tegenovergeste lden zin zal hebben 
a fgelegd . Niettemin zal het geach t worden 
te zijn opgezegd door het fe it der opzegging 
van het uitleveringsverdrag van 31 Mei 1889 
tusschen Nederl and en België . 

Ter oorkonde waarvan de wederzijdsche ge
volmachtigden d it verdrag hebben geteekencl 
en van hun zege ls hebben voo rzi en. 

Gedaan in tweevoud te 's-Gravenhage, den 
lsten November 1932 

s. 9. 

(L.S.) Beelaerts van Blokland. 
(L.S.) Ch. Maskens. 

12 Januari 1933. WET tot machtig ing van de 
Ministers van vVaterstaat en van Financiën 
tot oprichting van de N aamlooze Vennoot
schap " H aven van Vliss ingen" en tot het.. 
sluiten van een overeenkomst met die ven
nootschap betreffende de exploitat ie, de 
erfpacht en het gebruik van havens en 
haventerreinen en de daartoe behoorende 
inrichtingen en toekenn ing aan die ven
nootschap van de bevoegdheid tot het 
heffen van rechten. 

Wij WILHELMINA, enz . .. . doen te weten, 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben 

dat het wenschelijk is machtiging te ve rl eenen 
tot op1·ich ting van de Naamlooze Vennoot
schap "Haven van Vlissingen" volgens Sta
tuten, al s in ontwe rp bij deze ·wet zijn gevoegd. 
en tot het slui ten van een overeenkomst met 
die vennootschap betreffende de exploi tatie, de 
erfpach t en het gebru ik van havens en haven
terreinen en de daartoe behoorende inrich
ti ngen, a lle gelegen in de gemeente Vl issingen 
volgens het ontwerp, hetwelk eveneens· bij deze 
wet is gevoegd, en dat het mede wenschelij k 
is aan die vennootschap de bevoegdheid te ver
leenen tot het heffen van rechten voor het 
gebru ik van d ie havens ; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State enz. 
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Art. 1. De Min isters van Waterstaat en van 
Financiën worden gemachtigd tot oprichting 
van de Naamlooze Vennootschap "Haven van 
Vlissingen" volgens Statuten, a ls in ontwerp 
bij deze wet zijn gevoegd, en tot het slu iten 
van een overeenkomst met die vennootschap 
omtrent de exploitatie, de erfpacht en het 
gebruik van havens en haventerreinen en de 
daartoe behoorende inrichtingen, al Ie gelegen 
in de gemeente Vlissingen volgens het ont
werp, hetwelk mede bij deze wet i_s gevoegd . . 

2. Voor het gebrmk van de 111 het vorig 
artikel genoemde havens kunnen door de V en
nootschap rnchten worden geheven. 

De tar ieven zijn onderworpen aan de goed
keuring van Onzen Minister van Waterstaat. 

3. De Vennootschap zal de in het vorig 
artikel bedoelde rechten niet mogen heffen 
voor: 

1. Nederlandsche en vreemde oorlogssche-

pen. · ' R""k d . t 2. V aartuigen in s IJ ~s 1ens en va._ar-
tuigen en drij vend m aterieel , welke gebezigd 
worden ten behoeve van het onderhoud, de 
verbetering of de uitbreid ing van het K anaal 
door Walche,·e,i en van de bij de in artikel 1 
bedoelde overeenkomst in gebruik gegeven ha
vens. a lsmede de vaartuigen van het Belgisch 
Loodswezen. 

3. De hospitaalschepen , bedoeld in de wet 
van 30 December 1905 (Staatsblad n°. 383). 

4. Vaartu igen, vallende onder de bepalin
gen, vermeld in artikel 8, sub 1, 2 en 4, van 
de bij artikel 1 bedoelde overeenkomst, voor 
zoove r aldaar niet anders is bepaald. 

5. V aartu igen, welke naar of uit zee door
varen, niet langer ankeren of meren dan noo
<lig is om onder gewone omstandigheden m
of uitgeschut te worden door de sluizen van 
het Kanaal door Walcheren of die door weers
omstand igheden of om andere redenen van 
overmacht, ter beoordeeling van de betrokken 
ambtenaren van den Rijkswaterstaat, te Vlis
.singen moeten vertoeven. 

6. V aartui gen, waarmede de visscherij in de 
havens en in het Kanaal door Walcheren wordt 
u itgeoefend . Voor zooveel de visscherij in de 
havens betreft, geldt deze bepaling slechts, tot 
dat de visscherij door cle Vennootschap zelf 
wordt verpacht. 

7. Vaartu igen van den Provincialen boot
<lienst, voor zoover deze gebniik maken van 
cle buitenhaven. 

8. Vaartuigen in dienst van cle Naamlooze 
Vennootschap Stoomvaart i\iaatschappij Zee
land. Koninkl ijke Nederlandsche Postvaart, 
gewstigcl te Vlissin gen, en gebezigd in de uit 
oefening van haren snel dienst op Engeland, 
zomnede de vaartu igen, waarmede stookmate
riaal voor die schepen wordt aangevoerd, voor 
wover a l die vaartu igen gebruik maken van 
de aan legpontons A en B (Oostzijde ) in de 
buitenhiwen. 

4. De akte van oprichting der Naamlooze 
Vennootschap "Haven van Vlissingen", . a ls
mede de vergrooting van het geplaatste kapi
taa l dezer vennootschap binnen 5 jaren na 
h are oprichting, en de akte der bij artikel 1 
bedoelde overeenkomst, zij n vrijgesteld van het 
recht van registratie. 

L asten en bevelen, enz. ; 

Gegeven te 's-Gravenhage, den 12den J anu
ari 1933. 

WILHELMINA. 
De M inister van Wate,·staat, P . J . R e y me r. 

De Minister van Financiën, D e Ge e r . 
(Uitgeg. 31 J anua,·i 1933 .) 

Behoort bij de wet van 12 J a nuari 1933 
(Staatsblad n°. 9). 
De M ini.ster van Waterstaat, P. J. Re y me r. 

De Minister van Financiën, De Geer. 

Ontwerp-Statuten der Kaamlooze Yennoot
scha1> Haven van Yllsslngen. 

Art. 1. De Vennootschap draagt den naam 
Naamlooze Ver,nootschap Haven van Vlis

;•ingen" en is gevestigd te Vlissingen. 
Art. 2. Het doel der Vennootschap is het 

exploiteeren van havens, haventerreinen en 
haveninrichtingen te Vlissingen en het ver
richten v.an a l hetgeen hiermede direct of in
direct in verband staat. li 

Art. 3. De Vennootsch ap vangt aan op den 
dag van het passeeren der acte van oprichting 
en wordt aangegaan voor onbepaalden tijd. 

Art. 4. 1. H et kapitaa l der V ennootschap 
bedraagt f 1,000,000, verdeeld in 200 aanclee
len, el]< groot f 5000, waarvan 110 aandee l en 
A en 90 aandeelen B. 

2. Van dit kapitaal zijn bij cle opr ich ting 
geplaatst 110 aa ncleelen A en 45 aandeelen B. 

3. Alle aandeelen worden bij de uitgifte 
vol_gestort. De bewijzen van aandeelen luiden 
op naam. 

4. De aandeelen A kunnen alleen toebe
hooren aan en gesteld zijn ten name van den 
Staat der N ederlanden hierna aan te duiden 
a ls de Staat, en van cl~ gemeente Vlissingen, 
hierna aan te duiden als de gemeente. 

5. Voor a ll e met het bezit deze r aancleelen 
en eventueel later verkregen wordende aan
cleelen B verband houdende handelingen, ver
plichtingen en bevoegdheden, wordt de Staat 
vertegenwoordigd door de Ministers van W a
terstaat en van Financiën en de Gemeente door 
haren Burgemeester. 

6. De aandeelen B kunnen alleen toebe
hooren aan en gesteld zijn ten name van: 

a. den Staat, zijne organieke onderdeelen 
en publiekrechtelijke lichamen, door den Staat 
of zijne organieke onderdeel en ingesteld; 

b. Nederlanders, woonplaats hebbende i li 
Nederland of in cle overzeesche gewesten ; 

c. Vennootschappen onder fi rma, in N e d er
] and of in de ove,·zeesche gewesten gevestigd , 
waarvan de meerderheid der vennooten voldoet 
aan het vereischte sub b; 

d. Commandita ire vennootschappen (al dan 
niet op aandeelen) in ederland of in de over
zeesche gewesten gevestigd, waarvan de meer
derheid der hoofdelijk vcor het geheel aanspra
kelijke vennooten voldoet aan het vere isnhte 
sub b; 

e. Naamlooze Vennootschappen in Neder
land of in cle overzeesche gewesten gevest igd, 
waarvan de meerderheid der bestuurders, wo
mede de meerderheid der commissarissen, vol
doet aan het vereischte sub b. 

7. In voormeld kapitaal wordt deelgeno
men do01·: 
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den Staat voor 55 aandeel en A; 
de Gemeente voor 55 aandeel en A ; 
de Provincie Zeeland, hierna aan te duiden 

als de Provincie, die voor alle met het bezit 
harer aandeelen verband houdende hande
lingen. verplichtingen en bevoegdheden wordt 
Yertegenwoordigd door den Commissaris der 
K oningin in deze Provincie, voor 10 aandee
len B; 

de Naamlooze vennootschap Maatschappij tot 
Exploitatie van Staatsspoorwegen gevestigd te 
Utrecht, hierna aangeduid a ls de Staatsspoor
wegen, voor 20 aandeel en B; 

de Kamer van K oophandel en Fabrieken 
-voor de Zeeuwsche Eil a nden, gevestigd te Mid
delburg, hierna aangeduid als de Kamer van 
Koophandel, voor 6 aancleelen B; 

de Taa mlooze Vennootschap Steenkolen 
Handelsvereeniging, gevestigd te Utrecht, voor 
7 aandeel en B ; 

de Naamlooze Vennootscha p Koninklijke 
::\laatschappij " de Schelde", Scheepswerf en 
M ach inefabriek, gevestigd te Vlissingen, h ier-
1m aangeduid a ls " de Schelde", voor 2 aan
deel en B. 

8. Ter volstort ing dezer aandeelen wordt 
ingebracht door: 

I . den Staat: 
(hier moet volgen omschrijving van de 

door <len Staat op het tijdstip van oprichting 
1·eeds gestichte loodsen, enz.), voor een waarde 
.gelijk aan de kosten daarvoor door den Staat 
besteed of schuldig geworden in de ja ren 1930, 
1931 en 1932 ad . f ........ . 

de opsta l van het havenkantoor 
met woning gelegen aan de Groote 
Sluis te Vlissingen, kadastraal al-
daar bekend in sectie ...... n° ... . , 
voor eene waarde van .. ........ .... ...... . f 14,000 
Contanten ................ .. .. ...... ... ... ... .... f 

l\fakende al zoo te zamen .. ........ .. ... f 275,000 

II. de Ge,neente : 
1 °. alle rechten, die zij ontleent aan de 

contracten : 
a.. d.d. 18/21 October 1881 (goedgekeurd bij 

de Wet van 18 December 1882 Sta,atsbla.d n°. 
230) en d.d. April 1913 (goedgekeurd bij de 
wet van 1 December 1913 Staatsblad n°. 433), 
gesloten tusschen den Staat en " de Schelde"; 

b. d.d. 26 April 1913 gesloten tusschen " de 
Schelde" en de Gemeente; 

c. d.d. April 1913 gesloten tusschen den 
Staat en de Gemeente (goedgekeurd bij de 
"\,\Tet van 1 D ecember 1913, Sta,atsbla.d n°. 
433), gewijzigd bij de contracten van 15/23 
Februari 1921 en 19 October 1929; 

alle welke contracten betrekking hebben op 
de havenexploitatie of de erfpachtsuitg ifte van 
daartoe behoorende gronden. 

Onder deze ingebrachte rechten zijn dus 
mede begrepen : 

A. het recht tot exploitatie tot 1 Januar i 
1.975 van de binnenhaven te Vlissingen be
houden de voor dezen inbreng vereischte 
machti g ing van den Staat ingevolge art. 27 
van gemeld contract d.d. April 1913 ; 

B. het erfpachtsrecht tot 1 Janua ri 1975 
op de perceelen kadastraal bekend Gemeente 
Vlissingen sectie .... ...... ........ nummers ........ . 

enz., behoudens de voor dezen inbreng ver
e ischte machtig ing van de betrokken Ministers 
ingevolge artike l 27 van gemeld contract d.d . 
April 1913 ; 

2°. de door haar gedurende de exploitatie 
van de binnenhaven gekweekte reserve thans 
bestaande uit .... ..... ; 

3°. a lle aan de binnenhaven aanwezige ge
reedschappen, Jos- en laadmaterieel benoodigd 
tot het uitoefenen van het stuwadoorsbedrijf. 

De inbreng door de Gemeente geschiedt on
der den last, dat door de Vennootschap het 
personeel van het gemeentelijk h avenbedrijf, 
dat thans in vasten dienst is bij de gemeente, 
wordt overgenomen en dat de tegenwoordige 
positie van dit personeel (en zij n weduwen en 
weezen), welke ontleend wordt aan de thans 
geldende P ensioenwet, gemeentelijke wacht
geldregeling, salarisverordening en verorde
ning tot het niet toepassen van het verhaal 
wegens bijdragen voor pensioen en regeling 
van uitbetaling bij ziekte, ongesteldheid en 
overlijden, zooals deze thans gelden of even
tueel door de Gemeente mochten worden ge
wijzigd dan wel ingetrokken, ten volle wordt 
gewaarborgd en dat de vennootsch ap het tot 
dusver uitbetaalde pensioen aan J. J . Mey
boom, oud-baas van het gemeente lij k haven
bedrijf, ad f 237 per jaar tot zij n overlijden 
te haren laste neemt. 

Bij eventueele beëindiging van di t e rfpachts
contract zal deze verplichting op de opvolgen
de exploitanten blij ven rusten. 

De waarde der voormelde door de gemeente 
ingebrachte zaken wordt, na verm indering met 
de waarde van de voormelde lasten, gesteld 
op f 275,000. 

III. de overige aandeelhouders het bedrag 
der door hen genomen aandeelen in contanten 

Art. 5. 1. De aandeelbewijzen A worden 
doorloopend genummerd van 1 tot en met 110. 

De aandeelbewijzen B worden doorloopend 
genummerd van 1 tot en met 90. 

2. De aandeelbewijzen worden geteekend 
door twee leden van den R aad van Toezicht 
en zijn voorz ien van dividendbewijzen en talon. 

3. De aandeelbewijzen zij n onspli tsbaar. D6 
Vennootschap erkent voor elk aandeel slechts 
één eigenaar. 

4. Indien de aandeelbewijzen behooren aan 
een vennootschap of tot een onverdeelde ge
meenschap, moeten de eigenaren een persoon 
aanwijzen om hen tegenover de Vennootschap 
te vertegenwoordigen. 

Art. 6. 1. Door de directie wordt een regis
ter gehouden, waarin de namen en adressen 
volgens opgave van betrokken aandeelhouders 
zij n opgenomen. 

2. H et register wordt regelmatig bijge
houden. 

3. I edere overgang van eigendom met ver
melding van den dag daarvan wordt hierin 
aangeteekend. 

Art. 7. 1. Levering van aandeelen geschiedt 
door beteekening aan de V ennootschap eener 
acte van overdracht of door de schriftel ij-ke 
erkenning der overdracht door de Vennoot
schap, welke erkenning op het betreffende 
aandeelbewijs door de directie wordt gesteld 
en geteekend. 

2. Overdracht van aandeelen A ·is alleen 
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mogel ij k tusschen den Staat en de Gemeente 
en is, evenals overdracht van aandeelen B aan 
den Staat of aan de Gemeente, toegelaten 
zonder eenige beperking. 

3. \Vil een aandeelhouder zijne aandeelen 
B of een deel daarvan aan een ander dan den 
Staat of de Gemeente vervreemden, dan is h ij 
verpl icht hiervan mededeeling te doen aan den 
Raad van Comm issarissen, met opgave van den 
gegadigde dier aandeelen. 

4. Deze vervreemding behoeft de goedkeu
ring van den Raad van Commissari sen, welk 
besluit tot goedkeuring slechts kan worden ge
nomen met ten minste 2/3 der in dien Raad 
uitgebrachte stemmen . 

5. De Raad van Commissarissen zal binnen 
een maand na ontvangst der kenni geving aan 
den betrokken aandeelhouder bij aangeteekend 
schrijven mededeelen, of deze vervreemding 
der aandeelen B al dan niet wordt goedge
keurd. 

6. Is binnen deze maand geen dergelijk be
r icht verwnden, dan wordt geacht, dat de 
vervreemding is goedgekeurd . 

7. Is de vervreemding goedgekeUL·cl, clan 
kan de overdracht aan den opgegeven gegadig
de rechtsgeld ig p i aats vinden. 

8. ,vordt de vervreemding niet goedge
keurd, clan moet de aandeelhouder binnen 
14 dagen na den datum van verzending van 
het in het vij fde lid van dit artikel bedoelde 
schrijven een verklaring indienen, als hij des
n iettegenstaande tot vervreemding zijner aan
dee len wil overgaan. 

9. Verklaart de aandeel houder zulks te 
wenschen, dan hebben de overige aandeelhou
ders het recht die aandeelen geheel of ge
deeltel ij k over te nemen, tegen een koers, over
eenkomstig de waarde der aandeelen, zooals 
die uit de laatste opgemaakte balans door den 
R aad van Commis arissen zal worden vastge
ste ld. Ma ken meerdere aandeelhouders van dit 
rech t gebru ik, dan worden de over te uemen 
aandeelen onder hen verdeeld naar de mate 
van hun aancleelenbezit, met dien verstande, 
dat bij ge lij k recht van aandeelhouders, of in
dien de verdeeling ongeoorloofde plitsing van 
aanclee len tengevolge zou moeten hebben, lo
t ing te houden do0t· den Raad van Commissa
ri sen za l beslissen. 

10. Ma ken de aandeelhouders binnen 4 we
ken na de ontvangst door den raad van com
m issar issen van de in het 8ste l id van d it ar
t ikel bedoelde verklaring van dit recht tot 
overnarne geen gebruik, dan is de aandeel
houder, d ie vervreemden wi l, thans vrij om 
zijne aanclee len over te dragen aan den opge
geven gegad igde, mits deze vervreemd ing ge
schiedt b innen 4 weken na afl oop van den in 
deze al inea aan de overige aancleel houclers 
toegekenden termijn. 

ll. De bepalingen van d it artike l vinden 
overeenkomstige toepassing op de toedeel ing 
van aandeelen B bij sche id ing van een ige ge
meenschap. 

12. I ngeval de houder van een aandeel B 
niet meer vo l doet aan de vereischten in artikel 
4 gesteld aan het houderschap dezer aandee
len, kan voor zij n aandeel geen stemrecht wor
den uitgeoefend, zoolang niet het aandeel is 
overgedragen overeenkomstig de bepali ngen 

van dit artikel en voor zooveel zul ks te bepa
len wettelij k toelaatbaar is. 

Art. 8. 1. Het aandeelenregister I igt ten 
kantore der Vennootschap ter inzage van aan
deelhouders. 

2. B ij uitgifte van nog n iet geplaatste aan
cleelen hebben de be taande houders van aan
deelen A en B voorkeurs recht, in verhouding· 
van hun aancleelenbezit. 

Art. 9. 1 . Indien aandeelen, talons of di,·i
denclb laclen verloren mochten zij n gegaan, kun
nen door de directie daarvoor dup l icaatbewij
zen worden uitgegeven na voorafgaande mach
tiging van den Raad van Commis arissen , on
der zooclanige voorwaarden als deze daaraall 

1 za l verbinden. 
2. Na uitgifte dezer dupl icaat-bewijzen zij n 

de oorspronkelijke stukken ten opzichte van de 
Vennootschap waarde loos. 

Art. 10. 1. Het bestuur der Vennootschap 
is opgedragen aan een directie, bestaande uit 
één of meer directeuren, onder toezicht, ,·oor 
zoover zulks in deze tatuten wordt omschre
ven, van een Raad van Commissaris en, be
staande uit negen leden, en van een door en 
ui t den R aad van Comm issarissen te benoe
men Raad van Toezicht, bestaande uit drie 
leden. 

2. De directeuren en commissaris en, welke 
beide functies slechts door physieke personen, 
die Tederlanclers en niet ouder dan 65 jaar 
zij n, kunnen worden vervuld, worden door de 
vergadering van aandee lhouders benoemd en 
ontslag·en. De dire te ur of de commissaris, die 
den leeft ij d van 65 jaar bere ikt, kan in functie 
blij ven tot den dag, waarop de eerstvolgende 
algemeene vergadering van aandeelhouders 
wordt gehouden. 

3. De commissarissen worden benoemd ,-001-
den t ijd van drie jaren, met dien ver tancle, 
dat elk jaar drie hunner aftreden volgens een. 
bij lot ing op te maken rooster; de afgetreden 
commissar issen zij n terstond herk iesbaa1·. 

4. De benoeming van een d irecteur ge
schiedt uit een bindende voordracht, bernt
tende de namen van ten minste twee pe,--onen. 
voor iedere te vervul !en plaats, op te ma ken 
door den Raad van Comm issarissen . 

5. De benoeming van de commissa1·issen ge
schiedt uit een bindende voordracht, bevat
tende de namen van ten mi nste twee personen 
voor iedere te vervull en plaats, op te ma ken 
door: 

a. den Staat voor de benoeming van drie 
com missarissen ; 

b. de Gemeente voor de benoeming va11 drie 
con1m issarissen ; 

c. de Provincie, zoolang zij houdster is van 
ten minste t ien aancleelen B , voor de benoe
ming van één cotnmissar is; 

d. de Staatsspoorwegen, zoolang deze houd
ster is van ten minste tw intig aancleelcn B, 
voor de benoem ing van één comm issar is; 

e. de Kamer van Koophandel, zoolang zij 
houdster is van ten minste zes aandeelen B, 
voor de benoeming van één comm issaris: 

/. de aandee lhouders n iet bevoegd tot het 
opmaken eener bindende voordracht volgens 
de rubrieken a tot en met e voor de benoeming 
van de eventueel ontbrekende comm issa ri ssen, 
ind ien de Provincie, de Staatsspoorwegen of 
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de Kamer van Koophandel geen houdster of 
houder meet· zijn van het volgens dit I id ver
eischte aantal aandeelen B. 

6. Indien overdracht van aandeelen A heeft 
pi aats gehad tusschen den Staat en de Ge
meente, zal het aantal comrnissarissen, voor 
welker benoeming e lk hunner eene b indende 
voot'dracht opmaakt, worden herrekend naar 
evemedigheid van het aantal aandeelen, dat 
elk na die overdracht zal bezitten. Zoolang de 
Staat of de Gemeente nog aandeelhouder is, 
zal el k hunner ten minste voor de benoeming 
van één commissaris eene bindende voordracht 
opn1aken. 

Deze herrekening wordt ech ter eerst toege
past, zoodra za1 moeten worden voorzien in va
ca.tnren in den Raa.d va n Commissarissen. 

7. Ingeval moet wo!'den voorzien in eene 
vacature ontstaan door overlijden, of aftre
ding of ontslag van een commissaris, za l de 
bindende voordracht worden opgemaakt door 
den aandeel houder of de aandeelhouders op 
wiens of wier voordracht de overleden of afge
treden of ontslagen commissar is is benoemd. 

De,,e bepaling zal niet gelden in het geval 
in de vorige alinea voorzien, a lsmede indien 
de Provincie, de Staatsspoorwegen of de Ka
mer van Koophandel het in alinea 5 van dit 
artikel bepaalde aantal aandeelen B n iet meer 
bezitten. 

8. Mocht geen voordracht zijn ingediend 
ten minste 14 dagen vóór het t ijdstip, waarop 
de Algemeene Vergader ing zal worden ge
houden, zoo zal die vergader ing vrij zijn in 
de vervulling der vacaturen. 

9. De hiervóór gestelde regelen betreffende 
de benoeming van directeuren en comm issar is
sen gelden behoudens toepassing van het be
paalde in artikel 48a, tweede lid, van het 
Wetboek van Koophandel. 

10. In afwijking van het hiervóór bepaalde 
worden thans benoemd: 

tot directeur: 
tot commissar issen : 
1 ... ... 2 ....... 3 . ...... op voordracht van den 

Staat· 
4 .. '. .. .. 5 ....... 6. op voordracht van de 

Gemeente; 
7 . .. .... op voordracht van de Provincie; 
8 . ...... op voordracht van de Staatsspoor-

wegen; 
9 . .. .. .. op voordracht van de Kamer van 

Koophandel, 
en tot leden van den Raad van Toezicht: 
l. op voordracht van den Staat; 
2 ....... op voordracht van de Gemeente; 
3 ....... op voordracht van de Provincie. 

ll. De bezoldiging der directeuren wordt 
vastgesteld door de Algemeens Vergadering 
van aandeelhonders. 

12. Behalve het in artikel 15 toegekende 
aandeel in de winst, genieten de comm issaris
sen, geen lid van den Raad van Toezicht, geen 
bezoldiging. 

Aan commissarissen, lid van den Raad van 
Toezicht, kan door de Algemeene Vergadering 
van aandeelhouders eene bezoldiging worden 
toegekend. 

13. Commissarissen hebben recht op ver
goeding der door hen in de u itoefening hunner 

functie gemaakte reis- en verblijfkosten volgens 
door de Algemeene Vergadering van aandeel
houders vast te stell en regeling. 

14. Directeuren kunnen door den Raad van 
Commissarissen te allen tijde worden geschorst, 
onverminderd het recht van de vergadering 
van aandeelhouders om zel f tot schorsing te 
besluiten, of de door den Raad van Commis
sar issen gedane schorsing op te heffen. 

15. Indi en niet binnen twee maanden na 
het besluit tot schorsing in eene vergadering 
van aandeelhouders besloten is tot verlenging 
der schorsing of tot ontslag, is de betrokken 
directeur na verloop van die twee maanden 
van rechtswege in zijne functie hersteld. 

16. In geval van ontstentenis of belet van 
een of meer directeuren is (zijn) de overige 
directenr(en) met het geheele beheer belast. 
In geval wodanige omstandigheid geldt ten 
aanzien van de geheele directie is de Raad van 
Toezicht voorloopig met het geheele behee'r be
last, onverminderd zijn bevoegdheid om als
dan aan een of meer personen tijdelijk 
het beheer op te dragen. De eerstvolgende a l
gemeene vergadering zal definitieve voorzie
ningen treffen. 

17 . Comm issarissen kunnen door de verga
dering van aandeelhouders te a llen tijde wor
den geschorst of ontslagen. 

18. In geval van ontslag zal de Algemeene 
Vergadering van aandeelhouders binnen twee 
maanden daarna in die comm issarisvacature 
moeten voorzien. . 

19 . De Raad van Commissarissen heeft het 
recht, eene bindende instructie voor de vervul
ling van de taak van de directie vast te stel
len en daarin zoodanige wijziging te brengen, 
als hij wenschelijk acht. Bedoelde instructie 
zal geen verdere beperkingen, als bedoeld bij 
arti kel 47 van het Wetboek van Koophandel, 
mogen inhouden dan bij deze a kte gegeven. 

Art. ll. l. I eder der directeuren vertegen
woordigt de Vennootschap in en buiten rech
ten en is bevoegd tot alle handelingen, d ie 
tot den werkkring der Vennootschap behooren, 
behoudens de door de wet en door de in dit 
artikel gestelde beperkingen. 

2. De directie behoeft de goedkeuring uit
slui tend der Algemeene Vergader ing van aan
deelhouders voor: 

1 °. het van den Staat in exploitatie en in 
aanslui ting daaraan in erfpacht en in gebruik 
nemen van havens, haventerre inen en haven
inrichtingen; 

2°. het aangaa n van geldleeningen, het ver
krijgen, vervreemden of bezwaren van onroe
rende goederen, het vaststellen van de wijze 
van belegging van gelden. 

De Algemeene Ve rgadering van aandeelhou
ders verleent die goedkeuring niet, dan nadat 
de Raad van Commissarissen over de voorstel
len der d irectie is gehoord. 

3. De directie behoeft de goedkeuring van 
den Raad van Commissarissen voor: 

1 °. de vaststelling van de arbeidsvoorwaar
den voor het vaste personeel ; 

2°. de vaststelling van de nórmen der ta
rieven en termijnen voor uitgifte in e rfpacht, 
huur of ander gebruik van haventerreinen; 

3°. het aangaan van overeenkomsten, een 
grooter financiee l belang betreffende dan 
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f 10,000 of welke voor een langer tijdsverloop 
dan één jaar zullen gelden; 

4 °. het -aangaan van borgtochten, mede
schuldenaarschap, aval, het voeren van rechts
gedingen en het aangaan van dadingen; 

5 °. de keuze van den kassier, bij wien gel
den of waarden gedeponeerd worden. 

4. De vereischte goedkeuring wordt door 
den Raad van Commissarissen niet verleend, 
dan nadat de R aad van Toezicht over het voor
stel van de directie is gehoord. 

5. Onverm inderd de verei chte goedkeuring 
van de Algemeene Vergadering van aandeel
houders overeenkomstig artikel 25 dezer sta
tuten, behoeft de directie goedkeuring van den 
Raad van Commissarissen voor de uitgifte van 
aandeelen in portefeuille, welke Raad van 
Commissarissen tevens de voorwaarden der 
uitgifte regelt. 

6. Deze goedkeuring kan de Raad van Com
missarissen slechts verleenen met ten minste 
2/3 der uitgebrachte stemmen. 

7. De directie behoeft de goedkeuring van 
den Raad van Toezicht voor: 

1 °. de aanstelling en het ontslag van vast 
personeel; 

2°. de vaststelling der tarieven voor de 
gebruikmaking van de havens en van al wat 
tot de outillage daarvan behoort, alsmede voor 
de uitgi fte in erfpacht, huur of ander gebruik 
van haventerreinen binnen de vastgestelde nor
men. 

8. 'l'egenover derden blijkt van de ver
eischte goedkeuring van den Raad van Com
missarissen door eene verklaring, onderteekend 
door 3 commissarissen of door den voorzitter 
en secretaris van dien raad; van de vereischte 
goedkeuring van den R aad van Toezicht door 
eene verklaring, onderteekend door een lid 
van den R aad van Toezicht, en van de ver
eischte goedkeuring van de Algemeene Ver
gadering van aandeelhouders door eene ver
klaring, onderteekend door den voorzitter en 
secretaris van de vergadering van aandeel
houders, waarin het besluit tot die goedkeuring 
is genomen. 

Art. 12. 1. De Raad van Commissarissen 
houdt toezicht op het algemeen beleid der 
directie. 

2. De Raad van Commissaris en heeft de 
bevoegdheid a lle stukken en boeken der ven
nootschap te controleeren, zich alle waarden 
der vennootschap te doen vertoonen en zich 
door zoodanige deskundigen ten koste van de 
Vennootschap te doen bijstaan als hij wensche
lijk zal achten. Elke commissaris is bevoegd 
alle lokalen en terreinen der vennootschap te 
betreden. 

3. Wanner de Algemeene Vergadering van 
aandeel houders een accountant benoemt ter 
controleering der administratie der V ennoot
schap, is de Raad van Commissarissen niet 
tot een zelfstandige controleering dier a dminis
tratie verplicht. 

4. De Raad van Commissarissen benoemt 
uit zijn midden een voorzitter en hetzij uit 
zijn midden of daarbuiten een secretaris. 

5. .De Raad van Commissarissen vergadert 
zoo dikwijls één of meer hunner dat wenschen, 
die dan tot bijeenroeping der vergadering met 
inachtneming van een termijn van 8 dagen, 

die van oproepiug en die van vergadering niet 
meegerekend, bevoegd is. 

6. De R aad van Commissarissen neemt, be
houdens het in a1·tikel 11 , alinea 6, bepaalde, 
al le besluiten bij meerderheid van stemmen. 
Ten aanzien van stemm ingen geldt, hetgeen 
daaromtrent voor de vergadering van aandeel
houders is bepaald. 

7. De overeenkomstig het eerste lid van 
artikel 10 benoemde Raad van Toezicht heeft 
zoodanige bevoegdheid en verpl ichtingen, als 
bij deze statuten zijn bepaald en overigens met 
inachtneming der bepalingen der wet en der 
statuten aan hem zullen worden toegekend. 

8. De drie leden van den Raad van Toe
zicht worden zoodanig gekozen, dat daarin zit
t ing hebben: 

één commissaris benoemd op voordracht Yan 
den Staat; 

één commissaris benoemd op voordracht yan 
de Gemeente, 

één commissaris benoemd op voordracht van 
de P1·ovincie, zoolang deze houdster is van 
ten minste tien aandeelen B. 

9. Vacaturen in dien Raad worden zoodanig 
aangevuld, dat deze samenstelling ongewijzigd 
blijft. 

10. Indien ten gevolge van overdracht van 
aaudeelen A tusschen den Staat en de Ge
meente een van beiden mocht ophouden aan
deelhouder te zijn, zul Jen in dezen Raad zit
t ing hebben twee commissarissen benoemd op 
voordracht van den Staat, indien de Gemeente 
en twee commissarissen benoemd op voordracht 
van de Gemeente, indien de Staat ophoudt 
aandeelhouder te zijn. 

ll. Deze gewijzigde samenstelling vindt 
eerst toepassing, zoodra een vacature in dien 
Raad moet worden aangevuld. 

12. Indien geen ambtenaar van den Rijks
waterstaat zitting heeft in den Raad van Toe
zicht, zal de Hoofdingenieur-Directeur van 
den Rijkswaterstaat te Middelburg of de amb
tenaar, die hem vervangt, in dien Raad zit
ting hebben als technisch adviseur doch slechts 
met 1·aadgevende stem. 

13. Bij een door de Algemeene Vergadering 
van aandeelhouders vast te stell en reglement 
zullen nadere regel en worden gesteld nopens 
de taak van den Raad van Commissarissen of 
de verdeeling van deze taak over de ver
schillende commissarissen. 

14. De R aad van Comm issarissen kan op 
voordracht van de directie en met vooraf
gaande goedkeuring van den Raad van Toe
zicht procuratiehouders benoemen en hun be
voegdheid regelen, van welke bevoegdheden 
in het Handelsregister aanteekening zal moe
ten worden gedaan. 

Art. 13. In de gevallen, waarin de Vennoot
schap een tegenstrijdig belang heeft met een 
der directeuren, wordt zij, zoo er meerdere 
directeuren zijn, vertegenwoordigd door den 
anderen directeur of directeuren en zoo er 
slechts één directeur is, door den R aad van 
Commissarissen. 

Art. 14. Het boekjaar der Vennootschap is 
ge lijk aan het kalenderjaar. 

Jaarlijks met ultimo December, voor het 
eerst in 19 worden de boeken der Vennoot
schap gesloten en daaruit door de directie de 
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balans en de winst- en verliesrekening opge
maakt binnen zes maanden na afloop van het 
boekjaar, zulks onder c.ontröle van een door 
de Algemeene Vergadering van aandeelhou
ders te benoemen accountant en wanneer de 
vergadering van aandeelhouders geen accoun
tant heeft benoemd, door een accountant, aan 
te wijzen door den R aad van Commissarissen. 

Deze stukken worden met de noodige bij 
lagen aan den R aad van Toezicht ingezonden. 
door dezen onderzocht en vervolgens in eene 
vergadering van den Raad van Commissarissen 
besproken. De Raad van Commissari sen is 
bevoegd daarin zoodanige wijzigingen te bren
gen, als hij wen chelijk acht. 

K an de directie of de Raad van Toezicht 
zich met deze wijzigingen niet vereenigen, dan 
zal hiervan aan de Algemeene Vergadering 
van aandeelhouders mededeeling worden ge
daan. 

De aldus vastgestelde concepten van de ba
lans en de winst. en verliesrekening, al mede 
de toelichting, bedoeld bij artikel 42 van het 
Wetboek van Koophandel, zullen door de di
rectie en door de met het toez icht op het op
maken van de balans en winst- en ver! ies
rekening belaste commissarissen worden ge
teekend en van den dag der oproeping tot 
de vergadering van aandeelhouders, bestemd 
tot de vaststelling van de balans en winst. en 
ver! iesrekening, tot den afloop dier vergade
ring ten kantore der Vennootschap voor de 
aandeelhouders ter inzage worden nederge
legd, onverminderd de door de wet voorge
schreven pub! icatiën. 

In deze vergadering brengt de directie ver
slag uit omtrent den gang van zaken van de 
Vennootschap en het gevoerde beheer en zal 
de Raad van Commissarissen over zijne be
vindingen hieromtrent met een prae-advies 
over de bal ans en de winst- en verliesrekening 
mededeeling doen. 

Uiterlijk in de maand September wordt de 
vergadering van aandeelhouders gehouden, 
waarin de balans en de winst- en verlies
rekening worden vastgesteld. 

Goedkeu1·ing der balans en der winst- en 
verliesrekening strekt tot décharge van de 
directie en van den Raad van Commissarissen 
voor het door hen gevoerd beheer en gehou
den toezicht gedurende het boekjaar, waar
over de stukken handelen, behoudens de wette
lijke beperkingen. 

De Algemeene Vergadering zal. dan tevens 
besluit n, of voor de controleering der admi
nistratie voor het loopende boekjaar en de 
daarover op te maken balans en de winst- en 
verlie rekening een accountant zal worden be
noemd en, zoo ja, tot die benoem ing overgaan. 

Art. 15. 1. Van de zuivere winst, na aftrek 
eventueel van de door de vergadering van 
aandeelhouders te bepalen normale afschrij 
vingen, komt aan de directie 5 pct. 

H etgeen door de directie dientengevolge uit 
de winst wordt genoten mag voor eiken direc
teur f 5000 niet overschrijden. 

2. Uit de zuivere winst, na a ftrek even
tueel van de door de vergadering van aan
deelhouders noodig geachte afschrijvingen en 
reserves en na aftrek van het volgens de eerste 
alinea van dit artikel aan de directie toe-

komende, wordt aan aandeelhouders uitge
keerd: 

5 pct. van het gestorte kapitaal, cumulatief, 
dus met aanvulling van het te kort komende, 
indien die uitkeering van 5 pct. in een voor
afgaand jaar nog niet ten volle mocht zijn 
ingehaald. 

3. Van het overblijvende komt 5 pct. aan 
de directie en 10 pct. aan den Raad van Com
m i sarissen. Tevens komt hiervan ten minste 
10 pct. aan het reservefonds, of zooveel meer, 
als de Algemeene Vergadering van aandeel
houders telkenjare zal vaststellen, totdat het 
reservefonds een bedrag van 50 pct. van het 
geplaatste kapitaal zal hebben bereikt, terwijl 
het overblijvende of super-dividend aan de 
aandeelhouders in verhouding tot hun aan
deelenbezit zal worden uitgekeerd, tenzij de 
Algemeene Vergadering van aandeelhouders 
met een meerderheid van ten minste 2/3 der 
uitgebrachte stemmen hieraan een andere be
stemm ing wenscht te geven. 

4. Voor zoover over eenig boekjaar geleden 
ver! ies niet uit een ige reserve is bestreden of 
op andere wijze is gedelgd, za l in de volgende 
jaren geen winstuitkeering plaats hebben , zoo
lang zoo danig ver! ies niet is aangezuiverd. 

Art. 16. H et reservefonds strekt in de eerste 
plaats tot aanzuivering van in vorige boek
jaren geleden verliezen. De Algemeene Ver
gadering van aandeelhouders zal beslissen, of 
het reservefonds al dan niet in het bedrijf zal 
worden gebruikt en kan voorts omtrent de 
belegging van het reservefonds zoodanige be
palingen maken, als zij goed acht. 

Art. 17. Behalve de in artikel 14 genoemde 
vergadering, worden vergaderingen van aan
deelhouders gehouden zoo dikwijls een der 
directeuren of ten minste drie c.ommissarissen 
dit wenschen, die dan tot het bijeenroepen van 
vergaderingen bevoegd is of zijn. 

De vergaderingen van aandeelhouders worden 
voorgezeten door den voorzitter van den Raad 
van Commissarissen of door een a nderen, door 
dien Raad aan te wijzen c.omm issaris. Bij ge
breke hiervan voorziet de vergadering zei ve 
in de ke112e van een voon;itter. 

De notulen der vergaderingen worden, ten 
ware van het verhandelde een notarieel proces
verbaal wordt opgemaakt, gehouden door een 
door de vergadering van aandeelhouders aan 
te wijzen secretaris en door den voorzitter en 
dezen secretaris vastgesteld en ten blijke daar
van onderteekend. 

Art. li. 1. De artikelen 43c, 43d en 43e 
van het Wetboek van Koophandel zijn op deze 
Vennootschap van toepassing. 

2. De raadpleging van aandeelhouders kan 
ook geschieden door een ig voorstel schriftel ijk 
aan a lle aandeelhouders te doen. W'anneer 
a ll e aandee lhouders dan schrifte lij k verklaard 
hebben zich met het voorste l te kunnen ver
eenigen, wordt dit voorstel geacht te zijn aan
genomen en zal hiervan in de eerstvolgende 
vergadering van aandeelhouders mededeeling 
moeten worden gedaan. 

Art. 19. 1. De oproeping tot eene verga
dering van aandeelhouders gesch iedt door aan
kondiging in een te Vlissingen verschijnend 
dagblad. Bovendien zal de oproeping geschie
den door toezending van aangeteekende brie-
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ven aan de in het in artikel 6 bedoelde re
gister vermelde adressen van a lle aandeel
houders. 

2. De oproepingen behelzen de te behan
<lelen ondenverpen of de mededeeling, dat deze 
ten kantore der Vennootschap ter inzage van 
aandeelhouders I iggen, a lles behoudens het be
-paalde omtrent voorstellen tot wijziging in de 
bepalingen dezer acte. 

Art. 20. De termijn van oproeping tot de 
yergadering van aandeelhouders bedraagt ten 
mi nste 8 dagen, die van oproeping en die van 
vergadering niet meegerekend. 

De vergaderingen va n aandeelhouders wor
den gehouden te Vlissingen. 

Art. 21. Aandeelhouders kunnen zich ter 
vergadering door een schriftelijk gemachtigde 
doen vertegenwoordigen. 

Directeuren , commissar issen en in het a lge
meen personen in dienst der V ennootschap 
mogen niet als gemachtigde bij de stemming 
optreden. 

A1·t. 22. H et stemrecht wordt uitgeoefend 
in dier voege, dat ieder aandeel rncht geeft 
o p één stem. 

De aandeelhouder, wien uit anderen hoofde 
dan als aandeelhouder door het nemen van 
e enig beslui t een ig recht jegens de Vennoot
schap zou worden toegekend of die daardoor 
van eenige verplichting jegens de Vennoot
schap zou worden ontslagen, kan niettemin 
over een dergel ijk besluit rechtsgeldig stem 
uitbrengen. 

Art. 23. Tenzij bij deze statuten a nders is 
bepaald, worden alle besluiten genomen met 
volstrekte meerderheid der uitgebrachte stem
men. Stemmen van onwaarde worden hierbij 
niet meegeteld. Blanco stemmen zij n van on
waarde. Bij staking van stemmen over perso
nen beslist het lot. Bij staking van stemmen 
over zaken wordt het voorstel geacht te zijn 
verworpen. 

Art. 24. De artikelen 53 tot en met 53d, 54a 
en 54b van het Wetboek van Koophandel zijn 
op deze Vennootschap van toepassing. 

Art. 25. Behoudens verklaring van den 
M inister van Justitie, dat hem van bezwaren 
niet is gebleken, voor zoover die verklaring 
wordt vereischt, kunnen voorstellen tot wijzi
g ing dezer bepalingen, tot ontbindi ng der V en
nootschap of tot vermindering of vermeerde-
1·ing van het maatschappelijk kapitaal slechts 
worden aangenomen, nadat zij overeenkomstig 
artikel 45b van het Wetboek van Koophandel 
ter inzage van aandeelhouders hebben gelegen 
en indien ten mi1rte aandeelhouders, vertegen
woordi gende 2/3 van het geplaatst maatschap
pelijk kapitaa l, zich hiervoor hebben ver
klaard. 

Gelijke meerderheid is noodig voor uitg ifte 
d er nog niet geplaatste aandeelen. 

Art. 26. 1 . a een besluit tot ontbinding 
der Vennootsch ap geschiedt hare vereffening, 
tenzij door de vergadering van aandeelhou
ders anders zal worden bepaald, door den 
Raad van Toezicht a ls liquidateur. 

2. H etgeen, na voldoening der schuldei
schers, over is gebleven van het vermogen der 
V ennootschap, wordt aan de aandeelhouders 
uitgekeerd in verhouding tot ieders recht over-

eenkomstig het bepaalde bij art. 56 van het 
Wetboek van Koophandel. 

3. Indien het beslui t tot ontbinding niet 
bepaal t waar de boeken en bescheiden der 
Vennootschap na afloop der vereffening blij 
ven berusten, zullen deze gedurende 30 jaren 
blijven berusten onder de gemeente Vlissi ngen. 

Behoort bij de wet van 12 Januari 1933 
(Staat sblad n°. 9). 

De M inister van Waterstaat, P . J . Re y m e r. 
De Minister van Financiën, De Geer. 

Ontwerp -Overeenkomst tusschen den Staat 
der Nederlanden en de N . Y. Haven 

van Vllsslng·en. 

De Staat der N ederlanden, die in deze akte 
wordt aangeduid a ls " de Staat" vertegen-
woord igd door ' 

handelende ter ui tvoe ring van de wet van 

ter eene zijde; 
(Staatsblad n°. }, 

De Naamlooze Vennootschap " Haven van 
Vlissin\l:en", gevestigd te Vlissingen, opge-
ncht btJ a kte dd. , verleden door 

ota ris , te 
die in deze akte wordt aangeduid a ls "d~ 
Vennootsch~p" of a ls "de erf pachtster", ver-

. tegenwoord1gd door . 
directeur der Vennootschap, als daartoe ge
machtigd bij beslui t dd. 
van de algemeene vergadering van aandeel
houders der Vennootschap blijkens eene aan 
deze a kte gehechte verklaring, geteekend door 
den voorzitter en den secretaris dezer vergade
ring, en a ls zoodanig ingevolge artikel 11 van 
de statuten bevoegd de Vennootschap in deze 
te verb inden, 

ter andere zijde; 
in aanmerking nemende: 
dat op 18/21 October 1881 tusschen den Staat 

en de N aamlooze Vennootschap " de Schelde", 
Scheepsbouw- en Werktuigenfabriek, thans 
genaamd Naamlooze Vennootschap Konink
lij ke Maatschappij " de Schelde", Scheepswerf 
en Machinefabriek, gevestigd te Vlissingen, 
die in deze akte wordt aangeduid als " de 
Schelde", eene overeenkomst is gesloten, be
treffende de exploitatie van een gedeelte der 
havens en h aventerre inen te Vliss ingen, welke 
overeenkomst is goedgekeurd bij de wet van 
18 December 1882 (Staatsblaél n°. 230), waar
bij door den Staat aan " de Schelde" in erf
pacht zijn gegeven verschi llende terreinen aan 
de bu itenhaven en de beide binnenhavens van 
het kan~al door W alcheren te Vliss ingen; 

dat btJ akte van April 1913, onder voorbe
houd van goedkeuring bij de wet, door den 
Staat met " de Schelde" onder meer is over
eengekomen, dat de exploitatie der voormel de 
havens en haventerreinen door " de Schelde" 
za l eindigen en dat een gedeelte der haven
terre inen wordt onttrokken aan de erfpacht 
haar verleend bij voormeld contract dd. 18/2Î 
October 1881, en als benoodi gd voor haar 
bedrij f wordt gevoegd bij de gronden, toebe
hoorende aan den Staat in eigendom en aan 
,,de Schelde" in erfpacht uitgegeven, die daar
op ha~r Scheepsbouw- en Werktuigenfabriek 
gevestigd heeft en zal uitbreiden; 
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dat dientengevolge bij akte dd. 26 April 
1913 " de Schelde" aan de Gemeente Vlis
s ingen, di e in deze akte wordt aangeduid als 
"de Gemeente", heeft overgedragen de door 
haar bij het voormeld contract dd. 18/21 Octo
ber 1881 op zich genomen exploitatie en daar
toe ten behoeve van de Gemeente afstand 
heeft gedaan van en haar overgedragen heeft 
het recht van erfpacht op het overige gedeelte 
der haventerreinen en de verdere rechten aan 
" de Schelde" bij voormeld contract dd. 18/21 
0 tober 1881 verleend en door haar bedongen; 

dat vervolgens bij akte dd. April 1913: 
1 ° . de Staat de Gemeente heeft aangenomen 

al opvolgend exploitante van het haar over
gedragen gedeelte der havens en haventer-
reinen te Vlissingen ; . 

2°. de Gemeente ten behoeve van den Staat 
a [stand heeft gedaan van een gedeelte van het 
haar door "de Schelde" overgedragen recht 
van erfpacht; 

3°. de Staat aan de Gemeente, in aanslui
ting aan de door haar van "de Schelde" ver
kregen rechten, ter exploitatie heeft gegeven 
in erfpacht diverse strooken grond en in ge
bruik diverse gedeeten water, 

onder bepaling, dat de Gemeente zonder 
medewerking van den Staat de exploitatie 
der havens en haventerreinen niet aan derden 
mag overdragen en zonder vooraf verkregen 
machtiging van de betrokken Ministers haar 
e rfpachtsrecht niet mag vervreemden, 

welke overeenkomst is goedgekeurd bij de 
wet van 1 December 1913 (Staatsblad n°. 
433); 

dat eindelijk bij voormelde akte van op
richting der V ennootschap de Gemeente in de 
Vennootschap onder meer heeft ingebracht 
a l Ie rechten, die zij ontleent aan voormelde 
contracten dd. 18/21 October 1881 , del. 26 
April 1913 en dd. April 1913, onder voorbe
houd van de voor dezen inbreng vereischte 
goedkeuring en machtiging als hiervóór is ver. 
meld, 

en onder welke r echten dus mede zijn be
g repen (in verband met de akte dd. 15/23 
Februari 1921, waarbij een rectificatie in de 
kadastrale aanduiding werd gemaakt en die 
dd. 19 October 1929, waarbij enkele perceelen 
aan het erfpachts- en aan het gebruiksrecht 
zijn onttrokken): 

1°. het recht van erfpacht tot 1 Januari 
1n5 op de perceelen, kadastraal bekend ge
meente Vlissingen, Sectie, enz.; 

2°. het recht van gebruik op de perceelen 
water, enz.; 

Zijn het volgende overeengekomen: 
De Staat, en voor zooveel noodig de be

trokken Ministers, keurt goed, dat de exploi
tatie der havens en haventerre inen en het 
voormel de e rfpachtsrecht door de Gemeente is 
ingebracht in de V ennootschap en ontslaat de 
Gemeente van alle verbintenissen, die deze als 
vorige exploitante der havens en haventer
reinen jegens den Staat heeft aanvaard bij 
het voormelde contract dd. April 1913. 

De Vennootschap doet ten behoeve van den 
Staat afstand van a.Ue rechten, die zij ten ge
volge van voormelden inbreng door de Ge
meente zou kunnen ontleenen aan de overeen
komsten, gesloten bij voormelde akten dd. 

L. & S, 1933. 

18/21 October 1881, del. 26 April 1913 en dd. 
April 1913. 

De Staat neemt dezen afstand aan, ten ge
volge waarvan dus mede is vervallen het door 
de Gemeente in de Vennootschap ingebrachte 
erfpachtsrecht van de hiervóór vermelde per
ceelen. 

De Staat geeft aan de Vennootschap in 
exploitatie: 

a. de havens en verdere wateren, op de 
aan deze a kte vastgehechte en door alle par
tijen gewaarmerkte kaart door een gele kleur 
aangeduid; 

b. de haventerre inen, op die kaart door een 
groene kleur aangedu id , 

onder de uitdrukkelijke voorwaarde, dat de 
vrije doorvaart voor alle vaartuigen door die 
havens en overige wateren te a llen tijde moet 
worden verzekerd. 

De Vennootschap aanvaardt deze exploita
tie onder die voorwaarde en verplicht zich tot 
nakoming, zoowel jegens den Staat als jegens 
derden, van alle verplichtingen jegens derden, 
door de Gemeente als vorige exploitante van 
een deel der havens en haventerreinen aange
gaan bij de na vol gen de contracten en wij zi
gingscontracten : 

l. Verhuring aan C. Maartense, te Vlis
si ngen, van een terrein aan de Oostzijde van 
de Eerste Binnenhaven, aangegaan bij akte 
dd. 1 Januari 1898. 

2. Verhuring aan J. L. Poelman, te Vlis
s ingen, van een terrein aan de Oostzijde van 
de Eerste Binnenhaven, aangegaan bij akte 
dd. 1 Januari 1895. 

3. Verhuring aan de Naamlooze Vennoot
schap " Vlissingsche Mineraalolie en Asphalt 
Raffinaderij" , gevestigd te Vlissingen, van 
het petroleumterrein aan de Westzijde der 
Tweede Binnenhaven, aangegaan bij akte dd. 
17 Februari 1928. 

4. Verhuring aan Ir. J. F. Friderichs, wo
nende te Amsterdam, van een terrein aan de 
Oostzijde der Tweede Binnenhaven, aange
gaan bij akte dd. 5/8 Juli 1921. 

5. Verhuring aan Gedeputeerde Staten van 
Zeeland, gevestigd te Middelburg, van een 
terre in, te gebruiken voor kolenopslagplaats, 
aan de Westzijde der Eerste Binnenhaven, aan
gegaan bij akte dd. 20/27 September 1929. 

6. Verhuring aan de Naamlooze Vennoot
schap Stoomvaart Maatschappij "Zeeland", 
Koninklijke Necle rlandsche Postvaart, geves
tigd te Vlissingen, van een stuk grond tot het 
oprichten van een reparatiewerkplaats, als
mede van de Noordelijke helft der hooge 
loods, aangegaan bij akte dd. 16 J ui i 1926. 

7. Ingebruikgeving aan de firma W. Stof
koper & Co., te Vlissingen van een gedeelte 
der Wijnbergsche Kade voor het plaatsen van 
een walhuisje, verleend bij besluit van B. en 
W. van Vlissingen dd. 6 Februari 1930, n°. 
230, 2de Afdeeling. 

8. Verhuring aen den Vice-Admiraal , Com
mandant der Stelling van de Monden der 
Maas en der Schelde, te Middelburg (Depar
tement van Defensie), van 300 M. kadelengte 
aan de Zuidoostzijde van de Eerste Binnen
haven met het daaraan grenzende terrein en 
daarop staande loodsen, aangegaan bij akte 
dd. 19 April 1918. 

2 
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9. Verhuring aan de Naamlooze Vennoot
schap Koninklijke Maatschappij ,_.de chelde", 

cheepsbouw- en Werktuigeniabriek, gevestigd 
te Vlissingen, van een stuk grond aan den 
Prins Hendrikweg, een stuk gl'Ond (kolenop
slagplaats) aan de We tzijde der Eerste Bin
nenhaven en de Zuidelijke helft van de hooge 
loods staande aan de Westzijde der Eerste 
Binn~nhaven, aangegaan bij akte dd. 4 April 
1918, aangevuld den 29 Augustus 1920 ... 

10. Verhuring aan de Maatschapp1J tot 
Exploitatie der Steenkolenmijnen Laura en 
Vereeniging, gevestigd t~ Eygelshoven, v~n 
een terrein aan de Oostz1Jde der Tweede B111-
nenhaven, aangegaan bij akte dd. 31 De
cember 1925. 

11. Verhuring aan Gedeputeerde Staten van 
Zeeland, gevestigd te Middelburg, van een ter
rein voor het oprichten van een vaste berg
en werkplaats aan de Oostzijde der Tweede 
Binnenhaven, aangegaan dd. 25/30 November 
1921, aangevuld den 3/13 Juli . 1928. 

12. Verhuring aan de M1ddelburgsche 
Maatschappij van Stoomvaart, gevestigd te 
Rotterdam, van een terrein aan de Houtkade 
voor het bouwen van een goederenloods en 
van een vaste losp laats aan dezelfde kade, 
aangegaan bij akte dd. 29 Juni 1923. 

13. Verhuring aan den Directeur van 
's Rijks werf te Hellevoetsluis (Departement 
van Defensie) van een terrein aan de Noord
zijde der Eerste Binnenc1?aven, voor kolenop: 
slagplaat , aangegaan b1J akte dd. 1 Januari 
1920, goedgekeurd door den Minister van Ma
rine a. i. bij re olutie dd. 29 Januari 1920, 
n°. 58. 

14. Verhuring aan den heer A. W. Smits, 
hotelhouder te Vlissingen, van een gedeeHe 
grond aan de Oostzijde der Eerste Binnen
haven, waarop het hotel " Zeeland" is ge
bouwd, aangegaan bij akte dd. 14 April 1923. 

15. Overeenkomst met de Naamlooze Ven
nootschap "Stoomtram W11,lcheren", gevestigd 
te Middelburg, aangegaan bij akte del. 10 
Maart 1905 betreffende het leggen van tram
lijnen aan de Noordzijde der Eerste Binnen
haven. 

16. Overeenkomst met de Maatschappij tot 
Exploitatie van Staatsspoorwegen, betrekke-
1 ijk de po01·wegwerken op de haventerre111en, 
aangegaan bij akte dd. 17 November 1882. 

17. Verhuring aan den heer F. Desem, te 
Vlissingen, van een terrein aan de Oostzijde 
der Tweede Binnenhaven, voor het oprwhten 
van een bouwmaterialenhandel, aangegaan bij 
akte dd. 28 Februari 1930. 

18. Verhuring aan F. J. Timmerman, wo
nende te V lissingen, van een stuk grond aan 
de Oostzijde der Eerste Binnenhaven, v?_or het 
plaat en van een kio k, aangegaan b1J akte 
dd. 27 April 1917. 

19. Ingebruikgeving van een stuk tu ingrond 
ten Zuidwesten van de voormali ge Marine
sluis aan den heer J. J. van der Jagt, wo
nende te VI issingen, bij schrijven van den 
Directeur van het Havenbedrijf dd. 23 Augus
tus 1923, n°. 479. 

De Staat geeft in verband daarmede aan 
de Vennootschap: 

A. ;n erfpacht: 
(kadastrale omschrijving) 

B. in gebruik: 
1 °. de op de voormelde kaart met een 

gele kleur aangeduide havens en andere wate
ren behoudens het voormelde recht van vrije 
doo'rvaart vOÓr alle vaartuigen; 

2°. de aan den Staat in eigendom toebe
hoorencle aanlegpontons, op de voormelde 
kaart aangeduid met de letters A en B, be
houdens de in artikel 9 van dit recht bedongen 
beperkingen ten behoeve van derden. 

De Vennootschap neemt voormelde uitgifte 
in erfpacht en in gebruik aan. 

De in exploitatiegeving, de erfpachtsuitgifte 
en de ingebruikgeving geschieden voor een 
tijdvak van 75 jaar, ingaande 
en dus eindigende middernacht tusschen 

, en voorts onder de navolgende 
voorwaarden: 

Art. 1. 1. De erfpacht en het gebruiks
recht worden gevestigd zonder eenige vrij
waring hoegenaamd, wegens onjuiste opgave 
van grootte, lijdende erfd ienstbaarheden. ver
borgen gebreken of eenige andere omstandig
heden. 

2. Voor zooveel de overschrijving dezer akte 
en der daaraan gehechte kaart in de hypo
thecaire registers aanleiding mocht geven tot 
overboeking, vernommering of hermeting bij 
het kadaster, zal zoowel voor den Staat a ls 
voor de Vennootschap de uitkomst van de 
overboeking, de vernummering of hermeting 
verbindend zijn en zullen met name de juiste 
grenzen van eventueel te splitsen perceelen 
worden aangewezen door de kadastrale me
t ingsstaten en plans. 

Art. 2. Onder exploitatie der havens en 
haventerreinen wordt verstaan: 

a. de gebruikmaking van het bij deze ove,·
eenkomst in erfpacht gegeven terrein met de 
reeds bestaande, of nog te stichten, daarbij 
behoorende gebouwen en vaste inrichtingen, 
ter bevordering van het verkeer van personen 
en het vervoer van goederen en vee, per spoor
weg, te land en te water; 

b. de gebruikmaking van langs en op de 
boorden van voormeld terrein reeds aanwezige 
of nog te maken steigers en aanlegplaatsen 
a ls los- en laadplaats; 

c. de gebruikmaking van de havens en ver
dere wateren, die bij deze overeenkomst aan 
de Vennootschap in gebruik zijn gegeven, be
houden het voormelde recht op vrije doorvaart 
voor alle vaartuigen. 

Art. 3. De Vennootschap is bevoegd ter 
bevordering van de havcnexploitatie, met in
achtneming van artikel 19, gedeelten van de 
h aar in erfpacht gegeven gronden, met de 
daarbij behoorende gebouwen en vaste inrich
tingen, aan derden te verhuren of op andere 
wijze tijdelijk in gebruik a f te staan, doch 
uiterlijk tot het tijdstip, waarop haar exploi
tatierecht een einde neemt. 

Art. 4. De Staat waarborgt de Vennoot
schap, onder nader door den Minister van 
Waterstaat te stellen voorwaarden, het mede
gebruik van de spoorlijn op de brug over de 
binnenkeer- en schutslu is in het kanaal door 
Walcheren. voor zooveel dit noodig mocht 
blijken om den ten westen van dat kanaal be
staanden spoorweg of de in de toekomst be-
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westen van dat kanaal door de Vennootschap 
of door derden aan te leggen spoorwegwerken 
te kunnen benutten voor hare of hunne ex
ploitatie. 

Art. 5. De Staat vergunt, voor zooveel hem 
aangaat, de Vennootschap ten behoeve van de 
exploitatie dei· boorden van het Verbreed Ka
naal , van het Kanaal door \Valcheren en van 
de daarlangs reeds aamvezige of eventueel 
door de Vennootschap daarlangs nog te maken 
steigers en aanlegplaatsen gebruik te maken 
van de aangewezen sporen langs Koningsweg 
van de Dokkade af tot aan de brug over de 
binnenkeer. en schutsluis, met de bevoegdheid 
om aan die in medegebruik gegeven sporen 
verb ind ingssporen te doen aansluiten met de 
ten westen van den Koningsweg gelegen, voor 
industr ieele inrichtingen bestemde gronden. 

Art. 6. De V ennootschap is verplicht lig
plaatsen vrij te houden ter volledige tege
moetkoming : 

1 °. aan de gebruiken van internationale 
hoffelijkheid overeenkomstig de door de Re
geeri ng te verstrekken voorschriften; 

2°. aan rle behoeften van den Rijkswater
staatsdienst, met inbegrip van den onderhouds. 
dienst, van het Nedei·landsche en het Bel
gische Loodswezen, den betonningsdienst of 
anderen Rij ksdienst. 

Zij gedra agt zich bij haar gebruik naar de 
voorschriften door of namens den Minister 
van Waterstaat te geven in het belang der 
vei li ghe id en ter bevordering van het door
gaande verkeer op het kanaal door Walcheren. 

Art. 7. De Staat is bevoegd ten behoeve 
van het gebruik van de Buitenkeersluis, of 
als andere omstandigheden daartoe nopen, den 
waterstand in de binnenhavens en het daar
mede gemeen liggende deel van het kanaal 
door \Valcheren te verhoogen of te verlagen. 

De verhooging zal in het algemeen een wa
terstand van 2,50 M . + N.A.P. niet over
schrijden. 

Eveneens is de Staat bevoegd ten behoeve 
van het onderhoud der werken van het K a
naal door W alcheren of van derden den water
Etand van de binnenhavens te verlagen. 

Art. 8. 1. Voor zoover betreft het gebruik 
ten dienste van het bedrijf der "Schelde", in 
het bijzonder ook van aanvoer of afvoer van 
materialen, van producten, van schepen in 
reparatie of wat ook, kortom ten dienste van 
alle transport, zoowel tusschen verschillende 
punten van de werf van of naar zee of van 
of naar elders, bedingt de Staat ten behoeve 
van "de Schelde", dat voor het gebn1ik van 
de thans bestaande of nog te maken sluizen, 
havens, wateren of kaden of andere werken, 
ge legen binnen de grenzen van de tegenwoor
dige gemeente Vlissingen en langs of nabij de 
tegenwoordige en uit kracht der overeenkomst 
met "de Schelde" van September 1927 , goed
gekeurd bij de wet van 10 November 1927 
(Staatsblad n° . 353), verkregen of. te ver
krijgen terreinen van "de Schelde" en op den 
weg van deze terre inen naar zee, evenmin 
beta ling mag worden gevorderd als thans het 
geva l is, of voor zoover thans in eenigen 
vo,m van vergoeding sprake is, deze niet mag 
worden verhoogd en dat aan dit gebru ik geen 
moeilijkheden in den weg gelegd mogen wor-

den. De Staat bedingt ten behoeve van "de 
Schelde" hetzelfde ten aanz ien van het gebruik 
van de toegangswegen te Jand en van de spo
ren, met name het vrije en kostelooze ge
bruik van aan de eischen van het bedrijf der 
Schelde voldoende spoorwegverbindingen van 
haar terreinen met het spoorwegnet. 

2. Voor li gplaats van schepen, dokken en 
anderszins en het maken van na te melden 
werken bedingt de Staat ten behoeve van 
" de Schelde" het recht om gratis te gebruiken 
de strook water langs de eigendommen van 
"de Schelde", begrensd eenerzijds door die 
e igendommen, anderzijds door een lijn op 25 
M. afstandlgerekend naar de waterzijde) van 
en evenwijdi g aan de oeverlijn, gerekend bij 
gewoon kanaalpeil (0,90 M. + N.A.P.) , be
halve waar de e igendomsgrens l igt of komt 
te liggen aan de waterzijde van de oeverlijn, 
zu ll ende daar de 25 M. gemeten worden uit 
de eigendom grens en eveneens naar de water
zijde. 

In afwijking van het voorgaande wordt in 
de Marinesluis de afstand van 25 M. tot 12 M. 
tel'l'uggebracht, terwijl bovendien een behoor
lijke toegang voor schepen tot deze sluis moge
lijk moet blijven. Langs het verbindingska
naal wordt bedoelde afstand teruggebracht 
tot 15 M. uit de e igendomsgrens. V an het 
recht van vrije l igplaats is geheel uitgesloten 
de zuidel ij ke oever van het terrein tusschen 
àe eerste en tweede Binnenhaven. 

3. De Staat bedingt ten behoeve van "de 
Schelde" het recht om, met inachtneming 
van de door den Minister van Waterstaat te 
verstrekken voorschriften, op het zoogenaamde 
"Eiland" ste igers en ducdalven te plaatsen tot 
op een afstand van 12 M. uit de oeverlijn, 
alsmede om den kanaalbodem langs hare 
eigendomsgrens te verdiepen en op diepte te 
onderhouden. 

4. In verband met het bestaande recht van 
,,de Schelde" om te allen tijde op hare ter
re inen zoovele en zoodanige hellingen en an
dere werken te maken als haar goeddunkt, 
mag de Vennootschap in den plaatselijken toe
stand geen verandering brengen, waardoor het 
bedrij f van "de Schelde" op de onder 1 en 2 
van dit artikel bedoelde terreinen wordt be
moeilijkt of waarvan in redelijkheid kan wor
den verwacht, dat zij bij ontwikkeling van het 
bedrij f der Schelde op deze terreinen moeil ijk
heden zal opleveren. 

De Vennootschap zal telkens bij het afloo
pen van een vaartuig of ander voorwerp van 
de bestaande of van nieuw te bouwen hellingen 
zooveel mogelijk hare medewerking verleenen, 
dat deze tewaterlating kan gesch ieden zonder 
bezwaar van "de Schelde" en zonder het ver
oorzaken van schade aan eigendommen van 
den Staat of van derden. 

Daa r toe zal door de Vennootschap zooveel 
mogelijk worden bevorderd, dat a lle schepen 
en drijvende voorwerpen tijdig naar eene veili
ge li gplaats worden overgebracht en dat de 
scheepvaart, voor zooveel noodig, tijdelijk 
wordt gestremd . 

Van het juiste tijdstip, waarop " de Schelde" 
tot eene tewaterlating wenscht over te gaan, 
zal aan den Directeur der Vennootschap ten 
minste vijf dagen te voren schriftelijk ken-
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nis worden gegeven door den Hoofdin
genieur-Directeur van den Rijkswaterstaat te 
~1iddelburg, hierna aan te duiden als de 
Hoofdingenieur-Directeur, of door een ande
ren \'an Rijkswege in zijne plaats aangewezen 
ambtenaar. 

Indien de tewaterlating door onvoorziene 
omstandigheden niet op het vastgestelde tijd
stip kan pi aats vinden, wordt daarvan zood ra 
mogelijk aan den Directeur der Vennootschap 
kenni gegeven. 

De bedoelde maatregelen worden gehand
haafd tot de tewaterlating is geschied, doch 
niet langer dan tot den avond van den dag, 
waarop de tewaterlating was vastgesteld, ten
zij inmiddels met het te water laten mocht 
zijn begonnen. 

"De Schelde" heeft de verplichting op zich 
genomen om telkens bij het afloopen van een 
vaartuig de noodige maatregelen te nemen om 
den duur der stremming \'an de scheepvaart 
zooveel als in rndelijkheid mogelijk is te be
korten. 

5. De Staat bedingt ten behoeve van " de 
Schel de" het recht, zonder ter zake tot ver
goeding of retributie verplicht te zijn, tot het 
leggen en hebben van kabels, buizen en andere 
leidingen voor electriciteit, gas, lucht, water, 
enz., het pannen van draden voor electrici
teit, enz., alsmede het leggen en hebben van 
sporen, in, over en boven het aan de Ven
nootschap in erfpacht of in gebruik uitge
geven terrein en water, voor zoover "de Schel
de" deze noodig acht voor verbinding tusschen 

· hare terreinen onderling, alsmede van hare 
terreinen met het spoorwegnet en met het 
vaa.nvater. 

6. De verplichtingen tegenover "de Schel
de" nemen een einde met ingang van 1 Janu
ari 1988. 

Art. 9. De Staat bedingt. ten behoeve van 
de N. V. Stoomvaart-Maatschappij " Zeeland", 
Koninklijke Nederlandsche Postvaart, geves
tigd te V I iss ingen, hierna aang~?u id als "de 
Zeeland", het recht om te allen t1Jde met vaar
tuigen in haren dienst en gebezigd in de uit
oefening van haren sneldienst op Engeland, 
zoomede met de vaartuigen, waarmede het 
stookmateriaal voor die schepen wordt aan
gevoerd, aan te leggen aan pontons ter plaat
se, zooa ls die op de bij deze akte behoorende 
kaart met A en B (Oostzijde) zijn aangewezen, 
met d ien verstande, dat de Hoofdingenieur
Directeur of diens plaatsvervanger in bijzon
dere omstandigheden bevoegd is hiervan tijde
lijk af te wijken, in welk geval zoo gel ijkwaar
d ig mogelijk t ij delijke l igplaats zal worden 
verschaft. 

De Staat bedingt ten behoeve van de pro
vincie Zeeland het recht om een ponton te 
leggen in de buitenhaven, ter plaatse als op 
de bij deze akt,e behoorende kaart is aange
geven met C. 

Art. 10. De V ennootschap zal geen rechten 
wegens het gebruik van de door haar geëxploi
teerd wordende havens en wateren of van aan
legplaatsen aan de haar in erfpacht gegeven 
terreinen mogen heffen voor: 

1. Nederlandsche en vreemde oorlogssche
pen. 

2. Vaartuigen in 's Rij ks dienst en vaar
luigen en drijvend materieel, wel ke gebezigd 
worden ten behoeve van het onderhoud, de 
verbetering of de uitbreiding van het Kanaal 
door Walcheren en van de bij deze overeen
komst in gebruik gegeven havens, alsmede 
de vaartuigen van het Belgisch Loodswezen. 

3. De hospitaalschepen, bedoeld in de wet 
van 30 December 1905 (Staatsblad n°. 383) . 

4. Vaartui gen, va ll ende onder de bepa
lingen, vermeld in artike l 8, sub 1, 2 en 4, 
voor zoover aldaar niet anders is bepaald. 

5. Vaartuigen, welke naar of uit zee door
varen, niet langer ankeren of meren dan noo
dig is om onder gewone omstandi gheden in
of uitgeschut te worden door de sluizen van 
het Kanaal door Walche ,·en of die door weers
omstandigheden of om andere 1·edenen van 
overmacht, ter beoordeeling van de betrok
ken ambtenaren van den Rijkswaterstaat, te 
VI issingen moeten vertoeven. 

6. Vaartuigen, waarmede de visscherij in 
de havens en in het Kanaal door Walcheren 
wordt uitgeoefend. Voor zooveel de visscherij 
in de havens betreft, geldt deze bepaling 
slechts, totdat de vissche,·ij door de Vennoot
schap zei f wordt verpacht. 

7. Vaartuigen van den Provincialen boot
dienst, voor zoover deze gebruik maken van de 
buitenhaven. 

8. Vaartuigen, in dienst van "de Zeeland" 
en gebezigd in d" uitoefening van haren snel
dienst op Engeland, zoomede de vaartuigen, 
waarmede stookrnateriaal voor d ie schepen 
wordt aangevoerd, voor zoover al d ie vaar
tuigen gebruik maken van de aanleg-pontons 
A en B (Oostzijde) in de buitenhaven. 

De Vennootschap is verplicht kosteloos op
slagplaatsen beschikbaar te stellen voor den 
opslag van bouwstoffen en materieel , noodig 
voor het onderhoud, de verbetering of de uit
breiding van het Kanaal door Walcheren en 
de bij deze overeenkomst in gebru ik gegeven 
havens. 

Art. 11. l. De Staat is bevoegd de ex
ploitatie der havens en haventerreinen en het 
daarmede samenhangende erfpachts- en ge
bruiksrecht tu schentijds te beëindigen, indien 
de vennootschap: 

a. naar het oordeel van den Minister van 
vVate rstaat het algemeen belang verwaaT
loost, door de exploitatie op te bekrnmpen 
voet in te richten; 

b, de voormelde terreinen geheel of ge
deeltelijk onttrekt aan de bestemming, waar
mede deze terreinen haar in erfpacht of in 
gebru ik zijn afgestaan, of in gebreke blijft 
aan hare overige uit de wet of uit deze over
eenkomst voortvloeiende verplichtingen te voL 
doen; 

c. in gebreke blijft de door haar overge-
nomen verbintenissen ten behoeve van derden 
naar behooren na te komen; 

d. rechten heft wegen·s het gebruik van de 
door haar geëxploiteerd wordende havens, die 
niet de vereischte goedkeuring hebben ver
kregen; 

e. zoodanige rechten heft van schepen en 
vaartuigen, welke bij de wet van de betaling 
van die rechten zijn vrijgesteld; 

/. de vrije doorvaart van vaartuigen in de 
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;,aar in exploita tie gegeven havens en andere 
wateren op een ige.-l e i wijze belemmert. 

2. De Staat kan echter van deze bevoegd
heid slechts gebrnik maken na aan de Ven
nootschap schriftelijk te hebben medegedeeld, 
waardoor en hoever deze in verzuim is. 

In de gevallen, bedoeld onder a. b, c en cl, 
za l aan de Vennootschap een redelijke termijn 
worden gesteld om alsnog aan hare verplich
tingen te voldoen. 

In het geval bedoel cl onder e, zal de Ven
nootschap verplicht zijn binnen 8 dagen na 
die chriftelijke kennisgev ing het onrechtma
tig gevorderde aan de daarop rechthebbenden 
terng te geven. 

3. Tusschentijdsche beëindiging der exploi
tatie en van het daarmede samenhangende 
erfpacht _ en gebruiksrecht naar aanleiding 
rnn dit artikel, geschiedt door schriftelijke 
opzegging bij aangeteekenden brief ten minste 
één jaar vóór den dag, waartegen de op
zegging plaats heeft . 

Mocht de Vennootschap echter nalatig bliJ
ven in het geval, onder e van dit artikel be
doeld. om het onrechtmatig gevorderde bin
nen den gestel den termijn aan de rechtheb
benden terug te geven, mocht zij doorgaan 
met die onrechtmatige vordering of mocht 
zij de vrije doorvaart, als bedoeld onder / 
van dit artikel op een igerlei wijze belem
meren, dan zal ' de Staat bevoegd zijn de ex
µloitati e en het daarmede samenhangende erf
pachts- en gebruiksrecht op te zeggen tegen 
zoodanig tijdstip als hij verkiest. 

Art. 12. De Vennootschap betaalt jaarlijks 
voor de door haar in erfpacht en in gebruik 
verkregen aan den Staat toebehoorende grond 
en water als canon: 

1 °. gedurende de eerste 10 jaren sedert 
den aanvang van dit contract, dus tot en met 

een vaste som van f 3000; 
2°. na verloop van het onder 1 °. vermelde 

tijdvak een bedrag, ge lijkstaande met 10 pct. 
van de te lkenjare door de Vennootschap ge
maakte en op de hierna volgende wijze te 
berekenen netto-winst, met een minimum van 
f 3000 en met een maximum van f 10,000. 

Deze netto-winst zal berekend worden door 
telkenjare de bruto-ontvangsten volgens winst
en ver! ie reken ing der Vennootschap te ver
minderen met: 

a. de werkelijke door de Vennootschap in 
dat jaar gedane uitgaven, met deze beper
king. dat geen aftrek is toegelaten noch voor 
de over dat jaar te betalen canon, noch voor de 
in dat jaar gedane uitgaven wegens verbetering, 
vernieuwing of uitbreiding der havenoutill age 
of andere bezittingen der Vennootschap, en 
dat voor de werkelijke in dat jaar dool' de 
Vennootschap gedane uitgaven voor reclame 
en prnpagandakosten aftrek slechts is toege
laten tot een bedrag van f 10,000; 

b. afschrijvingen op de bezittingen van de 
Vennootschap naar den volgenden maat taf: 

2 pct. op de aanschaffingsprijs of op de in
brengwaarde van de gebouwen en op de kos
ten van de daaraan aangebrachte verbete
ringen; 

4 pct. op de aanschaffingsprijs of op de in
brengwaal'de van kranen en op de kostien van 
de daaraa n aangebrachte verbeteringen; 
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10 pct. op de aanschaffingsprijs of op de in
brengwaarde van andere ge1·eedschappen en 
alle andere niet genoemde bezittingen der 
vennootschap, 

totdat de aanschaffingsprijs of de inbreng
waarde, met inbegrip van de kosten van de 
daaraan aangebrachte verbeteringen, geheel is 
afgeschreven . 

Ter berekening van de voor de vaststelling 
van den canon toegelaten afschl'ijvingen wordt 
door de Vennootschap eene rnken ing aange
houden. waarop, afzonderlijk voor 1° . de ge
bouwen, 2°. de krnnen en 3° . de overige 
gereedschappen en alle andere niet genoemde 
bezittingen der Vennootschap, worden geboekt : 

1 °. de aanschaffingsprijs of de inbreng
waal'de , alsmede kosten van de daaraan aan
gebrachte verbeteringen, met uitzondering Yan 
de gewone onderhoudskosten; 

2°. de telkenjal'e overeenkom tig de bepa
lingen van dit a rtikel in a ftrek toegelaten 
afschrijvingen. 

De bij de oprichting der Vennootschap of 
later ingebrachte zaken worden op die rnke
ning gebracht voor de waarde, waarvoor die 
zaken zijn ingebracht. 

De vaste canon, verschuldigd gedurende de 
eerste 10 jal'on na den aanvang van dit con
tract, en de minimum canon , verschuldigd 
gedurende de volgende jaren, moet uiterl ijk 
worden voldaan op den eersten 
yan elk jaar, voor het eerst op den eersten 

19 
Hetgeen boven den minimum canon schul

d ig is moet uiterl ijk worden voldaan op den 
van het jaar volgend op 

dat, waarover die ca non verschuldigd is. 
De betaling van al wat als canon schuldig 

is, moet geschieden ten kantore van den Ont
vanger der Registratie n°. 2 en Domeinen te 
Middelburg of van den ambtenaar, die in 
zijne plaats YOOr deze ontvangst wordt . aan
gewezen. 

Telkenjare vóór den 
wordt door de Vennootschap een afschrift van 
de balans en winst- en ver! iesrnkening over 
het afgeloopen jaar, a lsmede eon afschrift van 
voormelde rekening voor de vaststelling der 
voor de berekening van den canon toegelaten 
afschrijvingen, gezonden aan voornoemden 
Ontvanger of aan den ambtenaar, die hem ver
vangt, welke afschr iften geteekend moeten 
zijn door den Voorzitter en den Secretaris 
van den Raad van Comm issarissen der Ven
nootschap. 

Indien deze afschriften niet tijdi g worden 
toegezonden is de Staat bevoegd de maximum 
canon te vorderen. 

Indien de betaling van hetgeen a ls canon 
verschuldigd is niet heeft plaats gehad binnen 
14 dagen na den verschijndag, za l als boete 
schuldig zijn ½ pot. van het verschuldigde 
over elke ingegane maand verzuim , te rekenen 
van den verschijndag af. 

Art. 13. De grondbelasting en andel'e za
kelijke Rijks-, provinciale-, gemeente- en pol
derlasten, onver chill ig of de aanslag ge
schiedt ten name van den Staat of van de 
Vennootschap, wegens de bij deze overeen
komst aan haar in erfpacht en gebrui k ge
geven gronden en wateren, met bijbehoorende 
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accessiën, worden door de Vennootschap ge
dragen van af den eersten Januari van het 
jaar volgende op dat, waarin deze akte wordt 
overgeschreven in de hypothecaire registers . 

Art. 14. 1. De Vennootschap neemt voor 
hare rekening, zonder deswege eenige aan
spraak op vergoeding of verrekening jegens 
den Staat te kunnen doen gelden: 

het onderhoud van het geheele terrein, dat 
aan de Vennootschap bij deze overeenkomst 
ter exploitatie in erfpacht en in gebruik is 
n-egeven · 0 

het on'derhoud der daarop thans aanwezige 
en dus met inbegr ip van de door den Staat 
in de Vennootschap ingebrachte gebouwen en 
vaste inrichtingen, benevens van de gebouwen 
en vaste inrichtingen door haar daarop te 
stichten; 

de aanschaffing van alle werktuigen, ge
reedschappen en andere roerende zaken, noo
dig voor eene aan billijke eischen voldoende 
uitrusting der havens en haventerreinen, en 

de gewone zorg voor de haventerreinen, met 
name: 

de verl ichti ng en bediening daarvan, het 
onderhoud van alle sporen, wissels , bestra
tingen en afs lu ithekken en de bediening en 
bewaking der spoorwegwissels en overwegen. 

2. De Staat neemt blijvend voor zijn reke
ning: 
a. het onderhoud aan de kunstwerken, bij 
hem reeds in onderhoud bij het verbindend 
worden van deze overeenkomst en aanwezig 
aan, op of langs de gronden bij deze overeen
komst in erfpach t gegeven en staande op of 

• di·ij vende in de wateren bij deze overeenkomst 
in gebruik gegeven aan de Vennootschap en 
aangeduid op een aan deze akte ·gehechte en 
door beide partijen gewaarmerkte lijst en 
teekening; 

b. het, zoo dikwijls zulks naar het oordeel 
van den M inister van Waterstaat noodig is, 
op d iepte brengen van de havens en kanalen, 
en wel: 

1 °. het kanaa l ten noorden van het ver
bind ingskanaal en de binnenhavens op een 
diepte van 6,45 M . beneden N.A.P. ; 

2°. het verbindingskanaal , het verbreed 
kanaa l en het binnentoeleidingskanaal naar 
de Bu itenkeersluis op een diepte van 7,30 M. 
beneden N.A.P.; 

3°. de buitenhaven, met inbegrip van den 
mond, op een diepte van 7,50 M. beneden 
N.A.P. tot 12 M. beneden N.A.P . of zooveel 
mee r of n1 i nde r als door de wet zal zij n of 
worden voorgeschreven. 

De d iepten in de verschillende gedeelten 
zull en geleidelijk in elkander overgaan en aan. 
sluiten aan de beloopen van de haven, een 
en ander zooals is aagegeven op de bij deze 
overeenkomst behoorende teekening. 

Art. 15. De Vennootschap verb indt zich de 
op de haventerreinen bestaande door haar 
bij deze overeenkomst verkregen, alsmede 
de door den Staat bij hare oprichting in
gebrachte gebouwen en vaste inrichtingen, 
te vern ieuwen, te vervangen en te verbouwen 
en tot het stich ten van n ieuwe gebouwen en 
vaste inr icht ingen op de door haar geëxploi
teerd wordende terrein.en, a lles voor zoover 
d it voor eene behoorl ij ke explo itatie blijken 
zal noodig te zijn. 

Art. 16. Als gebouwen en vaste inrichtingen 
worden aangemerkt alle aardvaste opstallen, 
a l zul ke werktuigen, die een eigen fundeering 
hebben ei, daarop of daar in met ingemetselde 
deelen of bouten verbonden zijn , en voorts 
a lle r ijdende kranen en loskranen met een 
hefvermogen van 3000 Kilogram en daar 
boven, mits geregeld gebezigd ten d ienste der 
exploitatie van de havens en haventerre inen. 

Art. 1 7. 1. De Vennootschap levert bij het 
eindigen van de exploitatie der havens de 
door haar in erfpacht bezeten gronden, de 
door haar bij den aanvang van haar erfpachts. 
recht zonder betaling der waarde verkregen ge
bouwen en vaste inrichtingen, alsmede de daar
YOOr door vernieuwing of vervanging in de 
plaats getreden gebouwen en vaste inrich
tingen, zonder eenige schadeloosstelling in 
goeden staat van onderhoud op. 

Deze verplichting tot oplevering vervalt 
echter voor zoover de hierbedoel de gebouwen 
en vaste inrichtingen voor eene behoorlij ke 
exploitatie niet verder noodig en daarom door 
de Vennootschap opgeruimd zijn. 

2. De Staat is bevoegd bij het eindigen van 
de exploitatie der havens de door de Vennoot
schap door stichting, aankoop, overneming of 
door inbreng in de V ennootschap verkregen 
gebouwen en vaste inrichtingen over te nemen 
voor de waarde, in onderling overleg met de 
Vennootschap vast te stellen of, bij gebreke 
daarvan, voor het gemiddelde van de waarde, 
daaraan toe te kennen door ieder van 3 door 
den kantomechter te M iddelburg benoemde 
en door hem beëedigde des kundigen. 

Bij de vaststelling dezer waarde wordt de 
verplichting der Vennootschap om deze ge
bouwen en vaste inrichtingen op te ruimen 
buiten aanmerking gelaten. Vergoeding voor 
te lijden bedrij fsschade kan n iet gevorderd 
worden, noch kan deze schade bij de bepaling 
van de waarde, in de vorige a linea bedoeld, 
in aanmerking worden genomen. 

Ind ien de Staat van deze bevoegdheid ge
bruik maakt is hij verplicht daarvan binnen 
eene maand na het eindigen van de exploita
t ie bij aangeteekend schrijven aan de Vennoot. 
schap kennis te geven. 

Maakt de Staat van deze bevoegdheid geen 
gebruik. dan is de Vennootschap verplicht 
deze gebouwen en vaste inrichtingen binnen 
2 maanden na het eindigen van de exploi
tatie op te ruimen en het terre in in den oor
spronkelijken toestand te herstellen. 

Indien de explo itatie eindigt door het ver
loop van den vermelden termij n van 75 jaar, 
waa i-voor de i11-exploitatie-geving, de erf
pachtsuitgifte en de ingebruikgeving zijn ge
schied kan de Vennootschap echter vorderen, 
dat door den Staat tegen de overeenkomstig de 
bepalingen van dit artikel vast te stellen 
waarde worden overgenomen de gebouwen en 
vaste inr ichtingen , door de Vennootschap op 
het erfpachtsterrein gesticht of in die Ven
nootschap ingebracht gedurende de laatste 25 
jai•en, aan het einde der exploitatie onmid
del ij k voorafgaande, indien die gebouwen en 
vaste inrichtingen zijn gesticht of ingebracht 
met toestemm ing van den Minister van Wa
terstaat. 

Met gedurende de laatste 25 jaren gestichte 
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of ingebrach te gebouwen en inrichtingen zul
len voor de toepassing van het in de vorige 
zinsnede bepaa lde worden gelijkgesteld vóór 
dien t ijd gestichte of ingebrachte gebouwen en 
inrichtingen, indien daaraan gedurende be
doeld tijdvak van 25 jaren met toestemming 
,·an den Minister van Waterstaat vernieuw
ingen of uitbreidingen zijn aagebracht, waar
rnn de waarde bij het e inde van de exploita
t ie grooter is clan twee derden van de waarde 
van di e gebouwen en inrichtingen. B ij gebreke 
van overeenstemming tusschen den Staat en 
de Vennootschap zal de waarde van de ver
nieuwingen en uitbreidingen, evenals van de 
g-ebouwen en inrichtingen, worden vastgesteld 
door drie deskundigen, als bedoeld in de eerste 
z insnede van dit I id. 

Voor de verkrijging der in de vorige twee 
z insneclen bedoelde t,oestemming, die zonder 
opgaaf van redenen kan worden geweigerd, 
deelt de Vennootschap aan dien Minister mede, 
wel ke gebouwen of vaste inrichtingen zij (of 
eventueel bij inbreng in de Vennootschap de 
inbrenger) voornemens is te stichten op het 
01·fpacl1tsterre in. 

Zij voegt daarbij een in hoofdzaken geheel 
volledig- en in de onderdeelen zoo nauwkeurig 
mogelijk ontwerp dezer werken , de noodige 
plans en tee keningen en een beredeneerde 
ra ming der kosten. 

De Minister deelt ten spoedigste aan de 
Vennootschap mede, dat hij de toestemming 
verleent dan wel dat hij deze weigert. 

Wenscht de Vennootschap bij de uitvoering 
van zoodanig werk van het oorspronkelijk 
ontwerp af te wijken. dan is daartoe nadere 
toestemming vere ischt. 

Voor de door den Staat in de Vennootschap 
ingebrnchle gebouwen en vaste inrichtingen 
wordt de toestemming van den Minister van 
Waterstaat geacht te zijn verleend. 

Art. 18. De Vennootschap mag zonder me
dewerking van den Staat de exploitati e der 
havens en haventerreinen niet aan derden 
overdragen en mag zonder vooraf verkregen 
machtiging van de betrokken Ministers haar 
edparhts- en gebru iksrecht noch geheel noch 
gedeeltelijk vervreemden of inbrengen in eene 
andere vennootschap, haar erfpachtsrecht niet 
bezwaren en mag op den edpachtsgrond zon
der di e machtiging geen erfclienstbaarheclen 
of andere zakelijke rech ten vestigen. 

A,-t. 10. 1. De Vennootschap is verpl icht 
in alle overeenkomsten, die door haar krach
tens artikel 3 met derden worden ges loten, 
te bedingen, dat de daarbij aan de derden 
verleende rechten, ook al mochten die rechten 
voor langeren termijn zij n verleend, eindigen 
bij tusschentijdsche opzegging van de exploita
tie door den Staat overeenkomstig artikel 11, 
alsmede indi en cle gronden niet meer voor cle 
exploitatie kunnen worden gebez igd, omdat 
de Staat gebruik maakt van de bevoegdheid 
in artikel 21 van deze overeenkomst, en om 
daarbij tevens te bed ingen, dat zij niet tot 
eenige schadevergoeding ve rplicht zal zij n. 

Afwijking van deze bepaling is s lechts moge
! ijk, wa nneer de Staat deze vooraf heeft goed
gekeurd. Indi en de afwijking niet is goedge
keurd zullen de a ldus gesloten overeenkom
sten tegenover den Staat nietig zijn. 

2. Indien de Vennootschap de verbintenis 
op zich neemt eventueel door huurders of ge
bruikers te stichten gebouwen en vaste inrich
tingen tegen betaling over te nemen en deze 
verbintenis door den Minister van Waterstaat 
is goedgekeurd, zullen bij het e indigen der 
exploitatie ten aanz ien van die gebouwen en 
vaste inrichtingen dezelfde rngelen gelden a ls 
in art ikel 21 van deze overnenkomst zij n ver
meld, met dien verstande, dat die gebouwen 
en vaste inrichtingen geacht zullen worden 
door de Vennootschap te zijn gesticht. 

Art. 20. D e V ennootschap geeft de Directie 
van den Rijkswaterstaat te a ll en tijde gelegen
heid t,ot het uitvoeren van onderhouds- en 
herstellingswerken en neemt desgevraagd de 
daartoe nood ige maatregelen voor het in de 
haven doen verhalen van vaartuigen. 

Ten aanz ien van het doelmatig gebruik der 
aan de Vennootschap in gebruik gegeven Rijks_ 
werken volgt de Vennootschap de aanwijzingen 
op, welke haar door of namens den Hoofd
ingenieur-D irecteur worden verstrekt. 

Art. 21. 1. De Staat is bevoegd, zonder 
daarvoor eenige vergoeding aan de Vennoot
schap verschuldi gd te zijn: 

a. gedeelten van de bij deze overeenkomst 
ter exploitatie in erfpacht of in gebruik ge
geven gronden en wateren te gebruiken ter 
vergrooting of ter verdieping der bestaande 
of tot aanleg van nieuwe havens , die gronden 
te vergraven en daarin doorgravingen te doen 
ter verbinding van nieuwe of vergroote bin
nen- en buitenhavens met de bestaande; 

b. ten behoeve van de onder a genoemde 
werken gebouwen en vaste inrichtingen weg 
te ruimen, en 

c. de noodige ontgraviugen te doen tot her
ste lling der werken, die bij hem in onderhoud 
blij ven. 

2. Indien cle uitvoering der bovenaange
wezen werkzaamheden de opruiming noodig 
maakt van gebouwen en vaste imichtingen, 
ingebracht in de Vennoot chap, door haar 
gesticht n iet ter vervanging van bij den aan
va:ng van haar erfpachtsrecht bestaande en 
zonder betaling der waarde verkregen ge
bouwen en vaste inrichtingen, of door derden 
als huurders o f gebruikers gesticht, zal de 
Staat de volgens artikel 17 van deze overeen
komst vast te stellen waarde van een en ander 
aan de Vennootschap vergoeden, doch alleen 
indien die gebouwen en vaste inrichtingen 
zijn gesticht of ingebracht met ooestemming 
van den Minister van W ater taat en deze de 
verbintenis, bedoeld in artikel 19 onder 2, heeft 
goedg,3keurd. 

Deze toestemm ing wordt geacht verkregen 
te zijn voor cle door den Staat in de V ennoot
schap ingebrachte gebouwen en vaste inxich
tingen. 

Een door den Minister van W aterstaat ver
leende publiekrechte] ijke vergunning tot het 
maken van werken op, in of boven in erfpacht 
verkregen terreinen of in gebruik verkregen 
wateroppervlakte wordt niet als een toestem
ming van den Minister, als bedoeld in de 
eerste alinea van dit lid, beschouwd. 

Vergoeding voor te lijden bedrijfsschade kan 
niet worden gevorderd. 

Art. 22. Ongevall en aan een sluis of brug 
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of aan eeni g ander bij den Staat in onder
houd verbleven werk, waardool' de exvloitatie 
mocht worden bemoeilijkt, geven geen aan
spraak op vergoeding jegens den Staat. 

Art. 23. 1. De door den taat met derden 
gesloten verhuringen of aan derden gegeven 
,·ergunningen betrekkelijk de gronden en wa
teren, die de V ennootschap ingevolge deze 
overeenkomst in erfpacht of in gebruik ver
krijgt, blijven geh andh aafd zool ang zij loopen. 

De deswege bedongen huursom of vergoe
ding komt ten voordeele van de Vennootsch ap 
van den eerstvolgenden verschijndag af. 

2. H et gebruik de r ponthelling aan den 
Koningsweg en de bediening van het hulp
pontveer tusschen den K oningsweg en den 
Prins H endrikweg verblijven aan den Staat 
en mogen geen hinder ondervinden van de 
werken, die de V ennootschap op g rond dezer 
overeenkomst aanlegt of van hare exploitatie 
der havens en haventerreinen . 

3. De Vennootschap moet aan alle van 
Staatswege aangewezen Rijksambtenaren of be
ambten vrij en toegang geven tot de bij deze 
overeenkomst, in erfpacht of in gebruik ge
geven terre inen en wateren. 

Art. 24. Indi en de Vennootschap mocht 
overgaan tot verpachting der visscherij in de 
door haar bij deze overeenkomst in gebruik 
verkregen wateren, zal zij verp licht zij n te 
bedingen, dat de vrije doorvaart voor vaar
tu igen in geen enkel opzicht door die v isscherij 
wordt belemmerd. 

Art. 25. De kosten dezer akte wol'den dool' 
de Vennootschap gedrngen. 

s. 10. 

12 J anua,·i 1933. WET, houdende regel ing 
van den invoer van vel'sch of gekoe ld 
rund- en ka l fsv leesch en van bevroren 
rund- en kal fsv leesch. 

Wij WILHELMINA, enz. . doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat door Ons bij bes luiten van den 7den Juli 
1932, nos. 27 en 28 (Nederlandse/ie Staats
co"rant van 15-16 Juli 1932, n°. 136) , inge
volge artikel 2 der "Crisisinvoel'wet" 1931 
(Staatsblad n° . 535), de invoer van versch o f 
gekoeld rund- en kal fsvleesch en van bevroren 
rund- en kalfsvl eesch is beperkt, en dat arti
ke l 3 van genoemde wet voorschrijft, dat in 
zoodanig geval een vool'stel van wet tot voor
zien ing in het in dat beslu it geregeld vel'bod 
van invoer za l ·worden gedaan; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz . 
Art. 1. Voor de toepassing dezel' wet is te 

verstaan onder: 
1° . ,, invoer'', invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het bu itenland of na voornf
gaanden opslag in entrepot; 

2°. ,,Onze !\'Iinister", de Minister van Eco
nomische Zaken en Arbeid. 

2. 1. Gedurende een t ijdvak, aanvangende 
l 6 J ui i 1932 en e indigende met15 J anuari 1933, 
of zoovee l eerder a ls door Ons, op voordrach t 
van Onzen 1\1inistel', zul worden bepaald, is 
de invoer uit ieder land van versch of ge
koeld rund. en kalfsvleesch, alsmede de in
voel' van bevroren rund- en kal fsvl eesch ver
boden, voor zoover deze meer bedraagt dan 
60 ten honderd van hetgeen gemiddeld per 

6 maa nden in de jaren 1929, 1930 en 1931 
van die goederen uit dat land is ingevoerd, 
naar de hoeveelheid berekend. 

2. V an de ingevolge het vorig lid vastge
stelde hoeveelheden kan voor ieder land in 
mindering worden gebracht, hetgeen uit dat 
land gedurende het tijdvak van 16 J anuari 
1932 tot 16 Juli 1932 boven de alsdan voor 
dat land vastgestelde hoeveelheid werd inge
voerd. 

3. 1. Door On worden, op voordracht van 
Onzen Minister, regelen gesteld betreffende de 
wijze, waarop, en de voorwaarden, krachtens 
welke gedu rnnde het in het vorig artikel ge
noemde t ijdvak de invoer der in het vorig ar
tikel genoemde goederen zal zijn toegestaan, 
alsmede betreffende de vaststelling van bedra
gen, welke ter bestrijding van kosten, aan de 
uitvoe ring van dat beslui t verbonden, aan be
langh<:lbbenden worden in rekening gebracht. 

2. ] n een besluit, als in het vorig lid be
doeld ka n aan Onzen Minister bevoegdheid 
word~n verleend, nadere voorschriften vast te 
stell en ten aanzien van de in dat beslui t ge
stelde regelingen, alsmede op g rond van bij
zondere omstandi gheden daarvan en van het 
bepaalde in het eerste lid , afwijkingen toe te 
staan. 

3. Een beslui t, als in het eerste lid be
doeld , wordt in de N ed.erlandsche taatscou
rant bekend gem aakt. 

4. 1. Hij die opzettelijk goederen invoert 
in strijd met het bepaalde in de artikelen 2 
en 3, wordt gestraft met gevangenisstraf van 
ten hoogste 6 m aanden of geldboete van ten 
hoogste f 10,000, terwijl de goederen, waar
mede of ten aanz ien waa rvan de overtreding 
pi aats had, kunnen worden verbeul'd ver
klaard . 

2. Met dezelfde straffen wordt getraft hij, 
di e eenig goed verkoopt, te koop aanbiedt, 
a fl evert o f ten verkoop of ter a fl evering in 
voorraad heeft, waarvan hij weet, dat het is 
inge\'Oerd in strijd met een verbod krachtens 
het bepaalde in de art ikelen 2 en 3. 

3. De fe ite n, strafbaa r gesteld bij deze wet, 
wOI·den a ls misdrijven beschouwd. 

5. Met het opsporen van de feiten. straf
baal' gesteld bij deze wet, zijn, behalve de bij 
of krachtens artike l 141 van het Wetboek van 
Strafvorder ing aangewezen pe l'sonen, belast 
all e ambtenaren van Rijks. en gemeentepo
litie , zoomede de am btena ren der invoenech
ten en accij nzen. 

6. Op fe iten, vall ende in eene strafbepa
ling dezer wet, zijn niet van toepass ing de 
strafbepalingen, voorkomende in de wetten be
t reffende invoerrn hten en accijnzen. 

7. Met betrekking tot de in en krnchtens 
deze wet gegeven voor chriften zijn de arti 
kelen 5, 6 en 7 der "Crisisinvoerwet" 1931 
(Staal .1 blad n°. 535) van overeenkomstige toe
passing. 

8. Deze wet t reedt in werk ing met ingang 
van een nader dool' Ons te bepal en datum. 

L asten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 12den J anu-

ari 1933. WILHELMINA. 
De M iniste,· van Economische Zaken en Arbeid, 

T. J . V e r s c h u u r. 
(Uitgeg. 10 Februari 1933. ) 
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s. 11. 
13 Januai·i 1933. BESLUIT tot schorsing 

van het besluit van den raad van Wisch 
dd. 30 December 1932, n°. 262, waarbij 
aan B. H. Hofs Jr. te Varsseveld vergun
ning is verleend tot u itbreiding van ziju 
we,·kpl aats op het perceel, kadastraal be
kend gemeente Vanseveld, sectie B, n°. 
3257. 

Geschont tot 15 Jul i 19/JS. 

s. 12. 

13 Januari 1933. BESLUIT tot uitvoering 
van de artikelen 31 , 32, tweede lid, en 38 
de r Geldschieterswet. 

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

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken 
van 23 November 1932, afdeeling Armwezen, 
n°. 8416, en van Onzen Minister van Justitie 
van 26 November 1932, le Afdeeling C, n°. 
962· 

G~zien de artikelen 31 , 32, tweede lid, en 
38 der Geldschieterswet, a lsmede artikel 45, 
tweede lid, dezer wet; 

Overwegende, met betrekking tot het uit
leenen van geldsommen in den zin van de 
Geldschieterswet door particuliere geldschiet
banken, dat bij algemeenen maatregel van 
bestuur: 

1 °. behooren te worden vastgesteld tabel
len, vermeldende de maximumbedragen we
gens verschuldigde interest; 

2°. behoort te worden bepaald het bedrag, 
hetwelk aan informatiekosten maximaal in 
rekening mag worden gebracht; 

3°. behooren te worden bepaald de geval
len, waarin de geldschieter niet verplicht is 
van eene aflossing en van eene betaling van 
interest een kwijtingsbewijs af te geven; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
3 Januari 1933, n°. 16); 

Gezien het nader rappol't van Onze voor
noemde Ministers van 6 Januari 1933, afdee
ling Ai=wezen, n°. 147, en van 10 J anuari 
1933, l e afdeeling C, n°. 882; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met ingang van den dag, op welken de 

Geldschieterswet ten volle in werking zal tre
den, te bepalen het navolgende: 

Art. 1. De tabellen, vermeldende de maxi
mumbedragen wegens verschuldigden interest, 
worden vastgesteld zooals zij hiernevens zijn 
gevoegd als Tabellen A1-A7 en B1- B4. 

2. 1. Aan informatiekosten mag, voor zoo
ver deze kosten zijn gemaakt, maximaal in 
rekening worden gebracht 2 ten honderd van 
het bedrag der uitgeleende geldsom of van 
de ter beschikking gestelde geldswaarde, doch 
niet meer dan 2 gulden in totaal. Indien 
evenwel meer dan één borg wordt gesteld, 
mag aan informatiekosten ten hoogste 3 gul
den in rekening worden gebracht, met djen 
verstande, dat ook in zoodanig geval ten 
hoogste 2 ten honderd van het bedrag der 
uitgeleende geldsom of van de ter beschikking 
gestelde geldswaarde worde gevorderd . 

2. Aan iemand, die eene geldleening 
wenscht aan te gaan, mag, onder welken 

naam of in welken vorm ook, geen hooger 
bedrag aan informatiekosten in rekening wor
den gebracht, dan bij overeenkomstige toepas
sing van het eerste lid uit het bedrag der
aangevraagde geldsom of geldswaarde en het 
aantal aangeboden borgen voortvloeit. 

3. Indien de ter beschikking steil ing van 
eene geldswaarde geschiedt door een geld
schieter, die aflossing en interest aan de wo
ningen der geldleeners pleegt op te halen of 
te doen ophalen, mag - in afwijking van het 
in het eerste lid bepaalde - aan informatie
kosten maximaal in rekening worden gebracht 
een bedrag van 1 ten honderd van de ter be
schikking gestelde geldswaarde. 

4. Aan iemand, die ter beschikking stelling 
van eene geldswaarde vraagt aan een geld
schieter, als in het derde lid bedoeld, mag, 
onder welken naam of in welken vorm ook, 
geen hooger bedrag aan info1matiekosten in 
rekening worden gebracht, dan bij overeen
komstige toepassing van het derde lid uit het 
bedrag der aangevraagde geldswaarde voort
vloeit. 

3. De geldschieter is niet verplicht van eene 
aflossing en van eene betaling van interest 
een kwijtingsbewijs af te geven, indien de af
lossing of de betaling van interest heeft plaats 
gehad: 

a. per postwissel ; 
b. door tusschenkomst van den Postchèque

en Girodienst of van een gemeentelijk giro
kantoor. 

Onze Ministers van Binnenlandsche Zaken 
vn van Justitie zijn, ieder voor zooveel hem 
aangaat, belast met de uitvoering van dit 
besluit, hetwelk met de bijbehoorende tabellen 
in het Staatsblad zal worden geplaatst en in 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

's-Gravenhage, den 13den J anuari 1933. 
WILHELMINA. 

De iJfiniste,· van Staat, 
M inister 1Jan Binnenlandsche Zaken, 

R u y s d e B e e r e n b r o u c k. 
De iJfinister van Justitie, J, Do n n e r . 

(Uitgeg. 31 Jan. 1933.) 

A1 

A2 

A3 

A4 

A5 

J\.G 

A7 

B1 

B2 

TABELLEN. 
A. Voorschotbanken. 

Leeningen met "vooruitbetaal de inte-
rest"; maandelijksche aflossingen. 
Leeningen met "vooruitbetaalde inte-
rest"; wekelijksche aflossingen. 
Leeningen met "vooruitbetaal de inte-
rest"; kwartaal-aflossingen. 
Leeningen waarbij aflossing en interest 
,naandelijks worden betaald. 
Leeningen waarbij aflossing en interest 
wekelijks worden betaald. 
Leeningen waarbij afloss ing en interest 
pe,· kwartaal worden betaald. 
Alle andere leeningen. 

B. Betaalzegelkassen en Chèque-onder-
nemingen. ' 

Geldswaarden, wekelijksche betaling van 
afloss ing en interest, met ophaaldienst. 
Geldswaarden, maandelijksche betaling 
van aflossing en interest, zonder ophaal
dienst. 
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B 3 Alle niet onder Tabel Bl vallende vor
men van ter beschikking stellen van 
geldswaarden, met ophaaldienst. 

B4 Alle niet onder de T abellen B1-B3 val
lende vorm en van ter beschikking stellen 
van geldswaarden. 

TABELLEN A. 

Voorschotbanken. 

(De tabell en onder letter A hebben betrekking 
op alle gevallen, waarin geldsommen in den 
zm van de wet worden uitgeleend, met uit
zondering van die, waarin eene geldswaarde 

ter besch ikk ing wordt gesteld.) 

A' . 

TABEL VAN MAXIMUM -INTERESTBEDRAGE:-! 

Yoor geldleeningen, bij het aangaan waarvan een bedrag wordt 
ingehouden , gelijk aan den verschuldigden interest, met maan
delijkse/ie gelijke of nagenoeg gelijke aflossingen 

Eene leening rnlt slechts dan onder deze tabel, wanneer de 
maandelijksche aflossingen gelijk of nagenoeg gelijk zijn. Als 
nagenoeg-gelijk worden alleen die aflossingen beschouwd, waar
van de onderlinge verschillen ui tsluitend voortvloeien uit afron
ding der aflossingsbedragen, op de wijze, als in een aantal 
gevall en \·on kolom 5 is aangegeven, 

Nominaal 
bedrag der 

geldle.:ning, 
o\·eroon 
komende 
met. het 

tot.rtal terug 
te betalen 

bedrag. 

25, -

30,-

35,-

40,-

45,-

f>(), -

Aantal 
maande· 
l\jksche 
aflo~

singen 

Bedrag, het· 
welk minimaal 
ln handen ,·an 
den geldle43ner 

lh.xim aal moet worden 
te btt ll h.' D gesteld , onge
lnttrest. rckend aftrek 

van lnforrnaliC• 
kost.en, zegel• 

k"sten, C.fl. 
notariöcle akte. 

3 f 0,45 l4,55 

l9,40 

24,25 

29,!0 
28,ïO 
27,70 

3 

3 

3 
[, 

JO 

ó 
JO 

r, 
JO 

ó 
JO 

ó 
10 

0.60 

0,75 

0,90 
1,30 
2,30 

1 75 
3'.05 

1,95 
3,45 

2,1 5 
3,8ll 

38,1ö 
32,30 

38,25 
36,95 

48,05 
41.óü 

47,8û 
46,20 

Bedrag der aflossing 
per maand. 

~ X f Ö, 7ö + l X f ö,50 

2 x r 8,50 + 1 x r 8.-

10,-
6-s:-

Vervolg Tabel Al. 

f 60,-

70,-

75,-

80,-

90,-

100,-

110,-

f 120, -

125,-

130,-

140,-

5 
10 
12 
lö 

5 
10 
12 
15 

5 
10 
12 
15 

.5 
10 
12 
15 

5 
10 
12 
15 

5 
10 
12 
15 
16 
18 

10 
12 

15 
16 
18 
20 
24 

10 
12 
l f> 
16 
18 
20 
24 

10 
12 
15 
16 
18 
20 
24 

10 
12 
15 
16 
18 
20 
24 

10 
12 
ló 

2,60 
460 
s:4o 
6,60 

3,25 
5,70 
6,75 
8,20 

3,45 
6 10 
1'.20 
8,7_5 

3,90 
6,85 
8,10 
9,85 

4,3-0 
7 (j() o:-

10,00 
11,40 
12,65 

M,40 
9,90 

f l 2, -
12.55 
13,90 
15,3-0 
17,85 

9 ,15 
10,80 
13,10 
13.70 
15,15 
16,70 
19,45 

9,50 
11 ,.25 
13,65 
14,25 
15,80 
17,4-0 
20,25 

9,90 
11 .70 
14,20 
14,85 
1645 
18'. 10 
21 ,10 

10.65 
12,60 
15,30 

57,40 
55,40 
54,60 
53,40 

66,95 
64,65 
63,70 
62,35 

71 ,75 
öS,30 
68,25 
66,80 

76.55 
73:90 
72,80 
7!,25 

86,10 
83,15 
81,90 
80,15 

95,70 
.92,40 
91 ,-
89,10 
88,öO 
87,35 

101 ,60 
109,10 

98,-
97,45 
96,10 
94,70 
92 ,15 

110,85 
109,20 
106,90 
106,30 
104,85 
103,30 
100,55 

11 5,60 
113,76 
11 1,% 
110,75 
109,20 
107 60 
104:7[, 

120,10 
118,30 
115,80 
116,15 
113,65 
l l!,90 
108,90 

129,36 
127,40 
124;70 

26 

12,-
6,-
5,-
4,-

14,-
7,-

lOX f6, - ·+ 2x f5, 
14 X f4,75 +1 x ra,5 

f 15,-
7,50 
6,25 
5,-

16,-
8,-

8 X f 6,75 + 4 X f 6,. 
14 X r 5,50 + 1 X r 3, 

f 18,-
9,-
7,50 
6,-

20,-
10,-

tOXf s,50 + 2xr 7/ 
14 X r 6,75 + 1 X r 5,5 

f 6,25 
17 X f · 5,75 + 1 X r 2,2 

f 11 ,-
11 X r 9,25 + 1 X r 8.2 

14xr 1,50+1xr 5, 
15xr 1,-+1xr 5, 
17 X r 6,25 + 1 X f 3,7 

f 5,50 
22Xf 4,75+2Xf ~.7 

f 12,-
10,-
8,-
7,50 

17 X f 6,75 + 1 X f r,,2 
f 6,-

5,-

12,50 
10 X f 10,öO + 2 X f 10, 
14 X f 8,50 l 1 X f 6, 
15 X f 8,- 1 X f 6, 
17 X r 7,- 1 X r 6,-

f 6,25 
20 X f 6,2ö + 4 X f ö , 

f 13,-
10xr 11,- + 2x r 10, 
10 X f 8,7ö + 6 X f 8,ö 
15 X r 8,2ö + 1 X r 6,25 
11x r 1,25 +1x r 6, 75 

f 6,50 
20 X f 5.öO + 4 X r 5,-

r 14,-
10xr 12, -t- 2xr 10,-
10xr o,w+5Xf 9, -
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rvolg· Tabel Al. 1 Vervolg Tabel Al. 

16 f 16.- 124,- f 8,75 20 f:l l ,30 193,70 f 11,2G 
18 17,,0 122,30 17X f b.-+1xr 4,- 24 36.45 188,55 18X f 9.50+6X f 9,-
20 19,50 120.50 f 7,-

r2;;0,- 10 19,- 231,- f 25, -24 22,70 117,30 20X f 6,-+4X f 6,-
12 22,50 227,50 IOX r 21,-+2x f20,-

50,- JO 11 ,40 138,60 f l f>, - 15 27,t5 222,75 IOX f 17,-+5 X f 16,-
12 13,50 136,50 12,60 16 28,50 221,50 16 X r 15,75 + 1 X f 13.75 
lf> IG,35 133,65 10,- 1S a 1,;;5 218.45 17 X f 14,- +IX f 12,-
16 17,IO 132,90 15Xf 9,50Î 1 X r 7,50 20 at ,75 215.25 r 12,50 
]8 18,95 131,05 l7XI 8,50 1 X r B,50 24 4o,;;o 209:50 20X f 10,50+4 X f 10,-
20 20,85 129,15 f 7,50 27ä.- 10 20.!lO 25-l.lO f 27,50 
24 24 ,30 125,70 f\,25 12 :!4,7;; 250.25 11 X f 23,-f 1 X f 22,-

16,-
15 :\0,- 245,- IOX f 18,50 5X f 18.-

60,- 10 12,20 147,80 16 a1 ,:\5 243,65 15Xf17,26 1 Xfl6,25 
12 14.40 145,60 10 x r 13,50 + 2 x r 12,50 18 34,75 240,25 17 X f 16,50 1 X f 11 ,50 
15 17,45 142,65 1ox r 11,-+5X r 10.- 20 38,25 236,75 f 13,75 
16 18,25 141,75 f 10,- 24 44 ,55 230,45 22X f IJ.50+iX f ll.-
18 20,20 139,80 17 X f 9,-+1xr 7,-
20 22.25 187,75 f 8,- 300 - 10 22.80 277,20 f 30,-
24 25.95 134,06 20X r 6,75+4X r 6.25 12 27,- 2,3,- 26,-

15 3:?.~0 267,BO 20,-
ïO.- 10 12,95 167,0ë, f 17.- lü 34 ,20 265,80 18,7f, 

12 15,30 154,70 8 X f 1.4,25 + 4 X f 14,- 18 37 .!JO 262,10. 1 7 X f 16, 7r, + l X f 15,25 
15 18,55 151,45 lOX f 11,50 + 5X f 11,- 20 41 .70 258,30' f 15,-. 
16 rn,40 150,60 15X r I0,76Î IX f 8,25 24 48,60 251,40 12,60 
18 21 ,50 148,50 17 X f 9,50 1 X r 8,50 

325,- 10 24 ,70 300,30 20 23,65 146,35 r 8,5o 32,50 
24 27,55 142,46 8X f 7,25 + 16 X f 7,- 12 29,25 295,75 IOX f27,25t2X f26,25 

15 35,45 289,55 IOX f22.- óX f21 ,-
n,5.- 10 13,30 161,70 f 17.50 16 37 ,05 287,95 15X r20.w+ 1 X r 17,óO 

12 15,75 159,25 7 X r 15,- + 5 X r 14,- 18 41 ,05 283,96 17 X f 18.25 + l X f 14,75 
15 19, 10 155,90 10x r 12,-+ox r 11,- 20 4;;,20 1 279,80 f 16,25 
16 19,95 155,05 l f>Xfll,-+1xr10,- 24 52,65 272,35 L9X f 13,75+5X f 12,76 

18 122,10 152,90 17 X f 10,- +LX r 5,- î 350,- 10 [ 26,60 323.40 f35,-
20 24,35 160,65 f 8,75 12 31,50 318;50 7X f30.-i5X f28,-
24 28,35 146,65 20X f 7,50+4 X f 6,25 15 38,15 311,85 10 X r 24.- 5 X r 22,-

16 39,00 310,10 15 X r 22,- 1 X f 20.-
180,- 10 13,70 166,30 f 18,- 18 44,20 305,80 17 X f 19,60+ 1 X r 18.üO 

12 16,20 163,80 15,- 20 48,6;, 301,35 f 17,50 
16 19,65 160,35 12,- 24 50,70 293,30 HX r16,-+10x fl4,-
16 20,55 159,46 11,25 

28,óO 346,50 18 22,75 157,25 10,- 37p,- 10 f 37,50 
20 25,05 164,95 9,- 12 33,75 34!,25 31,25 
24 29,20 150,80 7,50 15 40,90 33!,10 25-,-

16 42,75 332,% 16 X r 23,50 + 1 X r 22,50 
190,- 10 14.45 17ó,ó5 19,- 18 47,3á 327,65 17 X f 21,- + 1 X r 1g,-

12 17,10 172,90 8 X f 16,- + 4 X f 15,50 20 52,15 322,85 f 18,75 
15 20,75 169,25 lOX f l3,-i5X f 12,- 24 60,75 314,25 21 X r 16,75 + 3 X f 14,75 
16 21,70 168,30 15X f 12,- 1 X r 10,- 400,- 10 30,40 369,60 f40,-
18 24,- 166,- 17X f 10,7;; l X f 7,25 12 36,- 364,- 8 X f 33,50 ' 4 X f 38,-
20 20,45 163,55 r 9,50 15 43,GO 356,40 14 X r 26,75+ 1 X r 25,50 
24 30,80 159,20 16X f 8,-+8X r 7,75 16 45,60 354,40 f25 ,-

200,- 10 15,20 184,80 f 20,.!... JS 60,50 349,50 17X r22.25+ 1 X r21 ,75 
20 55,60 344,40 f20,-

12 18,- 182,- 8 X f 17,-+4 X f16,- 24 64.80 335,20 2o x r 17,-+4 X r 15,-
15 21 ,80 178,20 10 X r 13,50 5 X r 13,-
16 22,80 177,20 f 12,50 425,- 10 32,30 392,70 r 42,50 
18 25,25 174,75 17 X r 11,25 + 1 X f 8,75 12 38,25 386,76 Il X f 85,6U+ l X f 34,50 
20 27,80 172,20 f 10,- 15 46,35 378,65 14 X f28,50i 1 X f 26,-
24 32,40 167,60 iex r 8,öo+8X r 8,- 16 48,45 376,55 15 X r 26,7ó l X f 2S,7ö 

18 53.65 871,35 17 X f 23,7ö 1 X r 21,25 
225,- 10 17,IO 207,90 f 22,60 20 59,10 365,90 f21,2ó 

12 20,25 204,75 18,75 24 68,85 356,16 23X f 17,7ó+ 1 X r 16,75 
15 24,55 200,46 ló,-

450,- 34,20 16 25,65 199,35 15 X f 14,25 + 1 X r 11 ,25 10 415,80 f45,-
18 28,40 196,60 f 12,60 12 40,50 409,60 37,5G 
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Yervolg Tabel Al , 

15 
16 
18 
20 
24 

f 47ö,- 10 
12 
16 
16 
18 
20 
24 

500,- 10 
12 
ló 
16 
18 
20 
24 

leder aan
tal maan

l ederbedrag de!Ukscbe 
h ierboven aflossln• 
Vermeld. gen bier• 

boven niet 
vermeld. 

Ieder aan• 
t.a.l maan• 

Ieder bedrRg delijksche 
hierboven afloesin
nlet. v er- gen al dan 

meld. n~~~r-

,·erme1d. 

f49,o;; 400.9ó f 30.-
51 ,30 398,70 ló X r 28,26 + 1 X f 26,2ó 
56,80 39:J,20 f 25,-
62,55 387,45 22,50 
72,90 377,10 !8,7ó 

36,10 438,90 47,60 
42,75 432,2ó 11 X f 40,- Î 1 X r 85,-
61 ,80 423,20 14Xf31,7ó I XfS0.60 
54,15 420,85 15 X r 29,75 + 1 X r 28,7ö 
59,95 41 6,05 17 X f 26,60 1 X r 24,öO 
66,05 408,9~ f 23,76 
76,95 398,05 19 X f 20,-+ ó X r 19,-

38,- 462,- f 60,-•s.- 455,- IOX f 42,-± 2X f40,-
M ,50 445,50 lOX f34.- , ;;x f32,-
57,- 443,- f S1,25 
11.1,10 436,90 17 X r 28,-+ 1 X r 24,-
69,50 430,50 f ~5,-
81,- 419,- 2ox r 21 ,-+ 4 x r 20,-

Maxlmum-lntt.rtst = 
19 Ofo van het nog niet afgeloste deel ,·an de hoofdsnm, fn 

~alr~~ 1!,8~~kde6ur~~~1~,\~1 J;;; ~~~i~':1·t!.~~~~~3°~ 
In de akte a\,- uitgeleend vermslcle geldeom, vcrmlndcrd meL 
het bedrag van den voorultbotaald,m lntereisL 

De maximum-interestbedragen, in deze tabel 
opgenomen, worden met één twintigste ver 
laagd (en de daaruit voortvloeiende wijzigin
gen in kolom 4 aangebracht), indien in de 
akte van gelduitleening niet eene clausule is 
opgenomen, waa1·bij den geldleener, voor het 
geval van vervroegde aflossing, wordt geres
titueerd een bedrag ten minste gelijk aan 
zooveel w aal 1 % van het bedrag van iederen 
termijn, die te vroeg is afgelost, als het aan
tal geheele m aanden, dat deze a fl ossing te 
n-oeg geschiedt, bedraagt. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 13 J anu
a ri 1933 (Staatsblad n°. 12). 

Ons bekend, 
D e M ini3ter van Staat, 

Minister van B innenlandsche Zaken, 
R u y s d e B e e r e n b r o u c k. 

De :Minister van J ustitie, J , D on n er. 

A' . 

TABEL VAN MAXIMUM-INTERESTBEDRAGEK 

voor geldleemngen, bij het cnngnan n-naTTnn een bedrag w 
ingehouden , gelijk aan den verschuldigden interest, met ,c 
lijksche gelijke allossingen. 

Nominaa.1 13edrag, hetwelk 
bedr~g der minimaal In handen 
geldleening, Aantal we- Iaslmaal van don a:eldleener Bedrng , o,·ereenko kelUkscbe te betalen moet worden gesleld. anos~in mende met het a.llossingen. In terest. ODf~r~~~~tl~~i:~;_an por W eE totaal terug 
te betalen zegelkosten, c. q. 

bedrag. notariêcle akte. 
J. 2. 8. 4. 6. 

f 15,- 12 f 0,45 f 14,65 f 1,25 

20,- 12 0,60 19,40 1,67 

2ó,- 12 0,75 24,2ö 2,09 

30,- 12 0,90 29,10 2,öO 
20 1,30 28.70 1,50 
40 2,30 27,70 0,7ö 

35,- 20 1,55 33,45 l ,7ö 
40 2,70 32,30 0, 8 

40,- 20 1,75 38,25 2.-
40 3.05 36,95 1,-

4fl, - 20 1,9;; 43,05 2.25 
40 3,45 41,óö 1,13 

50,- 20 2i1:; 47,8;; 2,50 
40 3,80 46,20 l ,25 

60,- 20 2,fl0 57,40 3.-
40 4,60 55,40 1,50 
50 5,40 ó4,60 l,iO 
60 G,ü0 53,40 1,-

ïO,- 20 3,05 66,95 ö,ûO 
40 5,!l,; 64,6t> l ,ló 
50 G,30 63,70 1,40 
60 7,65 62,3ó l 1 1 ï 

75,- 20 r a,2;; 71,75 3,70 
40 5,i0 69,30 1.ss 
50 (j,75 68,25 1,50 
60 8,20 66,80 1,2~ 

80,- 20 :l,45 76.65 •1,-
40 li, 10 73,90 2,-
60 7,20 'j ~ ,\ 0 1,60 
60 ,i 5 71,25 1,34 

90,- 20 3,90 86,10 4.oO 
40 6,8.i S3,15 2,25 
50 8,IO 81,90 1. 0 
tiO 9,85 so,1;; l ,f>O 

100,- 20 4,30 90,,0 6,-
40 7,60 92,40 2,öO 
60 9,- 91,- 2,-
60 10,90 89, 10 1,67 

llO,- 40 8,40 101,60 2,'75 
50 9,90 100,10 2,20 
60 12,- üS,- 1,8! 
80 15,:10 94,, 0 1,3S 

100 17,85 92,15 1,10 

120,- 40 9.15 110,85 3.-
50 JO, 0 109.20 2,40 
60 13.JO 106,90 2.-
80 IG,70 103.30 1,50 

100 rn,•s 100,56 1,20 

l2ö,- 40 9,50 115,50 S, 13 
60 11.!!5 113,75 2,50 
60 13.Gi\ 111 ,35 2,00 
80 17,40 107,60 1,57 

100 20,25 104,76 1,25 
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\"ervolg· Tabel A2, 

130,-

HO,-

150,-

160,-

170,-

175,-

180,-

190,-

200,-

eder "'bedrag 
hlorboYNl 
vermeld. 

3der bedrag 
h11,rboven 
111e1 ver 

OlAld 

40 
50 
60 
80 

).00 

40 
50 
60 
80 

100 

40 
50 
60 
80 

100 

40 
50 
60 
80 

100 

.40 
50 
60 
80 

100 

40 
50 
60 
80 

100 

40 
50 

60 
80 

100 

40 
50 
60 
80 

100 

40 
50 
60 
80 

100 

Je-der aan • 
t..al wckt1• 

l1Jk8cht1 
allo88! 11 -
gtin h ier

bovuu niet 
vermo!d. 

l udc1 aan
tal weke• 

!i~~:~. 
g0n al dan 
n,1>t hier -

bnvon 
vurmeld 

9,90 
11,iO 
14,20 
18,10 
21,10 

10,65 
1260 
15:30 
19,50 
22,70 

11,40 
13,50 
16,35 
20,85 
24,30 

12,20 
14,40 
17,45 
22,25 
25,95 

12,95 
15,30 
18,55 
23,65 
27,55 

13,30 
15,75 
19,10 
24,35 
28,35 

13,70 
16,20 

f 19,65 
25,05 
29,20 

14,45 
17,JO 
20,75 
26,45 
30,80 

15,20 
I8,-
~l ,80 
:!7,80 
32,40 

120,10 
118,30 
115,80 
111,90 
108,90 

129,35 
127,40 
124,70 
120,50 
117,30 

138,60 
136,50 
133 65 
129,15 
125,70 

147,80 
145,60 
14~,~~ 
lS, ,rn 
134,05 

157,05 
154,70 
151,45 
146,35 
14:l,45 

161,70 
159,25 
155,90 
150,65 
146,65 

166,30 
163,80 

160,35 
164,96 
150,80 

175,55 
172,90 
169,25 
163,55 
159,20 

184,80 
182,-
178,20 
172,20 
167,60 

11.axl mum•l iiterest = 

r 3,2ö 
2,60 
2,17 
1,63 
1,30 

3,50 
2,80 
2,34 
1,75 
1,40 

3,75 
3,-
2,50 
1,88 
1,50 

4,
_3,20 
2,67 
2, -
1,60 

4,25 
3,40 
2,84 
2,13 
1,70 

4,38 
3 50 
2:92 
2,19 
1,75 

4 50 
3:60 

3,-
2,26 
1,80 

4,75 
3,80 
3,17 
2,38 
1,90 

5,-
4,-
3,34 
2,60 
2,-

JU ll/o van het nog met afgeloste dool va.a do hoofd 
tJOtn, in d11gen nauwkeurig over een vol jaar berekend 
Als hoofdsom wordl. voor de toepassing van deze 

~:~~~cfe ~~::::.~dve~~i,;~1er~8 m~wbe~1\edi::f;'6::~;: 
deu vooruiL betaaldon wtkrest 

De maximum-interestbedragen, in deze tabel 
opgenomen, worden met één twintigste ver
laagd (en de daaruit voortvloeiende wijzigin
gen m kolom 4 aangebracht), indien in de 
a kte van gelduitleening niet eene clausule is 
opgenomen, waarbij den geldleener voor het 
geval van vervroegde aflossing, wordt geres-

titueerd een bedrag ten minste gelijk aa!1 
zooveel maal ¼ % van het bedrag van iederen 
termijn, die te vroeg is afgelost, a ls het aan
tal geheele weken, dat deze aflossing te vroeg 
geschiedt, bedraagt. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 13 J anu
ari 1933 (Staatsblad n°. 12) . 

Ons bekend, 
D e Minister van Staat, 

Ministe1· van B innenlandsche Zaken, 
R u y s d e B e e r e n b r o u c k. 

De 1lf inister van Justitie, J, Don n er. 

TABEL VAN MAXIMUM-INTERESTBEDRAGEN 

voor geldleeningen, bij het aangaan waarvan een bedrag wordt 
ingehouden, gelijk aan den verschuldigden interest. met lcwar
taalsgewijzc gelijke of nagenoeg gelijke aflossingen . 

Eene lecning valt slechts dan onder deze tabel, wanneer de 
kwartaalsgewijze aflossingen gelijk of nagenoeg gelijk zijn. Als 
nagenoeg gelijk worden alleen die aflossingen beschouwd, waar. 
van de onderlinge Yerschillen uitsluitend voortvloeien uit afron
ding der allossingsbedrngen, op de wijze als in een aantal 
gevàllen van kolom 5 is aangegeven. 

Bedrag, het.. 
Nominaal wolk minimaal 
bedrag der ln handen van 

geld• Aantal den geldleener 
leenîug, kwar Ji&..dlll!lil l moot worden 

Bedrag der aflossing overoou• taal~- to gc1:1teld, onge• 
komende gewijze betalen rekend aftrek per kwartaal. met htit aflos. Interest. van infor• 

totaa l terug slngen. matlekosten, 
te bPtalen zogelkosten, 

bedrag. c.q. notarit,eln 
akte. 

1. 2. 3. 4. 6. 

f 100,- 4 f 10,20 f 89,80 f 26,-
6 13,90 86,10 6 X f 16,76 + 1 X f l ö,25 
8 17,40 82,60 f 12,60 

12 23,80 76,20 lI X f 8,60 + 1 X f 6,50 

110,- 4 11,25 98,76 f 27,50 
6 15,30 94,70 5 X f 18,50 + 1 X f 17,50 
8 19,JO 90,9Ö f 13,7G 

12 26,15 83,85 10 X f 9,25 + 2 X f 8,75 

120,- 4 12,25 107,75 f 30,-
6 16,70 103,30 20,-
8 20,85 99, 15 15,-

12 28,55 91,45 10,-

125,- 4 12,75 112,26 31,25 
6 17,35 107,65 6 X r21,- + 1 X r20,-
8 21 ,70 103,30 7 X r 15,75 + 1 X f14,7ö 

12 29,75 95125 10 X r 10,60+2 X r 10,-
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f 130,-

140,-

150,-

,j 60,-

170,-

176,-

180,-

f 190,-1 

200,-

225,-

250,-

275,-

300,-

825,-

4 
6 
8 

12 

4 
6 
8 

12 

4 
6 
8 

12 

4 
6 
8 

12 

4 
6 
8 

12 

4 
6 
8 

12 

4 
6 
8 

12 

4 
6 
8 

12 

4 
6 
8 

12 

4 
6 
8 

12 

4 
6 
8 

12 

4 
6 
8 

12 

4 
6 
8 

12 

4 
6 
8 

12 

f13,30 
18,05 
22,60 
30,95 

14,30 
19,45 
24,35 
33,30 

15,30 
20~ 
26,05 
35,70 

1635 
211:25 
27,80 
38,05 

17,35 
23,60 
29,55 
40,45 

17,85 
24,30 
3040 
41:60 

18,40 
25,-
31,25 
42,SO 

f 19,40 
26,40 
33,-
45,20 

20,40 
27,80 
34.75 
47,55 

22,95 
31 ,25 
39,10 
53,50 

2ó,50 
34,70 
43,40 
59,45 

28,05 
38,20 
47,75 
65,40 

30,60 
4165" 
52'. 10 
71,35 

ll3,15 
45,15 
5645 
n:ao 

116,70 
111 ,95 
107,40 
99,05 

125,70 
120,55 
115,65 
106,70 

134,70 
129,16 
123,95 
114,30 

143,65 
137,76 
132,20 
121 ,95 

162,65 
146.40 
140,45 
129,65 

157 ,15 
150,.0 
144,60 
133,40 

161,60 
156,-
14-8.75 
13ï ,20 

170,60 
163,60 
167,-
144,80 

179,60 
172,20 
165,25 
152,4-5 

202,05 
193,75 
185,90 
171 ,50 

224,50 
215,30 
206,60 
190,55 

246,95 
236,80 
227,25 
209,60 

269,40 
258,35 
247 ,90 
228,65 

291 ,85 
279,85 
268,55 
247,70 

• 
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f 32,60 
6 X f21 ,75 + 1 X f21 ,25 

f 16,25 
11 X f 11,- + l X f 9,-

f 35,-
5 X f 24,- + 1 X f20,

f 17.50 
lOX f 12,- + 2 X f 10,-

f 37,50 
25,-
18,75 
12,50 

W,-
5 X f 27,- + l X f 26,

f 20,-
10 X f 13,60 + 2 X f 12,60 

f 42,60 
6 >< r 28,50 + 1 X r 27,50 

f 21,25 
lOX f 14,25 + 2 X f 18,76 

f 43,75 
5 X f 20,60 + 1 X r 27,60 
7X t 22,- ±1 x r 2 1,-

1o x r 14,75 , 2xr 13,75 

f 45,-
30,-
22,60 
16,-

f 47,50 
5 X f 32,- + 1 X r 30,

r 23,75 
lOX f 16,- +2 X f 15,-

f 50,-
5 X r 33,50 + 1 X r 32,50 

f 25,-
lO X f 16,75 + 2xr 16,25 

f 56,25 
37,50 

7 X f 28,25 t 1 X f 27,25 
f 1 ,75 

62,50 
5 X r 42,- + 1 X f 40,

r 31,25 
lOXf 2 1,- +2xr 20,-

f 68,75 
5 X f 46,- + 1 X f 4u,-
7 X f 34,50 + 1 X r 33,50 

10 X r 23,- + 2 X r 22,60 

f 75,-
50,-
37,50 
2ö,-

81,25 
5 X f 54,25.+ l X f 53,75 
7 X f 40,75 + l X f 39,75 

10 X f 27,50 + 2 X f 25,-

Vervolg Tabel A3. 

f 350,-

376,-

400,-

426,-

450,-

475,-

500,-

Ieder be
drag hier. 
bo ven ver • 

meld. 

Ieder be 
drag b1t,r, 
boven niet 
vermeld 

4 
6 
8 

12 

4 
6 
8 

12 

4 
6 
8 

12 

4 
6 
8 

12 

4 
6 
8 

12 

4 
6 
8 

12 

4 
6 
8 

12 

Ieder aan
La l k war. 

taalsge
w\jze af. 
lossingen 
hierboven 
niet \l'OT· 

meld. 

teder aan• 
t.a l kwar 
taalsg&
wijze af. 
lossingen 

al dan 
niet b ier , 

boven 
vermeld. 

f35,70 
48,60 
60,ll0 
83,20 

3825 
:;2;os 
65,10 
89,15 

40,80 
55_55 
69,45 
95,10 

43,35 
5!1,-
73,80 

101,05 

45,90 
62,50 
78,15 

107,-

48,4:i 
65,95 
82,50 

112,95 

51,-
69,40 
86,80 

llR,Rá 

314,30 
301,40 
289,20 
266,80 

33' 76 
322'.95 
309,90 
285,85 

359,20 
344,46 
330,55 
30!,90 

381,65 
366,-
35 1.20 
323,95 

404,10 
387,50 
371 ,86 
343,-

426,55 
409,05 
392,50 
362,05 

449,-
430,60 
413,20 
381,16 

f 87,50 
5Xf 58,50+ 1 X f 57,' 

f 43,75 
10 X f 29,25 + 2 X f 28,, 

f 93,75 
62,50 

7 X f 47,- + l X f 46, 
f 3 1,25 

f i 00,-
6 X f 66,75 + I X f 66,2 

f 50,-
11 X f 33,50 + 1 X f 31 ,5 

f 106,25 
5 X f71 ,-+I X f 70, 
ï X f 53,25 + 1 X f 52,2 

lOX f35,50 +2X f35, 

f 11 2,50 
76,-
66,25 
37,50 

118,75 
5 X f 79,25 + 1 X f78,, 
7 X f 59.5(),+ l X f 58,fi 

11 X f39,71'. + 1 X f37,7 

f 125,-
6 X f 83,60 +I X f 82,5 

f 62,W 
llX f 41,76+I X f40,7 

Mulmam•lntuclt = 
t9 0/0 van hel nog niet afgeloste deel va.n de hoofi..lsom , 11 
dagen nauwkPuriir over een vol j aar berekend. Als hoofdso 

f'n°~:t a~~r a1: =~=~0l v:~~1!1:6 ~~~~ \'=rn°d~;~d m~ 
bot bedrag van den vooruit. betaald en in terest.. 

De max imum-interestbedragen, in deze tabel 
opgenomen, worden met één twintigste ver-
1 aagd (en de daaruit voortvloe iende wijzigin
gen in kolom 4 aangebracht), indien in de 
akte van gelduitleening niet eene clausule is 
opgenomen, waarbij den geldleener voor het 
geval van vervroegde a flossing, wordt geres
t itueerd een bedrag ten minste gelijk aan zoo
veel m aal 3 % v a n h e t be drag van ie d e r en 
termijn, die te vroeg is afgelost, als het aan
tal geheele kwartalen, dat deze afloss ing te 
vroeg geschiedt, bedraagt. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 13 J anu
ar i 1933 (Staatsblad n°. 12). 

Ons bekend, 
D e Minister van Staat, 

Minister van Binnenla.-ndsche Zaken, 
Ruy s de B ee r e nbrouck. 

De Minister van Just itie, J , Do n n er. 
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TABEL VAN MAXIMUM-INTERESTBEDRAG EN 

geld leeningen. waarbij de interest tegelijk met de aflossir.5 15 f ,15,10 f 140,IO f 9,34 lt voldaan in maandclijlcsche gelijke bedragen . 
! 16 16,12 141 ,12 8,82 

18 18.10 14 3,10 7,95 
g der geldteenlne = Maximaal 

20 20,20 145,20 7,26 
<!rag, hotwelk in han• Aantal Mulmaal lo Maximnal 24 24,28 149,28 6,22 totaal bedrag, bedrag, vor• van don r,eld laenor maande• tot1ull ,·er• sch uldhcd per \Y0rdc 11 ges1eld, onge- lijkscbe schu ld lgde 

verschuldlgti maand aan f 130,- 10 10,70 140,70 14,07 d aftrek van lnfor- aan aflossingen aflossing en kosteu, zogelkosten . betalingen. In terest. 
en Interest. interest. 12 12,08 14i,68 11 ,89 q. notnriêele aU.e. 15 15,65 145,65 9,71 

1. 2. 3. .. 6. 16 16,72 146,ï2 _9,17 
18 I8.8G 148,86 8,27 

f 15,- 3 f 0,45 f 16,45 f ö,ló 20 21,- 161,- 7.55 
24 25,04 155,04 6,46 

20,- 3 0,61 20,61 6,87 
140,- 10 11,50 151,50 15.15 

25,- 3 0,74 25,74 8,68 rn 1:1,72 l ö3,72 12,81 
Hi 1690 156,~0 10,46 30,- 3 0,90 30,90 10,30 16 18,08 158,08 9,~8 5 1,35 31,85 6,27 18 20,38 160,a8 8.91 10 2,50 32,60 3,25 20 2t.60 16i,60 8,13 

, 35,- ö 1,60 36,60 ï,32 2-1 27,04 167,0-1 G,\16 
10 2,lJ0 37,90 3,79 150,- JO 12,40 162,40 16,24 

40,- 6 1,80 41,80 8,36 l? 14,64 164.64 13,72 
10 3,30 43,30 4,33 15 18,15 168. 15 11 ,21 

1fj 19,44 ]69,44 10,i;9 
45, - 5 2,05 47,05 9,4] 18 21 ,72 171,72 9,64 

10 3,70 48,ïO 4,87 20 24,20 174,20 8,71 

52,25 
24 2ll,04 179,0+ 7,46 50,- 6 2,25 10,45 

10 4,20 54,20 öA~ 160,- 10 13,20 173,20 17,32 
12 15.61; 175.68· 14,64 60,- 5 2,,0 62,70 12,54 15 19,40 179,40 11 ,96 JO 5,- 65.- Ci,60 ltl 20,64 180,64 ll ,29 12 5,88 65,68 5,49 18 23,24 JS3,2-l. 10,18 15 7135 67,35 4,49 20 25,80 185.80 9,29 

70,- 6 3,10 73,10 14,62 24 . 31,04 191,0.J. 7,96 
10 5,80 'ïf>,80 7,58 
12 6,92 76,92 6,41 

1 

15 8,45 78,45 5,23 
f 1,0,- 10 f I 4.l0 f 18UO 18,4 1 f 

75,- ö 3,35 78,35 15.6'i 12 W.60 186,60 15,55 
10 6,20 81,20 8,12 15 20,65 19(,,65 12,71 

16 22,- 192,- 12,-
18 24,58 194,581 l0,81 

~2 f 7,32 f 82,82 f 6,86 20 27 ,40 197,40 9,87 
ló 9,15 84,16 6,61 24 32,80 202,80 8,45 

f 80,- 6 3,55 83,65 16,7 1 175, - 10 14.50 189,50 18,95 
10 6,60 86,60 8,66 12 17,12 192,12 16,01 
12 7,84 87,84 7,32 15 21.20 196,20 13.08 
ló 9,70 89,70 5,98 l6 22,60 19i,60 12,25 

18 25.34 200,34 11,1 3 
90,- ó 4,05 94,05 18,Sl 20 28,20 20$,20 J0.16 

JO 7,50 97,50 9,75 24 33,>lO :!08.80 8,70 
12 8,88 98,88 8,24 

180,- 10 14,90 194,90 19,49 15 10,95 100,95 6,73 12 I7,St 197,64 16,47 
100,- 5 4,45 JÓ4,41> 20,89 ló 21 ,90 20 1,90 13,46 

JO 8,30 108,30 10,S~ 16 23,20 203,20 12,70 
12 !J,80 109,80 9.15 18 26,10 206,1 0 11,45 
l ó 12.20 112,20 7,48 20 29,- 209,- 10,45 
16 12,96 ll2,96 7,06 24 34,80 214,80 8,95 
18 14,48 ll 4,48 6,36 

190,- JO 15,70 205,70 20,57 
110.- 10 9,10 119,10 ll,91 12 18,56 208,56 17,38 

12 10,72 120,72 10,06 16 23,-- 213,- 14,20 
15 13.45 123,45 8,23 16 24,56 214,56 13,41 
16 14,16 124,16 7,76 18 27,(i2 217,62 12,09 
18 16,- 126,- 7,- 20 3060 220,60 11,03 
20 17,60 127,60 6,38 24 36,80 22ö,80 9,45 
24 21,28 131,28 5,47 200,- 10 IG,50 216,50 21,65 

1~0,- JO 9,90 129,90 12.99 12 19,60 219,60 18,30 
12 11 ,76 131,76 J0,98 15 24,25 224,25 14 ,95 
1- 14,55 l 3l,55. 8,97 16 25.76 225,76 14,11 
16 15,52 1H5,52 8,47 18 28,96 228,96 12,72 
18 17,34 137,34 7,63 
20 19,20 139,20 6,96 
24 2:J,28 143,23 6,97 

125,- 10 10,40 135,40 13,54 
12 12,28 137,28 11,44 
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20 f 32,20 232,20 11,61 f 450,- 10 f 37,20 487.20 48,'i 
24 38,80 238,80 9,96 12 43,92 493,92 41,1 

15 M ,45 50!,45 33,6 
225,- 10 18,60 24~,60 24,36 16 58,- 508,- 31,7 

12 21 ,96 246,96 20,58 18 65,16 515,16 28,6 
16 27,30 252,30 16,82 20 n ,40 522,40 26, \ 
16 2908 254,08 16,88 24 86,88 53ü,88 22,3 
18 32,58 257,68 14,ül 39,20 514,20 51,4 20 36,20 261,20 13,06 475,- 10 
24 43,56 268,56 11 ,19 12 46,40 52 1,40 43,4 

15 57,50 532,50 35, 
250,- 10 20,70 270,70 27,0] 16 6U6 536, 16 33,5 

12 24.44 274,44 22,87 ,J8 68,78 54:l,78 30,2 
16 30,20 280,20 18,68 20 76,40 551,40 27,5 
16 32,24 282,2 1 17,64 24 91,88 566,88 23,6 
18 36,20 286,20 l ö.90 41 ,30 541,30 54,1 20 40,20 290,20 14,6 1 500,- 10 
24 48,32 298,32 12,43 12 48,76 548,76 45,7 

15 60,40 560,40 37,3 
276,- 10 22,70 297,70 29,77 16 64,32 564,32 35.2 

12 26.80 301,80 25,15 18 72,40 572,40 31, 
l n 3.'1,40 308,40 20,56 20 80,40 580,40 29,0 
16 35,40 310,40 19,40 24 96,40 596,40 24,8 
18 39,82 ;{14,82 17,49 
20 H20 3 19,20 15,96 
24 53,08 328,08 lö,67 Ieèler aan. 

tal maan-

300,- 10 24,80 324,80 32,48 l6der hedrag delijksche 
betalingen 

12 2!1,2>l 329,28 27,44 
hierboven vermeld. hierboven 

15 36,:J0 336,30 22,42 
niet vtir• ML·dmum-lntues t = 19 °/0 van het 

meld . . niet afgeloste dool ,,an de hoofdsom, 
16 38,72 338;72 21,1 ï dagen nauwkeurig over een vol jaar 

• kend . Als hoordP,Qm wordt voor do 
18 43,44 343,44 19,08 leder aan• passing van deze bepaling beschou,vd 
20 48, 15 348,15 17,41 tal maan• in de akte a ls uitgeleend verm&lde geld.s 

24 58,08 358,08 14,92 leder bedrag delJjkscho 
betalingen hierboven niet n)rmeld. al dan niet 

32b,- 10 26.80 35 1,80 35,18 h ierboven 
12 31 ,76 35~,ï 6 29,73 vermeld. 

16 f 39,35 36J,35 24,29 
16 41 ,88 3G6,88 22,93 
18 47,06 372,06 20,67 Behoort bij K oninklijk besluit van 13 J anu-
20 52.20 3ï7,20 18,86 ari 1 933 (Staatsb lad n° . 1 2). 
24 62,84 387,M 16,16 Ons bekend, 

350,- 10 29,- 879,- 37,90 De lllinister van Staat , 
12 34,12 384,12 32,01 lllinister van B innenlanMche Zaken, 
15 42.40 39~,40 26, 16 R u y s de B e e r e n b r o u c k. 
lil 45,o.l 395,0J 24,69 
18 50.töll 400,68 22,26 D e Minister van J ustitie, J, D o n n e r. 
20 56,20 406,20 20,31 
2J 67 ,60 417,60 17,40 

375,- JO 31,- 406,- 40,60 
12 3fi,G0 41 1,60 34,30 
] 5 45,45 420,45 28,03 
16 48,36 423,36 26,46 
18 54,30 429,30 23,85 
20 li0,20 435,20 2 1,76 
24 72,36 447,36 18,64 

400,- 10 3.3.- 433,- 43,30 
12 3!1,08 439,08 36,59 
15 48,50 448,50 29,90 
16 51,52 451 ,52 28,22 
18 57 ,92 457,92 25,44 
20 1\4,20 461,20 23,2 1 
24 77,36 477,86 19,89 

-425,- 10 35,10 460,1 0 _ 46,01 
12 41,44 466,44 38,87 
16 5 1,55 476,55 31,77 
16 · 54,68 479,68 29,98 
18 61,54 486,54 27,03 
20 68,20 493,20 24,66 
24 82,12 507,12 21 ,13 
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A•. 
Vervolg Tabel A5. 

TABEL VAN MAXIMUM-IKTERESTBEDRAG EN 

,,. geldleeningen, waarbij de interest tegelijk met de aflossing 
rdt voldaan in wekelijkse/ie gelijke bedragen. 80 f 21,20 f 151,20 r 1,89 

100 25,- 155,- 1,55 

~~~g~~:::~~~i~1i 1 Maximaal 140,- 40 ll ,60 151,60 3,79 
llaxlmaal In Maximaal bedra,i;, ver- 50 U ,- 164,- 3,08 

~!~~~~~O:~-:r~~n Aantnl WC• u,t.ul t~~h~~;~• schu ld1gd per 60 17,20 157,20 2,62 
l~e~~~f~11

~. 
versehuldlgd e week aan ~ teld, ongerekend lntere!!I. aan aflossingen aflossing en 80 22,40 162,40 2,03 ~ok van informatie• en inLorest. inter8!'1t. 100 27,- 167,- 1,67 sten, zeJelkosten, 

1 q. noLariêele akte. 
]. 1 . 3. , . 6. 150,- 40 12,40 162,40 4,06 

50 15,- 16ó,- 3,30 
f li\- 12 f 0 ,48 r 15,48 f 1,29 60 18,60 168,60 2,81 

80 24,40 1,4,40 2,18 
20,- 12 0 ,64 20,64 1,72 100 29,- 179,- 1;19 

25,- 12 0 ,80 25,80 2,lö 160,- 40 13,20 173,20 4,33 

30,- 12 0 ,96 30,96 2,58 60 16,- 176,- 3,52 
60 19,40 179,40 2,99 20 1,40 31,40 1,57 80 25,60 186,60 2,82 40 2,80 32,80 0,82 100 31,- 191,- 1,91 

35,- 20 1.60 36,60 1,83 170.- 40 14,- 184,- 4,60 
40 3,- 38,- 0,95 60 17,- 187,- 3,74 

40,- 20 1,80 41,80 2,09 60 20,80 190,80 3,18 
40 3,20 43,20 1,08 80 27,60 197,60 2,47 

100 33,- 208,- 2,03 
45,- 20 2,- 47,- 2,35 

40 3,80 48,80 1,22 175,- 40 14,60 189,60 4,74 
50 17,- 192,- 3,84 

50,- 20 2,20 52,20 2,61 60 21 ,20 196,20 3,27 
40 4,40 54,40 1,36 80 28,20 208,20 2,64 

60,- 20 2,80 62,80 3,14 100 34,- 209,- 2,09 

40 5120 65,20 1,63 180,- 40 H ,80 194,80 4,87 
50 6,- 66,- l ,~2 60 17,50 197,60 3,95 
60 7,20 67,20 1,12 60 21,60 201,60 3,86 

70,- 20 3,20 78,20 3.66 80 28,80 208,80 2,61 

40 6,- 76,- 1;00 
100 3ó,- 216,- 2,15 

60 7,- 77,- 1,64 
60 8,60 78,60 1,:H 

f 100,- 40 r 16,60 f 20ö,60 f 6,14 
75,- 20 3,40 78,40 3,92 60 18,60 208,50 4,17 

40 (i,20 81 ,20 2,03 60 23- 213,- 3,6ó 
80 30,80 220,80 2,76 

100 37,- 227,- 2,27 
50 f 7,50 f 82,50 î. 1,65 200,- 40 16,40 216,40 6,41 
60 9,- 84,- 1,40 50 19,óO 219,50 4,S9 

80,- 20 !l,60 83,60 4,18 60 24,40 224,40 3,74 
40 U.80 86,80 2,17 80 32,- 232,- 2,00 
óO 8,- 88,- 1,76 100 39,- 239. - 2139 
60 10,- 90,- 1,50 Ieder aa.n-

tal weko-
90,- 20 4,- 1)4,- 4,70 1-Ukeche be. 

1 
40 7,60 97,60 2,44 

leder bedrag bierboven t.&llogen 
venneld. hierboven 11.n.tmum-luterst = 

50 9,- 99,- 1,98 niet ver-
~~1d~~. i°a0td~~t ~~

8~wa:!~~:u:,:;1 ~~nv~ 60 10,80 100,80 l,68 
meld. 

jaar berPkeod. Al!!I hoofdsom wordt voor d 

100,- 20 4,60 ).04,60 5,20 leder aan- ~S:S:~t! arsa~lt:~r:en':pvai:~01~?d~!. d 

40 8,40 108,40 2,7] tal wèt e-
LUkscbe be· 

50 10,- llO,- 2,20 leder bedrag hierboven talingen, 
60 12,20 112,20 1,87 

niet vermeld. &l dA.o niet 
hierboven 

110,- 40 9,20 119,20 2,98 
vermeld. 

50 11,- 121,- 2.42 
60 13,60 123,60 2,06 
80 18,- 128,- 1,60 

100 22,- 132,- 1,32 
Behoort bij Koninklijk besluit van 13 Ja-

120,- 40 10,- 130,- 3,2o nuari 1933 (Staatsblail n° . 12) . 
50 12,- 132,- 2,64 
60 15,- 185,- 2.25 Ons bekend, 
80 19,20 139,20 1:74 De Minister van Staat, 

100 23/- 143.- 1,43 Minister van B innenlandsch'e Zaken, 
125,~ 40 10,60 135,60 3,39 Ru ys d e B eere nbrouck. 

50 12,60 137,50 2,75 De Ministe,· van Justitie, J , D p n n er. 
60 15,40 140,40 2,34 
80 20,60 146,60 1;82 i . 

100 24,- 149,- 1,49 '• 

. ) 

130,- 40 10,80 140.80 3,52 
L . & S. 1933. 3 

l 
50 13,- 143;- 2,86 
60 16,80 146,80 2,43 

-
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A". 

4 TABEL VAN MAXIMUM-INTERESTBEDRAGEN 

oor geldleeningen , waarbij de interest tegelijk met de aflossing 
ordt voldaan in per kwartaal te betalen gelijke bedragen. 

~rng der geldleening 
het bedrag, hetwelk 

Maximaal Maximaal 
in handen van Oen 

Aantal lhu:hmutl 
~~~h~f~• ~;W~gct·~r ldleenor moet worden 111 IOtul 

i{cst.eld, ongerekend kwarta.il- n>Nth uldl~d"' kwartaal aan 
(!rek vun informatie• beta lingen. hittrest. 

aan aflo55\ngen aflossing on 
kosten, zcgelkvStcn, en interest. interest . 
· q. notarfücle ;tkl.c. 

1. 2. 3. 4. 5. 

f 100,- 4 f 11 ,!16 
1 

f 111 ,36 f 27,84 
6 1616 116,16 19,36 
8 21 ,04 1 121 ,04 15,13 

12 :11 ,28 131,28 10,94 

110,- 4 12,52 122,5:l 30,63 
6 17 ,74 12, ,74 2 1,29 
8 23,12 133,12 16,64 

12 :14,36 144.36 12,03 

120,- 4 13,64 183,64 33,41 
6 19,38 139,38 23,23 
8 25,28 145,28 18,16 

.12 :Ji .44 157,44 13,12 

125:- 4 14,20 139,20 34,80 
6 ''0"0 14ü.20 24,20 
8 2u;2c; 1;;1 :26 18,91 

12 :19,04 164;0+ 13,67 

130,- 4 14,76 144,76 36,19 
6 :!0.96 150,96 25,16 
8 27,36 157,36 19,67 

12 40,64 170,64 14,22 

HO,- 4 l S,92 155,92 38,98 
6 22,60 162,60 27,10 
8 29,44 169,44 21.18 

12 43,72 183,72 15;31 

160,- 4 lï,04 167,04 41,76 
6 24,18 174,lb 29,03 

8 f 31,52 f 181,52 f 22,69 
12 46,80 196,80 16,40 

f 160,- 4 18,16 178,16 44,54 
6 25,82 185,82 30,S? 
8 33,68 193,68 24,21 

12 50,- 210,- - 17,50 

170,- 4 19,32 18&,3', 47,33 
6 27,46 197,4-S 32,91 
8 35.76 205,'iö 2f>,72" 

12 53,08 223,08 18,59 

175,- 4 19,88 194,88 48,12 
6 28,22 203,22 33,87 
8 36,84 211,84 26,48 

12 54,68 229,68 19,14 

180,- 4 20,44 200,44 50,11 
6 29,0.f 209,04 34,84 
8 37,84 217,84 27,23 

12 56,16 236,16 19,68 

190,- 4 21,60 211,60 52,90 
6 30,68 220,68 36,78 
8 39,11'2 229,92 28.74 

12 59,36 249,36 20,78 

200,- 4 22,72 222,72 55,68 
6 32,26 232,26 38,71 
8 .f2,08 242,08 30.26 

12 62,« 262,44 21 ,87 

225,- 4 25,56 250,56 62,64 
6 36,30 261,30 43,55 
8 47.32 272,82 84,04 

12 70,211 295,20 24,60 

Vervolg Tabel AG. 

250,-

275,-

300,-

325,-

350,-

37ö,-

400,-

425,-

450,-

475,-

4 
6 
8 

12 

4 
6 
8 

12 

4 
6 
8 

12 

4 
6 
8 

12 

4 
6 
8 

12 

4 
6 
8 

12 

4 
6 
8 

12 

4 
6 
8 

12 

4 
6 
8 

12 

4 
6 
8 

12 

500,- 4 
6 
8 

12 

leder aantal 
kwRrlaa..1-

28,40 
40,34 
5256 
n '.oo 
31 ,24 
44,38 
57,80 
85,84 

34,08 
4836 
63:04 
93,60 

3G,W 
52,40 
68,36 

101 ,36 

39,76 
56,44 
73,60 

109,24 

4260 
oo'48 
78'84 117:-
45,40 
6.f,52 
84,08 

124,76 

48,~ 
68,56 
!!9,32 

U12,52 

51,08 
72,54 
94,56 

140,40 

53,W 
76,58 
99,80 

148,ltl 

56,76 
80,62 

105,12 
155,92 

278,40 1 

290,34 1 
302,56 
327,96 

306.24 
319,38 
332,80 
360,84 

334,08 
348,36 
363,04 
393,60 

361,92 
377,40 
393,36 
420,36 

389,76 
406,44 
423,60 
469,24 

417,60 
435,48 
453,84 
492,-

445,40 
464,52 
484,08 
524,76 

478,24 
493,66 
514,32 
557,52 

601,0S 
622,54 
644,66 
590,40 

528,92 
551,68 
574,80 
628,16 

666,761 58062 
605'.12 
655,92 

ledor ~~e?J~r boven ~~~~ Jlu.Jma m-l ntueat = 

69, 
48, 
37 
21: 

76, 
53, 
41, 
30, 

83, 
58, 
45 
32: 

90, 
62, 
49, 
35, 

97, 
67, 
52, 
38, 

104, 
72 
66: 
41 , 

Ifl , 
77, 
60° 
43: 

11 8, 
82, 
64, 
46, 

125, 
87, 
68, 
49,2 

132,2 
91,9 
71 , 
61,9 

139,1 
96 7 
n,:6 
64,6 

DloL ver IIJ 010 van beL oog niet. afgaloete deel 'flln 

_______ ,__m_e_ld. __ , r~rd~:ke~d.d1f:bo!!ft~!ot;;!~dlo;:,r~~ ~ 
16:!ra~f ~~1

!fs "uÎfg~°:nJ>6J':i~:ld~d~~ de in 
leder bedrag hierboven betalingen 

niet vermeld. al dan niet 
hierboven 
v~nneld. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 13 Ja
nua ri · 1933 (Staatsblad n°. 12) . 

Ons bekend, 
D e Minister van Staat, 

Minister van Binnenlandsche Zaken, 
R u y s d e B e e r e n b r o u c k. 

De Minister van Justitie, J, Do n n e r . 
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A7. 

TABEL VAN MAXIMUM-INTEREST
BEDRAGEN 

voor geldleeningen niet vallende onder de 
tabellen Al-AO. 

Maximum-Interest = 19 % van het nog 
niet afg·eloste 1leel ,·an de hoofrlsom, in da
gen nauwkeurig over een vol jaar bere
kend. Als hoofdsom wordt voor de toepas
sing van 1leze bepaling beschouwd de in de 
akte als uitgeleend vermelde geldsom, ver
minderd met het bedrag van d·en vooruit 
betaalden Interest, indien zoodanlge voor
uitbetaling plaats heeft. 

De maximum-interest wordt bij leeningen 
met vooruitbetaalden interest met één twintig. 
ste verlaagd, indien in de akte van gelduit
leening niet eene clausule is opgenomen, 
waarbij den • geldleener voor het geval van 
vervroegde aflossing, eene vergoeding wordt 
toegekend, gelijk aan ten minste 2/3 van het 
interest-voordeel , dat voor den geldschieter 
uit de vervroegde aflossing voortvloeit. 

Behoort bij Koninklijk besluit .van 13 J a
nuari 1933 (Staatsblad n°. 12). 

Ons bekend, 
De Minister van Staat, 

Minister van Binnenland.sche Zaken, 
Ruys de B eerenbro uok. 

De Ministe1· van Justitie, J. Don n er. 

TABELLEN B. 

Betaalzegelkassen en Chèqne-onder
nemlngen. 

(De tabellen onder letter B hebben betrekking 
op alle gevallen, waarin in den zin der wet 
eene geldswaarde ter beschikking wordt ge-

steld.) 

B1. 
'rABEL VAN MAXIMUM-INTERESTBEDRAGEN 

in geval van wekelijkse/ie gelijktijdige betaling van aflossing 
en interest. 

Deze tabel is alleen van toepassing ten aanzien van geld
bchieters ( exploitanten van betaalzegelkassen of van chèque
ondernemingen), die aflossing en interest aan de woningen 
der geldleeners plegen op te halen of t e doen ophalen. 

Bedrag der 
tor bescfükking 
ges~!~~N:.\ds-

J. 

20,-

25,-

30,-

3ó,-

40,-

45,-

60,-

60,-

70,-

7ó,-

80,-

90,--

100,-

Jl0,-

120,-

12ö,-

130,-

140.-

Aantal 
wek e

lijksche 
bctalingt.:n. 

2. 

10 
20 

10 
20 

10 
20 
25 

10 
20 
2ó 
30 

10 
20 
2ó 
30 

10 
20 
2ó 
30 

10 
20 
2ó 
30 

10 
20 

26 
30 

20 
26 
30 

20 
2ó 
30 

20 
26 
30 

20 
26 
30 

20 
26 
80 

20 
26 
80 

20 
2ó 
30 

20 
26 
80 

20 
2ö 
80 

20 
26 
~n 

M.ulmul 
lntotul 

,·ersc.huldi~de 
lntertsl. 

3. 

0,2(1 
0 ,60 

0,30 
0,80 

0,30 
l ,-
1,25 

0,40 
120 
1'.50 
1,90 

0 ,40 
1,20 
1,75 
2,-

0,50 
1,40 
2-
2)0 

0 ,50 
1,60 
,> _ 

2:50 
0,60 
1,80 

2,50 
3,-

2,20 
3,-
3,50 

2,40 
3,-
3,90 

2,40 
3.25 
4,-

2,80 
3,75 
4,50 

3,-
4 ,-
5,-

3,40 
4·,so 
ó,SO 

3.60 
5,-
6,-

8,80 
5,-
6,40 

4, ,-
5,2:i 
11,óO 

4,20 
~,75 

,. 
20,20 
20,60 

26,30 
2ó,80 

30,30 
ill-
31:2ö 

3ó,40 
36,20 
36,öO 
36,90 

40,40 
41,20 
41 ,76 
42,-

46,ö0 
46,40 
47,-
47,40 

60,60 
51,60 
62,-
62,60 

60,60 
61,80 

62,ö0 
63,-

72,20 
73,-
78,60 

77,40 
7>,-
78,90 

82,40 
88,26 
84,-

92,80 
98,76 
94,60 

103,-
104,-
106,-

Jl8,40 
Jl4,60 
116,60 

123,60 
126,-
126,-

128,80 
130,-
181,40 

134,
l86,2ö 
186,60 

144,20 
146,76 
147 

Maximaal 
bedrag vcr

schuldigJ pt,r 
week aàn aflos
si ngen interest~ 

-

5. 

2,02 
1,03 

2 53 
1:29 

3,03 
1,66 
1,26 

3 54 
1:81 
1,46 
1,23 

4,04 
2,06 
1,67 
1,40 

4 65 
2'32 
1'.ss 
1,58 

5,06 
2,68 
2,08 
1,76 

6,06 
3,09 

2,50 
2,10 

3,61 
2,92 
2,4o 

3,87 
3,12 
2,63 

4,12 
3,33 
2,80 

4,64 
3,iö 
3,16 

6,ló 
4,16 
3,öO 

6,67 
4,68 
3,86 

6,18 
6,-
4,20 

6,44 
ó,20 
4.38 

6,70 
ó,41 
4.66 

7,21 
6,8,J 
4.90 
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ervolg Tabel Bl. B". 

t 
TABEL VAN MAXIMUM-INTERESTBEDRAGEK 

l öO,- 20 4,60 154,60 7,73 in ge,·al van maandelijksche gelijktijdige betaling van aflossi 
26 6,- l ö6,- 6,24 en interest. 
30 7,50 157,60 ö,2ö Deze tabel is alleen van toepassing ten aanzien \•an gel 

160,- 20 4,80 164,80 8,24 schieters .(exploitanten van betaalzegelkassen of van chèqt 

26 6,50 166,60 6,66 ondernemingen), die aflossing en interest niet aan de woning 
30 8,- 168,- 5,60 der gcldleeners plegen op te halen of te doen ophalen. 

170,- 20 5,ZO 176,20 8,76 
25 7,- 177,- 7,08 Maximaal 
30 8,50 178,60 5,95 Bedrng dor ter Aant:il /lhlximu l Maximaal totaal bedrag, 

beschtkktng maande• In totad bodrag, verschuldigd verschuhliQ 
176,- 20 5,40 180,40 9,02 gestolde lijkschc ,·eneb uldi,ç tl e aan aflossingen per maarn 

geldswaarde. bctnlin1,-cn. luterPsl . en lnte11!!t. aan aflossir 
25 7,- 182,- 7,28 en interesl 
30 8,110 183,90 6,13 

1. -· s. 4. ö. 

180,- 20 5,40 185,40 !J,27 
2ö 7,2á 187,25 7,49 15,- 3 0 ,33 15,33 5,1 
30 9,- 189.- 6,30 

20,- 3 O,~ 20,43 6,8 
190,- 20 5,80 l 9ö,80 9,79 

25 7,75 197,75 7,91 25,- 3 0 ,5-'l 25,53 8,5 
30 9,50 199,öO 6,65 30,- 3 0,6G 30,66 10,2 

200,- 20 6,- 206,- 10,30 r, 1,05 31,0ö 6,2 
2ö 8,- 208,- 8,32 10 2,- 32,- 3,2 
30 10,- 210,- 7,- 35,- 6 1.20 36,20 7 C, 

2:ao 
,-

10 37,30 3,, 

40,- 5 1,40 41,40 8,~ 
Ieder aan- 10 2,(iO 42,60 4,~ tal weke-

Ieder bedrag lijksche be-
45,- 5 1,55 46,55 9,:: h ierboven talingen llulm um -laterett = 

vermeld. hierboven eon bedrag, dat vermeerderd met l 'la van de b()()fd- 10 2,!JO 47,90 4. ,4 niet ,•er-
meld. som, ten hoogste 20 0/0 , ·an het. nog niet argelosltl <lee! 

van de hoofdsom over clln vol Jaar bedraagt, in dagen 50,- 5 1,70 51,70 10,1 nauwkeurig berekend. Voor de toepaeidng van deze be· 
l eder aan- fia ling wordt als hoofdsom beschouwd het bedrag der 10 3,30 53,30 5,~ tal weke- n de akte vermelde geldswaarde. 

Ieder bedrag lijksche be• 
60,-,-, G 2,05 62,0G 12,4 hierboven niet talingen ui 

vermeld. dan niet. 10 3.90 63,90 6,1 hierboven 
vermeld. 

1 
12 4,68 64,68 5,i 
lG 6,15 66,15 4,4 

70,- 6 2,40 72,40 14,4 
10 4,50 74,GO 7,4 

Behoort b ij K oninklij k besluit van 13 Ja-
nuari 1933 (Sta,atsblad n°. 1 2). 

Ons bekend, 12 f 5,36 f 75,36 f 6,2 
15 7,10 77,10 5,1 

De Ministe1· van Staat, 
Ministe1· van Binnerûanrische Zaken, f 75,- . 5 2,55 77,55 lü,5 

R u ys de B e e r e n b r o n c k. 10 4,90 79,90 7,9 
12 5,76 80,76 6,'i 

De ,lfinister van Justitie, J. Don n er. 15 7,65 82,65 5,5 

80,- 5 2,75 82,75 16,5 
10 5,20 85,20 8,5 
12 6,16 86, 16 7,1 
15 8,05 88,05 5,8 

90,- 6 3,10 93,10 18,6 
10 5,80 95,80 9,5 
12 6,96 96,96 8,0 
15 9,15 99,15 6,6 

100,- 5 3,40 103,40 20,6 
10 6,50 106,50 10,6 
12 7,64 107,64, , 8,9 
15 10,10 110,10 7,3 

110,- 10 7,10 117,10 11,7 
12 8,44 118,44 9,8 
16 _11,20 121,20 8,0 
18 12,58 122,58 6,8 
24 16,72 126,72 5,2: 

120,- 10 7,70 127,70 12,7' 
12 9,24 129,24" 10,7' 
H, 12,15 1S2,15 8,8 
18 13,74 133,74. 7,4: 
24 18,24 188,24 i?,7! 

125,- !O 8,10 133,10 18,3: 
12 9,64 134.64 11,21 . .,, ( , 15 12,70 137;70 9,11 
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nolg· Tabel B2. 

\ 

Vervolg· Tabel B2. 

18 H ,32 .f 139,32 7,74 15 30,!IO 330,30 22,02 

24 19.- 144,- 6,- 18 34,08 334.08 18,56 
24 45,60 · 346,60 14,40 

130,- 10 8,40 138,40 18,84 f 825,-
12 10,04 140,04 11,67 10 20,90 345,90 31,59 

15 13,10 143,10 9,64 12 24,92 349.92 29,16 

18 14,90 144,90 8,05 15 32,75 357,75 23,85 

24 19,7(i 149,76 6,24 18 36,98 361,98 20,11 
24 49,40 874.40 16,60 

140,- 10 9,- 149,- 14 ,90 350,-
12 10,72 160,72 12,66 10 22,50 372,50 37,26 

15 14,20 164 ,20 10,28 12 26,80 1!76,80 31 ,40 

IR 16,06 166,06 8,67 15 35,35 i:S8ö,3ö 25,69 

24 21 ,28 161 ,28 6,72 18 39,-i8 389,88 21,66 
24 53,20 403,20 16,80 

160,- 10 9,70 159,70 15,97 375.- 10 24,10 
12 11 ,52 161,62 13,46 399,10 39,91 

16 15,15 165,16 11,01 12 28,68 403,68 33,64 

18 17,04 16î,04 9,28 15 37,80 41 2,80 27,52 

24 22,80 172,80 7,20 18 42,60 417 ,60 23,20 
24 57 ,- 432,- 18,-

160,- 10 10,30 170,30 17,03 400,- 10 
12 12,32 172,32 14,36 

t5,70 426,70 42,67 

15 16,10 176,10 11 ;74 12 30,56 4SO.!i6 36,88 

18 18,20 178,20 9,90 
16 40,2;, 440,26 29,35 

24 24-132 184,32 ï,68 18 45,50 446,50 24,75 
24 60 ,t!O 460,80 19,20 

170,- 10 10,90 180,90 18,09 425,- 10 27,30 
12 13,- 183,- 16,25 

452,30 45,23 

ló 17,20 187,20 12,48 
12 32,56 467 ,66 38,13 

18 19,36 189,36 10,52 
16 42,85 467,85 31,19 

24 25,84 195,84 8,16 18 48,40 473,40 26,30 
24 64,60 489,60 20,40 

176,- 10 11 ,30 186,30 18,63 450,- 10 28,90 
12 13,40 188,40 15,70 478,90 47 ,89 

15 li,75 192,76 12,85 12 34,44 484,44 40,37 

18 19,94 191,94 10,83 15 ~ .so 496,30 33,02 

24 26,60 201 ,60 8,40 
18 ál ,12 501,12 27,84 
24 68,40 51 8,40 21,60 

180,- 10 11,60 191 ,60 1 f 19,16 4Ïó,- 10 30,50 506,60 60,66 
12 13,80 193,80 16,ln 12 36,32 511,32 42,61 
15 18,15 198,16 18,21 16 47 ,90 622,90 34,86 
18 20,52 200,62 l 1,14 18 54,02 629,02 29,89 
24 :!7 ,!16 207.36 8,64 24 72,20 647 ,20 22,80 

190,- JO 12,20 202,20 20.22 500, - JO 32,10 632,10 63,21 
12 14,60 204,60 17,05 12 38,20 538,20 44,86 
16 19,25 209,25 13,96 16 ó0,35 650,35 36,69 
18 21 ,68 211,68 11 ,76 18 56,9!? 566,92 30,94 
24 28,88 218,88 9,12 24 75,76 675,76 2~,99 

200,- 10 12,90 212,90 2 1,29 
12 15,28 215,28 17,94 leder aan• 

15 20,20 220,20 14,68 t.al maande. 
lodo1 bedrag IUksche 

18 22,84 222,84 12,38 hierboven betali ngen 

24 30,40 230,40 9,60 vermeld.. hie rboven 
nîet. ver- &axlmom-l1teretl = 

22ö,- 10 14,50 239,60 23,95 
meld. 16 °lo van het nog niel argeloste deel van de boofdaom 

12 17,28 242,28 20,19 
O\'er oen vol j~ in dagen nauwkeurig berekend. 
Voor de toepasemg van deze bepalipg wordt als hoofd-

15 22,65 247,65 16,61 
leder aan- som beschouwd het bedrag der iu' de akte vermelde 

tal maande- geldswaarde. 
, 18 25,56 250,56 13,92 Ieder bedrag IUkscbe 

24 :14,20 269.20 10,80 
hiorboven betalingen 

niet \'er mold. nl dan .iiet. 
hiert)(n·en 

250,- 10 16,10 266,10 26,61 vermeld. 
1 12 l!J,16 269, 16 22,43 

16 25,25 275,25 18,36 
18 28,46 278,46 15,47 
24 38,- 288. - 12,-

276,- 10 17,70 292,70 29,27 Behoort bij Koninklijk besluit van 13 Ja-
12 21,04 296,04 24,67 nuari 1933 (Staatsblad n°. 12). 
15 27,70 302,70 20,18 Ons bekend, 
18 31.36 306,36 17,0\l 
24 41 ,80 31G,80 13,20 De Minister van Staat, 

300,- 10 111,30 319,30 31,93 
Ministe,· van Binnenlandsche Zaken, 

12 22,92 32l,92 26,91 
Ruys d e Beerenbr ouc k. 

De M iniste,· van Justitie, J. Don n er. 
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TABEL VAN MAXIMUM-INTEREST-
BEDRAGE N 

voor gelduitleeningen, in den vorm van het ter 
besch ikking stellen van geldswaarden, niet val
lende onder tabel Bl. Deze tabel is alleen van 
toepassing ten aanzien van geldschieters ( ex
ploitanten van betaalzegelkassen of van chè
queondernemingen), die aflossing en interest 
aan de woningen der geldleeners plegen op k 
halen of te doen ophalen. 

Maximum-Interest= een bedrag, dat ver
meerderd met 1 % van de hoofdsom, 20 % 
van het nog niet afgeloste deel van de 
hoofdsom over een vol jaar bedraagt, In 
dagen nauwkeurig berekend. 

Voor de toepassing van deze be11aling 
wor1It als hoofdsom beschouwd het bedrag 
van de In de akte vermelde geldswaarde, 
verminderd met een bedrag ge)Jjk aan den 
vooruit betaalden Interest, indien zoodanlge 
vooruitbetalin g plaats heeft. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 13 Ja
nuari 1933 (Staatsblad n°. 12). 

Ons bekend, 
De Minister van Staat, 

Minister van B innenlandsche Zaken, 
Ruys de Beerenbrouck. 

De Ministe1· van Justitie , J. Do n n e r. 

TABEL VA MAXI MUM-I NTEREST-
BEDRAGEN 

voor gelduit leeningen, in den vorm van het ter 
beschikking stellen van geldswaarden, niet val
lende onder de tabellen Bl-B3. 

Maximum-Interest = 15 % van liet nog 
niet afgeloste deel van de boofdsom, In da
gen nauwkeurig berekend. 

Voor de toepassing van deze bepaling 
wordt als boofdsom beschouwd het bedrag 
van de In de akte vermelde geldswaarde, 
vermhulerd met een bedrag gelJjk aan den 
vooruit betaalden Interest, Indien zoodanlge 
vooruitbetaling plaats· beeft. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 13 Ja
nuari 1933 (Staatsblad n°. 12). 

Ons bekend, 
De Minister van Staat, 

Ministe,· van B innenlandsche Zaken, 
R u y s d e B e e r e n b r o u c k. 

De Minister van Ju;;titie, J. Don n er. 

s. 13. 

14 Janua,·i 1933. BESLUIT tot wijziging 
van het Districts-Reglement op den Loods. 
dienst in het le en 2e district, vastge
steld bij besluit van den l 0den A ugustus 
1932 (Staatsblad 11°. 433). 

Wij WILHELMI NA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Defensie van den l0den Januari 1933, I Xde 
Afd., n°. 101; 

Gezien de wet van 20 Augustus 1859 (Staats
blad n°. 93), gewijzigd bij die van 6 April 

1 1875 (Staatsblad n°. 62) en laatstelijk bij die 
van 15 April 1886 (Staatsblad n°. 64); 

Krachtens het bepaalde onder 3°. van Ons 
besluit van 10 Augustus 1932 (Staatsblad n°. 
433); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Het districtsreglement op den loodsdienst in 

het le en 2e district, vastgesteld bij Ons be
s] uit van den l0den Augustus 1932 (Staats 
blad n°. 433), als volgt te wijzigen: 

Artikel 1. De laatste alinea te lezen als 
volgt: 

,,De zeeloodsen zijn geplaatst op de stand
plaatsen Delfzijl en Tei·schelling; de binnen
loodsen op de standplaats Harlingen." 

Artikel 3. Dit artikel te lezen als volgt: 
"De te Terschelling geplaatste zeeloodsen 

zijn bestemd tot: 
a. het uit zee loodsen in het zeegat van 

Terschelling naar de Vliereede of tot in de 
havens van Terschelling en Harlingen, en 
omgekeerd ; . 

b. het verrichten van den dienst der binnen
loodsen." 

Artikel 4. Dit artikel te lezen als volgt: 
,,De binnenloodsen van de standplaats Har

] ingen zijn bestemd tot: 
a. het loodsen van schepen uit de haven 

van H arlingen langs de Vliereede naar zee 
of vanaf de Vliereede naar zee; 

b. het loodsen van schepen uit de haven van 
Harlingen tot in de havens van Kornwerder
zand en den Oever of tot in het Nieuwediep, 
naar de Vliereede of de reede van Texel, of 
tot in de havens van Vlieland en Terschelling, 
en omgekeerd ; 

c. het loodsen van schepen van de Vlieree
de tot in de havens van Kornwerderzand en 
den Oever of tot in het N ieuwediep, naar de 
reede van Texel of tot in de havens van Vlie
land en Terschelling, en omgekeerd." 

Artikel 5 vervalt. 
Artikel 6 wordt artikel 5. 
I n het nieuwe artike l 5 wordt het woord 

,,Pruisische" vervangen door "D uitsche" . 
A rt ikel 7 wordt artikel 6. 
In het nieuwe artikel 6 vervalt het woord 

,,opgegeven" in den voorlaatsten zin. 
Artikel 8 wordt artikel 7. 
Het nieuwe artikel 7 wordt gelezen als 

volgt : 
,,Schepen, welke zich ter Vl iereede va~ 

een loods wenschen te voorzien, kunnen b11 
het binnenkomen van één der zeegaten dan 
wel ter Vl iereede zelf het loodssein _hijschen. 
Bij mist is men genoodzaakt door een geluid
sein (morseletters TS = Terschelling) de 
aandacht te trekken." 



39 16 JA U ARI (S. 13-15) 1933 

Artikel 9 wordt artikel 8. 
Artikel 10 vervalt. 
Artikel 11 wordt artikel 9. 
In het nieuwe artikel 9 wordt het woord 

,,Pruisische" vervangen door "Duitsche". 
Onze Minister van Defensie is belast met de 

uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst. 

's-Gmvenhage, den 14den Januari 1933. 
WILHELMINA. 

De M in-ister van Defensie, L. N. Dec k e r s. 
(Uitgeg. 27 Januari 1933.) 

s. 14. 

16 Januari 1933. BESLUIT ter aanvulling 
van het Koninklijk besluit van 4 Septem
ber 1923 (Staatsblad n°. 431), gewijzigd 
bij Koninklijk besluit van 21 October 1927 
(Staatsblad n°. 338), ter uitvoering van 
de artikelen 56 tot en met 59 der Lager
onderwijswet 1920, woals deze is gewijzigd 
bij de wet van 30 December 1932 (Staats
blad n°. 689). 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 31 
December 1932, n°. 17478 III, afdeeling Lager 
Onderwijs Financieel ; 

Overwegende, dat door Ons regelen moeten 
worden vastgesteld voor de aanwijzing, be
doeld in den tweeden volzin van het eerste lid 
van a rtikel 56 der Lager-onderwijswet 1920, 
laatstelijk gewijzigd bij de wet van 30 Decem
ber 1932 (Staatsblad n°. 689), en dat hiervoor 
aanvulling noodig is van Ons besluit van 4 
September 1923 (Staatsblad n°. 431) , gewij
zigd bij Ons besluit van 21 October -1927 
(Staatsblad, n°. 338) ; 

Den Raad van State gehoord, advies van 10 
Januari 1933, n°. 26; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 12 Januari 1933, n°. 
6369, afdeeling Lager Onderwijs Financieel ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Te rekenen van 1 Januari 1933 te bepalen 

als Yolgt: 
Eenig artikel. 

Tu chen het derde en het vierde lid van 
artikel 2 van Ons besluit van 4 September 1923 
(Staatsblad, n°. 431), gewijzigd bij Ons besluit 
van 21 October 1927 (Staatsblad, n°. 338), 
wordt een nieuw, vierde, lid ingevoegd, lui
dende: 

4. Indien aan de school meer onderwijzers 
zijn verbonden dan volgens de artikelen 27 en 
28 der wet verplicht zijn, geschiedt de aan
wijzing, bedoeld in den tweeden volzin van 
het e rste lid van artikel 56 der wet, door in 
de kolom "Toelichtingen" van de in het eer
ste en tweede lid bedoelde opgaven, model 
A en B, achter de namen van hen, die tot het 
wettelijk verplicht aantal behooren, te ver
melden: verplicht. ,vanneer eerst daarna in 
den loop van het kalenderjaar een of meer 
onderwijzers aan de school worden aangesteld 
boven het wettelijk verplicht aantal, geschiedt 
gelijke aanwijzing in de kolom "Opmerkin
gen" van de daaropvolgende opgaaf, model C, 
bedoeld in het derde lid. In geval een onder
wijzer, die is aangewezen als te behooren tot 

het wettelijk verplicht aantal, in den loop van 
het jaar de school verlaat of overlijdt, wordt 
zoo noodig in de kolom "Opmerkingen" van 
de daaropvolgende opgaaf, model C, vermeld, 
wie in diens plaats tot het wettelijk verplicht 
aantal moet worden gerekend. 

Het vierde lid wordt vijfde lid. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gewnden aan den Raad van State en 
aan de Algemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 16den Januari 1933. 

s. 15. 

WILHELMINA. 
De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

J . Terp s tra. 
(Uitgeg. 18 Jan. 1933.) 

16 Januari 1933. BESLUIT tot aanvulling 
van het Koninklijk besluit van 4 Septem
ber 1923 (Staatsblad, n°. 432), gewijzigd 
bij het Koninklijk be luit van 19 December 
1930 (Staatsblad, n°. 490), ter uitvoering 
van de artikelen 88 tot en met 97 en 99 
tot en met 104 der Lager-onderwijswet 
1920, zooals deze is gewijzigd bij de wet 
va,n 30 December 1932 (Staatsblad n°. 
689) . 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 31 
December 1932, n°. 17478 III, afdeeling Lager 
Onderwijs Financieel; 

Overwegende, dat door Ons regelen moeten 
worden vastgesteld voor de aanwijzing, be
doeld in den tweeden volzin van het eerste lid 
van artikel 97 der Lager-onderwijswet 1920, 
laatstelijk gewijzigd bij de wet van 30 Decem
ber 1932 (Staatsblad, n°. 689), en dat hiervoor 
aanvulling noodig is van Ons besluit van 4 
September 1923 (Staatsblad n°. 432), gewij
zigd bij Ons besluit van 19 December 1930 
(Staatsblad, n°. 490) ; 

Den Raad van State gehoord, advies van 10 
Januari 1933, n°. 26; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 12 Januari 1933, n°. 
6369, afdeeling Lager Onderwijs Financieel; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Te rekenen van 1 Januari 1933 te bepalen 

als volgt: 
Eenig artikel. 

Tusschen het derde en het vierde lid van 
artikel 5 van Ons besluit van 4 September 1923 
(Staatsblad n°. 432), gewijzigd bij Ons beslu it 
van 19 December 1930 (Staatsblad n°. 490), 
wordt een nieuw, vierde, lid ingevoegd, lui
dende: 

4. Indien aan de school meer onderwijzers 
zijn verbonden dan volgens de artikelen 27 en 
28 der wet verplicht zijn, geschiedt de aan
wijzing, bedoeld in den tweeden volzin van 
het eerste lid van artikel 97 der wet, door in 
de kolom "Toelichtingen" van de in het eer
ste en tweede lid bedoelde opgaven, model 
B en C, achter de namen van hen, die tot het 
wettelijk verplicht aantal behooren, te ver-
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melden: verplicht. Wanneer eerst daarna in 
den loop van het kalenderjaar een of meer 
onderwijzers aan de school worden aangesteld 
boven het wettelijk verplicht aantal, geschiedt 
gelij ke aanwijzing in de kolom "Opmerkin
gen" van de daaropvolgende opgaaf, model E, 
bedoeld in het derde lid. In geval een onder
wijzer, die is aangewezen als te behooren tot 
het wettelijk verplicht aantal, in den loop van 
het jaar de school verlaat of over! ijdt, wordt 
zoo noodig in de kolom "Opmerkingen" van 
de daaropvolgende opgaaf, model E, vermeld, 
wie in diens plaats tot het wettelijk verplicht 
aantal moet worden gerekend. 

Het vierde lid wordt vijfde lid. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State en 
aan de Algemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 16den Januari 1933. 

s. 16. 

WILHELMINA. 
De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

J. Te r pst ra. 
( Uitgeg. 18 Jan. 1933. ) 

17 Januari 1933. BESLUIT ter uitvoering 
van artikel 2, vierde en vijfde lid, der 
gewijzigde wet van 19 December 1931 
(Staatsblad n°. 527), tot tijdelijke heffing 
van een bijzonder invoerrecht op benzine. 

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

Financiën van 27 December 1932, n°. 96, Afd. 
lnvoerrechten en Accijnzen ; 

Gezien artikel 2, vierde en vijfde lid, der 
wet van 19 December 1931 (Staatsblad n°. 
527), zooals deze is gewijzigd bij de wet van 8 
Juli 1932 (Staatsblad n°. 340} , en Ons besluit 
van 28 December 1931 (Staatsblad n°. 555}; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
10 J anuar i 1933, n°. 28); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
r,oemden Minister van 14 Januari 1933, n°. 
96, Afd. Invoerrechten en Accijnzen; 

H ebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. 1. Voor de toepassing van de gewij 
zigde wet van 19 December 1931 (Staatsblad 
n°. 527} worden petroleumsoorten en petro
leumdistillaten, waarvan het ontvlammings
punt niet boven 39° Celsius ligt, als benzine 
aangemerkt. 

2. Artikel 3 van Ons besluit van 28 Decem
ber 1931 (Staatsblad n°. 555} wordt gelezen: 

Het ontvlammingspunt wordt bepaald met 
het apparaat van Abel-Pensky in gesloten 
toestel. Het onderzoek naar het bij bepaalde 
temperatuur en druk overdistilleerend volum•·.
percentage geschiedt met het apparaat en 
volgens de methode van Engler, i;ewiJzigd 
door Ubbelohde, met continue distillatie en 
draadcorrectie voor den uit het toestel ste
kenden thermometerdraad. 

3. Dit beslui t treedt in werking met in
gang van den tweeden dag na dien der dag
teekening van het Staatsblad, waarin het is 
geplaatst. 

Onze Minister van Financiën is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

's-Gravenhage, den 17den J anuari 1933. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, De Ge e r. 
(Uitgeg . 30 Januari 1933.) 

s. 17. 

17 Januari 1933. BESLUIT, bepalende de 
bekendmaking in het Staatsblad van het 
op 22 November 1928 te Parijs gesloten 
verdrag, met bijbehoorende protocollen, 
betreffende internationale tentoonstellin
gen (Staatsblad 1932, n° . 523}. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Gezien de Wet van 3 November 1932 (Staats

blad n°. 523}, houdende goedkeuring, voor 
het Rijk in Europa, van het op 22 ovember 
1928 te Parijs gesloten verdrag, met bijbe
hoorende protocollen, betreffende internatio
nale tentoonstellingen, van welke stukken een 
afdrnk en eene vertal ing bij d it Beslui t zijn 
gevoegd; 1 

Overwegende, dat Onze akte, houdende be
krachtiging van dat verdrag voor het Rijk in 
Europa, op 24 December 1932 te Pa1-ijs is 
nedergelegd; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van 12 Januar i 1933, 
Directie van het Protocol, n°. 1313; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
bovengenoemd verdrag, met bijbehoorende 

protocollen, a lsmede de vertalingen daarvan, 
te doen bekend maken door de plaatsing van 
dit Besluit in het Staatsbla.iL. 

Onze Ministers, Hoofden van Departemen
ten van Algemeen Bestûur, zijn, ieder voor 
zooveel hem betreft, belast met de uitvoering 
van hetgeen ten deze wordt vereischt. 

's-Gravenhage, den 17den Januari 1933. 
WILHELM! A. 

De M inister van Buitenlandsche Zaken, 
B e e I a e r t s v a n B I o k l a n d. 

(Uitgeg. 27 Januari 1933.} 

V e r t a 1 ing. 

VERDRAG nopens internationale tentoon
stellingen. Parijs, 22 N ove1nbe1· 1928. 

De ondergeteekenden, gevolmachtigden van 
de hierna genoemde Regeeringen, in confe
rentie te Parijs vereenigd van 12 tot 22 No
vember 1928, zijn eenstemmig en onder voor
behoud van bekrachtiging het eens geworden 
nopens de volgende bepalingen: 

HOOFDS1'UK I. 

011,schrijving. 

Art. 1. De bepalingen van dit verdrag heb
ben slechts betrekking op officieele of officieel 
erkende internationale tentoonstellingen. 

A ls officieele of officieel erkende interna-

1 Zie voor de Fransche tekst van het ver
drag Staatsblad 1932, n°. 523. 
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tionale tentoonstelling wordt beschouwd elke 
m anifestatie, onder welke benaming ook, waar
toe vreemde landen langs diplomatieken weg 
worden uitgenoodigd, - die, in het algemeen, 
een n iet periodiek karakter heeft, waarvan 
het hoofddoel is de vorderingen, door ver
schillende landen in één of meer takken van 
voortbrenging bereikt, te doen uitkomen, en 
waar in beginsel geenerlei verschil wordt ge
maakt tusschen koopers of bezoekers, wat den 
toegang tot de tentoonstellingslokaliteiten be
treft. 

Aan de bepalingen van dit verdrag zijn niet 
onderworpen: 

1 °. de tentoo,rstellingen met een duur van 
minder dan drie weken; 

2°. tentoonstellingen op wetenschappelijk 
geb ied, ingericht ter gelegenheid van inter
nationale congressen, onder voorwaarde, dat 
haar duur dien, voorzien onder 1 °. niet ove1·
schrijdt; 

3°. de tentoonstellingen van schoone kun
sten· 

4o'. de tentoonstellingen, ingericht door één 
land in een ander land, op uitnoodiging van 
dit laatste. 

De verdragsluitende landen zijn het eens, 
om de bescherming en de Rijkssubsidies, even
als de andere voordeelen, voorzien in de hier
na volgende Hoofdstukken III, IV en V, te 
weigeren aan internationale tentoonstellingen, 
die, vallend onder de toepassing van dit ver
drag, de verplichtingen, die daarin zijn voor
zien, niet zouden nakomen. 

Art. 2. Een tentoonstelling is algemeen, 
wanneer zij omvat de voortbrengselen van de 
menschelijke werkkracht of vlijt, behoorend 
tot verschillende takken van voortbrenging of 
als zij ingericht is om de gezamenlijke vor
deringen op een bepaald gebied, als b.v. de 
hygiëne, de toegepaste kunst, het hedendaag
sche stoffelijk welzijn, de koloniale ontwikke
ling, enz. te doen uitkomen. 

Zij is speciaal, indien zij slechts betrekking 
heeft op één enkele toegepaste wetenschap 
( electriciteit, optiek, scheikunde, enz.), . één 
enkele techniek (textielbedrijf, gieterij , gra
phische kunsten, enz.) , één enkele grondstof 
(leder en huiden, zijde, nikkel, enz.), één 
enkele eerste levensbehoefte (verwarming, voe
ding, vervoer, enz.). 

Door de zorgen van het Internationaal Bu
reau, voorzien bij artikel 10, zal een klasse
indeeling der tentoonstellingen worden ge
maakt, die tot basis zal dienen ter vaststelling 
van de bedrijven en de goederen, welke krach
tens de vorige alinea op een speciale tentoon
stelling een plaats kunnen vinden. Deze lijst 
zal elk jaar kunnen worden herzien. 

Art. 3. De duur van international e ten
toonstellingen mag zes maanden niet te boven 
gaan; nochtans kan het Internationaal Bu
reau voor een a lgerneene tentoonstelling mach
tiging verleenen voor langeren tijdsduur, wel
ke duur in geen geval twaalf maanden te 
boven zou mogen gaan. 

HOOFDSTUK II. 
Veel vuldigheid van tentoonstellingen. 

Art. 4. De veelvuldigheid van internatio
nale tentoonstellingen, bedoeld bij dit ver-

drag, wordt naa r de volgende beginselen ge-
1·egeld: 

De algemeene tentoonstel] ingen worden in 
twee categorieën verdeeld: 

Eerste categorie: de algemeene tentoonstel
lingen, welke voor de uitgenoodigde landen 
de verplichting medebrengen om nationale pa
vi ljoens te bouwen; 

Tweede categorie: de algemeene tentoon
stellingen, die voor de uitgenoodigde landen 
voormelde verplichting niet medebrengen. 

In één en hetzelfde land mag in een t ijd
perk van vijftien jaren niet meer dan één 
algemeene tentoonstelling van de eerste cate
gorie worden ingericht; een tusschentijd van 
tien jaren dient twee algemeene tentoonstel
lingen van elke categorie te scheiden. 

Geen der verdragslui tende landen m ag deeJ: 
neming aan een algemeene tentoonstelling 
van de eerste categorie inrichten dan in het 
geval, dat deze tentoonstelling minstens zes 
jaren zou komen na de vorige algemeene ten
toonstelling van de eerste categorie. H et mag 
slechts deelneming aan een algemeene ten
toonstelling van de tweede categorie inrich
ten, a ls deze van de a lgemeene tentoonstel
ling, die haai· voorafging door een tusschen
poos van twee jaren is gescheiden. Deze tus
schenpoos wordt gebracht op vier jaren, in
dien het tentoonstellingen van denzelfden 
aard betreft. 

De termijnen, in de vorige paragraaf voor
zien, zijn van toepassing, zonder dat er aan
leiding is onderscheid te maken tusschen ten
toonstellingen, ingericht door een al of niet 
tot het verdrag toegetreden land. 

Speciale tentoonstell ingen van denzelfden 
aard mogen niet gelijktijdig worden gehouden 
op het grondgebied van de verdragsluitende 
landen. Een termijn van vijf jaren is ver
plicht vóórdat zij in één en hetzelfde land 
weder kunnen plaats hebben. Evenwel kan het 
Internationaal Bureau dezen laatsten termijn 
bij u itzonder ing terugbrengen tot een mini
mum van drie jaren, indien het van oordeel 
is, dat deze termijn wordt gerechtvaardigd 
door de snelle ontwikkeling van dezen of 
genen tak van voortbrenging. Dezelfde ter
mijnsvermindering kan worden toegestaan aan 
tentoonstellingen, die in sommige landen reeds 
plegen te worden gehouden met een tusschen
poos van minder dan vijf jaren. 

Speciale téntoonstellingen van verschillen
den aard mogen in één en hetzelfde land 
niet plaats hebben met een tusschenpoos van 
minder dan drie maanden. 

De termij nen, in dit artikel genoemd, gaan 
in met den datum van opening der tentoon
stelling. 

Art. 5. Het verdragsluitende land, op welks 
grondgebied eene tentoonstell ing wordt inge
r icht overeenkomstig de bepalingen van dit 
verdrag, is verplicht, onder voorbehoud van 
artikel 8 hierna, langs diplomatieken weg 
een uitnoodiging te richten tot de vreemde 
landen: 

Drie ja ren te voren, indien het betreft al 
g-emeene tentoonstellingen van de eerste ca
tegorie; 

Twee jaren te voren voor a lgemeene ten
toonstellingen van de tweede categorie; 
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Eén jaar te voren voor speciale tentoonstel
lingen. 

Geen R egeer ing mag een deelneming aan 
een internationale tentoonstelling inrichten of 
beschermen, indien bovenstaande uitnood ig ing 
niet is toegezonden. 

Art. 6. Indien ver chillende landen gel ijk
tijdig de inrichting van een ii:i_ternationale ten
toonstelling beoogen, zullen z1J met elkaar van 
gedachten wisselen om vast te stellen welk 
land het voorrecht van de inrichting zal ver
krij gen. 

Voor het geval overeenstemming niet zal 
kunnen worden bereikt, zullen zij de scheids
rechterl ijke uitspraak van het Internationaal 
Bureau inroepen, dat rekening zal houden 
met de aangevoerde overwegingen en inzon
derheid met de bijzondere redenen van ge
chiedkundigen of zedelijken aard, met de 

periode. verloop n sedert de laatste tentoon-
teil ing en met het aantal manifestaties, welke 

reeds door de concurreerende landen zijn ge
houden. 

Art. 7. Indien een tentoon t.elling, voldoen
de aan de eigenschappen de r manifestaties, 
omschreven bij a rtikel 1 , wordt ingericht in 
een land, dat niet tot dit v_erdrag is toegetre
den, zullen de verdragsluitende landen, al
vo,·ens de uitnoodiging tot deze tentoonstel
ling aan te nemen, het advies van het Inter
nationaal Bureau vragen. 

Zij zullen hunne goedkeuring aar_,. d_e on~: 
worpen tentoonstelling niet _geven, 111d1_en ZIJ 
niet dezelfde waarborgen biedt, al s die ge
e ischt door dit verdrag, of ten minste vol
doende waarborgen. In geval de datum van 
eene tentoonstelling, ingericht door eene ver
dragsluitend land samenvalt met dien v:in 
eene tentoonstelling ingericht door een met 
,·erdragsluitend land, z_1;1llen de ander_e ver
dragslu itende landen b1J voorkeur, buitenge
wone omstandigheden voorbehouden, hunne 
uoedkenring aan de eerste geven. 
" Art. 8. L anden, die een tentoonstelling, be
doeld in dit verdrag, wenschen in te richten, 
behooren minstens zes maanden vóór de uit
noodigingstermijnen, vastgesteld in artikel 5, 
tot het Internationaal Bureau een aanvraag 
te richten ten doel hebbende de inschrijving 
v::tn deze tentoonstelling te verkrijgen. Deze 
aanvraag moet inhouden de aandu iding van 
den naam der tentoonstelling en van haren 
duur ; zij dient vergezeld te zijn van de klasse
indeeling, het a lgemeene reglement, het r~gle
ment voor de jury en van alle bescheiden 
aangevende de maatregelen, beoogd om de 
yei lighe id van personen en gebouwen,. d~ be
scherm ing van den industr1eelen en art1st1eken 
eigendom te verzekeren en om te voldoen aan 
de verplichtingen, voorzien in de hoofdstu~
ken IV en V. Het Bureau staat de inschnJ
ving slechts toe, ind ien de tentoonstellü-1.g be
a ntwoordt aan de voorwaarden van dit ver
drag. 

Geen der verdragsluitende landen zal de 
uitnoodiging tot deelneming aan een tentoon
stelling, bedoeld in dit verdrag, aanvaa rden, 
indien deze uitnoodig ing niet de mededeelmg 
inhoudt dat de inschrijving i toegestaan. 

Nochtans blijven de verdragsluitende lan
den, die deze uitnoodiging hebben ontvangen, 

geheel vrij om zich van deelneming aan een 
tentoonstelling, ingericht in overeenstemming 
met de bepalingen van dit verdrag, te ont
houden. 

Art. 9. Indien een land er van zal hebben 
afgezien om een tentoonstelling in te richten, 
welke het ontworpen had en waarvoor de in
schrijving werd verkregen, zal het internatio
naal Bureau beslissen omtrent den datum, 
waarop het opnieuw zou kunnen worden toe
gelaten om met andere landen voor de in
richting van een andere tentoonstelling mede 
te dingen. 

HOOFDSTUK III. 

l nternationaal T entoomtellingsbureau. 

Art. 10. Er wordt ingesteld een Interna
tionaal Tentoonstellingsbureau, belast met het 
toezicht op de toepass ing van het verdrag. 
Dit Bureau bestaat uit een Raad van Beheer, 
bijgestaan door een Commissie voor de klasse
indeeling en een Directeur, wiens benoeming 
en bevoegdheden worden vastgesteld bij het 
reglement, voorz ien in het volgende artikel. 

D e eerste bijeenkomst van den Raad van 
Beheer van het Internationaal Bureau zal 
worden uitgeschreven te P arijs door de Re
geering der Fransche Republiek in het jaar, 
Yolgende op de inwerkingtreding van het ver
drag. Op deze bijeenkomst zal de Raad den 
zetel van het Internationaal Bureau vaststel
len en den Directeur kiezen. 

Art. 11 . D e Raad van Beheer is samenge
steld uit leden, aangewezen door de verdrag
sluitende landen naar verhoudrng van 1 tot 3 
per land. Hij is bevoegd zich twee of drie 
leden van de I nternationale K amer van Koop
handel, door deze K amer aangewezen, als 
raadgevers toe te voegen. 

De Raad doet uitspraak over alle vraag
stukken , waarvoor dit verdrag hem bevoegd
heid verleent; hij beraadslaagt over en neemt 
aan de reglementen, betrekking hebbende op 
de inrichting en op den inwendigen dienst van 
het Internationaal Bureau. Hij sluit de be
grooting van inkomsten en uitgav~n af, c~~
troleert de rekeningen en hecht hieraan z1Jn 
goedkeuring. 

Art. 12. Elk land, hoe groot het aantal van 
zijn afgevaard igden ook zij , beschikt over één 
stem in den boezem van den Raad. Elk land 
kan zijn vertegenwoordiging aan de afvaardi
g ing van een ander land toevertrouwen, welk 
land in dat geval beschikt over een aantal 
stemmen, gelijk aan het aantal Ja.nden, dat 
het vertegenwoordi gt. Een quorum van twee 
derde der in den Raad vertegenwoordigde lan
den is vereischt voor de geldigheid der be
raadslagingen. 

D e stemm ingen hebben plaats bij absolute 
meerderheid, behoudens in de volgende ge
vallen: 

1°. Vaststelling van het reglement; 
2°. Verhooging van de begrooting; 
3°. Verwerping van een verzoek, ingediend 

door een verdragsluitend land of inwill iging 
van een verzoek, wanneer meerdere landen om 
den voorrang dingen; 

4°. Toestemming tot het houden van een 
algemeene tentoonstelling voor een duur van 
meer dan zes maanden. 
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In deze vier gernllen is een meerderheid 
van twee derde der in het Internationaal Btt
rnau vertegenwoordigde l anden vereischt. 

Art. 13. De Commissie voor de klasse-in
deel ing wordt samengesteld uit de vertegen
woord igers van twaalf der verdragsluitende 
landen, door hun R egeering benoemd. 

Deze landen worden voor de helft door het 
Internationaal Bureau aangewezen; de andere 
helft wissel t bij toerbeurt volgens voorwaar
den, vastgesteld bij het reglement van het 
Bureau. 

De Commissie kan zich een of twee leden 
van de Inte rnationale K amer van Koophan
del , aangewezen door deze K amer, als raad
gevers, toevoegen. · 

Deze Comm issie onderwerpt aan de goed
keuring van den R aad van Beheer de klasse
indeeling, voorz ien bij artikel 2, zoomede de 
wijzi g ingen, die hierin zouden _kunnen word~:! 
aangebracht. Voor de toepassrng der term1J
nen, voorzien bij a rtikel 4, geeft zij haar oor
deel over de vraag, of eene aan inschrijving 
onderworpen tentoonstel! ing een special e of 
algemeene tentoonstelling is, en of, ondanks 
haar benaming en haar klasse-indeeling, zij 
niet van denze lfden aard is als eene vooraf
gaande tentoonstelling of als eene speciale 
tentoonstelling, die tegen denzelfden datum 
wordt ingericht. 

A ,-t. 14. D e begrooting van het Bureau 
wordt voo rloopig vastgesteld op 4000 pond 
ste rling. De uitgaven van het Bureau komen 
ten laste van de verdragsluitende landen, 
waarvHn de bijdragen op de volgende wijze 
worden bepaald: de bijdrage van landen , 
we lke lid zijn van den Volkenbond, wordt 
vastgesteld naar verhouding van de contribu
t ie di e deze I an den storten bij den Vol ken
bo,;d_ Behoudens in geval van verhooging van 
de hierboven vastgestelde begroot ing, kan het 
aandeel der hoogst aangeslagen landen 500 
pond sterling niet te boven gaan. Landen, di e 
geen lid zij n van den Volkenbond, wijzen, re
ken ing- houdend met hun economische ont
w ikke.ling, een land aan, dat lid is van den 
Volkenbond, en hun bijdrage is gel ijk aan 
die, welke door het aldus aangewezen land 
wordt gestort. 

De R aad van B eheer kan bovendien de hef
f ing van a ll e andere ontvangsten, ter vergoe
d ing van bewezen diensten aan groepen of aan 
pa rtic ul ie ren , toestaan. 

HOOFD TUK IV. 

Verplichtingen van het uitnoodigende land en 
van de deelnemende landen. 

Art. 15. D e R egeering, die tot deelneming 
aan een internationale tentoonste lling uitnoo
digt, moet een R egeeringscommissar is of een 
Gedelegeerde benoemen, die belast is haar te 
ve rtegenwoordigen on nakoming der tegen
over de buitenlandsche deelnemers aangegane 
verplichtingen te verzekeren. D e Commissaris 
of de Gedelegeerde di ent bovendien a lle m aat
regelen te nemen, die nuttig zijn voor de 
fe itelijke bescherming der tentoongestelde 
voorwerpen. 

Art. 16. De R egeer ingen der deelnemende 
landen di enen Commissa r issen of Gedel egeer-

den te benoemen om haar te vertegenwoordi
gen en om wrg te dragen voor nakoming der 
reglementen, te1· gelegenheid van de manifes
tatie u itgevaardigd. 

All een de Comm issari ssen of Gedelegeerden 
zijn belast met de 1·egeling van de toekenning 
of de verdeeling der p laatsru imten tusschen de 
inzenders in de pavi l joens van hunne landen 
en in de nationale afdeelingen. 

Art. 17. Op een a lgemeene tentoonstelling 
mag door het Bestuur geen enkele vergoeding 
worden geheven voor de overdekte en open 
plaatsruimten, voorz ien in het programma der 
tentoonstelling en aan el k deelnemend land 
toegewezen. 

Art,. 18. Bij elke tentoonstelling, bedoeld 
in d it verdrag, worden de aan douane rechten 
en heffingen onderhevige buitenlandsche voor
werpen onder t ijdelijken vrijdom toegelaten, 
op voorwaarde, dat zij weder worden uitge
voerd. E en ce rt ificaat van den afzender, dat 
de goederen vergezelt, vermei dt het aantal en 
den aard , de merken en nummers der colli , 
zoomede de h andelsbenaming der goede ren, 
hun gew icht, herkomst en waarde . D e voor
werpen worden ingeklaard in de lokalen van 
de tentoonstelling zonder aan een douane
onderzoek aan de grens te worden onderwor
pen. D e voorafgaande bepa lingen zijn van 
toepass ing onder voorbehoud van de douane
reglementen van het land, dat de tentoon
steil ing inricht. 

Indi en ingevolge de nat iona le wetgeving 
van het land , dat uitnoodigt, een borgstelling 
noodig is voor het verkrijgen van den tijdelij
ken vrijdom, voorz ien in de vorige paragraaf, 
zal de borgstelling, door den Commissaris van 
elk deelnemend land, uit naam van zijn ex
posanten gegeven, wol'den b schouwd . als een 
voldoende waa rborg voor de betalrng der 
douanerechten en der andere r echten en hef
fingen , waardoor de tentoongestelde voorwer
pen, di e na de slui t ing der tentoonstelling 
niet binnen de vastgestelde termijnen weder 
uitgevoerd wuden zij n, worden getroffen. 

Van het voorrecht van den tijdelijken vrij 
dom van rechten zijn uitgesloten de goederen
voo1Taden, die niet eigen lij k gezegde monsters 
zij n en d ie worden ingevoerd met het u itslui
tend doel om t ijdens de tentoonstel! ing te 
worden verkoch t. 

In geval van algeheele of gedeeltelijke ver
nietiging der tentoongestelde voorwerpen , ge
niet de inzender van den vrijdom : 

1 °. Indien hij waar m aakt, dat de niet 
over te leggen hoe veelheden of de bedorven 
voorwerpen zijn benut ten dienste van de ten
toonstelling of niet m eer verkocht kunnen 
worden wegens hun aan bederf onderhevigen 
aard, en 

2°. indien het douanetarief de bedorven of 
onbruikbare artikelen met geenerlei belasting 
of invoerrecht treft. 

Di t voorrecht zal niet worden verl eend, wan
neer de voorwerpen zullen zijn afgeleverd 
voor het verbruik, waarvoor zij normaal be
stemd zij u . 

D e bewijzen , voorz ien in alinea 4, worden 
aangeboden door den Commissa ris of den Ge
delegeerde van het land, waa i·toe de inzender 
behoort ; de besliss ing berust bij het Bestuur 
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van het land, waar de tentoonstelling plaats 
heea. 

Als tentoonstellingsgoederen, waarop de 
voorafgaande bepalingen van toepassing zijn, 
d ienen te worden aangemerkt: 

1 °. Bouwmaterialen, zelfs indien zij worden 
ingevoerd als grondstof, bestemd om bewerkt 
te worden na aankomst in het land waar de 
tentoonstelling plaats heeft; 

2°. Gereedschappen, vervoermateriaal voor 
de tentoonstellingswerken; 

3°. Voorwerpen, dienende voor de in- en 
uitwendige versiering der lokalen, stands, uit
stallingen der inzenders; 

4". Voorwerpen, dienende voor de versie
ring en meubileering van lokalen, bestemd 
voor de Commissarissen of Gedelegeerden der 
deelnemende landen, a lsmede kantoorbehoef
ten voor hun gebruik; 

5°. Voorwerpen en goederen, gebruikt voor 
de opstelling en de werking van tentoonge
stel de machines of toestellen; 

6°. lVlonsters, noodig voor de jury's, ter 
waardeering en beoordeeling der tentoonge
stelde voorwerpen, mits eene verkl aring wordt 
overgelegd van den Commissaris van de a f
deeling, vermeldend aard en hoeveelheid der 
gebruikte voorwerpen. 

Bovendien zijn vrijgesteld van rechten: 
1 °. Officieele catalogi, brochures en aan

plakbiljetten, al of niet geïllustreerd, uitge
geven door de aan de tentoonstelling deel
nemende landen; 

2°. Catalogi, brochures, aanplakbiljetten 
en alle andere bekendmakingen, a l of niet ge
ill ustreerd, die door de inzenders der vreemde 
artikelen binnen het terrein en uitsluitend tij
dens den duur der tentoonstel[ ing ko teloos 
worden uitgereikt. 

De bepalingen van dit artikel hebben geen 
betrekking op voorwe1·pen, die ingevolge de 
wetgeving van het organiseerende land, deel 
uitmaken van een Staatsmonopolie, of waar
van de verkoop is verboden, dan wel bij ver
gunning is geregeld, behoudens onder de 
voorwaarden door de Regeering van dit land 
voorgeschreven. Nochtans blijft het tentoon
stellen van deze goederen toegestaan, met in
achtneming der controlemaatregelen met het 
oog op het verbod van verkoop. 

Art. 19. H et reglement van elke interna
tionale tentoonstelling dient een bepaling in 
te houden, die aan den inzender het rncht 
geeft zijn verklaring van deelneming in te 
trekken, voor het geval eene verzwaring der 
invoerrechten geldend voor de goederen van 
dezen inzender zou plaats vinden nà de aan
nem ing tot deelnemen aan de tentoonstelling. 

Art. 20. Na afloop van de tentoonstelling 
kan de inzender, indien althans de wetgeving 
van het land waar de tentoonstelling plaats 
heeft zich hiertegen niet verzet, de tentoon
gestelde monsters verkoopen en afleveren. In 
dit geval is hij aan geen andere rechten on
derworpen dan die, welke hij zou hebben te 
voldoen in geval van rechtstreekschen invoer. 

Art. 21. Op eene internationale tentoon
stelling mag, om eene groep of eene inrichting 
aan te duiden, geen gebruik worden gemaakt 
van een aardrij kskundige benaming, die be
trekking heeft op een deelnemend land, dan 

met goedkeuring van den Commissaris of Ge
delegeerde van dat land. 

Ingeval van niet-deelneming van verdrag
sluitende landen, worden zoodanige verbods
bepalingen uitgevaardigd door het tentoon
stellingsbestuur op verzoek van de betrokken 
R egee1· ingen. 

Art. 22. Op eene tentoonstelling worden 
slechts a ls nationaal beschouwd en kunnen 
derhalve slechts onder deze benaming worden 
aangeduid de afdeelingen, ingericht onder het 
gezag van een Commissaris of een Gedele
geerde, benoemd overeenkomstig de artikelen 
15 en 16 door de R egeering van het organi
seerende of deelnemende land. 

Art. 23. De nationale afdeeling van een 
land kan slechts omvatten de tot dat land be
hoorende artikelen. 

Nochtans mag er, met toestemming van den 
Commissaris of Gedelegeerde van het belang
hebbende land, een voorwerp voorkomen, dat 
tot een ander land behoort, op voorwaarde, 
dat het slechts dient om de inrichting te vol
tooien, dat het zonder invloed zij op de toe
kenning van de belooning aan het voornaam
ste artikel en dat het in di t opzicht zelf gee
nerlei belooning geniet. 

Als tot de nijverheid en den landbouw van 
een land behoorende worden beschouwd de ar
tikelen, die uit zijn bodem gewonnen, of op 
zijn grondgebied geoogst of vervaardigd zijn. 

Art. 24. Tenzij voorschriften in de wet
geving van het organiseerende land het tegen
overgestelde bepalen, mag in beginsel op eene 
tentoonstelling geen monopolie van welken 
aard ook worden toegestaan. Echter kan het 
tentoonstellingsbestuur, indi en dit bestuur 
zulks noodzakelijk acht, de volgende mono
polies toestaan: verlichting, verwarming, in
klaring, beheer en publiciteit binnen de ten
toonstelling. In dat geval zal het de volgende 
voorwaarden in acht moeten nemen: 

1 °. Het bestaan van dit of deze monopolies 
aangeven in het tentoonstellingsreglement en 
in het door de inzenders te teekenen toetre
dingsformulier; 

2°. H et gebruik van de gemonopoliseerde 
diensten aan de inzenders verzekeren op de 
voorwaarden, die gewoonl ijk in het land wor
den toegepast; 

3°. In geen enkel geval de bevoegdheden 
der Commissarissen in hunne onderscheidene 
afdeelingen beperken. 

De Commissaris van het organiseerende land 
zal alle maatregelen nemen, opdat de ta
r ieven der arbe idsloonen, welke aan de deel
nemende I an den worden gevraagd, niet hooger 
zijn dan die, welke aan het Bestuur van het 
organiseerende land worden gevraagd. 

Art. 25. Elk land, waar een internationale 
tentoonstelling wordt gehouden, zal zijn dien
sten aanbieden om van zijne administraties, 
maatschappijen en ondernemingen op spoor
weg-, scheepvaart-, of I uchtvaart-gebied ten 
behoeve van voor die tentoonstelling bestemde 
goederen vervoerfaciliteiten te verkrijgen. 

Art. 26. Elk land zal alle middelen, die 
het ingevolge zijn wetgeving daa1·toe het meest 
geschikt acht, aanwenden om tegen promotors 
van schijn-tentoonstel! ingen of van tentoon
ste l I in gen, waartoe deelnemers bedriegelijk, 
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door leugenachtige beloften, aankondigingen 1 
of reclames worden aangelokt, op te treden. 

HOOFDSTUK V . 

echter niet van toepassing op de klassen van 
vloeibare en vaste voedingsmiddelen; 

2°. De functie van jurylid moet worden 
verleend aan personen, die de noodige vak
kennis bezitten; B ek1·oningen. 

Art. 27. Het algemeene tentoonstellings
reglement zal moeten aangeven, of onafhan
kelijk van de diploma's van deelneming, die 
steeds kunnen worden verleend, bekroningen 
al of niet aan inzenders zullen worden toege
kend. Voor het geval bekroningen mochten 
zijn voorzien, kan hare toekenning tot be
paalde klassen worden beperkt. 

Vóór de opening der tentoonstelling geven 
de inzenders, die er hetzij in de afdeelingen, 
hetzij in hun nationaal paviljoen aan deel
nemen, en die buiten toekenning van bekro
ningen mochten willen blijven, daarvan ken
nis aan het tentoonstellingsbestuur, door be
middeling van hun Commissarissen of Gede
legeerden. 

De leden der jury zijn verplicht buiten toe
kenning van bekroningen te blijven. 

Art. 28. De deelneming aan een tentoon
stelling is vrij of onderworpen aan een voor
afgaande vergunning. 

De deelneming is vrij , indien alle goederen 
tot de tentoonstelling kunnen worden toege
laten, onder voorbehoud, dat de inzender te 
juister tijd het toetredingsformulier heeft on
derteekend en aan de algemeene voorwaarden, 
voor deze inschrijving gesteld, heeft voldaan. 

De deelneming is aan een voorafgaande 
ve1·gunning onderworpen, wanneer het alge
meen reglement voorschrijft, dat de voonver
pen, bestemd om tentoongesteld te worden, 
moeten voldoen aan zekere bijzondere voor
waarden, zooals goede vervaardiging of oor
spronkelijkheid. 

In dat geval zal het reglement de maat
regelen moeten aangeven, die het organisee
rende land heeft genomen om tot de toelating 
van de voorwerpen in zijn nationale afdeeling 
te geraken, ten einde aan de uitgenoodigde 
landen te veroorlooven zich daarnaar te rich
ten; elk land behoudt intusschen vrijheid om 
deze maatregelen naar eigen inzichten toe te 
passen. 

Art. 29. De waardeering en de beoordee
ling der tentoongestelde voorwerpen worden 
toevertrouwd aan een internationale jury, 
samengesteld overeenkomstig de volgende re
gelen: 

1 °. elk land wordt in de jury vertegen
woordigd naar evenredigheid van het aandeel, 
dat het aan de tentoonstelling neemt, voorna
melijk rekening houdende met het aantal in
zenders, daaronder niet begrepen de mede
werkers en helpers, alsmede met de opper
vlakte, die zij bezetten. 

Elk land heeft recht op minstens één jury
lid in elke klasse, waarin zijn voortbrengselen 
worden tentoongesteld, behoudens in het geval, 
dat het tentoonstellingsbestuur en de Commis
saris of Gedelegeerde van het belanghebbende 
land erkennen, dat die vertegenwoordiging 
door het belang van zijn deelneming in die 
klasse niet wordt gerechtvaardigd. 

Geen land mag meer dan zeven juryleden 
in éénzelfde klasse hebben; deze beperking is 

3°. Juryleden kunnen slechts in hun functie 
worden benoemd met toestemming van hun 
Regeering. 

4°. De jury heeft drie graden van uit
spraak of instanties. 

Art. 30. De bekroningen worden ve1·deeld 
in vijf categorieën: 

1 °. Hoofdprijzen ; 
2°. Eerediploma's; 
3°. Gouden medailles; 
4 °. Zilveren medailles ; 
5°. Bronzen medailles. 
Daarenboven kunnen op voorstel van de be

kroonde inzenders of van juryleden, diploma's 
aan hun medewerkers of helpers worden ver
leend. 

De hoedanigheid van jurylid kan worden 
vermeld door den titularis van deze functie 
in alle gevallen, waar het aan inzenders ver
gund is hun bekroningen in herinnering te 
brengen. 

De betiteling "buiten mededinging" is voor
taan verboden zoowel voor juryleden als voor 
inzenders, die verzocht hebben buiten toeken
ning van bekroningen te blijven. 

Art. 31. De lijst der bekroningen van de 
tentoonstelling zal bij het Internationaal Bu
reau worden ingeschreven. De bekroonden 
mogen zich niet laten voorstaan op de ver
leende bekroningen dan op voorwaarde van 
vermelding, na de bekroning, van de juiste 
benaming der tentoonstel] ing. Zij zullen be
voegd zijn aan deze vermelding het mono
gram van het Internationaal Bureau toe te 
voegen. Het Internationaal Tentoonstellings
bureau zal aan het Internationaal Bureau 
voor den Industrieelen Eigendom te Bern ken
nis geven van de ingeschreven tentoonstellin
gen en het een lijst der toegekende bekronin
gen doen toekomen. 

Art. 32 . Er zullen door de zorgen van het 
Internationaal Bureau model-reglementen wor
den opgesteld, die de algemeene voorwaarden 
van samenstelling en werking der jury's be
palen en de wijze van toekenning der bekro
ningen vaststellen. De aanneming hiervan zal 
aan de organiseerende landen worden aan
bevolen. 

HOOFDSTUK VI. 

Slotbe'[)Q,lingen. 

Art. 33. Dit verdrag zal worden bekrach
tigd. 

a . Iedere Regeering zal, zoodra zij gereed 
zal zijn tot nederlegging der akte van be
~rachtig_ing, daarvan de Fransche Regeering 
m kenms stellen. Zoodra zeven Regeeringen 
zich bereid verklaard zullen hebben deze ne
dedegging ten uitvoer te brengen, zal daartoe 
worden overgegaan in den loop van de maand 
volgende op de ontvangst van de laatste ver'. 
klaring door de Fransche Regee1·ing en op den 
dag, vastgesteld door genoemde Regeering. 

b . . De akten van bekrachtiging zullen in de 
arch ieven der Fransche Regeering worden 
nedergelegd. 
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c. De nederlegging der akten van bekrach- ' 
t iging zal worden vastgesteld door een proces
ve1·baal, geteekend door de vertegenwoordigers 
der deelnemende landen en door den Minister 
van Buitenlandsche Zaken der Fransche R epu
bliek. 

d. De Regeeringen der onderteekenende 
landen, die niet in staat zijn geweest de akte 
van bekrachtiging op de bij paragraaf a van 
dit artikel omschreven wijze neder te leggen, 
zullen dit later kunnen doen door middel van 
een schriftelijke kennisgeving, gericht tot de 
Regeering der Fransche Republiek en ver
gezeld van de akte van bekrachtiging. 

e. Een voor eenslu idend gewaarmerkt af
schrift van het proces-verbaal nopens de eer
ste nederlegging der akten van bekrachtiging 
en van de kennisgevingen, vermeld in de 
vorige alinea, zal onmiddellijk door de zorgen 
van de Fransche Regeering en langs -diploma
tieken weg, worden toegezonden aan de Regee
ringen, die dit verdrag hebben geteekend of 
daartoe zijn toegetreden. In het geval, voor
zien bij de vorige alinea, zal de Fransche Re
geering tevens mededeeling doen van den da
tum, waarop zij de kennisgeving zal hebben 
ontvangen. 

Art. 34. a. Dit verdrag is rechtens slechts 
van toepassing op het moederland der verdrag
sluitende landen. 

b. Indien een land de inwerkingtreding 
ervan wenscht voor zijn koloniën, protectora
ten, overzeesche gebieden en onder zijn suze
reiniteit of mandaat staande gebieden, zal 
zijne bedoeling hiertoe in de akte van be
krachtiging zelf vermeld worden of het on
derwerp uitmaken van eene schriftelijke ken
nisgeving gericht tot de Fransche Regeering, 
welke kennisgeving in de archieven van die 
R egeering zal worden nedergelegd. Indien 
deze wijze van handelen wordt gekozen, zal 
de Fransche Regeering aan de Regeeringen 
der landen, die onderteekenden of toetraden, 
een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift 
van de kennisgeving doen toekomen, en daar
bij den datum aangeven, waarop deze werd 
ontvangen. 

c. De tentoonstellingen, die slechts omvat
ten de goederen van het moederland en van 
de koloniën, protectoraten, overzeesche gebie
den en onder suzereiniteit of mandaat staande 
gebieden, worden beschouwd als nationale en 
derhalve niet door dit verdrag bedoelde ten
toonstellingen, zonder dat er aanleiding is na 
te gaan of dit verdrag tot die gebiedsdeelen 
is uitgestrekt. 

Art. 35. a. Na de inwerkingtreding van 
dit verdrag zal elk land, dat dit verdrag niet 
heeft geteekend, op elk tijdstip er toe kunnen 
toetreden. 

b. Te dien einde zal het schriftelijk en 
langs diplomatieken weg aan de Fransche Re
geering kennis geven van zijn toetreding, die 
in de archieven van die Regeering zal worden 
nedergelegd. 

c. De Fransche Regeering zal onmiddellijk 
aan de Regeeringen van de landen, die on
derteekenden of toetraden een voor eenslui
dend gewaarmerkt afschri ft van die kennis
geving toezenden en daarbij den datum aan
geven, waarop deze werd ontvangen. 

Art. 6. Dit verdrag zal , voor de verdrag
sluitende landen, die aan de eerste nederleg
ging def· akten van bekrachtiging zullen heb
ben d~elgenomen, van krach t worden één 
maand na den datum van het proces-verbaal. 
Voor d~ landen, die het later zullen bekrach
tigen 01 die er toe zullen toetreden, zoomede 
voor d~ koloniën, protectoraten, overzeesche 
gebieden en onder suzereiniteit of mandaat 
staandetgebieden, niet in de akte van bekrach
tiging ermeld, zal het verdrag van kracht 
worden één maand na den datum van ont
vangst Öer kennisgevingen, bedoeld in de ar
tikelen 33, alinea d; 34 al inea b; 35, alinea b. 

Art. 37. De verdragsluitende landen kun
nen dit l verdrag niet opzeggen vóór een ter
mijn var vijf jaren, te rekenen van zijn in
werkingtreding. 

De OJ?zegging zal dan kunnen geschieden 
op elk ~ijdstip door een kennisgeving, gericht 
tot de Regeering der l!"'ransche R epubliek. Zij 
zal ingaan één jaar na den datum van ont
vangst dier kennisgeving. Een voor eenslui
dend gewaarmerkt afschrift der kennisgeving, 
met aaµwijzing van den datum waarop zij 
werd ontvangen, zal onmiddellijk door de R e
geering van de Fransche Republiek worden 
overgebracht aan de Regeeringen der landen, 
die onderteekenden of toetreden. 

De betalingen van dit artikel zijn eveneens 
van toe ass ing op de koloniën, protectoraten, 
overzees he gebieden en onder suzereini teit of 
mandaat staande gebieden. 

Art. i8. Indien ten gevolge van opzeggin
gen he aantal der verdragsluitende landen 
tot min er dan zeven zou zijn teruggeloopen, 
dan zou de Regeering der Fransche R epubliek 
dadelijk een Internationale Conferentie bijeen
roepen en einde nopens alle te nemen maat
regelen overeen te komen. 

Art. 39. De Regeering der Fransche Repu
bliek zal eveneens aan het Internationaal Bu
reau a fJ~hrift van alle bekrachtigingen, toe
treding'.;{~ en opzeggingen doen toekomen. 

Art. 410. Dit verdrag zal te Parijs kunnen 
worden geteekend tot 30 April 1929. 

Ter ~orkonde waarvan de hierna aange
duide Gevolmachtigden dit verdrag hebben 
onder~kend. 

Geda_ajn te Parijs, den twee en twintigsten 
Novemb,er 1928, in één exemplaar, dat zal 
blijven ):ierusten in de archieven van de Re
geering I der Fransche R epubliek en waarvan 
voor eensluidend gewaarmerkte afschriften 
langs diplomatieken weg zullen worden toege
zonden aan alle R egeeringen der ter Confe
rentie 1 Parijs vertegenwoordigde landen. 

Voor Albanië: 
pr. Stavro Stavri. 

Voor Duitschland: 
Dr. Peter Mathies. 
Emil Wiehl. 
Dr. Hanns Heiman. 

Voo-r AE:stralië: 
. C. Faraker. 

Voor O stenrijk: 
Grunberger. 

Voor B elgië: r- de Gaiffier. 

J 
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V 001· Brazilië: 
F. Guunaraes. 

V 001· Canada: 
Philippe Roy. 

Voo,· Columbia: 
José de la Vega. 

V 001· Ciiba: 
Hernandez Portela. 

V 001· Denema1·ken: 
H. A . Bernhoft. 

Voor de Dominicaamche Republiek: 
Dr. T. Fra nco Franco. 

Voor Spanje : 
Carlos de Goyoneche. 

Vo o,· F1·ankrijk : 
P . Chapsal. 
Charmeil. 
R. Coulondre. 
J . Lesoufache. 
G. Roger Sandoz. 
Baron Thénard. 

Vo or Gr-oot-Britannië en Noord-I erland : 
E . Crowe. 
J. R. Cahill. 
R. W. C. Cole. 

Voor Griekenland: 
N. Politis. 

V 001· Guatemala: 
José Matos. 

Voor Haïti: 
Nemours . 

Voor Honga,·ije: 
Frédéric Villani. 

V 001· Italië: 
Giovanni Belli. 

Voor Japan: 
H. Kawai. 

Voor Ma,·okko: 
J . Nacivet. 

Voor Nederland : 
E. H . Krelage. 

Voor Peru: 
M. H. Cornejo. 

Voor Polen, : 
Othon Weclawowicz. 

Voor Portugal : 
A . da Gama Ochoa. 

Voor Roemenië: 
Const. Diamandy. 

Voo,· het Koninkrijk der Serven, Kroaten en 
Sloven.er.: 

Milivoj Pilya. 
Voo-r Zw eden: 

Onder voorbehoud van bekrachtiging door 
Zijne Majesteit den Koning met goedkeu
ring van den "Riksdag". 

Albert Ehrensvard. 
Joseph Sachs. 
S . Berjius. 

Voor Zwitserland: 
Dunant. 
Dr. M.-G. Liénert. 
Gustav Brandt. 

Voor Tunis: 
H. Geoffroy-Saint-Hilaire. 

V 001· de Unie van Socialistische Sovjet-
R epublieken: 

N . Toumanoff. 
G. Lachkevitch. 
M. Rafaloff . 

PROTOCOL. 

De ondergeteekende Gevolmachtigden, he
den bijeen gekomen, hebben de volgende wen
schen uitgesproken, die zij meenen in het bij
zonder aan hunne Regeeringen te moeten aan
bevelen: 

l ste Wensch. 

De Conferentie heeft geleid tot erkenning 
van de moeilijkheid om een duidelijk onder
scheid tusschen tentoonstellingen en jaarbeur
zen te maken. Zij is van meening, dat de toe
passing van dit verdrag slechts algeheele vol
doening zal geven, als alle manifestaties tot 
aanbieding van modellen en monsters, van 
wel ken aard zij ook zijn, geregeld zullen zijn. 

De Conferentie spreekt den wensch uit, dat 
het vraagstuk der regeling van jaarbeurzen 
en andere manifestaties, niet vallend onder 
dit verdrag, in studie worde genomen in de 
achttien maanden, die zullen volgen op de 
onderteekening van dit verdrag door een Con
ferentie, die een verdrag zal opstellen tot re
geling dezer verschillende manifestaties. 

De Conferentie spreekt den wensch uit, dat 
een Commissie, bestaande u it vertegenwoor
digers der landen, welker Gedelegeerden wa
ren aangewezen om de commissies er sub
commissies van deze Conferentie voor te zit
ten, te weten : 

Frankrijk, Duitschland, Groot-Britannië en 
Noord-Ierland, Italië, België, Brazilië, Spanje, 
Japan, Nederland, Zweden en Zwitserland, 
en waaraan de Internationale Kamer van 
Koophandel zal deelnemen, door de zorgen 
van de Fransche Regeering worde bijeenge
roepen, ten einde een ontwerp-verdrag voor 
te bereiden, dat aan de beraamde Conferentie 
zal worden voorgelegd. 

Deze Commissie zal, na haar Voorzitter te 
hebben benoemd, de groote economische or
ganisaties der verschillende landen en de 
jaarbeurs-organisaties raadplegen en een rap
port opstellen, bestemd .ter ondersteuning van 
den tekst, dien zij aan de goedkeuring van 
de toekomstige Conferentie zal onderwerpen. 

Op grond van het verband, bestaande tus
schen tentoonstellingen en jaarbeurzen, zal 
deze Commissie de bevoegdheid hebben de 
middelen te beramen tot toepassing van het 
verdrag betreffende de tentoonstellingen, en 
een ontwerp-reglement voor het Internationaal 
Bureau voor te bereiden, dat aan den Raad 
van Beheer van deze instelling zal worden 
onderworpen. 

2de Wensch. 
De Conferentie spreekt den wensch uit, dat. 

van den inzender, op grond van de commer
cieele werkzaamheden, die hij in zijn stand 
verricht, geen heffing van fiscalen aard zal 
worden gevorderd, op voorwaarde evenwel, 
dat deze inzender zich niet bezig houdt met 
verkoop tot directe aflevering, doch zich uit
sluitend bepaalt tot het opnemen van ordel'\!. 
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3de Wensch. 
De Conferentie spreekt den wensch uit, dat 

<le invoerrechten niet zullen worden verhoogd 
voor artikelen, die tentoongesteld kunnen wor
den, gedurende de zes maanden die aan de 
-Opening van de tentoonstelling voorafgaan en 
tot aan haar einde en dat geen enkele ver
meerdering der bedoelde rechten zal worden 
toegepast gedurende een termijn van één jaar 
na de sluiting der tentoonstelling op alle 
g oederen, ingevoerd ingevolge bij het Com
missariaat van de tentoonstelling opgenomen 
,en naar behooren ingeschreven orders. 

4de Wensch. 
De Conferentie spreekt den wensch uit, dat 

niet tot de tentoonstell ing worden toegelaten 
voorwerpen en voortbrengselen, valschelijk als 
. aanduiding van herkomst dragend den naam 
van een land, van een streek of van een be
paalde stad, en dat de vertegenwoordiger van 
-de belanghebbende landen de bevoegdheid ver
krijge de uitsluiting ervan aan te vragen. 

Ter oorkonde waarvan de Gevolmachtigden 
,dit Protocol hebben onderteekend. 

Gedaan te Parijs, den twee en twintigsten 
November negentienhonderd acht en twintig. 

T1 oor Albanië: 
Dr. Stavro Stavri. 

V oo,· DuitschlandJ: 
Dr. Peter Mathies. 
Emil Wiehl. 
Dr. Hanns Heiman. 

Voo,· Aust..alië: 
F. C. Faraker. 

Voor B elgië: 
E. de Gaiffier. 

Voo,· Brazilië: 
F. Guimaraes. 

V oo,· Canada: 
Phil ippe Roy. 

'Voor Columbia: 
José de Ja Vega. 

Voor Cuba: 
R. H ernandez Portela. 

Voor Denemarken: 
H. A. Bernhoft. 

Voor de Do,ninicaansche R epubliek: 
Dr. T. Franco Franco. 

Voor Spanje: 
Carlos de Goyoneche. 

l'oor Frankrijk: 
P. Chapsal. 
Charmeil. 
R. Coulondre. 
,J . Lesoufache. 
G. Roger Sandoz. 
Baron Thénard. 

lloor Groot-Britannië en Nooril-lerland: 
E. Crowe. 
J. R. Cahill. 
R. W. C. Cole. 

Voor Griekenland: 
N. Politis. 

Voor Guatemala: 
José Matos. 

Voor aïti: 
Nemours. 

V 001· ongarije: 
Frédéric Villani. 

Voor alië: 
Giovanni Belli. 

Voo1· 

V 001· arokko: 
J. Nacivet. 

Voor ederland: 
E. H . Krelage. 

Voor 

Voor 01·tugal : 
A . da Gama Ochoa . 

V 001· oe,nenië: 
Const. Diamandy. 

Voo,· het Koninkrijk der Serven, Kroaten en 
Slov nen: 

Milivoj Pilya. 
V 001· weden: 

Onde voorbehoud van bekrachtiging door 
Zij e Majesteit den Koning met goedkeu
rin van den " Riksdag". 

Albert Ehrensvard. 
J oseph Sachs. 
S. Berjius. 

V oo,· witserland: 

Voo,· 

Voor 
R ep 

Dunant. 
Dr. M. -G. Liénert. 
Gustav Brandt. 
unis: 
H. Geoffroy-Saint-Hilaire. 

Unie van Socialistische Sovjet
lieken : 
N. Toumanoff. 
G. Lachkevitch. 
M. R afaloff. 

PRO OCOL VAN ONDERTEEKENING. 

De ndergeteekende Gevolmachtigden zijn 
heden ijeengekomen, ten einde tot de onder
teekeni g van het verdrag nopens de inter
nation Ie tentoonstellingen over te gaan. 

De elgische Delegatie doet vaststellen, dat 
dit ver rag niet van toepassing is op tentoon
stellin en, waarvoor een officieele uitnoodi
ging I ngs diplomatieken weg reeds is ge
richt a n de vreemde landen en inzonderheid 
niet op de Internationale tentoonstelling, voor
genom n te Brussel in 1935. 

De legaties der Regeeringen van het Ver-
eenigd Koninkrijk van Groot-Britannië en 
Noord- erland, van Canada, van Australië, 
van Ni uw-Zeeland en van den I erschen Vrij
staat erklaren, dat zij het er voor houden, 
dat he verdrag tot regeling der internationale 
tentoo teil ingen niet betrekking heeft op ten
toonste lingen, die zouden kunnen worden ge
houden door een lid van de Britsche Volken
gemee schap en waarvan de deelneming be
perkt ou zijn tot de overige leden van de 
Britsen Volkengemeenschap. 

Op h t oogenblik dat tot de onderteekening 
van he verdrag nopens de internationale ten-
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toon tellingen wordt overgegaan, wenscht de 
Italiaansche Delegatie in het bijzonder te doen 
·uitkomen, dat hare onderteekening gesteld 
wordt ad referendun, en onder voorbehoud 
van eventueele mededeelingen van hare R e
geering, in het bijzonde,· wat betreft he~. in de 
bepal ingen van het verdrag begrepen ztJn van 
de wetenschappelijke tentoonstellingen met 
een duur van meer dan drie weken en inge
Ticht ter gelegenheid van International e Con-
gressen. . 

Op het oogenblik dat tot de onderteekenmg 
.-an het Protocol, behoorende bij het verdrag 
nopens de· internationale tentoonstellingen 
wordt overgegaan, verklaart de Italiaansche 
Delegatie, dat het haar niet mogelijk is zich 
aan te si ui ten bij den vierden wensch, geuit 
in dit Peotocol, daar Italië niet is toegetreden 
tot het verdrag van Madrid van 14 April 
1891, herz ien te Washington den Zelen Jurn 
1911. inzake het tegengaan van valsche aan
duidingen van herkomst. 

De Japansche Delegatie spreekt den wensch 
11 it dat de diplomatieke uitnoodiging, ver
w~den door het land, dat een speciale ten
i-Oonstelling organiseert, ten minste anderhalf 
jaar te voren aan J apan zal worden gezon
,den, ten einde rekening te houden met de 
geografi che ligging van dit land. . . . 

De Delegatie van de rne van Somalist,sche 
·sovjet Republieken verklaart, dat voor de 
toepassing van het voorschrift van artikel .. 4 
van het verd rag, volgens hetwelk een terr111Jn 
van ten minste vijf jaren moet li ggen tusschen 
twee speciale tentoonstellingen van den zelf
rlen aard in één en hetzelfde l and, de Regee
ring van de Unie van Social istische Sovj~t
Republieken zich voorbehoudt afzonderhJk 
rekening te houden met elk der zes Republie
lrnn leden van de Unie, te weten die van 
Ru;land, van de Oekraïne, van den Trans
Kaukasischen Statenbond, van Wit-Rusland, 
van Turkmenistan en van Usbekistan. 

Ter oorkonde waarvan de Gevolmachtigden 
dit Protocol hebben geteekend. 

Gedaan te Parijs, den twee en twintigsten 
November negentienhonderd acht en twintig. 
l'o"r Albanië: 

Dr. Stano Stavri . 
T' oor Duitschland: 

Dr. Peter Mathies. 
Emil Wieh l. 
Dr. Hanns Heirnan. 

voor A. ustral ië: 
F. C. Faraker. 

r oor B elgië: 
E. de Gaiffier. 

T oor B,·azilië: 
F . Gu imaraes. 

r oor Canada : 
Ph ili ppe Roy. 

1 0 0,• Colttmb·ia: 
José de la Vega. 

Voor Cuba : 
R. Hernandez Portela. 

l"oo,· Den e1narken: 
H. A. Bernhoft. 

voor de Dominicaansche R epubliek: 
Dr. T. Franco Franco. 

L. & S. 1933. 

Voor Spanje: 
Carlos de Goyoneche. 

Voor Frankrijk: 
P. Chapsal. 
Charrne il . 
R. Coulonclre. 
J. Lesoufache. 
G. Roger Sandoz. 
Baron Thénard. 

Voor Groot-Britannië en Noord- I erland: 
E . Crowe. 
J . R. Cahill. 
R. W. C. Cole. 

Voo,· Griekenland : 
N. Politis. 

V 001· Guatemala: 
J osé Matos. 

Voo,· H aJiti: 
Nemours. 

Voor H ongarije : 
Frédéric Villani. 

Voor I talië: 
Giovanni Belli . 

Voor J apan: 
H. Kawai . 

V oo,· M a,·okko: 
J. Nacivet. 

Voor Nederland: 
E. H. Krelage. 

Voor P eru: 
M . H. Cornejo. 

Voor Polen: 
Bij de onderteekening van dit verdrag deelt 

de Poolsche afvaardiging mede, dat de 
Poolsche Regeering het voornemen heeft 
te Warschau in 1943 een algemeene inter
nationale tentoonstelling in te richten en 
dat zij beschouwt dat deze verklaring niet 
st1;jdig is met de verbintenissen, die zij 
bij teekening van dit verdrag op zich 
neemt. 

Othon Weclawowicz. 
Voo-r P ortugal: 

A. da Gama Ochoa. 
Voor R oemenië: 

Con t. Diamandy. 
Voo,· het Ko,iinkrijk der Se1·ven, Kroaten en 

Slovenen : 
Milivoj Pilya. 

Voor Zweden: 
Onder voorbehoud van bekrachtiging door 

Zijne Majesteit den Koning met goedkeu
ring van den "Ri ksdag". 

Albert Ehrensvarcl. 
Joseph Sachs. 
S. Berjius. 

V 001· Zwitserland: 
Dunant. 
Dr. M.-G. Liénert. 
Gusta v Brandt. 

Voor Tm1is: 
H . 'Geoffroy-Saint-Hil a ire. 

Voor de Unie van Socialistische Sovjet-
Republieken: 

N . Toumanoff. 
G. Lachkevitch. 
M. Rafaloff. 

4 
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17 Januari 1933. BESLUIT, houdende bepa
ling van den dag van inwerkingtreding 
van de artikelen 2 en 4 der wet van 3 De
cember 1932 (Staatsblad n°. 576), tot vast
steil ing van eene leeftijdsgrens, bij het 
bereiken waarva n aan versch illende bij de 
1·echtspraak betrokken am btenaren ontslag 
wordt verleend. 

Inw erkingtreding 1 Maart 1933 . 

s. 19. 

21 J anuari 1933. BESLUIT tot vernietiging 
van het be lui t van den raad van Koude
kerke d.d. 11 October 1932, waarbij aan 
J. W. Christiaamen aldaar, ten behoeve 
van de uitvoering van een bouwplan, vrij 
stelling i verleend van artikel 7/, eerste 
lid, van de bouwverordening voor die ge
meente. 

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

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken, 
van 19 December 1932, n° . 10013 M/P.B.R. , 
afdee ling Volksgezondheid, betreffende het 
beslui t van den raad van Koudekerke, d.d. 11 
Octobe,· 1932, waarbij aan J. W . Christiaan
sen aldaar, ten behoeve van de uitvoering van 
een bouwplan, vrijstelling is verleend van ar
tikel 7/, eer te lid, Yan de bouwverordening 
voor die gemeente; 

Overwegende: dat genoemd artikel 7/, eer
ste lid, verb iedt " woningen op te richten an
ders clan aan straten en verder dan 15 Meter 
van de straatgrens verwijderd", van welk ver
bod de gemeenteraad " in bijzondere gevall en 
vrij stelling kan verleenen onder daarbij te 
stell en voorwaarden" (artikel 7/, laat te lid); 

dat de raad van J{oudeke1·ke aan J. W. 
Christiaansen vrijste Il ing als bedoeld heeft 
verleend ten behoeve van de uitvoering va n 
een pi an dat in strijd is zoowel m et de letter 
a ls met de strekk ing van het verbod - im
mers voor het bouwen van woningen op een 
perceel grond, dat niet langs een straat be
reikbaar is - zulks zonder dat i gebleken van, 
noch zei fs een beroep is gedaan op omstan
digheden, die, bij u itzondering, afwijking van 
den regel zouden kunnen rechtvaardigen; 

dat iedere stap op dezen weg van will e
keurige toepassing, feitelijk terzijdestelling, 
van de vero1·dening, schade doet aan belan
gen, di e zij , ingevolge de Woningwet, beoogt 
te besche rmen, in het bijzonder aan het be
lang van ordelij ke bebouwing ; 

dat het raadsbesluit mitsdien in strijd is 
met het a lgemeen belang; 

Gelet op a,·tike l 185 van de gemeentewet; 
Den R aad van State gehoord, advies van 

10 J anuari 1933, n°. 25; 
Gezien het nader rapport van Onzen Minis

ter van taat, Minister van Binnenlandsche 
Zaken van 18 J anuari 1933, n°. 276 M/P.B.R. , 
afdeel ing Volksgezondheid; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
vorenbedoeld besluit van den rand van K ou

dekerke, d.d . 11 October 1932, te vernietigen 
wegens strijd met het algemeen belang. 

Onze inister van Binnenland che Zaken is 
belast et de uitvoering van dit beslui t, dat 
in het taatsblad zal worden geplaatst. 

's-Gra enhage, den 21sten J·anuari 1933. 

s. 20. 

WILHELMINA . 
D e M iniste,• van Staat , 

1inioter van Binnenlandsche Zaken, 
R u y s cl e B e e r e n b r o u c k. 

(Uitgeg. 7 Febn1.wri 1933. ) 

1·i 1933. BE L IT tot wijziging van 
Koninklijk B esluit van den 4den 

1924, tot toepasselijkverklaring van 
palingen van het Koninklijk B eslui t 

van en 3den Augustu 1922 (Staatsblad 
n°. 19) op de onder het Departement ,·an 
Bnit nlandsche Zaken ressorteerende, in 
het mtenland geplaat te ambtenaren. 

Wij W HELMI A , enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Buitenla dsche Zaken van den 14den Decem
ber 1932 Afdeeling Comptabi l iteit, n°. 2920 ; 

Den aad van State gehoord (advies van 
den 10 anuari 1933, n°. 21); 

Gelet p het nader rapport van Onzen Yoor
noemden :Minister van den 14 Januari 1933, 
Afdeel in Comptabiliteit, n°. 144; 

Overw gende, dat het wenschelijk is Ons 
be _]uit v n den 4en Maart 1924, tot toepas
sehJkver laring van de bepalingen van het 
Koninkli k besluit van den 3en Augustus 1922 
(Staatsbl n°. 479) op de onder het Depar
tement an Buitenlandsche Zaken ressortee
rende, i het buitenland geplaatste ambte
naren te wijzigen; 

R ebbe goedgevonden en verstaan te be
pal en: 

Eenig artikel. 
In On aangehaald besluit worden de na

vo lgende wijzigingen aangebracht : 
a. Art kei I wordt a ls volgt gelezen: 
De be alingen van het Koninklijk besluit 

van den 3en Augustus 1922 tot regeling van 
de toeke ing van wachtgeld aan burgerlijke 
Rijksamb naren (Staatsblad n° . 479), zooals 
dit is of I worden gewijzigd, worden van toe
passing erklaard op de onder het Departe
ment va Buitenlandsche Zaken ressorteeren
de, in h buitenland geplaatste ambtenaren 
in geval van opheffing hunner betrekking of 
wegens v randerin g in de inrichting van het 
dienstvak waarbij zij werkzaam zijn en waar
door hu e werkzaamheden overbodig worden. 

b. Art kei 2 vervalt. 
Onze - inister van Buitenlandsche Zaken is 

belast m de uitvoering van dit besluit, dat 
in het aatsblad zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raa van State. 

De 
Be 

nhage, den 21sten Januari 1933. 
WILHELMINA. 

·niste-r van B uitenlandsche Zaken, 
laerts van Blokland. 

( Uitgeg. 3 Februari 1933.) 
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s. 21. 
21 Januwri 1933. BESLUIT tot nadere wijzi

ging van artikel 29 van het Psychopathen
reglement. 

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

Justitie van den 20 December 1932, 3de Af
deel ing D, n°. 955; 

Overwegende, dat nadere wijziging van ar
tikel 29 van het Psychopathenreglement wen
schelijk moet worden geacht; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
10 Januari 1933, n°. 23); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 17 Januari 1933, 3de 
Afdeeling D, n°. 933; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Artikel 29 van het Psychopathen

reglement wordt gelezen: 
"Art. 29. Het aantal der Rijksasyls wordt 

bepaald op twee. 
Het eene Rijksasyl is bestemd voor mannen, 

het andere voor vrouwen. . 
Beide zijn gevestigd te Avereest." 
2. Dit besluit treedt in werking met in

gang van den tweeden dag na dien der dag
teekening van het Staatsblad, waarin het is 
geplaatst. 

De bestaande Rijksasyls te L eiden en Eind
hoven kunnen nog tot en met 30 Juni 1933 
naast de asyls te Avereest in gebruik blijven. 

Onze Minister van Justitie is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
bl1Ul zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 21sten Januari 1933. 
WILHELMINA. 

De Minister van J ustitie, J. Don n er. 
(Uitgeg. 24 Januari 1933.) 

s. 22. 

23 Januai·i 1933. BESLUIT tot schorsing 
van het besluit van den raad der gemeente 
B eerta van 2 J anuari 1933, strekkende 
om bij de berekening van den, aan werk
loozen in de rouleerweken uit te keeren 
steun geen aftrek toe te passen van ge
zinsinkomsten. 

Gesclw,·st tot 1 Mei 1988. 

s. 23. 

24 Januari 1933. BESLUIT tot vaststelling 
van een bijzonder reglement van politie 
voor het Noordzeekanaal. 

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

Waterstaat van 23 December 1932, La. G. G., 
afd. Waterstaatsrecht; 

Gelet op de wet van 28 Februari 1891 
(Staatsblad n°. 69) en op het Algemeen regle
ment van politie voor rivieren en Rijkskana
len · 

Den Raad van State gehoord (advies van 
10 Januari 1933, n°. 30); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minis
ter voornoemd van 20 Januari 1933, n°. 421, 
afd. Waterstaatsrecht ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
J. vast te stellen het volgende 

Bijzonder reglement van JJOIJtl.e voor 
het Noordzeekanaal. 

Art. 1. 1. Dit reglement is van toepassing 
op: 

a. de oordzeehaven; 
b. het noorder- en het zu iderbuitenkanaal , 

het verbindingskanaal daartusschen en de bui
tentoeleidingskanalen naar de Noordzeesluizen; 

c. de haven voor bijleggers, het buiten
spuikanaal en den mond van het Hoogoven• 
kanaal aan de noordzijde van het noorder
buitenkanaal; 

d. de oordzeesluizen, zijnde de noorder-
si uis, de middens] uis, de zuide1·sluis met spui
si uis en de kleine sluis; 

e. de binnentoeleidingskanalen naar de 
Noordzees luizen, alsmede het hoofdkanaal tot 
de grens van het vaarwater in beheer bij de 
gemeente Amsterdam, welke grens is aange
geven door een betonplaat op den zu idel ijken 
oever en een basaltpaal op den noordelijken 
oever ; 

f. de binnenhaven aan de noordzijde van 
het binnentoeleidingskanaal naar de midden
si uis , het binnenspuikanaal, de twee binnen
havens aan de noordzijde van het kanaal, be
we ten de spoorwegbrug te Velsen, en de 
buskruithaven te Buitenhuizen ; 

g . de zijkanalen : 
naar Beverwijk (zijkanaal A), over eene 

lengte van 800 m gemeten uit de as van het 
hoofdkanaal, 

naar Spaarndam (zijkanaal B en C), 
naa r Nauerna (zijkanaal D) , 
naar Westzaan (zijkanaal E), 
naar Halfweg (zijkanaal F), 
naar Zaandam (zijkanaal G) , over eene 

lengte van 1000 m gemeten uit de as van het 
hoofdkanaal 

naar de Molensluis (Barndegat) (zijkanaal 
H) ; 

h. de vaargeul binnen de Oranjesluizen te 
Schellingwoude ter lengte van 500 m gemeten 
langs de as der vaargeul ; 

i. een strook, breed 100 m, van het Af
' gesloten IJ, bewesten den afsluitdijk te Schel-

1 ingwoude, van den mond van het Merwede
kanaal tot de onder h genoemde vaargeul; 

k. de Oranjesluizen; 
l. het Open IJ, tot de lijn getrokken door 

den lichtopstand op het oostelijk e inde van 
den strekdam en den vuurtoren van Durger
dam. 

2. Het gebied, waarop dit reglement van 
toepassing is, wordt op de hierbij behoorende 
kaart 1 door a rceering aangegeven. 

2. In dit reglement worden onder zeesche
pe n niet verstaan v isschersvaartuigen. 

3. 1. Aan den mond van het zuiderbuiten
kanaal te IJmuiden wordt, in verband met 
het getij. door een se in aangegeven de min
ste diepte in het zuiderbuitenkanaal en het 
buitentoeleidingskanaal naar de middensluis. 
De minste diepte in de Noordzeehaven, het 
noorderbuitenkanaal en het buitentoeleidmgs
kanaal naar de noordersluis bedraagt in den 
regel 0,70 m meer en die in het buitentoelei-

1 Deze kaart is niet opgenomen. 
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dingskanaal naar de zu iders luis in den regel 1 2. H et maximum der afmetingen der vaar-
2 m minder dan door het sein wordt aange- tu igen met inbegrip van den last is vermeld 
geven. in den volgenden staat : 

KANAAL DEEL 

a. Binnentoeleidingskanaal naar 
de noordersluis te IJmuiden en 
de noordersluis . . . . . . . . 

b. Hoofdkanaal en het binnentoe
leidingskanaal naar de midden
sluis te IJmuiden 

c. Zijkanaal naar Zaandam (zij-
kanaal G) ......... . 

d. Binnentoeleidingskanaal naar 
de zuidersluis te IJmuiden . . 

e. Binnenhaven aan het binnen 
toeleidingskanaal naar de mid
densluis t e I J muiden . . . .. 

/. Westelijke binnenhaven bewes
ten de spoorbrug te Velsen .. 

g. Oostelijke binnenhaven bewes
ten de spoorbrug te Velsen .. 

h. Buskruithaven te Buitenhui-
zen . . . . . . . . . 

i . Zijkanaal naar Beverwijk (zij-
kanaal A) . ........ . 

k. Zijkanaal naar Spaarndam 
(z ijkanaal B) 2) • • • •••• 

l. Zijkanaal naar Nauerna (zijka-
naal D) ........ .. . 

m. Zijkanaal naar Spaarndam 
(zijkanaal C) 
westelijke doorvaart der draai-

brug ... .. . 
oostelijke doorvaart der draai-

brug ... .. .. . .. . 
n. Zijkanaal naar Halfweg (zijka

kanaal F) van het hoofdkanaal 
tot 515 m benoorden de sluizen 1 
te Halfweg . . .. .. . .. . 

o. Zijkanaal naar Halfweg (zijka
naal F) van de sluizen te Halfweg 
tot 515 m benoorden daarvan: 

westzijde 
oostzijde 

p. Li~plaats voor zeeschepen in 
het zijkanaal naar Westzaan (zij-
kanaal E) ......... . 

p. Zijkanaal naar Westzaan (zij - I 
kanaal E) . .... .. .. . 

r. Zijkanaal naar de Molensluis 
(Rarndegat) (zijkanaal H) .. 

s. Vaargeul binnen de Oranje- / 
sluizen, strook in het Afgesloten 
IJ, genoemd in artikel 1 onder 

1 
i en de Oranjesluizen 

Lengte 
in m 

2 

Breedte Diepgang 
in m in m 

3 4 

375 45 11 1) 

90 

9,20 1 ) 

8 

7,10 1 ) 

2,20 1 ) 

3,50 
1)1 

5,70 1) 

2,75 1 ) 

2 

3 

3 

11,75 3 

9,50 3 

2,25 
1,50 

6 

2,20 

1,30 

17,75 3,50 

Bij een 
water
stand 
onder 

NAPinm 
5 

0,50 

0,50 

0,50 

0,50 

0,50 

0,50 

0,50 

0,50 

0,50 

0,50 

0,50 

0,50 

0,50 

0,50 

0,50 
0,50 

0,50 

0,50 

0,50 

0,50 

Aan de 
peilschaal te 

6 

Noordzeesluizen 

Noordzeesluizen 

Noordzeesluizen 

Noordzeesluizen 

Noordzeesluizen 

Noordzeesluizen 

Noordzeesluizen 

Noordzeesluizen 

Amsterdam 

Amsterdam 

Amsterdam 

Amsterdam 

Amsterdam 

Amsterdam 

Amsterdam 
Amsterdam 

Amsterdam 

Amsterdam 

Amsterdam 

Oranj eslnizen 

1 ) Of zooveel meer of minder als de waterstand hooger of lager is dan die in de 5e kolom 
vermeld. 

2 ) Alleen toegankelijk voor vaartuigen, "aarvan geen deel, met inbegrip van den last, 
meer dan 2,40 m boven N .A.P. reikt. 
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Als diepgang, dien te IJmuiden binnen
komende vaartuigen op het kanaal zullen ver
krijgen, wordt aangenomen hun diepgang in 
de Noordzeehaven of de buitenkanalen ver
meerderd met 1 dm. 

3. De havenmeester kan in bijzondere om
standigheden vaartuigen t ijdel ijk ophouden, 
wanneer hij dit in het belang der scheepvaart 
noodi g oordeelt. 

4. 1. Aan uit zee komende en in de Noord
zeehaven varende of li ggende vaartuigen kun
nen bevelen van den havenmeester gegeven 
worden door middel van seinen volgens het 
internationaal seinboek, geheschen aan, of 
door middel van morseseinen gegeven van den 
semaphorepost aan den mond van het zuider
buitenkanaal. 

2. Tevens worden aan dien semaphorepost 
waarschuwingsseinen gegeven omtrent binnen
komende en uitgaande zeeschepen. Voor het 
noo1·derbuitenkanaal met, het buitentoeleidings
kanaal naar de noordersluis en voor het zui
derbuitenkanaal met het buitentoeleidings
kanaal naar de middensluis wol'den deze waar
schuwingsseinen afzonderlijk gegeven, respec
tievelijk aan de noord- en aan de zuidzijde 
op het seinraam bij den semaphorepost. De 
seinmiddelen voor elk dezer aanwijzingen zijn: 

des daaps : twee se inarmen, die, wanneer zij 
hOl'izontaal zijn gesteld, de één naar het 
noorden en de ander naar het zuiden wijzen; 
die naar het noorden wijzende is aan de zee
zijde wit, aan de landzijde ,·ood, die naar het 
zuiden wijzende is aan de zeezijde rnod en 
aan de landzijde wit geschilderd; de arm, 
waarmede niet geseind wordt, hangt vertikaal 
naar beneden. 

des nachts: vier roode lichten, die twee aan 
twee naast elkander naar de zee. en naar de 
landzijde kunnen schij nen. 

3. De waai·schuwingsseinen en hunne be
teekenis zijn de vol gen de: 

Sein: 

buitenkanaal gekomen zijn, of wanneer zij de 
slu is niet verlaten zullen, of een haven buiten 
de slu izen zijn ingevaren. 

5. Deze seinen worden niet gegeven voor 
kleine zeeschepen. 

6. In afwijking van artikel 14 van het 
Algemeen reglement van politie voor rivieren 
en Rijkskanalen worden de daarin bedoelde 
seinen vervangen door de volgende, zoowel 
des daags als des nachts, aan het seinrnam 
bij den buiten. vuurtoren met roode en witte 
1 ichten te geven seinen. 

Deze seinen en hunne beteekenis zijn de 
rood licht aanduidt 1 d b 

.. r, 
vo gen e, waar IJ ~ een 

en (,!) een wit I icht. 

In' 
~ 

Sein: 

0 
0) 
'R1 
~ 

0 
0) 
0 In' 
~ 

B eteekenis: 

l Invaart van de Noordzee-

] 
haven voor alle vaartuigen 
verboden. 

} 

Invaart van de Noordzee
haven alleen voor zeesche
pen verboden. 

Invaart van de Noordzee-
haven alleen voor kleine 
vaartuigen al s v isschersvaar-
tuigen en sleepbooten ver-
boden. 

De laatstgenoemde twee seinen kunnen wor
den gegeven gelijktijdig met de seinen, ver
m eld in artikel 17, leden 5 en 8. 

7. Zoolang een der eerste twee der in lid 
6 aangegeven seinen getoond wordt, worden 
aan den semaphorepost geen diepte-, spui- of 
andere se inen getoond. 

Beteekenis: 

Des daags: seinarm naar het noorden wij } 
zende. · Een zeeschip nadert de haven of vaart in 

Des nachts: twee roode 1 ichten naar de de Noordzeehaven naar het betrokken buiten-
landzijde schijnende. kanaal. 

Des daags: se inarm naar het zuiden wij- } E h" ·l d 1 • f . 
zende. en zeesc 1p v_er aat _e . s LllS o vaart m 

Des nachts: twee roode lichten naar de het betrokken bu1tentoele1dmgskanaal of bui-
zeezijde schijnende. tenkanaal zeewaarts. 

Des daags : één se inarm naar het noorden 
en tegelijkertijd één naar het zuiden wijzende. 

Des nachts: twee roode lichten naar de 
landzijde en twee roode lichten naar de zee
zijde schijnende. 

4. D eze seinen worden weggenomen: 
a. voor de aanduiding van binnenkomende 

zeeschepen, indien deze tusschen de lage dam
men ter weerszijden van de uitmonding van 
het buitenkanaal gekomen _ zijn of wanneer 
het naar binnen komende zeeschip zijn koers 
wijzigt en niet zal invaren; 

b. voor de aanduiding van uitgaande zee
schepen, indien deze tusschen de lage dammen 
aan weerszijden van de uitmonding van het 

1 
Een zeeschip nadert de haven of vaart in 

de Noordzeehaven in de richting van het 
. betrokken buitenkanaal _ en tege lijkertijd ver-

} 

laat een zeeschip de sluis, of vaart in het 
betrokken buitentoeleidingskanaal of buiten
kanaal zeewaarts. 

. 5. 1. Sch ippers, die met hunne vaartuigen 
m de buitenkanalen, in het verbindingskanaal 
daartusschen, in de buitentoeleidingskanalen 
naar de Noordzeesluizen, in het buitenspui
kanaal of in de haven voor bijleggers moeten 
of willen vertoeven, moeten daarvan kennis 
geven op het kantoor van den havenmeester 
en daarna de ligplaats innemen, die hun door 
of vanwege den havenmeester wordt aange
wezen. 
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2. Door of vanwege den havenmeester kan 
het ve rtoeven van vaartuigen in de buiten
kanalen, het verbindingskanaal daartusschen, 
de buitentoele idingskanalen naar de Noord
zeeslu izen en het buitenspuikanaal verboden 
worden . De schippers zijn dan verplicht op 
eerste aanzegging van of vanwege den haven
meester zich met hun vaartuigen naa r de h a
ven voor b ijleggers of binnen de si ui zen te 
begeven en de li gplaats in te nemen, die hun 
zal worden aangewezen, of wel binnen de 
sluizen te blijven, indien zij nog niet doorge
sch ut zijn. 

3. Zeevaartuigen mogen de oostelijke bin
nenha ven en het binnenspuikanaal niet in
varen zonder vergunning van den h avenmees
ter. 

6. 1. M et ui tb re iding van a rt. 81 van het 
Al gemeen reglement van poli t ie voor r iv ieren 
en Rijkska nalen is het verboden geankerd te 
liggen : 

a. in de Noordzeehaven, tenzij met vergun
ni ng van den havenmeester, en 

b . in de vaa rgeul in het Open IJ, ter 
breedte van 315 m gemeten uit den teen 
va n den daarl a ngs gelegen strekdam, tenzij 
met vergunn ing van den sluismeester der 
Ora njesluizen. 

2. Voorts is het verboden te a nkeren in het 
kana al op minder dan 50 m a fstand: 

n. van de pla atsen, waar door een waa r
schuwingsbord wordt aangegeven, dat een ka
bel door het kanaa l li gt; 

b . van de vaa rgeu len der pontveren. 
7. 1. 1n a fwij king van artikel 6 van het 

A lgemeen reglement van polit ie voor riv ieren 
en Rijkska nal en, moet voor vaartuigen zonder 
vast dek en van 8 ton en meer laadvermogen 
de minimumhoogte boven den watersp iegel 
van de waterdich te borden, boorden o f wa nden 
0,40 m bedragen. 

2. Bij vaar tui gen, welke voo rzien zij n van 
een vast dek, moet het laagste gedee lte van 
dat dek ten minste 0,15 m boven den water 
spiege l I iggen. 

3. Bij ve rvoe1· va n niet verpakte la di ng, a ls 
zand , steenko len, e rtsen enz. op het dek va n 
de in het vo r ige I id bedoelde vaartuigen, moet 
deze la ding worden afgeschut door di chte wan
den, welke ten m inste 0,40 m boven den wa
terspiege l reiken en op ten minste 0,25 m ui t 
de zijden van het vaa rtu ig zijn geplaatst. 

8. 1. In plaats van artike l 9, lid 2, va n het 
Al gemeen reglement van poli t ie voor rivieren 
en Rij ks ka na1e n , g e ldt voor d it kanaal de 
vol gende bepali ng : 

Vaar tuigen van 6,5 0 m of meer diepga ng 
moeten bovendien aa n den fokkemast ,les dawr,s 
vlag P van het in te rnationaa l se inboek voeren 
en des nachts dr ie roode li chten rondom zich t
baar op een a fstand van ten m inste 1500 m, 
zoo hoog mogelij k geheschen onder el kande 1· op 
een onderlingen a fsta nd va n niet minder da n 
0,50 m. 

2. Op vastgem aakte vaartu igen moeten deze 
seinen halverwege worden neergehaa ld. 

9. 1. Artikel 69 van het A lgemeen regle
m ent va n poli tie voor riv ieren en Rijkskanalen 
is niet van toepass ing op vaa rtui gen in de 
Noordzeehaven. 

2. All e ze il vaa rtuigen onder ze il moeten 

bij de nadering va n onder stoom zijnde of ge
sleept wordende zeeschepen het vaarwater vrij 
la ten. 

3. Artike l 35 van het Binnenaanvar ings
reglement is voor di t ka naal n iet van toepas
s ing op zeeschepen onder stoom en op sleep
booten, waarmede zeeschepen worden gesleept. 

10 . Wanneer bij ij sbezetting in het hoofd
kanaal een slop is gemaa kt , is het ve rboden 
bui ten dat slop te varen, tenzij met machtiging 
van of vanwege den havenmeeste r. 
ll. 1. De schippers van a lle vaartu igen 

moeten door het geven van een aangehouden 
stoot ( duur t ien seconden of I a nger) op de 
stoomflui t of den mis thoorn waarschuwen: 

a. bij het naderen van een te werk gesteld 
baggervaa rtuig; 

b. zood ra zij de pontveren te Velsen, te 
Buitenhuizen of dat beoosten de H embrug op 
600 m genaderd zij n. 

Schippers van vaa rtu igen, di e bij het pont
vee r beoosten de H embrug wegens het gesloten 
zijn van deze brng moeten wachten, geven d it 
se in eerst bij het her vatten van de vaart. 

2. In geva l van m ist, nevel ig weder, zwa re 
regen- of sneeuwbu ien, of wanneer door a ndere 
weersomstand igheden het goed zich t be lem
merd wordt , geven de in deze veren dienst
doende ponten telkens tij dens het overva.-en , 
te beginnen met het oogenbl ik va n a fvaa rt , 
met tusschenpoozen van niet meer da n 1 m i
nuut een se in, bestaande uit 1 la nge stoot 
(duur van vier tot zes seconden ), gevolgd door 
4 ko rte stooten ( duur van el k d ier stooten on
geveer één seconde) . 

12. Vaa rtuigen en vlotten mogen zich niet 
laten d rij ven of mogen zich niet ophouden in 
o f na bij den vaa rweg van een pontveer. 

13. 1. Zeeschepen en (of) v isschersvaa rtu i
gen met meer dan 2 m diepgang, mogen e l
kander, in dezelfde richting varende, n iet voor
bij va ren. 

:l . Bovendien is het voor a lle vaa rtui gen, 
zich voortbewegende in dezelfde richting, ver 
boden om elkander voo rbij te varen nabij de 
spoorwegbruggen te Velsen en te H embrug 
te lkens over het kanaalvak tusschen 500 m 
vóór tot 150 m ach te r de brug, ge re kend in 
de vaa rrich t ing , zulks gedurende het t ijdsver
loop t usschen het geven va n het se in, da t de 
brug geopend zal worden, en het weder ge
s loten zij n va n de br ug. 

3. Ove ,·igens is het voo rbij varen a ll een ge
oorl oofd , wanneer het ui tz icht naar voren vrij 
is , on tegenkome nde vaa rtui gen nog op zoo
da ni gen afsta nd verwij de rd zijn, dat het voor
bij va ren van het opge loopen vaartu ig kan zij n 
a fge loopen, voordat het eerste tegen] iggende 
vaa rtui g wordt ontmoet. 

4. Zeeschepen en v isschersvaa rt u igen met 
meer dan 2 m d iepgang, welke op het hoofd
kanaa l door a ndere omstand igheden dan 
e ischen van goede zeema nschap m inder vaart 
loopen c\an in artikel 35, l id 1 , als m axi mum 
is toegestaan, zij n, indien in dezelfde r icht ing 
varende zeeschepen den wensch te kennen 
geven hen voorbij te varen , verpl ich t daartoe 
ge legenheid te geven , door aan den oever 
vast te m a ken. Zood rn het zeeschip of visschers
vaartu ig met meer dan 2 m diepgang behoor
lij k is vastgemaakt, moet het zulks door het 
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geven van een aangehouden stoot (duur tien 
seconden of l anger) kenbaar maken. Het op
loopende zeeschip mag · niet voorbijvaren al
vorens het eerstgenoemde zeeschip of visschers
vaartuig met meer da n 2 m diepgang den aan
gehouden stoot heeft gegeven. 

Van ee rstge noemde verplichting kan de ha 
venmeester in het belang van de ve iligheid 
van de vaart ontheff ing verleenen . 

14 . 1. Met wijziging in zoove,· van het be
pa,tl de in artikel 15 van het Algemeen regle
ment van politie voor rivieren en Rijkskanalen 
zu llen t ijdig, zoo mogelijk een uur voor den 
aanvang van het spuien, de dr ie ,·oode li ch ten 
op gel ijke hoogte of de spuivlag ha lfstok wor
den geheschen. Bij den aanvang va n het spuie n 
worden de lichten in een driehoek geplaatst, 
of wordt de vlag in top geheschen. 

2. Nadat het spuien te IJmuiden is aan
geva ngen, wordt het spuisein ook getoond bij 
de pontveren te Velsen, te Buitenhuizen en 
dat beoosten de H embrug en wordt zu lks bij 
den semaphorepost te IJmuide n aangegeven 
aan de zuidzijde van het se inraam, des daags 
met de spuivl ag en des nachts met een groen 
li cht. 

3. Indien met meer da n één sluis gespuid 
wordt, worden de seinen voor e lke lui s, waa,·
mede gespuid wordt, afzonde rlijk geheschen. 

4. Uit zee komende vaai-tu igen met 6,5 m 
of meer diepgang kunnen verzoeken het spuien 
door de Noordzeeslu izen te m atigen of te sta
ken, des daags door het hijschen van v lag N 
van het internationaa l seinboek en des nachts 
door het toone n van een roocl 1 icht, bij een 
stoomschip onder het voorste topi icht ge
heschen. 

5. Wordt aan het verzoek bedoeld in lid 
4 vo ldaan, da n wordt dit aangegeven door het 
tijdelijk neerlaten of dooven van het spui se in 
bij den sema phorepost. 

6. Na het hij schen van de spu ise ine n te 
IJmuiden is het zonder vergunn ing van den 
si ui smeester verboden de sluizen, waa rmede 
gespu id wordt, dichter te naderen d an tot het 
op 300 m a fstand daarvan geplaatste bord. 

7. \Vannee r door de Oran jes luize n water 
wordt ingelaten, wordt di t op de sluis of de 
si ui zen aangeduid et.es daags door een witte 
vl ag, waar in met zw<irte letters het woord "in-
1 aten" en des nacht., door drie ,·oode I ichten , 
geplaatst in de hoekpunten van een ge lijkzij 
digen d r iehoek, met den top naar beneden ge
riC'ht. 

8. 'Wanneer op de Oranjesluizen het spui 
se in of het inl aatse in is geheschen, moeten de 
si uis o f de sluizen , waar die se inen getoond 
worden , zorgvuldi g worden gemeden en moe
len de vaartuigen zoo noodig tijdi g ten anker 
gaan. 

15. 1. Zoodra het buitenwater de hoogte 
van 1,50 m + N.A.P. heeft bereikt, wordt 
door de middensluis te IJmuiden niet meer 
ge chut. Door de zuiderslu is en de kl e ine sluis 
aldaar. zoomede door de Oranjesluize n, wordt 
uiet meer geschu t , zoodra het buitenwater de 
hoogte van 1,25 m + N .A .P. bereikt hee ft . 

2. Door de middensluis, de zuidersluis e n 
de kleine sluis te IJmuiden en de Ora njeslui
zen wordt niet meer geschut, wanneer de eb
deuren meer dan 1,25 m water moeten keeren. 

16. l. Wanneer op de zuiders luis en de 
kleine sluis te IJmuiden des daaJgs de met een 
halven bol afgedekte ,·oode cylinder, bedoeld 
in a rtike l 16 van het Algemeen reglement van 
politie voor r ivieren en Rijkska nalen , is ge
heschen of des nachts het roode licht wordt ge
toond, moet de schipper zijn vaartuig op 100 m 
van de sluis st ill eggen. De voor de invaart 
bestemde sluis wordt des daags door den ge
streken cylinder en des nachts door een g,·oen 
licht aan e lke zijde aangegeven. 

2. W a nneer op de zuidersluis en de kle ine 
sluis te IJm uiden des d,aags een roode vlag 
met wit cir kelvlak in het midden wordt ge
heschen of cles nachts twee roode lichten lood
recht boven e lkander worden getoond, mag 
een naderend vaartuig het op 300 m van de 
slui zen gepl aatste bord niet voorbij varen, 
m aar moet het vaartui g ve ilig worden vast
gemaakt, waarbij , behoudens tegenbevel van 
of vanwege den havenmeester, het eerst aan
komende vaartuig het dichtst bij de sluizen 
moet vastmaken en zoo vervolgens. 

3. Bij de noordersl uis en de middens] uis te 
I J muiden worden de in lid 1 bedoelde stilleg
en invaa rseinen, zoowel des daags a ls des 
nachts gegeven, respectieve lijk met een rood 
1 ich t aan e lke zijde en met een groen, licht aan 
el ke zijde. 

W orden de roode lichten getoond , dan moet 
de schipper zij n vaartu ig op 250 m van de 
sluis still eggen. 

Aan de zijde, waa r het vaartuig in de si uis 
moet vastmaken, wordt onder het (lroene li cht 
van het invaarse in een tweede groen licht ge
tooncl. 

4. W anneer des daags of des nachts op de 
noordersluis te IJmuiden aan de noordzijde of 
op de middensluis a ldaar aan de zu idzij de twee 
1·oode I ichten loodrecht boven elkander en aan 
de a nde re één rood licht getoond worden, mag 
een naderend vaartuig de sluis niet binnen 
250 m naderen, maar moet het ve ilig worden 
vastgemaakt, waa rbij, behoudens tegenbevel 
van of vanwege den havenmeester, volgens de 
bepalingen van artikel 18 moet worden ge
handeld. 

Ingeval deze seinen tegelijke rtijd op de noor
ders lu is en op de m iddensluis worden getoond, 
worden aan de zuidzijde va n het se inrnam van 
den semaphore po t de volgende se inen ge
too nd : te weten des daags een roode vlag met 
wit c irke lvlak in het m idden e n des nachts 
twee roode lichten, loodrecht boven e lkander. 

5. W anneer op de Oranjesluizen des daags 
het ,·oode seinbord, bedoeld in artike l 16 van 
het Al gemeen reglement van politie voor ri
viere n en Rij kskanalen, en des nachts het 
''?.ode I icht wordt getoond, moet de schipper 
z1Jn vaartu ig op 100 m van de s luis doen stop
pen. D e voor het invarnn bestemde sluis wordt 
cl.es daags door een wit se inbord aan e lke zijde 
e n des nachts door een gl'Oen I icht aan elke 
zijde aangeduid. 

6. W anneer op de Oranjesluizen des daags 
een roode vlag met wit c irkel vlak in het mid
den word t geheschen of des nachts twee roode 
1 ich ten loodrecht boven e lkander worden ge
toond, moetén vaartuigen op 200 m van de 
luizen verwijderd blij ven. 

17. l. In afwijking van artikel 17 van het 
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Al gemeen reglement van politie voor rivieren 
en Rijkskanal en, gesch iedt de daarin bedoelde 
regeling bij de oordzeesluizen door den ha
venmee ter of den slui meester. 

2. Kleine vaartuigen a ls visschersvaartuigen 
en sleepbooten, alsmede binnenvaartuigen wor
den te IJmuiden a ls regel door de zuidersluis 
en de kleine si uis geschut. 

3. Indi en van den in lid 2 genoemden regel 
wordt afgeweken, wordt dit aangegeven aan 
seinpalen, opgesteld op de beide uiteinden van 
het zn idersluiseiland, en wel des daags zoowel 
als des nachts door het toonen van een gro e" 
onderbroken licht aan de noordzijde en van 
een ,·ood onderbroken I icht aan de zuidzij de, 
beide lichten op gelijke hoogte. Bedoelde vaar
tuigen worden dan door de middensluis ge
schut. 

4. De in lid 2 bedoelde vaartuigen moeten 
van de Noordzeehaven naar de sluis of van de 
sluis naar de Noordzeehaven a ls regel door 
het zuiderbuitenkanaal varen. 

5. Indien van den in lid 4 genoemden regel 
moet worden afgeweken, wordt dit voor de van 
de Noordzeehaven naar de sluis komende vaar
tu igen, bedoeld in li d 2, aangegeven aan het 
seinraam bij den buitenvuurtoren, dJes daags 
zoowel als d,cs nachts door het toonen van drie 
lichten loodrecht boven e lkaar, waarvan het 
bovenste en onderste rood en het licht in het 
midden wit, met een rood vierde licht op ge
lijke hoogte ten zuiden van het onderste. 

De vaartuigen, bedoeld in lid 2, moeten in 
dit geval door het noorderbui tenkanaal varen. 

Van de slui naar de Noordzeehaven varen
de vaartuigen, bedoeld in lid 2, krijgen hier
omtrent mondeli nge bevelen. 

Het hie rboven genoemde sein zal gegeven 
kunnen worden tegelij kertij d met elk der beide 
in lid 8 van dit artikel aangegeven seinen of 
met het in de tweede plaats genoemde se in 
volgen lid 6 van m·t ikel 4. 

6. Alle zeeschepen, langer dan 180 m, of 
breeder dan 18 m, of met g rooteren diepgang 
dan 8 m, welke te IJ.muiden ge chut moeten 
worden, moeten als rege l naar de noorder lu is 
en de overige naar de middensluis gaan. Bij 
het binnenkomen moeten de eerstbedoelde zee
schepen door het noorderbuitenkanaul en de 
overige door het zu iderbuitenkanaal varen . 

7. De aanwijzing of de in lid 6 genoemde 
regel moet worden toegepast dan wel of daar
van moet worden afgeweken, wordt gegeven 
aan de ongeveer midden tusschen de beide 
buitenku.na lon uan de ·westzij de op het fort
eiland en de op het oostelijk uiteinde van het 
noordersluiseiland staande se ininr ichtingen. 

D es daags zoowel a ls des narhts worden de 
se inen met roode en groene onderbroken lich
ten gegeven. 

De seinen en hunne beteekenis zij n de vol-
gende, waarbij (;') een 1·ood onderbroken licht 

C-1 

aanduidt en Q een m·oen onderbroken I icht \:J u . 

a. Bij de seini nri chting op het forteiland: 
Sein: Beteekenis: 

·oord Zu id 

Q Q 
\.J \.J 

fa\ Q 
\.J ~ 

1 
J 

Zeeschepen moeten varen 
volgens I id 6. 

~ Q 
\.J \.J 

Q Q 
\.J \.J 

Q fa\ 
'--' \.J 

Q Q 
\.J \:J 

r;-i n 
\.J \.J 

Q Q 
\;J \.J 

} 
} 
} 

Alle zeeschepen moeten 
naar de noordersluis varen. 

Alle zeeschepen moeten 
naar de middensluis varen. 

H et invaren van beide 
buitenkanalen is voo1· zee
schepen verboden. 

b. Bij de seininrichting op het oostelijk uit
e inde van het noordersluisetland: 

Sein: Beteekenis: 
Zuid roord 

Q Q } Zeeschepen moeten varen 
\.J \.J volgens lid 6. 

Q fa'\ } Alle zeeschepen moeten 
\.J \.J naar de middensluis varen. 

fa\ Q .} Alle zeeschepen moeten 
\.J \.J naar de noordersl uis varnn. 

} 
Het invaren van de bin-

fa\ Q 
nentoele,idingskanalen naar 
de noorder- en naar de mid-

\.J \.J densluis is zeeschepen voor 
verboden. 

8. W anneer het niet mogel ij k is om met de 
op het forteiland geplaatste e ininrichting sei
nen te geven, zal, indien van den in lid 6 
genoemden regel afgeweken moet worden, aan 
het sein.-aam bij den buitenvuurtoren aan bin
nenkomende zeeschepen kenbaar gemaakt wor
den, naar welke si uis zij moeten gaau. 

De hiervoor te geven seinen en hunne be
teekenis zijn de volgende, waa rb ij fa'een rood 

\.../ 

licht aanduidt en (0 een wit licht. 

Sein : Beteekenis : 
Noord Zuid 

fa\ fa\ 
\.J \.J 

0 
Q 
\.J 

} 

Alle zeeschepen moeten 
naar de m iddensluis gaan. 

fa\ fa\ l \.J \.J 

® 1 fa\ 
\.J 

Alle zeeschepen moeten 
naar de noorderslui gaan. 

__ Deze_ seinen kunnen gegeven worden tege
lIJkert1Jd met het sei 11 volgens lid 5 ,·au dit 
artikel of met het in lid 6 van artikel 4 in de 
de rde plaats genoemde sein. 

9. B innenkomende zeeschepen, welke ge
schut moeten worden, en volgens de aanwij
z111gen he_t zuiderbuitenkanaal zijn ingevaren , 
moeten 111 ettem111 door het verbindingskanaal 
tusschen de beide buitenkanalen naar de noor
dersluis varen, indien des daags of de.ï nachts 
aan een op het westelijk uiteinde van het 
1100.~·dersluiseiland geplaatsten lichtopstand op 
gehJke -~oogte twee onderbroken lichten, het 
noordehJke groen en het zuidelijke ,·ood, ge
toond worden. 

10. Uitgaande zeeschepen, welke door de 
middenslu is geschut zijn, moeten steeds door 
het zuiderbuitenkanaal varen. Uitgaande zee-
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s<;>hepen, welke door de noordersl uis geschut 
z1Jn, moeten door het noorderbuitenkanaal 
varen, tenzij hun door of vanwege den ha.ven
meester of si uismeester is bevolen, om door 
het verbindingskanaal tusschen de beide bui
tenkana len en het zuiderbuitenkanaal te va
ren. 

ll. Binnenkomende voor de Hoogovenha
ven of de haven voor bijl eggers bestemde 
zeeschepen moeten, behoudens overeenkomstig 
1 id 1 van artikel 4 te geven nadere orders, 
steeds door het noorde rbuitenkanaal varen. 

Zij moeten van deze bestemming buiten
gaats t ijdig kennis geven, des daags door het 
toonen van vlag O van het internationaal sein
boek en des nachts door het seinen van letter 
0 met de morselamp, en mogen eerst door
varen, nadat van den semaphorepost met het
ze! fde sein is geantwoord. 

De uit voornoemde havens naar zee vertrek
kende zeeschepen moeten, behoudens nadere 
bevelen van of vanwege den havenmeester, 
steeds door het noorderbuitenkanaal varen. 

12. Indien aan een op de landtong tusschen 
het spuikanaal en het Hoogovenkanaal ge
plaatsten lichtopstand naar de zijde van het 
Hoogovenkanaal des daags of des nachts twee 
roode lichten op gelijke hoogte naast e lkaar 
getoond worden, is het voor alle vaartuigen 
verboden het Hoogovenkanaal te verlaten. 

13. Binnenkomende vaartuigen, welke voor 
de Visschershaven bestemd zijn of aan een der 
steigers in het buitentoeleidingskanaal naar 
de zuidersluis wenschen aan te leggen, moe
ten, behoudens overeenkomstig lid 1 van arti
kel 4 te geven nadere bevel en, steeds door het 
zuiderbuitenkanaal varen. 

Zij moeten daarvan buitengaats tijdig ken
nis geven, áes daags door het toonen van vlag 
Z van het internationaal seinboek en des 
nachts door het seinen van letter Z met de 
morselamp, en mogen eerst doorvaren, nadat 
van den semaphorepost met hetzelfde sein is 
geantwoord. Deze bepaling geldt niet voor 
visschersvaartuigen bestemd voor de Visschers
haven. 

De van de Visschershaven en van de ge
noemde ste igers naar zee varende vaartuigen 
moeten, behoudens nadere bevelen van of 
vanwege den havE)nmeester, door het zuider
buitenkanaal varen. 

14. Binnenkomende zeeschepen moeten bui
tengaats tijdig hun naam aan den semaphore
post seinen. 

18. 1. Te IJmuiden aankomende zeesche
pen moeten zoo spoed ig mogelijk schutten en 
naar zee vertrekken, of opvaren naar de 
plaats van bestemming. 

2. Van de ligplaatsen in de buiten- en 
binnentoeleidingskanalen naar de sluizen te 
IJmuiden mag_ geen gebruik gemaakt worden 
door bijleggers, op orders wachtende vaar
tuigen en dergelijke. 

3. De ligplaatsen te IJmuiden mogen al
leen gebru ikt worden in geval van noodzaak; 
wordt van een ligplaats gebruik gemaakt, 
dan moet daarvan onverwijld op het kantoor 
van den havenmeester kennis gegeven worden. 

4. Het laden en het lossen van vaartuigen 
is in de buiten- en binnentoeleidingskanalen 
naar de noorder. en de middensluis te IJmui
den verboden. 

5. Te IJmuiden uit zee komende vaa,·tui
gen, welke geschut moeten worden en niet 
onmiddellijk in de sluis kunnen varen, moe
ten het buitentoeleidingskanaal naar de voor 
hen bestemde sluis invaren en vastmaken. Zij 
mogen u iet drijvende bl ij ven in de buiten
kanalen of in het verbindingskanaal daar
tusschen. 

Het vastmaken moet gesch ieden aan de 
noordzijde van de buitentoeleidingskanalen, 
waarbij het eerst aankomende schip moet 
meren op de meest oostelijke ligplaats, het 
tweede zoo kort mogelijk daarachte r en zoo 
vervolgens. 

W anneer de li gplaatsen aan de noordzijde 
bezet zij n, mag aan de zuidzijde van de bui
tentoeleidingskanalen gemeerd worden, waar
bij dezelfde volgorde in acht genomen moet 
worden a ls aan de noordzijde. 

6. Uitgaande zeeschepen, welke te IJmui
den niet onmiddellijk geschu t worden en vast
maken, moeten dit in de eerste plaats doen 
aan de noordzijde van het binnentoeleidings
kanaa l naar de voor hen bestemde sluis; het 
eerstaankomend chip moet hjerbij op de meest 
westelijke ligplaats meren, het tweede zoo 
kort mogelijk daarachter en zoo vervolgen . 

Wanneer de li gplaatsen aan de noordzijde 
van het binnentoeleidingskanaal zijn bezet, 
mag aan de zuidzijde van het binnentoelei
dingskanaa l naar de middensluis gemeerd 
worden, waarbij dezelfde volgorde in acht 
genomen moet worden al s hierboven is aange
geven. Aan de zuidzijde van het_ binnentoe
leidingskanaal naar de noorderslu1s mag ech-
ter niet gemeerd worden. .. 

W anneer voornoemde li gplaatsen bezet ZLJn, 
zal door of vanwege den havenmeester lig
plaats aangewezen worden. 

19. 1. In afwijking van artikel 18, lid 1, 
van het Algemeen reglement van politie voor 
rivieren en Rijkskanalen, wordt het schutten 
geregeld door den dienstdoenden slu ismeester, 
waarbij zooveel mogelijk zal worden gelet op 
de orde van aankomst der vaartuigen. 

2. Indien na afloop van de schutting te 
IJmuiden een vaartuig zijn reis nog niet kan 
of mag voortzetten, moet de schipper het 
,·aartuig binnen of buiten de slu is meren op 
rle hem door den h avenmeester of den sluis
meester aan te wijzen pi aats. 

20. 1. In a fwijking van artikel 19 nn het 
Algemeen reglement van politie voor riYieren 
en Rijkskanal en wordt voor de Noordzeeslui
zen de vo lgorde, waarin vaartu igen recht op 
voor chutting hebben, geregeld als volgt: 

1 °. vaartuigen, die den gespleten wimpel 
voeren; 

2°. Rijksvaartuigen, en vaartu igen dienen
de tot vervoer van in dienst zijnde ambtena
ren van den \Vaterstaat; 

3°. stoomschepen, in geregel den dienst va
rende op de havens aan de N ederland5che, 
Belgische of Britsche kust, op Fransche ha
vens benoorden die van Brest, op de havens 
van Noorwegen, Zweden en Denemarken, op 
die aan de Oostzee en op de Duitsche havens 
aan de Noordzee; 

4°. stoomschepen, Nederlandsche brieven
malen vervoerende of hoofdzakel ij k tot ver
voer van personen ingericht, en in geregelder:. 
d ienst varende op havens buiten Europa; 
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5°. vaartuigen, geladen met levensmidde
len, welke aan spoedi g bederf onderhevig zijn. 

2. Van vaartuigen, in geregelden dienst 
varende, moet de dienstregeling door bijzon
dere kennisgeving van den ondernemer aan 
den havenmeester , en door afkondiging in ten 
m inste twee N ederl a ndsche dagbl aden aan 
het publiek bekend gemaakt worden. Afwij
kingen van de in deze dienstregeling vermelde 
ve ,·trnkdagen van Am terdam of andere plaat
sen langs het Noordzeekanaal of een der zij
kana len, moeten tenminste één week te voren 
op gelijke wijze ter kennis van den haven
m eester en van het publiek gebracht worden. 

3. lngeval de genoemde bekendmakingen 
n iet hebben plaats gehad, of van de daarin 
aangekondigde vertrekdagen wordt afgeweken, 
behoeft de voorschutting ni et vel'leencl te wor
den . 

-!. Het bepaalde in artikel 19, laatste lid , 
van het Al gemeen mglement van politie voor 
riv i ren en Rijk kanalen geldt niet voor zee
schepen, geladen met 300 kg of minder ont
plofbare of li cht ontvlambare stoffen. 

5. Indien hij het vervoeren van een ui t 
één of meer clan één vaartuig bestaand trans
po,-t van ontplofbare of lich t ontvlambare 
stoffen van een sleepboot gebnt i k gemaakt 
wordt. mogen, in afwijking van het in artikel 
19. 1 iel 2, van het Al gemeen reglement van 
politie voor rivieren en Rijkska nalen bepaal
de, deze vaa rtui gen met ontplofbare of licht 
ontvlambare stoffen geladen, gelijktijdig met 
cle sleapboot worden geschut. De afstand tus
chen die vaartuigen onderling en tusschen 

de vaartuigen en de sleepboot moet dan , in 
verband met de lengte van de schutkolk, zoo 
grnot mogelijk genomen worden. 

21. 1. De schipper moeten zo1·gen, dat bij 
het invaren van de sluis de noocl ige meer
trnssen gereed worden gehouden; de schip
pers van zeeschepen bovendien, dat op den 
wnl het nooclige personeel aanwezig is om de 
hossen aan te nemen en vast te maken. 

H et verleenen vun dergelijke hulp aan zee
schepen in de sluizen, a lsook daarbui ten, m ag 
!echts geschieden door daartoe bekwaam per

sonee l. Al s bekwaam personeel worden be
ha I rn de bemanning der zeeschepen, a ll een zij 
beschouwd, di e voo rzi en zij n van een ve rgun
n ing door of vanwege den Minister ve rl eend. 
Het tarief voor het verleenen van vorenbe
doelde hulp aan zeeschepen , voorzoove r dit 
niet doo,· de betrokken partijen bij overeen
komst is vastgesteld, behoeft de goedkeuring 
van den :Minister. 

2. De schippers van zeeschepen moeten 
vóó r het verlaten van de sluis aan den dienst
doenclen sluismeeste r schrifte lijk opgeven of 
doen opgeven naam, lengte, breedte, diep
ga11 g, bruto inhoud, plaats van herkomst en 
be temming van het vaartu ig , alsmede naam 
en woonplaats van den schipper. 

3. \Vordt aan een der in I iel 1 en 2 ver
melde voorschriften niet voldaan, dan kan de 
sluismeester de clo01·schutting van het vaar
t uig weigeren. 

4. Is een zeeschip gereed de si ui te ver-
1 aten en bevindt zich aan de zijde, waarheen 
het zeesch ip zal vertrekken, nabij de sluis een 
ander zeeschip, clan moet het eerstgenoemde 
zeeschip vóór het ve rlaten van de sluis een 

aangehouden stoot ( duur tien seconden of lan
ger) met de stoomflu it geven en moet met het 
vert·rek uit de sluis zoo lang gewacht worden 
totdat het andere zeeschip met hetzelfde sein 
heeft geantwoord. 

5. De schipper van het in lid 4 bedoelde 
andere zeeschip moet het sein van het in de 
sluis aanwezige schip onmiddellijk doen be
antwoorden, zoodra hij van oordeel is, dat dit 
laatste zijn schip zonder gevaar kan voorbij 
varen. 

22 . V aartuigen , welke door de brug over 
de zuide1·sluis, die over de kleine sluis te 
IJmuiden, die over den mond van het zij 
kanaa l C en die over den mond van het zij
kanaa l F willen varen, moeten a ll e strijkbare 
cleelen neer laten, indien zij daa rdoor onder de 
brng kunnen doorvaren. 

23. l. H et is verboden: 
a. een vaartuig vast te maken, te doen 

vastmaken, of va t te houden aan of te leggen 
tegen een zeeschip of visschersvaartuig, be
ha! ve wanneer dit ter plaatse van lossing, la
ding, hunkering, bestemming of vertrek ge
ankerd of aldaar voor en achter behoorlijk 
vastgemeerd ligt; 

b. binnen den afstand van 5 m met een 
zeeschip of visschersvaartuig mede te va ren. 

2. H et is, behoudens in de uitzonderings
geva ll en, genoemd in lid 1, onder a, verboden 
op een zeeschip of v isschersvaartuig over te 
gaan of dit te verlaten of personen of goede
ren daarvan over te nemen of daaraan over 
te geven. 

3. H et is aan den schipper of aan de op
varenden van een zeeschip of vi schersvaar
tui g ve rboden een ige krachtens het bepaalde 
in lid 1, onder a, en lid 2 verboden hande
ling toe te laten of daarvoor gelegenheid te 
geven. 

4. De ve rbodsbepalingen van dit artikel 
zijn niet van toepassing ten aanzien van die 
handelingen of gedragingen, welke: 

a. noodig zijn voor het schutten, het slee
pen en het vastmeren van een vaartuig ter 
p laatse waar en ten tijde waarop dit moet ge
schieden; 

b. vereischt worden voor het aan boord 
brengen en afhalen van den loods of van an
dere personen, di e krachtens wettelijk voor
schrift recht van toegang" tot het vaartuig 
hebben; 

c. noodza kelijk zijn om hulp te verleenen 
bij brand of in andere geva ll en van nood ; 

cl. pi aats hebben met voorafgaande toe
stemmi ng van de ambtenaren der Invoerrech
ten en Accijnzen. 

24 . Bij de doorvaa1·t van de brug over den 
mond vau het oostelijke zijkanaal naai· Spaarn
dam (zijkanaal C) moeten alle vaartu igen en 
y[otten zoo moge lijk de opening aan stuur
boo,·dswal doorvaren. 

25. H et is verboden lading te vervoeren, 
welke buiten boord uitsteekt, tenzij met schrif. 
telijke vergunning van den havenmeester en 
met innchtneming va n de daa,·bij door dezen 
te geven voorschriften. 

26 . 1. Zeeschepen en visschersvaartu igen 
mogen aan de Rijksste igers niet aanleggen en 
daaraan niet laden of lossen, tenzij met ver
gunning Yan den havenmeester. 

2. Deze verbodsbepaling geldt ook voor 
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al le overige vaartuigen voor die Rijksste igers, 
welke voorzien zijn van het opschrift " Verbo
den aa nlegpl aats". 

3. Bij het lossen of laden van zand, ballast, 
steenkolen en soortgelijke ladingen moeten 
de sch ippers doeltreffende maatregelen nemen 
om te voorkomen, dat die stoffen in het ka
naal kunnen gernken. 

4. Van één uur na zonsondergang tot één 
u ur vóór zonsopgang mogen geen stoffen, a Js 
bedoeld in lid 3, geladen of gelost worden, 
tenzij met schriftelijke vergunning van den 
havenmeester en met inachtneming van het
geen door dezen wordt voorgeschreven en onder 
het zoo noodig door dezen te bepa I en toez icht, 
dat voor reken ing van den houder der ver
gunning komt. 

5. H et is verboden zand, baggerspecie of 
andere stoffen te vervoeren met klepschouwen , 
onder- of zijlossers, tenzij met schr iftelijke ver
gunning van den havenmeester en met inach t
neming van de door dezen te stell en voo,·
waarden en onder het zoo noodig door dezen 
te bepalen toez icht, dat voor reken ing van den 
houder der vergunning komt. Geladen klep
schouwen, onder- of zijlossers, die n iet van 
zoodanige vergunning zijn voorz ien, worden 
niet in de slu izen toegel aten. 

6. Bij het lossen van baggerspecie op of 
over den wal moet gezorgd worden, dat geen 
met sl ib of andere vaste stoffen bezwangerd 
water in het kanaal of in de daarmede in 
verbinding staande wateren kan terugvl oe ien, 
b ij gebreke waarvan de lossing door een amb
tenaa,· van den Waterstaat kan worden be
let. 

27. 1. Artikel 25, lid 1 , van het Algemeen 
reglement van polit ie voor rivieren en Rijks
ka nalen is op dit kanaal a ll een van toepas
. ing op vaartu igen van 10 ton en meer laad
vennogen. 

2. Artikel 26, lid 2, van het Al gemeen 
reglement van politie voor 1· ivieren en Rijks
kanalen blijft voor dit kanaal bu iten toepas
sing. 

2 . 1. \Vachtende vaartuigen moeten zorg 
dragen, dat zij het vaarwater niet versperren 
en dat voorbijvarende vaartui gen geen hinder 
van hun schroefwater ondervinden. 

2. Vaartuigen, komende ui t een van de 
binnenhavens, ge legen aan de noordzijde van 
het kanaa l bewesten de spoonvegbrug te Vel
sen, mogen het hoofdkanaal slecht oversteken 
op tenminste 600 m bewesten die brug. 

29. Op de vaartuigen, welke aan de oevers 
van het hoofdkanaal stil liggen, u itgezonderd 
aan de Rijksste igers te IJmuiden en te Velsen 
en aan de aanlegplaats van de papierfabr iek 
te Velsen, moet ingeval van mist, neveli g 
,veder, zware regen- of sneeuwbuien, of wan
neel' door andere weersomstandigheden het 
goed zicht belemmerd wordt, zoowel des daags 
als ctes nachts met tusschenpoozen van niet 
meer dan 1 minuut, gedurende ongeveer 5 
seconden snel de klok gelu id worden, zoolang 
seinen van naderende vaartuigen kunnen wor
den waargenomen. 

30. 1. Met uitbreiding van a r t ikel 11 van 
het Algemeen l'eglement van politie voor ri
Yieren en Rijkskana len is het verboden met 
een Yaartu ig te varen of te sleepen, dat over-

laden of niet behoorlij k geladen is, en daar
door gevaar loopt te kantelen of te zinken. 

2. De schipper van zoodanig vaartuig en 
die van het sleepende vaartu ig zijn verplicht, 
op eerste aanzegging van een ambte naa r van 
den ·w aterstaat het bedoelde vaartuig naar de 
aan te wijzen plaats te vervoeren. 

31. 1. Het is verboden, tenzij met ve rgun
ning van of vanwege den Minister : 

a,. binnenvaartuigen, gel a den met o n tplo f
bare stoffen, te doen overnachten of ligplaats 
te doen nemen, elders dan in de buskruit
haven te B uitenhuizen, behoudens het be
paalde in lid 4. Uit een binnenvaartuig, ge
laden met ontplofbare stoffen, mag in de 
buskruithaven a ll een dan overlading van ont
plofbare stoffen plaats hebben, indien daarin 
geen a ndere vaartuigen met ontplofbare stof
fen I igplaats hebben ; 

b. zeeschepen en v isschersvaartui gen, ge
laden met ontplofbare stoffen, te doen over
nachten of ligplaats te doen nemen, elders 
dan op de daarvoor bestemde en door borden 
op den wal aangegeven pl aatsen langs het 
gedeelte van het hoofdkanaal bezuidoost-en 
den mond van het westelijke zijkanaal naar 
Spaarndam (zijkanaal B). Deze zeeschepen en 
visschersvaartuigen moeten in genoemd ka
naalvak zooveel mogelijk aan den opperwal 
meren. 

2. Binnenvaartuigen, geladen met ontplof
bare stoffen, di e in de buskruithaven liggen, 
moeten volgens aanwijzing door of vanwege 
den Comma ndant van het Korps ge leiders van 
ontplofbare stoffen, zoover mogelijk van el
kander verwijderd bi ij ven. 

3. Binnenvaartuigen mogen in de buskruit
haven t ijdens de aanwez ighe id van vaartu igen, 
geladen met ontplofbare stoffen, geen vuur 
of li cht branden of licht ontvlambare stoffen 
aan boord hebben. 

4. Gedurende den t ijd, dat de buskruit
haven wegens uitvoering van baggerwerken 
of van andere werkzaamheden of tengevolge 
van vorst niet gebruikt kan worden, of voor 
het geval in deze haven geen voldoende lig
p laats aanwez ig i , mogen de onder a van lid 
1 bedoelde vaartu igen ligplaats nemen aan 
de kanaalzijde van den dam, welke de bus
krui thaven van het hoofdkanaal sche idt . Op 
deze vaal'tu igen is a lsdan van toepassing he t 
bepaalde in 1 id 2 en 3. 

5. Binnenvaartuigen, waarin of waaruit 
ontp lofbare stoffen worden geladen of gelost, 
moeten ligplaats nemen tusschen het zeeschi p 
en den wal , waaraan dat zeeschi p gemeerd 
ligt. 

6. H et is verboden bij laden of lossen van 
ontplofbare stoffen meer dan twee vaartuigen 
ligp laats te doen nemen tegen het vaartuig, 
waar in lading of waaruit loss ing van ontplof
bare stoffen moet gesch ieden. Bij gelijktijdige 
la ding in, of loss ing uit twee vaartuigen, 
moeten deze zoo ve r mogelij k van elkander 
verwijderd, achter e lkander langszijde van het 
vaartuig worden gemeerd. 

7. Vaartuigen, niet geladen met ontp lof
bare stoffen en n iet bestemd om ter plaatse 
ontplofbare stoffen in te nemen, mogen geen 
ligplaats nemen in de buskru ithaven, tenzij 
deze vaartuigen daar voo r de uitvoer ing van 
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baggerwerken of van andere werkzaamheden 
aan de haven aanwezig moeten zijn. 

32. 1. Zeeschepen en visschersvaartuigen, 
geladen met meer dan 300 kg ontplofbare of 
licht ontvlambare stoffen, moeten, zoolang zij 
in de in artikel 1 genoemde wateren vertoe
ven, met a fwijking van het bepaalde in artikel 
50 van het R eglement op het vervoer van 
ontplofbare stoffen, des daags in den voortop 
vlag B van het internationaal seinboek voe-
1·en en des nachts twee helder ,·oode lichten 
toonen op een onderlingen a fstand van ten 
minste 1 m even hoog en ten minste 6 m 
boven den romp geheschen. 

2. Binncnvaaduigen, gel aden met ontplof. 
bare stoffen, waarnp de bepalingen van het 
in lid 1 genoemde Reglement van toepassing 
zijn, uitgezonderd die, welke ligplaats hebben 
genomen in de bu kruithaven te Buitenhuizen, 
moeten des nachts, behalve de in artikel 50 
van dat Reglement vermelde witte vlag, de 
in lid 1 bedoelde roode lichten toonen. Deze 
lichten moeten ten minste 3 m boven den 
romp worden geheschen . 

3. Binnenvaartuigen, geladen met meer 
dan 40 kg lich t ontvlambare stoffen, moeten 
,tes daags een ,·oode vlag boven het roer voe
ren en des nachts de in lid 2 bedoelde roode 
1 ich ten toonen. 

4. Wanneer het goed zicht belemmerd is, 
mag een vaartuig met ontplofbare of li ch t 
ontvlambare stoffen geladen, de in artikel 1 
genoemde wateren niet bevaren, zoolang zijne 
vlaggen of I ichten niet op een afstand van 
500 m gemakkel ijk gezien kunnen worden. 
Wordt het zicht minder, dan moet het vaar
tuig op de meest nabijzijnde geschikte plaats 
vastmaken. 

33. 1. Op el k geankerd of gemeerd zee
schip moet steeds een persoon aan dek zijn, 
die wacht houdt en die bij het aanroepen van 
het vaartui g door het daartoe bevoegde gezag, 
verplicht is antwoord te geven. 

2. Deze bepali ng geldt ook voor andere 
geankerde of gemeerde vaartuigen, indien 
daarop het R eglement op het vervoer van 
ontplofbare sto ffen van toepassing is, tenzij 
zij li gplaats hebben genomen in de buskrnit
haven te Buitenhuizen. 

34. 1. Aan boord van elk vaartuig moeten 
steeds ter beoordeeling van den havenmeester, 
de noodi ge bemanning en hulpmiddelen aan
wezig zijn om belemmering van de scheep
vaar t en schadevaring te voorkomen. 

2. Ingeval aan boord van een ig vaartu ig 
brand ontstaat, zijn de schippers der n iet be
dre igde vaartu igen verplicht, op aanvraag van 
een ambtenaar van den Vvaterstaat, terstond 
de helft der aanwezige bemanning af te staan 
ter beteugeling van den brand en tot het ver
r ichten van hetgeen de ambtenaar van den 
\Vaterstaat zal noodig oordeelen om verder 
onheil af te wenden. 

35. 1. De grootste snelheid, waarmede 
stoomvaartu igen zich op de in artikel 1 ge
noemde wateren, behalve in de Toordzeehaven 
en de zijkanalen, mogen bewegen, bedraagt 
per minuut: 

a . . voor stoomvaartuigen met een diepgang 
van 6,5 men meer ................. .... ...... 175 m; 

b. voor stoomvaartuigen met een diep-

gang van minder dan 6,5 m en meer dan 
5 m .. .. .. .. .. .... .. ................ .. ................. 200 m; 

r. voor stoom vaartuigen met een diepgang 
van 5 m en minder ................... .... .... 250 m: 

2. De grootste snelheid, waarmede stoom
vaartuigen zich op de zijkanalen mogen be
wegen, bedraagt per minuut: 

a. voor stoomvaartuigen met een diepgang 
van 2 men meer . ....... ... .. .. ... .. .. . . .. . . 150 m ; 

b. voor stoomvaartuigen met een d iep
gang van minder dan 2 m en meer dan 
1,50 m ... .. ....................... .. ... . 200 m ; 

c. voor stoomvaartuigen met een diepgang 
van 1,50 m en minder .... ...... .. .. .... .. . 250 m. 

3. Met u itbreiding van artike l 32 van het 
Algemeen reglement van politie voor riviere11 
en Rij kskanalen moet ook bij het voorbijvaren 
van veerponten de snelhei d zooveel Yermin
derd worden als noodig i om nadeeligen golf
slag of zuiging te voorkomen. 

4. In afwijking rnn lid 1 van artikel 72 
van het Algemeen reglement van politie voor 
r ivieren en Rijkskanalen, bedraagt de groot
ste snelheid, waarmede in de daargenoemde 
gevallen gevaren mag worden, 120 m per 
m inuut. 

36. De grootste snelhe id, waarmede mag 
worden gesleept, bedraagt per minuut: 

a. in de zij kanalen van een uur na zons
ondergang tot een uur vóór zonsopgang 100 m; 

b. overigens 150 m . 
37. 1. l\feer dan twee zeeschepen mogen 

niet gel ijktijdi g door hetzelfde stoomvaartuig 
worden gesleept. 

2. De gezamenlijke bruto inhoud van de 
gesleepte zeeschepen mag niet meer bedragen 
clan 700 registerton. 

3. Bedraagt de bruto inhoud van een zee
schip meer dan 500 registerton, dan mag het 
niet ge lijkt ij dig met een ander zeeschip door 
hetzelfde stoomvaartu ig worden gesleept. 

4. B ij het sleepen van vaar tuigen, g-een. 
zeeschepen zijnde, mag hun gezamenlijk aan
tal n iet meer bedragen dan 10. Bij toepassing 
van deze bepaling worden een v isschersvaar
tu ig van 55 registerton brnto inhoud of meer 
en een bi nnenvaartuig van 150 ton laaornr
mogen of meer voor twee vaartuigen gere
kend. 

5. In de buitenkanalen en het hoofdkanaal 
mag de lengte van een sleep van meer dan 
één ges leept vaartuig, gemeten tusschen het 
achte rschip van de sleepboot en het achter
einde van het I aatste ges leept wordende Yaar
tuig, niet grooter zij n dan 120 m, wanneer de 
sleep gehee l of gedeel telijk bestaat uit vaar
tui gen, bestemd voor het vervoer van zand. 
kl e i of baggerspec ie, en niet groote,· dan 150 
m voor een sleep, bestaande uit andere vaar
tu igen. 

6. In afwijking van artike l 8 van het Al
gemeen reglement van poli t ie voor r ivieren en 
Rijkskana len, is het in de bu itenkanalen en 
het hoofdkanaal geoorloofd te varen met ge
leepte vaartuigen, die naast e lkander voor en 

achter behoorl ijk zijn va tgemaakt en die te 
zamen geen grootere breedte innemen dan 
10 m. 

7. De hoofdingenieur-directeur is bevoegd 
het aantal tegelijk te sleepen vaa rtu igen te 
beperken. 
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Het is verboden om meer dan het aldus be
paalde aantal vaartuigen tegel ij k te sleepen. 

3 . 1. De grootste geoorloofde afmetingen 
cle,· vlotten bedragen: 

a. lengte 90 m; 
b. breedte 7,50 m ; 
c. diepgang 1 m. 
2. Vlotten mogen met geen grootere snel

he id wo,·den vervoerd dan van 80 m per mi-
nuut. 

39 . 1. Een sleepboot, die een vlot sleept, 
moet bij het naderen van een tegenkomend 
zeeschip of van Iepen van meer dan drie ge
s leepte vaartuigen intijds stoppen en het vlot 
langs den wal vastmeren, totdat het zeeschip 
of de sleep voorbij is. 

2. Evenzoo moet gehandeld worden, wan
n er een zeeschip of een sleep van meer dan 
drie gesleepte vaartuigen het vlot oploopt en 
voorbij wenscht te varen. 

40. Vlotten mogen des nachts geen lig
plaats nemen in het hoofdkanaal, in de bui
tenkana len en in de toeleicl ingskanalen naar 
de sluizen. D e schippers nemen in verband 
met het bepaa lde in lid 1 van artikel 36 van 
het Al gemeen reglement van politie voor r i
vieren en Rijkskanalen , indien zij één uur na 
zon ondergang niet hun plaats van bestem
ming bereikt kunnen hebben, t ijdig li gplaats 
in en der zijkanalen. 

41. Met uitbreiding van artikel 93 van 
het Algemeen reglement van pol it ie voor r i
vieren en Rijkskanalen is de handhav ing van 
dit bijzonder reglement ook opgedragen aan 
de ambtenaren der Invoerrechten en Accijnzen. 

42. De Minister is gemachtigd in bijzon
dere gevall en toe te staan of te bevelen, dat 
wordt afgeweken van de bepalingen van dit 
reglement. 

H et is verboden in strijd met een bevolen 
afwijking te handelen. 

43. Ove,·treding van de bepalingen van dit 
b ijwnder reglement wordt, voor zoover daar
tegen niet bij de wet of het Algemeen regle
ment. van politie voor r ivieren en Rijkskana
len is voorzien, gestraft als volgt: 

a. met hechtenis van ten hoogste zestig 
dagen of geldboete van ten hoogste drie
honderd gulden, de overtreding van de ar
tikelen 4 lid 6, 30, 35 lid 4, en 36; 

b. met hechtenis van ten hoogste dertig 
dagen of geldboete van ten hoogste honderd 
11ij/tig gulden, de overtreding van de artike
len 5, 6, 9 l id 2, 11, 12, 13, 18, 21 lid 4 en 
5, 23, 25, 29, 31, 32 en 34 lid 2; 

c. met geldboete van ten hoogste honderd 
r11tldcn, de overtreding van de artikelen 7, 8, 
10, 14 lid 6 en 8, 16, 17 lid 4 tot en met 14, 
19 lid 2, 28, 33, 34 lid 1, 35 lid 3, 37 lid 2 
tot en met 7, 39 en 42; 

rl. met geldboete van ten hoogste 11ij/ en 
twintig gulden, de overtreding van de artike
len 21 1 id 1 en 2, 22, 24, 26 en 40. 

44. Dit reglement kan worden aangehaald 
onder den t itel "Bijzonder reglement Noord
zeekanaal 1933". 

II. te bepalen, dat met het in werking 
tt·cclen van het onder I bedoeld reglement is 
vervallen het reglement, vastgesteld bij Ko
ninklijk besluit van 30 Mei 1927 (Staatsblad 

n°. 166), gewijzigd bij Koninkl ijk besluit van 
26 April 1930 (Staatsblad n°. 149}. 

Onze Minister van W aterstaat i belast met 
de uitvoe1·ing van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad geplaatst en aan den R aad van 
State medegedeeld zal worden. 

's-Gravenhage, den 24sten J anua ri 1933. 
WILHELMINA. 

De Jl(iniste,· 11an Wate,·staat , P. J . Re y me r . 
( Uitgeg. 17 Feb,-uari 1933.) 
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1. \Verkingssfeer van het 1·eglem ent. 
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3. M aximum afmeting der vaartuigen. 
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Ligplaats vaartuigen in de bui
ten,kanalen, enz. 
Ankerverbod. 
Waterdichte borden, vast dek en 
afschutting deklast door dichte 
wanden. 
K enteeken voor vaartuigen van 
6,5 0 m of meer diepgang . 
1. Art. 69 Alg. regl. van pol itie, 

enz. niet toepasselijk op Noord
zeehaven. 

2. Ze ilvaartuigen wijken voor zee
schepen. 

3. Art. 35 Binnenaanvari ngsregle
ment ( tuurboordzijde houden) 
niet van toepa sing op zee-
schepen. 

IJsbezetting. 
Seinen bij nadering van bagger
vaartuigen en pontveren. 
Vrijhouden vaarweg van pont
veren. 
Oploopen. 
Spui en. 
Schutten in verband met stand 
buitenwater. 
17, 18 en 19. Vaart naar de slui
zen, waarschuwings einen en schut
ten. 
Vóórschutting. 
Verplichtingen bij schutten. 
Neerlaten strijkbare deelen bij 
vaart door eenige bruggen. 
Verbod va tmaken aan of mee
varen met zeeschip. 
Brug oostelijk zijkanaal Spaarn
dam. 
Lading niet buiten boord doen 
uitsteken. 
Verbod gebruik aanlegplaatsen ; 
maatregelen voor loss ing. 
Afwijking van a rt. 25 Algemeen 
reglement van politie. 
Verbod versperren vaarwater; u it
varen havens bewesten spoorbrug 
Velsen. 

Art. 29. Mi tseinen stilliggende vaartuigen. 
Overladen vaartuigen. Art. 

Artt. 

Art. 
Art. 

30. 
31 

33. 
34. 

en 32. Ontplofbare en I icht ont
vlambare stoffen. 
Wachthouden op zeeschepen. 
Bemanning en hulpmiddelen. 
Brand aan boord. 
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Artt. 35 

Art. 37 . 
Artt. 38, 
Art. 41. 

Art. 42. 

Art. 43. 
Art. 44. 

s. 24. 

en 36. Grootste snelheid stoom
vaartuigen en slepen. 
Lengte en samenstelling sleep. 
39 en 40. Vlotten. 
Handhaving reglement ook door 
ambtenaren Invoerrechten en Ac-
cijnzen. 
Machtiging afwijking 
nis ter. 
Straffen. 
Aanhaling reglement. 

door Mi-

24 Januari 1933. BESLUIT tot wijzi g ing van 
formulieren voor aangiftebiljetten der in
komstenbelasting, der gemeentefondsbelas
ting, der vermogensbelasting en der ver
dedigingsbelasting I . 

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

Financiën van 9 Januari 1933, n°. 111, Di
recte Belastingen ; 

Gelet op artikel 44 der Wet op de Inkom
stenbelasting 1914, artikel 14 der wet van 15 
Juli 1929 (Staatsblad n°. 388) , de artikelen 
14 en 16, derde lid, der Wet op de Vermo
gensbelasting 1892, en op artikel 2 der wet 
van 16 Maart 1928 (Staatsblad n°. 66); 

Gezien Onze beslui ten van 21 Juli 1928 
(Staatsblad n°. 298) en 13 Januari 1931 
(Staatsblad n° . 12); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
17 Januari 1933, n°. 19) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen Minis
ter van Financiën van 19 J anuari 1933, n°. 
153, Directe Belastingen; 

H ebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. 1. In de formulieren A en B, vastge
steld bij de artikelen 1 en 2 van Ons besluit 
van 13 J anuari 1931 (Staatsblad n° . 12) 
wordt vraag 3, letter c, gelezen: 

Waar zijn Uwe kantoren, fabrieken, maga
zijnen, winkels, werkplaatsen, enz. gelegen? 

en wordt vraag 10 gelezen: 
H ebt gij één of meer dienstboden bij U in

wonen? 
Zoo ja, welke zijn hunne namen en voorna

men en hoeveel bedraagt het geldloon van 
ieder hunner? 

2. In het in artikel 1 genoemde formulier 
B wordt het eerste gedeelte van vraag 5 ge
lezen: 

Zijt gij of is Uwe echtgenoote in Neder
landsch-Indië, Suriname of Curaçao onder
worpen aan a. eene inkomstenbelasting, b. 
eene vermogensbelasting? 

3. In het aangiftebiljet C, genoemd in ar
tikel 3 van Ons in artikel 1 genoemd besluit: 

wordt vraag 6a gelezen: Hoe groot is de 
zuivere opbrengst van de bedrijven en beroe
pen, bedoeld in vraag 6, voor zoover zij bin
nen het Rijk worden uitgeoefend; 

vervallen in vraag 6b: het onderdeel 3, als
mede het gedeelte van onderdeel 4, luidende: 
,, , doch waarvan de zetel niet in Nederland 
is gevestigd"; 

wordt in vraag 6b onde1·deel 4 vernummerd 
tot 3; 

wordt in vraag 6b het onderdeel: ,,Welke 
1 

is de contant.e waarde der bedrijfs- of beroep -
schulden, vallende onder artikel 9bis der Wet 
op de Vermogensbelasting 1892" gelezen: 
·welke is de contante waarde der bedrijfs. of 
beroepsschulden, rechtstreeks betrekking heb
bende tot de bedrijven en beroepen, waar\"an 
de bezittingen hierbO\·en zij n aangegeven ... ... ; 

wordt in vraag 8 voor: .,'s Rijks schatkist" 
gelezen: <le kas van een N ederlandsch open
baar I ichaam ; 

wordt in vraag 12 voor: ,,dat binnen het 
Rijk wordt uitgeoefend" ge lezen: waarvan de 
zetel binnen het Rijk is gevestigd; 

wordt in vraag 12 voor: ,, waar is de zetel 
van dat bedrijf of beroep" gelezen : hoe is 
die gerechtigdheid ontstaan (firmacontract, 
geldleening, octrooilicentie, enz.); 

wordt in vraag 12a hetgeen achter de dub
bele punt staat , vervangen door: opbrengst 
van geldschieting en commandite ............. . . 
andere opbrengst van roerend kapitaal , met 
uitzondering van opbrengst van effecten: 

wordt de tweede a linea van vraag 12b ge
lezen: 

Welke is de waarde van de overige rechten 
en goederen (geen effecten zijnde) waarvan 
de opbrengst geheel of ten deele bestaat uit 
een aandeel in de opbrengst van een bedrijf 
of beroep als bedoeld is in vraag 12; 

wordt aan vraag 13b toegevoegd: , voor 
zoover die schulden nog niet hiervóór zijn 
afgetrokken. 

4. In het aangiftebi ljet I, genoemd i11 ar
tikel 4 van Ons in artikel 1 genoemd besluit: 

wordt vraag 8 gewijzigd zooals vraag 12 
van het aangiftebiljet C; 

vervalt van vraag 10 onderdeel c, alsmede 
het gedeelte van onderdeel d, luidende: ,, , 
doch waarvan de zetel niet in Nederland is 
gevestigd" ; 

wordt in vraag 10, onderdeel d verletterd 
tot C; 

wordt vraag 11 gewijzigd a ls het overeen
komstige onderdeel van vraag 6b van het aan
giftebi lj et C; 

wordt de tweede a linea van vraag 15 ge
lezen: 

Welke is de waarde van de overige rechten 
en goederen (geen effecten zijnde) waarvan 
de opbrengst geheel of ten deele bestaat uit 
een aandeel in de opbrengst van een bedrijf 
of beroep als bedoeld is in vraag 8; 

wordt vraag 16 aangevuld op dezelfde wijze 
als vraag 13b van het aangiftebiljet C. 

5. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van 1 Mei 1933. Het is niet van kracht ten 
aanzien van belastingjaren, welke vóór dien 
datum zijn geëindigd. 

Onze Minister van Financiën is belast met 
de uitvoering van dit beslu.it, dat in het 
Staatsblad za.l worden geplaatst en waarvan 
a fschrift zal worden gezonden aan den Ra.ad 
van State. 

's-Gra.venhage, den 24sten Januari 1933. 

WILHELMINA. 
De Mini.ster va.n Financiën, D e Geer. 

( Uitgeg. 7 Februari 1933.) 
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25 Jani,ari 1933. BESLUIT, bepalende de 
bekendmaking in het Staatsblad van het 
op 14 Februari 1930 te Madrid tus chen 
Nederland en Spanje ges loten luchtvaart
verdrag (Staatsblad 1931, n° . 597). 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Gezien de Wet van 31 December 1931 

(Staatsbl.aà, n°. 597). houdende goedkeuring 
van het op 14 Februari 1930 te Mamrid tus
schen N ede,·land en Spanje gesloten lucht
vaartverdrag, van welk verdrag een afdruk 
en eene vertaling bij dit Besluit zijn ge
voegd; 1 

Overwegende, dat de akten van bekrachti
g ing van dat verdrag op 11 Januari 1933 te 
Madrid zijn uitgewisse ld; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den 19den Januari 
1933, Directie van het Protocol, n° . 1753; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
bovengenoemd verdrag, alsmede de verta

ling daarvan, te doen bekend maken door de 
plaatsing van dit Besluit in het Staatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departemen
ten van Algemeen Bestuur , •zijn, ieder voor 
zooveel hem aangaat, belast met de uitvoe
ring van hetgeen ten deze wordt vereischt. 

's-Gravenhage, den 25sten Januari 1933. 
WILHELM! A . 

De Minister van B uitenlandsche Zaken, 
B e e l a e r t s v a n B l o k l a n d. 

(Uitgeg . 10 F ebmari 1933.) 

Ver t a I ing. 

VERDRAG tusschen Nederland en Spanje 
inzake de Luchtvaart . 

Hare Majesteit de Koningin der ederlan
den en Zijne Majesteit de Koning van Spanje, 
bezield met den wensch om het luchtverkeer 
tusschen Spanje en Nederland te bevorderen, 
hebben besloten te dien e inde een verdrag te 
slu iten en hebben tot Hunne gevolmachtigden 
benoemd, t.w.: 

Hare Majeste it de Koningin der Nederlan
den: Zijne Excellentie Willem Dirk Hendrik 
Baron van Asbeck, Hoog tderzelver Buitenge
woon Gezant en Gevolmachtigd Minister bij 
Zij ne Majesteit den Koning van Spanje, Rid
der in de orde van den Nederlandschen L eeuw, 
enz. enz.; 

Zijne Majesteit de Koning van Spanje: 
Zijne Excellentie D. Dámaso Berenguer y 
Fusté, Graaf van Xauen, President van 
Hoogstdeszelfs Raad van Ministers en Minis
ter van Oorlog, Luitenant-Generaal , Ridder 
Grootkruis van de Koninklijke en Militaire 
Orde van Sint Hermenegilde en van de Orden 
van Maria Christina en van Militaire Ver
diensten, Hoogstdeszelfs Kamerjonker, enz., 
enz., 

die, na elkander hun in goeden en behoor
lijken vorm bevonden volmachten te hebben 
medegedeeld, nopens de volgende artikelen 
zijn overeengekomen: 

Art. 1. Elk der Hooge Verdragsluitende 

1 Zie voor de Fransche tekst van het ver
drag Staatsblad 1931 n°. 597. 

Partijen verleent in tijd van vrede aan de 
luchtvaartuigen van de andere Verdragslui
tende P artij , welke aldaar volgens de Yoor
schriften zijn ingeschreven, vrijheid van vreed
zaam verkeer boven haar grondgebied, mits 
de voorwaarden van dit verdrag worden nage
leefd. 

Het is echter wel te verstaan, dat de in
steil ing of de uitoefening van geregelde lucht
lijne n door een tot een der Hooge Vercl1·ag• 
!uitende Partijen behoorende onderneming 

over het g rondgebied van de andere Hooge 
Verdragsluitende Partij (met of zonder tus
schenlanding) zal zijn onderworpen aan bij
zondere afspraken tusschen de bevoegde admi
nistraties der beide Regeeringen. 

In den zin van d it verdrag beteekent 
"grondgebied" het nationale grondgebied van 
het moeder land en van de overzeesche gewes
ten, met inbegrip van de territoriale wateren. 

In den zin van dit verdrag worden onder 
het woord " luchtvaartuigen" , wanneer dit 
zonder een nadere aanduiding wordt gebruikt, 
rnrstaan de particuliere I uchtvaartuigen en de 
staats! uch tvaa rtu igen, we I ke ui tsl uitend voor 
een handels- of postd ienst worden gebruikt. 

Art. 2. De luchtvaartu igen, behoorende tot 
1 een der Hooge Verdragsluitende Partijen, hun 

bemanningen en hun passagiers zij n, wanneer 
zij zich boven het grondgebied van de andere 
Hooge Verdragsluitende Partij bevinden, on
derworpen aan de verplichtingen, voortvloeien. 
de uit de bepalingen, welke in den Staat, 
waarover gevlogen wordt, gelden, in het bij
zonder aan de voorschriften betreffende de 
1 uchtvaart in het algemeen, voor zoover zij 
op a ll e vreemde luchtvaartuigen zonder on
derscheid van nationali teit van toepassing zijn , 
betreffende de douanerechten en andere wet
telijke rechten, uit- en invoerverboden, het 
vervoer van personen en goederen, de open
bare orde en veiligheid, en de gezondheids
wetten. Zij zijn ook onderworpen aan de 
verdere verplichtingen, welke uit de alge
meene van kracht zijnde wetgeving voort
vloeien, tenzij in dit verdrag anders is be
paald. 

Het vervoer a ls bedrijf van personen en 
goederen tusschen twee willekeurige punten 
Yan het grondgebied van een zelfden Staat 
kan ten behoeve van de e igen luchtvaartuigen 
worden voorbehouden. 

Art. 3. Elk der Hooge Verdragsluitende 
Partijen heeft het recht de luchtvaart boven 
bepaalde gedeelten van haar grondgebied te 
verbieden, onder het voorbehoud, dat in dit 
opzicht geen onderscheid zal worden gemaakt 
tusschen de eigen luchtvaartuigen en d ie, be
hoorende tot den anderen Staat, behoudens 
natuurlijk het voorbehoud van het gebruik 
van de souvereiniteitsrechten van elk der beide 
Staten over zijn grondgebied, voor wat be
treft het gebruik van de Staatsl uchtvaartui
gen, andere dan die, welke gebruikt worden 
voor een handels- of postd ienst, zooals de mi
l itaire luchtvaartuigen, de poli t ieluchtvaartui
gen of de douaneluchtvaartuigen. Elk der 
Verdragsluitende Staten moet aan den an
deren Staat de gebiedsdee len, waarboven de 
luchtvaart verboden zal zijn, mededeelen . 

Daarenboven behoudt elk der Hooge Ver-
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dragsl uitende Partijen zich het recht voor in 
tijd van vrede de luchtvaart boven zijn gebied 
geheel of gedeeltelijk te beperken of voorloo
pig te verbieden in bijzondere gevallen en 
met onmiddell ijke inwerkingtreding van zoo
danige beperking of zoodanig verbod. 

Art. 4. Elk luchtvaartuig, dat boven een 
verboden gebied zoude geraken, moet, zoodra 
het dit zou bemerken, het noodsein geven, 
voorgesch,·even door de luchtvaartwetgeving 
van den Staat, waarboven het zich bevindt; 
het moet daarenboven buiten het verboden 
gebied zoo spoedig mogelijk en zoo nabij mo
gelijk op een der luchtvaartterreinen van dien 
Staat landen. Dezelfde verplichting geldt vooe 
elk luchtvaartuig, tot hetwelk een bijzonder 
voorgeschreven sein wordt gegeven, ter waar
schuwing, dat het over een verboden gebied 
vliegt. 

Art. 5. De luchtvaartuigen moeten zijn 
,·oorzien van duidelijke goed waarneembare 
kenmerken, welke het mogelijk m·aken t ijdens 
de vlucht hun identiteit vast te stellen (na
tionaliteits- en inschrijvingsmerken). Daar
enboven voeren zij den naam en de woon
plaats van den eigenaar. 

De luchtvaartuigen moeten zijn voorzien 
Yan bewijzen van inschrijving en van lucht;. 
waardigheid en van alle overige bewij stuk
ken, in het land van herkomst voor de lucht
vaart voorgeschreven. 

Alle leden der bemanning, die in het lucht
vaartuig een werkzaamheid verrichten, welke 
in het land van herkomst van een bijzondere 
toestemm ing afhankelijk is, moeten zijn voor
-zien van de in het land van herkomst voor 
de luchtvaart voorgeschreven papieren, en in 
l1et bijzonder van de voorgeschreven bewijzen 
en vergunningen. 

De over ige leden der bemanning moeten 
-zijn voorzien van bescheiden, vermeldende hun 
werkkring aan boord, hun beroep, hun iden
titeit, hun nationaliteit. 

De bewijzen van luchtwaardigheid en van 
geschiktheid en de vergunningen door een der 
Hooge Verdragsluitende Partijen voor het 
luchtvaartuig of voor de hemanning uitgereikt 
of geldig verklaard, hebben in den anderen 
-Staat dezelfde geldigheid als de overeenkom
stige door dezen laatste uitgereikte of geldig 
verklaarde bescheiden. 

Elk der Hooge Verdragsluitende Partijen 
behoudt zich het recht voor, ten aanzien van 
de luchtvaart binnen zijn grnndgebied de er
kenn ing van hewijzen van geschiktheid en ver
gunningen, aan zijn onderdanen door de ande
re Verdragsluitende Partij uitgereikt, te wei
geren . 

De bemanning en de reizigers moeten, voor 
-zoover niet anders is overeengekomen, voor
zien zijn van de papieren, welke volgens de 
van kracht zijnde voorschriften voor het in
ternationale verkeer worden geëischt. 

Art. 6. Geen inrichting van welken aard 
ook voor draadlooze telegrafie of telefonie 
mag door een luchtvaartuig worden medege
voerd zonder een bijzondere vergunning, uit
gereikt door den Staat, welks nationaliteit 
het luchtvaartuig bezit. Het gebru ik van deze 
toestellen boven het grondgebied van elk der 
Verdragsluitende Staten is onderworpen aan 

de voorscnriften, tot dat doel door de bevoeg
de autoriteit van dien Staat uitgevaardigd. 
Daarenboven mogen deze t-0estellen enkel wor
den gebruikt door leden der bemanning, voor
zien van een bijzondere, tot dit doel door de 
Regeering van hun land uitgereikte vergun
ning. 

De beide Verdragsluitende Staten behouden 
zich voor om redenen van veiligheid regelin
gen te treffen inzake de verplichte uitrusting 
van luchtvaartuigen met inrichtingen voor 
draadlooze telegraf ie of telefonie . 

Art. 7. Het is aan de luchtvaartuigen, aan 
hun bemanningen en aan de passagiers ver
boden als lading of anderszins wapenen, mu
nitie, giftige gassen of ontplofbare stoffen te 
vervoeren. Het vervoer van postduiven en 
van fotografische en cinematografische toe
stellen mag binnen de grenzen van het grond
gebied van den Verdragsluitenden Staat, 
waarvan het luchtvaartuig niet de nationali
te it heeft, njet plaats hebben zonder een ver
gunning van de bevoegde autoriteit van dien 
Staat. 

Art. 8. De luchtvaartuigen van el k der 
Hooge Verdragsluitende Partijen, welke rei
zigers en goederen vervoeren, moeten zijn 
voorzien van een naamlijst van de reizigers 
en, voor de goederen, van een manifest, aan
gevende den aard en de hoeveel heid der la
ding, zoowel als van de noodige douaneverkla
ringen. 

Indien, bij aankomst van een luchtvaartuig, 
een verschil wordt vastgesteld tusschen de 
vervoerde goederen en de bovengenoemde be
wijsstukken, moeten de douane-autoriteiten 
van den haven van aankom t zich rechtstreeks 
in verbinding stellen met de bevoegde douane
autoriteiten van den anderen Verdragsluiten
den Staat. 

Het vervoer van postzendingen kan door 
middel van bijzondere overeenkomsten recht
streeks worden geregeld tusschen de postadmi
nistraties der beide Verdragsluitende Staten. 

Art. 9. In alle gevallen van vertrek of lan
ding mag elke Verdragsluitende Staat op zijn 
grondgebied de luchtvaartuigen van den an
deren Staat door de bevoegde autoriteiten 
doen onderzoeken en de bewijzen en andere 
voorgeschreven stukken doen nazien. 

Art. 10. De voor het algemeen luchtver
keer beschikbaar gestelde I uchtvaartterreinen 
zijn toegankelijk voor de luchtvaartuigen der 
beine Staten. Deze kunnen eveneens gebruik 
maken van de meteorologische inlichtings
diensten, de diensten betreffende het radio-
verkeer en die betreffende het seinwezen zoo
wel voor overdag als voor des nachts. De 
mogelijke tarieven (landingsgelden, stallings
gelden, enz.) zijn dezelfde voor de eigen lucht;. 
vaartuigen en voor die behoorende tot den 
anderen Staat. 

Art. 11. Bij aankomst en vertrek mogen 
de luchtvaartuigen met bestemming voor of 
komende uit een der Verdragsluitende Staten 
slechts gebruik maken van een luchtvaartter
re in, opengesteld voor de algemeene lucht
vaart en aangewezen als douaneluchtvaart
terrein (met een dienst voor paspoortencon
tróle), en wel zonder dat een tusschenlanding 
tusschen de grens en het luchtvaartterrein 
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mag plaats hebben. In bijzondere geva llen 
kunnen da bevoegde autoriteiten het vertrek 
van of de aankomst op andere luchtvaartter
reinen, waar alsdan de douanewerkzaamheden 
en paspoortencontróle zu llen plaats hebben, 
toestaan. Het verbod van tusschenlanding 
geldt eveneens voor deze bijzondere gevall en. 

In geval van noodlanding buiten de in het 
eerste lid genoemde luchtvaartterreinen moe
ten de gezagvoerder, de bemanning en de 
reizigers zich gedragen naar de op dat oogen
bl ik geldende nationale wetgeving en de ge
zagvoerder moet bericht geven aan het douane. 
luchtvaartterrein, dat tot het douanegebied 
behoort. 

De beide Hooge Verdragsluitende Partijen 
zull en elkander opgave doen van de voor de 
a lgemeene I uchtvaart opengestelde luchtvaart
terreinen. Deze opgave zal daarenboven aan
duiden de plaatsen, waar douaneformaliteiten 
kunnen plaats hebben. I edere wijziging, aan
gebracht in die opgave, zoowel als iedere 
zelfs tijdelijke beperking van het recht om 
een van deze luchtvaartterreinen te gebruiken, 
moet onmiddellijk aan de andere Verdrag
sluitende Partij worden medegedeeld. 

Art. 12. De grenzen van de beide Hooge 
Verdragsluitende Partijen worden enkel over
gevlogen tusschen de door de betrokken Staten 
vastgestelde punten. 

Verder wordt bepaald, dat elk grensgebied, 
waar een der Verdragsluitende Partijen het 
overvliegen door zijn e igen luchtvaartuigen 
of door luchtvaartu igen van een andere na
tionaliteit toestaat, ipso facto eveneens kan 
worden gebruikt voor het overvliegen door de 
luchtvaartuigen, behoorende tot de andere 
Verdragsluitende Partij. 

Art. 13. Als ballast mag enkel fijn zand 
of water worden uitgeworpen. 

Art. 14. Gedurende de vlucht mogen be
halve ballast enkel worden uitgeworpen of op 
andere manier verwijderd voorwerpen of stof
fen, waarvoor de Staat, boven welks grond
gebied de handeling plaats heeft, een bijzon
dere vergunning heeft gegeven. 

Art. 15. Er wordt overeengekomen met het 
oog op a lle vraagstukken van nationaliteit, 
welke zich bij de toepassing van dit · verdrag 
kunnen voordoen, dat de luchtvaartuigen de 
nationaliteit hebben van den Staat, in welks 
register zij regelmatig zijn ingeschreven. 

Art. 16. De beide Hooge Verdragsluitende 
Partijen zullen elke maand de opgaven van 
inschrijvingen in het luchtvaartregister en de 
doorhalingen van de inschrijvingen, welke in 
de vorige maand plaats hadden, onder elkan
der uitwisselen. 

Art. 17. Elk luchtvaartuig, dat in of over 
het geb ied van een der beide Verdragsluitende 
.Staten vliegt en enkel die landingen, welke 
redelijkerwijze noodzakelijk zijn, verricht, kan 
aan beslag, op grond van nabootsing van een 
patent, teekening of model, worden onttrokken 
tegen het stellen van zekerheid , waarvan het 
bedrag, bij gebreke van minnelijke schikking, 
zoo spoedig mogelijk zal worden bepaald door 
de bevoegde autoriteit ter plaatse van de in
beslagneming. 

Art. 18. De tot de beide Verdragsluitende 
.Staten behoorende luchtvaartuigen hebben bij 
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landing, in het bijzonder in geval van nood, 
recht op gelijke mate va.n hulp als de e igen 
1 uchtvaartuigen. 

De redding van op zee verongelukte lucht
vaartu igen wordt, voorzoover niet anders is 
overeengekomen, geregeld door de beginse len 
van het zeerecht, voortvloeiende uit de gel
dende internationale verdragen of, bij gebreke 
van deze, door de nationale wetten van de 
helpers. 

Art. 19. De beide Hooge Verdragsluitende 
Partijen zullen elkander over en weer alle 
inzake de luchtvaart in hun gebied geldende 
voo1Schriften mededeelen . 

Art. 20. De bijzonderheden inzake de toe
passing van dit verdrag worden, telkens wan
neer dit mogelijk is, geregeld door recht
streeksch overleg tusschen de verschillende 
bevoegde administraties der beide Verdrag
si uitende P artijen ( in het bijzonder voor het 
regelen van de douaneformaliteiten). 

Ieder geschil inzake de toepassing van dit 
verdrag, dat niet op minnelijke wijze langs 
den gewonen diplomatieken weg kan worden 
geregeld, zal eerst worden onderworpen aan 
het oordeel van een Verzoeningscommissie, 
samengesteld uit een lid van de zijde van 
Nederland, een ander lid van de zijde van 
Spanje en een in gemeen overleg aangewezen 
voorzitter. De leden, zoowel als de voorzitter, 
worden aangewezen, telkens wanneer een 
nieuw geval dit noodig maakt. Indien de 
Hooge Verdragsluitende Partijen zich met de 
aanwijzing van den voorzitter of met de uit
spraak van de Commissie niet kunnen vereeni
gen, wordt het punt van gesch il onderworpen 
aan het Permanente Hof van Internationale 
Justitie te 's-Gravenhage. 

Art. 21. Het stelsel van straffen, toepasse
lijk ten aanzien van de luchtvaartuigen, waar
mede de voorschriften van dit verdrag worden 
overtreden, is het stelsel, dat in de lucht
vaartwetgeving van ieder land voor de eigen 
luchtvaartuigen is aangegeven. 

Art. 22. Elk der Hooge Verdragsluitende 
Partijen kan te allen tijde dit verdrag op
zeggen met een termijn van twaalf maanden. 
Het wordt beschouwd als te zijn opgezegd 
met onmiddellijke inwerkingtred ing, indien de 
beide Staten er toe overgaan met andere Sta
ten een luchtvaartverdrag van a lgemeenen 
aard te sluiten. 

Art. 23. Dit verdrag zal worden beluach
tigd en de bekrachtigingsoorkonden zullen zoo 
spoedig mogelijk worden uitgewisseld. Het zal 
in werking treden op den datum van de uit
wisseling van de bekrachtigingsoorkonden. 

'l'en blijke hiervan hebben de wederzijd che 
gevolmachtigden dit verdrag geteekend en 
van hun zegels voorzien . 

Gedaan te Madrid in dubbel, den veertien
den Februari negentien honderd dertig. 

(L.S.) van Asbeck. 
(L.S.) Dámaso Berenguer. 

5 
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s. 26 . 

26 Januari. 1933. WET, houdende goedkeu
rîng van het ontwerp-verdrag betreffende 
den gedwongen of verplichten arbeid 
(Genève 1930). 

Wij WILHELMINA, enz . .. . doen te weten : 
Alwo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is, dat Nederland t.oe
treedt tot het in de veertiende, van 10 tot 28 
Juni 1930 te Genève gehouden, zitting der Al
gemeene Conferentie van de vertegenwoordi
gers der leden van de Internationale Ûrgjlni
satie van den Arbeid van den Volkenbond 
aangenomen ontwerp-verdrag betreffende de~! 
gedwongen of verplichten arbeid en daarb1J 
gelet op de wet van den 6den Maart 1920, 
Staatsblad n°. 108, tot voorbehoud der be
voegdheid tot toetreding tot het Volkenbond
verdrag en het Koninklijk besluit van den 
26sten Maart 1920, Staatsblad n°. 127, hou
dende bekendmaking in het Staatsblad van de 
toetreding van N ederland tot het Volkenbond
verdrag, op a1·tikel 1 van het Volkenbond
verdrag, de artikelen 387 en 405 van het 
Vredesverdrag van Versaill es van 28 Juni 
1919, zoomede op artikel 58 der Grondwet; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1. Wordt goedgekeurd het nevens deze 

wet in afdruk gevoegde in de veertiende zit
ting der Algemeene Conferentie van de v~r
tegenwoordigers der leden van de Internaho
nal e Organisatie van den Arbeid van den Vol
kenbond aangenomen ontwerp-verdrag betref
fende den gedwongen of verplichten arbeid . 

2. Bij de bekrachtiging van het in artikel 
1 bedoelde ontwerp-verdrag zullen ten aan
zien van Nederlandsch-lndië de volgende ver
klaringen worden afgelegd: 

a. dat artikel 3 van het ontwerp-verdrag 
voor dat gebied buiten toepassing zal blijven. 
E chter zullen in alle gevallen de centrale 
bevoegde autoriteiten van het betrokken ge
bied de verantwoordelijkheid dragen voor het 
gebruik maken van gedwongen of verplichten 
arbeid; 

b. dat met betrekking tot artikel 4 van het 
ontwerp-verdrag de bepalingen van het ont
werp-verdrag voorshands niet zullen worden 
toegepast op de diensten, door de opgez.etenen 
der wogenaamde particuliere I anclenJen In 

Nededandsch-lndië verricht ten behoeve van 
de eigenaren. 

Lasten en bevelen, enz.; 

Gegeven te 's-Gravenhage, den 26sten Ja
nuari 1933. 

WILHELMINA. 

De M inister van J{oloniën, De G r a a f f. 

Dt Minist e1· van Economische Zaken en Arb eid , 
T. J . V e r s c h u u r. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
B e e l a e r t s v a n B I o k ! a n d. 

( Uitgeg. 10 Februari 1933.) 

S o c i é t é d e s N a t i o n s. 

CONFÉRENCE INTERNATIONALE 
DU TRAVAIL. 

Projet de convention concernant le travail 
forcé ou obligatoire. 

La Conférence générale de l 'Organisation 
internationale du Travail de la Société des 
Nations, 

Convoquée à Genève par Je Conseil d'ad
ministration du Bureau international du 
Travail , et s'y étant réunie Ie 10 juin 
1930 en sa quatorzième sess ion, 

Après avoir déc idé d'adopter diverses 
propositions relatives au travail forcé ou 
obligatoire, question comprise dans Je pre
mier point de l'ordre du jour de l a session, 
et 

Après avo ir décidé que ces propositiom. 
prendraient la forme d'un projet de con
vention internationale, 

adopte ce vingt-huitième jour de juin mil 
neuf c~nt trente, Ie projet de convention ci
après, à ratifier par les Membre~ de l 'Org~
nisation internationale du Travail conforme
ment aux dispositions de la Partie XIII du 
Traité de Versailles et des Parties correspon
dantes des autres Traités de Paix: 

Art. 1. Tout Membre de l'Organisation in
ternationale du Travail qui ratifie la présente 
convention s'engage à supprimer l 'emploi du 
travail forcé ou obligatoire sous toutes ses. 
formes dans Ie plus bref délai possible. 

En vue de cette suppression totale, Ie tra
va il forcé ou obligatoire pourra être em
ployé, pendant la période transitoire, unique
ment pour des fins publiques et à titre excep
tionnel dans les conditions et avec les garan
ties sti~ulées par les articles qui suivent. 

A l'expiration d'un délai de cinq ans à. 
partir de l'entrée en vigueur de la présente 
convention et à ]'occasion du rapport prévu à 
l 'article 31 ei-dessous Ie Conseil d'aclmini
stration du Bureau i~ternational du Travail 
examinera la possibilité de supprimer sans. 
nouveau délai Je travai l forcé ou obligatoire 
sous toutes ses formes et déciclera s' il y a 1 ieu 
d'inscrire cette question à l 'ordre du jour de 
l a Conférence. 

Art. 2. Aux fins de la présente convention, 
Je texme "travail forcé ou obligatoire" dé
signera tout travail ou service exigé d'un in
dividu sous la menace d'une peine quelconque 
et pour lequel ]edit individu ne s'est pas 
offert de plein gré. 

Toutefois, le te1me "travail forcé ou obliga
toire" ne comprendra pas, aux fins de la pré
sente convention: 

a. tout travail ou service exigé en vertu 
des lois sur Ie service militaire obligatoire et 
affecté à des travaux d'un caractère purement 
militaire; 

b. tout travail ou serv ice faisant partie des 
obligations civiques normales des citoyens d'un 
pays se gouvernant pleinement lui-même; 

c. tout travail ou service exigé d'un indi
vidu comme conséquence d'une condamnation 
prononcée par une décision judiciaire, ~ 1~ 
condition que ce travail ou servwe s01t executé 
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sous la surveillance et Ie controle des autori
tés pub] iques et que !edit individu ne soit pas 
concédé ou mis à la disposition de particu-
1 iers, compagnies ou personnes morales pri
vées; 

d . tout travail ou service exigé dans les 
cas de force majeure, c'est-à-dire dans les cas 
de guerre, de sinistres ou menaces de sinistres 
tels qu'incendies, inondations, fam ines, trem
blements de terre, épidémies et épizooties 
violentes, invasions d1 a.nimaux, d'insectes ou 
de parasites végé taux nuisibles, et en général 
toutes circonstances mettant en <langer ou 
risquant de mettre en clanger la vie ou les 
conditions normales d'existence de !'ensemble 
ou d'une partie de la population; 

e. les menus travaux de village, c'est-à-dire 
les travaux exécutés clans l'intérêt direct de 
la collectivité par les membres de celle-ci , 
travaux qui, de ce chef, peuvent être considé
rés comme des obligations civiques normales 
incombant aux membres de la col lectiv ité, à 
condition que la population elle-même ou ses 
représentant.s direct.s aient Ie droit de se pro
noncer sur Ie bienfondé de ces travaux. 

Art. 3. Aux fins de la présente convention, 
Ie terme "autorités compétentes" désignera 
soit les autorités métropolitaines, soit les 
autorités centrales supérieures du territoire 
intéressé. 

Art. 4. Les autori tés compétentes ne de
vront pas impo e r ou I aisser imposer Ie tra
vail forcé ou obligatoire au profit de parti
culiers; de compagnies ou de personnes mo
rales privées. 

Si une telle forme de travail forcé ou obli
gatoire au profit de particuliers, de com
pagnies ou de personnes morales privées ex iste 
à la date à laquelle la ratification de la pré
sente convention par un Membre est enregis
trée par Ie Secrétaire général de la Société 
des Nations, ce Membre devra supprimer com
plètement !edit travail forcé ou obligatoire 
dès la date de l'entrée en vigueur de la pré
sente convention à son égard . 

A rt. 5. Aucune concession accordée à des 
particuliers, à des compagnies ou à des per
sonnes morales privées ne devra avoir pour 
conséquence l'imposition d'une forme quel
conque de trava il forcé ou obi igatoire en vue 
de produire ou de recueillir Je produits que 
ces particul iers, compagnies ou personnes mo
rales privées util isent ciu dont ils font Ie 
commerce. 

Si d concess ions ex istantes comportent des 
clispositiqns ayant pour conséquence l'imposi
tion d'un tel travail forcé ou obligatoire, ces 
dispositions devront être rescindées aussitót 
que possible af in de satisfaire a ux prescrip
tions de l 'article premier de la présente con
vention. 

Art. 6. Les fonctionnaires de l'administra
tion, même lorsqu'ils devront encourager les 
populations <lont ils ont la charge à s'adonner 
à une fo,rme quelconque de travai l, ne devront 
pas exercer sur ces populations une contrainte 
collective ou inclividuelle en vue de les faire 
trava ill er pour des particuliers, compagnies ou 
personnes morales privées. 

Art. 7. Les chefs qui n'exercent pas des 

fonctions administratives ne devront pas avoir 
recours au travai l forcé ou obligatoire. 

Les chefs exerçant des fonctions adrniuistra
tives pourront, avec l'autorisation expresse des 
autorités compétentes, avoir recours au trava il 
forcó ou obligatoire dans les conclitions vivées 
à l'article 10 de la présente convention. 

Les chefs légalement reconnus et ne rece
vant pas une rémunération adéquate sous 
d'autres fonnes pourront béné fi c ier de la 
jouïssance de services personnels dûment rég le
mentés, toutes mesures utiles devaut être 
prises pour prévenir les abus. 

Art. 8. La responsab ilité de toute décision 
de recourir au travail forcé ou obligatoire 
incombera aa_"< autorités c iviles supérieures du 
terri toi re intéressé. 

Toutefois, ces autorités pourront déléguer 
aux autorités locales supérieures Ie pouvoir 
d'imposer du travail forcé ou obligatoire dans 
les cas ou ce travail n'aura pas pour effet 
cl'éloigner les travai lleurs de leur résiclence 
habituelle. Ces autor ités pourl'Ont également 
cléléguer aux autorités locales supérieures, 
pour les périodes et dans les cond itions qui 
seront stipulées par la réglementation prévue 
à l'article 23 de la présente convention, Ie 
pouvoir d'imposer un travail forcé ou obliga
toire pour l'exécution duquel les travailleurs 
devront s'élo igner de leur résidence habituelle, 
lorsqu'il s'agira de faciliter Ie déplacement de 
fonctionnaires de l'administration clans l'exer
cice de leurs fonctions et Ie transport du ma
tériel de l'aclministration . 

Art. 9. Sauf dispositions contraires stipu
lées à l'article 10 de la présente convention, 
toute autorité ayant Ie droit d'imposer du 
travail forcé ou obl igatoire ne clevra per
mettre Ie recours à cette forme de tr1~vai l que 
si elle s'est cl ' abord assuré : 

a. que Ie service ou travail à exécuter est 
d'un intérêt direct et important pou r la co]. 
lectivité appelée à l'exécuter; 

b. que ce service ou travail est cl'une né
cessité actuelle ou imminente; 

c. qu'il a été impossible de se pl'Ocurnr la 
main-d'oeuvre volontaire pour l'exécution de 
ce service ou travail malgré l'offre de salaires 
et de conditions de travail au moins égaux à 
ceux qui sont pratiqués dans Ie terr itoi re in
téressé pour des travaux au services analo
gues; et 

d. qu'il ne résu l tera pas du travail ou ser
vice un farcleau ·trop lourd pour la population 
actuelle, eu ógard à la main-d'oeuvre dispo
nible et à son aptitucle à entreprendre Ie 
travail en question. 

Art. 10. Le travail force ou obli gatoire 
clemandé à titre d'impót et Ie travail forcé ou 
obligatoire imposé, pour des travaux d'intérêt 
public, par des chefs qui exercent des fonc-
t ions administratives devront être progressive
ment supprimés. 

En attendant cette abolition , lorsque Je 
travail forcé ou obligatoire sera demandé à 
titre d'impót et lorsque Ie travail forcé ou 
obligatoire sera imposé, par des chefs qui 
exercent <les fonctions administratives, en vue 
de l'exécution de travaux d'intérêt public, les 
autorités intéressées devl'Ont s'assurer préala
blement: 
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a. que Je serv ice ou travail à exécuter est 
d'un intérêt direct et important pour la col
lectivité appelée à l'exécuter; 

b. que ce service ou travail est d'une né
cessité actuelle ou imminente ; 

c. qu'il ne résultera pas du travail ou 
service un faTdeau trop lo=d pour la popu
lation actuelle, eu égard à la main-d'oeuvre 
disponible et à son aptitude à entreprendre Ie 
travail en question; 

d. que l'exécution de ce travail ou service 
n'obligera par les travailleurs à s'é loigner du 
lieu de leur résidence habituell e; 

e. que l'exécution de ce travail ou service 
sera diri gée conform.ément aux exigences de 
la religion , de l a vie sociale et de l'agricul
ture. 

Art. ll. Seuls les adultes valides du sexe 
masculin dont l'àge ne sera pas présumé in
férieur à 18 ans ni supérieur à 45, pourront 
être assu jettis au travail forcé ou obi igatoire. 
Sauf pour les catégories de travail visées à 
l'articl e 10 de l a présente convention, les limi
tations et conditions su ivantes devront être 
observées: 

a. reconnaissance préalable, dans tous les 
ca oi'.1 cela sera possible, par un médecin dé
signé par l'administration, de !'absence de 
toute maladie contagieuse et de l'aptitude 
physique des intéressés à supporter Ie travail 
imposé et les conditions oü il sera exécuté; 

b. exemption du personnel des écoles, élèves 
et professeurs, a insi que du personnel admini
strati f en général ; 

c. maintien dans chaque collectivité du 
nombre d'hommes adultes et valides indispen
sables à la vie familiale et sociale; 

d. respect des liens conjugaux et famil iaux. 
Aux fins indiquées par l' a linéa c ci-dessus, 

la réglementation prévue à l'art icle 23 de la 
présente convention fixera la proportion d'in
dividus de la population permanente male et 
valide qui pourra faire l'objet d'un prélève
ment déterminé, sans toutefois que cette pro
portion puisse, en aucun cas, dépasser 25 pour 
cent de cette population. En fixant cette pro
portion, les autorités compétentes devront 
tenir compte de la densité de la population, 
du développement social et physique de cette 
population, de !'époque de l'année et de l'état 
des travaux à effectuer par les intéressés sur 
place et à leur propre compte; d'une ma
nière générale, e\les devront respecter les né
cessités économiques et sociales de la vie nor
male de l a collectivité envisagée. 

Art. 12. La période maximum pendant la
quelle un individu quelconque pourra être 
astreint au travail forcé ou obligatoire sous 
ses di verses formes ne devra pas dépasser 
soixante jours par période de douze mois, les 
jours de voyage nécessaires pour aller au lieu 
dé travail et pour en revenir devant être 
compris dans ces so ixante jours. 

Chaque travailleur astreint au travail forcé 
ou obligatoire devra être muni d'un certificat 
indiquant les périodes de travail forcé ou obli
gatoire qu'il aura effectuées. 

Art. 13. Les heures normales de travail de 
toute personne astreinte au travail forcé ou 
obi igatoire devront être les mêmes que celles 
en usage pour Ie travai l libre et les heures 

de travail effectuées en sus de la durée nor
male devront être rémunérées aux mêmes taux 
que les taux en usage pour les heures supplé
mentaires des travailleurs libres. 

Un jour de repos hebdomadaire devra être 
accordé à toutes les personnes soumises à une 
forme quelconque de travail forcé ou obli ga
toire et ce jour devra coïncider autant que 
possible avec Ie jour consacré par la tradition 
ou les usages du pays ou de la rég ion. 

Art. 14. A l'exception du travail prévu à 
l'article 10 de la présente convention, Ie tra
vail forcé ou obligatoire sous toutes ses for
mes devra être rémunéré en espèces et à des 
taux qui, pour le m ême genre de travai l , ne 
devront être inférieurs ui à ceux en vigueur 
dans la région oü les travailleurs sont em
ployés, ui à ceux en vigueur dans la région 
oü Ie travailleurs ont été recrutés. 

Dans Ie cas de travail imposé par des chefs 
dans l'exercicP- de leurs fonctions administra
tives, Ie paiement de salaires dans les con
ditions prévues au paragraphe précédent devra 
être introduit aussitót que possible. 

Les salaires devront être versés à chaque 
travailleur individuellement et non à son chef 
de tribu ou à toute autre autorité. 

Les jours de voyage pour aller au lieu de 
travail et pour en revenir devront être comp
tés pour Ie paiement des salaires comme jour
nées de travail. 

Le présent article n' aura pas pour effet 
d'interdire la fourniture aux travailleurs des 
rations a limentaires habituelles comme. partie 
du sa! aire, ces rations devant être au moins 
équivalentes à la somme d'argent qu'elles sont 
censées représenter; mais aucune déduction ne 
devra être opérée sur Ie salaire, ni pour 
l'acquitternent des impöts, ui pour la nourri
ture, les vétements et Ie logement spéciaux qui 
seront fournis aux trava illeurs pour les main
tenir en état de continuer leur travail eu 
égard aux conditions spéciales de leur emploi, 
ni pour la fourniture d'outils. 

Art. 15. Toute législation concernant la 
réparation des accidents ou des maladies ré
sultant du travail et toute lègislation pré
voyant l'indemnisation des personnes à la 
charge de travailleurs décédés ou inval ides, 
qui sont ou seront en vigueur sur Ie territoire 
intéressé, devront s'appliquer aux personnes 
assujetties au travail forcé ou obligatoire dans 
les mêmes conditions qu'aux travailleurs I ibres. 

De toute façon, toute autorité employant un 
travailleur au travail forcé ou obligatoire 
devra avoir l'obligation d'assurer la suhsistance 
dudit travailleur si un accident ou •une ma
ladie résultant de sou trava il a pour effet de 
Ie rendre totalement ou partiellement inca
pable de subvenir à ses besoins. Cette autorité 
devra également avoir l'obligation de prendre 
des mesures pour assurer l'entretien de toute 
personne effectivement à la charge dudit tra
vailleur en cas d'incapacité ou de décés ré
su ltant du travail. 

Art. 16. Les personnes soumises au travail 
forcé ou obi igatoire ne devront pas, sauf dans 
les cas de nécessité exeptionnelle, être trans
férées dans des régions ou les conditions de 
nourriture et de climat seraient tellement 
différentes de celles auxquelles e lles ont été 
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accoutumées qu'elles offriraient un <langer 
pour leur santé. 

Dans aucun cas, un tel transfert de travail
leurs ne sera autorisé sans que toutes les me
sures d'hygiène et d'habitat qui s' imposent 
pour leur installation èt pour la sauvegarde 
de leur santé n'aient été strictement appli
quées. 

Lorsqu'un tel transfert ne pourra étre évité, 
des mesures assurant l 'adaptation progressive 
des travailleurs aux nouvelles conditions de 
nourriture et de cl imat devront être adoptées 
après avis du service médical compétent. 

Dans les cas ou ces travailleurs sont appelés 
à exécuter un travail régulier auquel il s ne 
sont pas accoutumés, des mesures devront être 
prises pour assurer leur adaptation à ce genre 
de travail, notamment en ce qui concerne 
l'entraînement progressif, les heures de tra
vail , l'aménagement de repos intercalaires et 
les améliorations ou accroissements de rations 
a \imentaires qui pourraient être nécessaires. 

Art. 17. Avant d'autoriser tout recours au 
travail forcé ou obligatoire pour des travaux 
de construction ou d'entretien qui obligeront 
les travailleurs à séjourner sur des lieux de 
travail pendant une période prolongée, les 
autorités compétentes devront s'assurer: 

1. que toutes les mesures nécessaires ont 
été prises pour assurer l 'hygiène des tra vail
leurs et leur garantir les soins médicaux in
despensables, et que, en particulier: a. ces 
travailleurs subissent un examen médical avant 
de commencer les travaux et de nouveaux 
examens à des intervalles déterminés durant 
la durée de l'emploi; b. il a été prévu un 
personnel médical suffisant ains i que les dis
pensaires, infirmeries, hópitaux et matériel 
nécessa ires pour faire face à tous les besoins; 
et c. la bonne hygiène des lieux de travail, 
l'approvisionnement des travailleurs en eau, 
en vivres en combustibles et matériel de 
cuisine o,.;t été assurés d'une manière satis
faisante et des vêtements et un logement sa
tisfaisants ont été prévus s'il est nécessaire ; 

2. que des mesures appropriées ont é té 
prises pour assurer la subsjstance de la fa
mille du travailleur, notamment en facilitant 
!'envoi d'une partie du salaire à celle-ci, par 
un procédé sûr, avec l'assentitnent ou sur la 
demande du travailleur; 

3. que les voyages des travaill eurs pour 
aller au lieu du travail et pour en revenir 
seront assurés par l' administration, sous sa 
responsabil ité et à ses frais , et que l'admini
stration facilitera ces voyages en uti lisant dans 
la pi us large mesure possible tous les moyens 
de transport disponibles ; 

4. que, en cas de maladie ou d'accident du 
travailleur entraînant une incapacité de tra
vail d'une certaine durée, Ie rapatriement du 
travailleur sera assm·é aux frnis de l'admini
stration; 

5. que tout travailleur qui désirerait rester 
sur place comme trava illeur libre, à l'expira
tion de sa période de travail forcé ou obi iga
toire, aura la faculté de Ie faire sans être 
déchu , pendant une . pér iode de deux ans, de 
ses droits au rapatriement gratuit. 

Art. 18. Le trarni l forcé ou obligatoire 

pour Je transport de personnes ou de mar
chandises, par exemple pour Ie portage et la 
pagayage, devra être supprimé dans Ie plus 
bref délai possible et, en attendant cette sup
pression, les autorités compétentes devront 
édicter des règlements fixant notamment: a. 
l'obligation de n'utiliser ce travail que pour 
faciliter Ie déplacement de fonctionnaires de 
l'administration dans l 'exercice de leurs fonc
tions, ou Je transport du matériel de l' admi
nistration, ou, en cas de nécessité absolument 
urgente, le transport d' au tres personnes que 
des fonctionnaires; b . l'obligation de n'em
ployer à de tels transports que des hommes 
reconnus physiquement aptes à ce travail par 
un examen médical préalable, dans tous les 
cas ou eet examen est possible; dans les cas 
ou il ne sera pas possible, la personne em
ployant cette main-d'ceuvre devra s'assurer, 
sous sa responsabilité, que les travailleurs em
ployés ont l'aptitude physique requise et ne 
souff rent pas d'une maladie contagieuse; c. la 
charge maximum à porter par les travail
leurs; d . Ie parcours maximum qui pou rra 
être imposé à ces travailleurs du lieu de leur 
résidence; e. Ie nombre maximum de jours 

par mois ou par toute autre période, pen
dant lesquels ces travailleurs pourront être 

réquisitionnés , en comprenant dans ce nombre 
les journées du voyage de retour; /. les per
sonnes qui sont autorisées à faire appel à 
cP.tte forme de trava il forcé ou obligatoire 
ainsi que la mesure dans laquelle elles ont Ie 
droit d'y recourir. 

En fixant les maxima <lont il est question 
sous les lettres c, d, e du paragraphe précé
dent, les autorités compétentes devront tenir 
compte des divers éléments à considérer, no
tamment de l'aptitude physique de la popu
lation qui devra subir la réquisition, de la 
nature de l'itinéraire à parcourir, ains i que 
des conditions clim atériques. 

Les autorités compétentes devront, en outrn 
prendre des dispositions pour que Ie trajet 
quoticlien normal des porteurs ne dépasse pas 
une di stance correspondant à la durée moyen
ne d'une journée de travail de huit heures, 
étant entendu que, pour la déterminer, on 
devra tenir compte non seulement de la charge 
à porte1· et de la distance à parcourir, mais 
encore de l'état de la route, de !'époque de 
l'année et de tous les autres éléments à con
sidérer; s'il était nécessa ire d'imposer aux 
porteurs des heures de marche supplémentai
res, celles-ci devrnnt être rémunérées à des 
taux plus é levés que les taux normaux. 

Art. 19. Les autorités compétentes ne de
vront autoriser Ie recours aux cultures obliga
toires que dans Ie but de prévenir la . famine 
ou une disette de produits al imentaires et 
toujours sous la réserve que les denrées ou 
les prnduits ainsi obtenus devront rester la 
propriété des indi vidus ou de la co llectivité 
q ui les auront produits. 

Le présent article ne devra pas avo ir pour 
effet, lorsque la production se trouve orga
nisée, suivant la loi et la coutume, sur une 
base communale et lorsque les produits ou 
les bénéfioes provenant de la vente de ces 
produits, restent la propriété de la collectivi té, 
de supprimer l'obligation pour les membres 
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de la collectivité de s'acquitter du travail 
ains i imposé . 

Art. 20. Les législations prévoyant u ne ré
pression collective appl icable à une coll ec
tivité entiè re pour des déli ts commis par quel
ques-uns de ses membres ne devront pas oom
porter Ie Lravai l forcé ou obligatoire pour une 
coll ectivi té comme une des méthodes de ré
press ion. 

Art. 21. Il ne era pas fa it appel au tra
vail forcé ou obligatoire pour les travaux 
souterrains à exécuter dans les mines. 

Art. 22. Les rapports annuels que les Mem
bres qui ratifi ent la présente convention s'en
gagent à présenter au Bureau inte rnational 
du Travail, conformément aux di spos it ions de 
l 'article 408 du T raité de Versailles et des 
articles correspondants des autres Traités de 
paix. sur les mesures prises par eux pour 
donner effet aux dispositions de la présente 
convention, devront contenir des informations 
aussi complètes que possible, pour chaque ter
ritoire intére,sé, sur la mesure dans laquelle 
il aura été fait appel au travail forcé ou 
obligatoire dans ce territoire, a insi que sur 
les point su ivants: fins auxquelles ce travail 
aura été effectué; taux de morbidité et de 
niortal ité ; heures de tra va il ; méthodes de 
paiement des salaire et taux de ces derniers; 
ainsi que tous autres ren eignements perti
nents . 

Art. 23. Pour donner effet aux d ispositions 
de la présente convention, les autorités com
pétentes devront promulguer une réglemen
tation complète et précise sur l'emploi du 
tra va il forcé ou obi igatoire. 

Cette réglementation devra comporter, no
tarnrnent, des règles perrnettant à chaque per
sonne assu jettie au trava il forcé ou obligatoire 
de présenter aux autorités toutes réclarnations 
relatives a ux conditions de travail qui lui 
sont fa ites et I ui donnant des garanties que 
ces réclamations seront exarn inées et prises en 
consi dération. 

Art. 24. Des mesures appropriées devront 
étre prises dans tous les cas pour assurer la 
stricte a ppl ication des règlernents concernant 
l' ernplo i du travail forcé ou obligatoire, soit 
par l'extension au travai l forcé ou obligatoire 
des attributions de tout organisme d'inspec
t ion déjà créé pour la survei ll ance du travail 
1 ibre, soi t par tout autre système convenable. 
Des mesures devront également être prises 
pour que ces règlements soient portés à la 
connaissance des personnes assujetties au tra
vail forcé ou obligatoire. 

A rt. 25. Le fait d'exiger ill également du 
travail forcé ou obi igatoire sera pass ible de 
sanctions pénales et tout Membre ratifiant l a 
présente convention aura l'obli gation de s'as
surer que les sanctions imposées par la loi 
sont réell ement e ffi caces et strictement appli
quées. 

Art. 26. Tout Membre de l'Orga.nisation 
internat ionale du Travail qui ratifie la pré
sente convention s'engage à l'appliquer aux 
territoires soumis à sa souveraineté, juridic
tion, protection, suzeraineté, tutelle ou auto
r ité, dans la mesure ou il a Ie droit de sous
cri re des obligations touchant à des questions 
de juridiction intérieure. Toutefois, s i ce 

Membre veut se prévaloir des dispo itior.s de 
l'article 421 du Traité de Versailles ef. des 
articl es correspondants des autres Tra ités de 
paix, il devra accompagner sa ratifi cation 
d'une déclaration faisant connaître: 

1. les territoires dans lesquels il entend 
appliquer intégralement les d ispositions de la 
présente convention; 

2. les territoires dans lesquels il entend 
appliquer les dispositions de la présente con
vention avec des modifications et en quoi 
consistent lesdi te modifications; 

3. les territoires pour Ie quels il réserve sa 
décision . 

La décl arat ion susmentionnée sera réputée 
partie intégrante de la ratification et portera 
des effets identiques. Tout Membre qui for
mul era une telle déclaration aura la faculté 
de renoncer, par une nouvelle déclaration, à 
tout ou partie de réserves contenues, en vertu 
des al inéas 2 et 3 ci-dessus, dans sa déclara-
t ion a ntérieure . . 

Art. 27. Les ratifications officielles de l a 
présente convention dans les conditions pré
vues à la Partie XIII du T raité de Versa illes 
et aux Parties correspondantes des autres 
Tra ités de Paix seront communiquées au Se
crétaire général de la Société des N ations et 
pa,· lui enregistrées. 

Art. 28. La présente convention ne liera 
que les Membres de l'Organisation interna
t ionale du Trava il dont la ra tification aura 
été enregistrée au Secrétariat. 

E ll e entrera en vigueur douze mois après 
que les ratifications de deux Membres auront 
été enregistrées par Ie Secrétaire général. 

P a r la suite, cette convention entrera en 
vigueur pour chaque Membre douze mois 
après la date ou sa ratification aura été 
enregistrée. 

Art. 29. Aussitót que les ratifications de 
deux Membre de l'Organisation internatio
nal e du T rava il auront été enrégistrées au 
Secrétariat, Ie Secrétaire général de la So
ciété des ations notifiera ce fait à tous les 
Membres de l'Organisation internationale du 
T rava il. Il leur notifiera également l 'enre
gistrement des rati fications qui I ui seront ul 
térieurement communiquées par tous autres 
Membres de l'Organisation. 

Art. 30. Tout Membre ayant ratifié la pré
sente convention peut la dénoncer à l'expi ra
tion d'une période de dix années après la 
date de la mise en vigueur initiale de la con
vention, par un acte communiqué au Secré
taire général de la Société des ations, et 
par lui enregistré. La dénonciation ne prendra 
effet qu'une année après avoir été enregistrée 
au Secrétariat. 

Tout Membre ayant rati fi é la présente con
vent ion qui , dans Ie déla i d'une a nnée après 
l 'expiration de l a période de dix années men
t ionnée au paragr aphe précédent, ne fera pas 
usage de la faculté de dénonciation prévue par 
Ie présent article, sera I ié pour une nouvelle 
pér iode de cinq années, et par la suite pourra 
dénoncer la présente convention à l 'expiration 
de chaque période de cinq a nnées dans les 
conditions prévues au présent article. 

Art. 31. A l'expiration de chaque période 
de e i nq années à compter de 1 'entrée en vigueur 
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de la présente convention, le Consei l d'aclmini
stration du Bureau international du Travail 
devra présenter à la Conférence générale un 
rapport sur l'application de la présente con
vention et décidera s'i l y a lieu d'inscrire à 
l 'ordre du jour do la Conférence la question 
de sa revision totale ou partielle. 

Art. 32. Au cas ou la Conférence générale 
adopterait une nouvelle convention portant 
revision totale ou partielle de la présente 
conve ntion, la ratifica.tion par un Membre de 
la nouvelle convention portant revision en
traînerait de plein droit dénonciation de la 
présente convention sans condition de délai 
nonobstant l' article 30 c i-dessus, sous réserve 
que la nouvelle convention portant revision 
so it entrée en vigueur. 

A partir de la date de l ' entrée en vigueur 
de la nouvelle convention portant revis ion, la 
présente convention cesserait d'être ouverte à 
la ratification des Membres. 

La présente convention demeurerait toute
fois en vigueur dans sa forme et teneur pour 
les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne 
rati fieraient pas la nouvelle convention por
tant revision. 

Art. 33. Les textes français et anglais de la 
présente convention feront foi l'un et l'autre. 

L e a g u e o f N a t i o n s. 

INTERNATIONAL LABOUR CONFE
RENCE. 

Dra/t Convention conce,·ning forc ed or 
co,npulso,-y labour. 

The Gerieral Conference of the International 
Labour Organisation of the League of Na
tions, 

Having been convened at Geneva by the 
Governing Body of the International La
bour Office, and having met in its Four
teenth Session on 10 June 0 1930, and 

H av ing decided upon the adoption of 
certain proposals with regard to forced or 
compulsory labour, which is included in 
the first item on the Agenda of the Ses
sion, and 

Having determined that these proposals 
shall take the form of a draft, interna
tional convention, 

adopts, this twenty-eighth day of J une of the 
year one thousand nine hundred and thirty, 
the following Draft Convention for ratifica
t ion by the Members of the International La
bour Organisation, in accordance with the pro
visions of Part XIII of the Treaty of Versail
les and of the corresponding Parts of the 
other Treaties of Peace: 

Art. 1. Each Member of the International 
Labour Organisation which ratifies this Con
,·ention undertakes to suppress the use of 
forced or compulsory labour in all its forms 
within the shortest possible period. 

With a view to this complete suppression, 
1'0course to forced or compulsory labour may 
be had, during the transitional period, for 
pub! ic purposes only and as an exceptional 
measure, subject to the conditions and guaran. 
tees hereinafter provided. · 

At the expiration of a period od five years 
afte1· the coming into force of this Convention, 
and when the Governing Body of the Inter
national Labour Office prepares the report 
provided for in Article 31 below, the said 
Governing Body shall consider the possibility 
of the suppression of forced or compulsory 
labou1· in all its forms without a further 
transitional period and the desirability of 
placing th is question on the Agenda of the 
Conference. 

Art. 2. For the purposes of this Conven
tion the term "forced or compulsory labour" 
shall mean all work or service which is exac
ted [rom any person under the menace of 
any penalty and for which the said person 
has not offered himself voluntarily. 

Nevertheless, for the purposes of this Con
vention, the term "forced or compulsory la
bour" shall not include: 

a. any work or cervice exacted in virtue 
of compulsory military service laws for work 
of a purely military character; 

b. any work or service which forms part of 
the normal civ ic obligations of the citizens 
of a fully self-governing country ; 

c. any wo1·k or service exacted from any 
person as a consequence of a conviction in a 
court of law, provided that the said work or 
service is carried out under the supervision 
and control of a public authority and that the 
sa id person is not hired to or plaoed at the 
disposal of private individuals, companies or 
associations; 

d. any work or service exacted in cases of 
emergency, that is to say, in the event of war 
or of a calamity or threatened calam ity, such 
as fire, flood , famine, earthquake, violent 
epidemie or epizootic diseases , invasion by 
anima), insect or vegetable pests, and in gene
ra! a ny circumstance that would endanger 
the existence or the well-being of the whole 
or part of the population ; 

e. minor communal services of a kind 
which, being performed by the members of 
the community in the direct interest of the 
said community, can therefore be cons idered 
as normal civic obligations incumbent upon 
the members of the community, provided that 
the members of the community or their direct 
representatives shall have the right to be 
consulted in regard to the need for Sl\Ch ser
vices. 

Art. 3. For the purposes of this Conven
tion the term "competent authority" shall 
mean either an authority of the metropolitan 
country or the highest centra! authority in 
the territory concerned. 

Art. 4. The competent authority shall not 
impose or permit the imposition of forced or 
compulsory labour for the benefit of private 
individuals, companies or associations. 

Where such forced or compulsory labour 
for the benefit of private individual , com
panies or associations exists at the date on • 
which a Member's ratification of this Con
vention is registered by the Secretary-General 
of the League of Nations, the Member shall 
completely suppre s such forced or compulsory 
labour from the date on which this Conven
tion comes into force for that Member. 
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Art. 5. No concession granted to private 
indiv idua ls, companies or a sociations shall 
involve any form of forced or compulsory la
bour for the production or the collection of 
p roducts which such private individuals, com
panies or associations utilise or in which they 
trade. 

Where conoessions exist containing provi
sions involving such foroed or compulsory 
labour, such provisions shall be rescinded as 
soon as possible, in order to comply with 
Article 1 of th is Convention. 

Art. 6. Officials of the administration, even 
when they have the duty of encouraging the 
populations under their charge to engage in 
some form of I abour, shall not put constraint 
upon the said populations or upon any indi
vidual members thereof to work for private 
individuals, companies or as ociations. 

Art. 7. Chiefs who do not exercise admi
n istrative functions shall not have recourse 
to foroed or compulsory labour. 

Chiefs who exercise administrative func
tions may, with the express permission of the 
competent authority, have recourse to forced 
or compulsory labour, subject to the provi
sions of Article 10 of this Convention. 

Ch iefs who are duly recognised and who 
do not receive adequate remuneration in 
other forms may have the enjoyment of perso
nal servioes, subject to due regulation and 
provided that a ll necessary measures are 
taken to prevent abuses. 

Art. 8. The respons ibility for every deci
sion to have recourse to forcecl or compulsory 
labour shall rest with the highest civil autho
r ity in the territory concerned. 

Nevertheless, that authority may delegate 
powers to the highest local authorities to 
exact forced or compulsory labour which does 
not involve the removal of the workers from 
the ir place of habitual residence. That autho
r ity may also clelegate, for such periods and 
subject to such conditions as may be laid 
down in the regulations providecl for in Ar
ticle 23 of this Convention, powers to the 
highest local authorities to exact forced or 
compulsory labour which involves the remo
val of the workers from their place of habi
tual res idence for the purpose of facil itating 
the movement of officials of the aclministra
t ion, when on cluty, and for the transport of 
Government stores. 

Art. 9. Except as otherwise proviclecl for 
in Article 10 of this Convention, any autho
rity competent to exact forced or compulsory 
labour shall , before deciding to have recourse 
to uch labour, satisfy itself: 

a. that the work to be done or the service 
to be renderecl is of important direct interest 
for the community called upon to do the work 
or rencler the service ; 

b. that the work or service is of present or 
imminent necessity; 

• c. that it has been impossible to obtain 
voluntary labour for carrying out the work 
or rencler i ng the service by the offer of rates 
of wages and concl itions of labour not less 
favoura bl e than those prevailing in the area 
conoerned for sim il ar work or service; and 

d. that the work or service w il ! not lay 

too heavy a burelen upon the present popula
tion, hav ing regard to the l abour avai lable 
and its capacity to undertake the work. 

Art. 10. Forcecl or compulsory labour exacted 
as a tax and forced or compulsory labour to 
which recourse is had for the execution of 
public works by chiefs who exercise aclmi
nistrative functions shall be progressively 
abol ished. 

1eanwhile, where fol'ced or compulsory la
bour is exacted as a tax, and where recourse 
is had to forced or compulsory l abour for the 
execution of public works by chiefs who 
exercise administrative functions, the autho
rity co11cerned shall first satisfy itself: 

a. that the work to be clone or the serv ice 
to be rendered is of important direct interest 
for the community call ed upon to do the work 
or render the service; 

b. that the work or the serv ioe is of pre
sent or imminent necessity ; 

c. that the work or serv ice will not lay 
too heavy a burden upon the present popula
t ion, having regard to the labour ava il a ble 
and its capacity to undertake the work; 

cl. that the work or service will not entail 
the removal of the workers from their place 
of habitual residenoe; 

e. that the execution of the work or the 
render ing of the service wi ll be directed in 
accordancè with the exigencies o f religion, 
socia l l ife and agricul ture. 

Art. ll. Only adult able-bodied males who 
are of an a pparent age of not less than 18 
and not more than 45 years may be called 
upon for forced or compulsory labour. Except 
in respect of the kinds of labour provided for 
in Article 10 of th is Convention, the follo
wing limi tations and conditions shall apply: 

a. whenever possible prior cletermination 
by a medica] officer appo inted by the ad
m in istration that the persons concerned are 
not suffering from any infections or conta
gious clisease and that they are physically_ f it 
for the work required and or the cond1t1ons 
under which it is to be carriecl out; 

b. exemption of school teachers and pupils 
and of officials of the adm inistration in ge
nera!· 

c. the maintenance in each community of 
the number of adult able-bodied m en indis
pensable for family and social life; 

cl. respect for conjugal and family ties. 
For the purposes of sub-paragraph c of the 

preceding paragraph the regulations provided 
for in Art icle 23 of 'this Convention shall fix 
the proportion of the resident adult able
bodied males who may be taken at any one 
time for foroed or compulsory labour, provi
ded always that this proportion shall in no 
case exceed 25 per cent. In f ixing this pro
portion the competent authority shall take 
account of the density of the population, of 
its social and phy ical development, of the 
seasons and of the work wh ich must be clone 
by the' persons ooncerned on the ir own behalf 
in their locali ty, and , generally, shall h ave 
regard to the economie and socia l necessities 
of the normal li fe of the community concerned. 

Art. 12. The maximum period for which 
any person may be taken for forced or oom-
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pulsory labour of all kinds in any one period 
of twel ve months shal l not exceed sixty days, 
including the time spent in going to and from 
the place of work. 

Every person from whom forced or com
pulsory Jabour is exacted shall be furnished 
with a certi fi cate indicating the periods of 
such labom which he has completed. 

Art. 13. The nonna! working hours of any 
person from whom forced or compulsory la
bou1· is exacted shal I be the same as those 
prevailing in the case of voluntary labour, 
and the hours worked in excess of the normal 
working hours shall be remunerated at the 
rates prevailing in the case of overtime for 
voluntary labour. 

A weekly day of rest shall be granted to 
all persons from whom forced or compulsory 
labour or any kind i exacted and this day 
shall coincide as far as possible with the day 
fixed by tradition or custom in the terr itories 
or regions concerned . . 

Art. 14. With the exception of the forced 
or compulsory labour provided for in Article 
10 of this Convention, forced or compulsory 
labour of a ll kinds shall be remunerated in 
cash at rates not less thans those prevai ling 
for simil ar kinds of work either in the district 
in which the labour is employed or in the 
district from which the labour is recru ited, 
whi chever may be the higher. 

In the case of labour to which recourse is 
had by ch iefs in the exerc ise of their ad
ministrative functions, payment of wages in 
accordance with the provisions of the prece
ding paragraph shall be introduced as soon 
as possible. 

The wages shall be paid to each worker in
dividually and not to bis tribal chief or to 
any other authority. 

For the purpose of payment of wages the 
days spent in travelling to and from the place 
of work shall be counted as working days. 

Nothing in this Article shall prevent ordi
nary rations being giYen as a part of wages, 
such rations to be at least eq ui va lent in va lue 
to the money payment they are taken to re
present, but deductions from wages shall not 
be made ei ther for the payment of taxes or 
for special food, clothing or accommodation 
supplied to a worker for the purpose of main
tain ing him in a fit cond ition to carry on his 
work under the specia l conditiona of any em
ployment, or for the supply of tools. 

Art. 15. Any laws or regulations relating 
to workmen's compensation for acc idents or 
sickness arising out of the employment of the 
worker and any Jaws or regulations prividing 
compensation for the dependants of deceased 
or incapacitated workers which are or shall be 
in force in the territory concerned shall be 
equally appl icable to persons from whom for
ced or compulsory labour is exacted and to 
voluntary workers. 

In any case it shall be an obl igation on any 
authority employing any worker on forced or 
compulsory labour to ensure the subsistence 
of any such worker who, by accident or sick
ness arising out of his employment, is rende
red wholly or partially incapable of providing 
for h imself, and to take measures to ensure 

the mai ntenance of any persons actually de
pendent upon such a worker in the event of 
his incapacity or decease ar is ing out of hi s 
employment. 

Art. 16. Except in cases of special neces
sity, perso11s from whom forced or compulsory 
labour is exacted shall not be transferred to 
districts where the food and cl imate differ so 
considerably from those to which they have 
been accustomed as to endanger their health. 

In no case shal I the transfer of such workers 
be permitted unless a ll measures relating to 
hygiene and accommodation which are neces
sary to adapt such workers to the condi tions 
and to safeguard their health can be stri ctly 
applied. 

Wh en such transfer cannot be avoided, mea
sures of gradual habituation to the new con
ditions of <liet and of climate shall be adopted 
on competent medica] advice. 

In cases where such workers ar!" required to 
perfo1n1 regular work to which they are not 
accustomed, measures shal I be taken to ensure 
their habituation to it, especially as regards 
progressive t.·a ining, the hours of work and 
the provision of rest interval s, and any in
crease or amelio rntion of <liet which may be 
necessary. 

Art. 17. Before permitting recourse to fo,·
ced or compulsory labour for works of con
struction or maintenance which entail the 
workers remaining at the workplaces for con
siderable periods, the competent a uthority 
shall satisfy itself: 

1. that al l necessary measures are taken 
to safeguard the health of the workers and 
to guarantee the necessary medica! care, and, 
in particul ar, a. that the workers are medi
call y examined before commencing the work 
and at fixed intervals during the period of 
serv ice, b. that there is an adequate medica! 
staff, provided with the dispensaries, infii·
maries, hospita ls and equipment necessary to 
meet all requirements, and c. that the sanitary 
conditions of the workpl aces, the supply of 
clrinking water, food , fuel, and cooking uten-
ils, and, where necessary, of housing and 

clothing, are satisfactory ; 
2. that definite arrangements are made to 

ensure the subs istence of the families of · the 
workers, in particular by facilitating the re
mittance, by a safe method, of part of the 
wages to the family, at the request or with 
the consent of the workers; 

3. that the joumeys of the workers to and 
from the workplaces are made as the expense 
and under the responsibili ty of the administra
tion, which shall facilitate such journeys by 
mak ing the fullest use of all available means 
of transport; 

4. that in case of illness or accident causing 
incapacity to work of a certa in duration, the 
worker is repatriated at the expense of the 
administration ; 

5. that any worker who may wish to remain 
as a voluntary worker at the end of h is pe
riod of forced or compu lsory labour is per
mitted to do so ,l"ithout, for a period of two 
year-s, losing hi s right to repatriation free of 
expense to himself. 

Art. 18. Forced or .compulsory labour for 



1933 26 JANUARI (S. 26) 74 

the tran>,port of persons or goods , such as the 
labour of porters or boatmen, shall be abol
ished within the shortest possible period . 
Meanwhile the competent authority shall pro
mulgate regulations determining inter alia, 
a. that such labour shall only be ernployed 
for the purpose of facilitating the rnovernent 
of officials of the adrninistration, when on 
duty, or for the transport of Government 
stores, or in cases of very urgent necessity, 
the transport of persons other than officials, 
b. that the workers so ernployed shall be rne
dically certified to be physically fit, where 
medica! examination is possible, and that 
where suoh medical examination is not prac
ticable the per on employing such workers 
shall be held responsible for en uring that 
they are physically fit and not suffer ing from 
any infections or contagious disease, c. the 
maximum load which these workers may 
carry, d. th.e maximum distance from their 
homes to which they may be taken, e. the 
maximum number of days per month or other 
period for which they may be taken, inclu
ding the days spent in returning to their 
homes, and /. the persons entitled to demand 
this form of forced or compu.lsory labour and 
the extent to which they are entitled to de 
mand it. 

In fixing the maxima referred to under 
c, d and e in the foregoing paragraph, the 
competent authority shall have regard to all 
relevant factors, including the physical de
velopment of the population from which the 
workers are recruited, the nature of the coun
try through which they must travel and the 
c limatic conditions. 

The competent authority shall further pro
vide that the normal dail y journey of such 
workers shall not exceed a distance correspon
di ng to an average working day of eight 
hours, it being understood that account shall 
be taken not only of the weight to be carried 
and the distance to be covered, hut also of the 
nature of the road, the season and all other 
relevant factors , and that, where hours of 
journey in excess of the normal daily journey 
are exacted, they shall be rem unerated at 
rates higher than the normal rates. 

Art. 19. The competent author ity shall only 
authorise recourse to compulsory cultivation 
as a method of precaution against famine or 
a deficiency of food supplies and a lways 
under the condition that the food or produce 
shall rernain the property of the individuals 
or the community producing it. 

Nothing in this Article shall be constrned 
as abrogating the obligation on members of a 
community, where production is organised on 
a communal basis by virtue of law or custom 
and where the prodnce or any profit accruing 
from the sale thereof rema in the property of 
the community, to perform the work deman
ded by the community by virtue of law or 
custom. 

Art. 20. Collectiva punishment laws under 
which a community may be punished for 
crimes committed by any of its members shall 
not contain provisions for foroed or compul
sory labour by the community as one of the 
methods of punishment. 

Art. 21. Forced or compulsory labour shall 
not be used for work underground in mines. 

Art. 22. The annual reports that Members 
which ratify this Convention agree to make 
to the International Labour Office, pursuant 
to the provisions of Article 408 of the Treaty 
of Versailles and of the corresponding Articles 
of the other Treaties of Peace, on the measu
res they have taken to g ive effect to the pro
vis ions of this Convention, shall contain as 
full information as possible, in respect of 
each territory conoerned, regarding the extent 
to which recou, e has been had to foroed or 
compulsory labour in that territory, the pur
poses for which it has been employed, the 
sickness and death rates, hours of work, 
methods of payment of wages and rates of 
wages, and any other relevant information. 

Art. 23. To g ive effect to the provisions of 
thi s Convention the competent authority shall 
issue complete and precise regulations gover
ning the use of forced or compulsory labour. 

'rhese regulations shall contain, inter alia, 
rules permitting any person from whom forced 
or compulsory labour is exacted to forward 
all complaints relative to the conditions of 
labour to the authorities and ensuring that 
such complaints will be exami ned and taken 
into consideration. 

Art. 24. Adequate measures sha ll in all 
cases be taken to ensure that the regulations 
governing the employment of forced or com
pulsory labour are strictly applied, either by 
extending the duties of any existing labour in
spectorate which has been established for the 
inspection of vol untary labour to cover the 
inspection of forced or compulsory labour or 
in some other appropriate manner Measures 
shall also be taken to ensure that the regul
ations are brought to the knowledge of persons 
from whom such labour is exacted . · 

Art. 25 . The illegal exact ion of forced or 
compulsory labour shall be punishable as a 
penal offence, and it shall be an obligation 
on any Member ratifying this Convention to 
ensure that the penalties imposed by law are 
really adequate and are strictly enforced. 

Art. 26. Each Member or the International 
Labour Organ isation which ratifies this Con
vention undertakes to apply it to the territo
r ies placed under its sovereignty, jurisdiction, 
protection, suzerainty, tutelage or a uthority, 
so far as it has the right to acoept obligations 
affecting matters of internal jurisdiction; 
provided that, if such Member may desire to 
take advantage of the provisions of Article 
421 of the Treaty of Versailles and of the 
corresponding Articles of the other Treaties of 
Peace, it shall append to its ratification a 
deel aration stating: 

1. the territories to which it intends to 
apply the prO'visions of this Convention wit
hout modification : 

2. the territories to which it intends to 
apply the provisions of this Convention with 
modifications together with details of the 
said modif ications; 

3. the territories in respect of which it 
reserves its decision. 

The aforesa id declaration shall be deemed 
to be an integral part of the ratification and 
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shall have the force of ratification. It shall be 
open to any Member, by a subsequent decla
ration, to cancel in whole or in part the re
servations made, in pursuance of the provi
sions of sub-paragraphs 2 and 3 of this Article, 
in the original declaration. 

Art. 27 . The forma! rat ifications of thi s 
Convention under the conditions set forth in 
P art XIII of the Treaty of Versailles and in 
the corresponding P arts of the other Treaties 
of Peace shall be communicated to the Secre
ta ry-GeneraL of the League of Nations for 
reg istration. 

Art. 28 . This Convention shall be binding 
only upon those Members whose ratifications 
have been registered with the Secretariat. 

It shall come i nto force twel ve months af ter 
the date on which the ratifications of two 
Members of the International Labour Orga
nisation have been registered with the Secre
tary-General. 

Thereafter, this Convent ion shall come into 
force for a ny Member twelve months after the 
date on which the rat ification has been reg is
tered. 

Art . 29. As soon as the ratifications of two 
Members of the International Labour Organi 
sation have been registered wi th the Secre
tari at, the Secretary-Gener al of the League of 
N ations shall so notify a ll the Members of 
the International L abour Organisation. H e 
sha ll likewise notify them of the registration 
of ratifications which may be communicated 
subsequently by other Members of the Orga
nisation. 

Art. 30. A Member which has ratified this 
Convention m ay denounce it after the expira
tion of ten years from the date on which the 
Convention first comes into force, by an act 
communicated to the Secretary-General of the 
League of N ations for registration. Such de
nunciation shall not take effect until one year 
after the date on which it is registe red with 
the Secretariat. 

Each Member which has rat ifi ed this Con
vention and which does not, within the year 
following the expiration of the period of ten 
years mentioned in the preceding paragraph, 
exercise the right of denunciation provided 
for in this Article, will be bound for another 
period of five years and, thereafter, m ay de
nounce thi s Convention at the expiration of 
each period of five years under the terms 
p rovided for in this Article. 

Art. 31. At the expiration of each period 
of five years after the coming into force of 
ihis Convention, the Governing Body of the 
International Labour Office shall present to 
the Genera! Conference a report on the wor
ki ng of th is Convention and shall consider the 
des irab ility of placing on the Agenda of the 
·Conference the question of its rev ision in 
whole or in part. 

A rt. 32. Should the Conference adopt a 
new Convention revising this Convention in 
whol e or in part, the ratification by a Member 
of the new revisi ng Convention shall ipso jure 
invol ve denunciation of this Convention without 
any rnqu irement of delay, notwithstanding the 
provisions of Article 30 above , if and when 
the new revis ing Convention shall ha ve come 
into force. 

As from the date of the coming into force 
of the new revisi ng Convention, the present 
Convention shall cease to be open to rat ifica
t ion by the Members. 

N evertheless, th is Convention shall rema in 
in force in its actua l f01m and content for 
those Members which have ratified it but have 
not ratifi ed the revising Convention. 

Art . 33. The French and English texts of 
th is Convention sall both be a uthentic. 

s. 27 . 

26 Janua,·i 1933. WET, houdende goedkeu
r ing van het op 25 Augustus 1931 te 
Angora tusschen Nederland en T urkije ge
sloten handels- en scheepvaartverdrag, a ls
mede van het daa rbij behoorende onder
teekeningsprotocol . 

Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het op 25 Augustus 1931 te Angora tus
schen Nederland en Turkije gesloten handels
en scheepvaartverdrag, al vorens te kunnen 
worden bekrachtigd, ingevolge ar t. 58 der 
Grondwet de goedkeuring der Staten-Generaal 
behoeft; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State enz. 
Art. I. H et nevens deze wet in afdruk ge

voegde, op 25 Augustus 1931 te Angora tus
schen Nederland en Turkije gesloten handels
en scheepvaartverdrag wordt goedgekeurd. 

Art. II. Wij behouden Ons de bevoegdheid 
voor, de verdragen te bekrachtigen, waartoe 
artikel 18 van dit verdrag aanleiding mocht 
geven. 

Lasten en bevelen, enz.; 
's-Gravenhage, den 26sten J anuari 1933. 

WILHELMINA. 
De M inister van B uitenlandsche Zaken, 

B e e 1 a e r t s v a n B 1 o k I a n d. 
D e M inister van Financiën, d e Ge e r. 

De M inister van Econo1nische Za ken en Arbeid, 
T. J. Ver s c hu u r. 

De Minister van Koloniën, De Graaf f. 
(Uitg eg . 10 F ebruari 1933. t 

Fransche tekst. 

Sa Majesté la R eine des P ays-Bas 
d'une part, 

et 
Son Excellence Ie Président de la R épubli

que Turque 
d ' autre part, 

animés du désir de développer les relations 
économiques entre les deux P ays, ont décidé 
de conclure une Convention de Commerce et 
de Navigation et ont nommé, à eet effet, pour 
leurs Plénipotentia ires respectifs: 

Sa Majesté la R eine des P ays-Bas: 
Le B aron van Breugel Douglas, Chargé 

d'Affa ires a. i. des Pays-Bas près la Républi
que Turque; 

Son Excell ence Ie Président de la R épubli 
que Turque: 

Son Excellence Zekäi Bey, Ministre de la 
Défense ationale; 

lesquels, après s'être communiqué leurs 
pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et 
due fo1me, sont convenus des d ispos it ions sui
vantes: 
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Art. I. Les produits naturels ou fabriqués 
originaires des Pays-Bas. des Inde Néerlan
daises, du Surinam et de Curaçao ne pour
ront être sourn is à leur importation en Tur
quie, en ce qui concerne les droits de douane , 
les surtaxes et coefficients de majoration ou 
tous autres droits ou charges quelconques, à 
un traitement moins favorable que celui qui 
est accordé ou qui pourra it être accordé à 
l'avenir aux produits similaires du pays Ie 
p lus favorisé, quelle que soit leur appellation 
régionale. 

De même, les produits naturels ou fabri
qués originaires de Turquie ne pourront être 
sou.mis à l eur importation a ux P ays-Bas , aux 
Indes N éer landaises, au Surinam et à Cura
çao, en ce qui concerne les droits de douane , 
les surtaxes et coefficients de majoration ou 
tous autres droits ou charges quelconques, à 
un traitement moins favorable que celui qui 
est accordé ou qui pourrait être accordé à 
l'ayenir aux produits similaires du pays Ie 
plus favorisé, quelle que soit leur appell ation 
régionale. 

Il en sera de même en ce qui concerne les 
droits d'exportation, coefficients, taxes ou 
autres redevances quelconques qui sont ou 
seront pe rçus des produits naturels ou fabri
qués exportés du territoire de l'une des deux 
Hautes Parties Contractantes dan le territoire 
de l'Autre. 

L'assurance du traitement sur le pied 
cl'égal ité avec la nation la plus favor isée 
s'étend au si à la maniêre de percevoir les 
droits d'importation et exportation, à la mise 
des marchandises clans des entrepots de douane, 
a ux redevances et fo1malités clouanières, au 
traitement et à l 'expédition en douane des 
marchandises importée , exportées ou pa sant 
en transit. 

Art. II. Les produits naturels ou fabriqués 
originaires de l'une des Hautes Parties Con
tractantes importés dans Ie territoire de 
l'Autre, après avoir transité par les territoires 
d'un ou de plusieurs pays tiers, ne seront pas 
sotunis, à leur importation, à des droits de 
do·uane ou à des redevances au tres ou plus 
élevés qua s' ils avaient été importés directe
ment de leur pays d'origine. 

Cette disposition s'applique aussi bien aux 
marchand ises en transit direct qu'aux mar
chandises transitant après transbordement, 
remball age ou entreposage. 

Art. III. Chacune des H autes Parties Con
tractantes pourra exiger, pour établir le pays 
d'orig ine des produits importé , la présenta
t ion par l 'importateur cl ' un certificat d'origine 
constatant que l 'article importé est de produc-
tion ou de fabrication nationale dudit pays ou 
qu' il do it être considéré comme tel , étant 
donné qu'i l y a subi une transformation ou 
une opération motivée par de raisons écono
m iques, conformément à la législation du 
pays clestinataire. 

L es certificats d'origine établis selon le mo
dèle annexé à la présente Convention (Annexe 
A) seront délivrés soit par les Chambre de 
Commerce et d'Industrie clont relève l'expédi
teur, so it par les autorités douan ières, soit par 
tout organe ou groupement que Ie pays desti 
nataire aura agréé. Le Gouvernement du pays 

clestinataire aura Ie droit d'exiger la légali
sation des certificats cl'origine par ses repré
sentants cliplomatiques ou consulaires. 

Les coli s postaux ne seront pas assujettis 
aux certificats d'origine quand Ie pays desti
nataire reconnaîtra qu'il ne s'agit pas d ' envois 
revêtant un caractère commercial. 

Art. IV. Aucune prohibition ou restriction 
ne sera maintenue ni imposée sui' l 'importa
tion au territoire de l'une des Hautes Parties 
Contractantes de n'importe quel article pro
duit ou fabriqué dans le territo ire de l'Autre, 
quelle que soit sa provenance immédiate, qtii 
ne s'étendrait pa également à l' importation 
d'articles similaires proclui ts ou fabr iq ués dans 
un autre pays quelconque. 

Aucune prohibition ou restriction ne sera 
maintenue n i imposée sur l'exportation de 
n'importe que] article du territoire de l ' une 
des Hautes Parties Contractantes au territo ire 
de l 'Autre, qui ne s'étendrait pas également à 
l'exportation d'articles similaires à destina
tion de tout autre pays étranger. 

I l ne sera admis des exceptions à la règle 
générale établ ie dans les alinéas précédents 
de eet article que dans les cas su ivants, étant 
toujours entendu que les prohibitions ou res
trictions en que tion seront étendues en rnême 
temps et de la même manière à d'autres pays 
étrangers se trouvant dans les mêmes condi
tions: 

1 . prohibitions ou restrictions pour des ra i
sons de sûreté publ ique; 

2. prohibitions ou restrictions pour des. 
raisons de santé publique; 

3. prohibitions ou restrictions pour la pro
tection des animaux ou des plantes contre les. 
ma ladies et les parasites , a insi que pour pré
server les plantes de la clégénérescence et de 
l'extinction de l'espèce. 

Art. V . Les Hautes Parties Contractantes 
s'engagent à accorder réc iproqtiement Ie tran
sit libre sur Ie voies les plus appropriées au 
transit international aux personnes, bagages, 
rnarchandises et objets de toute sorte, envois, 
navires, bateaux, voitures et wagons ou autres 
instruments de transport, en se garantissant 
réciproquement sous ce rapport le tra itement 
de la nation la plus favorisée. 

Les rnarchand i es de toute nattire traversant 
le territoire de l'une des Hautes Parties Con
tractantes seront réciproquement exemptes de 
tout droit de douane ou de toute autre rede
vance à l 'exception des dro its de statistique 
et des frai s de surveill ance et de magasinage. 

L es Hautes Parties Contractantes s'enga
gent à ne pas entraver Ie transit par des fOl'
mal ités ou a.utres mesures qui pourraient 
restreindre Ie transit, tout en se réservant Ie 
d ro it de prendre toutes les mesures pour ga
rantir que les marchandises, spécialement cel
les qui font l'objet d'un monopole d'Etat et 
celles qui sont prohibiées conformément à 
l'article 4, ne soient pas introdui tes clandes
Linement dans Ie pays, mais qu'elles so ient 
rée llement transitées. 

Les dispos itions du présent article s'appli
quen t aussi bien aux marchandises en transit 
direct qu'aux march andises transitant après 
transbordement, rem ball age ou entreposage. 

Le tran it des marchandises pourra être pro-
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hibé ou restreint, si du moins ces mesures sont 1 

appliquées à tous les pays ou à tous ceux qui 
se trouvent dans des conditions analogue : 

1. pour des raisons de sûreté pub] ique; 
2. pour des raisons de pol ice sanitaire ou 

en vue d'assurer la protection des an imaux ou 
des plantes contra les maladies, les insectes et 
les parasites nu isibles. 

Art. VI. Les négociants, les commerçants, 
les industrie ls et les fabricants ressortissants 
de l'une des Hautes Parties Contractanres, 
ainsi que leu,·s commis-voyageurs, jouiront 
sur Ie ten-itoire de l'autre Partie, en tout ce 
qui concerne leur activité et notamment au 
sujet des facil ité douanières accordóes pour 
les échantillons, du même traitement que les 
négociants, commerçants, fabricants et commis. 
voyageurs de la nation la plus favorisée. 

Les dispositions de eet article ue seront pas 
applicables au colportage, atL..: commerces et 
industries ambulants et à la recherche de 
commandes chez des personnes n'exerçant n i 
comme1·ce ni industrie, chacune des Hautes 
Parties Contractantes se réservant à eet égard 
l'entière l iberté de sa législation. 

Art. VII. Les ressortissants de l 'une des 
Haures Partie Contractanres se rendant aux 
foires ou marchés à l'effet d'y exercer leur 
commerce ne seront pas, sur Je rerritoire de 
l 'Autre, tra ités d'une manière moins favo
rable que les nationaux, en tant qu'ils pour
ront présenrer unp cart;e d' identité d'après Ie 
modèle annexé à la présente Convention (An
nexe B), délivrée par les autorités du pays 
dont ils sont ressortissants. 

Les dispositions de l'alinéa 1 n'étant pas 
appl icables aux industriels ambulants non plus 
qu'au colportage et à la recherche de com
mandes auprès d s personne qu i n'exercent 
ni industrie ni commerce, chacune de Hautes 
Parties Contractantes se réserve à eet ógard 
l'entière l iberté de sa législation. 

Art. VIII. Seront admis en franchise de 
douane, sou condition d' identification et sous 
réserve des garanties prévues par les législa
tions de chacune des Hautes Parties Contrac
tantes, Ie objets suivants, si ces objets ont 
réexportés dans Ie délai permis: 

1. les objets importés dans Ie territoire de 
l'une des Hautes Parties Contractantes aux 
fins d'y être réparés. Il est entendu que ces 
objets, s'ils sont réimportés dans Ie pays d'ex
portation, sont à leur réimportation exempts 
de droi ts d' entrée. Des matières ou parties, 
pass ibles de droits de douane, qui sont ajou
tées à ces objets en quantités considérable , 
lors de la réparation, seront dédouanées autant 
que la législation du pays l 'exige, indépen
darnment des objets mêmes et se lon Ie tarif 
auquel elles étaient assujetties avant leur 
combina ison; Ie poids servant de base au dé
douanement peut être fixé par une évalua
tion; 

2. les embal I ages, sacs, tonneaux et au tres 
qui sont importés du territoire de l'une des 
Hautes Parties Contractantes dans Ie terri
toire de l'Autre pour y être remplis et ensuite
réex po rtés ; 

3. les objets destinós aux foires ou expo i
t ions. Les intéressés prendront soin de fa ire 
fixer la durée de l'emploi des objets en ques-

tion à leur entrée dans le pays; ce délai 
pourra être prolongé au besoin par les auto
rités douanières selon les pre criptions légales. 

Art. LX. Le traitement sur Ie pied d'égali té 
avec la nation la plus favor isée ne sera pas 
applicable : 

1. aux privilèges accordés ou qui pour
ra ient être accordés ultér ieurement par l 'une 
des Haut.es Parties Contractantes da ns Ie 
trafic frontal ier avec les pays lim itrophes dans 
une zone s'étenclant de deux cótes de la 
frontière et ne dépassant pas 15 k ilomèters en 
général; 

2. aux faveurs spéciales résultant d'une 
union douanière; 

3. aux avantages et faveurs spéciaux exis
tant on à établir dans l'avenir, en matière de 
tarifs douaniers et généralement en toute 
autre matière commerciale, entre la Turquie 
et les pays qui se sont détaché de !'Empire 
Ottoman en 1 923. 

Art. X. Les taxes intérieures, quelle que 
soit leur dénomination, qui ont ou seront im
posées dans Ie territoire de l' une des Hautes 
Parties Contractantes à la production, à la 
préparation ou à la consommation d'un pro
duit, soit pom Ie compte de l'Etat, soit pour 
celui des communes et des corporations, ne 
devront, sous aucun prétexte, frapper les pro
duits du territoire de l'autre Partie plus lour
dement ou d'une façon plus gênante que les 
produits similaires de la nation la plus fa
vor isée. 

Art. XL Les Hautes Parties Contractantes 
s'engagent à prendre les mesures nécessaires 
pour donner aux commerçants la possibilité 
de se procurer des infmmations off iciell es con
cernant les tar ifs de douane et notamment les 
taux des droits à perce-voir sur une marchan
d ise déterminée. La demande doit contenir, 
selon l s règlements du pays d'im portation, un 
échanti llon, une description détai ll ée, une co
pie ou une photographie de la marchandise. 

Art. XII. Les navires et bateaux portant 
Ie pavi llon de l' une des Hautes Pal"ties Con
tractantes qui entreront ur Ie t ou chargés 
dans les eaux et ports dópendant de l'autre 
Partie, ou qui en sortiront, que! que soit Ie 
lieu de leur départ ou celui de leur destina
tion, y jouiront sous tous les rapports du 
même traitement que leut"!! navires ou bateaux 
nationaux et n'y seront assujettis à aucun 
droit ou taxe, sous quelque dénom ination que 
ce soit, perçus au nom et pour Ie compte de 
l'Etat, des provinces, des communes ou d'un 
organisme quelconque, autorisé à eet effet par 
Ie Gouvernement, au t res ou pi us élevés que 
ceux qu i sont ou pour ront être imposés aux 
navires ou bateaux nationaux. 

Leurs cargaisons, que ll e qu'en soit la pro
venance ou la destination, ne seront assu jet
t ies à des droits ou charges autres ni plus éle
vés et ne seront traitées autrement que si elles 
étaient importées ou exportées sous pavillon 
national. 

Leurs passaget"S et les bagages de ceux-c, 
seront parei llement traités comme s'i ls voyage
aient sous pavillon national. 

Art. XIII. Le bénéfice du traitement na
tional, concédé à titre réciproque par chacune 
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des Hautes P arties Contractantes à l'Autre, 
11e s'étenclra pas: 

1 . au cabotage, lequel continue à être régi 
par les lois qui sont ou eront en vigueur 
clans les terr itoires de chacune des Hautes 
Parties Contractantes ; 

2. a ux encouragements sous forme de sub
ventions accorclés ou qui pourraient être ac
corclés à la marine marchancle nationale, ni 
aux avantages accorclés par l'Etat à ses pro
p1·es navires exploités en régie ou en partici
pation, non plus qu'aux privilèges concéclés 
aux sociétés de sport nautique; 

3. à l'exercice de la pêche, y · compris la 
chasse aux phoques, duns l es eaux te rritoriales 
des Hautes Parties Contractantes, ni aux pri
vilèges spéciaux qui ont été ou pourraient être 
1·econnu , dans Pun ou l'autre pays, aux pro
cluits de la pêche nationale ; 

4. à l 'exercice du service ma1·itime des 
ports, des rades et des plages, ni à l 'exercice 
du pilotage et du remorquage, de l'assistance 
et du sauvetage maritime, pour autant que ces 
opération s'effectuent dan les eaux territo-
1 iales respectives et, pour la Turquie, clans 
la mer de Marmara. 

Art. XIV. La nationalité des bateaux et 
nav ires sera, de part et d'autre, aclmise d'après 
les documents et certificats délivrés à eet effet 
par les autorités compétentes des Etats res
pectifs conformément aux lois et règlements de 
chaque pays. Les certificats de jauge et autres 
documents relatifs à la jauge, clélivrés par 
l'une des Hautes P arties Contractantes, se
ront reconnus par I 'Autre confom1ément aux 
arrangements spéciaux qui pourront être con
cl us entre les deux Haute Parties Contrac
tantes. 

Art. XV. Les navires et bateaux portant Ie 
pavillon de l'une des Hautes Partie Contrac
tantes qui entrent dans un port de l'Autre à 
seu le fin d'y embarquer tout ou partie de 
leurs cargaison, marchandises ou passagers à 
dest ination de l'étranger ou d'y débarquer 
tout ou part ie de leurs cargaison, marchan
dises ou passagers arrivant de l'étranger, pour. 
ront, en se conformant aux lois et règlements 
des pays respect ifs, conserver à bord la partie 
de leurs cargaison, marchandises ou passagers 
qui sera it destinée à un autre port ou à un 
autre pays et la réexporter sans être tenus 
à payer pour cette derniè re partie de leurs 
cargaison, marchandises ou passagers aucun 
cl roit ou frais , sauf les droits de survei\lance, 
lesquels, d'ailleurs, ne pourront être rerçus 
qu'au taux fixé pour la navigation nationale. 

Art. XVI. En cas de naufrage, échouement, 
avarie en mer ou relàche forcée d'un bátiment 
de l'une des deux Hautes Parties Contractan
tes dans les eaux de l'Autre, Ie bàtiment et sa 
cargaison jouiront de mêmes faveurs et im
munités que les lois et règlement du pays 
respectif accordent dans les circonstances ana
logues aux bàtiments nationaux. 

Aide et assistance seront données au capi
taine, à l 'équipage et aux passagers, tant pour 
eux-mêmes que pour Ie bàtiment et sa cargai
son, dans la même mesure qu'aux nationaux. 

En ce qui concerne Ie clroit de sauvetage, 
la législation du pays ou le sauvetage a eu 
I ieu sera appl iquée. 

Les marchand ises sauvées d'un bàtiment 

échoué ou naufragé ne seront assujetties à 
,rncun droit de douane, à moins qu'elles ne 
soient introcluites dans Ie pays pour la con
sommation intérieure. 

Art. XVII. Les stipulations de la présente 
Convention seront également appl iquées par 
la Turquie aux Indes éerlandaises, au Su
rinam et à Curaçao et réciproquement par les 
Indes Néerl andaises, Ie Surinam et Curaçao 
à la Turquie, à l'exception des stipulations de 
l'article VIII, sous 1 et 2, lesquelles ne seront 
pas appliquées en ce qui concerne les rapports 
entre la Turquie et les Indes Néerlandaises. 

Art. XVIII. Le différends qui viendraient 
à s'él e ver entre les deux Hautes Parties Con
tractantes sur l'interprétat ion de la présente 
Convention et qui n'auraient pu être résolus 
par la voie diplomatique seront soumis d'un 
commun accord par voie de compromis à un 
arbitrage. 

Art. XIX. La présente Convention sera 
ratifiée et les ratifications en seront échan
gées à La Haye, aussitót que faire se ~•ourra. 

La Convention entrera en vigueur trente 
jours après !'échange des ratifications, éta nt 
entendu qu'en ce qui concerne les Indes Néer
landaises, Ie Surinam et Curaçao, elle entrera 
en vigueur trois mois après !edit échange, et 
ell e demeurera exécutoire pour une durée de 
trois ans. Si elle n'est point clénoncée tro is 
mois avant l'expiration de ce clélai , elle se ra 
consiclérée comme prolongée pour une période 
indéte rminée. Dans ce cas ell e poul'l'a être clé
noncée à tout moment moyennant préavis de 
tro is mois. 

En foi de quoi , les Plénipotentiaires ont 
igné la pré ente Convention et y ont apposé 

leurs sceaux. 
F a it en français et en double expéd ition, à 

Ankara, Ie 25 Août 1931. 

(signé ) C. van Breugel Douglas. 
(signé) Zekäi . 

P rotocole cle Slgnature. 

Au moment de procéder à la signature de la 
présente Convention de Commerce et de a
vigation, les Plénipotentiaires soussignés sont 
tombés d'accord pour stipuler les précisions 
suivantes qui constitueront partie intégrante 
de la Convention même : 

Ad a,·ticle 1 : Il est entendu que l'articl e 3 
de la loi turque n°. 1499 du 8 J uin 1929 n'est 
pas atteint pa r les dispositions de eet article. 

Il est en outre entendu que les ra isins secs 
de provenance turque ne seront soumis aux 
Pays-Bas à aucun droit d'entrée, à aucune 
taxe ou charge de quelque nature que ce soit, 
supérieurs à ceux auxquels les mêmes produits 
de n'importe que] autre pays et spécialement 
les raisins secs de Cor inthe, produit de la 
Grèce, sont ou seront soumis dans ce pays. 

Ad article /ll. Il est entendu qu'en ma
tière de certificats d'origine, chacune des Hau
tes Parties Contractantes jouira, sur Ie terri
toire de l 'Autre, du traitement accordé ou 
qui pourra être accordé aux ressortissants de 
la nation la pi us favor isée. 

Ad article l V. Il est enten du que si l \me 
des Hautes Parties Contractantes établ it Ie 
controle de l'importation au moyen de li cen-
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ces, Elle appl iquera, en ce qui conoerne leur ' 
octroi aux produ its de l 'autre Partie , des dis
positions aussi favorables que celles auxquelles 
seront soumis les produits nature ls ou fabri
qués de tout autre pays. 

Ad article V l. Il est entendu que pour pou
vo ir jouir du même traitement que les né
gociants, commerçants, fabricants et commis
voyageurs de la nation la p lus favor isée, les 
négociants, commerçants , fabricants et com
mis-voyageurs, ressortissants de l'une des H au
tes Parties Contractan tes, doivent être munis 
sur Ie territo ire de l'autre H aute Partie Con
tractante d'une carte de légit imation délivrée 
par les autori tés compétentes de leur pays et 
établie conformément au modèle annexé au 
présent Protocole de signature (Annexe C) . 

Les Hautes Parties Contractantes se donne
ront réciproquemént conna issance des a uto
r ités ch argées de délivrer ces car tes, a insi que 
des dispositions auxquelles les voyageurs doi
vent se conformer dans l'exercice de leu r com
rnerce. 

Il est entendu, toutefo is, que les voyage1us 
de commerce mentionnés c i-dessus n'auront pas 
Ie droit de conclure des affaires de vente pour 
des com merçants ou industriels autres que 
ceux visés dans leur carte. 

Ad article VII: Il est entendu que les dis
pos it ions de eet article ne po1i;ent aucune at
teinte au droit de chacune des Hautes P a rt ies 
Contractantes de réserver certa ines foires ou 
marchés à leurs propres ressortissants. 

Ad article IX: Il est en tendu que l 'article 
IX ne peut pas être invoqué si les avantages 
et faveurs spécia ux énumérés au n°. 3 de eet 
article sont accordés à un Etat tiers. 

Ad article XII: Il est entendu que les dis
positions de l'article XII ne doivent pas être 
considérées comme atteintes du fait que la 
Turquie accorde une réduction sur les taxes de 
phare pour les serv ices réguliers de transport 
des valises postales turques entre les ports 
turcs pa r des navires portant Ie pavillon na
tional. 

Ad article XIII: Il est entendu que Je trai
tement national accordé aux navires de cha
cune des Hautes Parties Contractantes dans 
les ports de l ' Autre ne porte null ement atte inte 
aux dispositions des lois et règlements en vi
guetu· en Turqu ie concernant Ie scellé des ap
pareils de télégraphie sans fil et des cantines, 
a insi qu' à toutes les obligations et restr ictions 
prévues par la loi du 19 Avril 1926, sub n°. 
815, sur Ie cabotage. 

Il est toutefois entendu que pour les ma
t ières ci-dessus visées Ie traitement de la na
tion la plus favorisée sera réciproquement ac
cordé aux navires et bateaux de chacune des 
Hautes Parties Contractantes. 

Ad article XIX : Il est entendu que l 'Ac
cord provisoire, ex istant entre les deux H autes 
Parties Contractantes a u moment de la signa
ture de la présen te Convent ion, restera en 
v igueur en ce qui concerne les territoires néer-
1 anda is d'outremer jusqu'à ce que ladite Con
vention soit appl icable dans ces terr itoi res. 

Ankara, Ie 25 Août 1931. 

(signé) C. van Breugel Douglas. 
(signé) Zekài. 

ANNEXE A. 

iUo<lèle certlflcat d'orlg-Ine. 

Expéditeur R eceveur 

Nom .. ..... . Nom .. .. .... .... ......... . 
Domici le . Domicile ... ... ..... ... .. . 
Ru e ......... .. . . .... . Rue .. ... .. ... .. ... ..... ... . 

" ~o ,.S j,S 
êj bil "' " ~ ~ (}.)~ ~ 

~ s <1.1 a:, :, 

-"' 0 ~~ ~ e· ~-~ a:, ~ X " ~ " ·o~ :-; 2 "" 0_;;, ;,Z ~ =~ ö"' ;;. E ;;. ·ö..,::<: > > ~a:, c.! ~ 8 z~ ·" 'O 
0., " "'= ]~.Ê 

_L_l__l_ 
Il est certifié que les m archa ndises désignées 

ci-dessus sont d'origine ......... .......... . 

Sceaux 

...... ....... ... ...... , Ie .. .. ...... ... .. ..... . . 

Désignation d u bureau compétant 
et signature. 

ANNEXE B. 

Carte de légitimatlou 1io11r des visiteurs 
des foires et marchés. 

Il est ce rt i fi é que 

M ····· ····· ······ ··· ····· ·· ·· ········· ···· ·· ·· ·· ·· ···· ·· ··· ···· 
por teur de la présente carte, désira nt se rendre 
avec ses marchandises aux fo ires et marchés 
en .. . ... . ... .... ... ............ ....... ...... . ....... .. . ... . .. ... .. . 
- pour les ressortissants néerl anda is: en Tur
quie, pour les ressortissants turcs: aux P ays
Bas -
est domicilié à .... .... ... .. .. ..... .. .. ... ... .. .. .... .. .... .. . 
et qu' il est tenu d'acquitter les taxes et im
póts légaux pour l' exercice de son commerce 
ou industrie. 

Le présent ce rtificat est valable pour uu 
délai de .......... .. mois. 

Lieu, date, signature, sceau de l'Autorité 
qu i a établ i Ie certificat. 

ANNEXE C. 

No1n de l'Etat 

Autorité de délivrance 

Carte de lég·itimatlon pour voyageurs de 
commerce, valable pendant douze mols à 

compter de Ia date de déllvrance. 

Bon pour ..... ...... .... ... ... N°. de la car te .. . . 
Il est oerti_fié par la présente que Ie porteur 

de cette carte 
M .. .......... ......... ....... .... ... ... . né à .............. ... . 
demeurant à ... .... .. , ... ..... rue ., ... .... ... N° . ..... . 
possède .... ... ........ ............ ..... ......... ... .. .. ... ...... . 
à ... ............. .. ... .. ...... .... ... ..... ...... ....... ... ..... ... . . 
sous la ra ison de commerce ..... .... .............. .... . 
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de la maison I TRAITE DE COM::U:ERCE ENTRE LES 
est comm is-voyageur au service------- P AYS -BAS ET LA SUISSE. 

des maisons 

à ················ ···· ··· ···--······•·······--· · ... ..... .. ... ...... . 
possède 

qui 
possèdent 

sous Ia raison de commerce 

Le porteur de cette carte e proposant de 
recueillir des commandes dans les pays sus
visés et de fa ire des achats pour la (les) 
maison(s) dont il s'agit, il est certifió que 
l adite (] esdites) maison (s) est (sont) autori
sée(s) à pratiquer son (leurs) industrie(s) et 
son (leurs) commerce{s) à ..... . . 
et y paie(nt) les contributions légales à eet 
effet. 

.......................... . , Ie .. . .. .................... . 

Signature du chef de la (des) maison{s). 

Signalement du porteur: 
Age .... ... .. ................. .. .......... . 
T ai lle .... .. ..... ...... .. ... ... ...... ... . 
Cheveux ...... .. ........................ . 
Signes particul iers ...... .. ..... ... . 

Signature du porteur: 

s. 28. 

26 Januari 1933. WET, houdende goedkeu
ring van het op 26 Mei 1930 te 's-G1•a1Jen
hage tusschen Nederland en Zwitse,·land 
gesloten handelsverdrag met het daarbij 
behoorend slotprotocol, alsmede van het 
op 19 Juni 1931 te Genève geteekende 
additioneel protocol. 

Wij WILHELM! A, enz. . .. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het op 26 Mei 1930 te 's-Gravenhage tus
schen N ederland en Zwitserland gesloten han
delsverdrag met het daarbij behoorend slot
protocol, a lsmede het additioneel protocol van 
19 Juni 1931, a lvorens te kunnen worden be
krachtigd. ingevolge art. 58 der Grondwet de 
goedkeuring der Staten-Generaal behoeft; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State enz. 
Eeni g arti kei. 

Het nevens deze wet in afdruk gevoegde, 
op 26 Mei 1930 te 's-Gravenhage tusschen 
Nederland en Z.witserland gesloten handels
verdrag met bijbehoorend slotprotocol , als
mede het additioneel protocol van 19 J uni 
1931, worden goedgekeurd. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 26sten J a

nuari 1933. 
WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
B e e l a e r t s v a n B l o k I a n d. 

De Minister van Staa.t, 
Minister van Binnenlandsche Zakln . 
Ruys d e Beerenbrouck. 

De Minister van Financiën, d e G e e r. 
D e M inister van Economische Zaken en Arbeid, 

T. J. Vers c huur. 
De Minister van Koloniën, De Graaf f. 

( Uitgeg . 17 Februari 1933.) 

Sa Majesté la Rei11e des Pays-Bas 
et 

Ie Conseil Fédéral Suisse, 
désireux de favoriser Je développement des 

échanges commerciaux entre les Pays-Bas et 
la Suisse, ont résolu de conclure un traité et, 
dans ce hut, ont désigné pour leurs plénipoten
tia i res, savoir: 

Sa Majesté la R eine des Pays-Bas : Jonk
heer Frans Beelaerts van Blokland, Son Mi
nistre des Affaires Etrangères; 

L e Conseil Fédéral Suisse: Monsieur Walter 
Stucki, Directeur de la Div is ion du Commerce 
au Département fédéral de !'Economie publi
que, et Monsieur Arnold Gassmann, Directeur 
général des Douanes, 

lesquels, après s'être communiqué leurs 
pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due 
forme, sont convenus des articles suivants: 

Artjcle premier. Les Hautes Parties Con
tractantes conv iennent de s'accorder récipro
quement Ie traitement inconditionnel et illi
mité de la nation la plus favorisée pour tout 
ce qui concerne les droits de douane et tous 
droits accessoires, Ie mode de perception des 
droits, ainsi que pour la class ification et l'in
terprétation des tarifs et les règles, form a l i
tés et charges auxquelles les opérations de 
dédouanement pourraient être soumises. 

En conséquence, les produits naturels ou fa. 
briqués, originaires ou en provenance de cha
cune des Hautes Parties Contractantes, ne 
seront en aucun cas assujettis, sous les rap
ports susvisés, à des droits, taxes ou charges 
autres ou plus élevés ni à des règles et forma
! i tés au tres ou pi us onéreuses que ceux aux
quels sont ou seront assujettis les produits de 
même nature originaires ou en provenance 
d'un pays tiers quelconque. 

De même, les produits naturels ou fabri
qués E,xportés du territoire de chacune des 
H autes Pal'ties Contractantes à destination du 
territoire de l 'autre Partie, ne seront en 
aucun cas assu jettis, sous les mêmes rapports, 
à des droits, taxes ou charges autres ou plus 
élevés ni à des règles et formalités autres ou 
pi us onéreuses que ceux auxquels sont ou se
ront assujettis les produits de même nature 
destinés au territoire d'un pays tiers quel
conque. 

Tous les avantages, faveurs, privilèges et 
immunités qui ont été ou seront accordés à 
l'avenir par l 'une des Hautes Parties Con
tractantes dans la matière susdite aux produits 
naturels ou fabriqués originaires ou en prove
nance d'un pays tiers quelconque ou destinés 
au territoire d'un pays tiers quelconque, se
ront, immédiatement et sans compensation, 
appliqués aux produits de même nature ori 
ginaires ou en provenance de l 'autre Partie 
ou destinés au territoire de cette Partie. 

Sont exceptées, toutefois, des engaments for
m ulés au présent article, les faveurs actuelle
ment accordées ou qui pourra ient être accor
dées ultérieurement à des Etats limi trophes 
pour facil iter Ie trafic frontière, a insi que 
celles qui résultent d'une union douanière dé
jà conclue ou qui pourrait êtl'e conclue à 
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l'avenir pa,· l'une des Hautes Parties Con
tractantes. 

11 est entendu, en outre, que la clause de la 
nation la plus favorisée ne pomra être invo
quée par les Hautes Parties Contractantes 
pour obtenir des droits ou privilêges nou
veaux qui seraient accordés à l'avenir par 
l ' une d'elles dans des oonventions oolleotives 
auxquelles l'autre ne participe pas,, si lesdites 
conventions sont conclues sous les auspices de 
la. Société des Nations et ouvertes à l'ad.hés ion 
des Etat$'. Toutéfois, Ie· bénéfice des droits ou 
privilêges envisagés pourra être revendiqué 
par la Partie intéressée, si lesdits droits ou 
privilèges sont stipulés également dans des 
oonventions autres que les conventions oollec
tives répondant aux oonditions ci-dessus ou 
enoore si la Pa,-tie qui en réclame la jouïs
sance est disposée à acoorder la réciprocité de 
traitement. 

Art. 2. Les Hautes Parties Contractantes 
s'engagent à ne pas entraver Ie commerce par 
des prohibitions ou restrictions quelconques 
des impo1-tations ou des exportations. Les ex
ceptions suivantes seront admises à condition 
qu 'e lles soient applicables à tous les pays ou 
aux pays ou existent les mêmes conditions: 

a, prnhibitions ou 1·estrictio11s relatives à la 
séc,nité publ ique; 

b. prnhibitions ou restrictions édictées pour 
des raisons mo, .. ales ou humanitaires; 

c. prohibitions op restrictions concernant Ie 
trafic des armes, des munitions et des maté riels 
de guerre, ou, dans des ciroonstances exceptio
nelle , de tous autres approvisionnements de 
guerre; 

d. prohibitions ou restrictions éd ictées en 
,·ue de protkger la santé publique ou d'a smer 
la protection des animaux ou des plantes 
contt-e les maladies, les insectes et les para
s ites nuisibles; 

,e. prohibit ions 011 restrictions i, l'exporta
tion ayant pou,· but la protection du pat1·i
moine national, artistique, historique ou arché
ologique; 

/, prnhobitions ou restrictions ,\ l ' importa
lion ou à l'exportation de l'or, de l'argent, 
des espéces, du papier monnaie ou des titres; 

y. prohibitions ou restrictions ayant pour 
but d'étendre aux produits étrnngers Ie régime 
établi à l'intérieur du pays, en ce qui con
cerne la production, Ie commerce, Ie trans
port et la consommation des produits na
tionaux similaires; 

h , prohibitions ou restrictions appliquées à 
des produits qui font ou feront, à l'intérieur 
du pays, en ce qu i concerne la production ou 
Ie commerce, l'objet de monopoles d'Etat ou 
de monopoles exercés sous Ie controle de 
l'Etat. 

Le présent traité ne portera pas atteinte au 
àroit des Hautes Parties Contractantes de 
prendre des mesures de prohibition ou de res
triction à l'importation ou à l'exportation 
pour sauvega1·de1·, dans des circonstances 
<'xtraordinai,·es et anormales, les .intérêts vi
taux dit pays. 

Si des mesures de cette nature sont prises, 
elles devront être appl iquées, de telle manière 
qu'il n'en résulte aucune discrimination arbi
trnirn au détriment de l'autre Partie. Leur 
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durée devra être I imitée à la durée des motifs 
ou des circonstances qui les ont fait naître. 

Art. 3. En matière de transit, les Hautes 
Parties Contractantes appliqueront dans leurs 
1·elations les dispositions de la convention et 
du statut sur la liberté du trnnsit, signés à 
Barcelone, Ie 20 avril 1921. . 

Art. 4. Chacune des Hautes Part,es Con
tractantes se réset·ve la faculté de soumettre à 
des taxes les produits impm·tés du territoi1·e 
de l'autre Partie, si Jes mêmes produits sont 
g,·evés , à , 1.'intérieur du pays"d'une · taxe de fa
brication ou autre ou fabriqués avec des ma
tières soumises à une telle taxe. 

Les taxes intérieures qui grévent ou gré
veront ultérieurement, sur Ie territoire de 
l'une des Hautes Parties Contractantes, la 
production, la préparation, la circulation ou 
la consommation d'une marchandise pour Ie 
compte de qui que ce soit, ne pourrnnt, sous 
aucun prétexte, frappe,· les produits originai
res de l'autre Partie d'un taux plus élevé ou 
d'u11e manière plus onéreuse qu'elles ne frap
pant les produits similaires indigènes ou, à 
leur défaut, cem< de la nation la plus favo
risée. 

Les produits formant l'objet de monopoles 
d'Etat ainsi que les matières propres à la 
fabrication de produits monopol isés, de même 
que les marchandises pour la fabrication des
quel les des produits monopolisés ont été em
ployés, pourront, en garantie du monopole, 
être frnppés à l'importation d'une taxe sup
plémentaire, même si les produits ou matières 
similaires indigènes n'y sont pas assujettis. 

Cette taxe sera remqoursée si, dans un délai 
de trnis mois, il est prouvé que les matières 
impo ées ont été employées d'une manière qui 
exclut la fabrication d'un article monopolisé. 

Art, 5. Pour l'importation des marchandi
ses, la présentation de certificats d'origine ne 
sera pas exigée. Si , toutefois, l'une des Hau
tes Parties Contractantes frappe les marchan
dises d'un Etat tiers de droits pi us élevés que 
ceux qui sont appl icables aux marchandises 
de l'autre Partie, ou si e lle soumet les mar
chandises d'un pays tie1-s à des prohibitions 
ou restrictions d'impo1-tation auxquelles ne 
sont pas assujetties les . mal'Chandises de 
l'autre Partie, elle peut, au cas ou les cir
constances l'exigeraient, faire dépendre de la 
présentation de certificats d'origine, l'appli
cation des dmits les plus réduits aux mar
chandises de l'autre Partie ou leur admission 
à l'entrée. 

Les certificats d'origine seront délivrés soit 
par les autorités douanières, soit par les 
chambres de commerce oompétentes, soit enfin 
par tout autre organisme désigné pa,· Ie pays 
d'exportation et acoepté par Ie pays d'impor
tation, 

Le visa consulaire n'est pas exigé pour les 
certificats d'origine. 

Dans tous les cas ou l'une des· Hautes Par
ties Contractantes signalera à I 'autre que des 
doutes se sont élevés sur l'exactitude d'un 
certificat d'origine ou que des pratiques fràu
duleuses se sont produites dans la délivrance 
ou l'emploi d'un certificat, la Partie à la
quelle la plainte aura ét;é adressée provo
quera immédiatement une enquête sur les 

6 
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faits inm•jminés, en communiquera les résultats 
à la , Partie plaignante et, Ie cas échéant, 
prendra .toutes mesures en son pouvoir pour 
prévenir la continuation de ces pratiques 
inclues ou frauduleuses. En aucun cas, l'une 
des Hautes Parties Contractantes ne procédera 
à des investigations par ses propres organes 
sur le territoire de l'autre Partie. 

Art. 6. L es négociants, les fabricants et 
autres industriels de l'une des Hautes Par
t ies Contractantes ainsi que leurs commis
voyageurs, auront ' ie droit, sur la production 
d'une carte de légitimatioh délivrée par les 
autorités compétentes de leur pays et en ob
sei·vant les forma) ités prescrites, de faire des 
achats de marchandises dans Ie territoire de 
l 'a utre Partie, chez des négociants ou dans des 
locaux de vente puhlics ou chez des personnes 
qui produisent ces marchandises . IJs pourront 
aussi prendre des commandes chez les négo
ciants ou chez d'autres personnes dans l'exploi
tation industrielle desquelles les marchandises 
du genre offert trouvent leur emploi. Ils sont 
autorisés à apporter avec etL"- des échantillons 
ou modèles, mais non des marchandises, et ne 
seront astreints, pour l 'activité décrite au pré
rnnt alinéa, ni à un impöt ni à une taxe spé
cia le. Les industriels (voyageurs de commerce) 
munis d'une carte de légitimation ont toute
lois Ie droit d'apporter avec eux des marchan
dises dans la mesure ou les industriels (voya
geu1·s de commerce) du pays y sont autorisés. 

Les ouvrages en or, en platine ou en argent, 
qui sont importés par des voyageurs de com
merce et ont été dédouanés avec passavant, 
comme échantillons de commerce, peuvent, 
sur demande, être exonérés de l'accompl isse
ment des formalités de garantie (poinçonnage 
ou vérification) prévues pour ces ouvrages, à 
la condjtion qu'une garantie suffisante soit 
fournie. Cette garantie est acquise au fisc 
pour les marchandises non réexportées dans 
Ie délai fixé par Ie passavant, au cas ou l a 
preuve ne pourrait pas être fournie que les 
formalités de garantie {poinçonnage ou véri
fication) ont été accomplies après coup. 

Les cartes de légitimation doivent être C?n
formes au modèle établi dans la convent10n 
internationale pour la simplification des for
malités douanières signée à Genève Ie 3 no
vembre 1923. Un' visa consulaire ou autre 
n'est pas exigé. .. 

Les dispositions ci-dessus ne sont pas apph 
cables.; aux industries amhulantes, au colpor
tage et à l a recherche de C?~mandes c~ez les 
personnes qui n'exercent rn mdustrie ll1 com
merce· les Hautes Parties Contractantes se 
1·éserv~~t, à ce sujet, l'entière liberté de l eur 
législation. 

Art . . 7. Les ressortiss11nts de chacune des 
Hautes Parties Contractantes auront la li
berté de participer, sur Ie territoire de l'autre 
Partie, en qualité d'exposants, vendeurs ou 
acheteu:rs èt claus les mêmes conditions que les 
nationaux, aux marchés ou foires qui y 
seraient organisés. 

Art. 8. Les sociétés commerciales, indus
trielles , financières, d'assurances, de transport 
et, de com1nunications valablement constituées 
d'après les fois de 1',une des Hautes Parties 
Conh:actantes et aya nt le1;1r siège sur son ter-

ritoire seront juridiquement 1·econnues dans 
l'autre pays. Leur capacité et droit d'ester en 
justice seront appréciés d'après la loi sous Ie 
régime de laquelle elles ont été constituées. 

Lesdites sociétés pourront, sous réserve de 
l'accomplissement des formalités prévues à 
eet effet par les lois et règlements en vigueur, 
étendre leurs opérations sur Ie territoire de 
l'autre Partie, y acquérir des droits, Jes y 
exercer et y poursuivre leur activité écono
rnique. 

Lesdites sociétés jouiront, à tous égards, du 
tra itement accordé aux sociétés constituées sur 
Ie territoire du pays Ie plus favorisé; elles ne 
seront astreintes, notamment, à aucune con
tribution ou 1·edevance fiscale, de quelque dé
nomination et de quelque espèce que ce soit, 
autres, plus élevées ou plus onéreuses que 
celles qui sont ou seront perçues des sociétés 
de l a nation la plus favor isée. Elles seront 
dispensées de participer à tout emprunt forcé. 

Art. 9. En ce qui concerne la navigation 
intérieure ainsi que toutes redevances et taxes 
y afférentes, aucune des deux Hautes Parties 
Contractantes ne traitera, sur ses vois d'eau 
intérieures, naturelles ou artificielles, ou dans 
ses ports ouverts au trafic, les bateaux d'in
térieur de l 'autre Partie, effectuant des trans
ports a ussi bien entre des ports des deux 
réseaux intérieurs nationaux qu'entre deux 
ports d'un rnême reseau intérieur national, 
lems cargaisons et équipages, moins favorable
ment que les bateaux d'intérieur, cargaisons 
et équipages de ses propres ressortissants et 
entreprises ni que cetLx de la nation la plus 
favorisée. 

L'activité professionnelle des entreprises de 
navigation de l'une des Hautes Parties Con
tractantes n'ayant pas .Ie siège de leurs af
faires sur Ie territoire de l'autre Partie ne 
sera grevée sur Ie territoire de cette dernière 
que pour Je revenu résultant du transport de 
marchandises et de personnes entre des ports 
de cette dernière Partie. 

L'activité professionnelle de l'équipage de 
bateaux des entreprises visées dans l' a linéa 
précédent exerçant Je transport international 
de marchandises et de persm:mes ne sera gre
vée d'aucune taxe pour autant que les mem
bres des équ ipages de ces bateaux n'ont pas 
domicile dans Ie territoire de la Partie inté
ressée à la perception d'une taxe. 

Sont considérés comme bateaux d'intérieur 
des Hautes Parties Contractantes, les báti
ments destinés à naviguer principalement sur 
les fleuves, canaux et lacs et appartenant à 
des ressortissants ou des entreprises des Hau
tes Parties Contractantes ou affrétés par eux. 

Art. 10. Sous condition de réexportation 
ou de réimportation et sous réserve des mesu
res de controle l a franchise de tout droi t d' en
trée et de sortie est stipulée réciproquement: 

1 °. pour les objets à réparer: 
2°. pour l es sacs, caisses, tonneaux { en bois, 

fer ou autre matière), dames-jeannes, paniers 
et autres récipi ents semblables, ainsi que . tous 
autres emballages extérieurs usités dans Ie 
commerce, marqués et ayant servi, importés 
vjdes pour être réexportés remplis ou réim
portés -vides après avoir été el1porté~ remplis; 

3°. pour les baches ou au tres couvertures 
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pour wagons, chariots et paniers ayant déjà 
servi,1 quand elles sont importées pour l'ex
portation de la marchandise; 

4° . . pour les outils, instruments et engins 
mécaniques, qu'une entreprise industrielle 
d'une· des Hautes Parties Contractantes im
porte sur Ie territoire de !'autre Partie en 
vue. d'y faire accomplir par son personnel des 
travaux de montage, d'essai ou de réparation 
ou "des: travaux · analogues, la franchise . étänt 
applicable non seulement pour Ie matériel 
introduit · par Ie personnel lui-même, mais 
aussi pour celui expédié séparément; 

5°. pour les machines, appareils et leurs 
parties expédiés à l'essai d'un pays dans 
l'autre ; 

· 6°. pour les fo1mes de bois ou d'autre ma,. 
tières , à l'usage des fonderies (modèles pour 
fonderies) ;•. 

7°. ,: pour les,marchandises (à l'exception des 
articles comestibles) qui sont envoyées pour 
une vente incertaine en dehors du trafic des 
marchés et des foires pourvu que la réexporta
tion ait lieu en bloc; 

8°. pour les échantillops et modèles, dans 
le cadre de la convention internationale pour 
la simplification des formalités douanières, 
signée à Genève Ie 3 novembre 1923; 

9°. pour les objets destinés aux expositions, 
aux:'foii'es commerciales et aux concours ayant 
un caractère public, reconnu tel par l'admini
stration des douanes; 

10°. pour les voitures de déménagement de 
toutes espèces et pour les cadres de déménage
ment, qu'ils passent la frontière sur route ou 
par chemin de fer. Toutefois, ces véhicules et 
cadres ne pourront être utilisés pour des aé
ménagements à l'intérieur du pays. 

La réexportation ou la réimportation de
,-ront avoir lieu dans un délai raisonnable. 

Art. ll. Lorsque l'identité des marchan
dises peut être établ ie par la production de 
contrats, factures , correspondances, ainsi que 
par les constatations faites lors de la vérifica
tion en douane, Ie service · des douanes peut 
accorder la restitution des droits perçus sur 
les lnarchandises retournées à l'expéditeur 
primitif de l'une des Hautes Parties Contrac
tantes, si ce retour se fait par suite de refus 
ou par suite d'inexécution ou de rupture de 
marché et à la condition que la marchandise 
soit , réexportée dans un délai de trois mois. 
La demande de remboursement doit avoir lieu 
avant l_'expiration d'un délai d'un an. 

Pour certaines catégories de marchandises 
dont la nature permet facilement la substitu
tion, les Hautes Parties Contractantes pour
rnnt subordonner la restitution des droits à ' la 
condition que !'envoi soit resté constamment 
sous • Ie controle de la douane ou du chemin 
de fer . 

Aucun droit d'exportation ne sera imposé 
lors d'e la réexportation de ces marchandises. 

Art. 12. Les adminjstrations compétentes 
pourront exiger que les déclarations en douane 
contiennent, outre la nature, l'espèce, la 
qualité, la provenance et la destination de la 
marchandise, Ie poids, Ie nombre, la mesure 
et la .valeur en cónformité aux prescriptions 
légales y relatives. 

Si Ie déclarant_ se trouve dans l'impossibilité 

d'énoncer l'espèçe ou la quantité à soumettre 
aux droits, la dotiane -:Po.urra lui permettre de 
vérifier, à ses frais·, dl/.JlS ,un local désigné mi 
agréé, par elle, l'esM\ Je poids, la mesuré 
ou Ie , nombre, après , quo.i l'importateur ser!' 
tenu de faire la déclaration détaillée de la 
marchandise dans les délais , voulus par la 
législation de chaqµe pays. · 

Si , les renseignement,s produits sur les fac
tures et lettres de voitures sont insuffisantB 
pour permettre d'.établir ,une déclaration ré
gulière, Ie service .des douanes accordera, sur 
simple demande verbale . de l'intéressé, l'auto
risation d'examiner la marchandise avant Ie 
dépót de Ja, déclaration. 

Art. 13. Les Hautes Parties Contractantes 
se garantissent réciproquement Ie traitement 
de la nation la plus favorisée en ce qui con
cerne les matières qui font l'objet des articles 
du présent traité. . 

Art" 14. Le présent traité étendra égale
ment ses effets à la Principauté du Liechten
stein aussi longtemps que celle-ci sera liée à 
la Suisse par un traité d'union douanière. 

Art. 15 . Tout différend concernant l'inter
prétation, l'applioation et l'exécution du pré
sent traité et du protocole final qui n'a pu 
être réglé entre les Hautes Parties Contrac
tantes dans un délai raisonnable, sera soumis à 
la Cour Permanente de Justice Internationale, 
laquelle statuera sur Ie .différend en procédure 
sommaire, à la requête des deux Parties ou de 
l'une d'Elles. 

Art. 16. Le présent traité • remplace les 
articles 2, 3 et 4 du traité d'amitié, de com
merce et d'établissement entre Ie Royaume des 
Pays-Bas et la Confédération Suisse, du 19 
août 1875. . 

Il est conclu pour cinq ans. Il sera ratifié 
et les instruments de ratification en seront 
échangés à La Haye aussitót que possible. Il 
entrera en vigueur trente jours après !'échange 
des instruments de ratification. 

Sil n'a pas été dénonoé trois mois avant 
d'arriver à expiration, il sera prorogé par voie 
de tacite reconduction, chaque Partie se ré
servant alors Ie droit de Ie dénoncer à tout 
moment pour lui faire prendre fin six mois 
après. 

En foi de quoi, les plénipotentiaires respec
tifs ont signé Ie présent traité et y ont apposé 
leurs cachets. 

Fait, en double, à La Haye, Ie 26 mai 1930. 

Beelaerts van Blokland. (L. S.) 
W. Stllcki. (L. S.) 
A. Gassmann. (L. S.) 

PR0'.1,'0COLE FI~ ~L. 

Au moment de prooéder à Ja signature du 
traité de commerce conclu aujourd'hui entre 
les Pays-Bas et la Suisse, les soussignés ont 
dressé Ie présent protocole final qui consti 
tuera partie intégrante dudit tra ité: 

Ad art. l. Les dispositions du présent ar
ticle n'empêcheront pas la Suisse d'appliquer 
dans un conflit douanier avec un pays tiers 
des droits différ~ntiels aux produits origi
naires 'de ce pays, même s'ils sont de prove
nance néerlandaise. 



1933 26 JANUARI (S. 28-32) 84 

Si l'une des Hautes Pa rtie Contracta ntes 
se voit dans Ie cas de recouri,· à des mesures 
-applicabl es a ux produits d ' un pays t ie ,·s , e ll e 
devra procécler de te lle façon que ces mesures 
Jèsent Ie moins poss ible Ie commerce de l 'autre 
Partie. 

Il est entendu q ue la clause de la nation 
la plus favori sée ne s'applique pas a ux avan
tages découlant de tra ités bilaté raux ou pluri
latéraux , o u mesu res unil atéra les, ayant pour 
but d'é vite ,· 1 a doubl e impos ition, ainsi que 
de tra ités de d roit internationa l pri vé et 
notamment des traités y relatifs de La H aye. 

Ad art. 7. L es· disposit ions de l 'a rticle 7 
ne portent aucu ne a tteinte au droit de c ha
cune des H a utes P a rti es Cont ractantes de ré
server certains foires ou marchés à leurs 
propres ressortissants. 

Ad art. 10. P our l ' ide ntification des ma r
cha ndises, il se ra réciproquement a joutó foi 
aux sig nes de reco nnaissance officie ls a pposés 
à la sortie du ter r ito ire de l' une des Parties 
sur les marcha ndi ses qui fo nt l 'objet d 'un 
passavant ou d'une simple insc ri ption. L es 
offices doua niers des deux Parties n'en ont 
pas moins Ie dro it, s' il s Ie jugent nécessaire, 
d'appose r encore leurs sig nes pa rt iculie rs. La 
réexporta tion ou la ré importation pourra, dans 
les cas visés aux numéros 2° à 10 °, se fa ire 
aussi pa r un bureau de douane aut,·e que 
celui p ar lequel les m a rcha ndises ont été im
portées ou exportées . 

P our l'applica tion du numéro 1° il est en
tendu que les objets a menés du territoire de 
l ' une des Hautes Part ies Contractantes da ns 
Ie territo ire de l'autre Partie pour y être 
ré pa rés ou pour être ré introdui ts a p rès répa
r a tion da ns Ie p remie r territoire seront exempts 
de tout droit de doua ne, pourvu que les forma
]i tés prescri tes en pa re il cas soient obse rvées, 
que la nature essent ie ll e des objets so it la 
même e t que l'ident ité des obje ts expor tés et 
,·éimportés soit hors de dou te. Les diffé rences 
de poids ou de va le ur provena nt de l 'amélio
r ation des marchand ises se ront ca lculées a vec 
toute la tolé rance poss ible et les petites dif
fé rences 11e donne ront pas I ieu à une a ug
m entation de taxes. 

Ad a r t . 15. onobstant les stipu lations de 
l' art icle 15 les H a ut.es Parties Cont ractantes 
pré voient pour des cas spéc iaux d 'ordre écono
mique la nomina tion d'un ou de plusieurs 
e xperts qui déc ideront comme a rb itres. 

La H aye, Ie 26 m a i 1930. 

·Beelaerts van B lokl a nd. 
W . Stucki. 
A. Gassm a nn. 

PROTOCOLE ADDITIONNEL. 

Après la sig na ture du tra ité de commerce, 
conclu Ie 26 mai 1930 ent re les P a ys-Bas et 
la Suisse, les souss ignés ont dressé l11 présent 
protocol e additionnel: · 

Il est entendu que Ie sus-dit tra ité se ra 
éga lem 11nt a pplicable aux Indes N éerl a nda ises , 
au Snrina m et à Curaçao, à l'excep t ion du 
cabotage sur les cótes des Indes N éerlanda ises , 
laquell e matière reste exclusivem ent soumis'e 
a ux lo is et règlements e n vigueur da ns ce 
te rritoire , ainsi qu'à l'exception des a rt icles 

2 (vo ir lettre expl icative en date de ce jour), 
10 et 11 du trai té et des disposit ions ad art i
cle 10 du p rotoco le fin a l y annexé . Il est 
bien ente nclu que pou r les mat iè res tra it.ées 
aux art icles 2, 10 et 11 du t raité et des di s
posit ions du p rotocole fina l y annexé ad a di 
cle 10, les H autes P a r t ies Contracta ntes se 
garanti ssent récip roquement Ie t r a itement de 
la na t ion l a plus favori sée. 

Le sus-di t tra ité et son protocole fina l entt-e
ront en vig ueur pour ce qui concerne les terri
toires d'outre-mer sus-m ent ionnés trois mois 
après ! 'écha nge des instruments de ratifica
tion . 

En foi de quoi les soussignés, dûment auto
r isés à eet e ffet pa r leu rs Gouverneme nts res
pect ifs, ont sig né Ie p résent protocole addi 
tionnel qui se ra considé1·é comme fai sant par
tie intégrante dud it tra ité . L a rat ification de 
ce de rnier emportera ratification du présent 
protocole. 

F a it en double, à Genève, Ie 19 j u in 1931. 

s. 29 . 

N ede rbragt . 
S t ucki . 

26 J anuari 1933. BESL U IT tot schors ing van 
het beslu it van den raad der gemeente 
H uizen van 5 Janua ri 1933, stre kkende tot 
schorsing van den gemeente-a rchitect S. 
M ossel . 

Geschorst tot 1 J ul i 1933. 

s. 30. 

26 Janiiari 1933 . BESLU IT tot bepaling van 
het tijdstip waarop de Geldschieterswet 
ten volle in werking zal tred en . 

Inwerkingtreding 1 M aa,·t 1933. 

s. 31. 

26 . J anuari 1933. BESLU IT tot schorsing 
tot 1 Augustus 1933 van het besluit van 
d en raad der gemeente B eerta, van 2 
J a nuari 1933, waarbij besloten is a a n all e 
schoolkindere n school voeding, kl eeding en 
schoe isel te verstre kken. 

s. 32. 

26 J anuari 1933. BESLUIT betreffende het 
tijdstip van inwerkingtreding van een aan. 
t a l a rtikel en van de Ambtenarenwet 1929 
e n van de Milita ire Ambtenarenwet 1931. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de gem eenschappelijke voordracht van 

Onze Ministers van Justitie en van Defensie 
van 13 Januari 1933, 2e Afdeeling A, n° . 921, 
e n va n 20 Janua ri 1933, I e Afd., n° . 88 ; 

Gelet op a rtikel 135 van de Ambtenaren
wet 1929 en op a rtikel 16 van de Militaire 
Ambtenarenwet 1931 ; 

H ebben goedgevonden e n verstaan : 
te bepa len a ls volgt : 

E enig a r t ikel. 
De tweede titel , benevens de artikelen 128, 

129 en 130 van de Ambtenarenwet 1929 en de 
Milita ire Ambtenarenwe t 1931 trede n in wer
king met inga ng van 1 Maart 1933. 

i. 
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Onze Ministers van Justitie en van Defensie 
zijn, ieder voor zooveel hem betreft, belast 
met de uitvoering van dit besluit, hetwelk 
in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 26sten J anuari 1933. 
WILHELMINA. 

De· Ministe1· van J ustitie, J. Do n n e r. 
De Minister van Defensie, L. N. Deck e r s. 

{Uitgeg. 3 Februa1-i 1933. ) 

s. 33. 

27 Januari 1933. BESLUIT tot wijziging en 
aanvulling van het Bezoldigingsbesluit 
Burgerlijke Rijksambtenaren 1928 (Staats
blad 1929, n°. 72) , laatstelijk gewijzigd 
bij het Koninklijk besluit van 24 Decem
ber 1932 (Staa tsblad n°. 635a) . 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Mi111ster van 

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken, 
Voorzitter van den Raad van Ministers , van 
30 December 1932, n°. 553, Kabinet M.R. ; 

Gelet op artikel 63 der Grondwet ; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

17 Januari 1933, n°. 17); 
Gezien het náder rapport van Onzen l\iinis

ter voornoemd va11 25 Januar i 1933, n°. 23, 
Kabinet M .R.; 

Overwegende, dat het wenschelijk is het Be
zoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 
1928 opnieuw te wijzigen en aan te vu ll en ; 

}lebben goedgevonden en verstaan: 
Eenig artikel. 

In vorengenoemd Bezoldigingsbesluit de ll:\

volgende wijzigingen en aan vuil in gen aan te 
brengen: 

I. Gerekend van 1 Mei 1932: 
In bijlage A I: 

In schaal 192 vervallen onder de afdeeling 
,,Justitie", onderdeel " Rijkstucht- en. opvoe
dingswezcn", de ambten van Hoofdcommies ter 
directie bij de Rijksopvoedingsgestichten voor 
jongens en Bedienaar van den Godsdienst 
(hoofdbetrekking) bij de R ijksopvoed ingsge
stichten voor jongens. 

In bijl age C: 
In Hoofdstuk VII, Rljksstraf-, tucht• en 

opl'oedlngsgestlchten, § 2. Rijksopvoedings
gestichten en Tuchtschol en: 

1°. wordt in artikel 6 voor "het Rijksop-
voed ingsgesticht voor meisjes" gelezen: 

de Rijksopvoedingsgestichten; 
2°. vervallen in het eerste lid van artikel 6: 
a. in den eersten en tweeden regel de woor-

den "den opvoedend-ambtenaar, den leeraar 
en"· 

b.' in den vierden en vijfden regel de woor
den " hoofdakte, akt~n, genoemd in art. 1, 
onder II, b, van het Koninklijk besluit van 11 
Juli 1921 (Staatsblad n°. 918),"; 

c. in den zestienden tot en met aohttienden 
regel de woorden "voor het hoofd van onder
wijs" , zoomede "en voor den leeraar en den 
opvoedend-ambtenaar tot f 600", terwijl 

cl. in den elfden regel voor "slöyd A en B" 
1 wordt gelezen: handenarbeid; 

3°. wordt in het tweede lid van artikel 6 
voor "deze ambtenaren" gelezen: 

de in dit artikel en in artikel 5 bedoelde 
ambtenaren. 

III. Met ingang van 1 AJ>rll 1933: 
In bijl age AI: 
In schaal 192 wordt onder de afdeeling 

,,Justitie", onderdeel " Rijkstucht- en opvoe
dingswezen", na 'de inschrijving " Directrice bij 
de '.l.'uchtschool voor meisjes", opgenomen: 

Na schaal 142 en hetgeen daaronder is ver- I 
meld wor<lt opgenomen: { 

Amsterdam. 
Secretaris van den Voogdij- 's-Gravenhage. 

raad te: Rotterdam. 
SCHAAL H2n. 

f 2700-f 3400, 7 jaar. 
7 jaal'lijksche verhoogingen van f 100. 

Justitie. 
R ijkstucht- en opvoedingswezen. 

Ambtenaar voor de Kinderwetten bij den Voog
dijraad te Maastr icht. 

II. Gerekend van 1 ,Januari 1933: 
In bijl age A I: 
In schaal 24 verva lt onder de afdeeling 

,,Justitie", onderdeel " Rijkstucht- en opvoe
dingswezen", het ambt van Beambte in alge
meenen dienst bij de R ij ksopvoedingsgestichten 
voor jongens. 

In schaal 31 wordt onder de afdeel ing 
,,Justitie", onderdeel "Rijk.stucht- en ovvoe
dingswezen", als eerste inschrijving opgeno
n1en : 
Beambte in algemeenen dienst bij de Rijks

opvoedingsgestichten voor jongens. 
In schaal 3G vervalt onder de afdeeling 

,,Justitie", onderdeel "Rijkstucht- en opvoe
dingswezm" , het ambt van Klerk bij de Rijks
opvoedingsgestichten voor jongens. 

De schalen 119, 132 en 168 komen, met het
geen daaro11der is venneld, te vervall en. 

In bijl age A II : 
Onder het hoofd "f 1600 ten hoogste", af

cleel ing ,,Justitie", onderdeel "Rijkstucht- en 
opvoedingswezen", vervalt de pi aatsnaam 
Breda. 

Onder het hoofd "t 1800 ten hoogste", tif
<leeling ,,Justitie", onderdeel " Rijkstucht- en 
opvoedingswezen", vervalt de plaatsnaam Til 
burg. 

Onder het hoofd "f 2000 ten hoogste", af
deeljng "Justitie", onderdeel "Rijkstucht- en 
opvoedingswezen", wordt achter "Secretaris 
van den Voogdijraad te:" tusschen de plaats
namen " Assen" en "Leiden" ingelascht Breda. 

Onder het hoofd "f 3500 ten hoogste", af
deeling ,,Justitie", onderdeel "Rijkstucht- en 
opvoedingswezen", vervallen achter "Secreta
ris van den Voogdij raad te:" de inschrijvingen 
f,-msterdam I, Amsterdam II, 's-Gravenhage I, 
s-Gravenhage II, Rotterdam I en Rotter
dam II. 

IV. 
In bij lage AI: 
In schaal 1 wordt onder de afdeeling 

,,Justitie", onderdeel "Rijkstucht. en ovvoe
dingswezen", a ls eerste inschrijving opgeno
men: 
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Machineschrijver bij het Algemeen College van 
toezicht, bijstand · en advies. 

. In dezelfde schaal wordt onder de afdeeling 
"Waterstaat", na de inschrijving, vermeld 
onder het onderdeel "Staatsbedtrijf der Poste-
1-ijen, T eler,rafie en T elefoni e", opgenomen: 

Staatsvissche,·shavenbedrijf te IJmuiden. 
Machineschrijver. 

In schaal 11 wordt onder de afdeeling 
,,Justitie", onderdeel " R ijkstucht- en opvoe
dingswezen", als eerste in chrijving opgeno
m en: 
Schrijver 2e klasse bij het Algemeen College 

van toezicht, bijstand en advies. 
In dezelfde schaal wordt onder de afdeeling 

"Waterstaat", na de inschrijvingen, vermeld 
onder het onderdeel "Staatsbedrijf der Poste
rijen, T el egrafi e en T elefonie", opgenomen: 

Staatsvisschershavenbed,ijf te JJ,nui:den. 
Schrijver 2e ki asse. 

In schaal 36 vervalt onder de afdeel iug 
,,Justitie", onderdeel " R ijkstucht- en opvoe
dingswezen" , het ambt van Klerk bij het Al
gemeen College van toezicht, bijstand en ad
vies. 

In dezelfde schaal vervalt onder de afdeeling 
,,Waterstaat" het onderdeel "Staatsvisschers
havenbedrijf te IJmuiden" en hetgeen daar
onder is vermeld. 

In schaal 53 wordt onder de afdeeling 
,,Justitie", onderdeel " R ijkstucht- en opvoe
dingswezen", als eerste inschrijving opgeno
men: 
Schrijver le klasse bij het Algemeen College 

van toezicht, bijstand en a dvies. 
_ In dezelfde schaal wordt onder de afdeeling 
"Waterstaat", na de inschrijvingen, vermeld 
onder het onderdeel "Staatsbedll'ijf der Poste-
1·ijen, Telegrafie en Telefonie", opgenomen: 

Staatsvfaschershavenbedrijf te lJmuiikn. 
Schrijver le klasse. 

In schaal 82 vervalt onder de afdeeling 
,,Justitie", onderdeel "Rijkstucht- en opvoe
dingswezen", het ambt van Secretaris, Alge
meen College van toezicht, bijstand en advies. 

In schaal 93 wordt onder de afdeeling 
"Justitie", onmiddellijk vóór het onderdeel 
,,Reclassee,ing", opgenomen: 

Rijkstucht- en opvoedingswezen. 
Adjunct-commies bij het Algemeen College van 

toezicht, bijstand en advies. 
In schaal 96, afdeeling "Waterstaat", ver

valt het onderdeel "Staatsvisschershapenbedrijf 
te IJmuidJen" en hetgeen daaronder is ver
meld. 

In schaal 126 wordt na de afdeeling "De
fensie" en hetgeen daaronder is vermeld, op-
genomen: 

Waterstaat. 
Staatsvisschershavenbedrijf te IJmuiden. 

Kassier. 
In schaal 131 vervalt onder de afdeeling 

,,Waterstaat", onderdeel "Staatsvisschersha
venbedrijf te JJ,nuiden", het ambt . van 2e 
Boekhouder. · 

In schaal 150 wordt onder de afdeeling 
,,Economische Zaken en Arbeid", na de in-

~chrijving, vermeld onder het onderdeel ,, ('lan
tenziektenkundige -dienst" , opgenomen , 

1 1 
Domeinbeheer. 

Techpisch ambtenaar. 

In bijlage A II: 
Onder het hoofd "f 1000 vast" wordt· onder 

de afdeeling ,,Justitie'' na de inschrijving, 
vermeld onder het onderdeel " Rijkspolitie'· , 
opgenomen: 

Rijkstucht- en opvoedingswezen. 
Secretaris van het Algemeen College van toe-

zicht, bijstand en advies. , 
Onze Ministers, Hoofden der Departementen 

van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor zoo
veel hem betreft, belast met de uitvoering van 
dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal wor
den geplaatst en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 27sten Januari 1933. 

s. 34. 

WILHELMINA. 
De Minister van Staat, 

Minister van B innenlandsche Zaken, 
Vo01·zitter van den Raad van Ministers. 

R u y s d e B e e r e n b r o u c k. · 
( Uitgeg. 7 Feb1-ua1·i 1933.) 

27 Januari 1933. BESLUIT, bepalende de 
bekendmaking in het Staatsblad van het 
verdrag van Genève, betreffende de aan
duiding van het gewicht op groote stukken. 
vervoerd per schip (Staatsblad 1932, n° . 
185) . 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Gezien de wet van 28 April 1932 (Staats

blad n°. 185) , houdende voorbehoud der be
voegdheid tot toetreding tot het ontwerp-ver
drag betreffende de aanduiding van het ge
wicht op groote stukken , vervoerd per schip 
(Genève, 1929), waarvan een afdruk en een 
vertaling bij dit besluit zijn gevoegd; 1 

Overwegende, dat Onze akte van bekrachti
ging van dat ontwerp-verdrag, overeenkom
stig artikel 2, aan den Secretaris-Generaal 
van den Volkenbond is medegedeeld en door 
hem op 4 Januari 1933 is ingeschreven, zoodat 
het verdrag, overeenkomstig artikel 3, op 4 
J anuari 1934 voor Nederland in werking zal 
treden; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van 24 Januari 1933, 
Directie van het Protocol, n°. 2874; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
meergenoemd verdrag, alsmede de verta

ling daarvan, te doen bekend maken door 
de plaatsing van dit besluit in het Staatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departemen
ten van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor 
zooveel hem aangaat, belast met de uitvoe
ring van hetgeen ten deze wordt vereischt. · 

's-Gravenhage, den 2'isten Januari 1933. 
WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
B e e I a e r t s v a n B I o k I a n d. 

(Uitgeg. 10 Februari 1933.) 

1 Zie voor de Fransche en Engelsche tekst 
van het verdrag Staatsblad 1932 n°. 185. 
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Ver t a I ing. 

VOLKENBOND. 

INTJ<~RN ATION ALE AR BEIDS
CONFEUEN'l'IE. 

·verdrag· betrerrende de aanduiding· van het 
g·ewlc ht op groote stukken, vervoerd 

per schip. 

De Algemeene Conferentie van de Inter
nationale Organisatie van den Arbeid van den 
Volkenbond, door den Raad van Beheer van · 
het Internationaal Arbeidsbureau bijeengeroe
pen te Genève en aldaar bijeengekomen op 
30 Mei 1929 in hare twaalfde zitting, beslo
ten hebbende verschillende voorstellen aan te 
nemen betreffende de aanduiding van het ge
wicht op groote stukken vervoerd per schip, 
welk onderwerp begrepen is in het eerste punt 
van de agenda der zitting, en besloten hebben
de, dat deze voorstellen den vorm zullen aan
nemen van een ontwerp van een internatio
naal verdrag, 

neemt heden, den 21 Juni 1929, het volgende 
ontwerp-verdrag aan, ter bekrachtiging door 
de leden van de Internationale Organisatie 
van den Arbeid, zulks overeenkomstig de be
palingen van deel XIII van het Verdrag van 
Versailles en van de overeenkomstige deelen 
der andere Vredesverdragen : 

Art. 1. Elk stuk of voorwerp, dat 1000 
Kilo bruto (een m,etrieke ton) of meer weegt, 
ten vervoer aangeboden binnen de grenzen van 
het grondgebied van een lid, dat dit verdrag 
ratificeert en bestemd om over zee of over een 
1·ivier of eenigen anderen b innenwaterweg ver
voerd te worden, moet, vóór de inlading, de 
aanduiding dragen van zijn gewicht, van bui
ten er op aangebracht, op een duidelijke en 
cluurzaine manier. 

De nationale wetgeving kan, in buitenge
wone gevallen, waarin het moeil ijk is om het 
juiste gewicht te bepalen, vergunning ver
leenen om het gewicht bij benadering er op 
aan te du iden. 

De verplichting om voor de nakoming vau 
deze bepaling te waken, rust op de Regeering 
van het land, waar de goederen ten vervoer 
worden aangeboden, en niet op de R egeering 
van een land, waardoor de goederen op weg 
naar hunne bestemming komen. 

Het staat aan de nationale wetgevingen OIJI 
te bes! issen, of de verplichting om het ge
wicht op de bovenaangeduide wijze aan te 
brengen, moet rusten op den afzender of op 
een ander. 

Art. 2. De officieele bekrachtiging van dit 
verdrag, overeenkomstig het bepaalde in deel 
XIII van het Verdrag van Versailles en de 
overeenkomstige deelen van de andere Vredes
verdragen, zullen worden medegedeeld aan 
den Secretaris-Generaal van den Volkenbond 
en door hem worden ingeschreven. 

Art. 3. Dit verdrag zal slechts verbindend 
zijn voor de leden van de Internationale Or
ganisatie van den Arbeid, die hunne bekrach
tiging door den Secretaris-Generaal hebben 
doen inschrijven. _ 

Het zal van kracht worden twaalf maanden 

nadat de bekrachtigingen van twee leden door, 
den Secretaris-Generaal zullen zijn i ngeschre
ven. 

Vervolgens zal dit verdrag voor ieder der 
andere leden in werking treden twaalf maan
den na den datum, waarop de bekrachtiging 
van dat lid door het Secretariaat zal zijn 
ingeschreven. 

Art. 4. Zoodra de bekrachtigingen van twee 
leden der Internationale Organisatie van den 
Arbeid door het Secretariaat zijn ingeschreven, 
zal de Secretaris-Generaal van den Volken
bond van dit feit mededeeling doen aan alle 
leden van de Internationale Organisatie van 
den Arbeid. Hij zal hen eveneens in kennis 
stellen met de inschrijvingen van de bekrachti. 
gingen, die hem later door andere leden der 
Organisatie zullen worden medegedeeld. 
· Art. 5. Ieder lid, dat dit verdrag heeft be
krachtigd, kan het opzeggen na verloop van 
een termijn van tien jaren na den datum, 
waarop dit verdrag van kracht begint te 
worden, zulks bij een verklaring toegezonden 
aan den Secretaris-Generaal van den Volken
bond en door dezen in te schrijven. De opzeg
ging wordt eerst van kracht een jaar nadat 
zij door het Secretariaat is ingeschreven. 

Ieder I id, dat dit verdrag heeft bekrach
tigd, dat binnen den termij n van een jaa,· 
na verloop van den termijn van tien jaar, be
doeld in het vorig lid, geen gebruik maakt 
van de bevoegdheid tot opzegging voorzien 
in dit artikel, zal voor een nieuwen termijn 
van vijf jaren , gel)onden zijn en zal in het ver
volg dit verdrag kunnen opzeggen na ver
loop van eiken termijn van vij f jaren onder de 
voorwaarde bedoeld in dit artikel. 

Art. 6. Telkens na vel'loop van eet termijn 
van tien jaar, te rekenen van den datum, 
waarop dit verdrag van kracht is geworden, 
moet de Raad van Beheer van het Inte rna
t ionaal Arbeidsbureau aan de Algemeene Con
ferentie een vei·slag uitbrengen over de toe
passing van dit verdrag en bes! issen of het 
wenschelijk is de geheele of gedeeltelijke her
ziening van dit verdrag op de agenda der Con
fe rentie te pi aatsen. 

Art. 7. Indien de Internationale Arbeids
conferentie een nieuw verdrag aanneemt, hou
dende geheele of gedeeltelijke wijziging van 
dit verdrag, zal de ratificatie door een lid 
van het nieuwe verdrag, houdende herziening, 
vanzelf medebrengen onmiddellijke opzegging 
van dit verdrag, niettegenstaande het bepaal
de in artikel 5 onder voorbehoud evenwel , 
dat het nieuwe v~rdrag van kracht geworden i . 

Vanaf den datum, waarop het nieuwe ver
drag, houdende hel'Ziening, van kracht ge
worden is, zal het onderhavige verdrag niet 
langer door de leden geratificeerd kunnen 
worden. 

Het onderhavige verdrag zal echter van 
kracht blijven naar vorm en inhoud voor die 
leden, die geratificeerd hebben en die het 
nieuwe verdrag, houdende herziening, niet ra
tificeeren. 

Art. 8. Zoowel de Fransche als de Engel
sche tekst van dit verdrag is authentiek. 
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s. 35 . 

9 "Jl'ebruari 1933. WET tot wijziging van de 
Tarwewet 1931. 

Bijl. Handel. 2de Kamer 1982/1988, n°. 241, 
1-10. 

Handel. id. 1982/1988, ·blz. 1500-1512. 
Bijl. Handel. lste Kamer 1982/1988, n°. 241, 

blz. 1-6. 
Handel. id. 1982/1988, blz. 164-119. 
Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is de Tarwewet-1931 te 
wijzigen: 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1. In artikel 2, laatste lid , van de 

Tarwewet-1931 wordt in plaats van "25" ge
lezen: ,,40" . 

2. Aan artikel 2 van de Tarwewet-1931 
wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende: 

,,Onze Minister kan bepalen dat, opdat vol
daan woràt aan den eisch, bedoeld in den 
laatsten zin van het vorige lid, de inheemsche 
tarwe, welke voldoet aan eischen, krachtens 
dit artikel door hem te stellen, alvorens te 
worden vermalen , moet zijn vermengd met 
andere tarwe in een gelijke verhouding als 
ten aanzien van de samenstelling van tarwe
meel of tarwebloem is gesteld." 

3. In artikel 10 van de Tarwewet-1931 
wordt in plaats van "1 Augustus 1934" ge
lezen: ,,1 October 1937". 

.4. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te Chur, den 9den Februari 1933. 

WILHELMINA. 
De M inist er van E conomische Zaken en Ai·beid, 

T. J . V e rs c h u u r . 
( Uitgeg. 11 F ebruari 1933.) 

s. 36 . 

9 Feb,·uari 1933. BESLUIT tot vaststell ing 
van het tijdstip van inwerkingtreding 
van de wet van 8 Juli 1932 (Staatsblad 
n°. 345), houdende wijziging en aanvulling 
van de Vuurwapenwet 1919. 

B e'f)U.aül op 1 Maa,·t 198!!. 

s. 37 . 

9 Februari 1933. BESLUIT tot wijziging en 
aanvulling van het Melkbesluit (Staatsblad 
1929, n°. 43), laatstelijk gewijzi gd bij 
Koninklijk beslu it van 1 Februari 1930 
(Staatsblad n°. 38). 

Wij WILHELMINA, enz.; . . 
Op de voordracht van Onzen Mrn1ster van 

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken van 
22 Juli 1932, n°. D 486, afd. V.; 
Gelet op de artike len 14 en 15 der Warenwet 
(Staatsblad 1919 n°. 581) , zooals deze is ge
wijzigd; 

Gezien het Melkbesluit (Staatsblad 1929, n°. 
43), gewijzigd bij Ons besluit van 25 Jun! 
1929 (Staatsblad n° . 370) en van 1 Februari 
1930 (Staatsblad n° . 38); 

Gelet op het adv ies van de Commissie, be
doeld in artikel 17 der Warenwet (Staatsblad 
1919, n°. 581) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
23 Augustus 1932, n°. 12) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister van Staat, Minister van Binnenlandsche 
Zaken van 30 Januari 1933, n°. 783 D , afd. 
V. ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
Art. I. In het Melkbesluit (Staatsblad 1929, 

n°. 43), laatstelijk gewijzigd bij Ons besluit 
van 1 Februari 1930 (Staatsblad n°. 38), wor
den de navolgende wijzigingen aangebracht: 

A ,·tik el 1, licl 1, wordt gelezen als volgt: 
,,1. In dit besluit wo1·dt verstaan onder: 
,.melkproducten" , alle vloe ibare producten 

of mengsels, 
a. geheel of ten deele bereid uit melk ; 
b. geheel of ten deele samengesteld met 

melk en/of met stoffen uit melk bereid. 
Niet begrepen onder melkproducten zijn , 

mit onvermengd, gecondenseerde melk, ge
conden~eerde taptem~\~ - beide al dan niet 
met stuker - en wei. 

In ·a,·tikel 13, lid 4, wordt tusschen "lees
baar" en "vermeldt" ingevoegd "en zicht
baar". 

In arti kel 16, l id 1, wordt in den eersten zin 
tusschen " moet" en " als opschrift" ingevoegd 
,, , behoudens het in artikel 25 ~paalde," 
en wordt in plaats van "behalve b1J vervoer 
van melk van den melkveehouder naar den 
melkverkooper en bij vervoer van melk van 
den melkverkooper naar den melkveehouder." 
gel ezen .,behalve indien niet teven worden 
vervoerd kraanbussen of maten van 1 Liter 
of kleine r of aannemelijk wordt gemaakt, dat 
het veI"Voer niet geschiedt naar den verbrui 
ker.". 

A r ti kel 20 wordt gelezen als volgt : 
" Art. 20. l. Melk en/of melkproducten en 

a ls zoodanig aangeduide waren mogen door 
een melkverkooper of personen in een bedrijf 
van melkverkooper werkzaam, niet worden ver_ 
voerd met een vaar- of voertuig: 

a. dat, onverminderd het dienaangaande 
bij de Trekhondenwet bepaalde, niet voorzien 
is van een duidelijk leesbaar en zichtbaar op
schrift aangevende met hoofddrukletters van 
ten mf nste 2 cm hoogte en een lijndikte van 
ten minste 2 mm, den naam, de voorletters 
en de woonplaats (straat en gemeente) van 
den melkverkooper voor wiens rekening de 
melk wordt vervoerd of verkocht; andere ge
slachtsnamen mogen nocb op het vaar- of voer
tuig, nocb op of aan de zich daal"Op bevinde~: 
de waren en/of voorwerpen voorkomen, tenz1J 
op waren in een verpakking, waarin zij aan 
den verbruiker kunnen worden a fgeleverd. 
Het opschrift mag niet door vegen zijn uit 
te wisschen en moet bestand zijn tegen af
wasschen met warm water ; 

à. waarmede tegel ijkertijd water of meng
sels bestaande uit twee of meer der volgende 
vlo~istoffen: water, melk, gedeeltelijk ont
roomde mei k, taptemelk, karnemelk, behou
dens het bij de arti kelen 12 en 15 bepaalde, 
worden vervoerd . 

2. Mei k en/of mei kproducten en als zoo
danig aangedu ide waren mogen bij een melk
verkooper niet ten verkoop in voorraad aan
wezig zijn in ruimten, waai· tevens mengsels 
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bestaande uit twee of meei· der volgende 
vloeistoffen : water, melk, gedeeltelijk ont
roomde melk, taptemelk, karnemelk, behou
dens het bij de artikelen 12 en 15 bepaalde, 
aanwezig zijn .'' 

Artikel 29 wordt gelezen als volgt: 
,,Art. 29. 1. Vervoer, het in voorraad heb

ben of behandelen van melk en/of melkpro
ducten en van als zoodanig aangeduide waar 
door of vanwege hem , di e het bedrijf van melk
verkooper uitoefent, mag in die gemeenten, 
waarvan burgemeester en wethouders dit bij 
openbaar gemaakt beslui t noodig hebben ver
klaard, niet plaats vinden zonder een door 
of vanwege den burgemeester van de gemeente, 
waarin de melk en/of melkproducten en als 
zoodanig aangedu ide waar worden ve1·kocht, 
afgeleverd of rondgevent, te verleenen ver
gunning . 

2. Behoudens het bepaalde in lid 2a van 
dit artikel moet de vergunning worden afge
gevep, indien het bedrijf van den melkver
kooper voldoet aan de eischen, in artikel 31 
gesteld , en hij schriftelijk juiste opgave heeft 
gedaan van de ligging van het perceel en de 
perceelsgedee lten, waarin het bedr ij f zal wor
den uitgeoefend, met vermeldi ng of de melk 
en melkproducten geheel of ten deele zullen 
wOl'den rondgebracht of gevent, dan wel a l
leen in het aangegeven perceel zu llen worden 
verkocht, a lsmede welke behandel ing of be
werking zij zullen ondergaan vóór de a fl eve-
1·ing aan de koopers. 

2a. In gemeenten, waar artikel 32, lid 1, 
onderscheidenlijk lid 4, van toepassing is, moet 
de in het vorige lid bedoelde ve1·gunning wor
den afgegeven, indien het bedrij f van den 
melkverkooper, dat onder lid 1, onderschei
denlijk 4, van dat artikel valt, voldoet aan 
de in lid 2, ondersche idenlijk krachtens lid 4, 
van artikel 32 gestelde eischen en de rnelk
verkooper overigens heeft voldaan aan het be
paalde in lid 2 van artikel 29. 

3. De vergunning vervalt, zoodra verande
ring is ingetreden in den toestand overeenkom
stig de opgaven, bedoeld in lid 2 van dit 
artikel, of zood ra het bedrijf niet voldoet aan 
de eischen, waaraan het volgens artikel 31, 
onderscheidenlijk arti kel 32, moet voldoen. 

3a. De burgemeester of degene, die van
wege den burgemeester de vergunning, bedoeld 
in het eerste lid van dit artikel, u itreikt, is 
bevoegd deze vergunning in te trekken, indien 
niet · t:e zijnen genoege • door den vergunning
houder op eerste uitnoodiging wordt aange
toond: 

1 °. dat het bedrijf, waarvoor de ve,·gun
ning is verleend , voor 1·ekening van di en ver
g unninghouder wordt uitgeoefend; 

2°. dat personen, die met zijn voorkennis 
melk en/of melkproducten op zij n naam en/of 
voor zijn rekening verkoopen o[ rondventen en 
die niet in het bezit zij n van een geldi ge te 
hunnen name luidende vergunning, als in het 
eerste li d bedoeld, ' bij hem in looud ienst zij n. 

4. De bepa l ing van het eerste lid van dit 
artikel is niet van toepassing op winkeliers, 
die geen ·andere melk en/of melkproducten 
verkoopen clan die, voo,·zien van de aanduiding 
"gepasteuriseerd" of "gesteril iseerd" en/of 
,, karnemel kspap"." 

Artikel 31, lid 1, onder b, wordt gelezen a ls. 
volgt: 

,,b. in aan den openbaren weg gelegen open: 
mimten of in a l clan niet geheel afgesloten 
ruimten.'' 

In a,·tikel 31 , l id 1 , onder b, 1 °., wordt: 
tusschen " portaal" en ,,c,f hal" ingevoegd 
"portiek" en wordt in plaats van " of van 
dergelijke mimten niet gescheiden zijn" ge le
zen "of van een dergelijke ruimte niet doot
een wand of deur gescheiden zijn" . 

In artikel 31, l id 1, onder b, 6° . , wordt. 
achter de woorden "gekoeld en/of koel ge
houden" de kommapunt veranderd in een kom
ma en toegevoegd " indien daarvoor door of 
namens den burgemeestel' der gerneente, waar
in de ruimte is gelegen, vergunning is ver
leend·" 

Artik~l 32, l id 1, wordt gelezen a ls volgt: 
,,1. Vervoer, het in voonaad hebben of be

handelen van melk en/of melkproducten en 
van als zoodanig aangeduide waar mag - in
dien burgemeester en wethouders dit bij open
baar beslu it noodig hebben verk laard, welk 
besluit Onze goedkeuring behoeft - door o f 
voor hem, di e na het in werking treden va u 
dat besluit 

a. een bedrij f van mei kverkooper heeft op
ger icht, door koop, huur, huurkoop of op ande
re wijze heeft overgenomen , heeft verplaatst 
of over een gemeente, waar dit artikel van 
toepassing is, heeft uitgebre id, 

b. een bedrij f, dat · niet voldoet aan dt;1 
e i chen in lid 2 van dit arti ke l gesteld , door 
een ander doet uitoefenen, 

c. in of ten behoeve van een gevestigd be
drij f van melkverkooper a l dan niet gehee l 
nfgesloten ruimten voor het in voorraad .hou
den of behandelen van melk en/of melkpro
ducten in gebruik heeft genomen, opgericht, 
ingericht of gewijzigd, • · 

slechts p laats vinden, indien het bedrijf vol
doet aan de e i ·chen in lid 2 van dit artikel 
gesteld. " 

In a,·ti kel 32, lià 2, onder 2° ., wordt na de 
woorden · ,,dan waarvool' vergunning is ver
leend" ingevoegd: ,,De winkel moet door 
middel van een deur van den openbaren weg 
onmiddel lijk toegankelijk zijn, aan de zijde va n 
den openbaren weg voorzien zijn van één of 
meer vensters, kennelijk inger ich t zijn voor den 
verkoop van melk in het klein en voor het 
publiek eiken werkdag gedurende ten minste 
5 uur toegankelijk zijn. " 

A,·tikel 32, lill 2, onder 3°. , wordt ge lezen 
als volgt: 

"3°. een doelmatige inrichting om mel k 
koel te houden, bestaande uit een bak met in
houdsm aat van ten minste 0,1 m3 en met 
vasten :ian- en afvoer van koelwater". 

In a1·tikel 32, lid 3, vervallen de woorden 
,,bu iten de gemeente woonachtige" , wordt tus
schen ,.artikel" en "tevens" ingevoegd " in de 
gemeente, waarin artike l 32 van toepass ing is 
verklaard," en wordt voor "u itoe fenen" ge
lezen: uitoefenden. 

In artikel 33 wordt inpl aats vau " De a1-ti
kelen 30- 32" gelezen: ,,De artikelen 29, 31 
en 32". 

Artikel 37, onder a, wordt gelezen als vo lgt: 
"a. met voertuigen, waal'n1ede afval van 
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toebereide en onbereide eetwaren, hooi, stroo, 
mest, papier, lompen, brandstoffen, slacht
afval of andere afvalstoffen of sterk riekende 
stoffen worden vervoerd;". 

In artikel 39, lid 1, onder a, wordt in plaats 
van "in vaatwerk, dat niet stofd icht is ge
s loten", gelezen "in vaatwerk, dat niet met 
een deksel stofdicht is gesloten". 

Art. II. In de methoden van onderzoek, 
behoorende bij het Melkbeslnit (Staatsblad 
1929, n°. 43) wordt onder I , A, 5., Vriespunt, 
tusschen de woorden " wordt" en "afgerond" 
ingevoegd ,,- na correctie voor den invloed 
van het eventueel toegevoegde conservee,mid
del -". 

Art. III. 1. In die gemeenten, waar bij 
het in werking treden van dit besluit artikel 
32 van het Melkbesluit (Staatsblad 1929, n°. 
43), zooals dit is gewijzigd bij Ons besluit van 
25 Juni 1929 (Staatsblad n°. 370) en van 1 
Februari 1930 (Staatsblad n°. 38), van kracht 
was, is Onze goedkeuring van het besluit van 
burgemeester en wethouders tot toepassing van 
artikel 32 van Ons tegenwoordig beslui t niet 
vereischt. 

2. De vóór het in werking treden van dit 
bes luit op grond van artikel 32 van het Melk
besluit (Staatsblad 1929, n°. 43), zooals dit 
is gewijzigd bij Onze besluiten van 25 Juni 
1929, (Staatsblad n° . 370) en van 1 Februari 
1930 (Staatsblad n°. 38), door of namens den 
burgemeester afgegeven verklaringen worden 
beschouwd als vergunningen, bedoeld in ltl'ti
kel 29, lid 2a, van Ons tegenwoordig besluit. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State. 

Chur, den 9den Februari 1933. 

s. 38 . 

WILHELMINA. 

De Minister van Staat, 
Ministe,· van B innenlandsche Zaken, 
R u y s d e B e e r e n b r o u c k. 

(Uitgeg. 21 Fe brua,·i 1933.) 

9 F,eb1·ua1·i 1933. BESLUIT tot vervroeging 
in 1933 van den wettelijken tijd bedoeld 
in artikel 1 der wet van 23 Juli 1908 
(Staatsblad n°. 236). 

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

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken van 
3 Februari 1933, n°. 2572, afdeeling Binnen
landsch Bestuur ; 

Gezien de wet van 23 Maart 1918 (Staats
blad n°. 165), gewijzigd bij de wet van 22 
M aart 1922 (Staatsblad n°. 130); 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen, dat in 1933 de vervroeging met 

één uur van den wettelijken tijd, bedoeld in 
artikel 1 der wet van 23 Juli 1908 (Staatsblad 
n°. 236), zal aanvangen den vijftienden Mei 
en zal e indigen den achtsten October. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat 

in het Staatsblad en in de N ede,·landsche 
Staatscou,·ant zal worden geplaatst. 

Chur, den 9den Februari 1933. 

s. 39 . 

WILHELMINA. 
De Minister van Staat, 

Ministe,· van Binnenlandsche Zaken, 
R u y s d e B e e r e n b r o u c k. 

(Uitgeg. 28 Februmri 1933.) 

9 Feb,•uari 1933. BESLUIT tot vernietiging 
van een besluit van den raad der gemeente 
Bruinisse van 16 September 1932, st.-ek
kende tot toepassing van kortingen op de 
jaarwedden en belooningen van de ambte
naren in dienst dier gemeente. 

Wij WThHELMI A, enz.; 
Op de gemeenschappelijke voordracht van 

Onzen Minister van Staat, Minister van Bin
nenlandsche Zaken en van Onzen Minister va11 
Justit ie van 28 December 1932, n°. 22890, 
afdeeling Binnenlandsch Bestuur, en van 23 
December 1932, 2de afdeeling A, n°. 1003; 

Overwegende, dat de raad der gemeente 
B1·uinisse op 16 December 1932 heeft beslo
ten: 

te beginnen met 1 Januari 1933 op de jaar
wedden en belooningen van de ambtenaren in 
dienst der gemeente de volgende kortingen 
toe te passen: 

op de jaarwedden 
van 100 tot en met 500 gulden 5 pct. 
van 501 tot en met lOOQ gulden 10 pct. 
van 1001 tot en met 2000 gulden 15 pct. 
van 2001 gulden en daarboven 20 pct.; 

Overwegende, dat onder de uitdrnkking: ,,de 
. ambtenarei: in dienst der gemeente" mede 
zijn begrepen de ambtenaren, wier bezoldiging 
door Gedeputeerde Staten onder Onze goed
keuring wordt geregeld ; 

dat de raad der gemeente B,·uinisse onbe
voegd was, met betrekking tot laatstbedoelde 
ambtenaren tot toepassing van kortingen te 
besluiten en zulks doende in strijd heeft ge
handeld met de artikelen 80, 111 , 114 en 183 
der gemeentewet; 

Overwegende bovendien, dat in artikel 3 
van het in zijne openbare vergadering van 30 
April 1931 door den raad der gemeente Brui
nisse vastgestelde ambtenarenreglement o. m. 
wordt bepaald, dat, alvorens de raad of burge
meester en wethouders overgaan tot het vast
stellen, aanvullen, wijzigen of intrekken van 
eenig algemeen verbindend voorschrift de amb
tenaren betreffende, aan vereenigingen van 
ambtenaren, waarbij ambtenaren in dienst dier 
gemeente zij n aangesloten, gelegenheid wordt 
gegeven haar gevoelen te doen kennen, wor
dende in gemeld artikel voorts vastgelegd, 
wat onder vereenigingen van ambtenaren is 
te verstaan en op welke wijze bedoelde ge
legenheid zal worden gegeven; 

dat blijkens ingekomen ambtsberichten met 
betrekking tot het hierboven omschreven be
sluit van den raad der gemeente Bruinisse 
dd. 16 September 1932 artikel 3 van het amb
tenarenreglement dier gemeente niet is nage
leefd, zijnde toch dat besluit genomen ronder 
dat aan vereenigingen van ambtenaren, waar
bij ambtenaren in dienst der gemeente zij n 
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aangesloten, gelegenheid is gegeven daarom
trent haar gevoelen te doen kennen; 

dat de bepaling van artikel 125 der Ambte
narenwet 1929 - dat met betrekking tot den 
rechtstoestand der ambtenaren, o. a. de aan 
vereenigingen van ambtenaren te geven ge
legenheid haar gevoelen te doen kennen, vaste 
rngelen zullen gelden - verijdeld zou worden 
- gelijk ook de in artikel 126 dier wet neer
gelegde sanctie van hare werking zou wot·den 
beroofd - indien het den raad zou vrij taan 
naa,· believen van de ingevolge die art ikelen 
vastgestelde voorschriften af te wij ken; 

dat het alzoo met artikel 125 der Ambte
narenwet 1929 onvereenigbaar is, dat de raad, 
als het bevoegd gezag der gemeente over
gaande tot het wijzigen van de ambtenaren 
betreffende algemeen vei<bindende voorschrif
ten, nalaat aan vereenigingen van ambtena1·en 
gelegenheid te geven daaromtrent overeen
komstig de door dat bevoegd gezag der ge
meente zelf vastgestelde regelen, haar ge
voelen te doen kennen; 

dat het onderwerpelijk besluit inhoudt een 
de ambtenaren betreffend algemeen verb in
dend voorschrift ; 

Overwegende, dat de raad der gemeente 
B1·uinisse mitsdien, voor zooveel het onder
werpelijk besluit betreft de ambtenaren, wier 
bezoldig ing door den raad wordt geregeld, 
wettelijk onbevoegd was dat besluit te nemen 
zonder aan vereen igingen van ambtenaren op 
de in het ambtenarenreglement geregelde wijze 
gelegenheid te hebben gegeven daaromtrent 
haar gevoelen te doen kennen en dat besluit 
nemende zonder op bedoelde wijze die gelegen
heid te hebben gegeven, handelde in strijd 
met artikel 125 der Ambtenarenwet 1929 ; 

Gelet op artikel 185 der gemeentewet; 
Den R aad van State gehoord (advies van 

17 Januari 1933, n°. 18); 
Gelet op het nader rapport van Onze voor

noemde Ministers van 24 Januari 1933, n°. 
1454, afdeeling Binnenlandsch B estuur, en 
,·an 2 Februari 1933, 2de afdeeling A; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
vorenbedoeld besluit van den raad der ge

meente Bruinisse dd. 16 September 1932 te 
vernietigen wegens strijd met de wet. 

Onze Ministers van Binnenlandsche Zaken 
en van Justitie zijn, ieder voor zooveel hem be
treft, belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State. · 

Chur, den 9den Februari 1933. 
WILHELMINA. 

De Minister van Staat, 
Ministe,· van Binnenlandsche Zaken, 

R u y s d e B e e re n b r o u c k. 
De M inister van Justitie, J . Do n n e r. 

(Uitgeg. 24 Febntari 1933.) 

s. 40 . 

9 Februari 1932. BESLUIT ter aanvull ing 
van het Crisis-Zuivelbesluit III 1932 
(Staatsblad n°. 475). 

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

Economische Zaken en Arbeid van 12 Januari 

1933, n° . 214, Afdeeling Crisis-Zuivel-Aaoge• 
legenheden; 

Gezien artikel 20 van de Crisis-Zuivelwet 
1932, Staatsblad n° . 290; 

Gehoord den Raad van State (advies van 
den 17en J anuari 1933, n°. 22) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 80 Januari 1933, n° . 
234, Afdeeling Crisis-Zuivel-Aangelegenheden ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
aan te vullen het Crisis-Zuivelbesluit III 

1932, Staatsblad 11° . 475 en te bepalen als 
volgt: 

Art. 1. Aan artikel 2 van genoemd beslua 
worden twee leden toegevoegd, luidende als 
volgt: 

,,2. De Centrale geeft een schriftelijk be
wijs af van de door haar verleende vergun
ning tot het verkoopen, vervoeren en afleveren 
van consumptiemelk, welk bewijs op eerste 
vordering van de bij of krachtens artikel 18 
der Wet aangewezen opsporingsambtenaren 
door dengene, die consumptiemelk verkoopt, 
venoert of aflevert, moet worden getoond. 

3. Het model van het in het tweede lid 
bedoeld bewijs wordt door Onzen Minister 
vastgesteld." 

Voor het eerste I id wordt het cijfer 1 ge
pi aatst. 

2. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na dien der dagteeke
ning van het Staatsblad, waarin het is ge
plaatst. 

Onze Minister van Economische Zaken en 
Arbeid is belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

Chur, den 9den Februari 1933. 
WILHELMINA. 

De Ministe1· van Econo1nische Zaken en A1·beid, 
T. J. Ver s c hu u r. 

(Uitgeg. 17 Februari 1933. ) 

s. 41. 

9 Februari 1933. BESLUIT tot nadere WIJZI· 

ging van het bij Koninklijk besluit van 22 
November 1911 (Sta,atsblad n°. 346) vast
gestelde reglement voor de scheepvaart 
ter beveiliging van de beweegbare spoor
wegbrug in den Staatsspoorweg van Roo
sendn,al naar Vlissingen over het kanaal 
door ZttulrBeveland. 

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

Waterstaat van 14 October 1932, La. L. , af
deeling Vervoer- en Mijnwezen; 

Gelet op artikel 27 der Spoorwegwet; 
Den Raad van State gehoord (advies van 1 
ovember 1932, n°. 27); 
Gezien het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 1 Februari 1933, n°. 
483, afdeeling Vervoer- en Mijnwezen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Artikel 5, eerste lid, van het bij Koninklijk 

besluit van 22 November 1911 (Staatsblad 
n°. 346) vastgestelde, en bij Koninklijk bes] ui t 
van 20 Juli 1929 (Staatsblad n°. 399) laatste
lijk gewijzigde reglement voor de scheepvaart 
ter beveiliging van de beweegbare spoorweg' 
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brug jn den· Staatsspoorweg van R oosendaal, 
naar Vlissingen over het kanaa I door Z uid,. 
B ev'elanà, te wijzigen en te doen luiden a ls 
volgt: 
• ,, (1) M et afwijking, voor wover noodig, 

van hetgeen in artike l 3bis van het bijzonder 
reglement van politie voor het kanaal door 
Zuid.-B ev,eland, vastgesteld bij Koni nklijk be
sluit van 23 Mei 1892 (Staatsblad n°. 117), 
het laa tst gewijzigd bij Koninklijk besluit van 
28 Augustus 1918 (Staatsblad n°. 536), is be
paald , moeten vaartuigen, waarvan de breedte 
grooter is dan 13 m, steeds door de westelijke 
doorvaartopening der draaibrug varen; overi 
gens moeten sch e pe n , die van de zuidzijde 
komen, varen door de oostelijke en schepen, 
die van de noordzijde komen, door de weste
lijke doorvaar topening van die brug." 

Onze :Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van di t besluit, hetwelk in het 
Staatsblad, geplaatst en in afschrift aan den 
R aad van State medegedeeld zal worden. 

Cnur; den 9den F ebruari 1933. 

WILHELMil A. 
D e M iniste,· van Wat entaat , P. J. Re y me r. 

(Uilgeg. 24 F ebruari 1933.) 

s. 42. 

9 F eb,·ua,-i 1933. BESLUIT, bepalende de be
kendmaking in het Staatsblad van het op 
30 Maart 1931 te 's-0ravenhage tusschen 
N ederland en Spanje gesloten verdrag tot 
beslechting van geschill en door verzoening, 
rechtspraak en arbitrage (Staatsblad 1931, 
n°. 523). 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Gezien de \Vet van 19 December 1931 

(Staatsblad n°. 523), houdende goedkeur ing 
van het op 30 Maart 1931 te 's-0ravenhage 
tussçhen N ed erlaná en Spanje gesloten ver
drag tot beslechting van geschillen dom· ver
zoen ing, rechtspraak en arbitrage, van welk 
verdrag een afdruk en eene Y0rtaling bij di t 
Besluit zijn gevoegd ; 1 

,Overwegende, dat de akten van bekrachti
g ing van dat verdrag op 2ï J anuar i 1933 te 
's,-,0ravenhage zijn uitgewisseld ; 

Op de voordracht van Onzen :Minister van 
Buitenlandsche Za ken van den 2den Februar i 
1933, Directie van het Protocol , n° . 3821 ; 

H ebben goedgevonden en ve rstaan : 
genoemd verdrag, a lsmede de verta ling da ar- · 

,·an, te doen bekend ma ken door de plaatsing 
van dit Bes lui t in het Staatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departementen 
ntn Al gemeen B estuur, zij n, ieder voor zoo
veel hem betreft, belast met de uitvoering van 
hetgeen ten deze wordt vere ischt. 

Chur, den 9clen Februari 1933. 

WILHELMINA. 
De llfinister van B uitenlandsche Zaken, 

B e e I a e r t s v a n B I o k 1 a n d. 
( U itgeg. 24 F•ebn,a,·i 1933.) 

~ ;;e voor de Fransche tekst van het ver- 1 

cl rag Staatsblad 1931, n ° . 523. 

V er t a I ing. 

VERDRAG tusschen Nederland en Spanje tot 
b<esl echting van geschill en dom· verzo ening, 
rechtspraak en a,·bitrage. 

Hare M a jeste it de Koning in der N eder
landen 
en 

Zij ne Majeste it de Koning van Spanje, 
gedachtig aan de traditioneele banden v,w 

vriendschap die Nederland en Spanje verbin
den, 

bezield met dezelfde zorg om aan beide lan
den n ieuwe waarborgen te geven voor wecler
zij dsche vrede die even noodig is voor hunne 
socia le vooru itgang als voor hunne economi
sche bloe i, 

en verl a ngend om voor de toekomst, overnen
komstig de in het Handvest van den Volken" 
bond neer ge legde beginselen, de vreedzame be
slechting te bevorderen van a ll e geschill en en 
conflicten, van welken aard ook, die de twee 
]ancien mochten verdeeld houden ; 

hebben te dien einde besloten een verdrng te 
slui ten tot besl echting va n geschillen door ver
wening, rechtspraak en arb itrage, en hebben 
tot hare wederzijdsche Gevolmacht igden be
noemd, te weten: 

Hare Majesteit de Koningin der Nederlan
den: J onkheer Frans Beelaerts van Blokl and, 
HoogstDerzelver Minister van Buitenl andsche 
Zaken · 

Zijn~ M ajesteit de Koning van Spanje ·: 
Graaf de Pradère, H oogstDeszelfs Buitenge
woon Gezant en Gevolmachtigd M iniste r bij 
H are Majesteit de K oningin der Nederlanden ; 

di e, na hunne in goeden en behoorl ijkeri 
vorm erkende volmachten te hebben uitge
wisse ld, omtrent de volgende bepalingen zij n 
overeengekomen : 

Art. 1. De Hooge ve rclrngsluitencle Partij
en ve rbinden zich wederzijds om in geen enkel 
geval anders dan langs vreedzamen weg de 
oploss ing te zoeken va n geschill en of con' 
fl icten, van wel ken aard ook, di e tusschen 
Nederland en Spanje mochten ontstaan en 
die niet binnen redelijken tijd mochten kunnen 
worden opgelost langs de gewone diplom atieke 
wegen. 

Art . 2. All e geschill en, van welken aard 
ook, die tot voorwerp hebben een recht, waar
op een der H ooge verd ragslu itende P a rtijen 
zich beroept en dat door de andere betwist 
wordt, en die niet op vriendschappe lijke wij ze 
langs de gewone diplomatieke wegen mochten 
kunnen worden gerege ld , zu ll en ter bernchting 
worden voorgelegd, hetzij aan het Permanente 
H of van Internationale J ustitie, hetzij aan 
een scheidsgerecht, zooa ls hierna is voorzien. 
M en is het er over eens, dat de hie rboven 
bedoelde geschil punten met name die omvat
ten, welke vermeld worden in artikel 13 van 
het Handvest van den Volkenbond. 

De geschi ll en , voor wier oploss ing een spe
cial e procedme wordt voorzien in a ndere ver
dragen, di e tusschen de H ooge verdrngsl ui ! 
tende Partijen van kracht zijn , zull en worden 
gerngel cl volgens de bepalingen va n die ve r
dragen. 

Art. 3. Vóór oenige a rbitral e procedu rn of 
vóór eenige procedure voor het Permanente 
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Hof van Internationale Justitie zal het geschil 
in overeenstemming tusschen de Partijen, ter 
fine van verzoening kunnen worden voorge
legd aan een permanente inte rnationale com
missie, genaamd Permanente Verzoeningscom
missie, die is gevormd overeenkomstig de be
palingen van dit Verdrag. 

Art . 4. Wanneer het een geschil betreft, 
waarvan het voorwerp , volgens de interne wet
gev ing van een der Partijen, valt onde,· de 
bevoegdheid van nationale rechtbanken, dan 
zal het geschil niet aan de procedure, waarin 
door dit verdrag wordt voorzien, kunnen wor
den onderworpen dan minstens zes maanden 
en op zijn hoogst drie jaren na een vonnis, 
dat in kracht van gewijsde is gegaan en dat 
binnen rede lijke termijnen is ~ewezen door de 
competente nationale rechterlijke autoriteit. 

Art. 5. De Permanente Verzoeningscommis
sie zal zijn samengesteld uit vijf leden. 

De verdragsluitende P artij en zullen e lk naa r 
eigen goedvinden een Commissaris benoemen 
en zu llen in gemeen overleg de drie anderen 
aanwijzen en, onder dezen laatsten, den Voor
zitter van de Commissie. Deze drie Cormnis
sarissen zullen niet mogen zijn onderdanen 
van vei·dragsluitende Pa,·tijen noch hunne 
woonplaats mogen hebben op haar gebied of 
zich in haar dienst mogen bevinden. Zij zullen 
alle drie van verschillende nationaliteit moe
ten zijn. 

De Commissarissen zullen voor drie jaar 
benoemd worden. Indien bij het verstrijken 
van het mandaat van het lid der Commissie in 
diens vervanging niet is voorzien, wordt zijn 
mandaat geacht vernieuwd te zijn voor den tijd 
van drie jaren; de Partijen behouden zich 
evenwel voor om aan het einde van den ter
mijn van drie jaren de functie van den Voor
zitter aan een ander der gemeenschappelijk 
aangewezen leden der Commissie over te d ra
gen. 

Een lid wiens ma ndaat gedurende een han
gende procedure verstrijkt, blijft aan het on
derzoek van het geschil deelnemen totdat de 
procedure is geëindigd, niettegenstaande zijn 
plaatsvervanger reeds mocht zijn aangewezen. 

In geval van overlijden of van uittreding 
van een der leden der Verzoen ingscommissie 
zal in zijne vervanging voor den verderen 
duur van zijn mandaat moeten worden voor
zien, zoo mogelijk binnen de dri e eerstvolgende 
maanden en in ieder geval zoodra een geschil 
aan de Commissie zal zijn onderworpen.• 

Art. 6. De P ermanente Verzoeningscommis
sie zal worden samengesteld binnen de zes 
maanden, volgende op de uitwisseling der be
krachtigingsoorkonden van dit Verdrag. 

Wa nneer de benoeming van de leden, die 
gemeenschappelijk moeten worden aangewezen, 
niet binnen dit tijdsverloop tot stand komt of, 
in geval van vervanging, binnen drie maanden 
vanaf het openvallen van den zetel , dan zal 
die benoeming worden toevertrouwd aan een 
derde Mogendheid, die door de P artijen in 
gemeen overleg wordt aangewezen. Indien 
hierover geen overeenstemming wordt bereikt, 
zal iedere Partij eene verschillende Mogend
heid aanwijzen en de benoemingen zu llen ge
meenschappelijk door de aldus aangewezen 
Mogendheden worden gedaan. En indien bin-

oen een tijdsverloop van twee maanden dew 
beide Mogendheden niet tot overeenstemming 
hebben kunnen komen, zal elk harer evenveel 
candidaten aanwijzen als e r leden aan te wij
zen zijn; het lot zal clan beslissen welke van 
de a lsdan voorgestelde candidaten tot de com
missie zullen worden toegelaten. 

Al't. 7. Men zal zich tot de P ermanente 
Verzoe11ingscommiss ie richten door een vel'-
7...oekschrift, ger icht tot den Vool'zittet·, door 
beide P artijen of door een de r Partijen met 
instemming der andere. 

H et verzoekschrift zal , na het voorwerp va11 
het geschil kortel ijks te hebben uiteengezet, 
de uitnoodig ing tot de Commissie bevatten 
om over te gaan tot alle maatregelen , die ge' 
eigend zijn om tot een verzoening te gem ken. 

\Vannee,· het verzoekschrift uitgaat \' an 
slechts één der Partijen, zal het door deze on
middellijk ter kennis van de tegenpartij wor
den gebracht. 

Al't. 8. Binnen een tijdsverloop van 14 da
gen vanaf den dag, waarnp de Commissie in 
het geschil is gekend , zal elk der Partijen, 
voor het onderzoek van dat geschil , het dool' 
haar aangewezen lid kunnen vervangen door 
iema11d, di e speciaal ter zake kundig is. 

De Partij, die van dat recht gebruik mocht 
maken, zal daarvan dadelijk kennis geven aan 
de andere Partij ; deze zal de bevoegdheid heb
ben om van hetzelfde recht gebruik te maken 
binnen een t ijdsve rloop van 14 dagen vanaf 
den dag, waarop die kennisgev ing haar zal 
hebben bereikt. 

I ede re Partij behoudt zich het rncht VOOI' 

onmiddellijk een plaatsvervanger te benoemen 
om tijdelijk het door haar aa11gewezen besten
dige I id te vervangen, die ten gevolge van 
ziekte of van e l kè andere omstandigheid zich 
tijdelijk verhinderd mocht bevinden om dee l te 
nemen aan de werkzaamheden der Comm iss ie . 

In het geval dat een van de door de ve1·drag
sl uitende P a rtij en gemeenschappelijk aange
wezen leden der Verzoeningscommissie ten ge
volge van ziekte of van e lke andere omstandig
heid t ijdelijk verhinderd mocht zijn om dee l te 
nemen aan de werkzaamheden der Commi sie, 
zullen de Partijen zich verstaan om een plaat.s
vervanger aan te wijzen, die tij del ij k in zijn 
plaats zal zetelen. Indien de aanwijzing va11 
dezen plaatsvervanger niet tot stand komt bin
nen den termijn van een maand, te rekenen 
van het tijdelijk openvallen van den zetel , zal 
gehandeld worden overeenkomstig artikel 6 
van dit Verdrag. 

Art. 9. De P ermanente Verzoeningscom
missie zal tot taak hebben de geschilpunten tot 
een oplossing te brengen, daartoe alle inlich
tingen, d ie nuttig zijn, verzamelen, hetzij dool' 
een onderzoek, hetzij op andere wijze en zich 
inspannen om de Partijen te verzoenen. Zij 
zal na onderwek van de zaak aan de Partijen 
kunnen uiteenzetten op welken voet eene schik
king haar redelijk zou voorkomen en aan de 
Partijen een termijn kunnen stellen om zich 
uit te spreken. 

Aan het einde van haar werkzaamheden zal 
de Comm issie een proces-verbaal opstellen, dat, 
al naar het geval zich voordoet, constateert, 
hetzij dat de Partijen eene schikking hebben 
getroffen en, als daartoe aanleiding bestaat, 
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de voorwaarden van de schikking, hetzij dat 
de Partij en zich niet hebben kunnen verzoenen. 

De werkzaamheden van de Commissie zttllen, 
tenzij de Pa1·tijen anders overeenkomen, moe
ten worden beëindigd binnen een tijdsverloop 
van zes maanden, te rekenen van den dag, 
waarop de Commissie van het geschil kennis 
zal hebben genomen. 

Art. 10. Behoudens bijzondere bepalingen in 
tegengestelden zin zal de Permanente Verzoe
ningscommissie zelve haar procedure regelen, 
die in a ll e gevallen zal moeten plaats hebben 
op tegenspraak. Wat betreft het onderzoek zal 
de Commissie, als zij niet eenstemmig anders 
besl ist, zich houden aan de bepa I i ngen van 
Titel III (internationale commissie van onder
zoek) van het Verdrag van den Haag van 18 
October 1907 voor de vreedzame beslechting 
van internationale ge chillen. 

Art. ll. De Permanente Verzoening com
missie zal , tenzij de Partijen anders mochten 
zijn overeengekomen, samenkomen op de plaats 
die door den Voorzitter is aangewezen. 

Art. 12. De werkzaamheden van de Perma
nente V erzoen ingscommissie zijn slechts open
baar krachtens een besluit van de Commissie 
genomen met instemming van de Partijen. 

Art. 13. De Partijen zullen bij de Perma
nente Verzoeningscommissie vertegenwoordigd 
zij n door agenten, die tot taak hebben als tus
schenpersonen te dienen tusschen haar en de 
commissie; zij zullen zich bovendien kunnen 
doen bijstaan door raadslieden en deskundigen, 
daartoe door haar benoemd, en het verhoor 
vragen van all e personen, wier getuigenis haar 
nuttig mocht lijken. 

Van haar kant zal de Commissie de bevoegd
heid hebben om mondelinge uiteenzettingen 
te vragen aan de agenten, raadsli eden en des
ku11d igen der twee Partij en, evenals aan all e 
personen waarvan zij het nuttig mocht oordee
l en om met toestemming van hunne Regee
ring voor zich te laten verschijnen. 

Art. 14. Behoudens bepalingen, die het te
gendeel behelzen en die in dit Verdrag zijn 
opgenomen, zullen de beslissingen van de Per
manente Verzoeningscommissie met meerde1·
heid van stemmen worden genomen. 

Art. 15 . De Hooge verdragsluitende .Par
tij en ve1·binden zich om de werkzaamheden van 
de Permanente Verzoeningscommissie te verge
makkelijken en bijzonderlij k om aan haar in de 
ruimst mogelij ke mate alle ter zake d ienende 
stukken en inlichtingen te verschaffen en om 
van de haar ten dienste staande middelen ge
bruik te maken om de leden der Comm issie in 
staat te stellen om op haar grondgebied vol
gens hare wetgeving over te gaan tot het op
roepen en hooren van getuigen of deskund igen, 
evenals tot een onderzoek ter plaatse. 

•Art . .16. _V:oor den duur der werkzaamheden 
van de Verzoeningscommissie zal elk der O;,m
m issarissen een vergoeding ontvangen; waar
van het bedrag zal worden vastgesteld in ge
meen overleg tusschen de Hooge verdragslui
t-ende Partij en. 
• E lke Regeering zal hare eigen kosten dragen 
en een gelij k deel der gemeenschappelijke kos
ten der Commissie, terwijl onder deze gemeen
schappel ij ke kosten de in het eerste I id be
doelde vergoedingen begrepen zijn. 

Art. 17. B ij gebreke van een overeenkomst 
als bedoeld in artikel 3 om het geschil voor 
de Permanente Verzoeningscommissie te bren
gen en, in het geval van zoodanige overeen
komst, bij gebreke van verzoening voor ge
noemde Commissie, zal het geschil bij wege 
van compromis worden onderworpen, hetzij aan 
het Permanente Hof van Internationale Justitie 
onder de voorwaarden en volgens de procedure 
vastgesteld door zijn statuut, hetzij aan een 
scheidsgerecht onder de voorwaarden en vol
gens de procedure vastgesteld door het Ver
drag van den Haag van 18 October 1907 voor 
de vreedzame beslechting van internationale 
geschillen. 

Indien het compromis niet gesloten is b innen 
vij f maanden, te rekenen van den dag, waarop 
een der Partijen het verzoek om beslechting 
door rechtspraak zal hebben ontvangen, zal 
elke Partij, na daarvan een maand van te 
voren kennis te hebben gegeven, het geschil 
1·echtstreeks bij verzoekschrift voor het Perma
nente Hof van Internationale Justitie kunnen 
brengen. * 

* * 
Art. 18. All e vragen waarover de Regee

r ingen der beide Hooge verdragsl uitende Par
tijen verdeeld mochten zijn, zonder die op 
vriendsch appel ijke wijze te kunnen oplossen 
langs de gewone diplomatieke wegen, zullen, 
wanneer het vragen betreft waarvan de oplos
sing niet zou kunnen worden gezocht door een 
uitspraak als voorzien in artikel 2 van dit 
Verdrag, en wanneer daarvoor niet reeds een 
procedure tot oplossing is voor~ien door een 
verdrag of overeenkomst, tusschen Partij en 
van kracht, worden onderworpen aan de Pe1·
manente Verzoeningscommissie, die hela t zal 
zij n om aan de Partijen een aannemelij ke op
lossing voor te stellen en in ieder geval om 
haar een verslag aan te bieden. 

De in de artikelen 7 tot 16 van dit Verdrag 
aangegeven procedure zal worden gevolgd . 

Bij gebreke van overeenstemming tusschen 
de Partij en omtrent het verzoek tot de Com
missie te richten, zal de een of de andere 
van haar de bevoegdheid hebben de vraag 
rechtstreeks aan die Commissie voor te leggen, 
na daarvan een maand van te voren kennis te 
hebben gegeven. 

Indien het verzoek afkomstig is van een 
enkele der Partijen, zal zij door deze zonder 
verwij l aan de andere Partij worden mede
gedeeld. 

In alle gevallen zal, wanneer er strijd tus
schen de Partijen is over de vraag of het ge
schi l al of niet de natuur heeft van een ge
schil als bedoeld in artikel 2 en derhal ve zou 
kunnen worden opgelost door een u itspraak, 
die strij d vóór elke procedure voor de Perma
nente Verzoeningscommissie worden voorgelegd 
aan de beslissing van het Permanente H of van 
Internationale Justitie, krachtens onderling 
overleg tusséhen de Hooge verdragsluitende 
Partijen of bij gebreke van overeenstemm ing 
op het verzoek van een van haar. 

Art. 19. Indien in het in het vorig a r t ikel be
doeld geval van een conflict de Partij en niet 
verzoend zij n kunnen worden, zullen zij ge
meenschappelij k onderzoeken of er aanleiding 
is dit conflict aan arbitrage te onderwerpen. 
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Indien zij het daarover eens wol'den, zal he t 
conflict bij wege van compromis voor besli s
s ing onderwol'pen worden aan een scheidsge
recht, dat de bevoegdbeid heeft ex aequo et 
bono te , beslissen, voor zoover de pu11ten, waar
over het geschil loopt,' niet beheerscht ' worden 
door een tusschen beide Partij en van kl'acht 
zijnd verdrag of door het internationale recht. 

Indien niet anders is overeengekomen, zal het 
·cheidsgerecht zij n samengesteld uit vijf leden 
die aangewezen zijn volgens de in de artikelen 
5 en 6 van dit verd1·ag voor de samenstelling 
van de Verzoeningscommi5sie vastgestelde wij 
ze, en zal handelen overeenkomstig de bepa
lingen van het verdrag van den Haag van 18 
October 1907 voor de vreedzame beslechting 
van internationale geschillen. H et sche irlsge
l'echt zal moeten zijn samengesteld binnen zes 
maanden nadat het verzoek om arbitrage is ge
daan. 

De beslissing van het scheidsgerecht zal voor 
de Partij en bindend zijn. 

Art. 20. Indi en binnen dri e maanden nadat 
de Permanente Verzoeningscommiss ie hare 
,rnrkzaamheden heeft beëindigd, de Partijen 
het er niet over eens geworden zijn om het con
fli ct overeenkomstig de bepalingen van al'tikel 
19 aan eene scheidsrechterlij ke besli ssing te 
onderwerpen, zal de aangelegenheid op het 
enkele verzoek van een of de andere P artij , 
die in dat geval zonder verwijl daarvan aan 
de andere ··Bartij -2al kennisgeven, gebracht 
kunnen worden voor den Raad van den Vol 
kenbond, die overeenkomstig het Handvest 
van den Volkenbónd zal handelen. 

" " " 
Art. 21. In alle gevallen en met name a ls 

de vraag waaromtrent de Partijen verdeeld 
zijn voortvloeit uit daden die reeds zijn ver
richt of op punt zijn dat te worden, za l het 
Permanente Hof van Internationale Justitie , 
handelende ingevolge artikel 41 van zijn Sta
tuut of, naar omstandigheden, het scheidsge
recht zoo spoedig mogelijk aangeven welke 
voorloopige maatregelen genomen moeten 
worden; de Permanente Verzoeningscommissie 
za l, als daartoe aanleiding bestaat, op de
zelfde wijze kunnen handelen, nadat Partij en 
het daaromtrent eens zijn geworden. ' 

Elk der Hooge verdragsluitende Partijen 
verbindt zich om zich te onthouden van het 
nemen van eiken maatregel, di e een nadeeli
gen terugslag zou kunnen hebben op de ten 
uitvoerlegging van de bes! issing of op de 
schikkingen, die mochten worden voorgesteld 
door de Permanente Verzoeningscommiss ie en, 
in het algemeen, om niet over te g,aan tot het 
verrichten van eenige daad, die het geschil 
zou kunnen verergeren of uitbreiden. 

Art. 22. Wanneer het Permanente Hof van 
Intemationale Justitie of het Scheidsgerecht 
mocht vastste ll en dat eene beslissing van eene 
rechterlijke of welke andere autoriteit ook van 
een der verdragsluitende Partijen zich geheel 
of gedeeltelijk in strijd bevindt met het Vol 
kenrecht en wanneer het grondwettelijk recht 
van die Partij niet of slechts onvoldoende toe
laat dat de gevolgèn van die beslissing of van 
dien . betrokkeJ? maatregel te niet worden ge
daan langs administratieven weg, zal het 

rechterlijke of scheidsrechterlijke vonnis derL 
aard van den omvang bepalen van de aan rle 
benadeelde Partijen toe te kennen schadever
goeding. 

Art. 23. Dit Yerdrag zal OYereenkomstig· 
artikel 18 van het Handvest aan den Vol 
kenbond ter inschrijving worden medegedeeld :. 

Art. 24. De geschillen, die over de uit-
legging of de uitvoering van dit Verdrag· 
mochten rijzen, zull en behoudens het geval 
dat in anderen zin wordt overeengekomen,. 
rechtstreeks aan het P ermanente Hof van 
Internationale Justitie worden onderworpeië 
bij wege van een eenvoudig verzoek van de 
eene of de andere Partij. 

Art. 25. Dit Ve1·drag zal bekrachtigd wor
den. De acten van bekrachtiging zullen zoo. 
spoedig mogelijk te 's-Gravenhage worden uit
gewisseld. 

Art. 26. Dit Verdrag zal in werking tre
den dadelijk na de 1,1itwissel ing der bekrachti 
g ingsoorkonden en zal een duur hebben van 
tien jaren te rekenen vanaf zij n inwerking
treding. Wanneer het niet is opgezegd zes 
maanden vóór het versti·ijken van dien term ijn, 
zal het beschouwd wor~en als stilzwij gend te 
zijn verlengd voor een nieuw tijdvak van vijf 
jaar en zoo vervolgens. 

Wanneer te,n tijde van de buitenwerking-
t1·eding van dit Verdrag een pmcedure krach-. 
tens dit Verdrag hangende mocht zijn voor de• 

, fenn.anençe Verzoeningscommissie, voor het 
P ermanente Hof van Internationale Justitie,. 
voor een arbitrale rechtbank of voor den Raad 
van den Volkenbond, dan zal die procedure tot 
het e inde worden vervolgd. 

Ter oorkonde waarvan de wederzijdsche Ge
volmachtigden dit Verdrag hebben geteekend 
en er hun zegels aan hebben gehecht. 

Uedaan in tweevoud te 's-Gravenhage den 
30sten Maart 1931. 

s. 43. 

(L.S.) Beelaerts van Blokland. 
(L.S.) Le Comte de Pradère. 

13 Februari 1933. BESLUIT tot vernietiging· 
· van het besluit van den raad van Rockanje 
d.d. 21 October 1931, waarbij aan H. Kiela, 
te Schieda,n, vergunning is verleend voor· 
den aanleg van straten op het perceel , 
kadastraal bekend gemeente Rockanje, 
sectie B, n °. 63. 

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

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken van 
15 December 1932, n°. 9199 M/P.B.R., afdee
ling Volksgezondheid, betreffende het besluit. 
van den raad van Rockanje d.d. 21 October 
1931, waarbij aan H. Kiela, te Sch.ed:am, ver
gunning is verleend voor den aanleg van stra
ten op het perceel, kadastraal bekend gemeer;i
te Rockanje, sectie B, n° . 63; 

Overwegende, dat de vergunning is verleend 
voor den aanleg van straten, waaraan Kiel a 
zou bouwen, een en ander volgens een p lan, 
dat krachtens zijn aard, is een uitbreidingsplan 
voor een deel van Rockamje, doch ten aanzien 
waarvan niet is voldaan aan de voorschriften. 
van de Woningwet op het stuk van uitb re i,.. 
dingsplannen; · 
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dat het raadsbesluit mitsdien in strijd is 1 

met de wet en wel omdat het fe itelijk de be-
stemming bepaalt voor verschillende doelein

den, straataanleg en bebouwing - van grond 
on de gemeente, nochtans zonder de waa1·
borgen, die de wet w il voor belangen, die zij 
beoogt te beschermen, waar het gaat om voor
bereiding en vaststelling van uitbreidingsplan-
11en ; dat met name aan belanghebbenden de 
in artike l 37, tweede en de,·de lid, der wet, 
bedoelde gelegenheid heeft ontbroken, tot het 
inbrengen van bezwaren, en dat de betrokken 
besturen geen gelegenheid hebben gehad om 
met rechtmat ige belangen voor zoovee l noodig 
reken ing te houden, wat het pl'ovinc iaa l be
stuur betreft doo,·· het weigèren van góedkeu
J'Îng, waaraan vergunning voor den aanleg 
van straten n iet is onderworpen; 

Gelet op artikel 185 en 186 van de gemeente
wet en op artikel 36 e. v. van de \Voningwet; 

den Raad van State gehoo,·d, advies van 10 
Januari 1933, 11° . 33 ; 

Gezien het nader rapport van Onzen iHinis
·ter van Staat, Minister van Binnenlandsche 
Zaken va n 9 F ebruari 1933, n°. 277 M/P.B.R. , 
.afdeeling Volksgezondheid ; 

Hebben goedgevonden en ver taan: 
vorenbedoeld besluit van den raad van R oc

kanje d.d. 21 Octobe,· 1931 te vernietigen 
wegens strij d met de wet. 

Onze Min ister van Binnenlandsche Zaken i 
be last met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsblacl zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
.den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 13den Februari 1933. 

:s. 44. 

WILHELMINA. 
De Ministe-r oon Staat, 

llfin·ister van Binnenlandsche Zaken, 
R u y s d e B e e r e n b r o u c k. 

(Uitgeg . 24 Febrllm·i 1933.) 

1.3 F ebnia,·i 1933. BESLUIT tot bepaling 
van het t ijdstip, waarop de wet van 19 
December 1931 (Staatsblad n° . 510), hou
dende wijziging van de Hooger-onderwijs
wet en van de Midcle lbaar-ondenvijswet, 
in werking treedt. 

Inw e1·kingt1·eding 1 Maal'/ 1983 . 

.s. 45. 

13 Februari 1933. BESLUIT, houdende vast
stelling van algemeene bepalingen voor 
de burgerlij ke luchtvaart in Newerlandsch
l nd.ië. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen M inister van 

Koloniën van 15 April 1932, 5de a fdeeling 
n°. 3; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
3 Mei 1932, n°. 37) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden M inister van 7 Febmari 1933, 5de 
a fdeeling n° . 8 ; 

Gelet op het eerste lid, sub a, en het tweede 
l id van artikel 91 van de Ind ische Staatsre
_geling; 

Den Volksraad gehoord; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
1. Vast te stellen de volgende : 

Algemeene be11allngeu ,·oor de Burgerlijke 
L uchtvaart In N ederland sch-Indlë. 

Inleidende bepalingen. 
Art. 1. 1. In dit besluit wordt verstaan 

ondel': 
Lttchtvaartuigcn: 

Vliegtu igen, zoowel geschikt om op te· stij
gen van en te landen op het land als het wa
ter, luchtschepen en vrije ballons; 

Luchtvaa,·t : 
H et gebrnik van luchtvaartuigen i11 het 

rech tsgebied van Nederlandsch-lnàië; 

L uchtvaartteneinen : 
Elk terrein en El lk watervlak, behoorende tot 

het rechtsgebied van ederl andsch-Indië, dat 
ingevolge de bepalingen van <lit besluit voo,· 
de I uchtvaart is aangewezen; 

Lid d;er b.eniann-ing van een lllchtvaartaig: 
De gezagvoerder en ieder ander, die tijdena 

en in verband met de vaart in een luchtvaar
tuig werkzaamheden heeft te venichten; 

lluitenJ.a,uJ.: 
Alle gebieden buiten het rechtsgeb ied van 

N ederlandsch-Ind ië met inbegrip van de open 
zee; 

Z el fstandiye gebiet:l<deelen: 
Locale ressorten, provinciën en bi11uen pro

vinciën op den voe t van artikel 121 der Ind i
sche Staatsregeling aangewezen zei fsta,idi ge 
gemeenschappen. 

2. Dit besluit en de ter uitvoering daarvan 
vast te ste ll en regelen zijn niet van toepas
sing op: 

a. mi li taire-, douane. en politie-luchtvaar
tuigen en hunne bemanningen ; 

b. militaire luchtvaartterreinen. 
3. Een luchtvaal'tuig, dat tijdelij k onder 

milita ir commando is gesteld, of ten behoeve 
van diensten uitsluitend in het belang van 
lege,· of vloot is gevorderd of ingehuurd, 
wordt, voor wc,ver de toepassel ij kheid van 
dit besluit en de ter uitvoering daarvan vast 
te stellen regelen betreft, gedurende dien tijd 
beschouwd als een mi litair luchtvaartuig. 

Toelating van de luchtvaart. Luchtvaart-
register. Nationaliteit en kenmerken van 

1 uchtvaal'tuigen. 
2. 1. De luchtvaart is alleen toegestaan 

met luchtvaartuigen van Nederlandsche natio
na l iteit of met buitenlandsche luchtvaartuigen , 
welke krachtens verdrag tot het rechtsgebied 
van N ederlandsch-Indië zijn toegelaten. 

2. Door of vanwege den Gouverneur-Gene
raal kan in bijzondere gevallen de luchtvaart 
ook met andere luchtvaartuigen, dan die ge
noemd in lid 1., worden toegestaan. 

3. Onder den naam luchtvaartregister word t 
een register aang!)houden voor de inschrij ving 
van I uchtvaartuigen in Neder landsch-Ii,dië. Bij 
of krachtens ordonnantie worden, met inacht
neming van hetgeen daaromtrent bij verdrag 
is overeengekomen, met betrekking tot die 
inschrijving regelen vastgesteld. 
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4. Door de inschrijving in het register, be
doeld in het voorgaande lid, verkrijgt . dat 
luchtvaartuig de Nederlandsche na~!onahte,t. 

5. De luchtvaartuigen moeten b1J het ge
bruik zijn voorzien van het bij of krachte_ns 
,·erdrag of ordonnantie voorgeschreven nat10-
naliteits- en inschrijvingskenmerk. 

6. Door of vanwege den Gouverneur-Gene
rnal kan in bijzondere gevallen van het voor
schrift in het vorig 1-id ontheffing worden ver
leend. 

Luchtlijnen. 

3. 1. Voor zoover daaromtrent bij verdrag 
niet anders is overeengekomen mag het ver
, oer per luchtvaartuig van personen en/of 
goederen tegen betaling tusschen twee plaat
sen binnen het rechtsgebied van Nederlandsch
Indië anders dan door den Lande, a ll een 
word~n uitgeoefend krnchtens eene daartoe 
door den Gouverneur-Generaal verleende con
cessie. 

2. Eene zoodanige concess ie "·orclt slechts 
verleend aan: 

n. Neclerlandsche onderdanen ; 
b. in Neclerlandsch-Indië of in Nederland 

gevestigde naamlooze vennootschappen of 
rechtspersoonlijkheid bezittende vereerngmgen, 
waarvan alle bestuurders - als zoodanig wor
den aangemerkt zij, die, onder welken naam of 
titel ook belast zijn met of deelnemen aan 
het bestu'ur het beheer of de leiding - , Ne
clerlandsche' onderdanen zijn ; 

c. zelfstandige gebiedsdeelen en Inlandsche 
zelfbesturende landschai,pen. . 

3. De Gouverneur-Generaal kan onder zoo 
noodig door hem te stellen voorwaarden ont
heffing verleenen van het voorschrift van het 
vorig lid, ten aanzien van de bestuurders van 
naamlooze vennootschappen en vereerngmgen. 

4. Voor zoove1· daaromtrent bij verdrag 
niet anders is overeengekomen is voor de in
stelling van eene internationale luchtlijn, met 
een binnen het rechtsgebied van N ederlandsch
Indië gelegen plaats als begin-, eind. of tus
schenstation, eene vergunning noodig van den 
Gouverneur-Generaal. 

5. Eene vergunning als in het vorig lid be
doeld kan ook aan buitenlanders worden ver
leend· daarin zal voor zoover daaromtrent 
bij v~rdrag niet anders is overeengekomen, 
worden opgenomen of, en zoo ja, op welke tra
jecten het vervoer van passagiers en goederen 
tusschen twee binnen het rechtsgebied van 
Nederlandsch-Indië gelegen plaat-sen is ge
oorloofd. 

Verboden luchtvaart. 

4. De luchtvaart is verboden op of boven 
eenig terrein of watervlak, dat door of van
wege den Gouverneur-.Generaal voortdurend 
of voor een bepaalden t ijd voor de luchtvaart 
is gesloten verklaard; deze si uiting zal zonder 
onderscheid gelden voor Nederlandsch11 en 
vreemde I uchtvaartuigen. , 

In ternationaa l luchtverkeer. 

5. 1. Luchtvaartuigen, vertrekkend naar of 
komend van het buitenland, mogen slechts ver
trekken van, onderscheidenlijk aankomen op 
de I uchtvaartter~ei nen, welke overeenkomstig 
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het bepaalde bij art ikel 7, lid 3., zijn beste~_d 
voor het internationaal luchtverkeer, terw1Jl 
zij niet dan in geval van noodzaak tusschen 
deze luchtvaartterreinen en de grens van het 
Nederlandsch-Indische rechtsgebied mogen 
landen. 

2. De bepalingen betreffende de quaran
taine van zeeschepen, hunne _bemaornng en 
passagiers , zoomede hunne ladrng en anderen 
inhoud~ kunnen bij Regeel'ingsvero1:den1n~ ge
heel of gedee lte lijk ook op luchtvaartuigen , 
hunne opvarenden, zoomede hunne ladmg en 
verderen inhoud toepasselijk verklaa,·d wor
den. In die Regeeringsverordening zal tevens 
de gezaghebbende worden aangewezen, die 
met de uitvoering daarvan wordt belast. 

Luchtvaardigheid der luchtvaartui_gen en ge-
schiktheid van de beman111ng. 

6. Voor zoover daaromtrent bij verdrag niet 
anders is overeengekomen, wordt het toezicht 
op de luchtwaardigheid van de luchtvaartui 
gen en op de geschiktheid van de ~ezag".oe1·
ders en overige leden der beman111ng uitge
oefend en de afgifte van bewijzen van lucht
waard{gheicl en van geschiktheid geregeld , op 
de wijze als bij of krachtens ordonnat,e zal 
worden vastgesteld. 

Luchtvaartte rreinen. 

7. l. De aanleg en de imichting van lucht
vaartterreinen zoomede daarin aan te brengen 
veranderingen'. zullen niet mogen geschieden 
clan na verkregen, dooi· of vanwege den_ Gou
verneur-Generaal te verleenen vergunmng. 

2. De aanwijzing van eenig gedeelte van 
het rechtsgebied van Nederlandsch-Inclië als 
luchtvaa rtterrein womede schorsrng of m
trekking van ee~e aanwijzing, geschiedt door 
of vanwege den Gouverneur-Generaal. 

3. Door den Gouverneur-Generaal wordt be
paald welke luchtvaartterreinen bestemd zijn 
voor het internationaal luchtverkeer. 

4. H et is verboden: 
a,. eenig gedeelte van het rechtsgebied van 

Nederlandsch-Indië, geen I uchtvaartterrem 
zijnde, dienstbaar te maken aan de luchtvaart 
en in het bijzonder, anders dan 111 geval van 
noodzaak, daarvan op te stijgen of daarop te 
landen; . 

b. luchtvaartterreinen in verband met de 
luchtvaart te gebruiken voor doeleinden, waar
voor zij niet bestemd zijn. 

5. Van de verbodsbepalingen van het vierde 
lid kan door of vanwege den Gouverneur
Generaal ontheffing worden verleend. 

6. Bij of krachtens ordonnatie kan worden 
verboden op, in, boven of in de nabijheid van 
een luchtvaartterrein te bouwen, bouwwerken 
te hebben, op of in de nabijheid van dat ter
rein te planten, plant- of houtgewas te hebben . 
op dat terrein vee te weiden of te laten los
loopen of eenigerlei graafwerk te verrichten. 

7. Voor zoover door het verbod tot he t 
bouwen en planten of tot het hebben van bouw
werken en plant- of houtgewas, als in het vorig 
1 id bedoeld, en voor zoover door het plaatsen 
van merkteekenen ten behoeve van de lucht
vaart schade door derden wordt geleden, word t 
de wijze van vergoeding daarvan bij of krach
tens ordonnantie giiregel d. 

7 



1933 14 FEBRUARI ( . 45-46) 98 

Straffen. 

8. 1. Hij, die cene bepali11g, vervat i1 _1 ar
tikel 2 lid 1 of lid 5 artikel 3, lid 1 of !tel 4, 
artikel ' 4, artikel 5, Îid 1, en artikel 7, lid 1 
of lid 4, overtreedt, wor~t gestraft met hech
teni van ten hoogste drie maanden of geld-
boete van ten hoogste f 500. _ 

2. Indien een bij of krachtens d it bes luit 
stra fbaar gesteld feit wordt gepleegd door een 
rechtspe1·soon, wordt de strafvervolging ing_e
steld en de straf uitgesproken tegen de tn 
Nede.-landsch-Inclir gevestigde leden van het 
bestuur en bij ont.stentenis van die leden tegen 
den ve 1·tegenwoo1·digel' van de reohtspel'soon 
ii, Tederlandsch-Indië. . 

3. Bij overtreding van het verbod, vern1t lil 

artikel 4 en a1·tikel 7, lid 4, kan het lucht
vaartuig, waarmede de overtreding gepleegd 
is, voor zoover het den veroordeelde toebe
hoort worden verbeurd verklaard . 

4. 'De in dit a rtikel strafbaar geste lde fe i
ten wol'Clen beschouwd als overtredingen. 

, lothepaling. 

9. 1. De overige voorschriften, welke -~er 
uitvoering van dit besluit noodig zullen ztJ11 , 
kunnen bij of krachten R egeenngsverorclen mg 
worden vastgestel cl. .. 

2. Ter uitvoering van het bepaalde b1J a1·
tikel 25 van het Internationaal Luchtváart
verclrag van Parijs (Indisch Staatsblad 1928, 
n°. 536) zullen bij R egeer ingsverordening me
de voor chri ften worden gegeven omtrent de 
in voormeld artikel bedoelde reglementen. 

10. Deze algemeene bepalingen kunnen wor
den aangehaal cl als .,Luchtvaartbesl uit 1932". 

II. Dit besluit treedt in werki11g met in
o-ang ,·an een nader door den Gouverneur-Ge
~eraal van N ederland ch-Incli ë te bepalen tijd
st ip. 

Onze M iniste ,· van Koloni ën is belast met 
de ui tvoering van dit besluit, hetwelk in het 
StcLalsblarl zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden ann den Raad 
rnn 'tate. 

's-Grnvenhage, den 13clen Februari 1933. 
WILHELM! A. 

De M inister van Koloniën, De Graaf f. 
(Uityeg. 24 "li'Pbnl,(J,ri 1933.) 

s. 46. 

14 ·Pcbmari 1933. BESLUIT tot ongegrond
,·erklaring van het beroep van den, raad 
der gemeente Maartensdijk tegen het be
sluit van Gedeputeerde Staten van Ut,·ccht 
rnn 10 Mei 1932, 3e Afdeeling, n°. 1429/ 
1159 betreffende stichting van eene 
l{oo~1sch -Kathol ieke bijwndere school voo1· 
gewoon lager onderwijs voor jongens te 
Jl aartensilij k. 

Wij WILHELMINA enz.; 
Be chikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Maartensroijk (Utrrrhl) 
tegen het besluit van Gedeputeerde Staten van 
Utrecht van 10 Mei 1932, 3e afdeeling, n°. 
1429/1159, waarbij met vernietiging v~rn het 
bes luit va11 clien raad van 16 Februari 1932, 
n°. J 04, is bepaald, dat de door het RO<;lmsch
Katholieke Kerkbestuur van de parochie van 

den H eiligen J o eph, gevestigd te Ut,·ec~t, 
overeenkom tig artikel 72 der Lager-onderwlJS· 
wet 1920 gevraagde medewerking voor de 
stichting van eene bijzondere chool voo1· ge
woon lager onderwijs voor jongens aan de 
Profe sor-Jan-Kopslaan te Maartensdijk als
nog moet worden verleend; 

Den Raad va11 State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur gehoord, adviezen van 
28 September 1932, n°. 636, en 29 November 
1932, n°. 636/184 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunslen en Wetenschappen van 
9 Februari 1933, n°. 167071, afdeel111g Lager 
Onderwijs Financiee l ; 

Ove1-wegende, dat de raad der gem~ente 
.'l:laartensd;jk op 16 Februari 1932 ahnJzend 
heeft beschikt op eene aanvrage van het 
R oomsch-Katholieke Kerkbestuur van de Pa
rochie van den H eili gen Jo eph, geve tigcl te 
Utrrtht , om rnedewe1·king voor de stich ting 
van eene bijzondere school voor gewoon lager 
onderwijs voo1· jongens aan de Professor-Jan
Kopslaan te Maartensdijk; 

dat cle raad daarbij heeft ovel'\vogen. dat 
blijkens overgelegde verklaring 54 lee.-lingen 
de school zullen bezoeken, waarvan slecht een 
dertiental kinderen uit de gemeente Maart ens
dijk afkomstig i , en dus de stichting zal die
nen voor kinderen in eene andere gemeente 
woonachtig en die a ldaar eene gelijksoortige 
school van hun gezindte bezoeken; dat het 
g1·oote financieele offer, dat in de huidige 
tijdsomstandigheden van de gemeentekas ge
ve1·gcl wordt, te hezwar nel voor de gemeente
h11anciën is ; 

da t ingevolge een door het Kerkbestuur in
gesteld beroep Gedeputeerde Staten bij be
sluit van 10 Mei 1932, 3e Afdeeling, n°. 
1429/1159, met vernietiging van het bestre
den rnadsbesluit hebben bepaald, dat de raacl 
de gevraagde medewerking zal hebben te ve1·
leenen; 

dat Gedeputeerde taten daarbij hebben 
overwogen. dat de raad de gevraagde mede
werking heeft geweigerd uit hoofde van ande
re overwegingen dan genoemd in al'tikel 73 
der Lager-onderwijswet 1920, zoodat diens be
sli ssing in strijd is met de wet en derhah-e 
niet kan worden gehandhaafd; 

dat van het besluit van Gedeputeerde Staten 
de gemeenteraad bij On in beroep is geko
men aanvoerende dat sedert het binnenkomen 
de r 'aanvrage orr: medewerking de economi
sche toestand teeds slechter is geworden en 
het voor de gemeente onverantwoordelijk is, 
steeds nieuwe verplichtingen op zich te ne
men ; dat voor dekking van de stichtingskos
ten eene geldleening zou moeten worden aan
gegaan, hetgeen op het oogenbl ik ten eenen
male onmogelijk is; dat hij de aadacht ves
t igt op een schrijven van Gedeputeerde Staten 
van 29 December 1931 inhoudende, o. a. , dat 
dit College onder de' bestaande omstandig
heden slechts voor uitgaven, welke strikt nood
zakelijk zijn, de goedkeuring zal kunnen ver
leenen; dat Gedeputeerde taten voorts aan
kondigen, een voorstel te zullen aanhangig 
maken inzake eene uitbreiding der gemeente 
Ut1·uht, waarbij het zuidelijke deel van M aar
lrnsdijk bij deze gemeente gevoegd zou wor-
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den; dat toch niet van de gemeente Maartens
dijk geëischt kan worden te bouwen in dat 
deel der gemeente, dat wel! icht over een klein 
jaar al niet meer tot Maartensc/;ijk zal be
hooren; 

Overwegende, dat de aanvrage van het 
Roomsch-Kathol iek Kerkbestuur van de pa
rochie van den Heiligen Joseph te Ut,·echt 
aan den raad der gemeente Maarten~di,jk om 
medewerking voor de stichtin g van eene bij
zondere school voor gewoon lager onderwijs 
voor jongens, blijkens de stukken voldoet aan 
de in artikel 73 der Lager-onderwijswet 1920 
omschreven vereischten ; 

dat dit met name het geval is met de ver
klaring, bedoeld in het eerste lid onder a van 
deze wetsbepaling; 

dat het tegendeel niet kan worden afge
leid uit de omstandigheid , dat slechts 13 van 
de 54 kinderen, waarop de verklaring betrek
king heeft, uit Maa,·t ensdiijk afkomstig zijn en 
de overigen te Ut,·ec ht wonen, aangezien uit 
het verband, dat artikel 73, eerste I iel onder a, 
heeft gelegd tus chen het getal ingezetenen 
der gemeente en het getal leer] ingen, dat de 
te stichten school zal bezoeken, niet volgt, dat 
met leerlingen worden bedoeld a lleen die leer
lingen, die wonen in de gemeente van vesti
ging van de bij1,0ndere school; 

Overwegende, dat ook ove,·igens het door 
den appellant aangevoerde geen grond kan 
opleveren tot weiger ing van de gevraagde me
clewerkipg; 

Gezien de Lager-onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

\Vetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat met het ,·apport van Onzen 
voornoemden Minister in het Staatsblad zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State, 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. 

's-Gravenhage, den 14den Februari 1933. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

J . Terpstra. 
( Uitgeg . 27 F ebrua,·i 1933.) 

N°. 167071. 

LAGER ONDERWIJS FINANCIEEL. 

Beroep 
lagere 

inzake 
school te 

stichting bijzondere 
Maartensdijk (U.). 

's-Gravenhage, 9 Febrnari 1933. 

Aan de Koningin. 

Eerbiedig veroorloof ik mij Uwe Majesteit 
hierbij aan te bieden het rechtstreeks in mijne 
handen gesteld aclvjes van den Raad van State, 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur, van 
28 September 1932, n°. 636, betreffende het 
door den rnad der gemeente Maart ensdijk (U.) 
ingesteld beroep tegen het besluit van Gede
puteerde Staten van Utrecht van 10 Mei 1932, 
3de Afdeeling, n°. 1429/1159, waarbij met ver
nietiging van het besluit van dien raad van 

16 Febrnari 1932, n°. 104, is, bepaald , dat de 
door het R. -K . Kerkbestuur van de Parnchie 
van den Heiligen Joseph, gevestigd te Ut,·echt, 
overeenkomstig artikel 72 der Lager-onderwijs
wet 1!120 gevraagde medewe~king voor dE, 
stichting van eene bijzondere school voor ge
woon lager onderwijs voor jongens aan de 
Professor-Jan-Kopslaan te 1lfaartensdijk a ls
nog moet worden verleend. 

Blijkens dit advies kan de Afdeeling voor 
de Geschillen van Bestuur in haar veranderde 
samenstel! ing ten aanzien van de vraag, waar
om het hier gaat, nl. of voor de toepassing 
van artikel 73, eerste lid onder a, der wet 
ook kinderen, afkomstig uit andere gemeenten 
dan die, waar de bijzondere school zal worden 
gevestigd, in aanmerking komen, zich niet 
langer vernenigen met de bij Uwer Maje
steits beslui t van 26 Augustus 1922, n°. 46, 
ingeluide jurisprudentie, welke deze vraag 
bevestigend heeft beantwoord. Zij huldigt het 
standpunt, dat in verband met het ste lsel der 
~ager-onderwijswet 1920 betreffende de ver
deeling van de kosten tusschen het Rijk en 
de gemeenten, volgens hetwelk o.m. de kos
ten van schoolbouw voor rnkening van de ge
meenten komen, iedere gemeente belast is 
met de bouwkosten van de scholen voor de 
kinderen, die in die gemeente woonachtig zijn 
en dat dus ook, wanneer artikel 73, eerste 
lid onder a, der L ager-onderwijswet 1920, wat 
betreft de daarbecloelde verklaring, verband 
1 egt tusschen het getal ingezetenen der ge
meente en het getal leerlingen, dat de te stich
ten school zal bezoeken, het daarbij zoo niet 
alleen dan toch in hoofdzaak op het oog kan 
hebben leerlingen uit de gemeente. 

Aangezien ik dit standpunt onj uist acht, ben 
ik krachtens de a lgemeene machtiging van 
Uwe Majesteit van 26 Maart 1926, n°. 20, bij 
schrijven van 3 November 1932, n°. 14507, a f
deeling Lager Onderwijs Financieel, met cl,, 
Afdeel ing voor de Geschillen van Be tuur ter 
zake in nader overlell getreden. In d,t schrij 
ven betoogde ik, dat eeue beperkenden uitleg
ging van artikel 73, eerste lid onder a, der 
Lager-onderwijswet 1920, zooals de Afdeeling 
voorstaat, m. i. in trijcl is niet slechts met 
<le woorden , maar ook met de geschiedenis 
<1n het systeem der wet, alsmede met de eischen 
eener juiste regeling. Een en ander lichtte ik 
al dus nader toe: 

,,Artikel 73, eerste lid onder a, eischt vol
gens zijn bewoordingen niets anders dan een 
verklaring, waaruit blijkt dat de school door 
een zeker minimum aantal leerlingen zal wor
den be1,0cht ; de wet zegt nergens, dat dit mi
mum aantal leerlingen uit de gemeente, waar
in de school gebouwd zal worden, afkomst ig 
moet zijn. 

De strekking van deze bepaling is, blijkens 
de geschiedenis, om stichting van te kleine 
of niet werkelijk nood ige scholen te voorko
men; aldus is zeer duidelijk te le1,en op blad
zijde 29, voorlaatste alinea, van het verslag 
der Staatscommissie-Bos, zoomede op bladzijde 
32, eerste alinea, van de Memorie van Toe
] ichting bij het wetsontwerp, dat geworden is 
de Lager-onderwijswet 1920. H et onderscheid 
in verband met het inwonertal van de ge
meente vloeit voort u it de omstandigheid, dat 
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men in de stedèn, al naar ge lang van haar 
grootte, grootere scholen vordert dan ten plat
telande. 

Nergens , noch bij de schriftelijke, noch bij 
de mondelinge behandeling van het wetsont
werp heeft iemand de gedachte uitgesproken , 
dat het minimum getal leerlingen u it de ge
meente, waarin de school gevestigd zal worden, 
afkomstig moet zijn. 

Voor het doel van de bepaling - voorko
ming van te kl e ine scholen - is het dan ook 
volmaakt onverschillig, uit welke gemeente de 
leerlingen eener school afkomstig zijn . 

Toen in 1922 de twee ledige onderscheiding, 
welke art ikel 73 maa kte tusschen de gemeen
ten naar gelang van het aantal inwoners, ver
vangen werd door een vierledige, werd wowel 
door den Minister als door de leden der Twee
de Kamer, we lke hierover het woord voerden, 
aangenomen, dat het voor de verklaring, be
doeld in artikel 73, eerste lid onder a, onver
schill ig is, uit welke gemeente de leerlingen 
zouden komen. De heer K . ter Laan gaf daar
bij het voorbeeld van een school te Schoten, 
welke door kinderen uit H aarlem bezocht zou 
worden. Hij wilde niet de kinderen ui t H aa r
lem niet laten medetell en , maar verdedigde 
een amendement om in zoodan ig geva l de 
inwoner van de beide gemeenten samen te 
tellen (Handelingen II Kamer 1922/1923, bldz. 
1172}. Evenzoo noemde Minister de Visse ,· het 
voorbeeld van eene school, te stichten in R ijs
wijk, terwijl de veertigste leerling, die ver
eischt was, uit Dm Haag afkomstig zou zijn. 

iemand betoogde bij dit debat, dat het 
artikel bij het Kouinklijk besluit van 26 Au
gustus 1922, n° . 46 , (genomen in overeenstem
ming met het a dvie Uwer Afdeel ing van 9 
Augustus 1922, n°. 276) een toepassing ge
vonden had in strijd met de woorden of de 
strekking der wet. 

Ook het systeem de r wet moet er toe lei 
den een beperkende uitlegging van artikel 73, 
eerste lid onder a, te wraken ; ware toch be
doeld een waarborg te geven van een school
bezoek van een minimum getal kinderen ui t 
de gemeente zelf, clan zou geheel of gedeelte
lijk verl ies van de waarborgsom moeten afhan
gen van de VI"aag, of een voldoend getal leer
lingen, afkomstig uit de gemeente, de school 
bezoekt. Artikel 79 , tweede en derde lid, der 
wet laten ech ter het verlies van de waarborg
som afhangen van het gemiddeld aantal leer
lingen eener school gedurende drie achtereen
volgende jaren , ronder onderscheid te maken 
tusschen kinderen, a fkomstig uit de gemeente, 
waarin de sclrool is gevestigd, en andere leer-
1 ingen. 

Ten slotte zou he t m. i. irrationeel zijn, 
wannee r de wet de stichting van eene bij
wndere school, we lke op grond van de li g
ging aangewezen zou zijn om te voorzien in de 
behoefte van een complex woningen of va n 
twee dicht bij elkander gelegen compl exen, 
welke in twee aan e lkaar grenzende gemeen
ten li ggen, onmogelijk zou maken, wanneer 
elk der twee deelen op zich zelf niet het ver
eischte minimwn getal leerlingen zou kunnen 
opleveren . . Dergelijke scholen heeft de wet 
integendeel , wowel voor het openbaar onder
wijs ( arti kei 19) a l voor het bijzonder onder-

wij s mogelijk willen maken. Op allerlei wijze 
voorziet zij daarnm in de bezwaren, welke 
voor de gemeente anders zouden voortvloeien 
uit het bezoeken van binnen haar grenzen 
gelegen scholen door kinderen uit andere ge
meenten. Voor !tet openbaar onderwijs door 
uitdrukkelijk te handelen o,·er gemeenschap
pelijke scholen en regelingen voor de toela
ting van kinderen uit de eene gemeente op de 
scholen de r andere; voor het bijzonder onde r
wijs door in de artikelen 86 en 104 te zorgen, 
dat de bouw- en exploitatiekosten voor een 
evenredig deel ten laste van de andere ge
meente worden gebracht." 

Op vorenstaande g ronden zou ik - wo 
schreef ik aan de Afdeeling - eene bekrach
tiging van het voorgedragen ontwerp-besluit, 
hetwelk op een gewichtig punt als het onder
havige breekt met eene constante jurispru
dentie, zonder dat daartoe m. i. klemmende 
redenen aanwezig zijn, bezwaarl ijk met mijne 
verantwoordelijkheid kunnen dekken, weshalve 
ik de Afdeeling verwcht, deze zaak in nadere 
overweging te willen nemen. 

In haar nader adv ies van 29 ovember 1932, 
n°. 635/636/184, gericht tot Uwe Majesteit, 
maar rechtstreeks in mijne handen gesteld , 
beantwoordt de Afdeeling voor de Geschillen 
van Bestuur de door mij gemaakte opmer
kingen a ls vo lgt: 

,,Gezette overweging van de door den Minis
ter aangevoerde gronden, wier beteekenis door 
de Afdeeling niet wordt onderschat, heeft de 
Afdeeling toch n iet van de onjuistheid van 
haar standpunt overtuigd. 

Uit eigen ervaring is het aan de Afdeeling 
bekend , dat in den loop der jaren door ge
m eentebesturen medewerking is vel'leend voor 
den bouw van scholen, welke bl ij kens de ouder
verkl a ri ngen ook bezocht zouden worden door 
kinderen uit eene andere gemeente. De prac
tijk is zelfs verder gegaan dan in het door 
den Minister aangehaalde geval van Rijsw;jk. 
waar de veertigste leerl ing, die vereischt was. 
uit ' s-G,·avenhage afkomstig zou zijn. iemand 
kan aan deze practijk aanstoot nemen, daa r 
het toch aannemelijk was, dat, waar voor 39 
kinderen va11 eene bepaalde richting eene 
school werd aangevraagd, binnenkort de be
volkingstoename in de gemeente wel voor een 
vee rtigste kind zou wrgen. 

Doch het geval, dat zich hier voordoet, is 
geheel verschillend; hie,· is geene aanvulling 
met eenige kinderen uit eene andere ge
meente; hier is het geheele vereischte getal 
uit eene andere gemeente a fkomstig en zijn 
de e igen kinderen der gemeente e igenlijk over
tollig. E en figuur, zooa ls de voorli ggende aan
vragen vertoonen, heeft zich, naar de Afdee
ling meent, nimmer voorgedaan. 

E en Roomsch-K atholiek Kerkbestuur te 
Ut1·echt vraagt medewerking voor den bouw 
van eene jongensschool en van eene meisjes
school en dat wel voor 41 jongens en 44; meis
jes uit de gemeente Utrec h't, terwijl de lijsten 
bovendien de namen bevatten van 13 jongens 
en 14 meisjes uit de gemeente Maartensdi,jk. 

Deze aanvragen worden nu niet gericht tot 
den raad der gemeente Utrecht, maar tot dien 
der gemeente Maar,tensdijk . 

De Afdeeling i van oordeel, dat indien een 
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in c\e gemeente Utrecht gevestigd schoolbe- 1 

stuur voor zijne in die gemeente woonachtige 
leerlingen scholen verlangt, het zich heeft te 
wenden niet tot den raad eener naburige ge
meente, maai· tot den raad der gemeente 
Ut,·echt, waar het schoolbestuur gevestigd is 
en de leerlingen thuis behooren. 

Maar op die aanvragen wu afwijzend moe
ten worden beschikt. Immers voor de gemeente 
Utrecht, met meer dan 100,000 inwoners, eischt 
de wet een aantal van 100 leerlingen voor 
iedere nieuwe school. 

De Afdeeling vraagt zich af, of het nu met 
de wet is overeen te brengen, dat dit school
bestuur, dat ingevolge artikel 73, ee1·ste I id, 
der wet geen aanspraak op medewerking heeft 
in de gemeente, waar het gevestigd is en 
waar de aanstaande leerlingen reeds op school 
zijn en wonen, in eene aangrenzende gemeente 
die medewerking wel zou verkrijgen. De Af
deel ing is van oordeel, dat de vraag ontken
nend moet worden beantwoord . Had de wet
gever aan een geval, als zich hier voordoet, 
gedacht, dan zou hij zeker een positief voor
chrift hebben gegeven, waardoor eene ontdui

king, als hier beproefd wordt, onmogelijk 
wordt gemaakt. 

Maar de wetgevei· kan zich een dergelijk 
geval klaarblijkelijk niet voorstellen, waar hij 
uitging van het beginsel, dat voor het geheele 
Rijk de Staat op zich nam de betaling der 
jaarwedden van de onderwijzers, doch de ver
dere kosten aan de gemeentebesturen over
liet. En het is een algemeen beginsel van ge
meenterecht, dat de gemeente te zorgen heeft 
en uitgaven heeft te doen voor e igen gemeente
naren en niet voor naburigen. De Afdeeling 
zou het dan ook in strijd met het recht en 
met de billijkheid achten, zoo de gemeente 
1lfaartenswijk zou worden gedwongen mede
werking te verleenen voor den bouw van 
scholen voor leerlingen, waarvan het meeren
deel in de gemeente Utrecht woonachtig is. 

Kan de Afdeel ing, blijkens het bovenstaande, 
zich met het door den Minister aangevoerde 
niet vereenigen, zij heeft daarin toch aanlei
ding gevonden, de door haar aan Uwe Maje
steit aangeboden ontwerpen-besluit te wijzigen, 
waardoor haar gedachtengang duidelijker naar 
voren treedt." 

Di t gewijzigd ontwerp-besluit voor wat de 
jongensschool betreft, lui<lt ald;,s: 

Wij Vi7ILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Maa,·tensdijk (Utrecht) 
tegen het besluit van Gedeputeerde Staten van 
Utrecht van 10 Mei 1932, 3de afdeeling n°. 
1429/1159, waarbij met vernietiging van het 
besluit van dien raad van 16 Februari 1932. 
n° . 104, is bepaald, dat de door het R oomsch
Katholieke Kerkbestuur van de Parochie van 
den Heiligen Joseph , gevestigd te Ut,·ech.t, 
overeenkomstig artikel 72 der Lager-onderwijs
wet 1920 gevraagde medewerking voor de 
stichting van eene bij zon<lere school voor ge
woon Jager onderwijs voor jongens aan de 
Professor-Jan-Kopslaan te Maartensdijk als
nog moet worden verleend; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Gesch illen van Bestuur, gehoord, adviezen 

van 28 September 1932, n°. 636, en 29 No
vember 1932, n°. 636/184 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 

Overwegende, dat dé raad der gemeente 
Maa,·tensdijk op 16 Februari 1932 afwijzend 
heeft beschikt op eene aanvrage van het 
Roomsch-Katholieke Kerkbestuur van de Pa
rochie van den Heiligen Joseph, gevestigd te 
Utrecht, om medewerking voor de stichting 
van eene bijzondere school voor gewoon lager 
onderwijs voor jongens aan de Professor-Jan
Kopslaan te Maartenswijk; 

dat de raad daarbij heeft ove1·wogen, dat 
blijken overgelegde verklaring 54 leerlingen 
de school zullen bezoeken, waarvan slechts een 
dertiental kinderen uit de gemeente Maartens
dijk afkomstig is, en dus de stichting zal dienen 
voor kinderen in eene andere gemeente woon
achtig en die al daar eene gelijksoortige school 
van hun gezindte bezoeken; dat het groote 
fin ancieele offer, dat in de huidige tijdsom
standigheden van de gemeentekas gevergd 
wordt, te bezwarend voor de gemeentefinan
ciën is; 

dat ingevolge een door het K erkbestuur in
gesteld beroep Gedeputeerde Staten bij bes! uit 
van 10 Mei 1932, 3e Afdeeling, n°. 1429/1159, 
met vernietiging van het bestreden raadsbe
sluit hebben bepaald, dat de raad de gevraag
de medewerking zal hebben te verleenen; 

dat Gedeputeerde Staten daarbij hebben 
overwogen, dat de raad de gevraagde mede
werking heeft geweigerd uit hoofde van an
dere overwegingen dan genoemd in artikel 73 
der Lager-onderwijswet 1920, zoodat di ens be
slissing in strijd is met de wet en derhalve 
niet kan worden gehandhaafd; 

dat van het besluit van Gedeputeerde Sta
ten de gemeenteraad bij Ons in beroep is ge
komen, aanvoerende, dat sedert het binnen
komen der aanvrage om medewerking de eco
nomische toestand steeds slechter is geworden 
en het voor de gemeente onverantwoordelijk 
is, steeds nieuwe verplichtingen op zich te 
nemen; dat voor dekking van de stich ti ngs
kosten eene geldleening wu moeten worden 
aangegaan, hetgeen op het oogenblik ten 
eenenmale onmogelijk is ; dat hij de aandacht 
vestigt op een schrijven van Gedeputeerde 
Staten van 29 December 1931, inhoudende 
o. a., dat dit Coll ege onder de bestaande om
standigheden !echts voor uitgaven, welke strikt 
noodzakelijk zijn, de goedkeuring zal kunnen 
verleenen: dat Gedeputeerde Staten voorts 
aankoudigen, een voorstel te zullen aanh:ingig 
maken inzake eene uitbreiding der gemeente 
Utrec ht, waarbij het zuidelijke deel van Maa,·
tensdijk bij deze gemeente gevoegd zou wor
den; dat toch niet van de gemeente Maa,·tens
rlijk geë ischt ka11 worden te bouwen in dat 
deel der gemeente, dat wellicht over een klein 
jaar al niet meer tot Maa,·tenul.ijk zal be
hooren · 

Over~•egende, dat het Roomsch-Kathol ieke 
Kerkbe tuur van de paroch ie van den Heil i
gen Joseph te Utrecht aan den raad der ge
meente Maartensdijk medewerking heeft ver
zocht voor de stichting van eene bijzondere 
school voor gewoon lager onderwijs voo1.· jon
gens onder overlegging o.m. van eene ver-
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klaring, a ls bedoeld in artikel 73, eerste lid 
onder a, de,· Lager-onderwijswet 1920, betrek
king hebbende op 54 kinderen , van wie 01' 41 
te Ut,·echt wonen, terwijl de overigen uit 
Maart ensdijk afkomstig zijn; 

dat, a l moge de letter van de wet zich niet 
tegen inwilliging van deze aanvrage verzetten, 
eene dusdanige aanvrage in strijd is met de 
klaarblijkelijke bedoeling en strekking der 
wet· 

d,~t toch de Lager-onderwijswet 1920 de be
taling der kosten, ook voor het bijwnde,· on
derwijs, aldus verdeeld heeft, dat het Rijk op 
zich neemt de betaling der jaarwedden van de 
onderwijzers, tenvijl de kosten van schoolbou\V 
en van exploitatie komen voor rekening der 
gemeente; 

dat hieruit voortvloeit, dat ieder gemeente 
belast is met de bouwkosten der scholen voor 
de kinderen, die in die gemeente woonachtig 
zijn: 

dat, wanneer clan ook al'tikel 73, eerste lid 
onder a, der Lager-onderwijswet 1920, wat be
treft de daar bedoelde verklaring, verband 
legt tusschen het getal ingezetenen de,· ge
meente en het getal leedingen, dat de te stich
ten school za l bewekcn, het daa"bij zoo niet 
alleen dan toch in hoofdzaak op het oog kan 
hebben leer! ingen uit de gemeente; 

Overwegende, dat voormeld Kerkbestuur 
blijkbaar daal'Om zijne aanvrage niet kon 
richten tot den raad der gemeente U t·recht, 
omdat de wet voo,· die gemeente een mini
mum aantal van 100 leerlingen eischt voor 
elke nieuw te bouwen school ; 

dat het nu niet met de wet is overeen te 
brengen, dat dit Kerkbestuur, dat ingevolge 
artikel 73, eerste lid, der wet geen aan praak 
op medewerking heeft in de gemeente, waar 
het gevestigd is en waar de aanstaande leer
] ingen wonen en reeds op school zijn, die me
dewerking wel zou verkrijgen in eene aangren
zende gemeente; 

Overwegende, dat voor eene andere opvat
ting ten onrechte een beroep wordt gedaan 
op artikel 86 der Lager-onderwijswet 1920, 
daar dit artikel onderstelt, dat er reeds eene 
school overeenkomstig het bepaalde in de ar
t ikelen 72 tot en met 83 is tot stand gekomen 
en eerst daarna van buitenleerli11gen en de 
verplichting van buitengemeenten spreekt; 

dat onder de bovenvermelde omstandighe
den de aanvrage niet geacht kan worden te 
voldoen aan de bij artikel 73 der wet om
schreven vereischten, zooals deze in redelijk
heid behooren te worden uitgelegd: 

dat de gemeenteraad van Maa,·t ensil;ijk dus 
terecht de gevraagde medewerking heeft ge
weigerd , en Gedeputeerde Staten van Ut,·echt 
ten omechte dit bes! uit hebben vern ietigd; 

Gezien de Lager-onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vern ietiging van het bestreden besluit 
van Gedeputeerde Staten van Utrec ht van 10 
Mei 1932, 3e Afdeeling, n°. 1429/1159, het be
sluit van den raad der gemeente Maartrn.•dijk 
van 16 Februari 1932, n°. 104, te handhaven. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State, Afdeeling 
voor de Geschillen van Bestuur." 

Het nader advies van de Afcleeliug voor de 
Geschillen van Bestuur en het daarbij Uwe 
Majesteit aangeboden gewijzigd ontwe,·p-be
slui t heeft mijne bezwaren niet kunnen weg
ne1nen. 

Ten aanzien van mijn argun1ent, ontleend 
aan de bewoording van de wetsbepaling, ei 
kent de Afdeeling, dat inderdaad de · letter 
van de wet zich niet tegen inwilliging van 
de aanvrage vel'zet; zij acht de aanvrage 
echter in strijd met de klaarbl ijke lijke bedoe
ling en strekking van de wet. Daa ,·gelaten of 
het niet juister is om, wanneer de bewoo,·ding 
eener bepaling duidelijk is, de vraag naar de 
bedoeling achterwege te laten, heb ik in mijn 
schrijven aan de Afdeel ing van 3 November 
1932 m. i. afdoende aangetoond, dat de wet-

1 gever kennelijk ook niets anders heeft gewild 
dan uit de letter valt af te leiden. Dit is m. i. 
bovendien gebleken bij de behandeling in 1922 
van het ontwel'p van wet tot wijziging van de 
Lager-onderwijswet 1920, toen de jurisprn
dentie op dit punt zich reeds in bedoelden 
rnimen zin bezig was te ontwikkelen. 

De Afdeeling voor de Geschillen van be
stuur betoogt, dat het h. i. een verschi l maakt. 
of, woals in het voorbeeld, dat Minister de 
Visser bij de discussie in 1922 stelde, 39 kinde
ren uit de schoolgemeente afkomstig zijn en 
slechts ééu uit de nabuur-gemeente, of dat, 
zooals in het voorliggend geval , het meeren
deel van de op de leerlingenl ijst geplaatste 
kinderen uit eene andere gemeente komt. Hier
bij schijnt aan te sluiten de door haar voor
gestelde overweging, dat artikel 73, eerste lid 
onder a, als het verband legt tu schen het 
getal ingezetenen der gemeente en het getal 
leerl ingen, dat de te stichten school zal be
zoeken, daarbij zoo niet alleen dan toch in 
hoofdzaak op het oog kan hebben leedingen 
uit de gemeente. De wet geeft echter naar 
mijne meening geen vrijheid om dergelijke 
gradueele verschillen in aanmerking te nemen. 
Principieel doet het er m. i. weinig toe, in 
welke verhouding het aantal kinde1·en uit de 
gemeente van vestiging van de school en het 
getal, uit andere gemeenten afkom tig, tot 
elkaar staan, maar gaat het uitsluitend om 
de vraag, of de wet in het algemeen toelaat, 
laatstbedoelde kinderen bij de verklaring over
eenkomstig het eerste lid onder a van artikel 
73, mede in aanmerking t~ nemen. Dat be
halve de letter ook de geschiedenis der wet 
er voor pleit, deze vraag bevestigend te beant
woorden, acht ik in het vorenstaande vol 
doende aangetoond. 

Hetgeen de Afdeeling opmerkt ten aanzien 
van het algemeen beginsel van gemeente
recht, dat de gemeente te zorgen heeft en uit
gaven heeft te doen voor eigen gemeentenaren 
en niet voor naburigen, acht ik in dit vel'
band weinig kl emmend. Immers kan een der
gel ijk algemeen beginsel , hoezeer van betee
ken is bij het ontwerpen van een wet, niet 
praevaleeren boven de duidelijke bewoordingen 
àer Lager-onderwijswet 1920. Maar bovendien 
heeft de wetgever in deze wet zoodanige voor
zieningen getroffen, dat de kosten, voortvloei
ende uit het schoolbezoek door kinderen uit 
naburige gemeenten, op die gemeenten ten 
volle kunnen worden verhaald. In zooverre 
is het beroep, in de stukken gedaan op artikel 
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86 der wet, wo al niet bes! issend , dan toch 
niet zonder be tee ken is . Het ontgaat mij dan 
ook, waarnm mijne opvatting, dat de verkla
ring, bedoeld in het eerste lid onder CL, van ar
tikel 73 der Lager-onderwijswet 1920, mede op 
kinderen uit andere gemeenten betrekking kan 
hebben, in strijd zou zijn met de billijkheid, 
zooals de Afdeeling in haar nader advies stelt. 

Op gro11d van het vorenstaande acht ik het 
beroep van den raad der gemeente Maartens
<lijk tegen het besluit van Gedeputeerde Staten 
van Utrecht van 10 Mei 1932 ongegrnnd en 
veroodoof ik mij Uwe Majesteit een daartoe 
strekkend ontwerp-besluit eerbiedig ter be
krachtiging aan te bieden. 

s. 47. 

De Minister van Onder-wijs, 
K,insten en W etenschappen, 

J . Terp s tra. 

14 Februari 1933. BESLUIT tot ongegrond
verklaring van het heroep van den raad 
de r gemeente Maa,·t enswijk tegen het be
sl uit van Gedeputeerde Staten van Utrecht 
rnn 10 Mei 1932, 3e Afdeeling n° 1429/ 
1159, betreffende stichting van eene 
Roomsch-Katholieke bijzondere school voor 
gewoon lager onderwijs voor meisjes te 
Maart ensdijk. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende dp het beroep, ingeste ld door 

den raad der gemeente Maart ensdijk (Ut,·echt) 
tegen het besluit van Gedeputeerde Staten van 
Utrecht van 10 Mei 1932, 3e Afdeeling, n°. 
1429/1159, waarbij met vernietiging van het 
besluit van dien 1·aad van 16 Februari 1932 
n°. 105 , is bepaald, dat de door het Roomsch'. 
Katholieke Kerkbestuur van de P arochie van 
den Heiligen Joseph, gevestigd te Ut,·echt, 
overeenkomstig artikel 72 der Lager-onder
WtJ swet 1920 gevraagde medewerking voor de 
stichting van eene bijzondere school voor ge
woon lager onderwijs voor meisjes aan de 
Professor-Ritzema-Bos laan te Maartensdijk a ls-
11og moet worden verleend; 

Den Raad van State, Afdeel i ng voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, adviezen van 
28 September 1932, n°. 635, en 29 November 
1932, n° . 635/184 ; 

Op de voordracht van Onzen Ministe r van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
9 Febrnari 1933, n°. 16707 afdeeling Lager 
Onderwijs Financieel ; ' 

Overwegende, dat de raad der gemeente 
MaarteasàJijk op 16 F ebruari 1932 afwijzend 
heeft beschikt op eene aanvrage van het 
Roomsch-Katholieke Kerkbestuur van de P a
rochie van den H eiligen Joseph , gevestigd te 
Utrecht. or!' medewerking voor de stichting 
van ee~~ b1Jwndere school voor gewoon lager 
onderw1Js voor me,sJes aan de Professor-Rit
zema-Boslaan te M aa,·tensd,ij k; 

~at de raad daarbij heeft overwogen, dat 
bliJkens overgelegde verklaring 58 lee rlingen 
de school zullen bezoeken , waarvan slechts een 
Yeertiental kinderen uit de gemeente Maartens
dijk afkomstig is, en dus de stichting zal die
nen voor kinderen in eene andere gemeente 
woonachtig en die a ldaar eene gelijksoortige 
school van h nn gezindte bezoeken; dat · het 

groote financieele offe r, dat in de huidige 
omstandigheden van de gemeentekas gevergd 
wordt, te bezwal"Bnd voo,· de gemeente-finan
ciën is; 

dat, ingevolge een door het Kerkbestuur in
gestel cl beroep, Gedeputeerde Staten bij be
sluit van 10 Mei 1932, 3e Afdeeling, n°. 1429/ 
1159, met vernietiging van het bestreden 
Raadsbesluit hebben bepaald, dat de raad de 
gevraagde medewerking zal hebben t,e ve,·
leenen; 

dat Gedeputeerde Staten daarbij hebben 
overwogen, dat de raad de gevraagde mede
werking heeft geweigerd uit hoofde van andere 
overwegingen dan genoemd in artikel 73 der 
Lager-onderwijswet 1920, zoodat diens beslis-

' s ing in strijd is met de wet en derhalve niet 
kan worden gehandhaafd; 

dat van het best u it van Gedeputeerde Staten 
de gemeenteraad bij Ons in beroep is gekomen, 
aanvoel"Bnde, dat sedert het binnenkomen de r 
aanvrage om medewerking de economische 
toestand steeds slechter is geworden en het 
voor de gemeente onverantwoordelijk is, steeds 
nieuwe ver pi ichtingen op zich te nemen; dat 
voor dekking van de stichtingskosten eene 
geld leening zou moeten worden aangegaan, 
he tgeen op het oogenbl ik ten eenenmal e on
mogelijk is; dat hij de aandacht vestigt op 
een schrijven van Gedep,,teerde .. Staten van 
29 December- 1931, inhoudende o. a., dat di t 
College onder de bestaande omstandigheden 
slechts voor uitgaven, welke strikt noodzake
lijk zijn, de goedkeuring zal kunnen ve ,·leenen; 
dat Gedeputeerde Staten aankondigen, een 
voorstel te zullen aanhangig maken inzake 
eene uitbreiding der gemeente Utrecht, waa r
bij het Zuidelijke deel van Maart ensdijk bij 
deze gemeente gevoegd zo u worden; dat toch 
niet van de gemeente Maartensdijk geëischt 
kan worden te bouwen in dat deel der gemeen
te, dat wellicht over een klein jaar a l niet 
meer tot ilfaartensàJijk zal behooren; 

Overwegende, dat de aanvrage van het 
Roomsch-Katholiek Ke1·kbestuu,· van de pa
rochie van den Heiligen Joseph te Utred,t 
aan den raad der gemeente Maa1·tensdijk om 
medewerking voor de stichting van eene bij
zondere school voor gewoon I ager onderwijs 
voor meisjes blijkens de stukken voldoet aan 
de in artikel 73 der Lager-onderwijswet 1920 
omschreven vereischten; 

dat dit met name het geval is met de ver
klaring, bedoeld iu het ee rste I id onder c,, 
van deze wetsbepaling; 

. dat het tegendeel niet kan worden afgeleid 
wt de omstandigheid, dat slechts 14 van de 
58 kinderen, waarop de verklaring betrekking 
heeft, uit Maartenswijk afkomstig zijn en de 
overigen te Utrecht wonen, aangezien uit het 
verband, dat artikel 73, eerste I id onder a. 
heeft gelegd tusschen het getal ingezetenen 
der ii:emeente en het getal leerl ingen, dat de 
te stichten school zal bezoeken niet rnlgt 
dat met leerlingen worden bedoe'td alleen di ~ 
leerlingen, die wonen in de gemeente van 
vestiging van de bijzondere school; 

Overwegende, dat ook overigens het door 
den appellant aangevoerde geen grnnd kan 
opleveren tot weigering van de gevraaade 
medewerking; 

0 
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Gezien de Lager-onderwijswet 1920 ; 
Hebben goedgevonden en verstaan·: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat met het rapport van Onzen 
voomoemden Minister in het Staatsblad zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State, 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. 

's-Gravenhage, den 14den Februari 1933. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

J. T erpstra. 
(Uitgeg . 27 Februari 1933.) 

N° . 16707. 

LAGER ONDERWIJS FI ANCIEEL. 

Beroep 
lagere 

inzake stichting bijzondere 
school te Maartensd ijk (U.) 

's-Gravenhage, 9 F ebruari 1933. 

Aan de Koningin. 

Eerbiedig veroorloof ik mij we Majesteit 
hierbij aan te bieden het rechtstreeks in mijne 
handen gesteld advies van den Raad van State, 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur, van 
28 September 1932, n°. 635, betreffende het 
door den raad der gemeente Maartensdijk (U.) 
ingesteld beroep tegen het besluit van Gede
puteerde Staten van Utrecht van 10 Mei 1932, 
3e Afdeeling, n°. 1429/1159, waarbij met ver
nietiging van het besluit van di en raad van 
16 Februari 1932, 11°. 105, is bepaald, dat de 
door het Room oh-Katholiek Kerkbestuur van 
de parochie van den Heiligen Joseph, geves
tigd te Utrecht, overeenkomstig artikel 72 der 
Lager-onderwijswet 1920 gevraagde medewer
king voor de stichting van eene bijzondere 
school voor gewoon lager onderwij voor meis
je aan de Professor-Ritzema-Boslaan te Jlaar
tensdi.jk alsnog moet worden verleend. 

Blijkens dit adv ies kan de Afdeeling voor 
de Geschillen van Bestuur in haar veranderde 
sa mensteHing ten aanzien van de vraag, waar
om het hier gaat, n .1. nf voor de toepass ing 
van artikel 73, eerste lid onder a, der wet, 
ook kinderen, afkomstig uit andere gemeenten 
dan die, waar de bijzondere school zal wo,·den 
gevestigd, in aanmerking komen, zich niet 
langer vereenigen met de bij Uwer M a jeste its 
besluit van 26 Augustus 1922, n°. 46, inge
luide jurisprudentie, welke deze vrnag beves
tigend heeft beantwoord. Zij huldigt het stand
punt, dat in verband met het stel sel der Lager
onderwijswet 1920 betreffende de verdeel ing 
van de kosten tusschen het Rijk en de ge
meenten, volgens hetwelk o. m. de kosten van 
schoolbouw voor rekening van de gemeenten 
komen, iedere gemeente belast is met de bouw
kosten van de scholen voor de kinderen , die 
in die gemeente woonachtig zijn en dat dus 
ook, wanneer artikel 73, ee rste I id onder a, 
der Lager-onderwijswet 1920, wat betreft de 
daarbedoelde verklaring, verband legt tus
chen het getal ingezetenen der gemeente en 

het getal leerlingen, dat de te stichten school 
zal bezoeken, het daarbij zoo niet alleen clan 
toch in hoofdzaak op het oog kan hebben 
leerlingen uit de gemeente. 

Aangezien ik dit standpunt onjuist acht, ben 
ik krachtens de a lgemeene machtiging van 
Uwe Majesteit van 26 Maart 1926, n° . 20, 
bij schrijven van 3 ovember 1932, n° . 14508, 
afdeeling Lager Onderwijs Finanèieel , met de 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur ter 
zake in nader overleg getreden. In dit schrij
ven betoogde ik, dat eene beperkende uitleg
ging van artikel 73, ee1 te lid onder a, der 
Lager-onderwijswet 1920

1 
zooals de Afdeeling 

voorstaat, m. i. in strijct is niet slecht.s 1net 
de woorden, maar ook met de geschi~denis 
en het systeem der wet, a lsmede met de e1schen 
eener juiste regeling. Een en ander I ichtte 
ik a l dus na der toe : 

,,Artikel 73, eerste lid onder a, eischt vol
gens zijn bewoordingen niets ande1·s dan een 
verklaring, waaruit blijkt, dat de school door 
een zeker minimum aantal leerlingen zal wor
den bezocht ; de wet zegt nergens, dat di t mi
nimum aautal lee rlingen uit de gemeente, 
waarin de school gebouwd zal worden, afkom
stig moet ziju. 

De strekking van deze bepaling i , blijken 
de geschiedenis, om stichting van te kleine 
of niet werkel iJk noodige scholen te voorko
men; aldus is zeer duidelijk te lezen op blad
zijde 29, voorlaatste alinea, van het verslag 
der Staatscommissie-Bos, zoomede op bladzijde 
32, ee rste al inea, van de Memorie van Toe-
1 ichting bij het wetsontwerp, dat geworden is 
de Lager-onderwijswet 1920. Het onderscheid 
in verband met het inwonertal van de ge
meente vloe it voort uit de omstandigheid, dat 
men in de steden, al naar gelang van haar 
grootte, grootere scholen vordert dan ten plat
telancle. 

Nergens, noch bij de schr iftelijke, noch bij 
de mondelinge behandeling van het wetsont-

1 werp heeft iemand de gedachte uitgesproken , 
dat het minimum getal leerlingen uit de ge
meente, waarin de school geve tigcl zal wor
den, afkomstig moet zijn. 

Voor het doel van de bepaling - ,·oorko
ming van te kleine scholen - is het dan ook 
volmaakt onverschillig, uit welke gemeente 

' de leerlingen eener school afkomstig zijn. 
Toen in 1922 de tweeledige onderscheiding, 

welke artikel 73 maakte tusscben de gemeen
ten naar gelang van het aantal inwoners, ver
vangen werd door een vierledige, werd zoowel 
door den Minister als door de leden der Twee
de Kamer, welke hierover het woord yoerden, 
aangenomen, dat het voor de ver ki aring, be
doeld in artikel 73, eerste lid onder a. onver
schillig is, ui t welke gemeente de leerlingen 
zouden komen. De heer K. ter Laan gaf daar
bij het voorbeeld van een school te Schoten, 
welke door kinderen uit Haarl e1n bezocht zou 
worden. Hij wilde niet de kinderen uit Haar
le1n niet laten medetellen, maar verdedigde 
een amendement om in zoodanig geval de inwo
ner van de beide gemeenten samen te tell en. 
(Ha11delingm II Kamer 1922/1923, bldz. 
1172). Evenzoo noemde Minister de Visser 
het voorbeeld van een school, te stichten in 
Rijs1cijk, terwijl de Yeertigste leerling, die 
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vereischt was; uit Deii Haag afkomstig zou 
zijn. 

Niemand betoogde bij dit debat, dat het 
artikel bij het Koninklijk besluit van 26 Au
gustus 1922, n°. 46, (genomen in overeen
stemming met het advies Uwer Afdeeling van 
9 Augustus 1922, n°. 276} een toepassing ge
vonden had in strijd met de woorden of de 
strekking der wet. · 

Ook het systeem der wet moet er toe leiden 
een beperkende uitlegging van artikel 73, eer
ste lid onder a, te wraken; ware toch be
doeld een waarborg te geven van een school
bezoek van een minimum getal kinderen uit 
de gemeente zelf, dan zou geheel of gedeelte
lijk verlies van de waarborgsom moeten af
hangen van de vraag, of een voldoend getal 
leerlingen, afkomstig uit de gemeente, de 
school bezoekt. Artikel 79, tweede en derde 
lid, der wet laten echter het verlies van de 
waarborgsom afhangen van het gemiddeld 
aantal leerlingen eener school gedurende drie 
achtereenvolgende jaren, zonder onderscheid 
te maken tusschen kinderen, afkomstig uit 
de gemeente, waarin de school is gevestigd, 
en andere leer! ingen. 

Tenslotte zou het m. i. irrationeel ~ijn, wan
neer de wet de stichting van eene bijzondere 
school, welke op grond van de ligging aan
gewezen zou zijn om te voorzien in de behoefte 
van een complex woningen of van twee dicht 
bij elkander gelegen complexen, welke in twee 
aan elkaar grenzende gemeenten liggen, on
mogelijk zou maken, wanneer elk der twee dee
len op zich zelf niet het vereischte minimum 
geta l leerlingen zou kunnen opleveren. Der
gel ijke scholen heeft de wet integendeel , zoo
wel voor het openbaar onderwijs (artikel 19) 
als voor het bijzonder onderwijs mogelijk wil
len maken. Op allerlei wijze voorziet zij daar
om in de bezwaren, welke voor de gemeente 
anders zouden voortvloeien uit het bezoeken 
van binnen haar grenzen gelegen scholen door 
kinderen uit andere gemeenten. Voor het open
baar onderwijs door uitdrukkelijk te handelen 
over gemeenschappelijke scholen en regelingen 
voor de toelating van kinderen uit de eene 
gemeente op de scholen der andere; voor het 
bijzonder onderwijs door in de artikelen 86 en 
104 te zorgen, dat de bouw- en exploitatie
kosten voor een evenredig deel ten laste van 
de andere gemeente worden gebracht." 

Op vorenstaande gronden zou ik - zoo 
schreef ik aan de Afdeeling - eene bekrach
tiging van het voorgedragen ontwerp-besluit, 
hetwelk op een gewichtig punt als het onder
havige breekt met eene constante jurispru
dentie, zonder dat daartoe m . i. klemmende 
redenen aanwezig zijn , bezwaarlijk met mijne 
verantwoordelij kheid kunnen dekken, weshal
ve ik de Afdeeling verzocht, deze zaak in na
dere overweging te willen nemen. 

In haar nader advies van 29 November 
1932, n°. 635/636/184, gericht tot Uwe Maje
steit, maar rechtstreeks in mijne handen ge
steld , beantwoordt de Afdeeling voor de Ge
schil len van Bestuur de door mij gemaakte 
opmerkingen als volgt: 

,,Gezette overweging van de door den Mi
nister aangevoerde gronden, wier beteekenis 
door de Afdeeling niet wordt onderschat, heeft 

de Afdeeling toch niet van de onjuistheid van 
haar standpunt overtuigd. 

Uit eigen ervaring is het aan de Afdeeling 
bekend, dat in den loop der jaren door ge
meentebesturen medewerking is verleend voor 
den bouw van scholen, welke blijkens de ouder
verklaringen ook bezocht zouden worden door 
kinderen uit eene andere gemeente. De prac
tijk is zelfs verder gegaan dan in het door den 
Minister aangehaalde geval van Rijswijk, waar 
de veertigste leerling, die vereischt was, uit 
's-G1·avenhage afkomstig zou zijn. Niemand 
kan aan deze practijk aanstoot nemen, daar 
het toch aannemelijk was, dat, waar voor 39 
kinderen van eene bepaalde richting eene 
school werd aangevraagd, binnenkort de be
volkingstoename in de gemeente wel voor een 
veertigste kind zou zorgen. 

Doch het geval, dat zich hier voordoet, is 
geheel verschillend; hier is geene aanvulling 
met eenige kinderen uit eene andere gemeen
te; hier is het geheele vereischte getal uit 
eene andere gemeente afkomstig en zijn de· 
eigen kinderen der gemeente eigenlijk over
tollig. Een figuur, zooals de voorliggende aan
vragen vertoonen, heeft zich, naar de Afde<>
ling meent, nimmer voorgedaan. 

Een Roomsch-Katholiek Kerkbestuur te 
Utrecht vraagt medewerking voor den bouw 
van eene jongensschool en van eene meisjes
school en dat wel voor 41 jongens en 44 meis
jes uit de gemeente Utrecht, terwijl de lijsten 
bovendien de namen bevatten van 13 jongens 
en 14 meisjes uit de gemeente Maartensdijk. 

Deze aanvragen worden nu niet gericht tot 
den raad der gemeente Utrecht, m·aar tot dien 
der gemeente Maartensdijk. 

De afdeeling is van oordeel, dat indien een 
in de gemeente Utrecht gevestigd schoolbe
stuur voor zijne in die gemeente woonachtige 
leerlingen scholen verlangt, het zich heeft te 
wenden niet tot den raad eener naburige ge
meente, maar tot den raad der gemeente 
Ut,·echt, waar het schoolbestuur gevestigd is 
en de leerlingen thuis behooren. 

Maar op die aanvragen zou afwijzend moe
ten worden beschikt. Immers voor de gemeente 
Utrecht, met meer dan 100,000 inwoners, eischt 
de wet een aantal van 100 leerlingen voor 
iedere nieuwe school. 

De Afdeeling vraagt zich af, of het nu met 
de wet is overeen te brengen, dat dit school
bestuur, dat ingevolge artikel 73, eerste lid, 
der wet geen aanspraak op medewerking heeft 
in de gemeente, waar het gevestigd is en 
waar de aanstaande leerlingen reeds op school 
zijn en wonen, in eene aangrenzende gemeente 

1 die medewerking wel zou verkrijgen. De Af
deeling is van oordeel, dat de vraag ontken
nend moet worden beantwoord. H ad de wet
gever aan een geval, a ls zich hier voordoet, 
gedacht, dan zou hij zeker een positief voor
schrif t hebben gegeven, waardoor eene ont
duiking, als hier beproefd wordt, onmogelijk 
wordt gemaakt. 

Maar de wetgever kan zich een dergelij k 
geval klaarblijkelijk niet voorstellen, waar h ij 
uitging van het beginsel, dat voor het ge
heele Rijk de Staat op zich nam de betaling 
der jaarwedden van de onderwijzers, doch de 
verdere kosten aan de gemeentebesturen over-
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liet. En het is een al gemeen beginsel van ge
meenterecht, dat de gemeente te zorgen heeft 
en uitgaven beeft te doen voor eigen gemeen
tenaren en niet voor naburigen. De Afdeeling 
zou het dan ook in strijd met het recht en 
met de billijkheid achten, zoo de gemeente 
3laarte,uidijk zou worden gedwongen mede
werking te verleenen voor den bouw van scho
len voor lee rlingen, waarvan het meerendeel 
in de gemeente Ut,·echt woonachtig is . 

Kan de Afdeeling, blijkens het bovenstaan
de, zich met het door den Minister aange
voerde niet vereenigen, zij heeft daarin toch 
aanleiding gevonden, de door haar aan Uwe 
:Majesteit aangeboden ontwerpen-besluit te wij
zigen, waardoor haar gedachtengang duide
lijker narn· voren t ,·eeclt." 

Dit gewijzigd ontwerp-besluit, voor wat de 
meisjesschool betreft, luidt aldus: 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Maartensdijk (Utrecht) 
tegen het besluit van Gedeputeerde Staten 
van Utrecht van 10 Mei 1932, 3e Afdeeling, 
n°. 1429/1159, waarbij met vernietiging van 
het besluit van dien raad van 16 Februari 
1932, n°. 105, is bepaald, dat de door het 
Roomsch-Katholieke Kerkbestuur van de Pa
rochie van den Heiligen Joseph, gevestigd te 
Ut1·echt, overeenkomstig artikel 72 der Lager
onderwijswet 1920 gevraagde medewerking 
voor de stichting van eene bijzondere school 
voor gewoon lager onderwijs voor meisjes 
aan de Professor-Ritzema-Boslaan te Maar
tensdijk a lsnog moet worden verleend; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen van 
28 September 1932, n°. 635, en 29 November 
1932, 11°. 635/184 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en ·wetenschappen van 

Overwegende, dat de raad der gemeente 
Maa,·l ensdijk op 16 Februari 1932 afwijzend 
heeft beschikt op eene aanvrage van het 
Roo111sch-Katholieke Kerkbestuur van de Pa
rochie van den Heiligen Joseph, gevestigd 
te Ut,·echt, om medewerking voor de stich
ting van eene bijzondere school voor gewoon 
1 ager onderwijs voor meisjes aan de Professor
Ritzema-Boslaan te Maartensdijk ; 

dat de rnacl daarbij heeft ovetwogen, dat 
blijkens overgelegde verklaring 58 leerlingen 
de school zullen bezoeken, waarvan slechts 
een veertiental kinderen uit de gemeente 
Maa·rtmsdijk afkomstig is, en dus de stichting 
zal dienen voor kinderen in eene andere ge
meente woonachtig en die aldaar eene gelijk
soortige school van hun gezindte bezoeken ; 
dat het groote financieele offer, dat in de 
huidige omstandigheden van de gemeentekas 
gevergd wordt, te bezwarend voor de gemeen
tefinanciën is; 

dat, ingevolge een door het Kerkbestuur 
ingesteld beroep, Gedeputeerde Staten bij be
slu it van 10 Mei 1932, 3e Afdeeling, n° . 
1429/1159, met vernietiging van het bestreden 
raadsbesluit hebben bepaald, dat de raad de 
gevraagde medewerking zal hebben te ver
leenen; 

dat Gedeputeerde Staten daarbij hebben 
overwogen, dat de raad de gevraagde mede
werking heeft geweigerd uit hoofde van ande
re overwegingen dan genoemd in artikel 73 
der Lager-onderwijswet 1920, zoodat diens be
slissing in strijd is met de wet en derhalve 
niet kan worden gehandhaafd; 

dat van het bes] uit van Gedeputee1·de Sta
ten de gemeenteraad bij Ons in beroep is ge
komen, aanvoerende, dat sedert het binnen
komen der aanv1·age om medewerking de eco
nomische toesta nd steeds slechter is. geworden 
en het voor de gemeente onverantwoordelijk 
is, steeds nieuwe verplichtingen op zich te 
nemen ; dat voor dekking van de · stichtings
kosten eene ge ldl eening zou moeten wo,·den 
aangegaan, hetgeen op het oogenblik ten 
eenenmale onmogel ijk is ; dat hij de aandacht 
vestigt op een schrijven van Gedeputeerde 
Staten van 29 December 1.l!..31, inhoudende 
o. a., dat dit College onder de bestaande om
standigheden slechts voor uitgaven, welke 
str ikt noodzakelijk zijn , de goedkeuring zal 
kunnen verleenen ; dat Gedeputeei·de Staten 
aankondigen, een voorste l te zullen aanhan
g ig maken inzake eene uitbreiding der ge
meehte Utrecht , waarbij het Zuidelijke deel 
van Maartensdijk bij deze gemeente gevoegd 
zou worden ; dat toch niet van de gemeente 
Manrtensdijk geëischt kan worden te bouwen 
in dat deel der gemeente, dat wellicht over 
een klein jaar a l niet meer tot Maa,·tensdijk 
zal behoor-en; 

Overwegende, dat het Roomsch-Kathol ieke 
Kerkbestmu· van de parochie van den Hei
li gen Joseph te Utrecht aan den raad der ge
meente Jfaartensd-i;k medewerking heeft ver
zocht voor de stichting van eene bijzondere 
school voor gewoon lager ondewijs voor meis
jes onder overlegging o. m. van eene verkla
ring, al s bedoeld in artikel 73, eerste I id on
der a, der Lager-onderwijswet 1920, betrek
king hebbende op 58 kinderen , van wie er 44 
te Utrecht wonen, terwijl de overigen uit 
Maartensdijk afkomstig zijn ; 

dat, al moge de letter van de wet zich niet 
tegen inwilliging van deze aanvrage verzet
ten, een dusdanige aanvrage in strijd is met 
de klaarblijkelijke bedoeling en strekking der 
wet; 

dat toch de Lager-onderwijswet 1920 de be
talin[ der kosten , ook voor het bijzonder on
derwijs, a ldus verdeeld heeft, dat het Rijk 

·1' op zich neemt de betaling der jaarwedden van 

1 

de onderwijzers, terwijl de kosten van school
bouw en van exploitatie komen voor rekening 

1

1 
der gemeente ; 

dat hieruit voortvloeit, dat iedere gemeente 
belast is met de bouwkosten der scholen voor 
de kinderen , d ie in die gemeente woonachtig 
zijn ; 

dat, wanneer dan ook artikel 73, eerste lid 
onder a, der Lager-onderwijswet 1920, wat be
treft de daar bedoelde verklaring, verband 
legt tusschen het getal ingezetenen der ge
meente en het getal leerlingen, dat de te stich. 
ten chool zal bezoeken, het daarbij zoo nie t 
alleen clan toch in hoofdzaak op het oog kan 
hebben leerlingen uit de gemeente; 

Overwegende, dat voormeld Kerkbestuur 
blijkbaar daarnm zijne aanvrage niet kon rich-
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ten tot den raad der gemeente Ut,·echt, om
dat , de wet voor die gemeente een minimum 
aantal van 100 leerlingen eischt vo0t· elke 
n ieuw te bouwen school; 

dat het nu niet met de wet is overeen te 
brengen , dat dit Kerkbestuur, dat ingevolge 
artikel 73, eerste lid, der wet geen aanspraak 
op medewerking heeft in de gemeente, waar 
het gevestigd is en waar de aanstaande leer
! ingen wonen en reeds op school zijn, die me
dewerking wel zou verk1·ijgen in eene aangren
zende gemeente; 

Overwegende, dat voor eene andere opvat
ting ten onrechte een beroep wordt gedaan 
op artikel 86 der Lager-onderwijswet 1920, 
daar dit artikel onderstelt, dat er reeds eene 
school overeenkomstig het bepaalde in de ar
tikelen 72 tot en met 83 is tot stand geko
men en eerst daat'na van buitenleerlingen en 
de verplichting van buitengemeenten spreekt; 

dat onder de bovenvermelde omstandighe
d en de aanvrage niet geacht kan worden te 
rnldoen aan de bij artikel 73 der wet omschre
ven vereischten, zooals deze in redelijkheid be
hooren te worden uitgelegd ; 

dat de gemeenteraad van Maartensdijk dus 
te recht de gevraagde medewerking heeft ge
weigerd en Gedeputeerde Staten van Utrecht 
ten omechte dit besluit hebben vernietigd; 

Gezien de Lager-onderwijswet 1920 ; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

met vemietiging van het bestreden beslui t 
van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 
10 Mei 1932, 3e Afdeeling, n°. 1429/1159, het 
besluit van den raad der gemeente Maart ens
dijk van 16 Febrnari 1932, n° . 105 , te hand
haven. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
\Vetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, waa,·van afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State, Afdeel ing 
voor de Geschillen van Bestuur." 

H et nader advies van de Afdeeling voor 
de Geschillen van Bestuur en het daarbij 
Uwe Majesteit aangeboden gewijzigd ontwerp
bes luit heeft mijne bezwaren niet kunnen weg
nemen. 

Ten aanzien van mijn argument, ontleend 
aan de bewoording van de wetsbepaling, er
kent de Afdeel i ng, dat inderdaad de letter 
n,n de wet zich niet tegen inwilliging van de 
aanvrage verzet; zij acht de aanvrage echter 
in strijd met de klaarblijkelijke bedoeling en 
strekking van de wet. Daargelaten of het niet 
juister is om, wanneer de bewoording eener 
bepaling duidelijk is, de vraag naar de bedoe
ling achterwege te laten, heb ik in mijn schrij
ven aan de Afdeeling van 3 November 1932, 
m . i. afdoende aangetoond, dat de wetgever 
kennelijk ook niet anders heeft gewild dan uit 
de letter valt af te leiden. Dit is m. i. boven
dien gebleken bij de behandeling in 1922 van 
het ontwerp van wet tot wijziging van de La
ger-onderwijswet 1920, toen de jurisprudentie 
op dit punt zich reeds in bedoelden ruimen 
zin bezig was te ontwikkelen. 

De Afdeel ing voor de Geschillen van Be
stuur betoogt, dat het h. i. een verschil maakt, 
of, zooals in het voorbeeld, dat Minister de 
Visser bij de discusie in 1922 stelde, 39 kinde-

ren uit de schoolgemeente afkomstig zij n en 
slechts één uit een nabuurgemeente , of dat, 
zooals- in het voorliggend geval, het meeren
deel van de op de leerlingenlijst geplaatste 
kinderen uit eene andere gemeente komt. 
Hierbij schijnt aan te sluiten de door haar 
voorgestelde overweging, dat artikel 73, eer-
ste lid onder a, als het verband legt tusschen 
het getal ingezetenen der gemeente en het 
getal leerlingen, dat de te stichten school 
zal bezoeken, daarbij zoo niet alleen dan toch 
in hoofdzaak op het oog kan hebben leer-
1 ingen uit de gemeente. De wet geeft echter 
naar mijne meerring geen vrijheid om derge
lijke gradueele verschillen in aanmerking te 
nemen. Principieel doet het er m . i. weinig 
toe, in welke verhouding het aantal kinderen 
uit de gemeente van vestiging van de school 
en het getal, uit andere gemeenten afkomstig, 
tot elkaar staan, maar gaat het uitsluitend 
om de vraag, of de wet in het algemeen toe
laat, laatstbedoelde kinderen bij de verkla
ring overeenkomstig het eerste I id onde r a 
van artikel 73, mede in aanmerking te ne
men. Dat behalve de letter ook de geschie
den is der wet er voor pleit, deze vraag be
vestigend te beantwoorden, acht ik in het 
vorenstaande voldoende aaugetoond. 

H etgeen de Afdeeling opmerkt ten aanzien 
van het algemeen beginsel van gemeente
rech t, dat de gemeente te zorgen heeft en 
uitgaven heeft te doen voor eigen gemeente
naren en niet voor naburigen, acht ik in dit 
verband weinig klemmend. Immers kan een 
dergelijk algemeen beginsel, hoezeer van be
teekenis bij het ontwerpen van een wet, niet 
praevaleeren boven de duidelijke bewoordin
gen der Lager-onderwijswet 1920. Maar boven
dien heeft de wetgever in deze wet zoodanige 
voorzieningen getroffen, dat de kosten, voort
vloeiende uit het schoolbezoek door kinderen 
uit naburige gemeenten, op die gemeenten 
ten volle kunnen worden verhaald. In zoo
verre is het beroep, in de stukken gedaan 
op artikel 86 der wet, zoo al niet beslissend, 
dan toch niet zonder beteekenis. Het ontgaat 
mij dan ook, waarom mijne opvatting, dat 
de verklaring, bedoeld in het eerste lid onder 
a van artikel 73 der Lager-onderwijswet 1920, 
med~ op kinderen uit a ndere gemeenten be
trekking kan hebben, in strijd zou zijn met de 
billijkheid, zooals de Afdeeling in haar nader 
advies stelt. 

Op grond van het vorenstaande acht ik het 
beroep van den raad der gemeente Maa,·tens
dijk tegen het besluit van Gedeputee1·de Sta
ten van Ut i-echt van 10 Mei 1932 ongegmnd 
en veroorloof ik mij Uwe Majesteit een daar
toe strekkend ontwerp-besluit eerbiedig ter 
bekrachti ging aan te bieden. 

s. 48. 

De Ministtr van Onde,·wijs, 
K unsten en W etenschappen, 

J. Te r p s t r a. 

14 ·/l' ebruari 1933. BESLUIT tot schors ing 
van het besluit van den gemeenteraad 
van G'l'Oningen van 30 Januari 1933, be
treffende de demping van het Binnen
Damsterdiep in die gemeente en de sloo-
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ping van het aan dat water gelegen voor
malig poortershuisje. 

(;escho,·st tot 1 M ei 1933 . 

s. 49 . 

15 Februari 1933. BESLUIT betreffende de 
sluiting van de tegenwoordige zitting der 
Staten-Genernal en de ontbinding van de 
Tweede Kamer. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van den Raad van Minis

ters van 15 Februari 1933, Kabinet M. R. , 
n° 53· 

Gel et op de artikelen 73, 101, 104 en 105 
der Grondwet en artikel 126 der Kieswet; 

Hebben besloten en besluiten: 
Art. 1. Onze Minister van Binnenlandsche 

Zaken wordt gemachtigd om van Onzentwege 
de tegenwoordige zitting der Staten-Generaal 
te slu iten in eene vereenigde vergadering der 
beide Kamers op Zaterdag den 6den Mei 1933 
des namiddags te drie uren. 

2. De 'I'weede Kamer der Staten-Generaal 
wordt ontbonden met Maandag den 8sten Mei 
aaustaande. 

3. De candida!ltstelling voor de verkiezing 
van de leden der Tweede Kamer in eiken 
kieskring zal plaats hebben op Woensdag den 
15den Maart aanstaande. 

4. De eerste samenkomst van de Eerste Ka
mer en de nieuw verkozen Tweede Kamer zal 
p laats hebben in vereenigde vergadering op 
Dinsdag den 9den Mei aanstaande. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is be last met ~e uitvoering van dit besluit, 
\\·aarvan afschrift zal worden gezonden aan 
de beide Kamers der Staten-Generaal, aan 
den Raad van State, aan de Departementen 
Yan A lgemeen Bestuur en aan de Algemeene 
Rekenkamer en hetwelk in het Staatsblad zal 
worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 15den Februari 1933. 
WILHELlHlNA. 

De 11/inister van Staat, 
• i f in-ister van B innenlandsche Zaken, 

Voorzitter van den Raad van Ministers, 
R u y s d e B e e 1· e n b r o u c k. 

( Ditgeg. 15 Februari 1933.) 

s. 50 . 

16 Februari 1933. BESLUIT tot bepaling van 
het tijdstip, waarop de artikelen III en IV 
der wet van 9 Juli 1931 (Staatsblad n°. 
280), in werking treden . (Wijziging Nij
verheidsonderwijswet.) 

In werkingtreding niet ingang van 1 Maart. 

s. 51. 

16 Februari 1933. BESLUIT tot w13z1 ging 
en aanvulling van het Academisch sta
tuut. 

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

Onderwijs, Kunsten en ,vetenschappen van 
28 December 1932, n°. 4968 III, afdeeling 
Hooger Onderwijs; 

Gelet op artikel 131 der hooger-onderwijs
wet; 

Gehoord de senaten der universiteiten; 
Den Raad van State gehoord (advies V>\Il 7 

Februari 1933, n°. 23) ; 
Gelet op het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 13 Februari 1933, n°. 
662·, afdeeling Hooger Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. I. A an artikel 4, § 15, van het Aca

demisch statuut wordt toegevoegd een nieuw' 
tweede lid, lu idende a ls volgt: 

D e facu lteit is bevoegd tot eene andere ver
deeling van de vakken van het doctoraal 
examen te besluiten met behoud van tenmin
ste twee vakken voor elk gedeelte. Zij geeft 
van zu lk een besluit, hetwelk niet kan worden 
toegepast dan na verloop van één jaar, kennis 
aan Onzen Minist.er van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen en aan de zusterfacult.eiten. 

Art. II. In artikel 4, § '35, van het Aca
demisch statuut worden tusschen "geodesie," 
en "met.eorologie" ingevoegd: geophysica,. 

Art. III. In arti kel 4, § 42, van het Aca
demisch statuut wordt de punt aan het slot 
vervangen door eene punt-komma; daaraan 
wordt toegevoegd: n. in de muziekweten
schap" 

Art. IV. Aan artikel 4, § 44, van het Aca
demisch statuut wordt toegevoegd: 

n. Muziekwetenschap. 
1. algemeene kennis van de gesch iedenis 

der muziek; 
2. een overzicht van de gesch iedenis eener 

letterkunde, van de kunstgeschiedenis of van 
de cultuurgeschiedenis ; 

3. eenige kennis van de physiologie der 
acoustiek. 

A1:t. V. Aan artikel 4, § 47, van het Aca
demisch statuut wordt toegevoegd: 

1. Muz-iekwetenschap. 
H oofdvak is de wetenschap in hare onder

deelen. Als verplicht bijvak wordt geëischt: 
de beginselen van de psychologie dei· kunst. 

Art. VI. In artikel 4, § 82, van het Aca
demisch statuut vervalt "9. parasitologie;" 
en wordt het getal 10 vervangen door het ge
tal 9 . 

Art. VII. In artikel 4, § 83, van het Aca
demisch statuut wordt het getal 10 vervangen 
door het getal 9. 

Art. VIII. Artikel 4, § 84, van het Aca-
demisch statuut wordt gelezen als volgt: 

§ 84. Het doctoraal examen omvat: 
1. microbiologie en immuniteitsleer; 
2. gezondheidsleer der huisd ieren; 
3. parasitologie; 
4. parasitaire ziekten der huisdieren; 
5. bijzondere ziektekunde en geneesleer der 

huisdieren ; 
6. heelkunde der huisdieren; 
7. algemeene ziektekunde en ziekt.ekundige 

ontleedkunde der huisdieren; 
8. veeteeltwetenschappen; 
9. verloskunde der huisdieren; 
10. geneesmiddel. en vergiftleer; 
11. infectieziekten der huisdieren ; 
12. kennis der menschel ijke voedingsmid

delen rnn dierlijken oorsprong. 
Art. IX. In artikel 4, § 85, van het Aca

demisch statuut wordt het getal 7 vervangen 
door het getal 8 en het getal 10 door het ge
ta l 12. 
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Art. X. In artikel 4, § 87, van het Aca
demisch statuut wordt de punt aan het slot 
ve.-vangen door eene punt-komma; daaraan 
wordt toegevoegd: 10. veeteeltwetenschappen. 

Art. XI. In artikel 41 van het Academisch 
statuut vervalt: ,,vóór 1 Januari 1924". 

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

's-Gravenhage, den 16den Februari 1933. 

s. 52. 

WILHELMINA. 
De ilf·inister van Ondenoijs, 
I(uTUJten en W etenscha,ppen. 

J. T e r p s t r a. 
( Uitgeg. 3 Maa,·t 1933.) 

17 Februari 1933. BESLUIT tot regeling 
van de toekenning van wachtgeld aan het 
personeel van door het Rijk gesubsidieerde 
land- en tuinbouwscholen. 

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

Economische Zaken en Arbeid van 19 De
cember 1932, Directie van den Landbouw, 
n°. 15038, Centraal Administratief Bureau; 

Overwegende, dat tot de vaststelling van 
eene wachtgeldregeling voor het personeel 
aan de door het Rijk gesubsidieerde land- en 
tu inbouwscholen moet worden overgegaan ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
31 Januari 1933, n° . 21); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 14 Februari 1933, Di
rectie van den Landbouw, n°. 1643, Centraal 
Adminitratief Bureau ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen, dat On besluit van 3 Augustus 

J 922 (Staatsblad n°, 479) , zooals dit sedert 
ï of zal worden gewijzigd, met ingang van 
1 J anuari 1933 van overeenkomstige toepas
sing is op het personeel der door het Rijk ge
subsidieerde land- en tuinbouwscholen. 

Onze voornoemde :Minister is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
,·an State en aan de Algemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 17den Februari 1933. 
WILHELM! A. 

De Minister van Econo,nische Zaken en A1·beid, 
T. J. Ver s c huur. 

(Uitg eg. 22 Februari 1933.) 

s. 53. 

18 Februari 1933. BESLUIT tot vernietiging 
van een besluit van den Raad der gemeente 
H eesch van 13 October 1932, strekkende 
tot toepassing voor het jaar 1933 van een 
verhaal van 3 % voor eigen pensioen en 
5½ % voor weduwen- en weezenpensioen 
op alle ambtenaren in dienst der ge-

meente. 
Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de gemeenschappelijke voordracht van 

Onzen Minister van Justitie en Onzen Minis
ter van Staat, Minister van Binnenlandsche 

Zaken van 6 Januari 1933, 2de Afdeeling A , 
n°. 937, en van 9 Januari 1933, n°. 447, 
Afdeeling Binnenlandsch Bestuur, tot vernieti 
ging van een besluit van den Raad der ge
meente Heesch Yan 13 Oot.ober 1932, strek
kende tot toepassing voor het jaar 1933 van 
een verhaal van 3 % voor eigen pensioen en 
5½ % voor weduwen. en weezenpensioen op 
alle ambtenaren in dienst der gemeente; · 

Overwegende, dat de Raad der gemeente 
H eesch in zijne openbarn vergadering van 13 
October 1932 heeft besloten, voor het jaar 
1933 op alle ambtenaren in dienst der ge
meente een verhaal toe te passen van 3 % 
voor eigen pensioen en 5½ % voor weduwen
en weezenpens1oen; 

Overwegende, dat in artikel 3 van het in 
zijne openbare vergadering van 21 Augustus 
1931 door den Raad der gemeente H eesch 
vastgestelde ambtenarenreglement o. m. wordt 
bepaald, dat, alvorens de Raad of Burge
meester en Wethouders overgaan tot het vast
stellen, aanvullen, wijzigen of intrekken van 
eenig algemeen verbindend voorschrift, de 
ambtenaren betreffende, aan vereenigingen 
van ambtenaren, waarbij ambtenaren in dienst 
der gemeente zijn aangesloten, gelegenhei<l 
wordt gegeven haar gevoelen te doen kennen, 
wordende in gemeld artikel voorts vastgelegd, 
wat onder vereenigingen van ambtenaren is 
te verstaan en op welke wijze bedoelde ge
legenheid zal worden gegeven; 

Overwegende, dat blijkens ingekomen ambts
berichten met betrekking tot het hierboven om
schreven besluit van den Raad der gemeente 
Heesch d.d. 13 October 1932 artikel 3 van het 
Ambtenarenreglement dier gemeente niet is 
nageleefd, zijnde toch dat besluit genomen zon
der dat aan vereenigingen van ambtenaren, 
waarbij ambtenaren in dienst der gemeente 
zijn aangesloten, gelegenheid is gegeven daar
omtrent haar gevoelen te doen kennen ; 

Overwegende, dat de bepaling van artikel 
125 der Ambtenarenwet 1919 - dat met be
trekking tot den rechtstoestand der ambt€
naren o. a. de aan vereenigingen van ambte
naren te geven gelegenheid haar gevoelen te 
doen kennen, vaste regelen zullen gelden -
verijdeld zou worden - gel ijk ook de in ar
tikel 126 dier wet neergelegde sanctie van 
hare werking zou worden beroofd - indien 
het den Raad zou vrijstaan 1uzar believen van 
de ingevolge die artikelen vastgestelde voor
schriften af te wijken; 

Overwegende, dat het alzoo met artikel 125 
der Ambtenarenwet 1929 onvereenigbaar is, 
dat de Raad, als het bevoegd gezag der ge
meente overgaande tot het stellen van de 
ambtenaren betreffende algemeen verbindende 
voorschriften , nalaat aan vereenigingen van 
ambtenaren gelegenheid te geven daaromtrent 
overeenkomstig de door dat bevoegd gezag 
der gemeente zelf vastgestelde regelen, haar 
gevoelen te doen kennen; 

Overwegende, dat het onde1·werpelijk besluit 
inhoudt een de ambtenaren betreffend alge
meen verbindend voorschrift; 

Overwegende, dat de Raad der gemeent& 
Heesch mitsdien wettelijk onbevoegd was dat 
besluit te nemen zonder . aan vereenigingen 
van ambtenaren op de in het Ambtenaren-
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1eglement geregelde wijze gelegenheid te heb
ben gegeven daaromtrent haar gevoelen te 
doen kennen en dat besluit nemende zonder 
op bedoelde wijze die gelegenheid te hebben 
gegeven, handel de in strijd met artikel 125 
der Ambtenarenwet 1929; 

Gelet op artikel 185 der gemeentewet; 
Den Raad van State gehoord (adyie van 

31 Januari 1933, n°. 13); 
Gelet op het nader rapport van Onze voor

.noemde Ministers van 13 Februari 1933, 2de 
Afdeeling A , n°. 896, en van 15 Februari 
1933, n°. 3248, Afdeeling Binnenlandsch Be
&tuur: 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Genoemd besluit van den Raad der ge

meente H eesch te vernietigen wegens strijd 
met de wet. 

Onze Ministers van Justitie en van Bin
nenlandsche Zaken zijn, ieder voor zooveel 
hem betreft, belast met de uitvoering van dit 
besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 18den Februari 1933. 
WILHELMINA. 

De M inister van .Justitie, J. Do n n e r. 

s. 54 . 

De Minist er van Staat, 
ilfinister ·van B innenlandsche Zaken, 

R u y s d e Be e re n b ,. o u c k. 
( Uitgeg. 28 Februari 1933.) 

21 Feb?-uari 1933. BESLUIT tot w1Jz1gmg 
van het Koninklijk besluit van 28 Febru
ari 1919 (Staatsblad n°. 54) tot vaststel
ling van een algemeenen maatrngel van 
bestuur, als bedoeld bij de artikelen 1 en 
2 de,· Radenwet, zooals dat laatstelijk is 
gewijzigi;I bij Koninklijk besluit van 7 De
cem be,· 1932 (Staatsblad n°. 582). 

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

Economische Zaken en Arbeid van 23 Decem
ber 1932, n°. 2870, Afdeeling Arbeidersver
zekering; 

Gezien de artikelen 1 en 51 der Radenwet; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

7 Februari 1933, n°. 25); 
Gelet op het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 17 Februari 1933, n°. 
432, Afdeeling Arbeidersverzekering; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te wijzigen Ons bes! uit van 28 Februari 1919 

(Staatsblad n°. 54), tot vaststelling van een 
algemeenen maatregel van bestuur a ls be
doeld bij de artikelen 1 en 2 der Radenwet, 
zooals dat laatstelijk is gewijzigd bij Ons be
slui t van 7 December 1932 (Staatsblad n°, 
582) en te bepalen als volgt: 

Art. I. Het bepaalde onder I , 18 van Ons 
gewijz igd besluit van 28 Februari 1919 (Staats
blrul n° . 54) wordt gelezen als volgt: 

,,18, Leeuwarden. Leeuwarden, omvatten
de de gemeenten: Ameland, Baarderadeel, 
Barradeel , 't Bildt, Dantumadeel , Dokkum, 
Ferwerderadeel, Franeker, Franekeradeel, Har
lingen, Hennaarderadeel, Kollumerland en 

ieuw Kruisland, Leeuwarden, Leeuwardera
dee l, Menaldumadeel, Oostclongeradeel, Schier. 

monnikoog, Terschelling, Tietjerk teradeel, 
Westdongeradeel ;" 

Art. II. Het bepaalde onder I , 19 van Ons 
gewijzigd besluit van 28 Februari 1919 (Staat&
blad 11°. 54) vervalt. 

Art. III. Het bepaalde onder I, 20 van Ons 
gewijzigd besluit van 28 Februari 1919 (Staats
blad n°. 54) wordt gelezen als volgt: 

"20. Heerenveen, H eerenveen, omvattende 
de gemeenten: Achtkarspelen, Aengwirden, 
Bolsward, Doniawerstal, Gaasterland, Hasker-
1 and, Hemel umer-Oldephaart en Noordwolde, 
Hindeloopen, Idaarderadeel, Ylst, Lemster
] and, Ooststellingwerf, Opsterland, Rauwerder _ 
hem, Schoterland. Sloten, Smallingerland , 
Sneek, Stavoren, Utingeradeel, Weststelling
werf, Wymbritseradeel, Wonseradeel, Wor
kum"· 

Art.' IV. 1. De bij den Raad van Arbeid 
i~ Sneek ingeschreven verzekerden krachten 
c!e Invaliditeitswet, de Ouderdomswet 1919 en 
de Ziektew, t , zoomede de werkgevers, inge
schreven bij dien Raad, krachtens de Invali
d iteitswet, de Ongevallenwet 1921, de Land
en Tuinbouw-Ongevallenwet 1922 en de Ziek
tewet worden met ingang van 1 Juli 1933 
overgeschreven in de registers van den Raad 
van Arbeid, welke te rekenen van dien datum 
te hunnen opzichte als de bevoegde moet wor
den aangemerkt. 

2. De bij den Raad van Arbeid te H eeren
veen ingeschreven verzekerden krachtens de 
Invalidite itswet, de Ouderdomswet 1919 en cle 
Ziektewet, zoomede de werkgevers, ingeschre
ven bij dien Raad, krachtens de Invalidi
teitswet, de Ongevallenwet 1921, de Land- en 
Tuinbouw-Ongevallenwet 1922 en de Ziekte
wet, te wier aanzien ingevolge den overgang 
op 1 Jnli 1933 van de gemeente Tietjerkstera
deel naar het gebied van den Raad van Ar
beid til Leeuwarden, laatstgenoemde Raad te 
rekenen van dien datum als de bevoegde 
moet worden aangemerkt, worden met ingang 
van 1 Juli 1933 overgeschreven in de regis
ters van dien Raad. 

Art. V. 1. Behoudens het bepaalde in het 
vo lgende artikel gaan de ambtenaren en be
ambten, werkzaam bij den Raad van Arbeid 
te Sneek, met ingang van 1 J uli 1933 over 
naar den Raad van Arbeid te Leeuwarden 
of naar 1 den Raad van Arbeid te Heerenveen, 
met clien verstande, dat het totale loonbedrag 
van de naar elk van deze Raden overgaande 
ambtenaren en beambten ongeveer gelijk moet 
zij11. 

2. Bij een eventueele reorganisatie van den 
dienst van de Raden van Arbeid te Leeuw
arden en te Heerenveen zullen ambtenaren 
en beambten, die ingevolge de bepal ingen 
van dit besluit in dienst van dien Raad zijn 
geplaatst, aan die pi aatsing geen bijzondere 
rechten kunnen ontleenen. 

Art. VI. 1. Indien aan ambtenarnn of be
ambten wegens overbodigheid hunner dien ten 
tengevolge van de 1·eorganisatie in verband 
met de gebiedswijziging, in dit besluit ge
regeld, ontslag wordt verleend, gelden te 
hunnen aanz ien de volgende bepal ingen. 

2. Bij het verleenen van ontslag, als be-

1 In Staatsbl . 11°. 54 taat afgedrukt ,.van". 
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cloeld in lid 1 , woi·den in acht genomen de 
ten opzichte van Rijksambtenaren ge ldende 
regelen omtrent afvloeiing van overcompleet 
personeel, tenzij de belangen van den dienst 
een afwijking van die regelen noodig maken. 
Hierbij wordt het vereenigd ambtenarem·orps 
rnn de Raden van Arbeid te Sneek, Leeuw
arden en Heerenveen als één geheel be
schouwd. 

3. De ambtenaren en beambten, aau wie 
ont~lag uit hunne betrekking, als bedoeld in 
het eerste I id , wordt verleend, ontvangen, be
houdens het bepaalde ten opzichte van tijde
lijke ambtenaren in het volgende lid , uitbe
taling van de gelden, waarop zij tot op het 
tijdstip. waarop dat ontslag ingaat, te rzake 
van de vervulling hun11er betrekking recht 
hebben, onder aftrek va11 hetgeen zij aan den 
Raad van Arbeid verschuldi gd mochten zij n 
wegens voornitbetaalde wedde, wegens voor
schot, wegens het genot van vrije woning, 
al of niet met vuur en (of) licht, wegens 
aangebrachte schade e11 wegens het door den 
Raad betaalde of te betalen bedrag, terzake 
van eene op hen rusteude verplichting tot on
derhoud van derden . 

4. Bij het verleenm1 van ontslag, als be
doeld in lid 1 , worden ten opzichte van t ij
delijke ambtenaren en beambten in acht ge
nomen de bepal ingen van Ons besluit van 12 
Juni 1931 (Staatsblad n°. 248) tot vaststelling 
rnn het Algemeen Rijksambtenarenreglement. 

Art. VII. 1. Aan ambtenaren in vasten 
dienst, di e Yerkeeren in het geval, bedoeld 
in art. VI, wordt, met ingang van den dag, 
wáarop hun ontslag ingaat, een wachtgeld 
toegekend, voor zoover zij daaroJJ - indien 
zij Rijksambtenaren waren, - volgens Ons 
besluit van 3 Augustus 1922 (Staatsblad n°. 
479) , zooa Is dat thans is gewijzigd, aansprna k 
zouden -hebben. 

2. Op de wachtgelden, in het eerste lid be
doeld. vinden de bepalingen van Ons beslu it 
rnn 3 Augustus 1922 (Staat.,lilad n°. 479), 
zooal s dat thans is gewijzigd, met uitzondering 
van artikel 12, eerste lid, overeenkomstige 
toepassing met dien ve rstande: 

a. dat 'de ter uitvoering va11 die bepalingen 
te nemen beslissingen worde11 genomen onder
scheidenlijk door den Raa<l van Arbeid te 
Leeuwarden en door den Raad van Arbeid 
te H eerenvee11 ; 

b. dat de besluiten tot toekenning van wacht
gelden, bedoeld in dit I id , de goedkeuring be
hoeven van den Verzekeringsraad ; 

,.. dat allll verplichtingen, welke op wacht
geld gestelde ambtenare11 blijkens die bepa
lingen jege11s den "betrokken Minister" moe
ten in acht nemen, door hen onderscheidenlijk 
jegens den Raad van Arbeid te Leeuwarden 
en jegens den Raad van Arbeid te Heeren
veen moeten worden vlll'vuld. 

Art. VIII. 1. Ziektewetpremiën, welke over 
t ijdvakken, gelegen vMr 1 Juli 1933 ver
schuldigd zijn voor verzekerden, werkende of 
wonende in de L{emcente Tiet jerksteradeel, 
die ingevolge het bepaalde in artikel IV, 
tweede lid, van dit besluit met ingang van 
d ien datum in de registers van den Raad van 
Arbeid te Leeuwarden worden overgeschreven, 
11·orden vastgesteld en (of) ingevorderd door 

dien Raad, doch maandelijks overgemaakt 
aan den Raad van Arbeid te Heerenveen. 

2. Op 1 Juli 1933 loopende ziekengelduitkee
ringen, alsmede ziekengelden, welke ingevolge 
artikel 52 der Ziektewet worden uitbetaald 
over een tijdvak, aanvangende tusschen 1 Juli 
1933 en 1 Augustus 1933, aan verzekerden, 
werkende of wonende in de gemeente Tietjerk
steradeel , die ingevolge het bepaalde in ar
tikel IV, tweede lid, van dit besluit, met in
gang van 1 Juli 1933 in de registers van den 
Raad van Arbeid te Leeuwarden worden over
gesch reven, worden van 1 Juli 1933 af uit
betaald dool' den Raad van Arbeid te Leeuw
arden en door den Raad van Arbeid te Hee
J'enveen maande! ijks aan dien Raad geresti
tuee rd. 

3. Van de over het t ijdvak 1 Maart 1930 
tot 1 J ui i 1933 voor verzekerden, als bedoeld 
in de beide voorgaande leden van dit artikel, 
in totaal ontvangen ziekteprnmiën wordt 5 
pct. door den Raad van Arbeid te Heeren
veen aan den Raad van Arbeid te Leeuwarden 
overgemaakt, al s l'eSel've bedoeld in artikel 
72 der Ziektewet. 

A ,·t. IX. 1. Het Bestuur van den Raad 
van Arbei d te Leeuwarden neemt op 1 Juli 
1933 de ziekenkas van den Raad van Arbe id 
te Sneek met al le vorderingen, bezittingen 
en lasten en de afzonderlijk te voeren adm i
nistratie onder zijn beheer , teneinde deze kas 
te liquideeren, daarbij tot grondslag nemende 
een per 1 Juli 1933 daarvan op te maken ba
lans. De liquidatie moet uiterlijk op 1 Juli 
1934 beëindigd zijn en behoeft de goedkeu
ring van den Verzekeringsraad. 

2. Eventueele overschotten of tekorten gaan 
bij de liquidatie over op de ziekenkassen van 
de Raden van Arbeid te Leeuwarden en te 
H eerenveen, naar reden van de totaal be
dragen der over de periode 1 Maart 1930 tot 
1 J ui i 1933 vastgestelde premiën krachtens de 
Ziektewet voor verzekerden, die ingevolge de 
opheffing van den Raad van Arbeid te Sneek 
worden overgeschreven in de registers onder
scheidenlijk van den Raad van Arbeid te 
Leeuwarden en van den Raad van Arbeid te 
Heerenveen. 

Al't. X. 1. Ziektewetpremiën, welke over 
tijdvakken, gelegen vóór 1 Juli 1933, door 
den Raad van Arbeid te Sneek zouden zijn 
vastgesteld en (of) ingevorderd, ware deze 
Raad niet opgeheven, worden vastgesteld en 
(of) ingevorderd door den Raad van Arbeid, 
die ingevolge het bepaalde in de artikelen I 
en III van dit besluit als de bevoegde Raad 
moet worden beschouwd en door dien Raad 
manndelijks gestort in de ziekenkas van den 
Raad van Arbeid te Sneek in liquidatie. 

2. Op 1 Juli 1933 loopende ziekengelduit
keeringen, a lsmede ziekengelden, welke inge
volge artikel 52 der Ziektewet worden uitbe
taald over een tijdvak, aanvangende tusschen 
1 Juli 1933 en 1 Augustus 1933 aan verzeker
den, die tot op 1 Juli 1933 waren ingeschre
ven bij de ziekenkas van den R aad van Arbeid 
te Sneek, worden uitbetaald door den Raad 
rnn Arbeid, die ingevolge het bepaalde in de 
artikelen I en III van dit besluit als de be
voegde Raad moet worden beschouwd en 
maandelijks aan dien Raad gerestitueerd door· 
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de ziekenkas van den R aad van Arbeid . te 
Sneek in liquidatie. 

Art. XI. 1. H et gebouw van den R aad van 
A rbeid te Sneek gaat op 1 Juli 1933 over aan 
den Raad van Arbeid te H eerenveen. 

2. De annuïteiten, welke aan het bestuur 
der Rijksverzekeringsbank verschuldigd zijn 
ter zake van de voor den aankoop en verbou
wing van di t gebouw voorgeschoten gelden, 
worden door het Bestulll' der Rijksverzeke
ringsbank en de besturen van de Raden van 
Arbeid te Leeuwarden en te H eerenveen in 
onderl ing overleg vastgesteld. De helft daar
van is door. den Raad van Arbeid te Leeuwar
den, de helft door dien te H eerenveen ver
schuldigd. 

3. De annuïteiten, welke terze lfder zake 
ten laste der ziekenkassen der R aden van Ar
beid te Leeuwarden en te H eerenveen komen, 
worden op dezelfde wijze vastgesteld. De he lft 
daarvan komt ten laste van de ziekenkas van 
den R aad van Arbeid te Leeuwarden, de 
helft ten laste van de ziekenkas van den Raad 
Ya n Arbeid te Heerenveen. 

4. Van eventueele baten, welke het ge
bouw oplevert, draagt de Raad van Arbeid te 
H eerenveen de helft af aan den Raad van 
A,·beid te Leeuwarden. 

p. Op de vastgestelde bedragen is - voor 
zoover dit de betrokken R aden van Arbeid 
aangaat - de goedkeuring van den Verzeke
ringsraad vere ischt. Geschillen, welke te dezer 
zake rijzen, worden door Ons beslist. 

Art. XII. Alle bezittingen, vorderingen en 
lasten van den Raad van Arbeid te Sneek, 
niet genoemd onder de artikelen IX en XI 
van dit besluit , gaan op 1 Juli 1933 over op 
den R aad van Arbeid te Leeuwarden . 

Art. XIII. 1. De zaken, welke op 30 Juni 
1933 bij den R aad van Arbeid te Sneek in be
handel ing, doch nog niet afgedaan zijn, wor
<le n door den Voorzitter van dien Raad over
gebracht naar den Raad van Arbeid, welke 
volgens de bepalingen van dit besluit ten op
:zichte dier zaken bevoegd is. 

2. Beslissingen, al mede handelingen van 
-den Raad van Arbeid te Sneek, met betrek
king tot de uitvoering der verzekeringswetten 
blijven binnen de daarbij gestelde grenzen 
van kracht. 

Art. XIV. 1. De tot het archief van den 
R aad van Arbeid te Sneek behoorende be
.scheiden worden overgenomen door den R aad 
van Arbeid te Leeuwarden of den Raad van 
Arbeid te H eerenveen, naar gelang zij be
trekking hebben op zaken, welke in verband 
met de bepalingen van dit besluit behooren 
tot de bevoegdheid onderscheidenlijk van den 
R aad van Arbeid te Leeuwarden of van dien 
te Heerenveen. 

2. De archiefstukken, betrekking hebbende 
-0p de u itvoering der Radenwet, worden over
genomen door den Raad van Arbeid te 
Leeuwarden. De Raad van Arbeid te H eeren
veen heeft het recht daarvan inzage te nemen. 

Art. XV. 1. De uitvoering van de begroo
t ing van den Raad van Arbeid te Sneek voor 
het dienstjaar 1933 gaat op 1 Juli 1933 over 
-0p den Raad van Arbeid te Leeuwarden. 

2. H et bestuur van den Raad van Arbeid 
te Sneek draagt op 30 Juni 1933 aan het 

bestuur van den Raad van Arbeid te Leeuwar
den over a lle onder zijn berusting zijnde gel
den en waarden, vergezeld van de boeken en 
bescheiden, welke op zijn geldelijk beheer be
trekking hebben. 

3. Voor de toepassing van de art ikelen 
5311,, 53n, 530 en 5~p der Radenwet, met be
trekk ing tot de verantwoording van de in
komsten en uitgaven van den Raa d van Ar
beid te Sneek, het dienstjaar 1933 betreffen
de, treden te rekenen van 1 J uli 1933 de 
Raad van Arbeid te Leeuwarden, de voorz it
ter, het bestuur en de bestuursleden ,·an d ien 
Raad in de plaats onderscheidenlijk van den 
Raad van Arbeid te Sneek, den voorzitter. 
het bestuur en de bestuursleden van dien 
Raad; evenwel blijft de bij artikel 530 ge
regelde aansprakel ijkheid voor onrechtmatig 
gedane uitgaven rusten mede op hen, die 
voor de afkondiging van dit besluit voorzitter 
en leden van het bestuur van den R aad van 
Arbeid te Sneek waren, met dien verstande , 
dat zij aansprakelijk zijn jegens den Raad van 
Arbeid te Leeuwarden. Evenzoo behouden zij 
het recht van l,eroep, toegekend in artikel 
53p. 

Art. XVI. Alle geschi llen, welke terzake 
Yan de uitvoer ing van dit besluit mochten ont
staan, worden aan den Verzekeringsraad voor
gelegd. 

Art. XVII. De artikelen I tot en met III 
van dit besluit treden in werk ing met ingang 
van 1 Juli 1933, de overige artikelen met in
gang van den tweeden dag na dien der dag
teekening van het Staatsblad, waarin dit be
slui t is geplaatst. 

Onze Minister van Economische Zaken en 
Arbeid is belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan a fschrift za l worden ge
zonden aan den Raad van State. 

's-Crnvenhage, den 21sten F ebruari 1933. 
WILHELMINA. 

De ilfinister i-an l,'cn110111 i sch,e Zaken en Arbeid. 
T. J. Ver s c h u u r. 

{ Uitgeg. 28 F eb1·uà1·i 1933.) 

s. 55. 

21 Februa,·i 1933. BESLUIT tot nadere wij
ziging van den algemeenen maatregel van 
bestuur, vastgesteld bij Koninklijk besluit 
van 26 Februari 1903 {Staatsblad n°. 80) . 
tarief in Beroepszaken Ongevallenwet, 
laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk besluit 
van 30 Maart 1921 {Staatsblad n° . 642 ). 

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

J ustitie van 8 F ebruari 1933, 2e Afdeeling A , 
n °. 932; 

Gelet op de artikelen 39 en 57 der Beroeps
wet · 

D~n R aad van State gehoord {advies van 
14 Februari 1933, n°. 15) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 17 Februari 1933, 2e 
Afdeeling A, n° . 1030 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen a ls volgt : 
A rt. I. In Ons besluit van 26 F ebruari 

1903. Staatsbad n° . 80, tot vaststelling van 
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een algemeenen maatregel van bestuur, als 
bedoeld bij de artikelen 39, 57 en 118 der 
Beroepswet en tot regeling der vergoeding 
voor reis- en verblij fkosten van leden-commis
sari ssen en van ambtenaren, die zich krachtens 
die wet voor plaatselijk onderzoek naar elders 
moeten begeven, gelijk dit besluit sedert is 
gewijzigd, worden de navolgende wijzigingen 
aangebracht : 

I n artikel 1, eerste lid , onder a, wordt in 
p laats van "f 8" gelezen " f 6,50". 

Arti kei 2, vijfde lid, wmdt gelezen: 
"Evenmin wordt vacatiegeld toegelegd aan 

de deskundigen in bezoldigden Overheids
dienst, indien of voor zoover hunne verrich
t ingen in diensttijd zijn gedaan." 

Het vierde lid yan ,irtikel l2bis vervalt. 
Ai·t. II. Dit besluit '· treedt in werking met 

ingang van den achtsten dag na dien der dag
teekening van het Staatsblad, waarin het is 
geplaatst. 

Onze Minister van Justitie is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State en aan de Algemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 21sten Februari 1933. 
WILHELMINA. 

De M inister van J ustitie, J . Don n er. 
(Uitgeg. 24 Februari 1933.) 

s. 56 . 

22 F ebruari 1933. BESLUIT, houdende vast
stelling van het tijdstip van inwerking
treding van de wet van 3 December 1932 
(Staatsblad n°. 577), tot wijziging van de 
voorschriften betreffende het openbaar 
ministerie in burgerlijke zaken. 

lnwe,·kingtred-ing 1 April 1983. 

~- 57. 

22 Februari 1933. BESLUIT, houdende vast
ste lling van het tijdstip van inwer king
t reding van de wet van 3 December 1932 
(Staatsblad n°. 576) tot vaststelling van 
eene leeftijdsgrens, bij het bereiken waar
van aan verschi llende bij de rechtspraak 
betrokken ambtenaren ontslag wordt ver
leend, voor zoover die wet n iet reeds eer
der in werking treedt ingevolge het Ko
ninklijk besluit van 17 J anuari 1933 
(Staatsblad n°. 18). 

l n1cerkingt1·eding 1 J uni 1933. 

s. 58 . 

23 }'lbrua,-i 1933. BESLUIT tot schorsing 
van het besluit van den raad van Elst 
d.d. 24 Januari 1933, waarbij is vemie
tigd een voorwaarde, verbonden aan een, 
aan H . J . Jansen, te L ent, door burge
meester en wethouders verleende vergun
ning voor den bouw van een woonhuis. 

Geschorst tot 1 September 1933. 

L . & S. 1933. 

s. 59. 

23 F ebrua,-i 1933. BESLUIT tot w1Jz1gmg 
van het Nieuw Crisis-Zui vel-Beslui t II 
1932. 

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

Economische Zaken en Arbeid van 14 Januari 
1933, n°. 218, Afdeeling Crisis-Zuivel-Aan
gelegenheden; 

Gezien de artikelen 3, 6, 8, 9 en 20 der 
Ct· isis-Zuivelwet 1932, Staatsblad n°. 290); 

Den R aad van State gehoord (advies van 
' den 17 · Janaari '1933, n° .,. 21) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 18 F ebruari 1933, n°. 
228 , Afdeeling Crisis-Zuiye\-Aangelegenheden ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te wijzigen het Nieuw Crisis-Zuivel-Besluit II 
1932 en t€ bepalen als volgt: 

Art. I. In a rtikel 1 wordt tusschen de de
finitie van "andere zuivelproducten" en van 
"margarine A" ingevoegd "margarine" : de 
waar, al dan niet verwerkt, bedoeld in artikel 
1 der Boterwet" en wordt de definitie van 
margari ne A al volgt gelezen: ,,ma rgarine, 
welke met boter is gemengd". 

Art. II. H et derde lid van artikel 2 wordt 
als volgt gelezen: 

H et is verboden boter voorhanden te hebben 
in een koe lhuis, waarvan de houder niet door 
de Centrale is erkend. De erkende houder is 
verplicht zijne administratie met betrekking 
tot in- en uitslag van boter te voeren" overeen
komstig de door de Cent1·ale te geven voor
chr iften , alle controle toe te laten zoowel op 

de boeken als andersz in door personen door 
de Centrale aangewezen, de if\ den volgenden 
zin bedoelde geleidebiljetten te onderteeker\en 
ten bewijze van de juistheid der daarbij ver
strekte gegevens en den uitslag te beletten 
van bote r ten aanzien waarvan niet wordt 
voldaan aan het bepaalde in den volgenden 
zin . Onverminderd het bepaalde in de voor
gaande leden is het vervoeren , verknopen of 
a fl everen van boter uit een koelhuis slechts 
toegestaan op voorwaarde, dat de waar is 
vergezeld van een door of vanwege de Cen
trale afgegeven ge leidebiljet en, voor zoover 
zij wordt uitgeslagen op of na een door Onzen 
M inister te bepalen dag na hare berniding, op 
ha re verpakking op door Onzen Minister te 
bepalen wijze is voorzien van een merk, waar
nin het model door Onzen Minister is vastge
steld. Onze Minister is bevoegd van het be
paalde in dit lid geheel of gedeeltelijk ont
heffing te verleenen . 

In het vijfde lid vervallen de woorden "ten 
verkoop, ter a flevering of in opslag" . 

Art. III. Tusschen artikel 2bis en a rtikel 3 
worden ingevoegd twee nieuwe artikelen, lui
dende als volgt: 

A ,·t. 2ter. Het is verboden margarine te 
Yervoeren, te verkoopen, af te leveren of voor
handen te hebben, welke zetmeel of sesamolie 
bevat en welke, voor zoover zij is verpakt in 
eenheden van ½ of ¼ K.G., op de verpak
king van elk dier eenheden niet is voorzien 
van een merk, waa rvan het model door Onzen 
Minister is vastgesteld. 

Art. 2quater. H et vervoeren , verkoopen, af-

8 
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leveren of ten verkoop, ter aflevering of in 
voorraad voorhanden hebben van margarine 
in de door Onzen Minister aangewezen gebie
den is slechts toegestaan op voorwaarde, dat 
daartoe vergunning is verleend door de Cen
trale. 

Art. IV. Artikel 3 wordt als volgt gelezen: 
1. Het vervoeren, verkoopen, afleveren of 

voorhanden hebben van margarine A of als 
margarine A aangeduide of als margarine A 
kennelijk voorhanden margarine is slechts 
toegestaan op voorwaarde, dat de samenstel
ling wat betreft het botergehalte, het gewicht 
per verkoopseenheid en de verpakking vol
doen aan de eischen door Onzen Minister ge
steld, dat aannemelijk is, dat de in de waar 
aanwezige boter van inheemschen oorsprong is 
en dat bovendien de waar, indien het gewicht 
der vervoerde, verkochte, afgeleverde of voor
handen eenheden 3 K.G. of meer bedraagt, 
overeenkomstig de eischen door Onzen Minis
ter gesteld, op haar buitenste verpakking is 
,·oorzien van een met het gewicht overeen
komend merk, waarvan het model door Onzen 
:\Iinister is vastgesteld. 

2. In a fwijking van het bepaalde in het 
eerste lid is het vervoeren, verkoopen of af
leveren van margarine A of als margarine A 
aangeduide of als margarine A kennelijk 
Yoorhanden margarine uit een bereidplaats of 
uit de daarbij behoorende bewaarplaatsen of 
door de Centrale daarmede gelijk gestelde 
plaatsen slechts toegestaan in hoeveelheden 
van 3, 5, 10 of 25 K .G. 

3. In afwijking van het bepaalde in het 
eerste lid is het vervoeren, verkoopen, a fle
veren of voorhanden hebben van margarine A 
of als margarine A aangeduide of als marga
rine A kennelijk voorhanden margarine in dil 
geva llen en onder de voorwaarden door Onzen 
:VIinister te bepalen toegestaan in andere ver
pakking en eenheden dan krachtens het eerste 
lid vastgesteld. 

4. De prijs van het merk, bedoeld in het 
eerste lid, wordt vastgesteld door Onzen Mi
nister. 

Art. V. Artikel 4 wordt als volgt gelezen: 
1. Het vervoeren, verkoopen of afleveren 

van margarine B of als margarine B aange• 
duide of a ls margarine B kennelijk voorhan
den margarine is slechts toegestaan op voor
waarde, dat de waar is verpakt in eenheden 
van 1/4 K.G. op de wijze door Onzen Minister 
te bepalen en dat bovendien de waar, indien 
liet gewicht der vervoerde, verkochte of af
gelèverde eenheden 3 K.G. of meer bedraagt, 
overeenkomstig de eischen door Onzen Mi
uister gesteld op hare buitenste verpakking is 
voorzien van een met het gewicht overeenko
mend merk, waarvan het model door Onzen 
:Minister is vastgesteld. 

2. Indien kan worden aangetoond, dat het 
vervoerèn, verkoopen of afleveren geschiedt 
naar of aan een door de Centrale erkenden 
fabrikant of menger of naar of aan een gros
sier met bestemming voor een door de Cen
trale erkenden menger, is in afwijking van 
het bepaalde in het eerste lid, het vervoeren, 
Yerkoopen of afleveren van margarine B of 
van als margarine B aangeduide of als mar
garine B kennelijk voorhanden margarine toe
gestaan op voorwaarde dat: 

a. de waar is verpakt ia door Onzen Minis
ter te bepalen eenheden, welke op hare ver
pakking zijn voorzien van een merk, waarvan 
het model door Onzen Minister is vastgesteld 

en b. de partij is vergezeld van een door 
de Centrale afgegeven geleidebiljet. 

3. De prijs van de in de voorgaande leden 
bedoelde merken wordt vastgesteld door On
sen Minister en kan verschillend zijn naar ge- 
lang van hun beste=ing, met dien verstande, 
dat de merken voor de in artikel 9 der Wet 
bedoelde waar kosteloos door de Centrale moe
ten worden verstrekt. 

4. De Centrale is belast ·met de uitreiking 
der merken. Zij is bevoegd die uitreiking te 
beperken ten aan,ien van de waar, welke voor 
dadelijk gebruik is bestemd. 

5. Het voorhanden hebben van margarine 
B of van als margarine B aangeduide of als 
margarine B kennelijk voorhanden margarine 
is verboden, tenzij kan worden aangetoond: 

a. hetzij dat de daarin aanwezige, krach
tens rle Wet belaste vetten en oliën onder een 
door de Centrale afgegeven geleidebiljet, ter 
plaatse zijn aangevoerd; 

b. hetzij dat aan de e ischen in het eerste 
lid gesteld wordt voldaan; 

c. hetzij dat de waai·, vergezeld van het in 
het tweede I id onder b bedoelde geleidebiljet, 
is ve1·voerd naar de plaats waar zij zich be
vindt en dat voldaan wordt aan den eisch in 
dat I id onder a gesteld. 

6. Aan de margarinefabrikanten is toege
staan margarine B te bereiden en, op de bui
tenste verpakking voorzien van een merk, 
waarvan het model door Onzen Minister wordt 
vastgesteld, ter beschikking te stellen voor 
het doel, genoemd in artikel 9 der Wet en 
met inachtneming van het bepaalde in het 
eerste I id en sub b van het vijfde lid. 

7. Van het bepaalde in de voorgaande le
den is uitgezonderd margarine B, welke val
schelijk als margarine A is aangeduid. 

Art. VI. Artikel 5 wordt a ls volgt gelezen: 
1. Het vervoeren, verkoopen of afleveren 

van andere spijsvetten is slechts toegestaan op 
voorwaarde, dat de waar vergezeld is van een 
door de Centrale afgegeven geleidebiljet of 
zakboek, of dat zij wordt vervoerd, verkocht 
of afgeleverd in een eenheid of eenheden door 
Onzen Minister te bepalen, welke eenheid of 
eenheden, op de wijze als door Onzen Minister 
bepaald, zijn verpakt en op de verpakking 
voorzien van een merk, waarvan het model 
door Onzen Minister is vastgesteld. Het voor
gaande is niet van toepassing op het vervoe
ren, verkoopen of afleveren van door Onzen 
Minister aan te wijzen oliën in een hoeveel
heid van ten hoogste 1 Liter. 

2. Het is verboden andere spijsvetten ( niet 
zijnde door Onzen Minister aan te wijzen oliën 
a ls in het eerste lid bedoeld in een hoeveel
heid van ten hoogste 1 Liter) voorhanden te 
hebben, tenzij in eenheden als in het eerste 
lid bedoeld, welke zijn voorzien van hét in 
dat lid bedoelde merk of tenzij kan w9rden 
aangetoond: 

a. hetzij dat de waar vergezeld van een 
geleidebiljet, als in het eerste lid bedoeld, is 
vervoerd naar de plaats, waar zij zich be
vindt; 

b. hetzij dat de waarde is betaald vaç \iet 
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merk; waàr,·an de waar zou moeten zijn voor
zien; . 

1· ' hetzij dat de waar in eenheden en tot 
eeri ' hoeveelheid als door Onzen Minister te 
bepalen, zich bevindt in een niet voor het 
ptiblidk toegankelijk gedeelte van het perceel, 
waari.n het uit rauw dierlijk vet is gesmolten 
en îr/' welk perceel is gevestigd een bedrijf, 
tilt de uitoéfenrng "-ivaarvan het verkoopen en 
a f)everen vàn uitgesmolten vet behoort; 

d . hetzij dat de waar, in een hoeveelheid, 
welke een door Onzen Minister zoo noodig 
vooi· ,verschi llende personen of groepen van 
personen afzonderlijk te bepalen gewich t niet 
te boven gaat, zich voor gebruik in eigen ge
zin bevindt in een niet voor het publiek toe
gankel ijk gedeelte van het perceel , waarin het 
uit rauw dierlijk vet is gesmolten; 

e. hetzij dat de waar in het perseel, waar 
zij ,zich bevindt, uit plantaardige of dierlijke 
grondstoffen is gewonnen door een bedrijf, dat 
daartoe door de Centrale is erkend. 

3. H et bepaalde in het eerste lid is niet 
,

0an toepassing ten aanzien van de waar, be
vattende één of meer andere spijsvetten en af
komstig van door de Centrale aangewezen be
drijven . Voor zoover die bedrijven bij uitvoer 
in aanmerking wenschen te komen voor terug
betaling van de heffing, welke is betaald voor 
de · in de waar verwerkte spijsvetten, moeten 
zij volàoen aan de door de Centrale te stellen 
voorwaarden tot zekerheid, dat bedoelde hef
fing is betaald en moeten zij door de Centrale 
zijn erkend. 

· Art. VII. De aanvang van het eerste lid 
van artikel 6 tot het woord "tenzij" wordt 
als volgt gelezen: 

Het is verboden boter, door Onzen Minister 
aangewezen melkproducten en andere zuivel
producten, marga1·ine en andere spijsvetten, 
voor zoover die verschillende producten uit 
het buitenland zijn ingevoerd of als 1fit het 
buitenland afkomstig aangeduid of kennelijk 
als zoodanig voorhanden zijn, te vervoeren. 

Art. VIII. Artikel 8 wordt als volgt ge
lezen: 

Het is verboden margarine A uit te voeren 
of ten uitvoer aan te bieden, welke een hooger 
percentage boter bevat dan door Onzen Minis
ter te bepalen. 
· Art. IX. Tusschen artikel 10bis en artikel 

11 worden ingevoegd twee nieuwe artikelen, 
h.1idenàe als volgt: 

A,·t. 10ter. Het vervoeren, verkoopen of af
leveren van door Onzen Minister aangewezen 
Yerpakkingsmateriaal , dat is voorzien van een 
niet onherkenbaar gemaakt merk als vastge
steld krachtens de bepalingen der Wet, is 
slechts' toegestaan op voorwaarde, dat daarin 
wordt ve1·voerd, verkocht of afgeleverd de 
waar, waarvoor het merk is vastgesteld. 

Art. 10quater. Onze Minister is bevoegd 
te bepalen, dat de door de Centrale af te 
geven geleidebiljetten slechts worden verstrekt 
tegen betaling van een bedrag, dat de waarde 
van de merken, waarvan de waai· bij vervoer 
zonder geleidebiljet zou moeten zijn voorzien, 
niet te boven gaat. 

.Art. X. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van den tweeden dag na dien der dag
teekening van het Staatsblad, waarin het is 
geplaat t. 

Onze Minister van Economische Zaken en 
A1·beid is belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 23sten Februari 1933. 
WILHELMINA. 

De Minister van E conomische Zaken en A1·beid, 
T. J. Vers c h uur. 

(Uitgeg. 1 Maart 1933.) 

s. 60. 

25 Februa,-i 1933. BESLUIT tot nadere ver
lenging van de schorsing van het besluit 
van den raad der gemeente Dià.am van 
4 Maart 1932, strekkende t.ot het verlee
nen van inzage van archiefstukken dier 
gemeente van eene raad commissie. 

VertrngiJ tot. 8 April 1933. 

s. 61. 

25 Fcbrua,·i 1933. BESLUIT ter uitvoering 
rnn artikel 1, derde lid, der Jachtwet 
1923. 

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

Economisê'he Zaken en Arbeid van 22 Februari 
1933, DiTectie van den Landbouw, n°. 2147, 
Afdeeling I ; 

Gezien artikel 1, derde lid, der Jachtwet 
1923; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te be pal en : , 
Art. 1. De fazanten zullen worden gere

kend te behooren t.ot het wild in het geheele 
Rijk, met uitzondering van de navolgende ge
bieden, te weten de gemeenten Castricum, 
Egrnond,.Binnen en Egmond aan Zee. 

2. Dit besluit wordt herzien vóór 1 Maart 
1934. 

3. Door dit besluit vervalt Ons besluit van 
29 J anuari 1932 (Staatsblad n°. 20), ter uit
voering van artikel 1, derde lid, der Jacht
wet 1923. 

Onze Minister van Economische Zaken en 
Arbeid is belast met de uitvoering van dit 
besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden 
geplaatst. 

's-Gravenhage, den 25sten F ebruari 1933. 
WILHELMINA. 

De Minister 'Van Economische Zaken en Arbeid, 
T. J. Vers c huur. 

(Uitg~g. 10 Maart 1933.) 

s. 62 . 

25 Februari 1933. BESLUIT t.ot nadere wij
ziging van het Algemeen R eglement Ver
voer. 

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

Wate1-staat van 31 Janua1·i 1933, n°. 484, af
deeling Vervoer_ en Mijnwezen ; 

Gelet op artikel 27 der Spoorwegwet; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

14 Fellruari 1933, n°. 20); 
Gezien het nader rapport van Onzen voor

noemden M inister van 23 Februari 1933, La. 
C.C., afdeeling Vervoer- en Mijnwezen; 
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Hebben goedgevonden en verstaan: 
1. Het Algemeen Reglement Vervoe1·, vast. 

gesteld bij Ons besluit van 9 Tovember 1928 
(Staatsblad n°. 415), het laatst gewijzigd bij 
Ons beslu it van 8 Januari 1931 (Staatsblad 
n°. 9), te wijzigen als volgt: 

I . In artikel 37, derde lid, wordt in plaats 
van "artikel 118" gelezen: ,,artikel 126". 

II. Het opschrift van Hoofdstuk III wordt 
gewijzigd en gelezen: "Vervoer van Vracht
goederen." 

III. In artikel 52 worden de volgende wij
zigingen aangebracht: 

a. in paragraaf 6 en in paragraaf 7 komen 
de woorden "ijl- of" te vervallen; 

b. in paragraaf 7 worden de woorden 
,,(vgl. artikel 97)" gewijzigd in: ,, (vgl. ar
tikelen 97 en 107)". 

IV. In artikel 53, paragraaf 6, wordt aan 
het slot van het eerste lid toegevoegd: ,,In
dien het vervoer met een adreskaart geschiedt 
[zie artikel 58, § 9], moet de afzender de 
stukgoederen steeds op de vorenbedoelde wijze 
van een adres voorzien." 

V. Artikel 54, § 1, wordt gewijzigd eu 
gelezen: 

,,§ 1. D e goederen moeten worden aange
bracht ged\uende de door den Spoorweg voor 
het aannemen van vrachtgoeder~n vastge
stelde diensturen, welke door aanplakking op 
de stations bekend worden gemaakt." 

VI. In artikel 55 worden de volgende wij
zigingen aangebrach t: 

a. in het eerste lid worden de woorden: 
.,een afhaaldienst voor ijl. en vrachtgoederen 
h eeft ingericht", vervangen door: ,,hetzij zelf 
een afhaaldienst uitoefent, hetzij de uitoefe
ning van zoodanigen dienst aan derden heeft 
opgedragen,"; 

b. in het vij [de I id wordt het woord : ,,an
derhalfvoudige" vervangen door: ,,dubbele" . 

VII. In artikel 58 worden de volgende wij
zigingen aangebracht: 

a. het opschrift wordt aan het slot aange
vuld met: ,,Adu.~kaa,·t."; 

b. paragraaf 1, eerste I id, wordt gewij
zigd en gelezen: 

,,§ 1. l. Behoudens het bepaalde in § 9 
moet de afzender elke zending met een vracht
brief aanbieden. Hiertoe moeten formulieren 
worden gebezigd overeenkomstig het in de 
tarieven vast te stellen model." ; 

c . . paragraaf 2 wordt gewijzigd en gelezen: 
,,§ 2. Verzending over een gedeelte van 

den af te leggen weg als vrachtgoed en over 
een ander gedeelte als snel goed of expresgoed 
wordt niet toegestaan (zie ook artikel 98, lid 
2 en artikel 109, lid 2) ." ; 

d . opge nomen wordt een nieuwe paragraaf 
9, luidende: 

,,§ 9. l. In de tarieven kan voor zendingen, 
welke zich , naar het oordeel van den Spoor
weg, daartoe leenen, worden bepaald, dat in 
plaats van een vrachtbrief een adreskaart , 
overeenkomstig een in bedoelde tarieven vast 
te stellen model, mag of moet worden gebe
zigd. 

2. Voor de toepassing van dit Reglement 
op goederen, welke overeenkomstig het be
paalde in het vorige lid, met een adreskaart 
worden aangeboden, moet, voor zoover de in-

richting van het adreskaartformulier en de 
beperkingen, waaraan het gebruik daarvan 
wordt onderworpen, het toelaten, onder het 
woord "vrachtbrief" mede de hier bedoelde 
adreskaart worden verstaan." 

VIII. In artikel 70 worden de volgende 
wijzigingen aangebracht: 

a. paragraaf 1 wordt gewijzigd en gelezen: 
,,§ 1. De leveringstermijnen mogen de vol

gende maxima niet overschl'Îjden: 
a. bij een afstand tot 200 kilometer 

.. .... ...... ... 2 etmalen; 
b. bij een afst-and van 200 kilometer 

en daarboven ............ 3 etmalen."; 
b. in paragraaf 5, onder a, vervallen de 

woorden "10 uren voor ijlgoed en met" als
mede "voor vrachtgoed"; 

c. het gestelde in paragraaf 5, onder b, 
word t gewijzigd en gelezen: 

"b. voor zendingen, welke niet door den 
Spoorweg worden besteld, doch van welker 
aankomst den geadresseerde schriftelijk kennis 
wordt gegeven, indien de kennisgeving van 
aankomst hetzij op de post is bezorgd, hetzij 
op andere wijze aan den geadresseerde of aa11 
dengene, di e tot het in ontvangst nemen ge
rechtigd is, ter hand is gesteld voor den af
loop van de in de vorige paragrafen om
schreven termijnen, verlengd met 6 uren . 
wordende de tijd tusschen 18 uur en den vol
genden dag 7 uur bij het berekenen van deze 
verlenging buiten beschouwing gelaten."; 

d. in paragraaf 5, on.der c, vervallen de 
woorden: ,, ijL en". 

IX. In artikel 72 worden de volgende wij 
zigingen aangebracht: 

a. het gestelde in het eerste en tweede lid 
wordt gewijzigd en gelezen: 

,,§ 1.. 1. In de plaatsen, waar de Spoorweg
hetzij zei f een besteldienst uitoefent, hetzij d;, 
uitoefening van zoodanigen dienst aan derden 
heeft opgedragen, worden, behoudens het be
paalde in het de,·de lid, de aangekomen stuk
goederen, die door den Spoorweg worden ge
lost, en niet behooren tot die, welke de ta
rieven, in verband met de wijze van exploita
tie van genoemden dienst, van bestelling uit
si uiten, aan het opgegeven adres besteld, mits 
dit binnen den door den Spoorweg daarvoor 
vastgestelden kring is gelegen en langs harde 
rijwegen met de voertuigen van den bestel 
dienst te bereiken is. 

2. In de tarieven kan worden bepaald, of 
en onder welke voorwaarden ook andere goe
deren door den Spoorweg worden besteld. 

3. De bestelling blijft achterwege, indien: 
a. de afzender in den vrachtbrief het voor

schrift "station restante" of een ande l' 
voorschrift van gelijke strekking heeft 
gegeven , of 

b. de geadresseel'de, tijdig voor de aan
komst der goederen, aan het betrokken 
station schriftelijk heeft kennis gegeven, 
dat hij de goederen zelf wenscht weg 
te halen of door derden te doen weg
halen"· 

b. de be.st~ande leden 3, 4 en 5 wo,·den 
vernummerd in 4, 5 en 6; 

c. het (nieuwe) 3esde lid van paragraaf 1 
wordt gewijzigd en gelezen: 

" 6. De Spoorweg kan voor het bestellen 
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een loon in rekening brengen, hetwelk niet 
hooger mag zijn dan het loon voor afhalen 
(zie artikel 55)."; 

d. de bestaande leden 6, 7 en 8 worden 
ve rvangen door de volgende nieuwe paragra
fen: 

,,§ 2. Voor het terngbrengen naar het sta
tion van goederen, welke, om welke reden ook, 
niet afgeleverd kunnen worden, kan ten hoog
st.e een loon in rekening worden gebracht, ge
lijk aan het loon voor het afhalen. Een loon 
tot hetzelfde bedrag is verschuldigd, indien 
de hier bedoelde goederen opnieuw worden 
besteld. 

§ 3. Hetgeen in arti kel 55, lid 6, voor het 
afhaalloon is bepaald, geldt eveneens voor 
het bestelloon. 

§ 4. In buitengewone omstandigheden, als 
o. a . bemoeilijking van den besteldienst door 
sneenw of ijzel , is de Spoorweg bevoegd voor 
het bestellen een loon in rekening te brengen 
Yan ten hoogste het dubbele van het loon voor 
afhalen, of den besteld ienst geheel of ten 
deele te staken, zoolang die buitengewone 
omstandi gheden aanhouden. 

§ 5. In de plaatsen, waar de Spoorweg 
noch zelf een besteldienst uitoefent noch rle 
uitoefening van zoodanigen dienst aan derden 
heeft opgedragen, kunnen de goederen worden 
a fgegeven aan personen, door het bestuur van 
de gemeente met die bestelling bel ast, tegen 
een loon door dit bestuur te bepalen. Met de 
overgave eener zending aan den genieente
besteller eindigt de verantwoorde1ijkheid van 
den Spoorweg." 

X . In artikel 75, § 1, worden aan het slot 
de woorden "gedurende de diensturen , welke 
door den Spoorweg worden vastgesteld en 
door aanplakking op de stations bekend wor
den gemaakt" vervangen door: ,,gedurende 
de door den Spoorweg voor vrachtgoed vast. 
gestelde diensturen, welke door aanplakking 
op de stations bekend worden gemaakt." 

XI. H et opschrift van Hoofdstuk IV wordt 
gewijzigd en gelezen: ,,Vervoer van Snel
goederen." 

XTT. In artikel 94 worden de volgende 
wijzigingen aangebracht: 

a. de woorden " ijl. en" komen te verval
len· b: het woord "analogisch" wordt vervan
gen door " ook" , en " bestelgoederen" wordt 
vervangen door "snel goederen". 

XTII.' In artikel 95 worden de volgende 
wijzig ingen aangebracht: 

a. in het opschrift wordt "bestelgoed" twee 
maa l vervangen door: ,,snel goed"; 

b. in paragraaf 1 wordt het woord "bestel
goed" twee maal vervangen door: ,,snel goed", 
en komen de woorden "ijl- en" te vervallen; 

c. in paragraaf 2 wordt het woord " bestel
goed" vervangen door : ,,snel goed"; 

d. i11 paragraaf 3, eerste lid , wordt het 
woord "bestelgoed" twee maal vervangen door 
" snelgoed", en worden de woorden " in de 
adreskaart" gewijzigd in: ,, in den vracht
brief"· 

e. paragraaf 3. derde lid, wordt gewijzigd 
en gelezen: 

" 3. Zijn de vrachtb,·ief en de goederen 
aan den geadres eerde afgegeven voordat de 

schadevergoeding betaald is, dan is de ge
adresseerde, indien de vordering tot schade
vergoeding uit den vrachtbrief blijkt of de 
Spoorweg hem vóór of bij de aflevering op 
andere wijze met die vordering in kennis 
heeft gesteld, hoofdelijk met den afzender 
voor de betaling daarvan aansprakelijk." 

XIV. In artikel 96 worden de volgende 
wijzigingen aangebracht: 

a . het derde lid wordt gewijz igd en ge
lezen: 

,,3. Geld en geldswaarden worden ten ver
voer als snelgoed aangenomen."; 

b. in het vierde lid worden de woorden 
,,de adreskaa1-t" gewijzigd in : ,,den vracht
brief"· 

c. i;, het vij fde lid wordt het woord "du
plicaat-adreskaa1·t" vervangen door " dupl i
caat-vrachtbrief." 

XV. In artikel 97 wordt het woord " be
stelgoed" gewijzigd in: ,,snelgoed". 

XVI. De bestaande artikelen 98 t/m 101 
vervallen. . 

XVII. Ingevoegd worden nieuwe a1·tikelen 
98 en 99, luidende als volgt: 

Vnrm en inhoud van den vrachtb,'ie/. 
Ad,·eskaart. 

,,A1·t. 98. 1. Voor snelgoed geldt het be
paalde in al'tikel 58, met dien verstande, dat 
voor den in § 1 (1) van dat artikel bedoelden · 
vrachtbrief en de in § 9 van dat artikel be
doelde adreskaart (voor zoover het gebruik 
van deze l aatste blijkens de tarieven •is vool'
geschreven of toegelaten) de modellen zijn te 
bezigen, welke in de tarieven voor snelgoed 
worden vastgesteld. 

2. Verzending over een gedeelte van den 
a f te leggen weg als snelgoed en over een 
ander gedeelte a ls vrachtgoed of als expres
goed wordt niet toegestaan. 

Aanbrengen der goederen. Laden doo,· Spoo1·
weg of afzender. Aanvraag en verstrekking 

van wagens. Laadtermijn. 
A,·t. 99. 1. De goederen moeten worden 

aangebracht gedurende de voor het aannemen 
van snelgoederen door den Spoorweg vast
gestelde diensturen, welke door aanplakking 
op de stations bekend worden gemaakt. 

2. Overigens gelden de bepalingen van ar
tikel 54." 

XVIII. In het bestaande artikel 102 wor
den de volgende wijzigingen aangebracht: 

a. het a1-tikel wordt vernummerd in 100 ; 
b. in het eerste I i cl wordt " bestel goed" ge

wijzigd in "snelgoed" ; 
c. in het tweede lid onder a en b worden 

de woorden "per adreskaart" vervangen door 
,,per vrachtbrief". 

XIX. In het bestaande artikel 103 worden 
de volgende wijzi g ingen aangebracht: 

a. het artikel wordt vernummerd in 101; 
b. de woorden "bestelgoed (gewoon ver

voer)" w01·den in paragraaf 1, eerste lid , ge-
• wijzigd in: ,,snelgoed"; 

c. in paragraaf 1, eerste lid, worden de 
woorden "226--300 km .... ........... 24 uur, 301 
km en daarboven ... ............ 32 uur" gewijzigd 
in: ,,226 km en daarboven ... .... ... ... .. 20 
uur"; 
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d. paragraaf 1, tweede lid, wordt gewij
zigd en gelezen : · 

"2. Voor zendingen snelgoed van of naar 
~tations, die niet door reizigerstreinen worden 
bediend, voor zendingen snelgoed van 500 kg 
en meei·, alsmede voor zendingen snelgoed, 
geheel of gedeeltelijk bestaande uit colli, 
zwaarder dan 100 kg, worden de in het vo
rige lid bedoelde maxima met 8 uur ver
hoogd_"; 

e. in paragraaf 1, derde lid, worden de 
woorden "bestelgoed-zendingen (gewoon ver
voer)" vervangen door "snelgoed" ; 
, /. paragraaf 2 vervalt en de paragrafen 3 
en 4 worden vernummerd in 2 en 3; 

g. de aanhef van de (nieuwe) paragraaf 
2 wordt gewijzigd en gelezen: 

,.§ 2. De leveringstermijn voor snelgoed is 
nagekomen:" ; 

h. in de (nieuwe) paragraaf 2 onder a 
wordt "paragrafen" gewijzigd in "paragraaf" ; 

i. in de (nieuwe) paragraaf 2 onder b 
wordt "paragrafen" gewijzigd in "paragraaf", 
worden de woorden "voor gewoon vervoer en 
met drie uren voor snelvervoer" doorgehaald 
en " 22 uur" en "8 uur" achtereenvolgens ge
wijzigd in "19 uur" en "1 uur"; 

j _ in de (nieuwe) paragraaf 2, onder c, 
wordt in den eersten volzin het woord "pa
ragrafen" gewijzigd in "paragraaf" en in 
den tweeden volzin het woord "bestelgoede
ren" door "snel goederen"; in de plaats van 
"artikel 105, § 3," wordt gelezen: ,.artikel 
72, § 5,"; 

k . in de (nieuwe) paragraaf 3 wordt de 
punt achter "70" vervangen door een komma 
en daarachter opgenomen § 2, § 3, § 6 en§ 7. 

XX. De a1·tikelen 104 en 105 vervallen. 
XXI. Ingevoegd worden de volgende nieuwe 

artikelen 102 en 103 : 

Bestell·ing. 

"Art. 102. 1. Voor snelgoed geldt artikel 
72 met dien verstande, dat, indien belang
hebbende er uitdrukkelijk om heeft verzocht. 
de in § 1 (1) van genoemd artikel bedoelde 
bestelling als spoedbestelling wordt uitge
voerd. 

2. Voor spoedbestelling kan een in de ta
rieven te bepalen extra-loon worden geheven, 
hetwelk onder gewone omstandigheden niet 
meer mag bedi·agen dan f 0.10 voor elke 
10 kilogram met een minimum van f 0.30 p{'r 
vrachtbrief. Voor goederen, welke naar ver
houding van hun gewicht een groote ruimte 
innemen, alsmede voor zware voorwerpen, kan 
het dubbele van het werkelijk gewicht aan de 
berekening van het hier bedoelde extra-loon 
ten grondslag worden gelegd_ 

3. In de gevallen bedoeld in artikel 72, 
§ 4, kan bij poedbestelling het hiervoren be
doelde extra-loon tot het dubbele bedrag wor
den verhoogd. 

T e1'mijnen voor het in ontvangst nemen van 
goederen, welke niet door den Spoorweg 

worden besteld. 

Art. 103. 1. H et lossen van wagens door 
den geadresseerde, het weghalen door den ge
adresseerde van de door hem geloste goede
ren en het afhalen door den geadresseerde van 

door den Spoorweg gelo te goederen moet ge
schieden gedurende de door den SPQonveg 
voor snelgoed vastgestelde diensturen, welke 
door aanplakking op de stations bekend wor
den gemaakt_ 

2. Overigens gelden de bepalingen van 
artikel 75-" 

XXII. Opgenomen wordt daarna een nieuw 
hoofdstuk V met de volgende artikelen 104 
t/m 113: 

.,HOOFDSTUK V_ 

Ven-oer ,-an :Ex11resgoed. 

Alge1neene B epaling. 
Art. 104. De bepalingen van Hoofdstuk 

III (vrachtgoed). zooals deze voor snelgoed in 
Hoofdstuk IV zijn gewijzigd en aangevuld, 
worden, voorzoover daarvan in de volgende 
artikelen niet wordt afgeweken, ook toege
past op het vervoer van expresgoed. 

Beperkende voorwaarden. 

A.rt. 105. 1. Vervoer van wagenladingen 
als expresgoed kan slechts plaats hebben voor 
zoover de Spoorweg deze wijze van vervoer 
niet in strijd acht met een behoorlijke uit
voering van den dienst. De afzender moet 
zich hieromtrent van te voren bij het station 
van afzending vergewissen. 

2. In hoever voor expresgoed overigens be
perkende voorwaarden gelden, aan welke snel
goed niet is onderworpen, wordt in de ta
rieven bepaald. 

Geld en geldswaarden. 

A1·t. 106_ Giild en geldswaarden, als be
doeld in artikel 96, worden onder de bij dat 
artikel aangegeven voorwaarden eveneens als 
expresgoed vervoerd. 

Vervoer van levende dieren van kleine 
gestalte. 

Art. 107. In de tarieven wordt bepaald, of 
en onder welke voorwaarden levende dieren 
van kleine gestalte ten vervoer als expres
goed worden toegelaten . 

Aanbrengen de,· goede1·en. Laden door Spoor
weg of afzende1·. Aanvraag en ve,·strekking 

van wagens_ Laadte1'1nijn. 
Art_ 108. 1. De goederen moeten worden 

aangebracht gedurende de voor het aannemen 
van expresgoed door den Spoonveg vastge
stelde diensturen, welke door aanplakking op 
de stations bekend worden gemaakt. 

2. Overigens gelden de bepalingen van ar
tikel 54. 

Vorm en inhoud van den vrachtbrief. 
Adn·eskaart. 

Art. 109. 1. Voor expresgoed geldt het be• 
paalde in artikel 58, met dien verstande, dat 
voor den in § 1 (1) van dat artikel bedoelden 
vrachtbrief en de in § 9 van dat artikel be
doelde adreskaart (voor zoover het gebruik 
van deze laatste blijkens de tarieven is voor
geschreven of toegelaten), de modellen zijn 
te bezigen, welke in de tarieven voor expres
goed worden vastgesteld. 

2 . .Verzending over een gedeelte van den 
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af ·te leggen weg als expresgoed en over een 
ander gedeelte als vrachtgoed of als snelgoed 
wordt niet toegestaan. 

T,·einen, met welk~ expresgoed wordt 
ve1·2onden. 

Art. 110. § 1. 1. De afzender kan, met in
achtneming van het bepaalde onder 3 van 
deze paragraaf, verzending met een bepe.al
den, door hem aangewezen reizigerstrein ver
langen, mits het goed geschikt zij om in den 
bagagewagen te worden vervoerd en uiterlijk 
een half uur vóór het vertrek van dien trein 
aan het station bezorgd zij. 

2. Indien de Spoorweg ook op andere 
plaatsen dan de stations expresgoed ten ver
voer aanneemt, wordt voor de aldaar aange
nomen zendingen de in het vorige lid bedoel
de termijn met 3 uur verlengd. 

3. Verzending als expresgoed kan slechts 
worden verlangd met de door den Spoorweg, 
onder goedkeuring van den Minister van Wa
terstaat vastgestelde treinen. Deze treinen 
worden door aanplakking bij de bureaux, 
waar de goederen tam vervoer worden aange
nomen, bekend gemaakt. 

§ 2. Heeft de afzender den trnin, waarmede 
het vervoer wordt verlangd, niet op den 
vrachtbrief aangegeven, of heeft hij daarop 
een voor expresgoed-vervoer niet toegelaten 
trein ingevuld, dan heeft de verzending plaats 
met den eerstvertrekkenden, voor expresgoed
vervoer toegelaten trein; de Spoorweg is ech
ter niet verplicht een trein te bezigen, die 
eerder vertrekt dan een half uur na de aan
bieding ten vervoer. 

Leve1·ingste1·mi;n. 

Art. 111. § 1. 1. De leveringstermijn voor 
expresgoed loopt af 15 minuten na de aan
komst van den trein, waarmede het vervoer 
moet geschieden. 

2. Heeft bij een zending expresgoed, welke 
onderweg moest worden overgeladen, de over
gangstijd op punten van aansluiting, al dan 
niet tengevolge van treinvertraging, minder 
bedragen dan 15 minuten (minder dan 30 mi
nuten voor colli zwaarder dan 50 kilogram), 
dan komt voor de berekening van den leve
ringstermijn niet de onmiddellijk aansluitende 
trein in aanmerking, maar de eerstvolgende 
trein, waarvoor de overgangstijd ten minste 
15 minuten (ten minste 30 minuten voor colli 
zwaarder dan 50 kilogram) heeft bedragen. 
De Spoorweg mag echter, onder goedkeuring 
van den Minister van Waterstaat, voor be
paalde stations langere overgangstijden vast
stellen. 

3. Bij de toepassing van het bepaalde in 
het vorige lid wordt alleen met die treinen 
rekening gehouden, waarmede overeenkomstig 
artikel 110 § 1 (3), het vervoer als expres
goed kan worden verlangd. 

§ 2. 1. Voor het nakomen van den leve
r ingstermijn geldt, behoudens de uitzondering 
in het volgende lid, hetgeen in artikel 101, 
§ 2, voor snelgoed is bepaald. 

2. Ten aanzien van zendingen, van welker 
aankomst den geadresseerde schriftelijk ken
nis wordt gegeven, geldt hetgeen in artikel 
101 , § 2, onder b, voor snelgoed is bepaald. 

met dien ve rstande, dat in plaats van de 
woorden "veTlengd met zes uren" moet wor
den gelezen "verlengd met drie uren". 

§ 3. Overigens gelden de bepalingen van 
artikel 70, § 2, § 3, § 6 en § 7. 

§ 4. 1. Indien het vervoer van wagenladin
gen als expresgoed wordt toegestaan (zie ar
tikel 105) , dan geldt daarvoor niet het be
paalde in § 1, maar loopt de leveringstermijn 
af 3 uren na aankomst van den trein, waar. 
mede het vervoer heeft lnmnen plaats hebben. 

2. Bij wagenladingen, welke onderweg één 
of meer malen op een anderen trein moeten 
overgaan, komt voor de berekening van den 
leveringstermijn telkenmale in aanmerking de 
na het werkelijke uur van aankomst op het 
overgangsstation het eerst aangewezen trein, 
waarvoor voldoende tijd voor overgang be
schikbaar is. 

3. Bij de toepassing van het vorige lid 
wordt geen rekening gehouden met een trein, 
waarmede het vervoer niet kan geschieden, 
omdat de voor de samenstelling van dien trein 
gegeven voorschriften zich daartegen verzetten. 

B estelling. 

Art . 112. Voor expresgoed geldt het be
paalde in de artikelen 72 en 102 met dien 
verstande, dat voor zendingen, welke volgens 
artikel 72, § 1, voor bestelling in aanmerking 
komen, steeds spoedbestelling pi aats heeft. 

T ermijn voor het in ontvangst ne,nen van 
goederen , ,welke niet door den Spoorweg 

worden besteld. 

A,·t. 113. 1. Het weghalen door den ge
adresseerde van door den "-JJv<• -~veg g.,iAste 
goederen moet geschieden gedurende de door 
den Spoorweg voor expresgoed vastgestelde 
diensturen, welke door aanplakking op de 
stations bekend worden gemaakt. 

2. Voor zoover het vervoer van wagenla
dingen als expresgoed kan plaats hebben (zie 
artikel 105, lid 1) , moeten de wagens door 
den geadresseerde worden gelost en de door 
hem geloste goederen worden weggehaald ge
durende de uren, welke de Spoorweg daarvoor 
aanwijst. 

3. Overigens gelden de bepalingen van ar
tikel 75." 

XXIII. Het opschrift vóór het bestaande 
artikel 106 wordt gewijzigd in " Hoofd tuk 
VI". 

XXIV. Het bestaande artikel 106 wmdt 
vernummerd in 114 ; de woorden " IJl- en" 
komen te vervallen. 

XXV. De nummers van de artikelen 107 
t/m 110 worden achtereenvolgens gewijzigd 
in: 115, 116, 117 en 118. 

XXVI. Artikel 111 wordt vervangen door 
het volgende nieuwe artikel 119: 

Vo,-,n en inhoud van den vrachtb,·ie/. 

,,Art. 119. Voor levende dieren geldt arti
kel 58, met dien verstande, dat voor den in 
§ 1 (1) van dat artikel bedoelden vrachtbrief 
het model is te bezigen, hetwelk in de ta
rieven voor levende dieren wordt vastgesteld 
en dat het bepaalde in § 9 van dat artikel 
niet van toepassing is op levende dieren." 



1933 25 FEBRUARI (S. 621 120 

XXVII. De artikelen 112 t/m 118 worden 
achtereenvolgens vernummerd in 120, 121, 
122, 123, 124, 125 en 126. 

XXVIII. In artikel 123 (nieuw), eerste lid, 
worden de woorden " artikel 114" en "artikel 
116" gewijzigd in: ,,artikel 122", onderschei
denlijk "artikel 124". 

XXIX. Artikel 119 wordt artikel 127 ; de 
woorden: ,,IJl- en" komen te vervallen; het 
opschrift boven dit artikel wordt gewijzigd 
in : ,,Hoofdstuk VII". 

XXX. In artikel 120 (oud) worden de vol 
gende wijzigingen aangebracht : 

a. het nummer van het artikel wordt ge
wijzigd in "128" ; 

b. § 1, derde lid, wordt gewijzigd en ge
lezen a l volgt: 

" 3. Voor lijken geldt artikel 58, met dien 
verstande, dat voor de in § 1 (1) van dat 
artikel bedoelden vrachtbrief het model is te 
bezigen, hetwelk in het tarief voor lijken 
wordt vastgesteld, en dat het bepaalde in § 9 
van dat artikel niet van toepassing is op 
lijken." 

XXXI. Het opschrift vóór het bestaande 
artikel 121 wordt gewijzigd in: ,,Hoofdstuk 
VIII". 

XXXII. In artikel 121 (oud) worden de 
volgende wijzigingen aangebracht : 

a. het nummer van het artikel wordt ge
wijzigd in " 129"; 

b. in het eerste lid wordt " artikel 122" 
gewijzi gd in : ,,artikel 130". 

XXXIII. In artikel 122 (oud) worden de 
volgende wijzigingen aangebracht : 

a. het nummer van het artikel wordt ge
wijzigd in " 130" ; 

b. in het vijfde lid wordt "artikel 121" ge
wijzigd in : ,,art ikel 129". 

XXXIV. In artikel 123 (oud) worden de 
\'olgende wijzigingen aangebracht: 

a. het nummer van het artikel wordt ge
wijzigd in " 131" ; 

b. ,,121 en 122" wordt gewijzigd in : ,,129 
en 130". 

XXXV. In artikel 124 (oud) worden de 
volgende wijzigingen aangebracht : 

a. het nummer van het artikel wordt ge
wijzigd in "132" ; 

b. de bestaande bepaling wordt voorzien 
van het cijfer 1., en als tweede I id wordt aan 
het artikel toegevoegd: 

.,2. Zendingen met internat ionalen vracht
br ief voor vervoer als "grande vitesse" (Eil 
gut) worden op Nederlandsch gebied aange
merkt hetzij a ls snelgoed, hetzij , indien uit 
den vrachtbrief blijkt, dat de a fzender ver
voe r in.et voor expresgoed aangewezen treinen 
verlangt, a ls ex presgoed." ; 

c. opgenomen wordt een nieuw derde lid , 
luidende: 

,, 3. Ten aanzien van buitenlandsche spoo1·
~·egondernemingen, die haren dienst hier te 
lande uitoefenen, kunnen door den Minister 
a fwijkingen van dit R eglement worden toe
gestaan.'' 

XXXVI. Artikel 125 wordt vernummerd 
in: ,,133". 

JLXXVII. In arti kel 126 worden de vol
gende wijzigingen aangebracht: 

a. het nummer wordt gewijzigd in: ,,134" ; 

b . de in dit artikel voorkomende art ikelen
reeks wordt gewijzigd en gelezen: ,,12, 13 § 4, 
18 § 1, 51 § 2, 54 § 7, 70 § 2, 72 § 1, 75 § 6, 
93 lid 1, 110 § 1, 111 § 1 , 117 § 2, 122 lid 1". 

XXXVIII. Arti kel 127 wordt vernummerd 
in : ,,135". 

XXXIX. In bijlage I wor den de volgende 
wijzigingen aangebracht: 

a. in de inl eiding komt het zevende lid te 
vervallen; de leden 8 en 9 worden vernum
merd in 7 en 8 ; 

b. voorts komt te vervallen in : 
Klasse I, Ia Spring. of schietmiddelen: het 

bepaalde onder E ; 
Klasse I, Ib Munit.ie: het bepaalde onder D ; 
Klasse I , I c Ontvlammingsmiddelen en vuur

werk: het bepaalde onder C; 
Klasse I , I d Samengeperste, vloeibaar ge

maakte en onder druk opgeloste gas en: het 
bepaalde onder G, waardoor het bestaande 
punt H in G wordt gewijzigd; 

Klasse II : het bepaalde onder C ; 
Klasse III, IIIa Ontvl amba re vloeistoffen: 

het bepaalde onder C; 
Klasse III, IIIb Ontvlambare vaste stoffen, 

onder B : het bepaalde in den eersten zin ; 
Klasse 1V: het bepaal de onder C, waardoor 

het bestaande opschrift onder D wordt gewij
zigd in : 

.,c. 
Uitzonde1-ingen op de onder .4. en B vermelde 

voorschri/ ten;" 

Kl asse V: het bepaalde onder C, waardoor 
het besta ande opschrift onder D wordt ge
wijzigd in: 

,,C. 
Uit zonde,·ingen ~P de voonc"1·i/t en onder A 

en B ;" 

KI asse VI: het bepaalde onder C. 
c. in Kl asse V , in den aanhef, wor dt het 

gestelde onder 7° vervangen door het vol 
gende : 

,, 7°. wate>'ige oplossingen van wate,-sto/
supe1'0xyde: 

a. met meer dan 6 en ten hoogste 35 ge
wichtsprocente n waterstof uperoxyde ; 

b. met meer clan 35 en ten hoogste 45 ge
wichtsprocenten waterstofsuperoxyde ; 

c. met meer dan 45 en ten hoogste 60 ge
wichtsprocenten waterstofsuperoxyde (oplos
singen met hoogere concentratie worden niet 
toegelaten) ." 

Onder "YenoersYoorwaarden A. V erpak
king" wordt het gestelde in punt 8 vervangen 
door het volgende : 

,,8 . a. Voor waterige oplossingen van wa
te,·sto fsupei·oxyde ,net meer dan 6 pct . en ten 
hoogste ,35 pct . wate,·sto/ superoxyde (7° a) 
moeten worden gebezigd sterk glazen, dan .wel 
steonen vaatwerk of vaatwerk van ander mate. 
r iaal , welke het waterstofsuperoxyde niet ontle
den en welke niet vol komen luchtdicht ges loten 
zijn of welke op andere wijze het ontstaan 
van een te groote inwendige spanning ver
hinderen. De ballons, fl esschen en kruiken 
moeten goed verpa kt zijn in sterke, van hand
vatsels voorziene, ki ten of, zonder verdere 
emballage, in manden, die goed afgesloten 
zijn met een deksel ; 
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b. wate,·ige oplossingen van watersto fsuper
oxyde rnet 1nee1· dan S5 pct. en ten hoogste 45 
pct. waterstofsuperoxyde (7° b) moeten worden 
verpakt: 

oc bij hoeveelheden tot ten hoogste 200 
gram in sterke glazen flesschen met een in
houd van ten minste 300 cm3, welke op hun 
beurt in dichte blikken bussen, g&Vuld met 
infusoriënaarde, zijn geplaatst. De blikken bus
sen moeten in sterke houten kisten stevig- wor
den verpakt; 

f3 bij hoeveelheden van meer dan 200 gram 
in glazen ballons. Deze moeten van eene in
richting (ventiel) voorzien zijn, die een druk
vereffening mogelijk maakt. Elke ballon af
zonderlijk moet door stevig vlechtwerk vol
komen omgeven zijn en in sterke goed passen
de, teenen manden of ijzeren schutkorven, 
voorzien van een deksel, zijn geplaatst. IJze
ren schutkorven moeten van een beschuttende 
laag lak zijn voorzien. Stroo en houtwol mo
gen niet a ls verpakkingsmateriaal worden ge
bezigd. In plaats van vorenbedoelde verpak
king mag ook vaatwerk van ander materiaal, 
dat het waterstofsuperoxyde niet ontleedt en 
daardoor ook niet aangetast wordt, worden 
gebezigd. Ten aanzien van de sluiting geldt 
het bepaal de onder c, oc ; 

c. waterige oplossingen van waterstofsuper
oxyde met ,neer dan 45 pct. en ten hoogste 
60 pct. waterstofsuperoxyde (7° c) moeten wor
den verpakt: 

oc in glazen vaatwerk. I edere flesch moet 
in een waterdicht, geteerd, ijzeren omhulsel 
worden geplaatst, dat de flesch geheel omsluit. 
De ruimte tusschen de flesch en het ijzeren om
hulsel moet met onbrandbaar verpakkings
mater iaa l zijn opgevuld, dat bovendien de ge
schiktheid bezit om de vloeistof te absor
beeren. Het ijzeren omhulsel zei f moet in 
een kist met een scheef a floopend deksel zijn 
geplaatst. De sluiting van het glazen vaat
werk moet zoodanig uitgevoerd zijn, dat zij 
een clrukvereffening toelaat en tegelijkertijd 
ook waarborgen biedt tegen een mogelijk uit
vloeien van de vloeistof; 

fl in vaatwerk uit ander materiaal, dat 
de waterstofsuperoxyde niet ontleedt en daar
door ook zei f niet aangetast wordt. 

Ten aanzien van de sluiting geldt het be 
paal de onde~ c oc • 

Voord~ verzending van waterige oplossingen 
van waterstofsuperoxyile [7 a-c] in ketelwa
gens (pottenwagens) geleien de onder A voor
komende verpakkingsvoorschriften niet, met 
uitzondering van de voorschriften omtrent de 
inrichting, die het ontstaan van een te hoogen 
drnk in de houders verhinderen." 

Onder "B. Overige voorschriften" wordt het 
gestelde in punt 4 vervangen door het vol
gende: 

,.4. De waterige oplossingen van wate,·stof
superoxyde ,net een gehalte van meer dan 45 
pct. doch niet meer dan 60 pct. waterstofsuper
oxyde (7c) moeten op open wagens worden 
vervoerd; zwavelnatrium en natroncokes (8°) 
moeten in gesloten of op open wagens met 
dekkleeden worden vervoerd." 

d. in Bijlage II, onder XI, sub B, eerste 
lid, wordt het woord " ijlgoed" gewijzi gd in: 
,,snel goed''. 

e. in het opschrift van Bijl age III, wordt 
de verwijzing naar a rtikel 107, § 3, gewijzigd 
in : (Zie art. 115, § 3). 

2. Te bepalen, clat dit besluit in werking 
treedt op 1 Mei 1933. 

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

's-Gravenhage, den 25sten Februari 1933. 
WILHELMINA. 

De M inister van Waterstaat , P. J. R e y me r. 
(Uitgeg. 7 Maart 1933.) 

s. 63. 

25 Ji' eb,·uari 1933. BESLUIT tot wijziging 
van het Algemeen Reglement Vervoer Lo
caalspoorwegen. 

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

,vaterstaat van 31 Januari 1933, n°. 484, af
deeling Vervoer- en Mijnwezen; 

Gelet op artikel 4 der Locaalspoor- en Tram
wegwet ; 

D en Raad van State gehoord (advies van 
14 Februari 1933, n°. 20}; 

Gel et op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 23 Februari 1933, La. 
C.C., afdeeling Vervoer- en Mijnwezen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
1. In het opschrift en in den aanhef van 

artikel 9 van het Algemeen Reglement Ver
voer Locaalspoorwegen, vastgesteld bij Ons 
besluit van 17 December 1928 (Staatsblad 
n°. 459) artikel 125 te wijzigen in: ,,artikel 
133". 

2. Te bepalen, dat dit besluit in werking 
treedt op 1 Mei 1933. 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
àe uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en in a f
schrift aan den Raad van State medegedeeld 
zal worden. 

's-Gravenhage, den 25sten Februari 1933. 
WILHELMINA. 

De Minister van Wate,·staat , P. J . R e y me r. 
( Uitg eg . 7 Maart 1933.) 

s. 64. 

27 Ji',ebn.1.a1·i 1933. BESLUIT tot vernietiging 
van de besluiten van b u1·g•rneester e n wet
houders der gemeente Schie bn,ek van 13 
:.\lei 1932, waarbij aan M. N. BeekrP/d, 
L. Dassi, G. van H -ccs, G. J. Sari.~, .1. Af. 
Thruni,z, M. Zab emiy{I, allen te Schie
broek, een verlof A werd verleend. 

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

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken van 
J Februari 1933, n°. 264 G., Afdeeling Volks
gezondheid ; 

Overwegende, dat bu 1·gemeeste1· en wethou
ders der gemeente Schie b1·oek bij bes! uit van 
13 :.\lei 1932 een verlof A ,·oor den verkoop 
van zwak-a lcohol ischen drank in het klein 
hebben verleend aan M. N . Beekveld voor de 
local iteit poffertjeskniam op het Lunapark te 
Schiebroek, aan L. Dass i voor de localiteit 
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Dancing op het Lunapark te Schiebroek, aan 
G. rnn H ees voor de localiteit Hippodi:oom op 
het Lunapark te Schiebroek, aan G. J. Saris 
voor de locali teit Hollandsch Café op het 
Lunapark te Schiebroek, aan J. M. Theunisz 
voor de locali teit Cataract op het Lunapark 
te Schiebroek, aan 1. Zabernigg voor de lo
cal iteit Oberbayern op het Lunapark te Schie
broek· 

Ove;·wegende, dat a,·tikel 44, lid 3, onder 4°. 
der Drankwet (Staat sblad 1931, n°. 476) voor
schrijft, dat burgemeester en wethouders een 
verlof A weigeren, wanneer het wordt ge
vraagd voor den verkoop elders dan in een 
localiteit, die zich bevindt in een gebouw of 
in de gebouwde aanhoorigheid van een ge
bouw· 

dat' de poffertjeskraam, het Hippodroom, 
het Hollandsch Café en de Cataract niet kun
nen worden aangemerkt als localiteiten in den 
zi n der Drankwet, zoodat de in deze inr ich
t ingen gevestigde vedoven A elders dan in 
een localiteit in den zin der wet zijn geves
tigd; 

dat derhalve de aan de exploitanten van 
deze inrichtingen vedeende verloven A in 
strijd met artikel 44, lid 3, onder 4° ., der 
Drankwet (Staatsblad 1931 n°. 476) zijn ver
leend; 

Overwegende, dat a rtikel 44, lid 3, onder 
3°., der Drankwet (Staatsblad 1931 n°. 476) 
o. a. bepaal t, dat buTgemeester en wethouders 
een verlof A weigeren wanneer de looaliteit, 
waarvoor het verlof wordt gevraagd, niet vol
doet aan de eischen, waaraan zij krachtens 
artikel 43 in verband met artikel 9 moet vol
doen, welke e ischen zijn neergelegd in § 2 
van het Drankwetbes l u it 1932; 

dat de locali teit Dancing niet voldoet aan 
de artike len 7, 8, 9, lid 1, en 11 van het 
Dran kwetbesluit 1932 en de looaliteit Ober
bayern niet aan de artikelen 8 en 9, 1 id 1, 
van dat bes! uit; 

dat derhalve de aan de exploitanten van 
deze inrichtingen verleende verloven A in 
strijd met artikel 44, lid 3, onder 3° ., der 
Drankwet (Staatsblad 1931 n° . 476) zijn ver
leend; 

Overwegende, dat dientengevolge de beslui
ten van burgemeester en wethouders der ge
meente Schieb?-oek van 13 Mei 1932, waarbij 
aan M. N. Beelrveld , L. Dassi, G. van Hees, 
G. J . Saris, J . M. Theunisz, M. Zabernigg, 
allen te Schieb,·oek een verlof A werd ver
leend, behooren te worden vernietigd wegens 
strijd met de wet; 

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

14 Februari 1933, n°. 17); 
Gezien het nader rapport van Onzen Mi

nister van Staat, Minister van Binnenlandsche 
Zaken, van 22 Februari 1933, n°. 809 G, af
deeling Volksgezondhe id ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
voornoemde bes] uiten van burgemeester en 

wethouders van de gemeente Schiebroek van 
13 Mei 1932 te vernietigen wegens strijd met 
de wet. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsblad zal worden geplaatst en 

waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State. 

' s-GraYenhage, den 27sten Februari 1933. 

s. 65 . 

WILHELMINA. 
D e Minister van Staat , 

M inister van B innenlandsche Zaken, 
R u y s d e B e e r e n b r o u c k. 

(Uitgeg. 14 Maart 1933. ) 

27 Febl-uari 1933. BESLUIT tot wijziging 
van het Koninklijk besluit van 26 April 
1922 (Staatsblad n°. 225) tot uitvoering 
van de artikelen 27, 28 en 29 van de 
Vleeschkeuringswet (Staatsblad 1919 n°. 
524), zooals dit beslui t laatstelijk is ge
wijzigd bij Koninklijk besluit van 20 ::\lei 
1930 (Staatsblad n°. 211)_. 

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

Staat, i\-l inister van Binnenlandsche Za ken 
van 20 Januari 1933, n°. 64 E, Afdeeling 
Volksgezondheid; 

Gez ien de a rtikelen 27, 28 en 29 van de 
Vl eeschkeuringswet (Staatsblad 1919, 11°. 524): 

Gelet op Ons besluit van 26 April 1922 
(Staa tsblad n°. 225), laatstelij k gewijzigd bij 
Ons besluit van 20 Mei 1930 (Staatsblad n°. 
211); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
14 Februari 1933, n°. 16); · 

Gelet op het nader rapport van Onzen ::\Ii
nister van Staat, Minister van Binnenlandsche 
Zaken van 22 Februari 1933, n°. · 229 E , afdee
ling Volksgewndheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen : 
Art. L In Ons beslu it van 26 April 1922 

(Staatsblad n °. 225), laatstelijk gewijzigd bij 
Ons besluit van 20 Mei 1930 (Staatsblad n°. 
211) worden de navolgende wijzigingen aan
gebracht : 

I. In artikel 3, eerste alinea, wordt in 
plaats van "de artikelen 7 en 12" gelezen 
,,de artikel en 3a, 7 en 12". 

II. Na artikel 3, wordt een nieuw artikel 
3a, i nge,-oegd, 1 uidende: 

Art. 3a. Tot den invoer kunnen mede wor
den toegelaten organen, bestemd voor door 
den Minist.er aan te wijzen fabr ieken tot be-
1·eiding van orgaan-preparaten op wetenschap
pelijken grondslag, mit.s deze organen verge
zeld zijn van een daarop betrekking hebbenden 
gele idebrief, waarin een wettig ged iplomeerd 
veearts verklaart, dat zij afkomstig zijn van 
slachtdieren, die vóór en nà de slachting zij n 
gekeurd en daarbij geheel deugdelijk zijn be
vonden. 

Het bepaalde in de artikelen 4, 5 en 6 is 
op de in de eerste alinea bedoelde organen 
niet van toepassing. 

Art. II. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van den tweeden dag na dien der dag
teekening van het Staatsblad, waarin het is 
geplaatst. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van d it be luit, dat 
in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
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waarvan afschrift zal worden gewnden aan 
den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 27sten F ebruari 1933. 
WILHELMINA. 

De Minister van Staat , 
M inister van B innenlandsche Zaken, 
Ru ys de B eerenbrouck. 

(Uitgeg. 10 M aart 1933.) 

~- 66. 

27 Febi·uari 1933. 
van het bes! uit 
(Staatsblad n°. 
ling van het 
1930. 

BESLUIT tot wijziging 
van den 3den Juli 1930 
272) , houdende vaststel
R adio-contröle-reglement 

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

"\-Vaterstaat van 3 Februari 1933, nr. 16, 
Hoofdbestuur der Posterijen, Telegrafie en 
Telefonie; 

Gelet op ar t ikel 3te,· van de Telegraaf- en 
Telefoonwet 1904 (Staatsblad nr. 7) , zooals 
deze laatstelijk is aangevuld en gewijzigd bij 
de wet van 12 Mei 1928 (Staatsblad nr. 169); 
: wilet op artikel 10 van het Radio-reglement 
1930, vastgesteld bij Koninklijk besluit va_n 
9 Mei 1930 (Staatsblad n°. 169) , zooals dit 
laatstelijk is aangevuld en gewijzigd bij K o
ninklijk besluit van 6 September 1932 (Staats
-0lad n°. 463); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
14 F ebruari 1933, n°. 22); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor- 1 
noemden Minister van 22 Februari 1933, n°. 
1, H oofdbestuur der Posterijen, Telegrafie en 
Telefonie; 

H ebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. I. In het R adi0-contröle-reglement 
1930, vastgesteld bij Koninklijk besluit van 3 
Juli 1930 (Staatsblad n°. 272), worden de 
volgende wijzigingen aangebracht: 

A. Artikel 1, eerste lid, wordt gelezen als 
volgt: . 

,,1. Op de uitzendingen van den R ad10-
omroep wordt contröle uitgeoefend door een 
commissie van ten minste 6 leden , die op 
voordracht van Onzen Minister van Water
staat door Ons worden benoemd en ontslagen." 

B. Artikel 2, eerste lid, wordt gelezen als 
volgt: 

.,1. Aan de R adio-omroep controle-commis
sie worden ambtenaren (Radio-omroep con
troleurs) toegevoegd, die belast worden met 
naar bepaalde uitzendingen te luisteren." 

Art. II. Dit besluit treedt in werking op 
den tweeden dag na dien der dagteekening 
van het Staatsblad waarin het is geplaatst. 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den R aad 
\·an State en aan de Algemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 27sten Februari 1933. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat , P . J . Re y me r. 
( Uitgeg. 3 Maart 1933.) 

s. 67. 
l° M aait 1933. BESI:.UIT, houdende wijziging 

· · van artikel 3 l e lid van het Koninklij k 
besluit van d~n 9den April 1932 (Staats
blad n°. 160) . (Uitgifte bijzondere b1:ief
kaarten). 

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

Waterstaat. van 24 Febn,ari 1933, n°. 3, 
Hoofdbestuur der Posterijen, Telegrafie en 
Telefonie; 

H ebben goedgevonden en verstaan ·: 
te bepalen als volgt: 

E enig artikel . 
In artikel 3, l e lid van Ons besluit van den 

9den April 1932 (Staatsb lad n° . 160) wordt 
.,l!l33'' vervangen door "1934". 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de ui tvoering van dit beslui t, hetwelk in het 
Staatsbla,d zal worden geplaatst en in afschrift 
aan den R aad van State medegedeeld zal wor
den . 

's-Gravenhage, den l sten M aart 1933. 
WILHELMINA. 

De Minister van Wat erstaat , P. J .. R e y me r. 
(Uitgeg. 17 Maart 1933.) 

s. 68. 

lMaart 1933. WET tot heffing van opcenten 
op de gemeentefondsbelasting en de ver
mogensbelasting over het belastingjaar 
1933/34. 

B ijl. Handel. 2de Kamer 1932/1933, n°. 141, 
1-9. 

Handel . id. 1932/1933, blz. 1197-1211. 
Bijl. Handel. 1ste Kamer 1932/1933, n°. 141, 

blz. 1- 4. 
Handel. id. 1932/1933, blz . 182-276. 
Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat de toestand van 's Rijks financiën eene 
tijdelijke versterking van de inkomsten van 
het gemeentefonds vordert; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1. Op de gemeentefondsbelasting en 

de vermogensbelasting over het belastingjaar, 
loopende van 1 Mei 1933 tot en met 30 April 
1934, worden de hierna omschreven opcenten 
geheven . 

De opbrengst van die opcenten wordt, be
houdens hetgeen in artikel 4 is bepaald, toe
gevoegd aan de inkomsten van het gemeente
fonds. 

2. De opcenten op de gemeentefondsbelas
ting worden geheven: 

a. indien de belastbare som niet meer be
draagt dan f 30,000, ten getale van 30; 

b. indien de belastbare som meer bedraagt 
dan f 30,000, tot een getal gelijk aart het 
aantal volle duizendtallen guldens dat in de 
belastbare som is begrepen, met dien verstan
de, dat het aantal opcenten niet stijgt boven 
160. 

3. De opcenten op de vermogensbelasting 
worden geheven boven die, genoemd in arti
kel 12, letter b, der wet van 16 Juli 1929 
(Staatsblad n° . 388) , ten getale van 30. 

4. Ten aanzien van de in artikel 2 be-
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doelde opcenten op de gemeentefondsbelas
ting vindt artikel 19 der wet van 15 Juli 
1929 (Staatsblad n°. 388) overeenkomstige 
toepassing. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den l sten Maart 

1933. 
WILHELMINA. 

De M iniste,· van Financiën, De Geer. 
(Uitgeg. 17 Maart 1933.) 

s. 69. 

2 Maart 1933. WET tot vaststelling van het 
•uie,·de hoofdstuk der Rijksbegrooting voor 
het dienstjaar 1933. 

De beg,·ooting wordt vastgesteld op: 
'rite! A. Gewone dienst . f 27 ,157 ,454 
Titel B. Kapitaaldienst . Nihil 

Geheele dienst f 27 ,157,454 

s. 70. 

2 Maa,·t 1933. ,VET tot vastste lling van de 
begrooting van inkomsten en uitgaven van 
het Gemeentefonds voor het begl'Ootings
jaar 1933- 1934. 

s. 71. 

2 Maa,·t 1933. WET tot vaststelling van de 
begrooting van het Staatsmuntbedrijf voor 
het dienstjaar 1933. 

s. 72 . 

2 Maa,·t 1933. WET tot vaststelling va n het 
tweede hoofdstuk der Rijksbegrooting voor 
het dienstjaar 1933. 

JJe begrooting wordt vastgesteld op : 
Titel A. Gewone dienst . f 1 ,965 ,789 
Titel B. Kapitaaldienst . Nihil 

Geheele dienst 

s. 73. 

f 1,965,789 

2 Maart 1933. WET tot vaststel! ing van het 
zevende hoofdstuk B der Rijksbegrooting 
voor het dienstjaar 1933. 

D e begrooting wo,•d,t vastgestllcl op: 
Titel A. Gewone dienst . f 63 ,932,354 
Titel B. Kapitaaldienst . 33,070,870 

Geheele dienst 

s. 74. 

f 97,003,224 

2 .lf aa,·t 1933. WET tot vaststelling van den 
algemeenen verzamelstaat, behoorende bij 
de R ijksbegrooting voor het dienstjaar 
1933. 

s. 75. 

2 Maart 1933. \.VET tot vaststell ing van de 
hegrooting van inkmnsten en uitgaven van 
het Fonds voor de uitvoering van de Tiend
wet 1907 (Staat sblad 11°. 222) , rnor het 
dienstjaar 1933. 

s. 76. 

2 Maart 1933. WET tot vaststelling van de 
begrooting van inkomsten en uitgaven van 
het Leeningfonds 1914 voor het dienst
jaar 1933. 

De begrootin g wo,·dt vas tgest eld op: 
Titel A. Gewone dienst . f 82,209,957 
Titel B. Kapitaaldienst 41,054,893 
Titel C. Cr is isdienst 15,815,000 

Geheele dienst . f 139 ,079,850 

s. 77 . 

2 Maart 1933. WET tot vaststelling rnn de 
begrooting van de ontvangsten en uitgaven 
van het Algemeen Burgerlijk P ensioen
fonds voor het dienstjaar 1933. 

D e begrooting wo,·dt ~astgesteld op: 
Titel A. Gewone dienst. f 260,184,162 
Titel B . Kapitaaldienst . Nihil. 

Geheele dienst . ·, ( 260 ,184.162 

s. 78. 

2 Maart 1933. BESLUIT tot wijziging van 
het bijzonder reglement van politie voor 
het kanaal door Walcheren, vastgesteld bij 
Koninklijk besluit van 23 Mei 1892 
(Staatsblad n°. 116) , het laatst gewijzigd 
bij Koninklijk besluit van 5 J anuari 1931 
(Staatsblad n°. 3). 

Wij W-iLHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

vVaterstaat van 3 Febl'tlari 1933, La. E. E. , 
afdeeling Waterstaatsrecht; 

Gelet op de wet van 28 Februari 1891 
(Staatsblad n°. 69) en op het Algemeen regle
ment van politie voor rivieren en Rijkska
nalen; 

Den Raad van State gehoord {advies van 
21 Febrnari 1933, 11°. 36); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 27 Februari 1933, n°. 
423, afdeeling Waterstaatsrecht; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen, dat het eerste lid van artikel 5 

van het bijzonder reglement van politie voor 
het kanaal door Wal cheren, vastgestèld bij 
Koninklijk besluit van 23 Mei 1892 (Staats
blad n° . 116). het laatst gewijzi gd bij Konink
lijk besluit van 5 Januari 1931 (Staatsblad 
n°. 3) , zal worden ge lezen als volgt: 

" De brug ove,· de Keersluis te Vlissing·en 
is gesloten van 20 tot 5 minuten vóór den tijd 
van vertrek van eiken personentrein van het 
havenstation of zooveel korter als do0t· den 
hoofdingenieur-directeur zal worden bepaald. 
Indien zulk een sluitingsperiode zou e indigen 
minder dan 20 minuten vóór het tijdstip van 
vertrek van een boot van de Stoomvaart 
Maatschappij " Zeeland", gevestigd te Vlis
singen, zal deze periode worden verl engel tot. 
laatstbedoeld tijdstip." 

Onze ~Iinister van ·w aterstaat is belast met 
de uitrnering van dit besluit, hetwelk in het 
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Staatsblad geplaatst en in afschrift aan den 
Raad van State medegedeeld zal worden. 

's-Gravenhage, den 2den Maart 1933. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat , P. J. Re y me r. 
(Uitgeg. 17 Maart 1933.} 

s. 79 . 

3 Maart 1933. BESLUIT tot schorsing van 
het besluit van den raad van Apeldooni 
d.d. 2 Februari 1933, waarbij aan C. Ve,·
steeg aldaar vergunning is verleend tot 
verbouwing van het perceel Hoofdstraat 
159. 

Geschorst tot 1 Septe1nber 1933. 

s. 80. 

3 Maart 1933. BESLUIT houdende vrijstel
! ing van zegelrecht. 

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

Financiën van den 11 Februari 1933, n°. 117, 
afdeeling Indirecte Belastingen; 

Gelet op artikel 91 der Zegelwet 1917 ; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

21 Februari 1933, n°. 33); 
Gezien het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 28 Februari 1933, n°. 
86, afdeel ing Indirecte Belastingen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Vrijstelling van zegelrecht te verleenen voor 

de bewijzen van ontvangst van gelden, welke 
door het Nationaal Crisis-Comité te 's- Gmven
hage en de Plaatselijke Crisis-Comité's ver
schuldigd zijn. 

Onze Minister voornoemd is belast met de 
uitvoermg van dit besluit, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan af
schrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

's-Gravenhage, den 3den Maart 1933. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, De Ge ei-. 
(Uitgeg. 17 Maa,·t 1933.) 

s. 81. 

3 Maart 1933. BESLUIT, betreffende de tij
delijke korting op de bezoldiging van het 
personee l van de Directie der Indische 
Pensioen- en Weduwen- en \Veezenfondsen. 

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

Koloniën van 10 Februari 1933, Afdeeling 
Kabinet, n°. 15; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
21 Februari 1933, n°. 38) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen Minis
ter voornoemd van 25 Februari 1933, Afdee
ling Kabinet, n° . 7; 

Gelet op Ons besluit van 24 December 1932 
(Staatsblad n°. 635); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
T en vervolge op Ons -besluit van 25 Februari 

1932 (Staatsblad n°. 64) te bepalen, dat de 
daarbij voorgeschreven overeenkomstige toe
passing van het voor het Rijkspersoneel gel
dend besluit van 29 December 1931 (Staats-

blad n°. 556) op het personeel van de Direc
tie der Pensioenfondsen voor de Koloniale 
Landsdienaren en Locale Ambtenaren geacht 
moet worden mede te omvatten de in laatst
bedoeld besluit aangebrachte of nog aan te 
brengen wijzigingen en aanvullingen. 

Onze Minister van Koloniën is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden ge7.,onden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 3den Maart 1933. 
WILHELMINA. 

De Ministe,· van Koloniën, D e Graaf f. 
(Uitgeg. 17 Maart 1933.) 

5 . 82. 

3 Maart 1933. BESLUIT houdende nadere 
wijziging en aanvulling van het Konink
lijk besluit van 15 Juni 1905 (Staatsblad 
n ° 207) tot vaststelling van den alge
meenen maatregel van bestuur, a ls bedoel d 
in artikel 385b, laatste lid,van het Burger
lijk Wetboe k. (Betreffende de Voogdij 
rnden.) 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Mi11iste r van 

Justitie van den 31 J a nuari 1933, 3de Afclee
ling B , n°. 957; 

Overwegende, dat het wenschelijk is den 
a lgemeenen maat regel van bestuur, bedoeld 
in art. 385b , laatste lid van het Burgerlijk 
Wetboek, zooals dit luidt ingevolge de Wet 
van 6 Februari 1901 (Staatsblad n°. 62), vast
gesteld bij het Koninklijk besh.Lit van 15 Juni 
1905 (Staatsblad 11°. 207), laatstelijk gewijzigd 
bij Koninklijk besluit van 18 April 1932 
(Staatsblad 11°. 168) , nader te wijzigen eo 
aan te vu ll en; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 14 Februari 1933, n°. 14) ; 

Gelet op het na der rapport van Onzen M i
nister van Just itie van den 28 Februari 1n3. 
3de Afdeeling B, n ° . 853; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met ingang van 1 April 1933 te bepalen: 
111 den algemeenen maatregel van bestuur. 

in hoofde vermeld, worden de volgende wijzi•
gingen aangebracht: 

Artikel 1 wordt gelezen: 
"In ieder arrondissement is één voogdij raad 

gevest igd, behalve in het arrondissement 
's-G,·avenhage, waarin twee voogdijraden ge
vestigd zijn. 

De voogdijraden hebben hun zetel in de 
a rrondissementshoofdplaatsen en in de ge
meente L ei!dJen." . 

Artikel 2 wordt gelezen: 
"Met uitzondering van de voogdijraden te 

's-Gravenhage en L eiden strekt zich het ressort 
van een voogdij raad uit over het geheele ar
rondissement. 

H et ressort van den voogdijraad te 's -Gra
venhage strekt zich uit over de kantons 's-Gra
venhage en Delft. Het ressort van den voogdij 
raad te Leiden strekt zich uit over de kantons 
Leiil,en en Alph,en.". 

Tusschen de artikelen 2 en 3 worden twee 
nieuwe artikelen 2a en 2b ingevoegd, lui
dende: 

Art. 2a. ,,De voogdijraden te Rotterdam, 
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.1 msterdam en 's-G,·avenhage zijn gesplitst in 
twee kamers. 

De verdeeling der werkzaamheden tusschen 
de beide kamers ir. de ressorten dezer ,;oogdij
raden geschiedt volgens een door Onzen Minis
ter van Justitie vast te stellen regeling. 

De voorzitter dezer raden is tevens voor
zitter van een der kamers. De ondervoorzitter 
is voorzitter van de andere kamer." 

Art. 2b. ,,De kamers der in het v01·ige arti
kel bedoelde voogdijraden zijn ieder voor zich 
bevoegd tot het nemen van besluiten in zaken 
den voogdijraden bij de Wet of bij algemeenen 
maatregel van bestuur opgedragen, behoudens 
de uitzonderingen in het laatste Jid van dit 
artikel. 

In geval naar de meening des voorzitters 
een door een der kamers in een bepaald geval 
genomen besluit strijdig is met de door de 
meerderheid in den voogdijraad gehuldigde 
beginselen, zal hij de zaak onderwerpen aan 
het oordeel eener daartoe door hem bijeen te 
roepen vereenigde vergadering der beide ka• 
mers . De hieropvolgende uitspraak kan aan de 
inmiddels door derden verkregen rechten geen 
nadeel toebrengen, evenmin wordt hierdoor 
een reeds uitgebracht advies herroepen. Niet
temin zijn de beide kamers daarna verplicht 
haar te nemen besluiten aan een zoodanige 
uitspraak te toetsen. 

In aangelegenheden betreffende het secre
tariaat, vaststelling van het jaarversla g, be
noem ing van agenten en voorts in andere za
ken van algemeenen en principieelen aard 
ter beoordeeling van den voorzitter, besluit 
cle raad in vereenigde vergadering.". 

Aan het eerste lid van artikel 3 wordt de 
volgende zinsnede toegevoegd: 

,.Bij de in artikel 2a genoemde voogdij raden 
is iedere kamer, haar voorzitte r mbegrepen, 
samengesteld uit ten minste 9 en ten hoogste 
15 leden.". 

In artikel 4, 2de lid, worden na het woord 
voorzitter ingevoegd de woorden: ,,en den 
ondervoorzitter van de in artikel 2a genoemde 
voogdij raden". 

Het eerste lid van artikel 7 wordt gelezen: 
" Bij de in artikel 2a genoemde voogdijraden 

vervangt de ondervoorzitter den voorzitter bij 
ontstentenis of afwezigheid.". 

Het tweede lid van artikel 7 wordt ver
vangen door twee leden luidende: 

,,Bovendien wijzen de kamers dezer voogdij
raden telkens voor den tijd van één jaar een 
lid aan ter vervanging van haar voorzitter. 
Van deze aanwijzing wordt Onze Minister van 
Justitie in kennis gesteld. 

Bij de overige voogdij raden geschiedt de 
vervanging van den voorzitter op overeen• 
komstige wijze.". 

Het derde lid van artikel 7 wordt v ierde 
lid. 

Aan artikel 10 wordt een 2de lid toege
voegd, luidende: 

" D en voorzitter" der in artikel 2a genoemde 
voogdijraden kan op zijn verzoek door Onzen 
Minister van Justitie een algemeene machti• 
g ing worden verleend den ondervoorzitter met 
de onderteekening van de stukken betreffende 
zaken, bij uitsluiting ,tot de kennisneming van 
diens kamer behoorende, · te bel asten." . 

Artikel 12 wordt gelezen: 
"Geen besluit van den voogdijraad of van 

een zijner kamers is wettig tenzij het is geno• 
men in een vergadering, samengesteld ui t 
meer dan de helft der leden.". 

Onze Minister van Justitie is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State en aan de Algemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 3den Maart 1933. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, J. Don n er. 
(Uitgeg. 10 Maart 1933. } 

s. 83 . 

3 Maart 1933. BESLUIT tot vernietiging 
van een besluit van den Raad der ge
meente Stein d.d. 5 Augustus 1932, waar
bij aan L . A. B ossink, opzichter in dienst 
dier gemeente, als zoodanig ongevraagd 
ontslag is verleend per 1 Januari 1933. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de gemeenschappelijke voordracht van 

Onzen Ministe r van Justitie en Onzen Minister 
van · Staat, Minister van Binnenlandsche Za
ken, van 1 Februari 1933, 2de Afdeeling A, 
n°. 977, en van 3 Februa'ri 1933, n°. 2461, 
Afdeeling Binnenlandsch Bestuur, tot vernieti 
g ing van het besluit van den raad der ge
meente Stein, d.d. 5 Augustus 1932, waarbij 
aan L. A. Bossink, opzichter in dienst di er 
gemeente, als zoodanig ongevraagd ontslag is 
verleend per 1 Januari 1933; 

Overwegende, dat de raad der gemeente 
Stein in zijn openbare vergadering van 5 
Augustus 1932 heeft besloten aan den ge
meente-opzichter L . A. Bossink, ingaande 1 
Januari 1933, ongevraagd uit zijn ambt ont
slag te verleenen, zulks op grond, dat voor
noemde Bossink de hem opgedragen zaken 
niet behoorlijk zou hebben waa1·genomen; 

Overwegende, dat in evengenoemd raadsbe
sluit niet wordt medegedeeld, in hoeverre de 
opzichter Boss ink de hem opgedragen zaken 
niet behoorlijk zou hebben waargenomen, ter
wijl Ons evenm in uit ingewonnen ambtsbe
richten daaromtrent iets is kunnen blijken; 

Overwegende, dat ook het lid van den raad 
der gemeente Stein, voorsteller van het hier
boven genoemde besluit, door burgemeester en 
wethouders dier gemeente in de gelegenheid 
gesteld is zijne bezwaren tegen den gemeente
opzichter nader te ontvouwen, in gebreke is 
gebleven ook maar iets aan te voeren, dat er 
op zou kunnen wijzen, dat die opzichter de 
hem opgedragen za ken niet behoorlijk zou 
hebben waargenomen; 

Overwegende, dat het aan den gemeente
opzichter L. A. Bossink door den raad van de 
gemeente Stein verleende ontslag mitsdien 
niet voldoende gegrond is; 

Overwegende, dat het verleenen van onge
vraagd ontslag aan een ambtenaar, zonder 
dat daartoe redelijke grond bestaat, strijdig is 
met het algemeen belang, verbonden aan de 
rechtszekerheid der ambtenaren; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
14 Februari 1933, n°. 18}; 

Gezien het nader rapport van Onze voor-
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noemde Ministers van 23 Februari 1933, 2de 
Afdeeling A, n° : 891 en van 28 Februàri 
1933, Afdeeling Bitmenlandsch Bestuur, n°. 
3861; 

Gelet op de artikelen 185 en 186 der ge-
meentewet; , 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Voornoemd besluit van den 1·aad der ge

meente Stein te vernietigen wegens strijd met 
het algemeen belang. 

Onze Ministers· van Justitie en van Binnen
landsche Zaken zijn, ieder voor zooveel hem 
betreft, belast met de uitvoering van dit be
sluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage. den 3den Maart 1933. 
WILHELM! A . 

De Minister van Justitie, J. Don n er. 

s. 84 . 

De Minist er van St=t, 
Ministe,· ·van Binnenlandsche Zaken, 
Ruys 'de B eerenbrouck. 

(Uitgeg. 10 M=rt 1933.) 

4 M=i·t 1933. WET tot vaststelling van het 
vijfde hoofdstuk der Rijksbegrooting YOOr 
het dienst jaar 1933. 

!Je /,egrooting woi·dt vastgestel d op: 
Titel A. Gewone dienst . f 30,826,983 
Titel B. Kapitaaldienst . , 100,360 

Geheele dien t . 

s. 85 . 

f 30,927,343 

4 Maart 1933. WET tot vaststelling van de 
begrooting van het Staatsbedrijf der Alge
meene Landsdrukkerij voor het dienstjaar 
1933. 

s . 86 . 

7 Maart 1933. BESLUIT tot chorsing van 
het besluit van den raad der gemeente 
de B ildt van 30 Januari 1933, waarbij 
de raad met betrekking tot de loonen, 
welke worden betaald aan de grondwer
kers, werkzaam aan de verbetering van 
den Soe tdijkschestraatweg aldaar, als zijn 
oordeel uitspreekt, dat door den aannemer 
met de vaststelling van het loon geen of 
niet voldoende rekening wordt gehou
den met de speciale vakbekwaamheid en 
voorts aan het College van burgemeester 
en wethouders opdraagt maatregelen te 
treffen, dat dit voortaan wel zal geschie
den. 

Geschorst tot 1 Juni 193/J. 

s. 87. 

7 Maart 1933. BESLUIT tot aanwijzing over
eenkomstig artikel 133, vijfde lid, der 
hooger-onderwijswet van in N ederlandsch
lndië verworven getuigschriften. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 

3 ·Maart 1933, n°. 978, afdeeling Hooger O~
derwijs; 

Gelet op arti kel 133, vijfde lid, der hooger
onderwijswet; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
de in 1933 afgegeven getuigschriften van 

de afdeeling gymnasium en van de afdeeling 
hoogere burgerschool met vijfjarigen cursus 
B van het Christelijk lyceum te Bandoeng , 
staande onder het bestuur van de Vereeniging 
" Het Christelijk Luceum te Bandoeng", van 
de afdeeling gymnasium en van de afdeeling 
hoogere burgerschool met vijfjarigen cursus 
B van het B ataviaasch lyceum, uitgaande van 

i de Carpentier Altingstichting te Batavia, van 
de hoogere burgerschool met vijfjarigen çursus 
B voor meisjes te Weltevreden, uitgaande van 
de Carpentier Altingstichting te Batavia, van 
de afdeeling B van de- Roomsch-Katholieke
Algemeene Middelbare school der Strada-ver
eeniging te Weltevreden en van de afdeeling· 
B van de Salemba Algemeene Middelbare 
School te Batavia worden gelijkgesteld met 
het getuigschrift, bedoeld in artikel 11 der 
hooger-onderwijswet, met dien verstande, dat 
de bezitters van die getuigschriften, met uit
zondering van het getuigschrift van de afdee
ling gymnasium van het Christelijk lyceum te 
Bandoeng en van de afdeeling gymnasium,. 
van het Bataviaasch lyceum, slechts worden. 
toegelaten tot de examens in de faculteiten. 
der geneeskunde, der wis- en natuurkunde en, 
der veeartsenijkunde, zoomede tot de examens. 
in de vereenigde faculteiten der rechtsgeleerd
heid en der letteren en wijsbegeerte en in de
vereenigde faculte iten der wis- en natuur
kunde en der letteren en wijsbegeerte. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering· 
van dit besluit, hetwelk in het St=tsbla.d zal 
worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den ?den Maart 1933. 

s. 88. 

WILHELMINA. 
De Minister van -Onderwijs, 
Kunsten en W eten.schappen, 

J. Te r pst r a. 
( Uitgeg. 17 M=rt 1933.) 

7 JJfaa,·t 1933. BESLIDT tot aanvulling van 
het Koninklijk besluit van 28 December 
1922 (St=tsbla.d n°. 744), laatstelijk ge
wijzigd bij Koninklijk besluit van 7 Juli 
1932 (St=tsbla.d n°. 332). (Regeling klas
sensplitsing van hoogere burgerscholen en 
gymnasia.) 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 20 
Januari 1933, n°. 836 III, afdeeling Voorbe
reidend Hooger en Middelbaar Onderwijs; 

Overwegende, dat het wenschelijk is Ons be
sluit van 28 December 1922 (St=tsbla.d n°. 
744), laatstelijk gewijzigd bij Ons besluit van 
7 Juli 1932 (St=tsbla.d n°. 332) aan te vul
len· 

Den Raad van State gehoord (advies van 
21 Februari 1933, n°. 31) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor--



1933 9-13 MAART (S. 8-93) 128 

noemden Minister van 3 Maart 1933, n° . 
2765, afdeeling Voorbereidend H ooger en Mid. 
del baai· Onderwijs ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen, dat met ingang van 1 Septem

ber 1933: 
1 °. in artikel 2 van Ons voornoemd besluit 

tusschen "in" en "art. 3" wordt ingevoegd: 
het eerste lid van, en 

2°. aan artikel 3 een tweede lid wordt toe
gevoegd, luidende a ls volgt: 

Indien één of meer ongesplitste kla en of 
parallelafdeelingen van gesplitste klassen 
krachtens de artikelen 4 tot en met 7 niet 
voor sub idie in aanmerking komen, wordt 
van het totaal Rijkssubsidie, dat zou worden 
verleend, indien alle ongesplitste klassen en 
parallelafdeelingen voor subsidie in aanmer. 
king kwamen, !echts een zoodanig gedeelte 
toegekend als wordt voorgesteld door een 
breuk, waarvan de teller overeenkomt met 
het getal der voor subsidie in aanmerking 
komende ongesplitste klassen en parallelaf. 
deelingen en de noemer met het getal van 
alle ongesplitste klassen en parallelafdeelin
gen, met dien verstande, dat voor iedere voor 
subsid ie in aanmerking komende ongesplitste 
klasse of parallelafdeeling ten minste f 1000 
wordt toegekend." 

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

's-Gravenhage den ?den Maart 1933. 
' WILHELM! A. 

s. 8~. 

De M inister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetemchappen, 

J. Terpst1·a. 
(Ui tgeg. 17 Maart 1933.) 

9 Maa,·t 1933. BESL"CIT tot schorsing van 
het besluit van burgemee ter en wethou
ders van Zandvoort d.d. 8 Februari 1933, 
waarbij aan A. J?. Sievers aldaar vergun
ning is verleend voor den bouw van vier 
woningen op het perceel , kadastraal be
kénd gemeente Zandmoo,·t, sectie B , n° . 
6548. 

Geschorst tot 1 Octo/J.er 1983. 

s. 90 . 

10 Maart 1933. BESLUIT tot toepasselijk
verklaring van de bepalingen van het Ko
ninklijk besluit van den 3den Augustus 
1922 (Staatsblad n°. 479) op het sedert 
1 Januari 1933 opgeheven ambt van Se
cretaris van den Gezondheidsraad. 

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

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken van 
11 Februari 1933, n°. 304, Afdeeling Alge
meen Secretariaat en Comptabiliteit; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
28 Februari 1933, n°. 27) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister van Staat, Minister van Binnenlandsche 

Zaken van 7 Maart 1933, n°. 495, Afdeeling 
Algemeen Secretariaat en Comptabiliteit; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
De bepalingen van het Koninklijk besluit 

van den 3den Augustus 1922 tot regeling van 
de toekenning van wachtgeld aan burgerlijke 
Rijksambtenaren ( taatsblad n°. 479 van 1922) 
zooals dit is of zal worden gewijzigd, te reke
nen van 1 Januari 1933 van toepassing te ver
klaren op het met ingang van dien datum op
geheven ambt van ecretaris van den Ge
zondheidsraad. 

Onze .Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State. 

's-Gravenhage, den l0den Maart 1933. 

s. 91. 

WILHELMINA. 
De l,{inister van Staat, 

M inister van Binnenlandsche Zaken, 
R u y s d e B e e r e n b r o u c k. 

(uitg eg. 24 Maart 1933. ) 

11 Mcuti·t 1933. BE LUIT tot schorsing van 
het beslui t van den raad van Koudek erk 
d.d . 9 Februari 1933, waarbij aan J. G. 
Groen te R otterdam vergunning is Yer
leend tot het ,,erbouwen van een steenen 
schuur tot drie woonhuizen. 

Geschorst tot 1 Orto/J.e,· 1933. 

s. 92. 

11 Maart 1933. BESL IT tot schorsing rnn 
het bes luit van den raad der gemeente 
W eert va n 22 December 1932, strekkende 
tot wijziging van artikel 15 der Algemeene 
Politievernrdeni11g dier gemeente. 

Geschorst tot 1 S epte111ber 1933. 

s. 93. 

13 Maart 1933. BE LUIT tot aanvulling van 
het Kon inklijk be luit van 19 Februari 
1920 (Staatsblad n°. 83) tot uitvoering 
van artikel 19 der Gezondheidswet (Staat
blad 1919 n°. 784), zooals dit I aatstelijk 
is gewijzigd bij Koninklijk besluit van 2 
Januari 1929 (Staatsblad n°. 1). 

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

Staat, iinister van Binnenlandsche Zaken 
van 22 November 1932, n°. 1691 G, afdee
ling Volksgezondheid ; 

Gez ien Ons besluit van 19 Februari 1920 
(Staatsblad n°. 83), tot uitvoering van artikel 
19 der Gezondheidswet (Staatsblad 1919, n°. 
784) , zooals dat laatstelijk is gewijzigd bij Ons 
besluit van 2 J anuari 1929 (Staatsblad n°. 1) ; 

Den R aad van State gehoord (advies van 
27 December 1932, n°. 26); 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister van Staat, l\linister van Binnenlandsche 
Zaken van 9 l\laart 1933, n° . 983 G; afdee
ling Volksgezondheid ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art . 1. Aan het slot van artikel 27, le lid, 
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van Ons bovenaangehaald besluit wordt in de 
plaats van "adjunct-inspecteurs of adjunct
inspectrices" gelezen "adjunct-inspecteur, ad
junct-inspectrice of controleur". 

2. Dit besluit treedt in werking met in
gang van den tweeden dag na dien der dag
teekening van het Staatsblad, waarin het is 
geplaatst. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
in afschrift zal worden gezonden aan den 
Raad van State. 

's-Gravenhage, den 13den Maart 1933. 

s. 94. 

WILHELMINA. 
De Min-iste,· van Staat, 

Ministe,· van Binnenlandsche Zaken, 
R u y s d e B e e r e n b r o u c k. 

(Uitgeg. 24 Maart 1933.) 

14 Maa,·t 1933. BESLUIT tot verlenging van 
de bij Koninklij k besluit van 14 Septem
ber 1932 (Staatsblad 471), bevolen schor
sing van een besluit van den raad van 
R idder her k. 

G.eschorst tot 15 Mei 1933. 

s. 95. 

14 Mam·t 1933. BESLUIT tot nadere w1Jz1-
ging van het Koninkl ij k be luit van den 
29sten Juni 1878 (Staatsblad 11°. 99), hou
dende vaststelli ng van het tarief van be
looning van den ambtenaar, ten wiens 
overstaan de in artikel 396 Wetboek Yan 
Koophandel bedoelde monstering rnn 
scheepsvolk geschiedt. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de gemeenschappelijke voordracht van 

Onzen M inister van Waterstaat van 25 J anu
a ri 1933, La. AAA., Afdeeling Vervoer- en 
Mijnwezen, en van Onzen Minister van J usti
tie van 25 Januari 1933, Afdeeling lc, n°. 
1023; 

Den Raad van State gehoord, advies van 7 
Februari 1933, n°. 24; 

Gezien het nader gemeenschappelijk rapport 
van Onze voornoemde Ministers van 4 Maart 
1933, La. G., Afdeeling Vervoer- en Mijn
wezen, en van 10 Maart 1933, Afdeeling lc, 
n°. 917; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. I . Het Koninklijk besluit van den 

29sten Juni 1878 (Staatsblad n°. 99), houden
de vaststelling van het tarief van belooning 
van den ambtenaar, ten wiens overstaan de 
in artikel 396 Wetboek van Koophandel be
doelde monstering van scheepsvolk geschiedt, 
zooals dit werd gewijzigd bij de Koninklijke 
besluiten van den 5den Augustus 1884 (S taats
blai/j n°. 190) , van den 3den April 1922 
(Staa,tsblad n°. 169) en van den 17den Maart 
1923 (Staatsblad n°. 89), wordt, voorzooveel 
het de aanmonstering op ter koopvaardij Ya
rende schepen betreft, nader gewijzigd als 
volgt : 

1 ° . voor het aanmonsteren Yan elk I id de_r 
L. & S. 1933 . 

bemanning op ter koopvaardij varende schepen, 
indien de reizen, waarvoor gemonsterd wordt, 
zich niet verder uitstrekken dan de Oostzee 
met hare golven en inhammen, de NoordztM, 
voorzoover de grenzen daarvan niet aange
geven zij n door de oeverstaten, aan de Noord
zij de begrensd door den 6lsten breedtegraad, 
aan de Westzijde beg1·ensd door de lij nen Dun
cansbyhead, Zuidelij ke punt van Zuid-Ronalds
ka (O,·kadisc he eilanden) Oostkust Orkaiten, 
lijn vuur Noord-Ronaldska-vuur Sunburgh
head (Shetlandseilanden), Oostkust der Shet
lands, de meridiaan van het vuur van Nont
Umt (Shetlands) tot aan de parallel van den 
61sten breedtegraad, het Kanaal tot de lijn 
Point d,e Raz, l sl e d,e Sein-Mizen,-head, en de 
l enche Z ee tot de lij n B en,np,·e-hea,J,.Mull of 
Cantyre f 0,40 en indien de reizen zich buiten 
genoemde grenzen uitstrekken f 0,55. 

II. Dit besluit treedt in werk ing met in
gang van den tweeden dag na dien der dag
teeken ing van het Staatsblad, waarin het is 
geplaatst. 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in he t 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
a fschrift za l worden gezonden aan den Minis
te r van Defensie, zoomede aan den Raad van 
State. 

's-Gravenhage, den 14den Maart 1933. 
"'7LHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, P. J. Re y me r . 

De Minister van Justitie, J. Don n er. 
(Uitgeg . 21 Maart 1933.) 

s. 96. 

15 Maa,·t 1933. BESLUI'l' tot nadere over
brenging van cri isuitgaven van het vijfde 
hoofdstuk der Rijksbegrooting voor het 
dienstjaar 1931 naar de begrooting van 
het Leeningfonds 1914 voor het dienstjaar 
1931. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de gemeen chappelijke voordrach t van 

Onzen Minister van Staat, Minister van Bin
nenlandsche Zaken, dd. 11 Maart 1933, n° . 
536, afdeeling Algemeen Secretariaat en 
Comptabiliteit, en van Onzen Minister van 
Financiën, dd . 6 Maart 1933, 11°. 75, Gene
rale Thesaurie; 

Gelet op Ons besluit van 31 December 1932 
(Staatsblad n°. 714); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen, dat alsnog een uitgaaf ten be

drage van f 149,447,61 van artikel 67 van het 
Yde Hoofdstuk der Rijksbegrooting voor het 
dienstjaar 1931, vastgesteld bij de wet van 26 
Maart 1931 (Staatsblad n° . 123), nader aange
vuld en gewijzigd, wordt overgebracht naar 
artikel 15 der begrooting van uitgaven van 
het Leeningfonds 1914 voor het dienstjaar 
1931 , vastgesteld bij de wet van 11 Maart 
1931 (Staatsblad n°. 76), nader aangevuld en 
gewijzi gd, en in de rekening van dat Fonds 
voor het dienstjaar 1931 zal worden opge
non1en. 

Onze voornoemde Ministers zijn belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 

9 
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afschrift zal worden gezonden aan de Alge
meene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 15den Maart 1933. 
WILHELMINA. 

De Minister t·an Staat, 
Minister van Binnenlarulsche Za.ken, 

R u y s d e B e e re n b r o u c k. 
De M iniste,· van Financiën, de Ge e r. 

( Uitgeg. 23 Maart 1933.) 

s. 97 . 

15 Maa,·t 1933. BESLUIT, bepalende de be
kendmaking in het Staatsblad van het op 
16 October 1931 te 's-Gravenhage tusschen 
Nederland en België gesloten verdrag be
treffende de gelijkstelling van elkanders 
onderdanen voor de toepassing der weder
zijdsche wetgeving op het punt der invali
diteits. en ouderdomsverzekering en de 
regeling van de gevolgen voor elkaars on
derdanen van het naast el kaar werken dier 
wetgevingen (Staatsblad 1932, n°. 661). 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Gezien de Wet van 29 December 1932 

(Staatsblad n°. 661), houdende goedkeuring 
van het op 16 October 1931 te 's-Gravenhage 
tussc}:l en Nederland en B elgië gesloten verdrag 
betreffende de gelijkstelling van elkanders 
onderdanen voor de toepassing der wederzijd
sche wetgeving op het punt der invaliditeits
en ouderdomsverzekering en de regeling van 
de gevolgen voor elkaars onderdanen van het 
naast elkaar werken dier wetgevingen, van 
welk verdrag een afdruk bij dit Besluit is ge-
voegd; 1 . 

Overwegende, dat de akten van bekrachti
ging van dat verdrag op 28 Februari 1933 te 
·s-G,·avcnhage zijn uitgewisseld; 

Overwegende mede, dat het verdrag overeen
kom tig artikel 9 op 1 April 1933 zal in wer
king treden; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den 9den Maart 
1933, Directie van het Protocol, n°. 8091; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
bovengenoemd verdrag te doen bekend ma

ken door de plaatsing van dit Besluit in het 
Staatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor zooveel 
hem aangaat, belast met de uitvoering van 
hetgeen ten deze wordt vere ischt. 

's-Gravenhage, den 15den Maart 1933. 
WILHELMINA. 

De Minis ter van Buitenlandsche Zaken, 
B e e I a e r t s v a n B I o k 1 ·a n d. 

( Uitgeg . 28 Maart 1933.} 

s. 98. 

15 Maa1·t 1933. BESLUIT, bepalende de be
kendmaking in het Staatsblad van de toe
passelijkverkla1·ing op N ederlandsch-lndië 
en Curaçao van het op 5 Juli 1930 te 
Londen gesloten Verdrag betreffende de 
uitwatering van schepen (Staatsblad 1932, 
n°. 516). 

1 Zie voor de tekst van het verdrag Staats
blad 1932, n°. 661. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Gezien de Wet van 9 December 1932 (Staats

blad n°. 597}, houdende toepassing op Neder
landsch-l ndië en CuraçM van het op 5 Jul i 
1930 te Londen gesloten Verdrag betreffende 
de uitwatering van schepen; 

Gezien Ons besluit van 26 October 1932 
(Staatsblad n°. 516}, bepalende de bekendma
king van bovengenoemd Verdrag, a lsmede de 
vertaling daarvan, in het Staatsblad; 

Overwegende, dat krachtens genoemde Wet 
en overeenkom tig artikel 21, l ste lid, van 
het Verdrag van 5 Juli 1930 vanwege de 
Nederlandsche Regeering aan de Britsche Re
geering is medegedeeld , dat meergenoemd 
Ve rdrag toepasselijk zal zij n op Nederlandsch
l ndië en Curaçao, welke mededeeling op 27 
Februari 1933 door de Britsche Regeering is 
ontvangen; 

Overwegende mede, dat voor genoemde ge
biedsdeelen het Verdrag in werking zal treden 
op 27 April 1933; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenland che Zaken van den l0den Maart 
1933, Directie van het Protocol , n°. 7146 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
de toepassel ij kver ki ari ng op N ederlandsch-

1 ndië en Curaçao van bovengenoemd Verdrag 
te doen bekend maken door de plaatsing van 
dit besluit in het Staatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor zoo
veel hem aangaat, belast met de u itvoering 
van hetgeen ten deze wordt vereischt. 

's-Gravenhage, den 15den Maart 1933. 
WILHELMINA. 

De Ministe,· van Buitenlandse/ie Zaken, 
B e e I a e r t s v a n B I o k I a n d. 

( Uitgeg. 23 Maart 1933.} 

s. 99. 

15 Maart 1933. WET, houdende w1Jz1gmg 
van de wet van 25 Juli 1932 (Staatsblad 
n°. 393} , sti·ekkende tot voorziening in de 
behoefte aan geldmiddelen in verband 
met de aflossing van de ederlandsch
Indische pond sterling-leeningen 1921 C en 
1923 B. 

Wij WILHEL HNA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is over te gaan tot wijzi
ging van de wet van 25 Juli 1932 (Staatsblad 
n°. 393) strekkende tot voorz ien ing in de be
hoefte aan geldm iddelen in verband met de 
afloss ing van de ederlandsch-Indische pond 
sterling-leeningen 1921 C en 1923 B; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Eenig artikel. 

I. Artikel 1 der wet van 25 Juli 1932 
(Staatsblad n°. 393} wordt gewijzigd en aan
gevuld als volgt : 

1°. aan li d 1 wordt de volgende zinsnede 
toegevoegd: 

,, ; dan wel de aflossing mogelijk te maken 
van een door N ederlandsch-lndië bij De Ne
derlandsche Bank en De Javasche Bank te 
si uiten beleening als bedoeld in het 3de lid 
van dit artikel". 

2° . na lid 2 wordt een nieuw lid ingevoegd, 
lt1idende: 
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,,3. I n stede van een voorschot aan de In
dische kas, a ls in li d 1 bedoeld, kan Onze 
M inister van Financiën schatkistbil jetten tot 
het benoodigd bedrag ter beschikking stellen 
van Onzen Minister van Koloniën, ten einde 
door dezen a ls onderpand te worden gebezigd 
voor een ten name van Nede,·landsch-l ndië bij 
De Nederlandsche Bank en De J avasche Bank 
te sluiten beleening, ter verkrij ging van de 
noodige ge lden voor aflossing van de Neder
landsch-Indische pond sterl ing-leeningen 1921 
C en 1923 B op den in het vorig lid aange
geven voet. De voorwaarden voor deze belee
ning worden, met inachtneming van de bepa-
1 ingen dezer wet, door Onzen Minister van 
Koloniën vastgesteld." 

II. In artikel 2 lid 1, en artikel 3, leden 
1 en 2, vervallen de woorden "aan het Rijk". 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 15den Maart 

1933. 
WILHELMINA. 

De 1ll iniste,· van /{ oloniën, D e G r a a f f. 
D e Minister van Financiën, tl e G e e r. 

(Uitgeg. 24 Maart 1933.) 

s. 100 

16 Maart 1933. WET tot vaststelling van het 
zesde hoofdstuk (Departement van Onder
wijs , Kunsten en Wetenschappen) der 
Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1933. 

De begrooting wo,·dt vastgesteld op: 

Titel A.. Gewone dienst . 
Titel B. Kapitaaldienst . 

Geheele dienst . 

s. 101. 

f 159,616,685 
Nihil. 

f 159,616,685 

16 Maart 1933. BESLUIT, bepalende de be
kendmaking in het Staaisblad van de toe
passelijkve1·klaring op N ede,·landsch-ln@ë, 
Su1--iname en Curaçao van het verdrag van 
Genève van 26 September 1927, nopens 
de tenuitvoerlegging van in het buiten
land gewezen scheidsrechterlijke uitspra
ken (Staatsblad 1931, n°. 399). 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Gezien de Wet van 18 Juli 1930 (Staatsblad 

n°. 323) , tot voorbehoud der bevoegdheid tot 
bekrachtiging van het verdrag nopens de ten
uitvoerlegging van in het buitenland gewezen 
scheidsrechterlijke uitspraken van 26 Septem
ber 1927; 

Gezien Ons besluit van 14 September 1931 
(Staatsblad n°. 399), bepalende de bekend
making van bovengenoemd verdrag, alsmede 
de vertaling daarvan, in het Staatsblad; 

Overwegende, dat krachtens genoemde wet 
en overeenkomstig artikel 10, 2e lid, van het 
verdrag van 26 September 1927 vanwege Ons 
aan den Secretaris-Generaal van den Volken
bond is medegedeeld , dat meergenoemd ver
drag toepasselijk zal zijn op N ede,·landsch
lndië, Suriname en Curaçao, welke mededee-
1 ing op 28 Januari 1933 op het Secretariaat 
van den Volkenbond is neergelegd; 

Overwegende mede, dat voor genoemde ge
biedsdeelen het verdrag in werking zal treden 
op 28 April 1933 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den llen Maart 
1933, Directie van het Protocol, n°. 8329; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
de toepasselijkverklaring op Nederlandsch

Indië, Su1·iname en Curaçao van bovenge
noemd verdrag te doen bekendmaken door de 
plaatsing van dit besluit in het Staatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor zoo
veel hem aangaat, belast met de uitvoering 
van hetgeen ten deze wordt vereischt. 

's-Gravenhage, den 16den Maart 1933. 
WILHELMINA. 

De M ;nister van Buitenlandsche Zaken, 
B e e I a e r t s v a n B I o k I a n d. 

(Uitgeg. 22 Maa,·t 1933.) 

s. 102. 

17 Maa,·t 1933. WET tot vaststelling van het 
achtste hoofdstuk der Rijksbegrooting voor 
het dienstjaar 1933. 

De begrooting wordt als volgt vastgesteld: 

Titel A. Gewone Dienst. 
A. Departement f 1,427 ,640 
B. Militaire uitgaven 81,353,473 
C. Niet-m ilitaire uit-

gaven . 
D. Over ige uitgaven, 

tot het hoofdstuk 
behoorende . 

5,558,032 

130,000 
- - -- f 88,469,145 

Titel B . Kapitaaldienst. 251,000 

Geheele Dienst f 88,720,146 · 

s. 103. 

17 Ma((,rt 1933. WET tot vaststelling van de 
begrooting van uitgaven ten behoeve van 
de voltooiing van het vestingstelsel voor 
het dienstjaar 1933. 

De begrooting wordt va;Jtgesteld op : 

Titel A. Gewone Dienst . 
r Titel B . Kapitaaldienst . 

Geheele Dienst . 

s. 104. 

6100 
ihil. 

6100 

17 Maa,·t 1933. WET tot vaststelling van de 
begrooting van het Staatsbedrijf der Ar
tillerie-Inrichtingen voor het dienstjaar 
1933. 

s. 105. 

_17 Maart 1933. WET tot wijziging van het 
achtste hoofdstuk der Rijksbegrooting voor 
het dienstjaa r 1932. 
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17 Maart 1933. BESLUIT, houdende aanwij 
zing van de inrichting ·,,Providentia" te 
Sterksel, gelegen in de gemeente Maar
heeze, staande onder het bestuur van de 
Vereeniging "De Broeders van den H. 
Joseph", gevestigd te H eel, gemeente H<eel 
en Panhe,el, a ls eene inrichting, die niet 
als een krankzinnigengesticht wordt be
schouwd, ook wanneer daarin meer dan 
twee krankzinnigen worden vet·pleegd. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen l'.Iin iste r van 

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken 
van 15 Maart 1933, n°. 1693, afdeeling Arm
wezen; 

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

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
Art. 1. De inrichting "Providentia" te 

SterMel, gelegen in de gemeente Maa1·heeze, 
staande onder het bestuur van de Vereeniging 
"De Broeders van den H. Joseph", gevestigd 
te H e.el, gemeente H eel en Panheel, en tot 
stand gebracht overeenkomstig door het be
stuur overgelegde teekenin"gen en daarbij ge
geven beschrijving, wordt onder de voorwaar
den, vermeld in de volgende artikelen, aan
gewezen als eene inrichting, die niet a ls ge
sticht voor krankzinnigen wordt beschouwd, 
ook wanneer daarin meer dan twee krankzin
nigen worden verpleegd. 

Wij behouden Ons voor deze voorwaarden, 
wanneer dit noodig blijkt aan te vu ll en of te 
wijzigen. ' 

2. In de inrichting mogen niet meer dan 
140 mannen verpleegd worden. 

3. Zonder toestemming van Onzen Minister 
van B innenlandsche Zaken worden op het ter
rein van de inrichting geen opstallen opge
richt tenzij overeenkomstig de teekeningen en 
beschrijving, bedoeld in art. 1, en wordt niet 
aan derden de beschikking over een ig deel van 
dit terrein gegeven. 

4. Zonder toestemming van Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken worden in de ge
bouwen, de rioleering en verdere inr ichtingen 
op het terrein, zoomede in de omheining van 
de tuinen, geen veranderingen aangebracht, 
welke ten gevolge zouden hebben, dat de in
richting niet meer geheel overeenstemt met de 
teekeningen en beschrijving, bedoeld in ar
tikel 1. 

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

6. Van elke opneming, ontslag of overlijden 
van een verpleegde wordt binnen twee weken 
eene schriftelijke kennisgeving gezonden aan 
diengene der inspecteurs, bedoeld in artikel 1 
der wet van 27 April 1884 (Staatsblad n°. 
96), d ie door Onzen Minister van Binnen
landsche Zaken is belast met het toezicht op 
de inrichting "Providenti a". 

7. De voorziening in den geneeskundigen 
dienst geschiedt ten genoegen van Onzen Mi- · 
nister van Binnenlandsche Zaken. 

8. 1. Tot de inrichting wordt te allen t ijde 
vrije toegang verleend aan den inspecteur, be
last met het toezicht op de inrichting " Pro
videntia". 

2. Het bestuur. de geneeskundigen rnrbon
den aan de inrichting, benevens het overige 
aldaar werkzame personeel, geven den inspec
teur de door hem verlangde inlichtingen. 

3. De geneeskundigen, verbonden aan de 
inrichting , maken regelmatig ten aanzien van 
de verpleegden, aan hunne behandeling toe
vertrouwd, nauwkeurige aanteekeningen, welke 
een duidelijk beeld geven van de voorgeschie
denis, zoomede van den toestand van de ver
pleegden in lichamelijk, geestelij k en maat
schappelijk opzicht, van de wijzigingen, welke 
deze toestand ondergaat, van bijzondere voor
vallen ep van hetgeen in het belang der ver
pleegden wordt gedaan; uit deze aanteeke
ni ngen moet voorts mi en dan blijken of voort
zetting van de verpleging in de inrichting nog 
noodzakelijk of wenschel ijk is. Zij worden na 
het ontslag of overlijden van den verpleegde 
zorgvuldig bewaard gedurende vijf en twintig 
Jaren. Van deze aanteekeningen wordt aan 
den inspecteur op zijn verlangen inzage ge
geven. 

4. De verpleegden worden niet belemmerd 
zich schriftelijk te wenden tot de hoofden der 
Departementen van algemeen bestuur tot den 
inspecteur en tot den Officier van J u~titie. 

5. Een verp leegde wordt ontslagen: 
a. op eigen verzoek of op dat van een der 

ouders of van den voogd, ingeval de verpleeg
de st:lat onàer ouderlijke macht of voogdij; 

b. op schriftelijke verklaring van den ge
neeskundige, of zoo er meer zijn, van den eer
sten geneeskundige, dat verpleging in de in
r ichting niet langer noodzakelijk of wensche
lijk is; 

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

schr iften, welke door Onzen Minister van Bin
nenlandsche Zaken ten aanz ien van het be
paalde in dit artikel mocht.en würden gegeven. 

9. H et bestuur draagt zorg, dat een afschrift 
van di t besluit en \'an de Ministerieele be
schikkingen ingevolge de artikelen 3, 4, 7 en 
8, zoo~1e_de een copie van de teekeningen en 
beschr13v111g, bedoeld in art. 1, aanwezig zijn 
in de inrichting, en aan den inspecteur ten 
a llen tijde op verlangen te r inzage worden 
voorgelegd. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de ui tvoering van dit besluit dat 
in het Staatsblad zal worden geplaatst. ' 

's-Gravenhage, den 17den Maart 1933. 

s. 107. 

WILHELMINA. 
De Ministe,· van Staat, 

Afiniste,· van B innenlandsche Zaken 
Ruy s de Beerenbrouck. ' 

(Uitgeg . 31 Maart 1933. ) 

17 Maai·t 1933. BESLUIT tot wij zigmg van 
het Koninklijk beslurt van 27 October 
1930 (Staatsblad n°. 412), houdende reor
ganisatie van de "Sint Willibrordus Stich
ting", te H eiloo. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 
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Staat Minister van Binnenl andsche Zaken, 
van i4 Maart 1933, n°. 2323, a fdeeling Arm
wezen; 

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

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met intrekking van Ons besluit van 13 Sep

tember 1932 (Staat8blad n°. 470), te bepalen, 
dat in de artikelen 2 , 3, 4, 5 en 9 van Ons 
besluit van 27 October 1930 (Staatsblad n°. 
412) de volgende wijzigingen worden gebracht_: 

Artikel 2 wordt gelezen: ,,Aan de Vereem
ging "Congregatie der ,J;lroeders. van Onze 
Lieve Vrouw van Lourdes , gevestigd te Don
gen wordt vergunning verleend om van hare 
St. 'willibrordus Stichting, gelegen in de ge
meente H eiloo de paviljoenen, bestemd en 
gebezigd voor 'de verpleging van lijders, met 
uitzondering van den linkervl eugel van het 
hoofdgebouw, genaamd Pavi!Joen Glorieux, m 
te richten tot een gesticht voor krankzmrngen. 

Zoowel voor het gesticht als voor de inrich
t ing bedoeld in artikel 3 zull en gelden de 
voorheen en thans overgelegde teekeningen en 
de daarbij gegeven beschrijving. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
bepaalt na de voltooiing van elk paviljoen 
het tijdstip, waarnp dit in gebruik mag wotden 
genomen en het maximum van het aantal ver
pleegden, dat daarin mag worden opgeno':°en." 

Artikel 3 wordt gelezen : ,,Het p av ilioen 
Glorieux wordt onder de voorwaarden, ver
meld in artikel 11, aangewezen a ls eene in
richting welke niet als gesticht wordt be
schouwcÎ, ook wanneer daarin meer dan twee 
krankzinnigen worden verpleegd. . 

Wij behouden Ons voor, die voorwaarden, 
wanneer dit noodig blijkt, aan te vullen of te 
wij zigen." · 

Artikel 4 wordt gelezen: ,,In het gesticht 
voor krankz innigen mogen n iet meer dan 330 
mannelijke krankzinnigen verpleegd worden. 

Bovendien mogen gedurende het tijdvak, ein
digende 31 December 1936, nog 23 mannelijke 
krankzinnigen verpleegd worden." 

Artikel 5 word t gelezen: ,, l n de inrichting, 
bedoeld in artikel 3, mogen niet meer dan 96 
mannen verpleegd worden. Bovendien mogen 
gedurende het tijdvak, e indigende 31 Decem
ber 1936, nog 7 mannen verpleegd worden.''. 

Artikel 9 wordt gelezen : ,,De geneeskundige 
behandeling der verpleegden wordt opgedra
gen aan ten minste dri e geneeskund igen, die 
gevestigd moeten zijn in woningen gelegen op 
of - ten genoegen van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken - in de onmiddellijke 
nabijheid van het terrein der St. Willibrordus 
Stichting. 

Zij mogen buiten de st ichting geen genees
kundige practijk , tenzij consultatieve, uit
oefenen." 

Onze l\Ii ni,ter van Binnenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoe r ing van dit besluit, 
dat in het Staatsblad zal worden geplaatst . 

's-Gravenhage den 17den Maart 1933. 
' WILHELMINA. 

De M inis ter van Staat, 
Ministe,· van B innenlandsche Zaken, 

R u y s d e Be e re n b r o u c k. 
( Uitgeg. 31 Maart 1933.) 

s. 108. 

17 Maart 1933. BESLUIT, houdende aanwij
zing van het St. Antoniusge ticht te L eur, 
gemeent~ Etten en Leur, staande onder 
het bestuur van de Vereeniging onder de 
zinspreuk "Alles voor Allen" te Breda, 
als eene inrichting, die niet als krnnkzin
nigengesticht wordt beschouwd, ook _wan
neer daarin meer dan twee krankzinnigen 
worden verpleegd. 

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

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken, 
van 14 Maart 1933, n°. 1584, afdeelmg Arm
wezen; 

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

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Met intrekking van Ons besluit van 20 J a

nuari 1910 (Staatsblad n°. 32) te bepalen: 
Art. 1. Het St. Antoniusgesticht te Leur, 

gelegen in de gemeente Etten en L eu,·, staan
de onder het bestuur van de Vereeniging on
der de zinspreuk "Alles voor Allen" te Breda 
en tot stand gebracht overeenkomstig door 
het be tuur overgelegde teekeningen en daar
bij gegeven beschrijving, wordt onder de voor
waarden, vermeld in de volgende artikelen, 
aangewezen als eene inrichting, die niet als 
gesticht voor krankzinni gen wordt beschouwd, 
ook wanneer daarin meer dan twee krank
zinn igen worden verpleegd. 

Wij behouden Ons voor deze voorwaarden, 
wanneer dit noodig blijkt, aan te vullen of te 
wijzigen. 

2. In de inrichting mogen niet meer dan 
J 93 vrouwen verpleegd worden. 

3. Zonder toestemming van Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken worden op het ter
rein van de inrichting geen opstallen opge- · 
richt, tenzij overeenkomstig de teekeningen 
en beschrijving, bedoeld in art. 1, en wordt 
niet aan derden de beschikking over eenig 
deel van dit terrein gegeven. 

4. Zonder toestemming van Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken worden in de ge
bouwen, de rioleering en verdere inrichtingen 
op het terrein, zoomede in de omheining van 
de tuinen, geen veranderingen aangebracht, 
welke ten gevolge zouden hebben, dat de in
richting niet meer geheel overeenstemt met 
de teekeningen en beschrijving, bedoeld in ar
t ikel 1. 

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

6. 'van elke opneming, ontslag of overlij
den van een verpleegde wordt binnen twee 
weken eene schriftelijke kennisgeving gezon
den aan diengene der inspecteurs, bedoeld in 
art. 1 der wet van 27 April 1884 (Staatsblad 
n°. 96), die door Onzen Minister van Binnen
landsche Zaken is belast met het toezicht op 
het St. Antoniusgesticht. 

7. De voorziening in den geneeskundigen 
dienst geschiedt ten genoegen van Onzen Mi
nister van Binnenlandsche Zaken. 

8. 1. Tot de inrichting wordt te allen tijde 
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vrije toegang ve rleend aan den inspecteur, be
last met het toezicht op het St. Antoniusge
sticht. 

2. Het bestuur, de geneeskundigen, ver
bonden aan de inrichting, benevens het overige 
aldaar werkzame personeel, geven den inspec
teur de door hem verlangde inlichtingen. 

3. De geneeskundigen, verbonden aan de 
inrichting, maken regelmatig ten aanzien van 
de verpleegden, aan hunne behandeling toe
vertrouwd, nauwkeurige aanteekeningen, welke 
een duidelijk beeld geven van de voorgeschie
..:anis, zoomede van den toestand van de ver
pleegden in lichamelijk, geestelijk en maat
schappelijk opzicht, van de wijzigingen, welke 
deze toestand ondergaat, van bijzondere voor
vallen en van hetgeen in het belang der ver
pleegden wordt gedaan; uit deze aanteeke
ningen moet voorts nu en dan blijken of voort. 
zetting van de verpleging in de inrichting nog 
noodzakelijk of wenschelijk is. Zij worden na 
het ontslag of overlijden van den verpleegde 
zorgvuldig bewaard gedurende vijf en twintig 
jaren. Van deze aanteekeningen wordt aan 
den inspecteur op zijn verlangen inzage ge
geven. 

4. De verpleegden worden niet belemmerd 
zich schriftelijk te wenden tot de hoofden der 
Departementen van a lgemeen bestuur, tot den 
inspecteur en tot den officier van Ju titie. 

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

ouders of van den voogd, ingeval de ver
pleegde staat onder ouderlijke macht of voog
dij; 

b. op schriftelijke verklaring van den ge
neeskundige, of zoo er meer zijn, van den 
eersten geneeskundige, dat zijne verpleging 
in de inrichting niet langer noodzakelijk of 
wenschel ijk is; 

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

. schr iften, welke door Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken ten aanzien van het be
paalde in dit artikel mochten worden gegeven. 

9. Het bestuur draagt zorg, dat een a f
sch rift van dit besluit en van de Ministerieele 
beschikkingen ingevolge de artikelen 3, 4, 7 
en 8, zoomede eene copie van de teekeningen 
en beschrijving, bedoeld in artikel 1, aanwe
zig zijn in de inrichting en aan den inspec
teur te allen tijde op verlangen ter inzage 
worden voorgelegd. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 17den Maart 1933. 

s. 109 . 

WILHELMINA. 
D e Ministe1· van taal, 

llfinister van Binnenlandsche Z aken, 
R u y d e B e e r e n b r o u c k. 

( Uitgeg. 31 Maa,·t 1933.) 

17 Maart 1933. BESLUIT tot vaststelling 
van het Surinaamsch Zeebrievenbesluit 
1933. 

Wij WILHELM! A, enz. ; . . 
Op de voordracht van Onzen Mm1ster van 

Koloniën van 20 Februari 1933, 7de Afdee
ling, n°. 2; 

Gelet op artikel 41 van het Reglement op 
het beleid der Regering in de kolonie Suri
name; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
7 Maart 1933, n°. 26); 

Ge""ien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 14 Maart 1933, 7de 
Afdeeling, n°. 2; 

Hebben goedgevonden en verstaan, te be
palen: 

Art. 1. 1. In dit besluit is onder kapitein 
begrepen degene, die den kapitein vervangt. 

2. Onder kapitein wordt mede verstaan 
schipper. 

2. In dit besluit worden onder zeeschepen 
verstaan alle schepen, welke worden gebruikt 
tot de vaart ter zee of welke daartoe bestemd 
zijn , met uitzondering van: 

a. oorlogsvaartuigen ; 
b. pleziervaartuigen als zoodanig erkend 

door den Gouverneur ; 
c. aan Surinan,e of aan eenig openbaar 

lichaam in Suriname toebehoorende vaartui
gen, welke tot den openbaren dienst zijn be
stemd; 

d. reddingsvaartuigen en loodsvaartuigen; 
e. vaartuigen, welke voor de zeevis cherij 

of voor de kustvisscherij worden gebezigd , 
a lsmede vaartuigen, welke bij uit luiting de 
kusten van ederlandsch, Bri tsch en Fransch 
Guyana bevaren ; 

/. vaartu igen, metende tien lasten of min
der. 

3 . 1. Surinaamsche zeeschepen zijn zeesche
pen, welke toebehooren: 

a. aan in Suriname wonende Nederlanders 
of ederlandsche onderdanen; 

b. voor ten minste twee derde gedeel te aan 
in Sicriname wonende ederlanders of N eder
landsche onderdanen en voor het overige ge
dee lte aan ingezetenen van u1·ina1ne; 

mits de boekhouder, zoo die ingevolge het 
bepaalde bij artikel 30 van het Wetboek van 
Koophandel voor de kolonie S"riname be
noemd is, een a ldaar wonend Nederlander of 

ederlandsch onderdaan zij. 
2. Onder Nederlanders of ederlandsche 

onderdanen worden in dit artikel begrepen: 
1 °. in Surinam e gevestigde vennootschappen 

onder eene firma en commanditaire vennoot
schappen, waarvan alle hoofdelijk aansprake
lijke vennooten ederlanders of ederlandsche 
onderdanen zijn; 

2°. volgens in Surinan,e geldende algemeene 
verordeningen opgerichte, a ldaa r gevestigde 
naamlooze vennootschappen, waarvan hetzij 
aandeelen, welke ten minste twee derden van 
het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, 
luiden ten name van Nederlanders of Neder
landsche onderdanen en tevens de meerderheid 
van de bestuurders en van de comm issarissen 
in Surina,ne wonende Nederlanders of Neder
landsche onderdanen zijn, hetzij alle bestuur
ders ederlanders of ederlandsche onderda
nen zijn, van wie ten minste drie vier?en !n 
Surinan,e wonen en tevens van de comm1ssar1s
sen ten minste drie vierden Nederlanders of 

ederlandsche onderdanen en ten minste twee 
derden in Surinan,e wonende ederlanders of 
N ederlandsche onderdanen zijn; 

3°. volgens in Su1·i11a1ne geldende algemeene 
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verordeningen opgerichte, a ldaar gevestigde 
rechtspersoonlijkheid bezittende vereen igingen 
en stichtingen, waarvan a lle bestuurders Ne
derlanders of Nederlandsche onderdanen zijn, 
van wie ten m inste drie vierden in Suriname 
wonen, en tevens van de commissarissen ten 
m inste drie v ierden Nederlanders of Neder
landsche onderdanen en ten minste twee der
den in Suriname wonende Nederlanders of Ne
derlandsche onderdanen zijn. 

3. Onder ingezetenen van Suriname worden 
in dit artikel begrepen: 

1 °. in Suriname gevestigde vennootschappen 
onder eene firma en commanditaire vennoot
schappen, waarvan alle hoofdelijk aansprake
lijke vennooten ingezetenen van Suriname zijn; 

2° . volgens in Suriname geldende algemeene 
verordeningen opgerichte, aldaar gevestigde 
naamlooze vennootschappen, waarvan hetzij 
aandeelen, welke ten minste twee derden van 
het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, lui
den ten name van ingezetenen van Surina1ne en 
tevens de meerderheid van de bestuurders en 
van de comm issarissen ingezetenen van Suri
name zijn, hetzij alle bestuurders en alle com
n1issarissen ingezetenen van Surinam,e zijn ; 

3°. volgens in Suriname geldende algemeene 
verordeningen opgerichte, aldaar gevestigde 
rechtspersoonlijkheid bezittende vereenigingen 
en stichtingen, waarvan alle bestuurders en 
alle commissarissen ingezetenen van Su1·iname 
zijn . 

4 °. De zetel van het scheepsbedrijf moet in 
elk geval in Suriname zijn gevestigd. 

4. 1. Surinaamsche zeeschepen zijn gerech
tigd de Nederlandsche ' vlag te voeren indien 
zij voorz ien zijn van een geldigen zeebrief, af
gegeven overeenkomstig de voorschriften var.. 
dit bes! uit. 

2. De voorwaarde, dat het schip voorzien 
zij van een geldigen zeebrief, geldt niet, wan
neer het wordt gebezigd tot den openbaren 
dienst of, voor zoover betreft een in Suriname 
nieuw gebouwd zeeschip, wanneer het een 
proefvaart doet. 

5. Een zeesch ip, dat in Suriname is ge
bouwd, wonJt als een Surinaamsch zeeschip be
schouwd, totdat de bouwer het oplevert aan 
hem, voor wiens rekening het is gebouwd, of 
wel het voor eigen rekening in de vaart brengt. 

6. 1. Zeebrieven, met uitzondering van de 
voorloopige zeebrieven en de buitengewone 
zeebrieven, bedoeld in de artikelen 13 en 14, 
worden alleen afgegeven voo r Surinaamsche 
zeeschepen, welke overeenkomstig de daarom
trent bestaande voorschriften zijn te boek ge
stel d in het openbaar register volgens het 
Wetboek van Koophandel voor de kolonie 
Su1·iname gehouden voor de teboekstelling van 
zeeschepen . 

2. Zeebrieven worden niet afgegeven voor 
zeeschepen op voet van oorlog uitgerust, noch 
voor zeeschepen, van welke de Gouverneur 
vermoedt, dat zij in strijd met de onzijdigheid 
van het K oninkrijk, daaronder begrepen de 
overzeesche gebiedsdeelen, op voet van oorlog 
uitgerust zullen worden. 

7. Een zeebrief, als bedoeld in artikel 6, 
eerste I id , verme I dt : 

a. den naam van het zeeschip en dien van 
het kantoor, al waar het in het openbaar re-

gister is te boek gesteld ; 
b . den inhoud, waarop het volgens de ter 

zake geldende wettelijke bepalingen is ge
meten; 

c. de beschrijving van het zeeschip volgens 
de teboekstelling in het openbaar register; 

il. den naam van den natuurlijken persoon, 
den rechtspersoon, de reederij of de vennoot
schap, aan wien of aan welke het zeeschip 
toebehoort. 

8. 1. Een zeebrief, als bedoeld in artikel 6, 
eerste lid, wordt in Onzen naam uitgereikt 
door den Gouverneur na overlegging van een 
afschrift van de teboekstelling van het schip 
in het openbaar register op grond van eene 
verklaring van den betrokken kantonrechter , 
dat het zeeschip ingevolge artikel 3 een Su
rinaamsch zeeschip is, en van den volgens de 
bestaande wettelijke voorschriften afgegeven 
meetbrief. 

2. Indien het afschrift van de teboekstel
ling meer dan twee dagen vópr dien van de 
overlegging is uitgereikt, moet daarop voor
komen eene binnen dien termijn gestelde ver
klaring van den bewaarder van het openbaar 
register, houdende, dat sedert de uitreiking 
van afschrift de teboekstelling niet gewijzigd is. 

9. De aanvrage moet worden gedaan door 
of vanwege dengene, te wiens naam het zee
schip in het openbaar register is te boek ge
steld. 

10. 1. Zeebrieven vervallen: 
a. door het verloop van vier jaren na den 

dag van afgifte; 
b. wanneer het zeeschip de hoedanigheid 

van Surinaamsch zeeschip verliest; 
c. wanneer de naam of de inhoud van het 

zeeschip is veranderd of dit is verbouwd; 
d. door gebruik van het zeeschip tot kaap

vaart zonder vergunning van de Nederland
sche Regeering, tot zeeroof of tot het drijven 
van slavenhandel ; 

e. wanneer het zeeschip wordt gesloopt, 
Yergaat of door zeeroovers of vijanden wordt 
genomen; 

/ . wanneer zich een der bij artikel 650 van 
het Wetboek van Koophandel voor de kolonie 
Su,·iname bedoelde gevall en voordoet. 

2. Wanneer echter de termijn, onder a be
paald, verstrijkt of het geval, onder b bedoeld, 
zich voordoet, terwijl het zeeschip buiten SU
riname is, blijft, behoudens het bepaalde bij 
het volgende lid, de zeebrief van kracht tot de 
terugkomst van het zeeschip in Su1·ina1ne, doch 
niet langer dan gedurende zes maanden. He t
zelfde geldt wanneer de inhoud van het zee
schip buiten Suriname is veranderd of het zee
sch ip daar is verbouwd, mits deze verandering 
of verbouwing op den zeebr ief is aangeteekend 
door Onzen Minister van Koloniën of wel door 
den meest nabijzij nden ederlandschen diplo
matieken, consulairen of kolon ialen ambtenaar. 

3. De zeebrief vervalt terstond door gehee
ien overgang van het zeeschip in vreemden 
eigendom. 

ll. 1. Onverminderd het bepaalde bij de 
artt. 13, laatste lid, 16, laatste lid, en 17, 
laatste lid, zendt de e igenaar van het zeesch ip 
of de kapitein, indien de verva ll en zeebrief 
onder dezen berust, dit stuk met de ee rste ge
legenheid aan den Gouverneur . 
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2. Indien het zeeschip buiten Su,-iname wordt 
gesloopt, vergaat of door zeeroovers of 
vijanden wordt genomen of de zeebrief ten ge
vol ge van vervreemding van het zeeschip, voor 
het geheel of voor een deel, vervalt terwijl het 
zeeschip buiten Suriname is, geschiedt de inzen
ding van den vervallen zeebrief door tusschen
komst van Onzen Minister van Koloniën of 
wel van den meest nabijzijnden Nederlandschen 
diplomatieken, consulairen of kolonialen amb
tenaar. 

3. De oorzaak van het vervallen van den 
zeebrief wordt bij de inzending opgegeven. 

4. Voor den ingezonden zeebrief wordt aan 
den eigenaar of aan den kapitein een bewijs 
van ontvangst uitgereikt. 

12 . l. In de gevallen, bedoeld in artikel 10, 
eerste lid , onder a en c, wordt op aanvraag 
van den rechthebbende een nieuwe zeebrief 
uitgereikt. 

2. Deze aanvraag, met den vervallen zee
brief in te zenden, gaat vergezeld van de in 
artikel 8 bedoel de stukken. 

3. E en nieuwe zeebrief mag op boven
staanden voet mede worden uitgereikt, wan
neer voldoende blijkt, dat de vroegere buiten 
chuld van de belanghebbenden is verloren ge

gaan of niet kan worden overgelegd. 
4. Op aanvraag wordt, na eigendomsover

gang van het zeeschip, aan den nieuwen eige
naar een zeebrief te zijnen name uitgereikt, 
mits het zeeschip de hoedanigheid van Suri 
naamsch zeeschip heeft behouden. De uitreiking 
geschiedt na overlegging van een afschrift van 
de teboekstelling van het schip ten name van 
den aanvrager in het openbaar register op 
grond van eene rechterlijke verklaring als be
doeld in het eerste I id van artikel 8 en tegen 
inlevering van den aan den vorigen eigenaar 
uitgereikten zeebrief. Desgevraagd kan ook 
worden volstaan met de aanteekening van den 
eigendomsovergang op den bestaanden zee
brief. 

13. l. Bij aankoop of aanbouw van een zee
sch ip buiten Suriname is Onze Minister van 
Koloniën of de Gouverneur bevoegd om voor 
dat schip in Onzen naam een voorloopigen zee
brief uit te reiken, indien het bea ntwoordt aan 
de vereischten in artikel 3 voor Surinaamsche 
zeeschepen gesteld. 

2. Deze zeebrief vermeldt den naam van 
het zeeschip, den inhoud van het schip naar de 
meting van het" land, waar het is aangekocht 
of gebouwd, de soort en andere kenmerken 
van het schip en den naam van den natuur
lijken persoon, den rechtspersoon, de reederij 
of de vennootschap, aan wien of aan welke 
het sch ip toebehoort. De zeebrief is geld ig voor 
den daarin uitgedrukten termijn, welke echter 
den tijd van zes maanden na de eigendoms
overdracht of de oplevering niet mag over
schrijden . Hij mag eerst worden afgegeven 
na dat de e igendom op naar het oordeel van 
den .:\,linister of van den Gouverneur voidoende 
wijze is aangetoond. 

3. Bij de aankomst in Surinam e wordt de 
voorloopige zeebrief bij de inkl aring door de 
daarmede belaste ambtenaren of doo r den 
havenmeester ingehouden. 

14. 1. De Gouverneur is bevoegd om, zoo 
noodig, een bu itengewonen zeebrief te verlee-

nen voor een zeeschip, in Suriname voor reke
ning van niet in Suriname wonende of geves
tigde personen gebouwd, gekocht of uitgerust, 
opdat dit schip onder Nederlandsche vlag 
rechtstreeks binnen een bij dien brief bepaal
den termijn naar het land van zijne bestem
ming kan worden gevoerd. 

2. Bij aankomst ter bestemmingsplaats 
wordt met dezen zeebrief gehandeld volgens 
de laatste dri e leden van artikel 11. 

3. Indien naar het oordeel van den Gou
vernem· van een op den voet van dit artikel 
verleenden buitengewonen zeebrief misbruik 
wordt gemaakt, of bij den Landvoogd gegrond 
vermoeden bestaat, dat zoodanig rnisbruik zal 
worden gemaakt, stelt hij dien zeebrief ter
stond buiten werking. 

15 . De Gouverneur is bevoegd om, overeen
komstig nader door hem te geven voorschrif
ten ter zake, voor schepen, bij welke over
wegend Surinaamsche belangen betrokken zijn 
en welke al leen voor rivier- of kustvaart bu i
ten Su,·inan~e worden gebruikt, tijdelijk ver
gunning te verleenen tot het voeren van de 
N ederlandscbe vlag, voor een in de vergunning 
aangegeven gebied . 

16. l. All e kapiteins van zeeschepen, zoo 
Nederlandsche als N ederlandsch-Indische, Su
rinaamsche, Curaçaosche en vreemde, zijn ge
houden, bij het in- of uitvaren van Surinaam
sche zeehaven of zeegaten een geld igen zee
brief of een ander gel dig bewijs van de na
tionaliteit van hun schip te vertoonen aan de 
ambtenaren, belast met de in- of uitkl aring 
en clesgevorclercl aan den havenmeester. Bij 
gebreke daarvan verleenen die ambtenaren 
geen expeditie en mogen zij het zeeschip des
noods aanhouden, totdat het vereischte docu
ment wordt overgelegd. Bij het binnenkomen 
mag echter onder de nooclige voorwaarden 
vergunning worden verleend, om zooclanig 
schip naar de bestemm ingsplaats over te bren
gen en om dààr ·of elders de lading op te 
slaan. 

2. Ongeldige en vervallen zeebrieven en 
vergunningen worden door de con ulaire amb
tenaren, door de ambtenaren bij de in- of 
uitklaring of door den havenmeester inge: 
houden. 

17. 1. De kapitein van een Surinaamsch 
zeeschip is verplicht om, wanneer het schip 
eene vre11mde haven binnenvalt, waar een 
Nederlandsch consulair ambtenaar is geves
tigd, en aldaar langer clan vier en twintig 
uur verblijft, uiterlijk op den tweeden dag na 
di en van aankomst zich bij dien ambtenaar te 
vervoegen, ten e inde den zeebrief te doen af
teekenen. 

2. De kapite ins van Surinaamsche zeesche
pen , varende in een of meer geregelde dien
sten op vreemde havens, moeten hunne zee
br ieven eenmaal per jaar, en wel bij de eerste 
binnenkomst in die havens, op de bedoelde 
wijze doen afteekenen. 

3. Ongeldige zeebrieven, waaronder begre
pen vervallen zeebrieven, worden door den 
consulairen ambtenaar ingehouden. 

18. Van e lk schip, waarvoor een zeebrief, 
al bedoeld in artikel 6, eerste I id , of eene 
vergunning als bedoeld in artikel 15 is ver
leend, moet door de zorg van den e igenaar de 
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naam met duidelijke goed zichtbare letters op 
het achte1·schi p zijn vermeld. H etzelfde geldt 
voor den naam van de plaats, waar het schip 
thu is behoort. 

19 . l. De Gouverneur is bevoegd, bij ge
motiveerde beschikking op grond van bijzon
dere omstandigheden: 

· a . a fwijking toe te staan van de verplich
ting tot overlegging van den meetbrief , be
doeld in het eerste- en van het bepaalde in 
het tweede lid van artikel 8 ; 

b. de geldigheid van een zeebrief te doen 
voortduren ook na het in artikel 10, tweede 
lid , bedoelde tijdstip en wel gedurende een 
bepaalden tijd of tot het doen van eene be
paalde reis; 

c. den geldigheidsduur van een voorloopi
gen zeebrief en van een buitengewonen zee
brief te verlengen. 

2. Vel'lenging, als onder b bedoeld, als
mede de onder c bedoelde verlenging van een 
buitengewonen zeebrief, mag slechts éénmaal 
plaats vinden. 

20. l. Niet-nakoming van het bepaalde bij 
d it besluit betreffende het inzenden van ver
vallen zeebrieven of van vervallen vergunnin
gen als bedoeld in artikel 15 wordt gestraft 
met geldboete van ten hoogste twee duizend 
gulden. 

2. Niet-nakoming van het bepaalde bij ar
tikel 17, eerste of tweede lid, of van het be
paalde bij artikel 18 wordt gestraft met geld
boete van ten hoogste duizend gulden. 

3. De strafbepalingen zijn toepasselijk op 
ieder, die zich hetzij binnen, hetzij bu iten 
Sttriname schuldig maakt aan het strafbaar 
gestelde fe it . 

4. De strafbaar gestelde feiten worden be
schouwd als overtredingen. 

5. Indien een bij dit artikel strafbaar ge
steld feit wordt begaan door of vanwege een 
rechtsper oon, wordt de strafvervolging inge
steld en de straf met inachtneming van artikel 
53 van het Wetboek van Strafrecht voor de 
kolonie Suriname bepaald tegen de leden van 
het bestuur. 

21. l. I eder eigenaar, ieder mede-eigenaar, 
ieder boekhouder, ieder beheerend vennoot en 
ieder bestuurder, naar gelang het Surinaamsch 
zeeschip toebehoort aan één persoon, aan meer 
personen, aan eene reederij waarin een boek
houder is aangesteld, aan eene vennootschap 
onder eene firma of bij wijze van geldschie
ting, aan eene naamlooze vennootschap, ver
eeniging of stichting, is verplicht bij het kan
toor, waar het schip in het openbaar register 
is te boek gesteld, aangifte te doen van het 
vervallen van een zeebrief op grond van het 
bepaalde in het eerste lid van artikel 10. 

2. Hij die niet of niet behoorlijk voldoet 
aan deze verplichting wordt gestraft met eene 
geldboete van ten hoogste duizend gulden. 

3. Dit strafbaar feit wordt beschouwd als 
eene overtreding. 

22. De ambtenaren van de invoerrechten 
en accijnzen, de havenmeester en de consu
laire ambtenaren zijn bevoegd om proces-ver
baal op te maken wegens alle overtredingen 
Yan dit besluit, welke te hunner kennis ko
men. Een aldus opgemaakt proces-verbaal 
geldt al wettil!' bewiismiddel voor de daarin 

geconstateerde overtredingen, mits het voldoet 
aan de voorschriften van artikel 338 van het 
,vetboek van Strafvordering voor de kolonie 
Suriname, met dien verstande, dat, ingeval 
het is opgemaakt door een consulair ambte
naar, het bevestigd is door zijn daarin opge
nomen schriftelijken eed (belofte). 

23. l. Zeebrieven, reeds verleend en alsnog 
geldig bij de inwerkingtreding van dit besluit, 
blijven van kracht voor zoover en voor zoo
lang zij niet vervallen ingevolge de desbe
treffende voorschriften van dit besluit. 

2. Behoudens het bepaalde bij het vorig lid 
wordt het Koninklijk besluit van 17 Septem
ber 1871 n° . 18 (Gouvernementsblad n°. 20), 
zooals dit thans luidt, ingetrokken. 

24. 1. Dit besluit kan worden aangehaald 
onder den titel: ,,Surinaamsch zeebrievenbe-
slui t 1933". 

2. Het treedt in werking op een door den 
Gouverneur van Suriname te bepalen tijdstip. 

3. Op dat tijdstip vervallen in artikel 1 
van de verordening van 28 November 1878 
(0ouverne1nentsblad 1879 n°. 4) de woorden: 

, .ingevolge de bepalingen van het Konink
,, lijk besluit van den 17en September 1871, 
,,n°. 25 (G. B. n°. 20 van 1871)". 

Onze Minister van Koloniën is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het 
S taatsblad geplaatst en in afschrift gezonden 
zal worden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 17den Maart 1933. 
WILHELMINA. 

De M inister van Koloniën, De Graaf f. 
(Uitgeg . 31 Maart 1933.} 

s. 110. 

17 Maart 1933. BESLUIT tot vaststelling. 
van het Curaçaosch Zeebrievenbesluit 
1933. 

W ij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Koloni ën van 20 Februari 1933, 7de Afdee
ling, n°. 2; 

Gelet op artikel 41 van het Reglement op 
het beleid der Regering in de kolonie Cura
çao; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
7 Maart 1933, n°. 26}; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 14 Maart 1933, 7de 
Afdeeling, n°. 2; 

H ebben goedgevonden en verstaan, te be
palen: 

Art. 1. 1. In dit besluit is onder kapitein 
begrepen degene, die den kapitein vervangt. 

2. Onder kapitein wordt mede verstaan 
schipper. 

2. In dit besluit worden onder zeeschepen 
verstaan alle schepen, daaronder begrepen 
kustvaarders, welke worden gebruikt tot de 
vaart ter zee of welke daartoe bestemd zijn, 
met uitzondering van: 

a. oorlogsvaartuigen; 
b. vaartuigen van zeilvereenigingen of 

jachtclubs, als zoodanig erkend door den Gou
verneur; 

c. landsvaartuigen, welke tot den open
baren dienst zijn bestemd; 

d. reddingsvaartuigen; 
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e. vaartuigen, metende minder dan twintig 
kub ieke meters bruto-inhoud. 

3. 1. Curaçaosche zeeschepen zijn zeesche 
pen, wel ke toebehooren: 

a. aan in Curaçao wonende N ederl a nde rs 
of N ederlandsche onderdanen; 

b. voor ten minste twee derde gedee lte aan 
in Curaçao wonende N ederl anders of N eder
l andsche onderdanen en voor het overige ge
deel te aan ingezetenen van c,,,,açao; 

mits de boekhouder, zoo die ingevolge het 
bepaalde bij artikel 306 van het Wetboek van 
Kooph andel voor de kolonie Curaçao benoemd 
is, een aldaar wonend N ederla nder of N eder
landsch onderdaan zij. 

2. Onder N ederl anders of N ederl andsche 
onderdanen worden in dit a rtikel begrepen: 

1 °. in Cu,·açao gevestigde vennootschappen 
onder eene firma en commanditaire vennoot
schappen, waarvan alle hoofdelijk aansprake
lijke vennooten N ederlanders of N ederl andsche 
onderdanen zij n ; 

2°. volgens in Curaçao geldende a lgemeene 
verordeningen opgerichte, a ldaar gevestigde 
naamlooze vennootschappen, waarvan hetzij 
aandeelen, welke ten minste twee derden van 
h et geplaatste kapitaa l vertegenwoordigen, 
luiden ten name van N ederlanders of Neder
landsche onderdanen en tevens de meerderheid 
van de bestuurders en van de commissar issen 
in Curaçao wonende N ederlanders of Neder
la ndsche onderda nen zijn, hetzij a lle bestuur
ders N ederlanders of Nederlandsche onderda
nen zijn van wie ten m inste drie vierden in 
Curaçao' wonen en tevens van de commissaris
sen ten minste drie vierden N ederlanders of 
N eder ! andsche onderdanen en ten minste twee 
derden in Curaçao wonende N ederlanders of 

ederlandsche onderdanen zijn; 
3°. volgens in Curaçao geldende a lgemeene 

verordeningen opgerichte, a ldaa r gevestigde 
rechtspersoonl ijkheid bezittende vereenigingen 
en stichtingen, waa rvan a ll e bestuurders N e
derlanders of N ede rl andsche onderdanen zijn, 
van wie ten m inste dri e vierden in Curaçao 
wonen, en tevens van de commissarissen ten 
minste drie vie rden N ederl a nders of Neder
landsche onderdanen en ten minste twee de r
den in Cu.-açao wonende N ederlanders of N e
derlandsche onderdanen zijn. 

3. Onder ingezetenen van Curaçao worden 
in dit artikel begrepen: 

1 °. in Curaçao gevestigde vennootschappen 
onder eene firma en commanditaire vennoot
schappen, waarvan a lle hoofdelijk aanspra_ke
lij ke vennooten ingezetenen van Curaçao z1Jn ; 

2°. volgens in Curaçao geldende algemeene 
verordeningen opgerichte, a ldaar gevestigde 
naam looze vennootschappen, waarvan hetzij 
aandeelen, welke ten minste twee derden van 
het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, lui 
den ten name van ingezetenen van Curaçao en 
tevens de meerderheid van de bestuurders en 
van de commissa ri ssen ingezetenen van Cura
çao zijn, hetzij al le bestuurders en a ll e com
missarissen ingezetenen van Curaçao zijn ; 

3°. volgens in Cumçao geldende a lgemeene 
verordeningen opgerichte, a ldaa r geve tigde 
rechtspersoonl ijkheid bezittende vereenigingen 
en stich t ingen, waarvan all e bestuurders en a lle 
commissarissen ingezetenen van c"raçcw zij n. 

4 °. De zetel van het scheepsbedrijf moet in 
elk geval in Curaçao zijn gevestigd. 

4. 1. Curaçaosche zeeschepen zijn gerech
tigd de ede rl a ndsche vlag te voeren, indien 
zij voorzien zijn van een geldigen zeebri ef, af
gegeven m-ereenkomstig de voorschriften van 
dit besluit. 

2. De voorwaarde, dat het schip voorzien 
zij van een gel digen zeebrief, geldt niet, wan
neer het wordt gebez igd tot den openbaren 
dienst of, voor zoover betreft een in Curaçao 
nieuw gebouwd zeesch ip, wanneer het een 
proefvaart doet. 

5. Een zeesch ip, dat in Cumçao is ge
bouwd, wordt a ls een Curaçaosch zeeschi p be
schouwd, totdat de bouwer het oplevert aan 
hem, voor wiens rekening het is gebouwd, of 
wel het voor eigen rekening in de vaart brengt. 

6. 1. Zeebr ieven, met uitzondering van de 
voodoopige zeebr ieven en de buitengewone 
zeebrieven, bedoeld in de a rtikelen 8 derde 
1 id , 13 en 14, worden alleen a fgegeven voo r 
Curaçaosche zeeschepen, welke overeenkomstig 
de daaromtrent bestaande voorschr iften zijn 
te boek geste ld in het openbaar regi ster , vol 
gens het Wetboek van Koophandel voor de 
kolonie Curaçao gehouden voor de teboekstel-
1 ing van zeeschepen. 

2. Zeebri even worden niet afgegeven voor 
zeeschepen op voet van oorlog uitgerust, noch 
voor zeeschepen, van welke de Gouverneur 
vermoedt, dat zij in strijd met de onzijdi gheid 
van het Koninkrijk, daaronder begrepen de 
overzeesche gebiedsdeelen, op voet van oorlog 
uitgerust zullen worden. 

7. Een zeebrief, als bedoeld in artikel 6, 
eerste I id, vermeldt: 

a. den naam van het zeeschip en dien van 
het kantoor, a lwaar het in het openbaar re
g ister is te boek gesteld; 

b. den inhoud, waarop het volgens de ter 
zake geldende wettelij ke bepalingen is ge
meten: 

c. de beschrijving van het zeeschip volgens 
de teboekstelling in het openbaar register; 

d. den naam van den natuurlijken persoon, 
den rechtspet· oon, de reederij of de vennoot
schap, aan wien of aan welke het zeeschip 
toebehoort. 

8. 1. Een zeebrief, a ls bedoeld in artikel 6, 
ee rste lid , wordt in Onzen naam uitge re ikt 
door den Gouverneur na overlegging van een 
afschrift van de teboekstelling van het sch ip 
in het openbaar register op grond van eene 
verklaring van den betrokken kantonrechter, 
dat het zeeschip ingevolge artike l 3 een Cu
raçaosch zee chip is, en van den volgens de 
bestaa nde wette lijke voorschriften afgegeven 
meetbrief. 

2. Indien het afschr ift van de teboekstel
ling meer dan twee dagen vóór dien van de 
overlegging is uitgereikt, moet daarnp voor
komen eene binnen dien termijn gestelde ver
klaring van den bewaarder van het openbaar 
register, houdende, dat sedert de uitreiking 
van het afschr ift de teboekstelling niet gewij
zigd is. 

3. Voor een zeeschip, dat op een de r andere 
e ila nden dan het e iland Curaçao werd aange 
koch t of gebouwd, geeft de betrokken gezag
hebbe,· met inachtneming van de te dezen be-
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staande bepalingen, in Onzen naam een voor
loopigen zeebrief af. Deze voorloopige zee
brief vermeldt de in artikel 7 bedoelde ge
gevens en is geldig tot aan de uitreiking van 
een zeebrief door den Gouverneur ; zij ver
valt in elk geval v ier m aanden na de afgifte. 
Van de uitreiking van zoodanigen voorloopi
gen zeebrief geeft de betrokken gezaghebber 
onverwijld kennis aan den Gouverneur, onder 
bij voeging in afschrift van de aan hem over
gelegde stukken. 

4 . Bij de uitreiking van een zeebrief op 
grond van het bepaalde bij het eerste lid 
wordt de voorloopige zeebrief ingehouden. 

9. De aanvrage moet worden gedaan door 
of vanwege dengene, te wiens naam het zee
sch ip in het openbaar register is te boek ge
eteld . 

10. 1. Zeebrieven vervallen: 
a. door het verloop van vier jaren na den 

dag van afgifte; 
b. wanneer het zeeschip de hoeda nigheid 

van Curaçaosch zeeschip verl iest ; 
c. wanneer de naam of de inhoud van het 

zeeschip is veranderd of dit is verbouwd ; 
d. door gebruik van het zeeschip tot kaap 

vaart zonder vergunning van de Neder land
sche R egeer ing, tot zeeroof of tot het drij ven 
van s lavenhandel; 

e. wa nn er het zeeschip wordt gesloopt, 
vergaat of door zeeroovers of vij anden wordt 
genon1en; 

/ . wanneer zich een der bij artikel 647 van 
het Wetboek van Koophandel voor de kolonie 
GU1·açao bedoelde geva llen voordoet. 

2. Wanneer echter de termij n, onder a be
paa ld, verstrijkt of het geval, onder b bedoeld, 
zich voordoet, terwij l het zeesch ip buiten Cu
raçao is, blij ft, behoudens het bepaalde bij 
het volgende lid, de zeebrief van kracht tot de 
terugkomst van het zeeschip in Curaçao, doch 
niet langer dan gedu rende zes maanden. H et
zelfde geldt wanneer de inhoud van het zee
sch ip bu iten Curaçao is veranderd of het zee
sch ip daar is verbouwd, m its deze verander ing 
of verbouwing op den zeebrief is aangeteek nd 
door Onzen Mini ter van Koloniën of wel door 
den meest nabij zijnden Tederl andschen diplo
matieken, consul a i ren o f koloni a len ambtenaar. 

3. De zeebr ie f vervalt terstond door gehee
len overgang van het zeeschip in vreemden 
eigendom. 

ll. 1. Onverminderd het bepaalde bij de 
artt. 8 laatste l id, 13 laatste lid , 16 laatste l id 
en 17 laatste lid, zendt de e igenaa r van het 
zeeschip of de ka pitein, indien de vervallen 
zeebrief onder dezen berust, dit stuk met de 
eerste gelegenheid aan den Gouverneur. 

2. Indi en het zeesch ip buiten Cumçao wordt 
ges loopt, vergaat of door zeeroovers of 
vijanden wordt genomen of de zeebrief ten ge
volge van vervreemding van het zeeschip, voor 
het gehee l of voor een dee l, ver valt terwij I het 
zeeschip bui ten Cu1·açao is, geschiedt de inzen
ding van den vervallen zeebrief door tusschen
komst van Onzen M inister van Koloniën of 
wel van den meest nabijzijnden Nederlandschen 
diplomatieken, consulairen of kolonialen amb
tenaar. 

3. De oorzaak van het vervallen van den 
zeebrief wordt bij de inzending opgegeven . 

4. Voor den ingezonden zeebrief wordt aan 
den e igenaar of aan den kapitein een bewijs 
van ontvangst uitgere ikt. 

12. 1. In de gevallen, bedoeld in artikel 10, 
ee rste I id, onder ei en c, wordt op aanvraag 
van den rech thebbende een n ieuwe zeebrief 
uitgereikt. 

2. Deze aanvraag, met den verva ll en zee
brief in te zenden , gaat ve rgezeld van de in 
artikel 8 bedoelde stukken. 

3. Een nieuwe zeebr ief mag op boven
staanden voet mede worden uitgere ikt, wan
neer voldoende blijkt, dat de vroegere buiten 
schu ld van de belanghebbenden is verloren ge
gaan of niet kan worden overgelegd. 

4. Op aanvraag wordt, na e igendomsover
ga ng van het zeeschip, aan den nieuwen e ige
naar een zeebrief te zij nen name uitge re ik t , 
m its het schip de hoedanigheid va n Cura
çaosch zeeschip heeft behouden . De uitre iking 
geschiedt na overlegging van een afschr ift van 
de teboekstelling van het schip ten name rnn 
den aanvrager in het openbaar register op 
g rond van eene rechterlijke verk laring a ls be
doeld in het eerste lid van artike l 8, en tegen 
inlevering van den aan den vorigen e igenaar 
uitgere ikten zeebrief. Desgevraagd kan ook 
worden volstaan met de aanteekening van den 
e igendomsovergang op den bestaanden zee
brie f. 

13. 1. Bij aankoop of aanbouw van een zee
schip buiten Cu,·açao is Onze Minister rnn 
Koloniën of de Gouverneur bevoegd om in On
zen naam dat schip een voorloop igen zee
brief uit te re iken, indien het beantwoordt aan 
de ve reischten in artikel 3 voo r Curaçaosche 
zeeschepen gesteld. 

2. Deze zeebr ief vermei dt den naam van 
het zeesch ip, den inhoud va n het schip naar de 
meting van het land, waar het is aangekocht 
of gebouwd, de soort en andere kenmerken 
van het sch ip en den naam van den natuur
lijken persoon, den rechtspersoon, de reederij 
of de vennootschap, aan wien of aan welke 
het schip toebehoort. De zeebr ief is geld ig voor 
den daarin uitgedrukten te rmij n, welke echter 
den t ijd van zes maanden na de e igendoms
overdracht of de oplevering niet mag ove,·
schrijden. H ij m ag eerst worden afgegeven 
nada t de e igendom op naar het oordeel van 
den i\l in iste r of van den Gouverneur voldoende 
wijze is aangetoond . 

3. Bij de aankomst in Curaçao wordt de 
voorloopige zeebri ef bij de inklaring door de 
daarmede belaste ambtenaren of door den 
havenmeester ingehouden. 

14. 1. De Gouverneur kan, zoo noodig, een 
buitengewonen zeebrief verleenen voor een zee
schip, in Curaçao voor rekening van n ie t in 
Curaçao wonende of gevest igde personen ge
bouwd, gekocht of uitgerust, opdat d it schip 
onder ederlandsche vlag rechtstrneks binnen 
een bij dien brief bepaa lden termij n naar het 
land van zijne bestemming kan worden ge
voerd. 

2. Bij aankomst ter bestemmingsplaats 
wordt met dezen zeebrief gehandeld volgens 
de laatste drie leden van a rtike l ll. 

3. Indien naar het oordeel van den Gou
verneur van een op den voet van dit artike l 
verleenden buitengewonen zeebri ef m isbruik 
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wordt gemaakt, of bij den Landvoogd gegrond 
vermoeden bestaat, dat zoodanig misbruik zal 
worden gemaakt, stelt hij dien zeebnef ter
stond buiten werking. 

15. De Gouverneur is bevoegd om, overeen
komstig nader door hem te geven voorschrif
ten ter zake, voor schepen, bij welke over
wegend Curaçaosche belangen betrokken zij n 
en welke a lleen voor rivier- of kustvaart bui
ten Curaçao worden gebru ikt, t ijdelijk ver
gunning te verleenen tot het voeren van de 
Nederlandsche vlag, voor een in de vergunning 
aangegeven gebied. 

16. l. All e kapiteins van zeeschepen, zoo 
ederlandsche als N ederlandsch-Indische, Su

rinaamsche, Curaçaosche en vreemde, zijn ge
houden, bij het in- of uitvaren van Cura
çaosche zeehavens of zeegaten een geldi gen zee
brief of een ander geldig bewijs van de na
tionali te it van hun schip te vertoonen aan de 
ambtenaren, belast met de in- of uitkl aring 
en desgevorderd aan den havenmeester. Bij 
gebreke daarvan verleenen die ambtenaren 
geen exped itie en mogen zij het zeeschip des
noods aanhouden, totdat het vereischte docu
ment wordt overgelegd. Bij het binnenkomen 
mag echter onder de noodige voorwaarden 
vergunning worden verleend, om zoodanig 
schip naar de bestemmingsplaats over te bl'en
gen en om dààr of elders de lading op te . 
slaan. 

2. Ongeldige en vervallen zeebrieven en 
Yergunningen worden door de consulaire amb
tenaren, door de ambtenaren bij de in- of 
uitklaring of door den havenmeester inge
houden. 

17. l. De kapitein van een Curaçaosch 
zeeschip is verplicht om, wanneer het schip 
eene vreemde haven binnenvalt waar een 
Nederlandsch consulair ambtenà~r is geves
tigd, en aldaar langer dan vier en twintig 
uur verblijft, uiterlijk op den tweeden dag na 
dien van aankomst zich bij dien ambtenaar te 
vervoegen, ten einde den zeebrief te doen af
teekenen. 

2. De kapiteins van Curaçaosche zeesche
pen, varende in een of meer geregelde dien
sten op vreemde havens, moeten hunne zee
Lrieven eenmaal per jaar, en wel bij de eerste 
binnenkomst in die havens, op de bedoelde 
wijze doen afteekenen. 

3. Ongeldige zeebrieven, waaronder begre
pen vervallen zeebrieven, worden door den 
consulairen ambtenaar ingehouden. 

18. Van elk schip, waarvoor een zeebrief, 
a ls bedoeld in artikel 6, eerste lid, of eene 
vergunning als bedoeld in artikel 15 is ver
leend, moet door de zorg van den eigenaar de 
naam met duidelijke goed zichtbare letters op 
het achterschip zijn vermeld. H etzelfde geldt 
voor den naam van het eiland, waar het schip 
tehuis behoort. 

19. 1. De Gouverneur is bevoegd, bij ge
motiveerde beschikking op grond van bijzon
dere omstandigheden, 

a. afwijking toe te staan van de verplich
ting tot overlegging van den meetbrief

1 
be

doeld in het eerste en van het bepaalae in 
het tweede lid van artikel 8; 

b. de geldigheid van een zeebrief te doen 
voortduren ook na het in artikel 10, tweede 

lid, bedoelde tijdstip en wel gedurende een 
bepaalden tijd of tot het doen van eene be
paalde reis ; 

c. den geldigheidsduur van een voorloopi
gen zeebrief en van een buitengewonen zee
brief te verlengen. 

2. Verlenging, a ls onder· b bedoeld, als
mede de onde1· c bedoelde verlenging van een 
buitengewonen zeebrief, mag slechts éénmaal 
plaats vinden. 

20. 1. Niet-nakoming van het bepaalde bij 
dit besluit betreffende het inzenden van ver
vallen zeebrieven of van vervallen vergunnin
gen als bedoeld in artikel 15 wordt gestraft 
met geldboete van ten hoogst,, twee duizend 
gulden. 

2. Niet-nakoming van het bepaalde bij ar
tikel 17, eerste of tweede lid, of van het be
paalde bij artikel 18, wordt gestraft met geld
boete van ten hoogste duizend gulden. 

3. De strafbepalingen zijn toepasselijk op 
ieder, die zich hetzij binnen, hetzij buiten 
Curaçao schuldig maakt aan het strafbaar 
gestel de feit. 

4. De strafbaar gestelde feiten worden be
schouwd als overtredingen. 

5. Indien een bij dit artikel strafbaar ge
steld feit wordt begaan door of vanwege een 
rechtspersoon, wordt de strafvervolging inge
steld en de straf met inachtneming van artikel 
53 van het Wetboek van Strafrecht voor de 
kolonie Curaçao bepaald tegen de leden van 
het bestuur. 

21. 1. Ieder eigenaar, ieder mede-eigenaar, 
ieder boekhouder, ieder beheerend vennoot en 
ieder bestuurder, naar gelang het Curaçaosch 
zeeschip toebehoort aan één persoon, aan meer 
personen, aan eene reederij waarin een boek
houder is aangesteld, aan eene vennootschap 
onder eene firma of bij wijze van geldschie
ting, aan eene naamlooze vennootschap, ver
eeniging of stichting, is verplicht bij het kan
toor, waar het schip in het openbaar register 
is te boek gestel cl, aangifte te doen van het 
vervallen van een zeebrief op grond van het 
bepaalde in het eerste lid van artikel 10. 

2. Hij die niet of niet behoorlijk voldoet 
aan deze verplichting wordt gestraft met eene 
geldboete van ten hoogste duizend gulden. 

3. Dit strafbaar feit wordt beschouwd als 
eene overtreding. 

22. De ambtenaren van het haven- en loods
wezen, die van de invoerrechten en accijnzen 
en de consulaire ambtenaren zijn bevoegd om 
proces-verbaal op te maken wegens alle over
tredingen van dit besluit, welke te hunner 
kennis komen. Een aldus opgemaakt proces
verbaal geldt als wettig bewijsmiddel voor de 
daarin geconstateerde overtredingen, mits het 
voldoet aan de voorschriften van artikel 312 
van het Wetboek van Strafvordering voor de 
kolonie Curaçao, met dien verstande, dat, in
geval zij zijn opgemaakt door een consulair 
ambtenaar, zij bevestigd worden door zijn 
daarin opgenomen schriftelijken eed (belofte). 

23. 1. Zeebrieven, reeds verleend en alsnog 
geldig bij de inwerkingtreding van dit besluit, 
blijven van kracht voor zoover en voor zoo
lang zij niet vervallen ingevolge de desbe
treffende voorschriften van dit besluit. 

2. Behoudens het bepaalde bij het vorig ljd 
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wordt het Koninklijk besluit van 28 Mei 1871 
n°. 18 (Publicatieblad n°. 12), zooals dit thans 
1 uidt, ingetrokken. 

3. De Notificatie van 9 Mei 1845, waarbij 
wordt daargesteld een uiterlijk kenteeken voor 
kustvaarders (Publicatieblad 1816- 1851, . n°. 
261), verva lt. 

24. l. Dit besluit kan worden aangehaald 
onder den titel: ,,Curaçaosch zeebrievenbe
sl uit 1933". 

2. Het treedt in werking op een door den 
Gouverneur van Curaçao te bepalen tijdstip. 

Onze Minister van Koloniën is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad geplaatst en in afschrift gezonden 
zal worden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 17den Maart 1933. 
WILHELMINA. 

D e Minister van Koloniën, De Graaf f. 
(Uitgeg. 31 Maart 1933.) 

s. 111. 

22 Ma,:u·t la33. WET tot vaststelling van het 
derde hoofdstuk der Rijksbegrooting voor 
het d ienstjaar 1933. 

D e begrooting wo1·dt als volgt vastgesteld: 

Titel A. Gewone Dienst 
Titel B. Kapitaaldienst 

Geheele Dienst 

5. 112. 

3,829.259 
ihil 

f 3,829,259 

22 Maart 1933. WET, houdende vaststelling 
van het el fde hoofdstuk der Rijksbegroo
ting voor het dienstjaar 1933. 

De begrooting wordt als volgt vastgesteld: 

Titel A . Gewone Dienst 
Titel B. Kapitaaldienst 

Geheele Dienst 

s. 113. 

f 5,446,556 
Nihil 

f 5,446,556 

22 Maart 1933. BESLUIT bepalende het t ijd
stip van inwerkingtreding van de wet van 
11 Februari 1932 (Staatsblad n°. 45) tot 
wijziging van de Auteurswet 1912 met 
het oog op bemiddeling inzake muziek
auteursrecht. 

l nwerkingtred;i,ng 15 April 1933. 

s. 114. 

23 Maart 1933. BESLUIT houdende w1J z1-
ging van het Rijkstelegraafreglement 1926. 

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

Waterstaat van 14 Maart 1933, n°. 5, Hoofd
bestuur der Posterijen, Telegrafie en Telefo
nie· 

Den Raad van State gehoord (advies van 
21 Maart 1933, n°. 42); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 22 Maart 1933, n°. 3, 
Hoofdbestuur der Posterijen, 'l'elegrafie en 
Telefon ie; 

Gelet op artikel 16 van de Telegraaf. en 
Telefoonwet 1904 (Staatsblad n°. 7); 

In aanmerking nemende, dat het wenschel ij k 
is het Rijkstel egraafreglement 1926 in over
eenstemming te brengen met de bepalingen. 
welke, te rekenen van 1 April 1933, voor het 
internationaal telegraafverkeer zull en gelden: 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: . 
Art. I. In artikel 15 , 2e lid van het Rij ks

telegraafreglement 1926 wordt 
" Uitgesteld telegram in de 

Fransche taal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . of LCF 
Uitgesteld telegram in de taal van 

het land van afzending of in de door 
dit land aang.iwezen taal.... .. .. .... ... of LCO 

Uitgesteld telegram in de taal van 
het land van bestemming of in de 
door dit land aangewezen taal. ...... .. of LCD" 
vervangen door: 

" Uitgesteld telegram .. .. .. ..... ........ .. of LC 
Brieftelegram in het Europeesch 

verkeer .. ... ........ .. ......... ............. ..... of ELT 
Brieftelegram in het buiten-Euro-

peesch verkeer ..... .. ...... ........... ...... of NLT 
of DLT 

naar gelang van het verkeer". 
Art. II . In artikel 43 van genoemd Regle

ment wordt in het eerste en het tweede lid 
telkens "drievoud" gewijzigd in "tweevoud". 

Art lII. In artikel 44 van genoemd R egle
ment wordt "drievoudigen" vervangen door 
,,tweevoudigen". 

Art. IV. In artikel 48 van genoemd Regle
ment wordt in het 17e lid " drievoudige" ge
wijzigd in "tweevoudige" . 

Art. V . Artikel 56 van genoemd Regle
ment wordt gelezen als volgt: 

Uitgestelde telegrammen. 
Art. 56. l. In het verkeer met de daar • 

voor in aanmerking komende landen buiten 
Europa kunnen bijzondere telegrammen tegen 
de helft van den ge wonen prijs worden ge
wisseld , onder voorbehoud, dat deze eerst na 
telegrammen tegen vol tarief en perstelegram. 
men worden overgese ind. 

2. De inhoud van deze telegrammen, uit
gestelde telegrammen genoemd, moet geheel 
in verstaanbare taal zijn gesteld, in één en 
dezelfde taal, welke gekozen is uit de voor 
telegrammen in verstaanbare taal toegelaten 
talen (art. 11). 

3. De uitdrukkingen, genoemd in art. 11 , 
2e lid , die niet het karakter van een telegram 
in verstaanbare taal wijzigen, zijn in uitge
stelde telegrammen toegelaten. 

4. Bovendien zijn bij wijze van uitzonde
ring eigennamen, firmanamen en uitdruk
kingen, die koopwaar of een soort koopwaar 
aanduiden, in den inhoud toegelaten in een 
andere taal dan die, waarin het telegram is 
gesteld. 

5. Voor uitgestelde telegrammen moet de 
afzender boven het adres de betaalde dienst
aanwijzing = LC = schrijven. 

6. Radio. en kustseintelegrammen worden 
niet als uitgesteld telegram toegelaten. 

7. Op een telegram, dat getallen, namen 
of woorden zonder samenhang bevat, of dat 
op zich zelf voor den telegraafdienst geen ver-
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staanbare beteekenis heeft, is het in dit arti. 
kel genoemde verlaagde tarief niet van toe
pass ing. 

8. Overeengekomen adressen worden toege
laten, wanneer zij in een zinsverband voorko
men, dat hen duidelijk als zoodanig kenbaar 
maakt. 

9. Indien in cijfers geschreven getallen, 
handelsmerken en verkorte uitdrukkingen in 
den inhoud worden gebruikt, mag het aantal 
van deze woorden en groepen, geteld volgens 
de regelen van de prijsberekening, niet meer 
bedragen dan het derde gedeelte van het aan
tal woorden van den inhoud en de ondertee
kening, dat in de prijsberekening is begrepen. 
Indien de berekening van het derde gedeelte 
een gebroken getal tot uitkomst geeft, wordt 
het tot het naast hoogere geheele getal afge
rond. 

10. Voor uitgestelde telegrafische postwis
sels wordt deze beperking echter alleen toege
past op de mededeelingen van particulieren 
aard, die eventueel op den inhoud van den 
eigenlijken postwissel volgen. 

ll. Bij wijze van uitzondering mag in uit
gestelrle telegrammen , afkomstig uit of be
stemd voor China, de inhoud geheel bestaan 
uit groepen van vier cij fers, welke ontleend 
zijn aan het officieele telegrafisch . woorden
boek van de Chineesche Administratie. 

12. De afzender moet op de minuut van 
het telegram een verklaring onderteekenen, 
waarin uitdrukkelijk wordt gezegd, dat de in
houd geheel in verstaanbare taal is gesteld, 
en geen andere beteekenis heeft, dan die, wel 
ke uit zijne redactie is op te maken. De ver
klaring moet de taal aangeven, waarin het 
telegram is gesteld. 

13. Voor uitgestelde telegrafische postwis
sels wordt de verklaring alleen geëischt, als 
de officieele inhoud wordt gevolgd door een 
mededeeling va,: particulieren aard. 

14. Uitgestelde telegrammen kunnen alle 
betaalde dienstaanwijzingen dragen, behalve 
die betreffende dringende en gedeeltelijk drin
gende overseining. 

15. De kosten , welke van toepassing zijn op 
rle verschillende bijzondere diensten, welke 
door den afzender met betrekking tot een uit
gesteld telegram zijn verzocht (betaalde nota, 
wijze van aflevering, TC, enz.) zijn dezelfde 
als voor een gewoon telegram; na te seinen 
telegrammen kunnen echter tegen het ver
laagde tarief van uitgestelde telegrammen 
worden nageseind als deze telegrammen tus
schen de Administratie welke naseint en die 
van nieuwe bestemming zijn toegelaten. De 
daarop betrekking hebbende betaalde dienst
aanwijzingen worden tegen het verlaagde ta
rief berekend. 

16. Uitgestelde telegrammen kunnen na de 
gewone telegrammen worden afgeleverd. 

17. Indien het kantoor van bestemming 
bemerkt, dat een uitgesteld telegram, dat in 
een andere taal dan die van het land van af
zending is gesteld, niet voldoet aan de bepa
lingen van het 2e tot en met het 4e lid van 
dit artikel, of dat een uitgesteld telegram niet 
voldoet aan de bepalingen van het 7e, 8e en 
9e lid, kan het van den geadresseerde bijbe. 
tal ing heffen tot een bedrag, gelijk aan het 

verschil tusschen hetgeen voor het telegram 
berekend tegen yol tarief en tegen het tarief 
der uitgestelde telegrammen is verschuldigd. 

Art. VI. In art. 59 van genoemd Regle
ment wordt in het le lid, I, b, na 4°. opgeno
men een nieuw nummer 4bis, luidende: 

4bis. 72 uur als het een brieftelegram in 
het buiten-Europeesch verkeer betreft. Dit tijd. 
vak vangt aan na afloop van den termijn, 
waarbinnen het briefte legram moest worden 
a fgeleverd krachtens de bepalingen van art. 
61, 8e lid. 

Art. VII. Artikel 61 van genoemd regle-
ment wordt gelezen als volgt: · 

Brieftelegrammen. 

Art. 61. 1. In het verkeer met de daar
voor in aanmerking komende landen zijn brief
telegrammen tegen verlaagd tarief toegela
ten . Deze berichten worden aangeduid door de 
betaalde voor het adres te plaatsen dienstaan· 
wijzingen = ELT = voor zoover het Euro
peesch, en = NLT = of = DLT =, voor zoo
ver het buiten-Europeesch verkeer betreft. 

2. Voor zoover de regeling niet geschiedt 
bij bijzondere overeenkomsten, gelden de vol
gende voorschriften. 

3. Radiotelegrammen, kustseintelegrammen 
en telegrafische postwissels zij n niet toegela
ten als brieftelegram. 

4. Het gebruik van verkorte of overeen
gekomen adressen in het adres van brieftele
grammen is toegelaten op de voorwaarden, ge
noemd in artikel 16, lid 8. 

5. Ten aanzien van brieftelegrammen zij n 
alleen de volgende bijzondere diensten toege-
1 aten: antwoord betaald, poste restante, tele
graaf restant, geluktelegrarn en na eining óp 
verzoek van den geadresseerde. De daarop be
trekking hebbende betaalde dienstaanwijzingen 
(= RPx =, =GP =, = TR =,=LX= en 
= Nageseind uit ...... =) worden tegen ver-
] aagd tarief berekend. 

6. Naseining geschiedt, zoo noodig na door
haling of wijziging van de aanwijzing = ELT 
=, = NLT = of = DLT =, volgens de in 
het verkeer tus chen het land van naseining 
en het land van bestemming van toepassing 
zijnde tarieven en de soorten van diensten 
die in dat verkeer zijn toegelaten. 

7. Het minimum aantal te berekenen woor
den wordt voor brieftelegrammen op 25 be
paald. 

8. De aflevering van brieftelegrammen 
moet plaats hebben: 

voor de brieftelegrammen ELT en NLT: den 
morgen, volgende op den dag van aanbie
ding; 

voor de brieftelegrammen DLT: den mor
gen van den tweeden dag volgende op dien 
van aanbieding. 

9. De aflevering van brieftelegrammen ge
schiedt op de wijze als door den Directeur
Generaal der Posterijen, Telegrafie en Tele
fonie zal worden bepaald. 

10. Voor brieftelegrammen wordt terugbe
taling van kosten alleen toegestaan in de ge
vallen, bedoeld in artikel 59, l e Jid , I , let
ters a), /) en j); voor brieftelegrammen van 
het buiten-Europeesch verkeer ook in het ge-
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val, bedoeld in artikel 59, le lid, I, letter b) 
snb 4bis. 

ll. Brieftelegrammen worden overgeseind 
op gelijken voet met uitgestelde telegrammen. 

12. Betaalde nota's betreffende brieftele
grammen worden steeds tegen vol tarief be
rekend. 

13. Op brieftelegrammen zijn van toepas
si ng de bepalingen van artikel 56, 2e, 3e, 4e, 
7e, 8e, 9e, lle, 12e en 17e lid. 

14. M et betrekking tot de bepaling van het 
toegelaten aantal getallen in cijfers geschre
ven, handel smerken !)Il verkorte uitdrukkingen 
(art. 56 , 9e lid), wordt een brieftelegram 
altijd geacht ten minste 25 woorden te bevat
ten, zelfs al is het werkelijke aantal woorden 
minder dan 25. 

Art. VIII. Dit besluit treedt in werking 
op 1 April 1933. 

Onze '1inister van W aterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad za l worden geplaatst en waarvan 
a fschrift zal worden toegezonden . aan den 
Raad van S tate. 

's-Gravenhage, den 23sten Maar t 1933. 
WILIIELMINA. 

De M inister van Waterstaat, P. J . R e y me r. 
(Uitg eg. 28 Maart 1933.) 

5. 115 . 

23 Maart 1933. BESLUIT tot wijzi g ing van 
het Koninklijk besluit van 11 Juli 1921 
(Staatsblad n°. 918) , zooals dit laatstelijk 
is gewijzi gd bij Koninklijk besluit van 27 
April 1931 (Staatsblad n°. 173 ), houdende 
voor chriften, regelende de bevoegdheden 
tot het geven van nijverheidsonderwijs en 
de daarmede verband houdende examens. 

Wij WILHELMI1'A, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetensch appen van 4 
Maart 1933, n° . 37634 , afdeeling Nijverhei ds
onderwijs; 

Overwegende, dat het in verband met het 
door den ongunstigen economischen toestand 
heerschende gebrek aan werkgelegenheid in 
industne en bedrijven wenschelijk is gebl eken, 
voor zoolang de ongunstige economische om
standi gheden voortduren, de 1·egel ing va n den 
voor het deel nemen aan de examens voor 
eenige a kten van bekwaamheid tot het geven 
van nijverheidsonderwijs geëischten practijk
t ijd te wijzigen; 

Den R aad van State gehoord (adv ies van 
21 faart 1933, n°. 39); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Mi nister van 22 Maart 1933, n°. 
5861. Afdeeling Nijverheidsonderwijs; 

I-Iebben goedgevonden en v e rstaan, te be 
palen: 

Art. I. Tot een na der door Ons te bepalen 
tijd8tip kan Onze Minister van Onderwijs, Kun
sten en Wetenschappen, den voorzitter van de 
desbetreffende examencommissie gehoord , aan 
een candidaat voor een der examens voor de 
akten N3, N4, N5, Nl0, Nb, N c, 'e, Nf, Nh , 
Nj , Nk, NI , ' m , Nn, o en Np, vermeld in 
Ons beslui t van 11 Juli 1921 (Staatsblad n°. 
918), zooals dit laatstelijk is gewijzigd bij Ons 
besluit van 27 April 1931 (Staatsblad n°. 

1 173) , op diens verzoek verminderi ng toestaan 
van den eisch, dat hij tenminste 6 j'.lar prac
tisch werkzaam is geweest, mits de candidaat 
ten genoegen van Onzen voornoemden Minis
ter kan aantoonen, dat hij na 1 Januari 1931 
tengevolge van werkloosheid in zijn vak in de 
onmogelijkheid heeft verkeerd, dien termijn te 
volbrengen, doch overigens practisch voldoen
de geoefend is . 

Art. II. Di t besluit treedt in werking met 
ingang van den tweeden dag, volgende op 
dien va n de dagteekening van het Staatsblad, 
waarin het is opgenomen. 

Onze Minister voornoemd is belast met de 
, uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 

Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
a fsch r ift zal worden gezonden aan den Raad 
v~ n State. 

's-G ravenhage, den 23sten Maart 1933. 

s. 116. 

WILHELMINA. 
D e M inister van Onderwijs, 
K unsten en W etenschappen, 

J. Terp s tra. 
( Uitg eg. 24 Maart 1933.) 

23 Maart 1933. BESLUIT, houdende bepa
lingen betreffende instelling van schat
tingscommissiën voor de inkomstenbelas
ting voor meer dan één gemeente. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordrach t van Onzen Minister van 

Financiën van 20 M aart 1933, n°. 18, Directe 
Belastingen; 

Gelet op art. 57, tweede lid , der Wet op 
de Inkomstenbelasting 1914 en op Ons besluit 
van 27 F ebruar i 1932 (Staatsblad n°. 54) ; 

H ebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 
Art. I. In de tabel, behoorende bij Ons 

besluit van 27 Februari 1932 ( Staatsblad n°. 
54) worden de volgende wijzigingen gebracht: 

a. Onder " Provincie oordbrabant" ver-
valt: 
H elvoirt 1 9. Helvoirt en Cromvoirt. 

b. Onder " Provincie Zuidholland" worden 
ingevoegd de regels: 
Haastrecht 1 3a. H aastrecht en Vlist. 
Oude Tonge 1 12a. Oude Tonge en Nieuwe 
Tonge. 
Stad aan 't H ari ngvliet 1 15a. Den Bommel 
en stad aan 't H aringvliet. 

c. Onder "Provincie Zeeland" worden inge
voegd de regels: 
Kapell e 1 9a. Kapelle en Kl oetinge. 
Krabbendijke 1 9b . Krabbendijke en Waar
de. 
Kruiningen 1 9c. Kruiningen en Schore. 

d. Onder "Provinc ie Limburg" vervalt: 
Herkenbosch 1 14. M elick en Herkenbosch, 
Vl odrop en St. Odili ënberg. 

en wordt ingevoegd: 
St. Odiliënberg 1 23a. Vlodrop en St. Odi
liënberg. 

Art. Il . De bij artikel I ingestelde com
miss iën en de door de gemeenteraden van 
H elvoirt en H erkenbosch nieuw te benoemen 
commissiën treden in functie met 1 Mei 1933. 

De Schattingscommissiën, thans bestaande 
voor de gemeenten, waarvoor nieuwe commis-
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s1en in functie treden, zijn met ingang van 
dien datum ontbonden. 

Onze Minister van Financiën is belast met 
de uitvoering van di t besluit, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 23sten Maart 1933. 
WILHELM! A . 

De M inister van Financiën, De Ge e r. 
( Uitgeg. 7 April 1933.) 

s. 117. 

24 Maart 1933. WET tot vaststelling van het 
tiende hoofdstuk der Rijksbegrooting voor 
het dienstjaar 1933. 

D e begrooting wordt als volgt vastgesteld: 

Titel A. Gewone Dienst f 45,011,992 
Titel B. K apitaaldienst 300,000 

Geheele Dienst f 45,311,992 

!,, 11 8. 

24 Maart 1933. WET tot vaststelling van het 
negende hoofdstuk der Rijksbegrooting voor 
het dienstjaar 1933. 

De begrooting wordt al_s volgt vastgesteld: 

Titel A.. Gewone Dienst . f 66,749,970 
Ti tel B . Kapitaaldienst . 34,873,000 

Geheele Dienst . f 101,622,970 

S. 119. 

24 Maart 1933. BESLUIT tot vernietig ing 
van een tweetal bepalingen van het regle
ment van orde ·voor de vergaderingen van 
het college van burgemeester en wethouders 
der gemeente Didarn . 

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

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken, 
van 1 Maart 1933, n°. 22489, afdeeling Bin
nenlandsch Bestuur, tot vernietiging van een 
tweetal bepalingen van het reglement van 
orde voor de vergaderingen van het college 
van burgemeester en wethouders der gemeente 
Didam; 

Overwegende: 
dat arti kei 3 van het reglement van orde 

voor de vergaderingen van het college van 
Lurgemeester on wethouders der gemeente 
D ida,n, g,~lijk dat reglement laatstelijk bij be
si uit van dat college dd. 19 Juli 1932 is ge
w ijzigd, onder meer, de volgende bepaling 
bevat: 

"Buitengewone vergaderingen worden zoo 
mogelijk zes uren tevoren, schriftelijk met op
gaaf van de te behandelen onderwerpen door 
don voorzitter ter kennis van de leden ge
bracht en gehouden op den dag en het uur als 
bepaald door dongene, die deze vergadering 
verlangt"; 

dat derhalve volgens dat voorschrift n iet a l
leen de voorzitter, doch ook ieder der wet
houders afzonderl ijk bevoegd is dag en uur 
te bepalen, waarop eene door hem verlangde 
l,uitengewone vergadering van het college van 

burgemeester en wethouders wordt gehouden; 
Overwegende, dat ten aanzien van het or

gaan, dat bevoegd is, vergaderingen van het 
college van burgemeester en wethouders uit te 
chrijven, in de gemeentewet geen bepaling 

voorkomt· 
dat artikel 97, 20 lid , der gemeentewet ech

ter de leiding van het college van burgemees
te r en wethouders opdraagt aan den burge
meester · 

dat, v'oor wat den raad betreft, blijkens a r
tikel 47 tot de leiding van den voorzitter be
hoort het bepalen van dag en uur der ver
gaderingen; 

dat, bij gebreke van een afwijkende bepa-
1 ing, moet worden aangenomen, dat ook ten 
aanzien van het college van burgemeester en 
wethouders het bepalen van dag en uur der 
vergaderingen tot de competentie van den 
voorzitter behoort; 

dat deze meening wordt gestaafd door de 
bepaling van artikel 98, 4e lid, der gemeente
wet, welke in het daar voorziene geval het 
beleggen van een nieuwe vergadering van 
burgemeester en wethouders opdraagt aan den 
burgemeester ; 

dat mitsdien bovenaangehaalde bepaling 
van a rtikel 3 van het ondenverpelijke regle
ment van orde, voor zoover deze strekt tot 
toekenning aan de leden van het college van 
burgemeester en wethouders van de bevoegd
heid dag en uur eener door dat college te 
houden vergadering te bepalen, in strijd is met 
de gemeentewet; 

Overwegende voorts: 
dat artikel 6 van bovengenoemd reglement 

van orde, regelende de orde van werkzaam
heden, welke in de vergaderingen wordt in 
acht genomen, onder punt e de volgende be
paling bevat: 

,,e. de voorstellen der leden worden ge
hoord en in overweging aangenomen, tenzij in 
een onvol tallige vergadering é'n der leden 
verlangt, dat deze tot de volgende vergade
ring worden aangehouden" ; 

dat deze bepaling derhalve de mogelijkheid 
onderstelt, dat in elke onvoltallige vergade
ring van burgemeester en wethouders omtrent 
voorstellen der leden kan worden beraad
si aagd en besloten; 

dat ingevolge artikel 98, eerste lid , der 
gemeentewet het college van burgemeester en 
wethouders niet mag beraadslagen of beslui
ten, zoo niet meer dan de helft zijner leden, 
of, is dit getal oneven, de grootste helft daar
van tegenwoord ig is; 

dat derhalve de bepaling vervat in boven
aangehaald punt e in hare strekking in strijd 
is met artikel 98, eerste l id, der gemeentewet, 
voor zoover zij toepassing zou vinden in het 
geval, in artikel 98, eerste lid, der gemeente
wet omschreven ; 

dat de bepaling, vervat in artikel 6, punt e, 
evenzeer in strijd is met het tweede lid van 
genoemd artike l 98, houdende, dat alle be
slui ten bij volstrekte meerderheid van stem
men worden opgemaakt; dat toch in eene ver
gadering, die volgens de mogelijke bedoel ing 
van genoemd punt e wel is waar onvoltallig 
zou zijn, doch waarin wel het in artikel 98, 
eerste I id, der gemeentewet vereischte aantal 
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leden tegenwoord ig is , op voorstel van slechts 
één dier leden een besluit zou kunnen worden 
opgemaakt; 

Gelet op artikel 185 der gemeentewet; 
Den Raad van State gehoord (advies van 14 

_.![aart 1933, n° . 29) ; 
Gelet op het nader rapport van Onzen voer

noemden Minister van 20 Maart 1933, n°. 
5406 , Afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
bovenaangehaalde bepaling vervat in a rtikel 

3 van het reglement van orde voor de vei-ga
der i ngen van het college van burgemeester en 
wethouders der gemeente Didam, voor zooveel 
betreft de voorwaarden "en gehouden op den 
dag en het uur a ls bepaald door dengene, die 
deze vergadering verlangt" a lsmede de bepa
ling, vervat in punt e van artikel 6 van dat 
regl ement, te vernietigen wegens strijd met 
de wet. 

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

's-Gravenhage, den 24sten Maart 1933. 

s. 120. 

WILHELM! A. 
De Minister van Staat, 

M inister van B innenlandsche Zaken, 
R u y s d e Be e r e n b r o u c k. 

(Uitge g. 11 April 1933.) 

25 Maart 1933. WET, houdende va tstelling 
van de begrooting van het Staatsbedrij f 
der Posterijen, Telegrafie en Telefonie 
voor het dienstjaar 1933. 

s. 121. 

25 Maa:rt 1933. BESLUIT tot verlenging van 
de schors ing van het bes! uit van den raad 
der gemeente B eerta van 6 December 
1932, strekkende tot tewerkstelling van 
a lle ongehuwde werkloozen, ouder dan 16 
jaar, bij de werkverschaffing. 

V e,·lengd tot 1 S eptember 1933. 

s. 122. 

28 Maa:rt 1933. BESLUIT, houdende· reor
ganisatie van de stichting "Coudewater", 
te R osmolen. 

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

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken 1 

van 24 Maart 1933, n°. 2557, afdeeling Arm
wezen· 

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

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. 1. Met ingang van 1 April 1933 wordt 

ingetrokken Ons besluit van den 22sten De
cember 1927 (Staatsblad n°. 399). 

2. Aan de Vereeniging Coudewater, ver
eeniging tot verpleging van zwak. en krank
zinni gen op het land, gevestigd te 's-Hertogen. 

L. & S. 1933. 

bosch, wordt vergunning verleend om van hare 
stichting "Coudewater", gelegen in de ge
meente R osmolen, de gebouwen, tot dusver 
bestemd en gebezigd voor de verpleging der 
lijders, met uitzondering van de villa, aldaar 
bekend onder den naam "sanatorium de Loo
fert" , en den Zuid-Oostelijken vleugel van 
het hoofdgebouw, genaamd "Parkzicht" , in 
te richten tot een gesticht voor krankzinnigen, 
overeenkomstig de voorheen en thans overge
legde teeken ingen en daarbij gegeven beschrij
ving. 

3. Van de stichting worden " Sanatorium 
De Loofert" en de Zuid-Oostelijke vleugel van 
het hoofdgebouw, ,,Parkzicht" genaamd, on
der de voorwaarden, vermeld in artikel 11 , 
aangewezen als eene inrichting, welke niet als 
gesticht voor krankzinnigen wordt beschouwd, 
ook wanneer daarin meer dan twee krank
zinnigen worden verpleegd. 

4. In het gesticht voor krankzinnigen mo
gen niet meer dan 521 vrouwelijke krank
zinnigen worden verpleegd. 

Evenwel mogen er gedurende het tijdvak, 
e indigende 31 December 1940, nog 61 vrouwe
lijke krankzinnigen verpleegd worden. 

5. In de inrichting, bedoeld in artikel 3, 
mogen niet meer dan 56 vrouwen verpleegd 
worden. 

Evenwel mogen er gedurende het tijdvak, 
e indigende 31 December 1940, nog 5 vrouwen 
verpl eegd worden. 

6. Zonder toestemming van Onzen Minis
ter van Binnenlandsche Zaken mogen op het 
terrein der stich t ing " Coudewater" geen op
stal !en, tenzij overeenkomstig de teekeningen 
en beschrijving, bedoeld in artikel 2, worden 
opgeri cht en mag aan derden niet de beschik
king over eenig deel van dit terrein worden 
gegeven. 

7. Zonder toestemming van Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken mag in de gebou
wen der sticht.ing " Coudewater" de rioleering 
en verdere inrichtingen op het terre in, zoo
mede in de omheining van de tu inen, geen 
verandering worden aangebracht, we lke ten 
gevolge zoude hebben, dat zij niet meer ge
heel overeenstemmen met de teekeningen en 
beschrijving, bedoeld in art ike l 2. 

8. I n elk voor meer dan één verpleegde 
bestemd slaapvertrek wordt op een duidelijk 
zichtbare plaats aangegeven het aantal perso
nen, waarvoo,· het vertrek bestemd is. 

9. De geneeskundige behandeling der ver
pleegden wordt opgedragen aan ten minste 
drie geneeskundigen, die gevestigd moeten 
zijn in woningen op het terrein der stichting 
,,Coudewater" en daar buiten geen genees
kundige praktij k, tenzij consultatieve, mogen 
uitoefenen. 

10. Van elke opnem ing, ontslag of over
lijden van een verpleegde wordt binnen twee 
we ken eene schriftelijke kennisgeving gezon
den aan diegene der Inspecteurs, bedoeld in 
artike l 1 der Wet van 27 April 1884 (Staat s
blad n° . 96), die door Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken is belast met het toe
zicht op de stichting "Coudewater". 

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

1. Tot de inrichting wordt te allen t ijde 
10 
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vrije toegang verleend aan den inspecteur, be
last met het toezicht op de stichting "Coude
water". 

2. Het bestuur, de geneeskundigen, ver
bonden aan de inrichting, benevens het overige 
aldaar werkzame personeel, geven den inspec
teur de door hem verlangde inlichtingen . 

3. De geneeskundigen, verbonden aan de 
inrichting maken regelmatig ten aanzien van 
de verple~gden, aan hunne behandeling toe
vertrouwd, nauwkeurig aanteekeningen, welke 
een duidelijk beeld geven van de voorgeschie
denis, zoomede van den toestand van de ver
pleegden in lichamelijk, gee~_te_l i~k en maat
schappel ijk opzicht, van de WIJz!_gmgen, welke 
deze toestand ondergaat, van b1Jzondere voor
vallen en van hetgeen in het belang der ver
pleegden wordt gedaan; uit deze aanteekenin
gen moet voorts nu en _dan _blijken. of. v~rt
zetting van de verplegmg m de mrichtmg 
nog noodzakelijk of wenschelijk is. Zij worden 
na het ontslag of overlijden van den .. ver
pleegde zorgvuldig bewaard gedur~nde v1Jf en 
twintig jaren. Van deze a_'.rnteekemngen _wordt 
aan den inspecteur op z1Jn verl angen mzage 
gegeven. 

4. De verpleegden worden niet belemmerd 
zich schriftelijk te wenden tot de hoofden der 
Depa·rtementen van algell?e!'ln bestuur, t:ot den 
inspecteur en tot den Off1c1er van Just1t1e. 

5. E en verpleegde wordt ontslagen: 
a. op 0igen verzoek of op dat van een der 

ouders of van den voogd , ingeval de ver
pleegde staat onder ouderlijke macht of voog
dij: 

b. op schriftelijke verklaring .:van den ge
neeskundige, of zoo er me!':r ZIJD, van d~n 
eersten geneeskundige, dat z1Jne ve~plegmg m 
de inrichting niet la nger noodzakehJk of wen
schelijk is; 

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

chriften welke door Onzen Minister van 
Binnenla'ndsche Zaken ten aanzien van het 
bepaalde in dit artikel mochten worden ge-
geven. .. 

12. Aan den inspecteur wordt te allen t1Jde 
vrije toegang verleend tot de dienstgebouwen 
der stichting "Coudewater". 

13. Het bestuur draagt zorg dat een af
schrift van dit besl uit en van de Ministerieele 
be chikkingen , bedoeld in de artikelen 6, 7 
en 11, zoomede een copie van de teeken ingen 
en beschrijving, bedoeld in artikel 2, aanwezig 
z"ijn in de stichting "Coudewater" en aan de n 
inspecteur, zoomede aan den Officier van Ju
st itie, · te all en tijde op verlangen ter inzage 
worden voorgelegd. 

Onze Minister van Binnenlandsohe Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 28sten Maart 1933. 
WILHELMINA. 

De M inister van Staat , 
Ministe,· van Binnenlandsche Zaken, 
R u y s d e B e e r e n b r o u c k. 

(Ui tgeg. 12 M ei 1933.) 

s. 123. 

29 Maart 1933. BESLUIT tot wijziging van 
de artikelen 1, 56, 76, 79 en 81 en toe
voeging van artikel 81a der Dranlnvet 
(Staatsblad 1931, n°. 476). 

Bijl. Handel. 2de Kam er 1932/1933, n°. 
300, 1- 7. 

Handel . id. 1932/1933, blz . 20i!6. 
Bijl. Handel. 1ste Kam er 1932/1933, n°. 

300, blz. 1-3. 
Handel . id. 1932/1933, blz. 471-476. 
Wij WILHELMINA, enz .. .. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is de artikelen 1, 56, 76, 
79 en 81 der Drankwet (Staatsblad 1931, n°. 
476) te wijzigen en een artikel 81a toe te 
voegen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. I. In artikel 1, onder a, en onder b. 

4, in artikel 39, eerste lid, onder b, en in 
artikel 59 . eerste lid , 7°., der Drankwet 
(Staatsblad 1931, n°. 476) wordt in de plaats 
van "vier" gelezen: vijftien. 

Art. II. In artikel 56 der Drankwet (Staats
blad 1931, n°. 476) worden de volgende wij
~igingen aangebracht: 

Lid 1 wordt gelezen als volgt: 
1. H et is verboden : 
a. in gemeenten, die Wij daarvoor hebben 

aangewezen, in eene voor het publiek toe
gankelijke locali teit, waarvoor burgemeester 
en wethouders eene vergunning of een verlof 
A hebben verleend of in de aanhoorigheià 
van zooclanige loca'liteit zonder toestemming 
van den burgemeester muziek, vertooningen 
of andere verrichtingen ten •;ermake van het 
publiek toe te laten. Deze bepaling is niet 
van toepassing op eene localiteit, waarvoor 
eene vergunning is verleend ingevolge artikel 
8, eerste lid; 

b. in eene voor het publiek toegankelijke 
localitei t, waarvoor eene vergunning of een 
verlof A is verleend, in de aanhoorigheid van 
zoodanige localiteit of in eene localiteit, die 
met zoodanige localiteit binnenshuis gemeen
schap heeft, zonder toestemming van den bur
gemeester gelegenheid tot dansen te geven. 

2. Wij bepalen bij algemeenen maatregel 
van bestuur onder welke voorwaarden de bur
gemeester toestemming mag verleenen tot het 
geven van gelegenheid tot dansen. De ge
meenteraad kan bovendien bij plaatselijke ver
ordening nadere voorwaarden stellen; op zoo
danige verordening is artikel 14 van de Ge
zondheidswet (Staatsblad 1919, n°. 784) van 
toepassing; zij is onderworpen aan de goed
keuring van Gedeputeerde Staten. 

Lid 2 wordt lid 3 met vervanging, twee
maal van: ,,het vorige lid" door: het eerste 
lid, onder a, en met schrapping van de woor
den: ,,of het geven van gelegenheid tot dan
sen". 

Lid 3 wordt lid 4. 
Art. III. 1. In het eerste en het vierde lid 

van artikel 76 wordt in de plaats van: ,,1 Mei 
1933" gelezen: 1 Mei 1934. 

2. In het tweede lid van artikel 76 wordt 
de punt aan het slot veranderd in een punt
komma· aan dat lid wordt toegevoegd: 3°. 
staan t~n name van een rechtspersoon, die 
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a lleen drank verkoopt voor gebru ik elders 
dan ter plaatse van verkoop en voor het be
drij f op 1 Mei 1931 ingevolge artikel 13 van 
de wet van 20 Juli 1870 (Staatsblad n°. 127) 
een verlengbaar crecliet voor wijn gold. 

Art. IV. 1. In het eerste lid van artikel 
79 en in artikel 81 van de Drankwet (Staats
blad 1931 n° . 476) wordt in ' de plaats van. 

een jaar1•, gelezen: twee jaren. 
" 2. In het tweede lid van artikel 79 wordt 
na de woorden: ,. wordt zij slechts toegestaan, 
indien" , ingevoegd: die rechtspers~on bestond 
op 1 Mei 1931 of na dien dag 1s g:evormd 
hetzij door hem, op wiens naam op dien da~ 
de vergunning of het verlof A stond, hetz1J 
door hem of hen, die op dien dag den houder 
van de vergunning of van het verlof A m de 
uitoefening van het bedrij f vervingen, _en. 

3. Aan arti kei 79 wordt een zesde lid toe
gevoegd, l uiclencle: 

6. Een verzoek om overschrijving, als be
doeld in het eerste lid , op een rechtspersoon, 
dat is a fgewezen omdat die rechtspers<>?n op 
1 Mei 1931 niet bestond, wordt alsnog m be
handeling genomen, indien de verzoeker bin
nen een maand na de inwerkingtreding van 
deze wet den wensch daartoe schriftelijk aan 
burgemeester en wethouders kenbaar maakt. 

Art. V. Ingevoegd wordt een artikel 81a, 
luidende: 

1. H et bepaalde in artikel 29, eerste lid, 
is mede van toepassing, indien de vergun
llinghoucler is overleden in het tijdvak van 1 
April 1931 tot 1 April 1932 en het verzoek 
om overschrijving, als bedoeld in dat l id, is 
gedaan vóór 1 Juli 1932. .. 

2. Verzoeken, die vóór 1 Juli 1932 z1Jn 
ingediend en waarop afwijzend is beschikt, 
op grond dat de termijn, in arti kei 29, e<'rste 
l iel voor het indienen van een verzoek ge
n~mcl niet is in acht genomen, worden op
nieuw 

0

in behandeling genomen, ind ien de ver
zoeker binnen een m aand na het inwerking 
treden van deze wet den wensch daartoe 
schriftelijk aan burgemeester en wethouders 
bekend maakt. 

A rt. VI. Artikel II van deze wet treedt 
in werk ing met ingang van een door Ons te 
bepalen dag. 

Lasten en bevelen, enz.; . 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 29sten Maart 

1933. 

s. 124. 

WILHELMINA. 
De Minister van Staat, 

Minister van B innenlanil.sche Zaken, 
Ru ys de Beerenbrouck. 

(Uitgeg. 30 Maart 1933.) 

29 11:laart 1933. WET tot het aangaan van 
een of meer geldl eeningen ten laste van 
het Rijk. 

Wij WILHELi\llNA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging gen~men hebben, 

dat het wenschelijk is ter aflo smg van vlot
tende schuld of ter verminder ing van de 
rente der N ationale Schuld een of meer gelcl
leeningen ten laste van het Rijk aan te gaan; 

Zoo i het, dat Wij , den R aad van State _enz. 
Machtiging. B edrag. Naam. 

Art. 1. 1. Onze Minister van Financiën 

wordt gemachtigd tot het te gelde maken van 
schuldbewijzen ten laste van het Rijk tot zoo
danig bedrag als nooclig is ter verkrijging 
van eene som van ten hoogste f 350,000,000. 

2. Die tegeldemaking kan geschieden hetzij 
in eens tot het geheele beloop van het in het 
vorig lid bedoeld bedrag, dan wel achtereen
volgens bij gecleel ten van dat bedrag, op de 
tijdstippen, welke Onze Miniswr van Finan
ciën dien tig zal achten . 

Uitvoeringsvoo,·sc lwiften. R ekening. 
Schuldilelging. 

2. 1. De voorwaarden van de tegeldema-
king der in artikel 1 bedoelde schuldbewijzen 
worden, met inachtnem ing van de voorschr if
ten dezer wet, door Onzen Minister van Fi
nanciën vastgesteld. 

2. Van de tegeldemaking dier schuldbe
wijzen wordt, voor elke leening als bedoeld in 
het tweede 1 iel van artikel 1 afzonderlijk, eene 
rekening afgelegd, welke, na door de Alge
meene Rekenkamer te zijn opgenomen en 
gesloten , aan de Staten-Generaal wordt mede
g cleeld. 

3. De ontvangsten ingevolge deze wet wor
den gebracht ten bate van het dienstjaar of 
de dienstjaren , waarin zij in 's Rijks kas wor
den gestort. 

4. De schuldbewijzen worden vóór de uit
gifte door de Algemeene _Rekenkame~ gere
g istreerd en van een bew1Js dier reg1strat1e 
voorzien. 

5. Onverminderd het bepaalde in het vol
gend lid, zal de chulcl , welke krachten~ deze 
wet wordt gevestigd, worden gedelgd m ten 
hoogste 40 jaren, te beginnen in het jaar vol
g nde op dat, waarin de tegeldemaking plaats 
vindt. 

6. De bevoegdheid tot versterkte delging 
van de krachtens deze wet gevestigde schuld 
wordt voorbehouden. 

7. De ingevolge toepa sing van de beide 
, vorige leden terugontvangen schuldbewijzen 

worden ter vernietig ing bij de Algemeene R e
kenkamer overgebracht. 

Provisie . 

3. 1. Bij rechtstreeksche tegeldemaking van 
de in artikel 1 bedoelde schuldbewijzen kan 
aan de bankiers, de makelaars in effecten, 
en de commissionna irs in effecten, door wier 
tusschenkomst inschrijvingen voor die schuld
bewijzen worden ingeleverd, over het nomi
naal bedrag der aan hen toegewezen schuld
bewijzen, waarvoor het verschuldigde wordt 
gestort, eene provisie worden toegekend van 
ten hoogste 3/8 pct. 

2. In het geval, bij het vorig lid voorzien, 
kan mede aan de bankiers, van wier kantoren 
wordt gebruik gemaakt voor de bemiddeling 
bij de tegeldemaking, het in ontvangst nemen 
van inschrijvingen en stortingen en de a f
g ifte der schuldbewijzen, over het nominaal 
b drng der door hunne tusschenkomst u itge
geven schuldbewijzen eene vergoeding worden 
toegekend van ten hoogste 3/8 pct. 

Vrijstelling van belastingen . 
4. Onder de in artikel 2 bedoelde voorwaar

den kan worden opgenomen, dat krachtens 
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deze wet uitgegeven schuldbewijzen, met de 
daarbij behoorende rentebewijzen, vrijgesteld 
zijn van alle ederlandsche hela tingen, welke 
va11 chuldbewijzen ten laste van .Yede,·la,ul 
en de daarbij behoorende rentebewijzen moch
ten geheven worden. 

Vrijstell ing van zegefrecht. 
5. De biljetten van inschrijv ing voor en de 

nota's van toewijzing van de krachtens deze 
wet uitgegeven sch uldbewijzen zijn vrij van 
zegel recht. 

Inwerkingtreding. 
6. Deze wet treedt in werking met rngang 

van den dag volgende op dien harer afkondi
g ing. 

Titel . 
7. Deze wet kan worden aangehaald a ls 

" Leeningwet 1933" met bij voeging van het 
nummer van het Staatsblad, waarin zij is o p
genomen. 

L asten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 29sten Maart 

1933. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, de G e e r . 
( Uitgeg. 3 April 1933.) 

s. 125. 

29 Maart 1933. WET tot vaststelling van de 
begrooting van inkomsten en uitgaven van 
het Zuiderzeefonds voor het dienstjaar 
ln33. 

De begrooting wordt als volgt vastgesteld : 

Titel A. Gewone Dienst 
T itel B. Kapitaaldienst 

Geheele Di enst 

s. 126. 

14,020,000 
ih il. 

f 14,020,000 

30 Maa,·t 1933. ,vET, houdende vastste lling 
van de begrnoting van het Staatsvisschers
havenbedrijf te IJ muiden voor het dienst
jaar 1933. 

s. 127. 

30 Maa,·t 1933. WET, houdende vaststelling 
van de begrooting ,·an de taatsrnij nen in 
Lin~burg voor het dienstjaar 1933. 

'5. 128. 

30 M aa,·t 1933. ,vET tot vaststelling van de 
begrooting van inkomsten en uitgaven van 
het Wegenfonds voor het dienstjaar 1933. 

De beg,·ooting wordt als volgt vastgesteld: 

Ti tel A. Gewone Dienst 
Titel B. K apitaaldienst 

Geheele Dien t 

f 21,050,000 
8,117,348 

f 29,167,348 

s. 129. 
31 Maart 1933: BE LUIT tot vernietiging 

va n het besluit van den raad der gemeente 
Dida,n van 4 M aart 1932, o . m. strekkende 
tot het verleenen v·a n inzage van archief
stukken dier gemeente aan eene raads
cmnmis ie. 

W ij WILHELMI NA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen M ini ter van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 27 
F ebruar i 1933, n°. 10762, Afdeeling Kunsten 
en \Vetenschappen, en van Onzen M inister 
van Staat, lini ter van Binnenlandsche Za
ken van 1 Maart 1933, n°. 4057, Afdeeling 
Binnenl a ndsch Bestuur, 
tot vernietiging van het besluit va n den raad 
der gemeente Didam van 4 Maa rt 1932, o. m . 
strekkende tot het verleenen van inzage van 
a ,·ch iefstukken aan eene raadscomm issie; 

Overwegende, dat bij bovengenoemd besluit 
de raad o. m. be loot om aa n eene raadscom
missie volmacht t,e verleenen aan de desbetref
fende ambtenaren opdracht te geven om ve r
sch ill ende met name genoemde of nader om
schreven archiefstukken ter inzage te ve rstrek
ken aan die comm is ie en voorts Burgemeester 
en Wethouders machtigde om, wanneer die 
commiss ie andere archiefstukken ter inzage 
zou wenschen, de desbetreffende ambtenaren 
op te dragen, deze te verleenen; 

Overwegende, dat de archieven, waarvan 
hie r p ra ke is, blijkens de ingewo11nen ambts
be ri ch ten behooren tot die , waarvoor de zorg 
ingevolge artike l 14 de,· Archiefwet 1918 
(Staatsblad n°. 37 ), waarvan de gewijzigde 
tekst i bekend gemaakt bij On besluit van 
20 Februari 1929 (Staatsblad n°. 50), is opge
d ragen aan Burgemeeste r en Wethouders ter
wij l a rt ike l 16 di t· wet het toezicht op de 
behoorlij ke uitoefening van die zorg aan Ge
deputeerde taten opdraagt; 

dat alzoo op di t te rrein aa 11 den gemeente
raad geen taa k is toebedeeld; 

dat derhalve de raad, door te besluiten ge
lijk hij deed, zich eene bevoegdhe id heeft' toe
gekend , welke hij vo lgens de At'Chiefwet niet 
bezit, zoodat zij n bes lui t van 4 ]Haart 1932, 
voor zoover di t op het ter inzage verstrekken 
~an a rchiefstukken betrekking heeft, in strij d 
1s met de wet; 

Gelet op artike l 185 der gemeentewet ; 
Den R aad van State gehoord (a dvies van 21 

Maart 1933, n°. 38); 
Ge let op het nade t· rapport van Onze voor

noemde Ministers va n 25 M aart 1933, n°. 
1483/1, A fdeeli ng Kunsten en Weten chappen 
en 28 Maart 1933, n°. 6176, Afdee l ing Bin
nenlandsch Bestuur ; 

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

Didam van 4 M aart 1932, voor zoover dit be
trekking heeft op het ter inzage ver trekken 
van archiefstukken, te vernietigen wegens 
strijd met de wet. 

Onze Ministers van Onderwijs, Kun ten en 
Wetenschappen en van Binnenl a ndsche Zaken 
zijn, ieder voor zoover hem aangaat, be last 
met de u itvoering van dit beslu it, hetwelk in 
het Staatsblad zal worden geplaatst en waar-
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van afschrift zal worden gezonden aan den 
Raad van State. 

's-Gravenhage, den 31sten Maart 1933. 

s. 130. 

WILHELMINA. 
De M inister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

J. Te r p s tra. 
De M inister -,,an Staat; 

Minister van B innenlandsche Zaken, 
R u y s d e B e e ren b r o u c k. 

(Uitgeg. 7 April 1933.) 

31 Maart 1933. BESLUIT tot uitvoering van 
de artikelen 2, 1 id 2 en 6 ; 3 en 4 der 
Röntgenstralenwet (Staatsblad 1931, n°. 
299) . 

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

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken 
van 17 Februari 1933, n°. 257 H, Afcleeling 
Volk gezondheid; 

Gezien de artikelen 2, lid 2 en 6; 3 en 4 
der Röntgen tralenwet (Staatsblad 1931, n°. 
299); 

Den Raad van State gehoord (advies van 21 
Maart 1933, n°. 37). 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 27 Maart 1933, n°. 
510 H, Afdeeling Volksgezondheid ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
vast te stellen: 

§ 1. Voorwaarden, waarorule,· het een fabri
kant of harulelaa,· geoorloofd is zonde,· ver
gunning radio-actieve sto ff en in voorraaà te 
houden ( artikel 2, lid 2, der R öntgenstralenwet 

(Staatsblad 1931, n°. 299)). 
Art. 1. Het verbod radio-actieve stoffen in 

voorraad te houden zonder schriftelijke ver
gunning van den Minister, bel ast met de uit
voering van dit beslui t, is niet van toepas ing 
op den fabrikant of handelaar, die rad io
act ieve stoffen ten verkoop in voorraad houdt 
onder de navolgende voorwaárclen: 

1 °. raclio-a tieve stol dient in afgesloten 
verpakking te worden bewaard, zooclat het ont
snappen van emanatie niet kan plaats hebben ; 

2°. de bewaring van hoeveelheden radio
actieve tof, equivalent met ten hoogste 100 
mg radium-element, moet geschieden in eene 
verpakking, waarbij de absorptie in e lke rich
ti ng gelijk staat met die van lood van ten 
m inste 5 cm dikte. Voor grootere hoeveelheden 
is 8 cm looddikte vereischt. Voor tijdelijke 
verwijdering uit de bergplaats moet gebruik 
gemaakt worden van pincetten en van prepa
reertafels met loodbekleeding; 

3°. de bescherming mag niet langer wegge
nomen worden dan voor de verplaatsing of de
monstratie str ik t noodza kei ijk is; 

4°. in afwijking van het onder 2°. bepaal
de mogen hoeveelheden radio-actieve stof van 
ten hoogste 1 mg radium-equivalent bewaard 
worden met een bescherming, gelijkwaardig 
met lood van ten minste 1 mm dikte; meer
dere hoeveelheden van ten hoogste 1 mg 
radium-equivalent mogen met dezelfde be
scherming in voorraad worden gehouden, mits 
zij zich op onderlingen afstand bevinden van 
ten min te 1 m. 

Indien de dichtheid der radio-actieve stof 
niet grooter is dan 1 mg radium-equivalent 
per 10 dm3 mogen hoeveelheden tot 10 mg 
radium- equivalent ook zonder be cherming in 
voorraad worden gehouden; 

5 °. het verzenden van radio-actieve stof 
in hoeveelheden grooter clan 1 mg rad ium
equ ival ent moet geschieden in verpakkingen , 
overeenkomende met ten minste 5 mm lood. 

§ 2. Voorwaa,·den, waaronder het geoorloo fd 
is zonder vergunning een to estel te hebben of 
radio-actieve sto ff en in voorraad te houden 

(artikel 2, lid 6, der Röntgenstralenwet 
(Staatsblad 1981, n°. 299)). 

2. l. H et verbod een toestel zonder schrif
telijke vergunning van den Mini ter, belast 
met de uitvoering van dit besluit, te hebben, 
geldt niet voor toeste ll en, die werken met 
eene spanning lager dan 60 KV en met eene 
energie kleiner dan 0,5 KW, mits onder de 
volgende voorwaarden : 

1 °. de uittredende stralendosis buiten den 
nuttigen stralenkegel moet op plaatsen, waar 
zich menschen kunnen bevinden, kleiner zijn 
dan 0,2 r per 24 uur; 

2°. alle blanke, zoomede alle niet tegen 
hooge spanning geïsoleerde deel en, welke on
der spanmng kunnen komen te staan, moeten 
door een deugdelijk, geheel gesloten, geaard 
omhulsel van metaa l of door isoleerend mate
riaal tegen aanraking of gevaar opleverende 
naderi ng zijn beschermd. Deze voorwaarde 
geldt niet voor toestellen waarbij de aanra
king van de onder hooge spanning staande 
deel en ongevaarlijk geacht kan worden; 

3°. in den nuttigen tralenkegel moet een 
vast filter aanwezig zijn, hetwelk bestaat uit 
of gelijkwaard ig is met a lluminium van ten 
min te 2 mm dikte. 

2. Het verbod radio-actieve stoffen zonder 
schriftelij ke vergunn ing van den Minister, be
last met de uitvoering van dit besluit, in voor
raad te houden, geld t niet voor radio-actieve 
stoffen in hoeveelheden minder dan 0,1 mg. 

3. Het verbod een toestel zonder schri fte
lijke vergunning van den Minister, belast met 
de uitvoering van dit bes] uit, te hebben, geldt 
niet voor toestellen, welke vol doen aan de 
volgende voorwaarden: 

1 °. in geen enkele richting, waarin zich 
menschen kunnen bevinden, den nuttigen 
stralenkegel inbegrepen, mag de stralendosis 
grooter zijn dan 0,2 r per 24 uur; 

2° . a lle blanke, zoomede alle niet tegen 
hooge spanning geïsoleerde deelen, welke on
der spanning kunnen komen te staan, moeten 
door een deugdelijk, geheel gesloten, geaard 
omhulsel van metaal of door isoleerend ma
teriaal tegen aanraking of gevaar opleveren
de nadering zijn beschermd . Deze voorwaarde 
geldt niet voor toestellen, waarbij aanraking 
van de onder hooge spanning staande deelen 
ongevaarl ijk kan worden geacht. 

§ 3. Voo,·schriften betreff ende het aanvragen 
en verleenen van ecne vergunning (a,·tikel 

S der R öntgenstralrnwet ( taatsblad 
1931, n°. 299)). 

· 3. Voor het aanvragen van eene vergunning 
om een toestel, dat stralen voortbrengt, te 
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hebben of radio-actieve stoffen in voorraad 
te houden wordt gebruik gemaakt van een 
formulier, dat a ls bijlage bij di t besluit is 
gevoegd. 

4. A lvorens over het verleenen van eene 
aangevraagde vergunning te besl issen, wint 
de Minister, belast met de uitvoering van d it 
beslu it, het advies in van eene door hem te 
benoemen commissie van deskundigen. 

§ 4. Voonchriften betreffende eischen, waa,·
aan toestellen, werkruimten en beveiligings
maatregelen moeten voldoen en waaraan bij 
ket in voorraad howJJen van 1·adio-actiev e stof-

f en moet worden voldaan (arti kel 4 der 
Röntge~ist,·alen,wet (Staatsblad 

1931, n°. 299)). 

5. 1. De eischen, waaraan werkruimten, 
toestellen en beveiligingsmaatregelen moeten 
voldoen, luiden als volgt: 

a. de stralendosis mag buiten den nuttigen 
stralenkegel op plaatsen, waar zich geregeld 
menschen bevinden, niet grooter zijn dan 
0 2 r per 24 uur· 
'b . bij röntgen~estellen voor stralenbehan

deling moet de stralendosis, welke het toestel 
levert, controleerbaar zijn; 

c. a lle bi anke, zoomede alle niet tegen 
hooge spanning geïsoleerde dealen eener 
röntgeninsta ll atie, welke onder spanning kun
nen komen te staan, moeten deugdelij k en 
doelmatig tegen aanraking of gevaar op
leverende nadering zijn beschermd; 

Het h ier bepaalde geldt niet: 
1 °. voor de deel en, welke zich bevinden in 

afzonderl ij ke ruimten, die slechts nu en dan 
door daartoe bevoegde personen betreden wor
den, overigens afgesloten zijn en alleen door 
bedoelde personen ontsloten kunnen worden; 

2° . voor deelen, welke zich op eene hoogte 
van ten minste 2,75 m boven den vloer bevin
den, m its zij geen bijzonder gevaar opleveren; 

3°. voor buigzame leid ingen tot aansluit ing 
van röntgenbuizen, voor zoover die le id ingen 
door h are ligging aan toevallige aanraking of 
gevaar opleverende nadering zijn onttrokken ; 

4°. voor installaties in beproevingsruimten 
van wetenschappelij ke en technische labora
toria, mi ts door doeltreffende maatregelen is 
voorkomen, dat de onder hooge spanning 
staande deelen door onbevoegd personeel aan
geraakt of gevaarlij k dicht genaderd kunnen 
worden. 

d. bij verplaatsbare röntgentoestellen, rönt.. 
gentoestellen voor waren-onderzoek, alsmede 
toestell en voor tandheelkundig onderzoek, moe. 
ten alle blanke, zoomede alle niet tegen hooge 
spanning geïsoleerde deelen, welke onder span. 
ning kunnen komen te staan, door een deug
delij k, geheel gesloten, geaard omhulsel van 
metaal of door isoleerend m ateriaal tegen aan
ra king of gevaar op leverende nadering zijn 
beschermd. Deze bepal ing geldt niet voor toe
stellen, waarbij de aanraking van de onder 
hooge spanning staande dealen ongevaarl ijk 
kan worden geacht; 

e. ·ruimten als bedoeld onder c, onder 1 °., 
en de install aties in deze ruimten moeten vol
doen aan de volgende eischen : 

1 °. de ruimten moeten voldoende afmetin-

gen hebben en voorzien zijn van eene voldoen
de verlichting; 

2°. de installaties moeten r uim, veilig en 
overz ichtel ijk zijn ingericht; 

3°. voor de controle en de bediening der 
install aties moet de noodige vrije ruimte aan
wez ig zijn. 

/. onverminderd het bepaalde onder c, d en 
e moeten röntgeninstall aties voldoen aan de 
eischen van veil ig werk; 

g. er dienen maatregelen te zij n genomen, 
dat arts, personeel en voorts personen, die 
zich regelmatig ophouden in ver trekken gren
zende aan de ruimten, waarin het röntgen
toestel is opgesteld, beschermd zijn tegen den 
d irecten stralenbundel , zoowel a ls tegen de 
secundaire stralen van den patiënt, zoodat 
behalve de patiënt zelf, n iemand aan een 
grootere stralen-intensiteit wordt blootgesteld 
dan overeenkomt met 0,2 r per 24 uur. 

Wordt voor het bereiken van vorengenoemd 
doel gebruik gemaakt van beschermingsmid
delen als loodgummieschorten, handschoenen, 
lappen, loodglas e. d. dan moet de bescher
mende werking van deze voorwerpen geregeld 
en met niet te groote tusschenpoozen worden 
gecontroleerd; 

h. bij het doorlichten met spanni ngen tot 
70 KV moet een fi lter van ten m inste 1 mm 
Al en bij spanningen boven 70 KV van ten 
minste 2 mm Al worden toegepast; 

i . een vertrek waarin geregeld röntgen
toestellen in werking zijn, d ie schadelijke gas
sen doen ontstaan, d ient voorzien te zijn van 
een kunstmatige ventilatie-inrichting, tenzij 
op andere wijze gedurende het werken op 
plaatsen, waar zich menschen kunnen bevin
den, voldoende voor luchtverversching wordt 
zorg gedragen. 

2. De Minister, belast met de ui tvoering 
van dit besluit, kan voor een bepaalden ter
mijn ten aanzien van bestaande installaties 
d ispensatie verleenen van een of meer der 
eischen, in het vorige lid vervat. 

3. De voorschriften, waaraan bij het in 
voorraad houden van radio-actieve stoffen 
moet worden voldaan, lu iden a ls volgt: 

1 °. radio-actieve stof dient in a fgesloten 
verpakking te worden bewaard, zoodat het 
ontsnappen van emanatie niet kan plaats 
hebben; 

2°. de bewaring van hoeveelheden radio
actieve stof, equivalent met ten hoogste 100 
mg radium-element, moet geschieden in eene 
verpakking, waarbij de absorptie in elke r ich
ting gelijk staat met die van lood van ten 
minste 5 cm dikte. Voor groot.ere hoeveel
heden is 8 cm looddikte vereischt. Voor tijde
lijke verwijdering u it de bergplaats moet ge
bruik gemaakt worden van pincetten en van 
prepareertafels met loodbekleeding; 

3°. de bescherming mag niet langer weg
genomen worden dan gedurende den t ijd , die 
voor eene behandel ing strikt noodzakel ijk is ; 

4°. in afwij king van het onder 2°. bepaalde 
mogen hoeveelheden radio-acti eve stof van 
hoogstens 1 m g radium-equivalent bewaard 
worden met een bescherming gelijkwaardig 
met lood van m instens 1 mm dikte; meer
dere hoeveelheden van hoogstens 1 m g radium
equivalent mogen met dezelfde bescherming 
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in voorraad worden gehouden, mits zij zich op 
onderlingen afstand bevinden van ten minste 
1 cm. 

Indien de dichtheid der radio-actieve stof 
niet grooter is dan 1 mg radium-equivalent 
per 10 dm3 mogen hoeveelheden tot 10 mg 
·ad ium-equivalent ook zonder bescherming in 

voorraad gehouden worden; 
5°. het verzenden van radio-actieve stof in 

hoeveelheden grooter dan 1 mg moet geschie
den in verpakkingen, overeenkomende met 
ten minste 5 mm lood. 

§ 5. Slotb er,alingen. 

6. Dit besluit kan worden aangehaald on
der den titel Röntgenstralenbesluit 1933. 

7. Dit besluit treedt in werking met ingang 
,an een nader door Ons te bepalen dag. 

Onze Minister, belast met de uitvoering van 
de Röntgenstralenwet (Staatsblad 1931, n°. 
299) is tevens belast met de uitvoering van 
dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 31sten Maart 1933. 
WILHELMINA. 

De Minister van Staat, 
Minister van Binnenlandsche Zaken, 

R u y s d e B e e r e n b r o u c k. 
(Uitgeg. 11 April 1933.) 

BIJLAGE. 

UITV OERING RÖNTGENSTRALENWET 
(Staatsblad 1931 No. 299.) 

F ORMULIEU VAN AANVRAGE 
ter verkrijging eener n irg·uuning tot het 
hebben van een toestel dat stralen voort
brengt en (of) het lu voorraad hou1leu vau 

radio -actieve stoffen. 

Naam 
Voornamen 
Beroep 
Wetenschappelijke titels 
Wonende te 
Straat, gracht, buurt, wijk, enz. N°. 

VRAGEN I ANTWOORDEN 

1. Voo,· artsen. 1 

1 
1. Zijt gij arts volgens de 
ederl andsche wet? 

2. Aan welke universiteit 
zijt gij tot arts bevorderd? 

3. H ebt gij een speciale 
opleiding genoten als ge
neesk. radioloog? 

4. Zoo ja, onder wiens 
deskundige leiding, en aan 
welke radiologische inrich
ting(en)? 

------------1-------

VRAGEN ANTWOORDEN 

5. Hebt gij de voor de 
toepassing der stralen be
noodigde kennis verkregen 
door het volgen van een 
cursus? 

6. Zoo ja, onder wiens 
deskundige leiding, waar 
en wanneer? 

ll. Voor geneeskundige 
im·ichtingen. 

l. Zijt gij als leider, di
recteur, . (eigenaar) van de 
inrichting, waarvoor mach
tiging wordt gevraagd, zelf 
arts volgens de Nederland-

sche wet? \-----. __ 

2. Ligt het in Uw voor- 1 
nemen - indien gij zelf 1 

arts volgens de ederland
sche wet zijt - om al ver
antwoordelijk geneeskundi
ge op te treden bij de ver
richtingen door middel van 
stralen? 

3. Zoo ja, gelieve dan in 
te vullen de vragen gesteld 
onder I, 1-6. 

4. Zoo neen, wie is dan 
wel de verantwoordelijke 
arts volgens de Nederland
sche wet ter zake der me
dische verrichtingen door 
middel van stralen in de 

1 door U geleide inrichting? , ______ _ 

De volgende vragen m te vullen door den 
onder II, 4 genoemden geneeskundige. 

--, ,-------
1 a. Zijt gij arts volgens \ 
1 de Nederlandsche 

1 

1 wet? 
-1--------1------

1

1 b. Aan welke universi
teit zijt gij tot arts 

__ / bevorderd? 

1 c. H ebt gij een spe
ciale opleiding ge
noten als geneesk. 
radioloog? 

d. Zoo ja,onder wiens 
deskundige leiding 
en aan welke radio
logische inrichting 
(en)? 1 

------------1-------
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VRAGEN ANTWOORDEN VRAGEN ANTWOORDEN 
-1 

e. Hebt gij de voor 10. Zoo ja, hoeveel , en 
de toepassing der in welken vorm? 
stralen benoodigde 
kennis verkregen ll. Hebt gij een speciale 
door het volgen van opleiding genoten met be-

1 een cursus? trekking tot de genees kun-
dige toepassing van radio-

f . Zoo ja, onder wiens actieve stoffen? 
deskundige leiding, 
,vaar en wanneer? 12. Zoo ja, onder wiens 

deskundige leiding en aan 
welk radio-therapeutisch in-

111. v,·agen betreffende stituut? 
de technische toerusting van 
<Ze rnedisch-radiologische in- 13. Hebt gij de voor de 
richting. toepassing der stralen be-

noodigde kennis verkregen 
1. Waar is de inrichting door het volgen van een 

gevestigd, ten behoeve cursus? 
waarvan machtiging wordt 
gevraagd? 14. Zoo ja, onder wiens 

deskundige leiding, waar en 
2. Indien de inrichting wanneer? 

1·eeds vroeger bestond, wan-
neer is zij opgericht? 15 . Beantwoordt de op-

berging van Uw voorraad 
3. Welke toepassingen radio-actieve stoffen aan de 

worden met de inrichting door de wet gestelde 
beoogd? eischen ? 

a. diagnostiek? - -
b. oppervlakte-therapie? 
C. diepte-therapie? Toelichting : Vergunning is noodig voor toe-
d. gecombineerde toepas- stell en, werkende met een span-

sing? ning hooger dan 60 K.V. of '?et 
e. medisch-wetenschappe- een energie grooter dan 0,5 Kilo-

lijke onderzoekingen? watt. 

4. Over welke toestellen 
beschikt de inrichting en 
wat zijn de hoogst bereik- IV . Voor tandartsen. 
bare spanningen? (te noe-
men volgens fabrieksmerk 1. Zijt gij bevoegd vol-
en catalogusomschrijving.) gens de Nederlandsche wet 

de tandheelkunde uit te 
5 . Hebt gij toestellen, oefenen? 

die aan hun plaats zijn ge-
bonden? 2. Aan welke universi-

Zoo ja, welke? teit zijt gij tot tandarts be-

6. Hebt gij verplaats-
vorderd? 

bare toestellen? 
Zoo ja, welke? V . T echnische toerusting 

Röntgenbui-
der radiologische inrichting 

7. Zijn de voor tandheelkundig onder-
zen, waarmede gij werkt, zoek. 
al dan niet van een bescher-
ming tegen stralen en hooge 
spanning voorzien? 

1. Waar is de inrichting 
8. Voldoet Uw inrich- gevestigd? 

ting aan de bij de wet vast-
gestel de eischen omtrent be-
scherming tegen stralen, 
hooge spanning, venti latie? 2. Indien zij reeds vroe-

ger bestond, ,vanneer is zij 
9. Hebt gij radio-actieve opgericht? 

stoffen? 

-
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1 
VRAGEN I ANTWOORDEN 

---- ------1-- --- -
3. Over welk(e) toestel 

(len) beschikt de inrich
ting en wat zijn de hoogst 
bereikbare spanningen? 

(fabrieksmerk en catalo
gusomschrijving. ) 

4. Hebt gij toestellen, 
d ie aan hun plaats zijn ge
bonden? 

Zoo ja, welke? 

5. Hebt gij verplaats-! 
bare toestel] en ? 

Zoo ja, welke? 

6. Zijn de Röntgen bui-
zen, waarmede gij werkt, 
al dan niet van een be-
scherming tegen stralen en 
hooge spanning voorzien? 

7. Voldoet Uw inrich-
ti ng aan de bij de wet vast-
gestelde eischen omtrent 
bescherming tegen stralen, 
hooge spanning, ventilatie? 

V l . Voor physici, die-
ren.artsen en verder voor in-
richtingen van onderwijs, 
natuurkundige en techni-
sche laboro.toria en andere 
inrichtingen, waarin van 
stralen een technisch ge-
bruik wordt gemaakt. 

1. Welk is Uw beroep, 
ambt, betrekking uit hoofde 
waarvan gij machtiging tot 
het gebru ik van toestellen 
vraagt? 

2. Hebt gij speciale stu-
die gemaakt• betreffende de 
techniek en de physica van 
stralen? 

3. Zoo ja, waar en onder 
wiens le iding? 

4. Over welke toestellen 
beschikt Uw inrichting en 
wat zijn de hoogst bereik-
bare spanningen? (te noe-
men volgens fabrieksmerk 
en catalogusomschrijving). 

5. Hebt gij toestellen, 
die aan hun plaats zijn ge-
bonden? 

Zoo ja, welke? 

6. Hebt gij verplaats-
bare toestell en? 

Zoo ja, welke? 

VRAGEN 

7. Zijn de Röntgenbui-
zen, waarmede gij werkt, 
al dan niet van een be-
scherming tegen stralen en 
hooge spanning voorzien? 

8. Voldoet Uw inrich-
ting aan de bij de wet 
vastgestelde eischen betref-
fende bescherming tegen 
stralen, hooge 
ventilatie? 

spanning, 

9. Waar IS de inrichting 
gelegen? 

10. Welke toepassingen 
worden met 
beoogd? 

de inrichting 

a. voor dierenartsen : 
diagnostiek op dieren? 
therapie op dieren? 
gecombineerde toepas-
sing? 
medisch-wetenschappe-
lijk onderzoek van die-
ren? 

b. voor physici en labora-
toria: ( onderzoekin-
gen op welk gebied?) 

c. voor inrichtingen van 
onderwijs. (onderzoe-
kingen op welk ge-
bied?) 

d. voor technische labo-
ratoria. (onderzoekin-
gen op welk gebied?) 

e. voor inrichtingen, 
waarin van stralen 
een technisch gebruik 
wordt gemaakt. (met 
welk doel?) 

Vll. Voor handelaren. 

1. Drijft gij handel in 
radio-actieve stoffen? 

2. In welk perceel is Uw 
handel gevestigd? 

3. Hebt gij te dien e inde 
radio-actieve stoffen in 
voorraad? 

4. Zoo ja , waar? 

5. En in wel ken vorm? 
a. als erts? 
b. radiumverbindingen of 

andere radio-actieve 
stoffen ? 

c. 1·adio-actieve stoffen 
in oplossing? 

d. in fijn verdeelden staat, 
in compressen, e.d.? 

1933 

ANTWOORDEN 
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-----~ ------1-- ------
___ v_RA __ G_E_N ____ \_A_ rT_w_o_o_R_D_E_N_ 

6. En gemiddeld in wel - 1 
ke hoeveelheid? 1 

a. als erts? 1 
b. radiumverbindingen of 1 

andere radio-actieve 1 
stoffen? 

c. in oplossing? . 
d. in fijn verdeelden staat, 

in compressen, e. d. ? 

7. Bevindt zich Uw ma
gazijnvoorraad radio-actieve 
stof in hetzelfde perceel als 
voornoemd? 

8. Zoo neen, waar dan? 

9. Voldoet de bewaring, 
wat betreft beveiliging te
gen stralen, aan de door de 
wet gestelde eischen? 

Behoort bij het Röntgenstralenbesluit 1933 
(Staatsblad n°. 130). 

s. 131. 

Mij bekend, 
De Minister van Staat, 

Minister van Binnenlandsche Zaken, 
R u y s d e B e e r e n b r o u c k. 

1 Ap,-il 1933. BESLUIT tot nadere wijziging 
van het Koninklijk besluit van 9 Januari 
1899 (Staatsblad n°. 43) betreffende het 
Centrale Bureau en de Centrale Commis
sie voor de Statistiek, laatstelijk gewijzigd 
bij Koninklijk besluit van 18 Augustus 
1932 (Staatsblad n°. 440). 

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

Economische Zaken en Arbeid van 27 J anuari 
1933, n °. 1552 J .A., Afdeeling Handel en 
Nijverheid ; 

Overwegende, dat het wenschelijk is over te 
gaan tot nadere wijziging van Ons besluit van 
9 J anuari 1899 (Staatsblad n°. 43) betreffen
de het Centrale Bureau en de Centrale Com
missie voor de Statistiek, zooals dat besluit 
laatstelijk gewijzigd is bij Ons besluit v:in den 
18den Augustus 1932 (Staatsblad n°. 440); 

Den R aad van State gehoord (advies van 
21 Maart 1933, n°. 29); 

Gez ien het nader rapport van Onzen vo,Jr
noemden Minister van 28 Maart 1933, Afdee
ling Handel en Nijverheid, n° . 7451 J .A.; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Artikel 10, tweede lid, van Ons 

voormeld besluit van 9 J anuari 1899 (Staats
blad n°. 43) wordt gelezen als volgt: 

" Door Ons worden een lid als voorzi tter en 
een of twee leden als ondervoorzitter aange
wezen.'' 

Artikel 10, vierde lid, van Ons voormeld 
besluit van 9 Januari 1899 (Staatsblad n°. 
43) wordt gelezen als volgt: 

"Ambtshalve zijn lid van de Commissie: de 
Directeur van het Centrale Bureau en de ge-

' neeskundige Hoofdinspecteur van de volksge
zondheid.'' 

2. Dit besluit treedt in werking met in
gang van den tweeden dag na dien der dag
teekening van het Staatsblad, waarin het is 
geplaatst. 

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

's-Gravenhage, den lsten April 1933 . 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken en Arbeid, 
T. J . Vers c h u u r. 

( Uitgeg. 13 April 1933.) 

s. 132. 

3 April 1933. BESLUIT tot wijziging van 
het Koninkl ijk besluit van 4 Juli 1905 
(Staatsblad n°. 227), laatstelijk gewijzigd 
bij Koninklijk besluit van 3 Juni 1932 
(Staatsblad n°. 234), ter uitvoering van 
artikel 33, onder c, der hooger-onderwijs
wet. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
6 Februari 1933, n°. 3213, afdeeling Hooger 
Onderwijs; 

Gelet op artikel 33, onder c, der hooger
onderwijswet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
21 Maart 1933, n°. 40); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden 1inister van 30 Maart 1933, 11° 
1294, afdeeling H ooger Onderwijs ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. I. In het derde lid van artikel 8 van 

Ons besluit van 4 Juli 1905 (Staatsblad n°. 
227), laatstelijk gewijzigd bij Ons besluit van 
3 Juni 1932 (Staatsblad n°. 234), vervalt: 
"o. de technische hygiëne," en wordt in plaats 
van de letters p, q, r en s onderscheidenlijk 
gelezen: o, p, q en r. 

In het vierde lid van artikel 8 wordt in 
plaats van de letter s gelezen: r. 

Art. II. Het derde en vierde lid van artikel 
12 van Ons besluit van 4 Juli 1905 (Staats
blad n°. 227), laatstelijk gewijzigd bij Ons 
besluit van 3 Juni 1932 (Staatsblad 11°. 234), 
worden gelezen als volgt : 

H et candidaats-examen loopt over de vol
gende vakken: 

a. de wiskunde, 
b. de theoretische en toegepaste mecha-

nica, 
c. de werktuigbouwkunde, 
d. de electrotechniek, 
e. het administratief recht, 
en voorts over één of meer der volgende 

vakken ter keuze van den candidaat onder 
goedkeuring der afdeeling: 

/ de natuurkunde, 
g. de staathuishoudkunde, 
h. de bedrijfsleer en het boekhouden. 
In de plaats van een der onder / tot h ge

noemde vakken kan treden een meer uitge
breide kennis in een der vakken, genoemd on

' der a, b, c en d. 
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Art. III. In het vierde lid van artikel 13 
van Ons besluit van 4 J uli 1905 (Staatsblad 
n°. 227), laatstelijk gewijzigd bij Ons besluit 
van 3 Juni 1932 (Staatsblad n°. 234), vervalt: 
" i. de technische hygiëne," en wordt in plaats 
van de letters k, l, ni, n, o, p, q· en r onder
scheidenlijk gelezen: i, k, l, 1n, n, o, p en q. 

Art. IV. Het derde en vierde lid van ar
tikel 14bis van Ons besluit van 4 Juli 1905 
(Staatsblad n°. 227), laatstelijk gewijzigd bij 
Ons besluit van 3 Juni 1932 (Staatsblad n°. 
234), worden gelezen als volgt: 

Het candidaats-examen loopt over de vol-
gende vakken: 

·a. de wiskunde, 
b. de theoretische en toegepaste mechanica, 
c. de natuurkunde, 
d . de scheikunde, 
e. de werktuigbouwkunde, 
/. de electrotechniek, 
en voorts over één of meer der volgende 

vakken ter keuze van den candidaat onder 
goedkeuring der afdeeling: 

g. de aëro. en hydrodynamica, 
h. de metall ografie, 

het staats- en administratief recht. 
In de plaats van een der onder g tot i ge

noemde vakken kan treden een meer uitge
breide kennis in een der vakken, genoemd 
onder a, b, c, d, e en /. 

Art. V. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van 5 September 1933. 

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

's-Gravenhage, den 3den April 1933. 

s. 133. 

WILHELM! A. 
D e Minister van Onderwijs, 
Kunsten en W etenschappen, 

J . Te r p s t r a. 
( Uitgeg . 21 April 1933.) 

4 April 1933. BESLUIT houdende vrijstel
ling van wegenbelasting voor in I talië 
wonende of gevestigde houders van motor
rijtLLigen. 

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

Financiën van 6 Maart 1933, n°. 64, afdee
ling Directe Belastingen; 

Gezien art. 6, 3e lid, der Wegenbelasting
wet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
21 Maart 1933, n°. 41); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 31 Maart 1933, n°. 8, 
afdeeling Directe Belastingen; 

H ebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 
Art. 1. Aan in Italië wonende of gevestigde 

houders van motorrijtuigen wordt voor de in 
Ital ië thuis behoorende automobielen en mo
torrijwielen, waarmede zij op openbare wegen 
in Nederland rijden of doen rijden, te dier 
zake geheele of gedeeltelijke vrijstelling van 
wegenbelasting verleend, zoolang aan in Ne
derland wonende of gevestigde houders van 

motorrijtuigen voor de in Nederland thuis be
hoorende automobielen en motorrijwielen in 
Ital ië een gelijke vrijstelling van de belasting 
op motorrijtuigen wordt verleend. 

2. De vrijstelling, bedoeld bij het vorige 
artikel, wordt slechts verleend voor motorrij
tu igen, die in Ital ië zijn ingeschreven als toe
behoorende aan houders, die daar te lande 
wonen of gevestigd zijn, en die niet gebezigd 
worden voor het gezamanlijk vervoer van per
sonen tegen betaling of voor het vervoer van 
goederen. 

Motorrijtuigen die na verloop van een jaar 
nadat zij hier te lande zijn ingevoerd, niet 
zijn uitgevoerd, worden, voor de toepassing 
van dit besluit, geacht niet meer in Ital ië 
te zijn ingeschreven als toebehoorende aan 
h_<?uders die daar te lande wonen of gevestigd 
ZIJD. 

3. Geheele vrijstelling van belasting wordt 
verleend voor een één- of meermalig verblijf 
met een totalen duur van drie maanden bin
nen een tijdvak van één jaar. Dit tijdvak 
gaat in met den dag waarop het motorrijtuig 
voor het eerst hier te lande wordt ingevoerd 

Gedeeltelijke vrijstelling wordt verleend van 
de belasting die verschuldigd is over het ge
deelte van de verblijfsperiode, dat buiten den 
duur der vrijstelling valt; en wel: 

a. indien het verblijf boven de voornoemde 
drie maanden niet langer dan 10 dagen heeft 
geduurd, ten beloope van het bedrag waar
mede de ingevolge art. 3, art. 4 of art. 5 der 
Wegenbelastingwet verschuldigde belasting te 
boven gaat het 1/24e deel van de belasting 
die voor het motorrijtuig verschuldigd zou 
zijn over een vol jaar; 

b. indien het verblijf boven de voornoemde 
drie maanden langer dan 10 dagen heeft ge
duurd, ten beloope van het bedrag waarmede 
de ingevolge art. 3, art. 4 of art. 5 der We
genbel11stingwet verschuldigde belasting te 
boven gaat de belasting, die gevorderd zou 
zijn, indien zij ware berekend over zooveel 
twaalfden van de belasting die voor het mo
torrijtuig verschudigd zou zijn over een vol 
jaar, als het verblijf boven de voornoemde 
drie maanden, maanden heeft geduurd, met 
dien verstande, dat het langer verblijf gedu
rende een gedeelte van een maand met een 
verbl ijf gedurende een volle maand wordt ge
lijkgesteld. 

Voor de toepassing van dit artikel wordt 
de maand gesteld op 30 dagen. 

4. Onze Minister van Financi ën wordt ge
machtigd voorschriften te geven voor de uit
voering van dit besluit. 

5. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na dien der dagteekening 
van het Staatsblad waarin het is geplaatst. 

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

's-Gravenhage, den 4den April 1933. 
WILHELM! A. 

De Minister van Financiën, de Ge e r. 
( Uitgeg. 25 April 1933. ) 
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6 AP'ril 1933. WET tot voorbehoud der be
voegdheid tot bekrachtiging van de Over
eenkomst nopens het gebruik van bereid 
opium van 27 November 1931. 

Wij WILHELMINA, enz . ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is Ons de bevoegdheid 
voor te behouden de vanwege Ons te Bangkok 
op 27 November 1931 onderteekende Overeen
komst nopens het gebruik van bereid opium 
van dien dag te bekrachtigen; 

Gelet op artikel 58 der Grondwet; 
Zoo is het, dat Wij , den Raad van State enz. 

Eenig artikel. 
Wij b houden Ons de bevoegdheid voor de 

in afdruk nevens deze wet gevoegde vanwege 
Ons te Bangkok op 27 November 1931 onder
teekende Overeenkomst nopens het gebruik 
van bereid opium van dien dag te bekrach
tigen. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 6den April 

1933. 
WILHELMINA. 

De Ministe,· van Buitenlandsche Zaken, 
B e e I a e r t s v a n B I o k I a n d. 

De Minister van Koloniën, De Graaf f. 
(Uitgeg. 21 ApriZ-1933.) 

Fransche tekst. 

ACCORD. 

Le Royaume-Uni de Grande-B1·etagne et 
d'Irlande du Nord, la France, !'Inde, Ie Ja
pon, les P ays-Bas, Ie Portugal et Ie Siam, 

Ayant décidé d'examiner la situation, en ce 
qui concerne l 'application, dans leurs posses
sions et territoires d'Extrême-Orient, du cha
pitre II de la Convention internationale de 
La Haye sur !'opium du 23 janvier 1912, et 
de l' Accord de Genève du 11 février 1925, et 
de rechercher quelles mesures supplémentaires 
peuvent être prises pour réaliser la suppres
sion de l'usage de !'opium à fumer, 

Ont nommé à eet effet, pour leurs plénipo
tentiaires: 

Le Royaume-Uni de 0-rande-Bretagne 
et d' frlande du N ord: 

Sir Malcolm Delevingne, K .C.B., Adjoint 
permanent au Secrétaire d'Etat, Ministère de 
l'Intérieur. 

France: 
Son Excellence M. Roger Maugras, Envoyé 

extraordinaire et Ministre plénipotentiaire 
près Sa Majesté Ie Roi de Siam. 

M. G. Bourgois, Consul. 
I nde: 

M. J . B. Marshall, C.I.E., Commissaire de 
l 'Accise de Birmanie. 

Japon: 
Son Excellence M. Y. Catabe, Envoyé ex

traordinaire et Ministre plénipotentiaire près 
Sa Majesté Ie Roi de Siam. 

M. S. Munesuye, Secrétaire au Ministère 
des Affaires d'outre-mer. 

P ays-Bas : 
M. W. G. van Wettum, Conseiller du Gou

vernement néerlandais pour les Affaires inter
nationales de !'opium. 

M. C. Ph. C. E. Steinmetz, Inspecteur en 
chef, Chef du Service de la régie de !'opium 
des Indes néerlandaises. 

M . H. Holtkamp, Administrateur au Dé
partement des finances des Indes néerlandaises. 

Portugal: 
Le docteur J oao Pereira de Magalhaes, Di

recteur des Services administratifs civils, 
chargé du Gouvernement de Macao. 

Le docteur Pedro José Lobo, Inspecteur des 
Services économiques, Directeur du Monopole 
de !'opium, Macao. 

Siam: 
Phya Srivisar Vacha, Sous-Secrétaire d'Eta.t 

au Ministère des Affaires étrangères. 
Son Altesse Sérénissime Ie Prince Viva.dha

na.ja.ga. Jayanta, Directeur général du Service 
des recettes. 

Lesquels, ayant examiné la situation actuel 
le en Extrême-Orient et étudié les conclu
sions et suggestions de la Commission chargée 
par la Société des Nations de procéder à une 
enquête sur Ie controle de !'opium à fumer en 
Extrême-Orient, 

Ayant déposé leurs pleins pouvoirs reconnus 
en bonne en due forme, 

Sont convenus de compléter l 'Accord de 
Genève ainsi que snit: 

Article premier. La vente au détail et la 
distribution de ] 'opium ne pourront s'effectuer 
que dans des magasins du gouvernement, 
c'est-à-dire des magasins possédés et gérés par 
Ie gouvernement; ou bien, dans Ie cas ou les 
c irconstances locales rendraient difficile l 'éta
blissement d'un tel magasin, dans des maga
sins gérés, sous Ie controle du gouvernement, 
par des personnes nommées à eet effet par Ie 
gouvernement et rétribuées uniquement au 
moyen d'une rémunération fixe , et non d'une 
commission sur les ventes. 

La di sposi tion ci-dessus pourra ne pas être 
appliquée dans Ie cas ou il existerait un 
système de licence et de rationnement des fu. 
mem-s donnant des garanties équivalentes ou 
plus efficaces, ou dans Ie cas ou subsisteraient, 
comme régime strictement temporaire, des ma
gasins de vente exercés par la Régie . 

Art. II. 1. Il est interdit à toute personne 
àgée de moins de 21 ans de fumer !'opium ou 
d e pénétre r dans une fumerie. 

2. Quiconque incitera une personne de 
moins de 21 ans à fumer de !'opium, à pé
nétrer dans une fumerie ou à se procm·er de 
]'opium, ou facilitera tout acte de ce genre 
de la part de cette personne, se rendra cou
pable d'un délit pour lequel il devra être 
prévu des pénal ités sévères, pouvant aller 
jusqu'à la prison. 

Art. III. Les H autes Parties contractantes 
conviennent de donner une base légale à la 
pratique, déjà suivie d'une manière générale, 
de ne vendre ]'opium préparé qu'au comptant. 

Art. IV. En vue de rendre plus st,·ict Ie 
controle de la fabrica.tion de !'opium préparé, 
tout Nlonopole du gouvernement aura Ie droit 
de s'approvisionner en opium préparé à une 
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manufacture du Monopole du gouvernement, 
s ituée dans un autre territoire appartenant à 
Ia même Puissance. 

Art. V. Le présent Accord ne s'appiique 
qu'aux possess ions et territoires d'Extrême
Orient des H autes Parties contractantes, y 
compris les territoires cédés à baiI ou pro
tégés, dans lesquels I'usage de !'opium pré
paré est tem porairement a utor isé. 

Lors de la ratification, chaque H aute Part ie 
contracta nte pourra déclarer que son adhésion 
à l ' Accord ne s'étend pas à un territoire quel
conque sur lequel elle n'exerce qu' un protec
torat, et elle pourra adhérer ultérieurement à 
1' Accord, pour tout protectorat a insi exclu, au 
moyen d'une notification d' adhésion déposée 
entre les mains du Secrétaire général de Ia 
Société des Nations, qui notifiera immédiate
ment ce dépót à toutes les autres Hautes Par
t ies contractantes. 

Art. VI. Le présent Accord, <lont les textes 
français et angla is font foi, sera sujet à rati
fication. 

Les instrurnents de ratification seront dé
posés au pres du Secréta i re généra l de la So
cié té des Nations Ie plus tót qu'il sera pos
sible. 

L 'Accord n'entrera en vigueur qu' a près avoir 
été ratifié par toutes les H autes Parties con
tractantes. L a date de son entrée en vigueur 
sera Ie quatre-vingt-dixième jour après Ia 
réception, par Ie Secrétaire général de la So
ciété des ations, de ·la dernière ratification. 

Le présent Accord sera enregistré par Ie 
Secréta ire général de la Société des Nat ions 
Ie jour de son entrée en vigueur. 

Art. VII. Si l'une des H autes Parties con
tractantes dés ire dénoncer Ie présent Accord, 
la dénoncia tion sera notifiée par écrit au Se
créta ire général de la Société des N ations, 
qu i communiquera immédi atement copie de la 
noti fication à toutes les a u tres H autes Parties 
contractantes, en leur faisant savoir la date à 
laquelle il l' a reçue. 

La dénonciation ne produira ses effets qu' à 
l 'égard de la Haute P artie contractante qu ' 
!'aura notifiée et un an ap rès que la notifica 
tion en sera parvenue au Secrétaire général. 

En foi de quoi les plénipotentia ires susmen
tionnés ont signé Ie présent Accord. 

Fait à B angkok Ie vingt-sept novembre mil 
neuf cent trente e(, un, en seul exemplaire, qui 
se ra dépo é dans les archives du Secrétariat 
de la Société des N ations, et <lont des copies 
ce rtifiées conformes seront remises à toutes les 
H a utes Parties contractantes. 

Royau111,e-Uni de Grande
Bretagne et d' lrlande du 
Nord: 

France: 

I nde : 

Malcolm Delevingne. 
R oger Maugras. 
G . Bourgois. 
J. B . Marshall. 

The Delegate of Indi a stated that he signed 
the A greement subject to the follow ing de
claration: 

,,I deciare that my signature to th is Agree-

ment is subject to the understanding that it 
does not apply at present to the territory 
known as the Shan States and that it a pplies, 
so far as I ndia is concerned, only to the Pro
vince of Burma excluding the Shan States." 

J apon : Y. Yatabe. 
S . Munesuye. 

Pays-Bas : Van Wettum. 
Steinmet'L. 
H. Holtkamp. 

Portugal: J oao P. de Magalhaes. 
P edro José Lobo. 

Sia1n: Phya Srivisar. 
Viwat. 

In accordance with the declaration made at 
the Conference, the Siamese Delegation signs 
this Agreement with a reservation to Article I. 

Engelsche tekst. 

AGREEMENT. 

The United Kingdom of Great Brita in an<l 
Northern Ireland, Fra nce, India, J apan, the 
Netherlands, P ortugal and Siam, 

Having decided to rev iew the position in 
rega rd to the application in their Far-Eastern 
possess ions and te rritories of Chapter II of 
the H ague International Opium Convention of 
J anuary 23rd, 1912, and of the Geneva Agree
ment of F ebruar i 11th , 1925, and to consider 
what further rneasures can be taken to bring 
about the suppress ion of the use of opium for 
smoking, 

H ave for that purpose appointed as their 
Plenipotentiaries: 

The United J[ingdon, of G,·eat B ,·itain 
and N ort hen, freland: 

S ir Ma lcolm Delevingne, K.C.B. , Perma
nent Deputy Under-Secretary of the Home 
Office. 

France: 
His Excel lency M. Roger M augras, Envoy 

Extraordinary a nd Minister Plénipotentiary 
accredited to His M a jesty the King of Si am. 

M. G. Bourgois, Consul. 
I ndia: 

Mr. J . B. Marshall, C.I.E., Excise Com
missioner of Burma. 

Japan : 
His E xcellency M. Y. Yatabe, Envoy Ex

traord inary a nd i\-Iinister Plenipotentiary ac
credi ted to His Majesty the King of Siam. 

M. S. Munesuye, Secretary of the Ministry 
of Overseas Affairö. 

The Netherlands: 
M. W . G. van Wettum, Adviser to lhe Ne

therlands Government in International Opium 
Questions. 

M. C. Ph. C. E. Ste inmetz, Chief Inspector, 
H ead of the Opium Régie of the Netherlands 
Indies . 

M. H. H oltkamp, Adm inistrator of the De-
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partment of Finance of the Netherlands Indies. 
p 01·t,igal : 

Dr. Joao Pereira de Magalhaes, Director of 
Civi l Administration Services, in charge of 
the Government of Macao. 

Dr. Pedro José Lobo, Inspector of Economie 
Services, Superintendent of the Opium Mo
nopoly, Macao. 

Siam: 
Phya Srivisar Vacha, Under-Secretary of 

State for Foreign Affairs. 
His Serene Highness Prince Vivadhanajaga 

J ayanta, Dll"ector-General of the Revenue De
pa rtment. 

\,Vho, h aving examined the present situation 
in the Far East and having considered the 
conclusions and suggestions of the Commission 
appointed by the League of Nations to enquire 
into the control of opium-smoking in the Far 
East, 

Having deposited their full powers found in 
good and due form, 

Have agreed to supplement the Geneva 
Agreement as follows: 

Art. I . The retail sale and distribution of 
opium shall take place only from Govern
ment shops-that is, shops owned and mana
ged by the Government, or, where the local 
circumstances make the establishment of a 
Government shop difficult, from shops ma
naged, under Government supervision, by per
sons appointed by the Government for that 
purpose and remunerated by a fixed payment 
011 ly and not by a commiss ion on sales. 

The foregoing provision need not be ap
pl ied if a system of licensing and rationing of 
smokers is in force, which affords equivalent 
or more effective guarantees, or during the 
continuance, as a strictly temporary measure. 
of selling-establishments controlled by the Mo
nopoly. 

Art. II. 1. P ersons under twenty-one years 
of age shall be prohibited from smoking opium 
and from entering any smoking-establishment. 

2. Any person inducing a person under 
twenty-one years of age to smoke opium or to 
enter an opium-smoking establishment or to 
procure opium, or facilitating any such act 
on the part of such a person, shall be guilty 
of an offence, for wh ich severe penalties, in
cluding a term of imprisonment, shall be pro
vided. 

Art. III. The High Contracting Parties 
agree to give a legal basis to the practica, 
a !ready generally in operation, of selling pre
pared opium for cash only. 

Art. IV. For the purpose of rendering 
stricter the control of the manufacture of 
prepared opium, it shall be permissible for a 
Government Monopoly to be supplied with 
prepared opium from the factory of a Govern
ment Monopoly in another territory of the 
sa me Power. 

Art. V. The present Agreement applies 
only to the Far-Eastern possessions or territo
ries of the High Contracting Parties, inclu
ding leased or protected territories, in which 

the use of prepared opium is temporarily 
author ised. 

Af the moment of ratification any High 
Contracting Party may deciare that its accep
tance of the Agreement does not include any 
terntory over which it exercises only a pro
tectorate; and may accede subsequently, in 
respect of any protectorate thus excluded, by 
means of a notification of accession deposited 
with the Secretary-General of the League of 
Nat10ns who shall forthwith notify the acces
s,on to all the other High Contracting Par
ties. 

Art. VI. The present Agreement, of which 
the French and English texts are both authen
tic, shall be subject to ratification. 

The instruments of ratification shall be de
posited with the Secretary-General of the 
League of Nations as soon as possible. 

The Agreement shall not come into force 
until it has been ratified by all the High 
Contracting Parties. The date of its coming 
mto force shall be the ninetieth day after 
the receipt by the Secretary-General of the 
League of N ations of the last ratification. 

The Agreement shall be registered by the 
Secretary-General of the League of Nations 
upon the day of its coming into force. 

Art. VII. If one of the High Contracting 
Parties should wish to denounce the present 
Agreement, the denunciation shall be noti
fied in writing to the Secretary-General of 
the League of Nations, \vho will immediately 
communicate a copy of the notif ication to a ll 
the other High Contracting P arties, informing 
them of the date on which it was received. 

The denunciation shall take effect only as 
regards the High Contracting Party which 
notified it, and one year a fter the notification 
thereof has reached the Secretary-General. 

In faith whereof the abovementioned Pleni
potentiaries have signed the present Agree
ment. 

Done at Bangkok the twenty-seventh day 
of November, one thousand nine hundred and 
th irty-one, in a single copy, which shall re
main deposited in the archives of the Secre
tariat of the League of Nations, and certified 
true copies of which shall be delivered to all 
the High Contracting Parties. 

(Zie voor de onderteekeningen de Framche 
tekst.) . 

s. 135. 

6 April 1933. WET, houdende goedkeuring 
van het Verdrag tot regeling van de wal
vischjacht van 24 September 1931. 

Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het vanwege Ons te Genève op 16 Maart 
1932 onderteekende Verdrag tot regeling van 
de walvischj acht van 24 September 1931, al
Yorens te kunnen worden bekrachtigd, in_ge
volge artikel 58 der Grondwet de goedkeurmg 
der Staten-Generaal behoeft; 

Zoo is het, dat Wij , den R aad van State enz. 
Art. 1. H et in afdruk nevens deze wet ge-
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voegde vanwege Ons te Genève op 16 Maart 
1932 voor het R ijk in Europa en voor Neder
lantlsch-l ndië onderteekende Verdrag tot re
geling va n de walvischjacht van 24 Septem
ber 1931, wordt goedgekeurd. 

2. Bij het nederleggen van de akte van be
krachtiging zal ter kennis van den Secretaris
Generaal van den Volkenbond worden ge
bracht, dat de Nederlandsche Regeering 
wenscht, dat het in artikel 1 bedoelde Verdrag 
van toepassing zal zijn op Surinam e en op 
Cu,·açao. 

L asten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te ' s-Gravenhage, den 6den April 

1933. 
WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlantlsche Za ken, 
B e e I a e r t s v a n B I o k I a n d. 

De M ·inistcr van Economische Zaken en A ,·beid, 
T . J. Vers c huur. 

De M inis ter van Koloniën, D e Graaf f. 
(Uitg eg . 25 April 1933. ) 

Fra nsche tekst. 

CONVEKTION P OUR LA UEGLElUEN · 
'fATION DE LA CHASSE A LA 

BALEINE. 

Sa Majesté Ie Roi des Albanais; Ie Prési
dent du R eich allemand ; Ie P rés ident des 
Etats-Unis d'Amérique ; Sa Ma jesté Ie R oi 
des Bel ges; Sa Majesté Ie Roi de Grande
Bretagne et d'Irlande et des Dominions bri 
tann iques a u delà des mers, Empereur des 
Indes; Ie Prés ident de la R épublique de Co
l om bie; Sa Majesté Ie Roi de Danemark et 
d'Islande; Ie Président du Gouvernement de 
l a R épublique espagnole ; Ie Président de la 
R épubl ique de Finlande; Ie Président de la 
République française; Je Président de l a R é
publique hellénique; Sa Majesté Ie Roi 
d'Italie; Je Prés ident des Etats-Unis du Mexi
que; Sa Majesté le Roi de Norvège; Sa Ma
jesté la R eine des Pays-Bas; Ie Prés ident de 
la Républ ique de Pologne; Sa Ma jesté Ie Roi 
de Roumanie; Ie Conseil fédéral suisse; Ie 
Pres ident de la R épublique tchécoslovaque; 
Ie Président de la R épublique de Turqu ie; 
Sa Majesté le Roi de Yougosl av ie 

ont désigné pour leurs plénipotentiaires, 
savoir : 

Sa Majesté l e Roi des Albanais : 

M. Lee Kurti , Ministre résident, Délégué 
pennanent auprès de la Société des Nations. 

L e Président dJu R <ich allemand: 
M. Hans H ermann Völckers, Consul général 

à Genève. 

Le P résident des Etats-Unis d'Amérique: 
M. Hugh R. Wilson, Envoyé extraordinaire 

et M inistre pl énipotentiaire près Ie Conseil 
fédéral suisse. 

S a Majesté Ze Roi des B elges : 
M. P. Hymans, Ministre des Affaires étran 

gères. 

Sa Majesté l e R oi de Grande-B retagne 
et d' l rlande et des Dominions britan
niques au delà des mers, Empereur des 
l ndes : 

Pour la Grande-Bretagne et l' I r lande du 
Nord, ainsi que toutes parties de !'Em
pire britannique non membres séparés de 
la Société des Nations: 

Le très honorable vicomte Ceoil of Chel
wood, K.C. 

Pour Ie Dominion 
L'honorable Hugh 

M .P ., Ministre de la 
néral. 

du Canada: 
Guthrie, P.C., K.C. , 
Justice, Procureur gé-

Pour Ie Commonwealth d'Australie: 
Mr. James R. Collins, C.M.G., C.B.E., Se

crétai re officie] et Conseiller f inancier au Bu
reau du Haut Commissaire à Londres. 

Pour Ie Dominion de la Nouvelle-Zélande: 
Sir Thomas Mason Wilford, K .C.M.G., 

K. C., Haut Commissaire à Londres. 
Pour l'Union Sud-Africaine : 

Mr. C. T . te ,vater, Haut Commissaire à 
Londres. 

Pour ! 'Inde : 
Sir Brojenclra L . Mitter, Kt., Membre juri

dique du Conseil exécutif du Vice-Roi. 
L e Président de la R épublique de Co

Zombie : 
Le Docteur A. J. Restrepo, Délégué perma

nent auprès de la Société des Nations. 
Sa Majesté le R oi de Danemark et d' l s

lande: 
M . William Borber g, Délégué permanent 

auprès de la Société des Nations. 
L e P ,·ésident du Gouve,·nement de la 

R épublique espagnole: 
M. Alejandro Lerroux Garcia, Ministre 

d'Etat. 
L e Président de la R épubl ique de Fin

lande: 
M. Evald Gyllenbögel, Conseiller de Léga

t ion, Délégué permanent a.i. auprès de la 
Société des Nations. 

L e Président de la R épublique français e: 
M. Louis Rollin, Député, Ministre du Com

merce et de l'Indu6trie. 
L e Président de la R épublique hellé

nique: 
M . R. Raphaël, Délégué permanent auprès 

de la Société des Nations. 
Sa Majes té le Roi d' / talie : 

M. Augusto Rosso, Ministre plénipoten
tiaire, Délégué adjoint au Conseil de la So
ciété des N ations. 

L e Président des Etats-Unis du M exique: 
M. Salvador Martinez de Alva, D irecteur 

du Bureau permanent auprès de la Société des 
Nations. 

Sa Majesté Ze R oi de Norvège: 
M. B irger Braadland, Ministre des Affaires. 

étrangères. 
Sa M ajesté la R eine des Pays-B as: 

Le Jonkheer F. Beelaerts van Blokland, 
Minist.re des Affaires étrangères. 
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Le Président de la R é'f)Ublique de 
Pologne: 

M. Auguste Zaleski, Ministre des Affaires 
étrangères. 

Sa Majesté l e Roi de R ou,nanie: 
M. Constantin Antoniade, Envoyé extraor

dina ire et Ministre plénipotentiaire a uprès de 
la Société des N ations. 

L e Co71seil fédéml suisse: 
M. Giuseppe Motta, Prés ident de la Con

fédération sui sse, Chef du Département poli
tique fédéral. 

L e Président de la R épublique tchéco
slovaque: 

M. Zdenek Fierlinger , Envoyé extraordi
naire et Ministre plénipotentiaire près Ie Con
seil fédéral suisse, Délégué permanent auprès 
de la Société des N ations. 

L e Président de la R épublique de Tur
quie : 

Cemal Hüsnü bey, Envoyé extraordina ire et 
Ministre plén ipotentiaire près Ie Conseil fé
déral suisse. 

Sa Majesté l e R oi de Y ougoslavie : 
M. Voislav M arinkovitch , Ministre des Af

faires étrangères . 

Lesquels, a_Près avoir communiqué leurs 
ple ins pouvo,rs, trouvés en bonne et due 
forme, sont convenus des dispositions suivantes: 

Article premier. Les H autes Parties con
tractantes conviennent de prendre, dans les 
limites de Jeurs juridictions respectives, des 
mesures appropriées pour assurer l'application 
des dispositions de la présente Convention et 
pour punir les infractions auxd ites dispositions. 

Art. 2. L a présente Convention est appli
cable seulement aux baleines à fanons. 

Art. 3. L a présente Convention ne s'appli
que pas aux aborigènes habitant les cótes des 
territoires de H autes Parties contractantes à 
la condition que: 

1 °. li s fassent seulement usage de ca
nots, de p irogues ou d'autres embarcations 
exclusivement indigènes et mues à la 
voi le ou à rames ; 

2°. li s ne se servent pas d'armes à feu; 
3°. li s ne soient pas au service de per

sonnes non aborigènes; 
4° . li s ne soient pas tenus de livrer à 

des tiers Ie produit de leur chasse. 
Art. 4. Il est interdit de capturer ou de 

tuer les "right whales" , qui seront considé
rées co=e comprenant la baleine du cap 
Nord, la bale ine du Groenland, la "right 
whale" austra le, l a "right whale" du Paci
fique et la "right whale" pygmée australe. 

Art. 5. Il est interdit de capturer ou de 
tuer les bale ineaux ou jeunes baleines non 
sevrées, les baleines non adultes et les ba
le ines femelles accompagnées de bale ineaux 
( ou jeunes non sevrés) . 

Art. 6. Les carcasses de bale ines capturées 
devront être utilisées auss i complètement que 
possible . En particulier: 

1 °. L'huil e devra être extra ite, par ébulli
tion ou par tout autre procédé, de tout Ie 
blanc a insi que de Ja téte et de la langue et, 
en outre, de la queue jusqu'à !'ouverture ex
t é ri eure du g.ros intestin. 

L es dispos it ions du présent paragraphe ne 
seront applicables qu'aux carcasses ou parties 
de carcasses non destinées à être utilisées 
comme comestibles. 

2° . Toute usine, flottante ou non, servant à 
tra ite r les ca rcas es de bale ine, devra être 
munie de ['outillage nécessaire pour extraire 
l ' huile du blanc, de la chair et des os. 

3°. Si des ba le ines sont amenées au r ivage, 
des mesures appropriées devront être prises 
pour utiliser les résidus après l'extraction de 
l'huil e. 

Art. 7. Les canonniers et les équipages des 
nav ires baleiniers devront être embauchés à 
des conditions qui feront, dans une grande 
mesure, dépendre leur rémunération de fac
tem·s tels que la taille, l'espèce, la valeur des 
bale ines capturées et la quantité d'huile ex
tra ite, et non pas seulement du nombre des 
ba le ines capturées, pour autant que cette ré
munération dépende des résultats de la chasse. 

Art. 8. Aucun navire des Hautes Parties 
contractantes ne pourra se livrer à la capture 
ou au traitement des bale ines sans qu'une 
licence spécial e ait été et;>ncédée à ce navire 
par la Haute Partie contractante dont il porte 
le pavillon, ou sans que son propriéta ire ou 
a ffréteur a it notifié au gouvernement de 
cette H aute Partie contractante son intention 
d'utiliser ce nav ire pour la chasse à la ba
le ine et qu'il ait reçu dudit gouvernement 
une· attestation de cette notification. 

Le présent article ne porte null ement a t
teinte au droit, pour l'une quelconque des 
H autes Parties contractantes, d'ex iger, en 
outre, une l icence émanant de se propres 
autorités, pour tout navire dés ireux d'utiliser 
son territoire ou se eaux territoriales en vue 
de capturer, d'amener à terre ou de traiter 
des baleines. L a délivrance de cette licence 
pourra être, soit refusée, soit subordonnée aux 
conditions que la Haute Partie contractante 
in téressée estimera nécessaires ou opportunes, 
quelle que soit la na tionalité du navire. 

Art . 9. La zone géographique d'application 
des articles de la présente Convention s'éten
d ra à toutes les eaux du monde entier, y 
compris à la fois la haute mer e t les eaux 
territoria les et nationales. 

Art. 10. 1. Les Hautes Parties contractan
tes devront obtenir des navires baleinie rs por
tant leur pavillon les rense ignements les plus 
complets poss ible au point de vue biologique 
sur chaque baleine capturée, et en tout cas en 
ce qui concerne les points su ivants: 

a. Date de la capture; 
b. Lieu de la capture; 
c. Espèce; 
d. Sexe; 
e. Longueur, mesurée si !'an ima! est 

retiré de !'eau; a pproxirnative si la ba
Jeine est découpée dans !'ea u ; 

/. S' il y a un fretus , longueur du fretus 
et son sexe, s' il peut être déterrniné; 

g. R enseignernents sur Ie contenu de 
l 'estomac, lorsque cela est possible. 

2. La longueur mentionnée aux paragra
phes e et / du présen t article sera celle de la 
ligne d roite depuis l 'extrérn ité du museau 
jusqu'à l'intersection des nageoires caudales. 

Art. ll . Chacune des H autes Parties con-
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tractantes se fera adresser par toutes les usi 
nes, flottantes ou établ ies sur la terre ferme, 
soumises à sa juridiction, des relevés indi
quant Ie nombre des baleines de chaque espèce 
traitées dans chacune des usines et les quan
tités d'huile de chaque qualité, poudre, guano 
et autres sous-produits tirés de ces baleines. 

Art. 12. Chacune des Hautes Parties con
tractantes communiquera les renseignements 
statistiques relatifs aux opérations, concernant 
les baleines, qui ont eu lieu dans Ie ressort de 
leur juridiction, au Bureau international de 
Statistiques baleinières, à Oslo. Les renseigne
ments fournis devront comprendre au moins 
les détails mentionnés à l'article 10 et: 1°. le 
nom et Ie tonnage de chaque usine flottante; 
2°. Ie nombre et Ie tonnage global des na
vires baleiniers; 3°. une liste des stations 
terrestres ayant fonctionné au cours de la pé
riode envisagée. Ces renseignements seront 
fournis à des intervalles appropriés ne dé
passant pas une année. 

Art. 13. L'obligation, pour l'une quelcon
que des Hautes Parties contractantes, de pren
dre des mesures en vue d'assurer l'observation 
des dispositions de la présente Convention 
dans ses territoires et dans ses eaux territoria
les et par ses navires, sera limitée à ceux de 
ses territoires auxquels s'applique la Conven
t ion et aux eaux territoriales contiguës, ainsi 
qu'aux navires immatriculés dans ces terri
toires. 

Art. 14. La présente Convention, <lont les 
textes français et anglais feront également foi, 
pourra être signée, jusqu'au trente et un mars 
1932, au nom de tout Membre de la Société 
des Nations ou de tout Etat non membre. 

Art. 15. La présente Convention sera ra
tifiée. Les instruments de ratification seront 
déposés a uprès du Secrétaire général de la 
Société des Nations, qui en notifiera Ie dépót 
à tous les Membres de la Société des Nations 
et aux Etats non membres, en indiquant les 
dates auxquelles ces dépê,ts ont été effectués. 

Art. 16. A partir du premier avril 1932, 
tout Membre de la Société des Nations et 
tout Etat non membre au nom duquel la 
Convention n'a pas été signée à cette date, 
pourra y adhérer. 

Les instruments d'adhésion seront déposés 
auprès du Secréta ire général de la Société des 
Nations, qui notifiera Ie dépê,t et Ja date de 
ce dernier à tous les Membres de la Société 
des N ations et aux Etats non membres. 

Art. 17. La présente Convention entrera en 
vigueur quatre-v ingt-dix jours après que Ie 
Secrétaire général de la Société des Nations 
a ura reçu des ratifications ou des adhésions 
au nom d'au moins huit Membres de la So
c iété des Nations ou Etats non membres. Dans 
ce nombre doivent être compris Ie Royaume 
de Norvège et Ie Royamne-Uni de Grande
Bretagne et d'Irlande du Nord. 

A l'égard de chacun des Membres ou Etats 
non membres au nom desquels un instrument 
de ratification ou d'adhésion sera ultérieure
rnent déposé, la Convention entrera en vigueur 
Ie quatre-vingt-dixième jour après la date du 
dépê,t de eet instrument. 

Art. 18. Si, après l'entrée en vigueur de la 
présente Convention et à la demande de deux 
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Membres de Ja Société, ou deux Etats non 
membres, à l'égard desquels la présente Con
vention sera à ce moment en vigueur, Ie Con
seil de la Société des Nations convoque une 
èonférence pour la revision de la Convention, 
les Hautes Parties contractantes s'engagent à 
s'y faire représenter. 

Art. 19. 1. La présente Convention pourra 
être dénoncée à l'expiration d'une période de 
trois années à partir de la date à la quelle elle 
sera entrée en vigueur. 

2. La dénonciation de la Convention s'ei
fectuera par une notification écrite, adressée 
au Secrétaire général de la Société des Na
tions, qui infonnera tous les Membres de la 
Société et les Etats non membres de chaque 
notification, ainsi que de la date de la ré
ception. 

3. La dénonciation prendra effet six mois 
après la réception de Ja notification. 

Art. 20. 1. Chacune des Hautes Partie 
contractantes peut déclarer au moment de la 
signature, de la ratification ou de l'adhésion, 
que par son acceptation de la présente Con
vention, elle n'entend assumer aucune obli
gation en ce qui concerne !'ensemble ou toute 
partie de ses colonies, protectorats, territoires 
d'outre-mer ou territoires placés sous sa suze
rai neté ou son mandat; dans ce cas, la pré
sente Convention ne era pas applicable aux 
territoires faisant l'objet d'une telle declara
tion. 

2. Chacune des H autes Parties contractan
tes pourra ui tér ieu rement notifier au Seoré
taire général de la Société des Nations qu'elle 
entend rendre la présente Convention appli
cable à !'ensemble ou à toute partie de ses 
territoires ayant fait l'objet de la déolaration 
prévue au paragraphe précédent. Dans ce cas. 
la Convention s'appliquera à tous les terri
toires visés dans la notification quatre-vingt
dix jours après la réception de cette notifica
tion par Ie Secrétaire général de la Société 
des Nations. 

3. Chacune des Hautes Parties contractan
tes peut, à tout moment après l'expiration de 
la période de tro is ans prévue à l'article 19 , 
déclarer qu'elle entend voir cesser l'applica
tion de la présente Convention à !'ensembl e ou 
à toute partie de ses colonies, protectorats, 
terr itoires d'outre-mer ou territoires placés 
sous sa suzeraineté ou son man dat ; dans ce 
cas, la Convention cessera d' être applicable 
aux territoires faisant l'objet d' une telle dé
claration six rnois après la réception de oette 
déclaration par Ie Secrétaire généra l de la 
Société des Nations. 

4. Le Secrétaire général de la Société des 
N ations oomrnuniquera à tous les Membres de 
l a Société des Nations et aux Etata non mem
bres les déclarations e t notifications reçues en 
vertu du présent article, ainsi que les dates 
de leur réception. 

Art. 21. La présente Convention sera enre
gistrée par Ie Secréta ire général de la Société 
des ations dès qu'elle sera entrée en vigueur. 

. En foi de quoi les Plénipotentiaires susmen
t ionnés ont signé Ia présente Convention. 

Fait à Genève, Ie vingt-quatre septemb,·e 
11 
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mil neuf cent trente et un, en un seul exem
plaire qui sera conservé dans les archives du 
Secrétariat de la Société des ations et <lont 
copie certifiée conforme sera remise à tous les 
Membres de la Société et aux E tats non· 
membres. 

Albanie : 
11 ll emagnc : 

Lee Kurti. 
Dr: Hans H ermann 

Völckers. 
Etats-Unis d' A ,nerique : 

Hugh R. Wil son. 
Belgique : Hymans. 
Grande-Bretagne et 
Irlaruie du N ord: 
a insi que toutes parties de !'Empire britanni
que non membres séparés de la Société des 
Nations. 

Cecil. 
Canada: H . Guthrie. 
Con,monwealth d ' A ustralie: 

J ames R. Collins. 
N ouvelle-Zélande: 

Thomas M. Wilford . 
Union Sud-Africaine : 

C. T. te Water. 

Inde: B. L. Mitter. 

Colo,nbie: A. J. Restrepo. 

Daneniark : 
Avec réserve, jusqu'à nouvel ordre, pour ce 

qui concerne Ie Groenland. 

Espagne: 
Finlande: 
Fi·anc e : 
Grèce : 
!tal ie : 
M exique: 

William Borberg. 
A. Lerroux. 
Evald Gyllenbögel. 
Louis Rollin. 
R. Raphaël. 
Augusto Rosso. 
S. Martinez de Alva. 

No,·vè(! e : Birger Braadland. 
Pays-Bas: 

Pour Ie Royaume en Europe et les Indes 
néerl anda ises. 

P ologne : 
Roumanie: 
Suisse: 
T checoslo·vaquie: 
Turquie: 

Y ougoslavie : 

Engelsche tekst. 

Beelaerts van Blokland. 
Auguste Zaleski: 
C. Antoniade. 
Motta. 
Zd . Fierlinger. 
Cemal Hüsnü. 
Dr. V. Marinkovitch. 

CONYENTION FOR THE REGULATION 
OF W HALING. 

His Majesty the King of the Albanians; the 
President of the German Reich; the Presi
dent of the United States of America; His 
Majesty the King of the Belgians; His Ma
jesty the King of Great Britain, Ireland and 
the British Dominions beyond the Seas, Em
peror of Indi a; the President of the Republic 

of Colombia; His Majesty the King of Den
mark and Iceland ; the President of the Go
vernment of the Spanish R epublic ; the Presi
dent of the Republic of Finland ; the Presi
dent of the French Republic; the President 
of the Hellenic Republic; His Majesty the 
K ing of Italy ; the Pres ident of the United 
States of Mexico ; His Majesty the King of 
Norway ; H er Majesty the Queen of the Ne
therlands ; the President of the Polish Re
public; His M a jesty the King of Roumania ; 
the Swiss F ederal Counci l ; the President of 
the Czechoslovak Republic; the Pres ident of 
the Turkish R epublic; His Maj esty the King 
of Yugoslavia 

have app.ointed as their Plenipotentiaries 
the following: 

H is Majesty the King of the Albanians: 
M. Lee Kurti, Resident Minister, Permanent 

Delegate accred ited to the League of Nations. 
The President of the German R eich: 

M. H ans Hermann Völckers, Consul-Gene
ra! at Geneva. 

The P resident of the United States of 
America : 

Mr. Hugh R. Wilson, Envoy Extraordinary 
and Minister Pl enipotentiary to the Swiss 
Federal Council. 

H is Majes ty the King of the Belgians : 
M. P. Hymans, Minister for Foreign Affairs. 

His Majesty the King of Great Britain, 
Ireland and the British Dominions 
beyond the S eU/J, E1npe1·or of India. : 

For Great Britain and Northern Ireland 
and all parts of the British Empire 
which are not separate Members of the 
League of N ations: 

The Right Honourable Viscount Cecil of 
Chelwood, K.C. 

For the Dominion of Canada: 
The H onourable Hugh Guthrie, P.C. , K.C., 

M.P. , Minister of Justice and Attorney-Gene
ral. 

For the Commonwealth of Australia : 
Mr. James R. Collins, C.M.G., C.B.E., Of

ficial Secretary and Financial Adviser in the 
Office of the High Commissioner in London. 

For the Dominion of New Zealand: 
Sir '.fhomas Mason Wilford, K .C.M.G., K.C. , 

High Con1missioner in London. 
For the U nion of South Africa: 

Mr. C. T. te W ater , High Commissioner in 
London. 

For India: 
Sir Brojendra L. Mitter, Kt., L aw Member 

of the Viceroy's Executive Council. 
'f'he P resident of the R epublic of Co

lo,n bia: 
Dr. A. J . Restrepo, Permanent Delegate 

accredited to the League of Nations. 
H is Majesty the King of Denmark and 

I celand: 
M. William Borberg, P ermanent Delegate 

accredi ted to the League of Nations. 
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The President of the Government of the 
Spanish R epublic: 

M. Alejandro Lerroux Garcia, Minister of 
State. 

The President of the R epublic of Fin
land: 

M . Evald Gyllenbögel, Counsellor of Lega
tion, P ermanent Delegate a.i. accredited to 
the League of Nations. 

The President of the French R epublic: 
M. Louis Rollin, Deputy, Minister of Com

merce and Industry. 
The President of the H ellenic R epublic: 

M. R. Raphaël, Permanent Delegate accre
dited tot the League of Nations. 

H is Majesty the K ing of Italy: 
M. Augusto Rosso, Minister Pl enipoteritiary, 

Substitute Delegate to the Council of the 
League of Nations. 

The President of the United States of 
M exico: 

M. Salvador Martinez de Alva, Head of the 
Permanent Office accredited to the League of 
Nations. 

H is Majesty the K ing of Norway: 
M. Birger Braadland, Minister for Foreign 

Affairs. 
H e,· Majesty the Queen of the Nethe,·

lands : 
Jonkheer F. Beelaerts van Blokland, Minis

ter for Foreign Affairs. 
The President of the P olish R epublic: 

M. Auguste Zaleski , Minister for Foreign 
Affairs. • 

His Majesty the King of R oumania: 
M. Constantin Antoni ade, Envoy Extraordi

nary and Minister Plenipotentiary accredited 
to the League of Nations. 

The Swiss Federal Council: 
M. Giuseppe Motta, President of the Swiss 

Confederation, Head of the F ederal Politica! 
Department. 

The P,·esident of the Cz echoslovak R e
public: 

M. Zdenek Fierlinger, Envoy Extraordinary 
and Minister Plenipotentiary to the Swiss F e
deral Council, Permanent Delegate accredi ted 
to the League of Nations. 

The P,·esident of the Tu,·kish R epublic: 
Cemal Hüsnü Bey, Envoy Extraordinary 

and Minister Plenipotentiary to the Swiss 
Federal Council. 

H is Majes ty the King of Yugoslavia: 
M. Voislav Marinkovitch, Minister for Fo

reign Afiairs. 

Who, h aving communicated their full po
wers, found in good and due form , have agreed 
on the following provisions: 

Art. 1. The High Contracting Parties agree 
to take, within the limits of their respective 
jurisdictions, appropriate measures to ensure 
the appl ication of the provisions of the pre
sent Convention and the punishment of in
fractions of the said provisions. 

Art . 2. The present Com·ention applies only 
to baleens or whalebone whales. 

Art. 3. The present Convention does not ap
pl y to aborigines dwelling on the coasts of the 
territories of the High Contracting Parties 
provided that: 

1. They only use cances, pirogues or 
other exclusively native craft propelled by 
oars or sa il s · 

2. They d~ not carry firearms; 
3. They are not in the employment of 

persons other than aborigines; 
4. They are not under contract to deli

ver the products of their whaling to any 
th ird person. 

Art. 4. The tak ing or killing of right wha
les, which sha ll be deemed to include North
Cape whales, Greenland whales, southern r ight 
whal es, Pacific right whales and southern 
pigmy right whales, is prohibited. 

Art. 5. The taking or killing of calves or 
suckl ing whal es, immature whales, and fe
male whales which are accompanied bv calves 
(or suckling whales) is prohibited. 

Art. 6. The full est possible use shall be 
made of the carcases of whales taken. In 
particul ar: 

1. There shall be extracted by boiling or 
otherwise the oil from all blubber and from 
the head and the tongue and, in add ition , 
from the tai] as far forward as the outer 
open ing of the lower intestine. 

The provisions of this sub-paragraph shall 
appl y onl y to such carcases or parts of car
cases as are not intended to be used for 
human food. 

2. Every factory, whether on shore or 
afloat, used for treating the carcases of whal es 
shal l be equipped with adequate apparatus 
for the extraction of oil from the blubber, 
flesh and bones. 

3. In the case of whales brough t on shore, 
adequate arrangements shall be made for uti 
lising the residues after the oil has been 
extracted. 

Art. 7. Gunners and crews of whaling ves
sels shall be engaged on terms such that their 
remuneration shall depend to a considerable 
extent upon such factors as the size, species, 
value and yie ld of oil of whales taken, and 
not merely upon the number of whales taken, 
in so far as payment is made dependent on 
results. 

Art. 8. No vessel of any of the High Con
tracting Parties shall engage in taking or 
treating wha les unless a licence authorising 
such vessel to engage therein shall have been 
granted in respect of such vessel bij the High 
Contracting P arty, whose flag she flies, or 
unless her owner or charterer has notified the 
Government of the said High Contracting 
Party of his intention to employ her in wha
ling and has received a certificate of notifi
cation from the said Government. 

othing in th is a rticle shall prejudice the 
right of any High Contracting Party to re
quire that, in addi tion, a l icence shall be 
required from his own authoriti es by every 
vessel desirous of using his territory or terri 
toria] waters for the purposes of taking, lan
ding or treating whales, and such licence may 
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be refused or may be made subject to such 
conditions as may be deemed by such High 
C-0ntracting P arty to be necessary or desirable, 
whatever the nationali ty of the vesse l may be. 

Art. 9. The geographical lim its wi thin 
which the articles of this Convention are to 
be applied shall include a ll the waters of the 
world, including both the h igh seas and ter 
r i tori a l and national waters. 

Ar t. 10. 1 . The H igh Contracting Par t ies 
shall obtain , with rega rd to the vessels fl ying 
their fl ags and engaged in the taking of 
wha les, the most complete biologica[ informa
tion practicable with regard to eaoh whale 
taken, and in any case on the following points: 

a. Date of taking; 
b. Pl ace of taking; 
c. Species; 
d. Sex; 
e. L ength, measured , when taken out of 

water; estimated, if cut _up in wate r ; 
/ . When fcetus is present, length and 

sex if ascerta inab le; 
g. When practicable, information as to 

stomach contents. 
2. The length referred to in sub-paragraphs 

e and f of this article shall be the length o f a 
straigh t li ne taken from the tip of the snout 
to the notch between the flukes of the ta i!. 

Art. 11. E ach Hi gh Contracting P a rty 
shall obta in from all facto1· ies, on la nd or 
a fl oat, under his jurisd iction, r~turns of the 
number of whales of each species treated at 
each factory and of the amounts of oil of 
each g rade a nd the q uantit ies of mea!, guano 
a nd other products derived from them. 

A rt . 12. Each of the H igh Contracting 
Parties sh all communicate statistica! informa
tion regarding a ll whal ing operations under 
the i r jurisdiction to the Internationa l B ureau 
foi- Wha li ng Statistics at Oslo. The informa
tion g iven sha ll comprise at least the parti
cula rs ment ioned in Article 10 and : 1. the 
name and tonnage of each floating facto1-y; 
2. the number and aggregate tonnage of the 
whale catchers; 3. a list of the land stations 
which were in operation during the period 
concerned. Suoh info1mation shall be g iven at 
convenien t interva ls not Jonger than one year . 

Art. 1 3. The obligation of a H igh Contrac
t ing P arty to take measures to ensure the 
ob ervanoe of the condi t ions of the present 
Convention in hi s own ter r itories and ter r ito
ri a! waters, and by his vessels, sha ll not 
app ly to those of his terr itories to which the 
Convention does not app ly, and the territoria! 
wate rs adjacent thereto, or to vessels reg iste
red in such terr itor ies. 

Art. 14. T he p resent Conven tion, the 
F rench and English texts of which shall both 
be authoritative, shall rema in open until the 
thirty- fi rst of March 1932 for signature on 
beha lf of any Mem ber of the League of N a
tio ns or of any non-member State. 

Art. 15. The present Convention shall be 
ratif ied. The instn1ments of ratifioation shall 
be deposi ted with the Secretary-General of 
the League of Nations, who sha ll notify the ir 
receipt to all Members of the League of Na
tions and non-member States indicating the 
dates of the ir deposit. 

Art. 16. As from the first of A pril 1932, 
any Member of the League of ations and 
any non-mem ber State, on whose behalf the 
Convention has not been signed before that 
date, may accede thereto. 

The instruments of access ion sha ll be de
posited with the Secretary-Genera l o f the 
League of N ations, who sha ll notify a ll the 
Members of the League of N ations and non
member States o f the ir deposit a nd the date 
thereof. 

Art. 17. T he presen t Convention shall ente r 
into force on the ninetieth day foll owing the 
receipt by the Secretary-Genera l of the 
Lague of Nations of ratif ications or accessions 
on behalf of not less than e ight Members of 
the League or non-member States, including 
the K ingdom of Norway and the United King. 
dom of Great B r ita in and Northern Ire land . 

As regards a ny M em ber of the League or 
non-member State on whose behalf an instru
ment of ratif ication or access ion is subse
quently deposited, the Convention sha ll enter 
into force on the ninetieth day after the date 
of the deposit of such instrument. 

Art. 18. If afte r the coming into fo rce of 
the present Convention the Council of the 
League of ations, at the request of any two 
Members of the League or non-mem ber States 
with regard to which the Conven t ion is then 
in force, sha ll con vene a Conference for the 
rev ision of the Convent ion, the H igh Con
tracting Parties agree to be represented at 
a ny Conference so convened. 

A rt. 19. 1. The· p resent Convention may be 
denounced after the expiration of t hree years 
from the date of its coming into force . 

2. D~nunciation shall be e ffected by a wr it
ten notif ication add ressed to the Secretary
General of the League of N ations, who sha ll 
inform all the Members of the League and 
the non-member States o f each notifica t ion 
received and of the date o f its receipt. 

3. Each denunciation sha ll ta ke effect six 
months after the rece ipt of its notification. 

Art. 20. 1. Any High Contracting P a r ty 
may, at the t ime of signature, rati fication or 
accession, deciare that, in accepting the pre
sent Convention, he does not assume a ny obl i
gations in respect of a ll or any of his colonies, 
protectorates, overseas territories or terri tories 
under suzera inty or mandate; and the presen t 
Convention sha ll not apply to any te rritor ies 
named in such declaration. 

2. Any High Contracting P arty may g ive 
notice to the Secretary-General of the League 
of N ations at any t ime subsequently tha t he 
desires th at the Conven t ion shall apply to a ll 
or any of his terri tories wh ich have been m ade 
the subject of a deel aration under the prece
ding paragraph, and the Convention shall 
app ly to a ll the te rr itories named in such 
notice n inety days after its rece ipt by the 
Secretary-General of the League of N a tions. 

3. Any H igh Contracting Party may, at 
any time after the expiration of the per iod 
of three years mentioned in Art icle 19 , decia re 
that he desires that the present Convent ion 
sha ll cease to apply to a ll or any of hi s co
lonies, protectorates, overseas territo ries or 
tenitories under suzera inty or mandate and 
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the Convention shall cease to apply to the 
territories named in such declaration six 
months after its receipt by the Secretary
General of the League of Nations. 

4. The Secretary-General of the League of 
Nations shall communicate to all the Mem
hers of the League of Nations and the non
member States all declarations and notices 
received in virtue of this article and the dates 
of their receipt. 

Art. 21. The present Convention shall be 
registered by the Secretary-General of the 
League of Nations as soon as it has entered 
into force. 

In faith whereof the above-mentioned Pleni
potentiaries have signed the present Conven
tion. 

Done at Geneva, on the twenty-fourth day 
of September one thousand nine hundred and 
füirty-one, in a single copy which shall be 
kept in the arch ives of the Secretariat of the 
League of Nations and of which certified 
true copies shall be delivered to all the Mem
hers of the League of N ations and to the non
member States. 

(Zie voo,· de onderteekeningen de Framche 
lekst.) 

s. 136. 

6 April 1933. WET, houdende voorzieningen 
tot uitvoering van het op 31 Mei 1932 te 
Londen tusschen N ederla.nd en Groot
Britannië gesloten verdrag, houdende be
palingen tot het vergemakkelijken van 
het voeren van rechtsgedingen. 

Wij WILHELMINA, enz ... . doen te welen: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het noodig is voorz ieningen te treffen tot 
uitvoering van het op 31 Mei 1932 te Londen 
tusschen Nederland en Groot-Britannië geslo
ten verdrag, houdende bepalingen tot het 
yergemakkelijken van het voeren van rechts
gedingen in burgerlijke en handelszaken ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 

Algem eene bepaling. 
Art. 1. In deze wet wordt verstaan onder: 
a. het verdrag: het op 31 Mei 1932 te 

Landen tu schen Nederland en Groot-Britannië 
gesloten verdrag, houdende bepalingen tot het 
vergemakkel ijken van het voeren van rechts
gedingen in burgerlijke en handelszaken; 

b. de bevoegde N ederlanrlsche consulaire 
ambtenaa,·: indien mededeeling van stukken 
of uitvoering van rogatoire commissies in 
Engeland moet geschieden, de Nederlandsche 
consul-generaal te Londen of degeen die hem 
vervangt; moet mededeeling of uitvoering bui
ten Engeland geschieden, de door Onzen Mi
nister van Buitenlandsche Zaken aangewezen 
consula ire ambtenaar. 

M ededeeling van gerechtel ijke en buitenge
rechtelijke stukken In Nederland. 

2. Oordeelt de officier van justitie, wien 
eene aanvrage om mededeeling van eenig stuk 
overeenkomstig artikel 3 van het verdrag is 

toegezonden of doorgezonden, dat het geval, 
bedoeld bij letter / van dat artikel, aanwezig 
is, dan zendt hij de bescheiden onder opgaaf 
van redenen aan Onzen Minister van Justitie, 
die, zoo noodig na overleg met zijn ambtge
noot van Bui tenlandsche Zaken, beslist. 

3. 1. De mededeeling van eenig stuk door 
den officiei· van justitie ingevolge artikel 3 
van het verdrag geschiedt door eenvoudige af
gifte tegen bewijs van ontvangst. 

2. Is bij de aanvrage om mededeeling van 
het stuk verzocht deze op eene bijzondere wijze 
te doen geschieden, dan volgt de officier van 
justitie deze wijze van mededeel ing, mits deze 
niet in strijd is met het geldende recht. 

4. Alle stukken, opgemaakt om gevolg te 
geven aan het verzoek om mededeeling van 
een gerechtelijk of buitengerechtelijk stuk, zijn 
vrij van de rechten van zegel en van re
gistratie. 

M ededeeling van gerechtelijke en buitenge
rechtelijke stukken van uit Nederland. 

5. 1. Om overeenkomstig artikel 3 van het 
verdrag eenig stuk te doen mededeelen wordt, 
in afwijking van het bepaalde bij artikel 4, 
8°., van het Wetboek van Burgerlijke Rechts
vordering, het exploit steeds gedaan aan den 
offic ier van justit ie, met dien verstande, dat: 

indien het exploit een rechtsgeding betreft 
te voeren of aanhangig voor den Hoogen Raad, 
het gedaan wordt aan den officier van ju
stitie bij de arrondissements-rechtbank te 
's-Gravenhage, voor een gerechtshof aan den 
officier van justitie ter plaatse waar de zetel 
Yan dit hof is en voor een kantongerecht aan 
den officier van justitie bij de arrondisse
ments-rechtbank binnen welker rechtsgebied 
dit kantongerecht is gevestigd; 

indien het exploit niet reeds een te voeren 
of aanhangig rechtsgeding betreft, het ge
daan wordt aan den officier van justitie bij 
de arrond issements-rechtbank, binnen welker 
rechtsgebied de verzoeker zijne woonplaats 
heeft. 

2. Onverminderd de vereischten bij het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering voor 
het exploit gesteld, zullen daarbij in ieder ge
val worden ve1meld de volledige namen en 
hoedanigheden van de partijen en de volledige 
namen, het adres, en de hoedanigheid van 
dengeen voor wien het stuk bestemd is. Te
vens wordt vermeld, dat het exploit overeen-

' komstig artikel 3 van het verdrag moet wor
den medegedeeld, met opgave of eene bijzon
dere wijze van mededeel ing wordt verlangd. 

3. Het exploit is vergezeld van twee ge
teekende afschriften en van vertalingen van 
deze drie bescheiden. De vertali ngen moeten 
voor overeenstemmend zijn verklaard door een 
beëedigd vertaler in Nederland. Wordt bij het 
exploit een afzonderlijk stuk beteekend, dan 
geldt het gezegde omtrent afschr iften en ver
talingen ook voor dit afzonderl ijk stuk. 

6. De officier van justitie kan, als waar
borg voor de kosten, ter zake van de mede
deeling te maken, een door hem te begrooten 
voorschot van den deurwaarder vragen. 

7. 1. De officier van justitie zal het ex
ploit met "gezien" teekenen en de in het 
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laatste lid van artikel 5 dezer wet bedoelde 
afschriften, met vertalingen, ter verdere be
handeling doen toekomen aan den bevoegden 
Nederlandschen consulairen ambtenaar. Hij 
\"erzoekt dezen ambtenaar tevens de vertalin
gen voor overeenstemmend te verklaren. 

2. Is aan de artikelen 5 en 6 dezer wet 
niet voldaan, dan weigert de officier van 
justitie de doorzending der stukken, echter niet 
dan na getracht te hebben de naleving daar
van zooveel mogelijk te bevorderen. 

8. 1. De officier van justitie ontvangt het 
bewijsstuk, bedoeld bij artikel 3, letter g, van 
het verdrag, van den Nederlandschen consu
lairen ambtenaar. 

2. De officier van justitie kan weigeren 
dit bewijs aan belanghebbende af te geven, 
wolang niet het geheele bedrag der kosten, 
ter zake van de mededeeling gemaakt, vol
daan is. 

9. Verschijnt de gedaagde ten beteekenden 
rechtsdage niet, dan zal, indien de eischer het 
bewijsstuk, bedoeld bij het vorige artikel, nog 
niet ontvangen heeft, de rechter op verzoek 
van den eischer het verleenen van verstek en 
de behandeling der zaak tot eene volgende 
zitting aanhouden. 

Rogatoire co1n11iissies door den N ederlandschen 
1·echter uit te voeren. 

10. 1. Behoudens het bepaalde bij artikel 
11 zendt de officier van justitie, wien eene 
rogatoire commissie overeenkomstig artikel 7 
van het verdrag is overgemaakt, deze door 
aan den rechter van het kanton , binnen welks 
rechtsgebied de uitvoering, geheel of gedeel
telijk, moet plaats vinden. Deze geeft aan de 
rogatoire commissie uitvoering, voor zoover 
deze binnen zijn gebied moet geschieden. 

2. Moet de uitvoering binnen het gebied 
van meerdere kantongerechten geschieden, dan 
zendt de kantonrechter, door wien de roga
to ire commissie, voor zooveel hem betreft, 
reeds is uitgevoerd , deze met de stukken on
verwijld aan den kantonrechter, binnen wiens 
gebied de uitvoering alsnog geschieden moet, 
met gelij ktijdige mededeeling van deze door
zending aan den officier van justitie. 

3. Bij verschil over de vraag, welke kan
tonrechter de rogatoire commissie heeft uit 
te voeren, beslist Onze Minister van Justitie. 

4. De officier van justitie geeft van elke 
doorzending onverwijld kennis aan de autori
teit, welke hem de rogatoire commissie heeft 
overgemaakt. 

ll . 1. Onze Minister van J ustitie kan eene 
a ndere rechterl ij ke autoriteit dan den kanton
rechter ter uitvoering van de rogatoire com
miss ie aanwijzen, ingeval de aard dezer com
miss ie daartoe aanleiding geeft. 

2. Oordeelt de officier van justitie, wien 
de rogatoire commiss ie is overgemaakt, dat er 
reden kan zijn tot toepassing van het vorige 
lid dan vraagt hij de beslissing van Onzen 
vo~rnoemden Minister. 

12. Oordeelt de officier van justitie, wien 
de rogatoire commissie is overgemaakt, of de 
rechter, wien zij is doorgezonden, dat het ge
val, bedoeld bij letter f van artikel 7 van het 
verdrag, aanwezig is, dan vindt artikel 2 
dezer wet overeenkomstige toepass ing. 

13 . Indien een persoon, die ter zake van 
eene rogatoire comm issie moet worden ge
hoord, niet vrijwillig verschij nt, geschiedt 
zijne dagvaarding ten verzoeke van de rech
terlijke autoriteit, die de commissie uitvoert. 

14. Zoodra de rechter de rogatoire commis
sie heeft afgedaan, zendt h ij aan den bij ar
tikel 10 dezer wet bedoelden officier van ju
stitie de ontvangen stukken terug, vermeer
derd met de stukken, waaru it van de uitvoe
ring blijkt, en met eene opgave van kosten 
a ls bedoeld bij letter b van artikel 10 van 
het verdrag. 

15. Alle stukken, ter zake van de uitvoe
ring van rogatoire commissies opgemaakt, zijn 
vrij van de rechten van zegel en van re
gistratie. 

Rogatoire co11iniissies doo1· den N ederlandschen 
,·echte,· opgedragen. 

16. 1. Indien eene rogato ire commissie door 
den Nederlandschen rechter overeenkomstig 
artikel 7 van het verdrag wordt opgedragen, 
zendt hij de stukken ter verdere behandeling 
aan den bevoegden Nederlandschen consulai
ren ambtenaar. De zich bij d ie stukken be
vindende vertalingen moeten voor overeen
stemmend zijn verklaard door een beëedigd 
vertaler in Nederland. 

2. De rechter verzoekt den consulairen 
ambtenaar tevens de vertalingen voor overeen. 
stemmend te verklaren. 

17. De kosten, welke ter zake van de uit
voering eener rogato ire commissie overeen
komstig het verdrag in reken ing worden ge
bracht, vormen een deel der proceskosten, 
waaromtrent volgens het gemeene recht door 
den rechter uitspraak wordt gedaan. 

18. De rechter stel t bij zij n vonn is, waarbij 
eene rogatoire commissie overeenkomstig het 
verdrag wordt opgedragen, den dag vast, 
waarop de zaak weder ter rolle za l worden 
opgeroepen. 

19. Het proces-verbaal van de u itvoering 
eener rogatoire commissie overeenkomstig het 
verdrag heeft ge lij ke kracht a ls dat van den 
Nederlandschen rech ter. 

Slotbepaling. 
20. Deze wet treedt tegel ij k met het ver

drag in werking. 
Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 6den April 

1933. 
WILHELMINA . 

D e Ministe,· van Justitie, J. Don n er. 
De Minister van B·uitenlandsche Zaken, 

B e e l a e r t s v a n B I o k I a n d. 
(Uitgeg . 21 April 1933.) 

s. 137. 

6 April 1933. WET tot goedkeuring van het 
op 31 Mei 1932 te Londen tusschen Neder
land en Groot-B1-itannië gesloten verd rag, 
houdende bepalingen tot het vergemak 
kel ijken van het voeren van rechtsgedin
gen in burgerlij ke en handelszaken . 

Wij WILHELMINA, enz. . .. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het op 31 Mei 1932 te Londen tusschen 



167 6 APRIL (S. 137) 1933 

N ederland en Groot-Britannië gesloten ver
drag, houdende bepalingen tot het vergemak
kelijken van het voeren van rechtsgedingen in 
burgerlijke en handelszaken, alvorens te kun
nen worden bekrachtigd, de goedkeuring der 
Staten-Generaal behoeft; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Eenig artikel. 

Het op 31 Mei 1932 te Londen tusschen 
N ederland en Groot-Britannië gesloten ver
drag, houdende bepalingen tot het vergemak
kelijken van het voeren van rechtsgedingen in 
burgerlijke en handelszaken, dat in afdruk 
nevens deze wet is gevoegd, wordt goedge
keurd. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 6den April 

1933. 
WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
Be e I a e r t s v a n B I o k I a n d . 

De Ministe,• van J ustitie, J. D o n n e r . 
De Minister va'n. K oloniën, De G ra a f f. 

(Uitgeg. 25 April 1933.) 

Hare Majesteit de Koningin der Neder
landen, 

en 
Zijne Majesteit de Koning van Groot-Bri

tannië, Ierland en de Britsche Overzeesche 
Gewesten, Keizer van Indië, 

wenschende binnen hun wederzijdsch grond
gebied het voeren van rechtsged ingen in bur
gerlijke en handelszaken, die bij hunne rech
terlijke autoriteiten aanhangig zijn of ver
moedelijk zullen worden, wederzijds te ver
gemakkelijken; 

Hebben besloten te dien einde een Verdrag 
te sluiten en hebben tot hunne gevolmachtig
den benoemd: 

Hare Majesteit de Koningin der Neder
landen: 

Jonkheer R . de Marees van Swinderen, 
Ridder-Grootkruis in de Orde van Oranje. 
Nassau, Commandeur in de Orde van 
den N ederlandschen Leeuw, Ridder
G-rootkruis in de Victoria-Orde, Hoogst 
Derzelver Buitengewoon Gezant en Ge
volmachtigd Minister te Londen; 
en 

Zijne Majesteit de Koning van Groot-Bri
tannië, Ierland en de Britsche Overzeesche 
Gewesten, Ke izer van Indië: 

Voor Groot-Britannië en Noord-Ierland : 
The Right Honourable Sir John Allse

brook Simon, G.C.S.I., K.C.V.O., O.B. 
E., K.C., M .P., Hoogst Deszelfs Eer
sten Staatssecretaris voor Buitenlandsche 
Zaken; 

die, na elkander hunne in goeden en behoor
lijken vorm bevonden volmachten te hebben 
medegedeeld, zijn overeengekomen als volgt: 

I. fnl, ei,dende bepalingen. 

Art. 1. a. Dit Verdrag is uitsluitend van 
toepassing op burgerlijke en handelszaken. 

b. In dit Verdrag zijn de woorden "grond
gebied van de eene {of van de andere) Hooge 
Verdragsluitende Partij" te verstaan als op 

elk oogenblik bedoelende elk der gebiedsdee
len van een der Hooge Verdragsluitende Par
tijen, waarop alsdan het Verdrag toepasselijk 
mocht zijn verklaard. 

II. M ededeeling van gerechte/ij ke en buiten
ge,·echtelij ke stukken. 

Art. 2. Wanneer met het oog op rechtsge
dingen, die aanhangig zijn of, naar te ver
wachten is, in de toekomst zullen worden bij 
de rechterlijke autoriteiten binnen het g rond
gebied van een der Hooge Verdragsluitende 
Partijen, gerechtelijke of bu itengerechtelijke 
stukken dienen te worden medegedeeld binnen 
het grondgebied der andere Hooge Verdrag
sluitende Partij , kunnen deze stukken aan hem 
voor wien zij zijn bestemd, welke ook diens 
nationaliteit moge zijn, op de bij artikel 3 
omschreven wijze, worden medegedeeld. 

Art. 3. a. Eene aanvrage om mededeeling 
wordt door een consulairen ambtenaar van de 
Hooge Verdragsluitende Partij, uit wier grond
gebied de mede te deelen stukken afkomstig 
zijn, gericht tot de bevoegde autoriteit van het 
land, alwaar de stukken moeten worden mede
gedeeld, met het verzoek aan die autoriteit 
om de mededeeling van de stukken te doen 
plaats vinden. De aanvrage wordt door den 
bedoelden consulairen ambtenaar aan de voor
melde autoriteit toegezonden. 

b. De aanvrage om mededeeling wordt ge
steld in de taal van het land a lwaar de mede
deeling moet geschieden. 

De aanvrage om mededeeling bevat, ingeval 
de mede te deelen stukken uitgaan van eene 
autoriteit, de vermelding van deze autoriteit, 
en in ieder geval de volledige namen en hoe
danigheden der partijen, de volledige namen, 
het adres en de hoedanigheid van dengeen 
voor wien de stukken bestemd zijn en den 
aard der mede te deelen stukken; zij is ver
gezeld van twee exemplaren dier stukken. 

c. De mede te deelen stukken worden hetzij 
gesteld in de taal van het land, in hetwelk 
de mededeeling moet gesch ieden, hetzij ver
gezeld van eene vertaling in genoemde taal. 

1 

Deze vertaling moet voor eensluidend ver
klaard zij n door een diplomatieken of consu-

1

-lairen ambtenaar der Hooge Verdragsluitende 
Partij , uit wier grondgebied de stukken af
komstig zijn. 

d. Aanvragen om mededeeling worden ge
richt en gezonden: 

In Nederland aan den Officier van Ju
stitie bij de Arrondissements-Rechtbank, 
binnen wier ressort de stukken moeten 
worden medegedeeld; 

In Engeland aan den "Senior Master 
of the Supreme Court of Judicature". 

Indien de autoriteit aan wie eene aanvrage 
om mededeeling is gezonden, niet bevoegd is, 
daaraan gevolg te geven, zendt zij het stuk 
ambtshalve aan de bevoegde autoriteit van 
haar eigen land. 

e. De mededeeling geschiedt door de be
voegde autoriteit van het land, waarin de 
stukken moeten worden medegedeeld. Indien 
in de aanvrage om mededeeling is verzocht, 
deze op eene bijzondere wijze te doen geschie
den, wordt deze wijze van mededeeling ge 
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volgd, mits deze niet in strijd zij met het recht 
van dat land. 

/. Voldoening aan de overeenkomstig de 
rnorafgaande bepalingen van dit artikel ge
dane aanvrage om mededeeling kan niet wor
den geweigerd, tenzij de Hooge Verdragslui
tende Partij, binnen wier grondgebied de me
dedeeling zou moeten plaatsvinden, mocht oor
deelen, dat zulks hare souvereiniteit of hare 
veiligheid in gevaar zou kunne~ brengen. 

g. De autoriteit, door welke aan de aan
vrage om mededeeling gevolg is gegeven, 
geeft een bewijsstuk af, vermeldende hetzij 
dat de mededeeling is geschied, hetzij de 1·eden 
waarom zulks n iet heeft kunnen plaats vin
den , en voorts het feit zelf der mededeeling, 
de wijze en den datum waarop zij is geschied 
of van de poging daartoe ; dit bewijsstuk 
wordt door bedoelde autoriteit toegezonden 
aan den consulairen ambtenaar, door wien de 
aanvrage om mededeeling was gedaan. H et 
bewijsstuk betreffende de mededeeling of de 
poging tot mededeeling wordt gesteld op of 
gehecht aan een der beide exemplaren der 
stukken. 

Art. 4. a. Door de bepalingen van de ar
tikelen 2 en 3 wordt geen inbreuk gemaakt 
op de bevoegdheid om binnen het grondge
bied van elk der Hooge Verdragsluitende 
Partijen zonder eenige aanvrage aan, of tus
schenkomst van de autoriteiten van het land, 
alwaar de mededeeling geschiedt, zich te be
dienen van een der na te melden wijzen van 
mededeeling van gerechtelijke en buitenge
rechtelijke stukken: 

1. Mededeeling door een consulairen 
ambtenaar der Hooge Verdragsluitende 
Partij, uit wier grondgebied de stukken 
afkomstig zijn; 

2. Mededeeling door een gemachtigde, 
daartoe aangewezen hetzij door de rech
terlijke autorite it, door wie de mededee
ling van de stukken wordt verlangd, het
zij door de partij, van wie het verzoek om 
mededeeling van de stukken is uitgegaan; 

3. Mededeeling door deurwaarde1·s of 
andere bevoegde ambtenaren van het land, 
waar de stukken moeten worden medege
deeld, h andelende rechtstreeks ten ver
zoeke van de partij van wie het verzoek 
om mededeeling van de stukken is uitge
gaan; 

4. Toezending over de post ; 
5. Elke andere wijze van mededeel ing 

toegelaten volgens het recht geldende ten 
t ijde dier mededeeling in het land van 
hetwelk de stukken afkomstig zijn. 

b. Alles met dien verstande, dat de geldig
heid en de gevolgen van elke dezer wijzen van 
mededeeling blijven te beoordeelen naar het 
recht van ieder der Hooge Verdragsluitende 
Partij . 

c. Tusschen de Hooge Verdragsluitende 
Partij en bestaat overeenstemming dat het in 
beginsel wenschelijk is dat stukken, die op 
een dezer wijzen worden medegedeeld, hetzij 
gesteld worden in de taal van het land, al
waar de mededeeling moet geschieden, hetzij 
vergezeld zij n van eene vertaling in die taal, 
tenzij degeen voor wien zij bestemd zijn, een 
onderdaan is van de Hooge Verdragsluitende 

Partij, uit wier grondgebied de mede te dee
len stukken afkomstig zijn. Niettemin wordt 
bij gebreke van binnen het grondgebied van 
laatstbedoelden Staat geldende wettelijke be
palingen, welke eene vertaling in zulke ge
vallen voorschrijven, door de Hooge Verdrag
sluitende P artijen geene verplichting te dien 
aanzien aanvaard. 

Art. 5. a. Behoudens het in de volgende 
alinea's van dit artikel bepaalde zijn geen hef
fingen of vergoedingen van welken aard ook 
ter zake der mededeeling van stukken door de 
eene Hooge Verdragsluitende Partij aan de 
andere verschuld igd. 

b. Telkens wanneer overeenkomstig de be
palingen van artikel 3 stukken zijn medege
deeld , zal de Hooge Verdragsluitende Partij , 
door wier Consulairen Ambtenaar de aanvrage 
om mededeeling is gedaan, aan de andere 
Hooge Verdragsluitende Partij betalen alle 
vergoedingen of kosten, verschuldigd krach
tens het recht van het land alwaar de mede
deeling is gedaan, aan de personen, die daar
bij hunne diensten hebben verleend, a lsmede 
alle vergoedingen en kosten veroorzaakt door 
het doen van de mededeeling in een bijzon
deren vorm. Deze vergoed ingen en kosten 
worden berekend met inachtneming van de 
tar ieven, geldende voor de onderdanen van het 
land, alwaar de mededeeling is gedaan. 

c. De terugbetaling van deze vergoedingen 
en kosten kan, tegelijk met het toezenden van 
het bij artikel 3 g bedoelde bewijsstuk, door 
de bevoegde autoriteit, door wier zorgen de 
mededeeling is geschied, worden gevorderd 
van den Consulairen Ambtenaar, door wien de 
aanvrage is gedaan. 

III. B ewijsl evering. 

Art. 6. a. Ingeval eene rechterlijke autori
te it binnen het grondgebied van een der Hooge 
Verdragsluitende Partijen gelast, dat binnen 
het grondgebied van de andere Hooge Ver
dragsluitende Partij eene instructie zal plaats 
vinden, zal zulks op eene der in de artikelen 
7 of 8 omschreven wijzen kunnen geschieden. 

b. Hierbij wordt vastgesteld , dat in het 
onderhavige verdrag 1. de uitdrukking "be
wijslevering" mede omvat het opnemen van 
onder eede of op andere wijze afgelegde ver
klaringen van den eischer of den gedaagde, 
het afnemen van een eed van den e ischer, 
van den gedaagde, van deskundigen of van 
andere personen, alsmede het overlegg~n , on
derzoeken en voor echt erkennen van stukken, 
monsters of alle andere voorwerpen, een en 
ander in verband met eenig rechtsgeding; 
2. de uitdrukking "getuigen" mede omvat een 
ieder (hetzij eischer, hetzij gedaagde of welke 
andere persoon ook) ten aanzien van wien 
eene bewijsl evering in bovenbedoelden zin 
wordt verlangd. 

Art. 7. a. De rechterlijke autoriteit, welke 
de bewijslevering gelast, kan zich, overeen
komstig de bepalingen van het voor haar 
geldende recht, bij rogatoire commiss ie wen
den tot de bevoegde autoriteit van het land, 
a lwaar de bewijslevering moet plaats vinden 
met het tot die autoriteit gericht verzoek om 
de bewijslevering te doen gesch ieden. 
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b. De rogatoire comm1ss1e wordt gesteld in 
de taal van het land, alwaar de bewijslevering 
moet plaats vinden, of is vergezeld van eene 
vertaling in die taal. Deze vertaling moet 
voor eensluidend worden verklaard door een 
Diplomatieken of Consulairen Ambtenaar van 
de Hooge Verdragsluitende Partij, van wier 
rechterlijke autoriteit de rogatoire commissie 
is uitgegaan. De rogatoire commissie zal in
houden: 1. de vermelding van den aard van 
het rechtsgeding, waarvoor de bewijslevering 
wordt verlangd en van de volledige namen en 
hoedanigheden der partijen; 2. hetzij de ver
melding van de volledige namen en woon
plaatsen en hoedanigheden der op te roepen 
getuigen, hetzij de vermelding van de namen 
en woonplaatsen der vertegenwoordigers van 
de partij of de partijen in het land waar de 
bewijslevering moet plaats vinden, welke ver
tegenwoordigers de namen, woonplaatsen en 
hoedanigheden der op te roepen getuigen zul
len behooren mede te deelen , a an de bevoegde 
autoriteit, tot wie de rogatoire commissie is 
gericht. De rogatoire commissie is vergezeld 
van een voor eensluidend verklaard afschrift 
van het bevel of het vonnis, bij hetwelk de 
bewijslevering is gelast, alsmede van eene 
op de bovenaangegeven wijze voor eensluidend 
verklaarde vertaling. De rogatoire commissie 
is mede vergezeld van eene opgave van de 
aan de getuigen te stellen vragen of af te 
nemen eeden, (eventueel van eene omschrij
ving van de over te leggen stukken, monsters 
en andere voorwerpen) met eene op de voor
melde wijze voor eensluidend vei·klaarde ver
taling; bij de rogatoire commissie kan aan 
de bevoegde autoriteit worden verzocht, om 
toe te staan dat alle zoodanige vragen als de 
partijen of hare vertegenwoordigers zull en 
wenschen te stellen mondeling worden ge
daan . 

c. De rogatoire commissie zal worden over
gemaakt: 

In Engeland door den Consul-Generaal 
der Nederlanden te Londen aan den "Se
nior Master of the Supreme Court of 
J udicature". 

In Nederland door een Britsch Consulair 
Ambtenaar aan den Officier van Justitie 
bij de Arrondissements-Rechtbank binnen 
wier ressort de getuigen of de meerder
heid hunner woonachtig zijn, of, indien de 
namen en woonplaatsen der getuigen niet 
zijn opgegeven, aan den Officier van Ju
stitie bij de Arrondissements-Rechtbank te 
's-Gravenhage. 

Indien de autoriteit aan wie de rogatoire 
commissie is overgemaakt, niet bevoegd is 
daaraan gevolg te geven, draagt zij dezelve 
ambtshalve zonder eenig verder verzoek aan 
de bevoegde autoriteit van haar eigen land 
over. 

d. De bevoegde autoriteit aan wie de roga
toire commissie is overgemaakt of doorgezon- 1 

den, zal daaraan uitvoering geven en de ver
langde bewijslevering doen plaats vinden met 
aanwending van dezelfde dwangmiddelen en 
met toepassing van dezelfde procedure als ge
bruikelijk bij de uitvoering van eene opdrncht 
of bevel uitgaande van de autoriteiten van 
haar eigen land, behoudens dat, indien in de 

rogatoire commissie de wensch is te kennen 
gegeven, dat eene bijzondere procedure moge 
worden toegepast, deze procedure zal gevolgd 
worden, mits zulks niet strijdig zij met het 
recht van het land, waar de bewijslevering 
moet plaats vinden. 

e. De consulair ambtenaar, door wien de 
rogatoire commissie is overgemaakt zal, des 
door hem gewenscht, vel"Wittigd worden van 
datum en plaats, waar de bewijslevering zal 
geschieden, teneinde hem in staat te stellen 
daarvan mededeeling te doen aan de belang
hebbende partij of partijen aan wie het ge
oorloofd is daarbij aanwezig te zijn, hetzij in 
persoon, hetzij , desgewenscht, vertegenwoor
digd door advocaten (,,barristers") of procu
reurs (,,solicitors") van het land, alwaar de 
bewijslevering plaats vindt, of door alle an
dere personen, die bevoegd zijn voor de rech
terlijke macht van elk der betrokken landen 
op te treden. 

f. De a itvoering van de rogatoire commis
sie kan slechts geweigerd worden: 

1. indien in het land, waar de bewijs
levering moet plaats vinden, de uitvoering 
van de betrokken rogatoire commissie nie~ 
behoort tot de bevoegdheden van de rech
terlij ke macht; 

2. indien de Hooge Verdragsluitende 
Partij, binnen wier grondgebied de bewijs
levering moet plaats vinden, mocht oor
deelen, dat de uitvoering haar souvereini
teit of haar veiligheid in gevaar zoude 
kunnen brengen. · 

g. In elk geval , waarin de rogatoire com
missie door de aangezochte autoriteit niet 
wordt uitgevoerd, stelt deze onverwijld den 
consulairen ambtenaar, door wien zij was 
overgemaakt, daarvan in kennis, met vermel
ding . van de redenen waarom de uitvoering 
van de rogatoire commissie geweigerd is, of 
van de autoriteit, aan welke zij is overgedra
gen. 

Art. 8. a. De bewijslevering zal ook kun
nen geschieden zonder eenig verzoek aan, of 
eenige tusschenkomst van de autor iteiten van 
het land, alwaar zij moet plaats vinden en 
wel door bemiddeli ng van een zich in dat 
land bevindend persoon, daartoe rechtstreeks 
benoemd door de rechterlijke autoriteit, die 
de bewijslevering verlangt. Als zoodanig kan 
een Consulair Ambtenaar van de Hooge Ver
dragsluitende Partij, welker rechterlijke auto
riteit de bewijslevering verlangt, of een ander 
daartoe geschikt persoon woraen benoemd. 

b. Een aldus met de bewijslevering belast 
persoon zal hen, die door de rechterlijke auto
riteit, die hem heeft benoemd, zijn aange
wezen, kunnen verzoeken ten behoeve der be
wijslevering voor hem te verschijnen. Hij zal 
vrij zijn in de wijze van bewijslevering, voor 
zooverre die met het recht van het land, 
alwaar deze plaats vindt, niet in strijd is, en 
1s bevoegd tot het opdragen en afnemen van 
eeden, doch hem staan ten aanzien van een en 
ander geen dwangmiddelen ten dienste. 

c. Verzoeken om te verschijnen, uitgaande 
van den bij dit art ikel bedoelden persoon, 
moeten, tenzij de opgeroepene een onderdaan 
is van de Hooge Verdragsluitende Partij, door 
wier 1·echterlijke auto,-iteit de bewijslevering 
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moet plaats vinden, gesteld zijn in de taal 
van het land, waar de bewijslevering moet 
plaats vinden, of vergezeld zijn van eene ver
taling in die taal. 

d. De bewijslevering kan geschieden met 
inachtnemi ng van de proces-regels, geldende 
volgens de wet van het land door welks rech
terlijke autoriteit de bewijslevering wordt 
ver! angd; de partijen hebben het recht daarbij 
aanwezig te zijn, hetzij in persoon, hetzij ver
tegenwoordigd door advocaten (,,barristers") 
of procureurs (,,solicitors") van dat land of 
door alle andere personen, die bevoegd zijn 
voor de rechterlijke macht van een der beide 
betrokken landen op te treden. 

Art. 9. De omstandigheid, dat eene poging 
tot bewijslevering op de bij artikel 8 omschre
ven wijze niet geslaagd is tengevolge van de 
weigering van eenigen getuige om aan het tot 
hem ger icht verzoek gevolg te geven, verhin
dert niet, dat daa,:na eene rogatoire commis
sie overeenkomstig artikel 7 wordt uitgezonden. 

Art. 10. a. Behoudens het in de volgende 
alinea's van dit artikel bepaalde, zijn geen 
heffingen of kosten van welken aard ook door 
de eene Hooge Verdragsluitende Partij aan 
de andere met betrekking tot de bewijsleve
ring verschuldigd. 

b. Waneer de bewijslevering plaats vindt 
op de wijze als omschreven in artikel 7, zul
len door de Hooge Verdragsluitende Partij, 
van wier rechterlijke autoriteit de rogatoire 
commissie uitgaat, aan de andere Hooge Ver
dragsluitende Partij worden vergoed alle kos
ten, die de bevoegde autoriteit van laatstge
noemde heeft moeten maken bij de uitvoering 
van de rogatoire commissie in den vorm van 
vergoedingen en terugbetaling van kosten, 
verschuld igd aan getuigen, deskundigen, tol
ken en andere vertalers, de kosten vereischt 
teneinde de aanwezigheid te verkrijgen van 
getuigen, die niet uit e igen beweging zijn ver
schenen en de vergoedingen en kosten ve r
schuld igd aan personen, die bedoelde autori
teit mocht hebben gemachtigd om namens 
haar te handelen, indien het recht van haar 
land zulks veroorlooft, alsmede de vergoe
dingen en kosten veroorzaakt ingeva l , op 
verzoek, eene bijzondere procedure is toege
past. Deze vergoedingen en kosten worden be
rekend met inachtneming van de tarieven, 
geldende voor de onderdanen van het land, 
alwaar de bewijslevering p laats vindt. 

c. D e terugbetaling van deze kosten wordt 
door de bevoegde autor iteit, die de rogatoire 
commissie heeft uitgevoerd, gevorderd van den 
Consulairen Ambtenaar, door wien zij is over
gemaakt tegelijk met de toezending van de 
stukken, waaruit van bedoelde uitvoering 
blijkt. 

IV. Alge1neen,e B epalingen. 

Art. ll. Alle moeilijkheden, die met be
trekking tot de werking van het onderhavige 
Verdrag mochten rijzen, zullen langs diploma
tieken weg worden geregeld. 

Art. 12. Het onderhavige Verdrag, welks 
Engelsche en Nederlandsche teksten gelijke
lij k verbindend zijn, is aan bekrachtiging on
derworpen. De akten van bekrachtiging zul-

!en in Londen worden uitgewisse ld. Het Ver
drag treedt in werking na verloop van één 
maand _na den datum, waarop de akten van 
bekrachtiging zijn uitgewisseld en zal gedu
rende drie jaren na den datum van het in 
werking treden van kracht blij ven. Indien 
geen der Hooge Verdragsluitende Partijen 
tenminste zes maanden vóór den afloop van 
den bovenvermelden termijn van drie jaren 
het V erdrag langs diplomatieken weg heeft 
opgezegd, zal hetzelve van kracht blijven tot 
den afloop van een termijn van zes maanden, 
te rekenen van den dag, waarop door een der 
Hooge Verdragsluitende P artijen aan de an
dere eene opzegging zal zijn gedaan. 

Art. 13. a. Het onderhavige Verdrag is 
niet van rechtswege toepasselij k op Schotland 
en Noord-Ierland, noch op eenige der Kolo
niën of Protectoraten van Zijne Majesteit , 
noch op eenig grondgebied staande onder Zijne 
suzereiniteit, noch op eenig mandaatsgebie<l 
bestuurd door Zijne Regeering in Groot-Bri 
tannië, doch Zijne Majesteit zal te allen tijde, 
zoo lang het Verdrag krachtens arti ke i 12 van 
kracht is , de werking daarvan tot eenig ge
bied a ls bovenbedoeld kunnen uitbreiden, door 
middel 'eener kennisgeving, gedaan door tus
schen komst van Hoogstdeszelfs Gezant te 
's-Gravenhage. 

b. Deze kennisgeving zal eene aanwijzing 
inhouden van de autoriteiten in het bedoelde 
gebied, aan wie aanvragen om mededeeling en 
rogatoire commiss ies moeten worden overge
maakt, alsmede van de taal waarin mededee-
1 ingen moeten worden gedaan en vertalingen 
moeten worden gemaakt. De uitbreiding zal 
in werking treden na verloop van drie maan
den te rekenen van den datum van kennis
geving. 

c. I eder der Hooge Verdragsluitende Par
tijen zal na verloop van drie jaren na het in 
werking treden van eene uitbreiding van dit 
Verdrag tot een onder a van d it artikel be
doeld geb ied, die uitbreiding kunnen doen 
eindigen door middel van eene tenminste zes 
maanden te voren langs diplomatieken weg 
gedane opzegging. 

d. De beëindiging van het V erdrag volgens 
het in artikel 12 bepaalde, zal, tenzij door de 
Hooge Verdragsluitende Partijen uitdrukkelijk 
anders is overeengekomen, van rechtswege be
eindiging medebrengen ten opzichte van eenig 
gebied tot hetwelk de werking van het Ver
drag volgens het onder a van dit artikel be
paalde , is uitgebreid. 

Art. 14. a. Dit Verdrag is niet van rechts
wege toe passelijk op eenig overzeesch grond
gebied van het Koninkrij k der Nederlanden. 
doch Hare Majesteit de Koningin der Neder
landen zal te allen t ijde zoolang het V erdrag 
krachtens artikel 12, · of uit hoofde van eenige 
toetreding krachtens artikel 15, van kracht is, 
de werking van het Verdrag tot eenig over
zeesch grondgebied kunnen uitbreiden door 
middel van eene kennisgeving, gedaan door 
tusschonkomst van Hoogstderze l ver Gezant te 
Londen. 

b. De bepalingen van paragraaf b van ar
tikel 13 zijn op deze kennisgeving van toe
passing. 

c. De bepalingen van de paragrafen c en d 
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van artikel 13 zijn van toepassing op elk over
zeesch grondgebied van het Koninkrijk der 
Nederlanden tot hetwelk dit Verdrag zal zijn 
uitgebreid. 

Art. 15. a . Zijne Majesteit zal te allen 
tijde zoolang dit Verdrag, hetzij volgens ar
tikel 12, hetzij door eenige toetreding volgens 
het onderhavige art ikel, van kracht is, tot het 
Verdrag ten behoeve van een Zijner zelfbe
sturende Dominions of van Indië kunnen toe
treden, door middel eener kennisgeving langs 
diplomatieken weg, met dien verstande, dat 
geen kennisgeving van toetreding zal kunnen 
worden gedaan op een tijdstip, waarop Hare 
Majesteit de Koningin der ederlanden het 
Verdrag mocht hebben opgezegd met betrek
king tot alle gebied van Zijne Majesteit, 
waarop dit Verdrag alsdan van toepassing zal 
zijn. De bepalingen van artikel 13 b zijn op 
deze kennisgeving van toepassing. Iedere zoo
danige toetreding zal van kracht worden na 
verloop van drie maanden na den datum van 
de te dien opzichte gedane kennisgeving. 

b. a verloop van drie jaren, te rekenen 
na den datum van het van kracht worden 
eener toetreding als in paragraaf a van dit 
artikel bedoeld, zal iedet· der Hooge Verdrag
sluitende Partijen het Verdrag kunnen op
zeggen ten aanz ien van eenig gebied betref
fende hetwelk eene kennisgeving van toetre
ding is gadaan, zulks door middel van ~ene 
tenminste zes maanden te voren langs d1plo
matieken weg gezonden mededeeling. De be
eindiging van het Verdrag krachtens artikel 
12 zal op de toepassing daarvan ten aanzien 
van eenig zoodanig gebied niet van invloed 
zijn. 

c. Eene kennisgeving van toetreding krach
tens het onder a van dit artikel bepaalde zal 
kunnen omvatten elk aanhoorig of mandaats
gebied bestuurd door de Regeering yan het 
gebied ten aanz ien "'.~arvan eene kenmsgev!ng 
van toetreding zal z1Jn gedaan; de opzeggrng 
ten aanz ien van eenig gebied gedaan volgens 
het onder b bepaalde, za l toepasselijk zijn op 
elk aanhoorig of mandaatsgebied, hetwelk in 
de kennisgeving van toetreding ten aanz ien 
van bedoeld gebied begrepen wa . 

Ter oorkonde waarvan de ondergeteekenden 
dit Ve,·drag in de ederlandsche en de Engel
sche taal hebben geteekend en van hunne 
zegels voorzien. 

Gedaan in dubbel te Londen, den 31sten 
Mei 1932. 

(L.S. ) R. de Marees van Swinderen. 
(L .. ) John imon. 

Engelsche tekst. 

Her Majesty the Queen of the etherlands, 
and 

His Majesty the King of Great Britain, Ire
land and the British Dominions beyond the 
Seas, Emperor of India, . 

Being desirous to render m~tual ass1stance 
in the conduct of proceedrngs, tn the,r respec
tive territories in civil and commercial mat
ters , which ar~ being dealt with or which it 

is anticipated may be dealt with by their 
respective judicia! authorities; 

Have re olved to conclude a Convention 
for this purpose and have appointed as their 
Plenipotentiaries: 

Her Majesty the Queen of the Netherlands: 
Jonkheer R. de Marees van Swinderen, 

Knight Grand Cross of the Order of 
Oranje Nassau, Commander of the Order 
of the etherland Lion, G.C.V.O., Her 
Envoy Extraordinary and Minister Ple
nipotentiary in Londen; 
and 

His Majesty the King of Great Britain, Ire
Iand and the British Dominions beyond the 
Seas, Emperor of India: 

For Great Britain and orthern Ireland: 
The Right Honourable Sir John Allse

brook Simon, G.C.S.I. , K.C.V.O., O.B.E., 
K.C., M.P .. His Principal Secretary of 
State for foreign Af fairs; . 

Who having communicated their full powers, 
found in good and due form, have agreed as 
follows: 

I. Preli1nina1·y. 

Art. 1. a. This Convention applies only 
to civil and commercial matters. 

b. In th is Convention the words "territory 
of one (or of the other) High Contracting 
Party" shall be interpreted as meaning at any 
t ime any of the territories of such High Con
tracting Party to which the Convention may 
at that t ime have been made applicable. 

II. Service of judicial and extm-judicial 
documents. 

Art. 2. \Vhen judicia! or extra-judicia! do
cuments are required, for the purpose of pro
ceed ings which are being dealt with or which 
it is a nticipated may be dealt with by the 
judicia! author ities in the territory of one 
High Contracting Party, to be served in the 
territory of the other, such documents may be 
served on the recipient, whatever his nationa
Iity, in the manner provided in Article 3. 

Art. 3. a. A request for service hall be 
addressed by a Consular Officer of the High 
Contracting Party from whose territory the 
documents to be served emanate, to the com
petent authority of the country where the do
cuments are to be erved, requesting such 
authority to cause the documents to be served. 
The request shall be sent by such Consular 
Officer to such authority. 

b. The request for service shall be drawn 
up in the language of the country where ser
vice is to be effected. 

The request for service shall state the names 
of the authority (if any) by which the docu
ments to be served have been i ued, the full 
uame and descriptions of the parties, the full 
names, address and description of the reci
pient, and the nature of the documents to be 
served, and shall enclose the documents to be 
eerved in duplicate. 

c. The docwnents to be served shall either 
be drawn up in the language of the country 
in which they are to be served, or be accom-
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panied by a translation into such language. 
Such translation shall be certified as correct 
by a Diplomatie or Consular Officer of the 
High Contracting Party from whose territory 
the documents emanate. 

d. Requests for service shall be addressed 
and sent: 

In the Netherlands to the "Officier van 
Justitie" attached to the "Arrondissements
Rechtbank" within whose jurisdiction the 
documents are to be served; 

In England to the Senior Master of the 
Supreme Court of Judicature. 

If the authority to whom a request for ser
vice ha been sent is not competent to execute 
it, such authority shall of his own motion 
transmit the document to the competent autho
ri ty of h is own country. 

e. Service sha.11 be effected by the compe
tent authority of the country where the docu
ments are to be served. If a wish for some 
special manner of service is expressed in the 
request for service, such manner of service 
shall be followed in so far as it is not incom
patibl e with the law of that country. 

/. The execution of the rnquest for service 
duly made in accordance with the preceding 
provisions of this article shall not be refused 
unless the High Contracting Party in whose 
territory service is to be effected considers 
that his sovereignty or safety would be com
promised thereby. 

g. The authority by whom the rnquest for 
service is executed shall furnish a certificate 
proving the serv ice or explaining the 1·eason 
which has prevented such service, and setting 
forth the fact, the manner and the date of 
such service or attempted service, and shall 
send the said certificate to the Consular Of
ficer by whom the request for service was 
made. The certificate of service or of attemp
ted serv ice shall be placed on one of the du
pi icates or attached thereto. 

A1·t. 4. a. The provisions of Articles 2 and 
3 in no way prejudice the l iberty to use in 
the territory of either High Contracting Par
ty, without any request to or intervention of 
the authorities of the country where service is 
effected, any of the follow ing methods of ser
vice in connexion with judicia! or extra-judicia] 
documents : 

1. Service bv a Consular Officer of the 
Hi gh Contracti°i-ig Party from whose terri
tory the documents emanate; 

2 . Service by an agent appointe d for 
the purpose either by the judicia] autho
rity by whom service of the documents is 
required or by the party on whose initia
tive service of the documents is required; 

3. Service by the competent officials or 
off icers of the country where the docu
ments are to be served, acting directly at 
the request of the party on whose initia
tive service of the documents is required; 

4. Service through the post; 
5. Any other mode of service recognised 

by the law existing at the time of service 
in the country from which the documents 
emanate. 

b. It is understood that the validity and 
effect of any such service will rnmain a mat-

ter for determination in accordance with the 
respective laws of the High Contracting P ar-
ti~. . 

c. The High Contracting Parties agree that 
in principle it is desirable that documents 
served by any of these methods should, un
less the recipient is a subject of the High Con
tracting Party from whose territory the docu
ments to be served emanate, either be drawn 
up in the language of the country in which 
service is to be effected or accompanied by a 
translation into such language. Nevertheless, 
in the absence of any legislation in their res
pective territories making translations obliga
tory in such cases, the High Contracting P ar
ties do not accept any obligation in this 
respect. 

Art. 5. a. Except as provided in the fol
lowing paragraphs of this article, no fees or 
charges of any description shall be payable by 
one High Contracting Party to the other in 
respect of the service of any documents. 

b. In any case where docmnents have been 
served in accordance with the provisions of 
Article 3, the High Contracting P arty by 
whose Consular Officer the request for service 
is addressed shall pay to the other High Con
tracting P arty any charges and expenses 
which are payable under the law of the coun
try where the service is effected to the per
sons employed to effect service, and any char
ges and expenses incurred in effecting service 
in a special manner. These charges and ex
penses shall be calculated in accordance with 
the scales in force for nationals in the coun
try where service is effected. 

c. Repayment of these charges and expenses 
shall be claimed by the competent authori ty 
by whom the service has been effected from 
the Consular Officer by whom the request was 
addressed when sending to him the certificate 
provided for in Article 3 g. 

III. 'l'aking of Evidence. 

Art. 6. a. When a judicia! authori ty in 
the territory of one of the High Contracting 
Parties requires that evidence should be taken 
in the territory of the otber High Contracting 
Party, such evidence may be taken in any one 
of the ways prescribed in Articles 7 or 8. 

b . I t is understood that for the purposes of 
the present convention (i) the expression "ta
king of evidence" includes the taking of the 
statements of a Plai ntiff or Defendant, on 
oath or otherwise, the submission to a Pla in
tiff, Defendant, Expert or any other person of 
any oath and the production, examinat ion and 
identification of documents, samples and other 
objects with regard to any legal proceedings 
(i i) the expression "witnesses" includes any 
person (whether Plaintiff or Defendant or 
other person) from whom any evidence, as 
defined above, is required to be taken. 

Art. 7. a. The judicia] authority by whom 
the evidence is required may, in accordance 
with the provisions of its law, address itself 
by means of " Letters of Request" to the 
competent authority of the country where the 
ev idence is to be taken, requesting such autho
rity to take the ev idence. 
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b. The "Letters of Request" shall be drawn 
up in the language of the country where the 
evidence is to be taken, or be accompanied by 
a translation into such language. Such trans
lat ion shall be certified as correct by a Diplo
matie or Consular Officer of the High Con
tracting Party by whose jud icia] authority the 
request is issued. The " Letters of Request" 
shall state ( i) the nature of the proceedings 
for which the evidence is required and the 
full names and descriptions of the parties 
thereto, and a lso ( ii ) either the full nam es, 
addresses and descriptions of the witnesses to 
be called o,· the names and addresses of the 
agents of the party or parties in the country, 
where the ev idence is to be taken, who shall 
be responsible for informing the competent 
authority to whom the request is addressed of 
the names, addresses and descriptions of the 
witnesses to be called . The "Letters of Re
quest" shall be accomponied by a certified 
copy of the order or the judgment requiring 
the evidence to be taken, together with a 
translation thereof certified in the manner 
above mentioned. They shall a lso either be ac
companied by the interrogatories or oaths to 
be put to the witnesses (or, as the case may 
be, a description of the documents, samples or 
other objects to be produced) and a transla
tion thereof certified as correct in the manner 
heretofore provided or shall request the compe
tent a uthori ty to allow such questions to be 
asked viva voce as the parties or their re
presentatives shall desire to ask. 

c. The " L etters of R equest" shall be trans
mi tted: 

In England by the Consul-Genera! of 
the Netherlands in London to the Senior 
Master of the Supreme Court of J udica
ture. 

In the Netherlands by a British Consu
lar Officer to the " Officier van Justitie" 
attached to the "Arrondissements-Recht
bank" within whose jurisdiction the wit
nesses or the majority of the witnesses are 
resident, or, if the names and addresses 
of the witnesses are not stated, to the 
" Officier van Justitie" attached to the 
" Arrondissements-Rechtbank" at The 
Hague. 

In case the authority to whom "Letters of 
Request" are transmitted is not competent t,o 
execute them he shall forward the "Letters of 
Request" of his · own motion t,o the competent 
authority of his own country. 

d. The competent authority to whom the 
,,Letters of R equest" are transmitted or for
warded shall give effect theret,o and obtain 
the evidence required by the use of the same 
compulsory meas ures and the sa.me procedure 
as are employed in the execution of a commis
sion or 01·der issued by the authorities of his 
own country, except that, if a wish that some 
special procedure should be followed is ex
pressed in the " Letters of Request" such spe
cial procedure sha ll be followed in so far as 
it is not incorripatible with the law of the 
country where the evidence is to be taken. 

e. The Consular Officer, by whom the 
,,Letters of Request" are transmitted, shall , 
if he so desires, be informed of the date and 

place where the evidence will be taken, in 
order that he may inform the interested party 
or parties who shall be permitted to be pre
sent in person or to be represented i f they so 
desire by barristers or sol icitors of the country 
whe re the evidence is being taken, or by any 
persons competent to appear before the courts 
of e ither of the countries concerned. 

/. The execution of the "Letters of Re
quest" can only be refused: 

1 . If in the country where the ev idence 
is to be taken the execution of the " Let
ters of Request" in question does not fall 
within the functions of the judiciary. 

2. If the High Contracting P a rty in 
whose territory the evidence is to be taken 
considers that his sovereingnty or safety 
would be compromised thereby. 

g. In every instance where the " Letters of 
R equest" are not executed by the authority to 
whom they are addressed, the Jatter will at 
once inform the Consular Officer by whom 
they were transmitted, stating the grounds on 
which the execution of the "Letters of Re
quest" has been refused , or the authority to 
whom they have been forwarded. 

Art. 8. a . The evidence may also be taken, 
without any request t,o or the intervention of 
the authorities of the country in wh ich it is 
to be taken, by a person in that country 
directly appo inted for the purpose by the 
judicia! authority by whom the evidence is 
required. A Consular Office r of the High 
Contracting Party whose judicia! authority 
requires the evidence or any other suitable 
person may be so appointed. 

b. A person so appointed t,o take evidence 
may request the individuals named by the 
judicia! author ity appointing him to appear 
before him for the purpose of tak ing their 
evidence. He may take all k inds of evidence 
which are not coutrary t,o the law of the 
country where the evidence is be i ng taken 
and may request such persons to take an oath, 
but he shall have no compulsory powers. 

c. Requests to appear issued by such person 
shall , unless the recipient is a subject of the 
High Contracting Party for whose judicia! 
authority the evidence is required, be drawn 
up in the language of the country where the 
ev idence is to be taken, or be accompanied by 
a translation into such language. 

d. The evidence may be taken in accordau
ce with the procedure recognised by the law 
of the country for whose judicia! authority 
the evidence is required , and the parties will 
have the right t,o be present or to be repre
sented by barristers or solicitors of that coun
try or by any persons competent to appear 
before the courts of either of the countries 
conoerned. 

Art. 9. The fact that an attempt to take 
ev idence by the method laid down in Article 8 
has failed owing t,o the refusa l of any witness 
to comply with the request does not preclude 
,,Letters of Request" bei ng subsequently ad
dressed in aocordance with Article 7. 

Art. 10. a. Except as provided in the fo]. 
lowing paragraphs of this article, no fees or 
charges of any description shall be payable by 
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one High Contracting Party to the other in 
respect of the taking of evidence. 

b. Where evidence is taken in the manner 
provided in Artic)e 7,_ the High Contracting 
Party, by who~~ Jud1c1al authority the "Let
ters o f Requ_est are addressed, sh a ll repay to 
the <;>ther High Contracting Party any expen
ses mcurred by the competent authority of 
the Jatter in the execution of the request in 
respect of any cha rges and expenses payable 

- to w,tnesses, experts, interpreters, or transla
to_rs, the costs of obtaining the attendance of 
w,tnesses who have not appeared voluntaril y, 
and the ch arges and expenses payable to any 
person whom such authority may have depu
ted to act m cases where the law of bis own 
country permits this to be done, and any 
cha,·ges and expenses incurred by reason of a 
special procedure being requested and folio. 
wed. These charges and expenses shall be cal. 
culated in accordance with the scales in force 
for nationals in the country where the evi
dence is taken. 

c. The repayment of these expenses shall 
be cla imed by the competent authority by 
whom the "Letters of Request" have been 
executed from the Consular Officer by whom 
they were transmitted when send ing to him 
the documents establ isb;n'l" their execution. 

IV. Gentml Provisions. 

Art. 11. Any difficulties which may arise 
in connexion with the operation of this Con
vention shall be settled through the diploma
tie channel. 

Art. 12. The present Convention, of which 
the English and Dutch texts are equally 
authe ntic, shall be subject to ratification. 
Ratifications shall be exchanged in London. 
The Convention shall come into force one 
month after the date on which ratifications 
are exchanged and shall remain in force for 
three years after the date of its coming into 
force. If neither of the High Contracting Par. 
t ies shall h ave given notice through the di
plomatie ch annel to the other, not less than 
six months before the expiration of t he said 
period of three years, of his intention to 
terminate the Convention, it shall remain in 
force until the expiration of six months from 
the d ay on which either of the High Con
tracting P arties shall have given notice to 
term inate it. 

Art. 13. a. The present Convention shall 
not a pply ipso facto to Scotland or Northern 
Ireland, nor to a ny of His M a jesty's Colonies 
or Protectorates, nor to any territories under 
His suzerainty, nor to any mandated territo
ries administered by His Government in 
Great Brita in hut His Majesty may at any 
time, while the Convention is in force under 
Article 12, by a notification given through 
His Minister at The H ague, extend the opera
tion of the present Convention to any of the 
abovementioned territories . 

b. Such notification shall state the autho
r it ies in the territory concerned to whom re
quests for service or for the taking of evidence 
are to be transmitted, and the language in 

which comm unications a nd translations ai-e to 
.be made. The date of the coming into force 
of any such extens ion shall be three months 
from the date of such notification. 

c. Either of _ the High Contracting P arties 
may, at any t ime after the expiry of three 
years from the com ing into force of a n ex
tens ion of this Convention to any of the terri
tones referred to in paragraph a of this Ar
t icle, term inate such extens ion on giving six 
months notice of term ination through the di
plomatie channel. 

d. The term ination of the Convention under 
A rticle 12 shall , unless otherwise expressly 
agreed to by both High Contracting Parties, 
ipso facto terminate it in respect of a ny terri
tories to which it has been extended under 
paragraph a of this A rticle. 

Art. 14. a. This Convention shall not ap• 
p ly i pso facto to any of the overseas territories 
of the Kingdom of the Netherlands, hut Her 
Majesty the Queen of the N etherlands may at 
any time, while the Convention is in fOI"ce 
under Article 12, or by virtue of any acces
sion under Article 15, extend this Convention 
to any of such overseas territories by a noti
fication given through Her Minister in Lon
don. 

b. The provisions of paragraph b of Articl e 
13 shall apply to any such notifications. 

c. The provisions of paragraphs c a nd d of 
Article 13 shall apply to any overseas terri. 
tories of t he Kingdom of the Netherlands to 
which thi s Convention has been extended. 

Art. 15. a. His Majesty may at any t ime, 
while the present Conven t ion is in force, 
either under Article 12 or by virtue of any 
access ion under thi s a rti cle, by a notification 
given through the diplomatie channel, accede 
to the present Convention in respect of any of 
His self-governin g Dominions or India, provi
ded that no notification of accession may be 
given at any time when H er Majesty the 
Queen of the Netherlands bas g iven notice of 
termination in respect of all the territories of 
His Majesty to which the Convention applies. 
The provisions of Article 13 b shall be appli
cable to any such notification. Any such acces• 
sion shall take effect three months a fter the 
date of its notification. 

b. After the expiry of three years from the 
date of the coming into force of any accession 
under paragraph a of this Article, e ither of 
the High Contracting Parties m ay, by giving 
a six months' notice of termination through 
the diplomatie channel, terminate the appli
cation of the Convention to any country in 
respect of which a notification of accession 
bas been g iven. The termination of the Con
vention under Article 12 shall not affect its 
application to a ny such country. 

c. Any notification of access ion under pa• 
ragraph a of this Article may include any 
dependency or mandated territory adminis
tered by the Government of the country in 
respect of which such notification of accession 
is given; and any notice of" termination in 
respect of any such country under paragraph 
b shall apply to a ny dependency or mandated 
territory which was inbluded in the notifica
tion of access ion in respect of that country. 
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In witness whereof the undersigned have 
signed the present Convention, in Dutch and 
Engl ish texts, and have affixed thereto their 
seals. 

Done in duplicate at London, the 31st day 
of May, 1932. 

s. 138. 

(L.S.) R. de Marees van Swinderen. 
(L.S.) John Simon. 

6 April 1933. WET, houdende goedkeuring 
van het Verdrag van 26 September 1931 
tot ontwikkeling van de middelen tot het 
voorkomen van den oorlog. 

Wij WILHELMINA, enz. . .. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het vanwege Ons te Genève op 3 Decem
ber 1931 onderteekende Verdrag van 26 Sep
tember 1931 tot ontwikkeling van de middelen 
tot het voorkomen van den oorlog, alvorens 
te kunnen worden bekrachtigd, volgens art. 58 
der Grondwet de goedkeuring der Staten
Generaal behoeft : 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Eenig a1·tikel. 

Het in afdruk nevens deze wet gevoegde 
vanwege Ons te Genève op 3 December 1931 
onderteekende Verdrag van 26 September 1931 
tot ontwikkeling van de middelen tot het 
voorkomen van den oorlog wordt goedgekeurd. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage den 6den April 

1933. 
WILHELMINA. 

D e M inister van Buitenlandsche Za ken, 
B e e I a e r t s v a n B I o k I a n d. 

TJe M iniste,· van D efensie, L. N . Dec kers. 
D e M inister van Koloniën, D e Graaf f. 

(Uitgeg. 25 April 1933.) 

Fransche tekst. 

Conventlon générale en vue de développer 
les moyens de prévenir Ia g·uerre. 

Sa Majesté Ie Roi des Al ban ais; Ie Prési
dent du Reich allemand; Ie Président fédéral 
de la République d'Autriche; Sa Maj esté Ie 
Roi des Bel ges; Sa Majesté Ie Roi des Bul
gares; Ie Prés ident de la République de Co
l om bie ; Sa Majesté Ie Roi de Danemark et 
d'Islande; Ie P rés ident du Gouvernement de 
la République espagnole; Ie Président de la 
République française; Ie Président de la R é
publique h ellénique; Ie Président de l a Ré
publique de Lithuanie; Son Altesse Royale la 
Grande-Duchesse de Luxembourg ; Sa Majesté 
le Roi de Norvège; Ie Président de la Répu
blique de Panama; Sa Majesté Ja Reine des 
Pays-Bas; Ie Président de la République du 
Pérou; Ie Président de la République portu
gaise; Sa Majesté Ie Roi de Siam; Sa Ma
jesté Ie Roi de Suède; Je Conseil fédéral 
suisse; Je Président de la R épublique tchéco
slovaque ; Je Président de la République de 
]'Uruguay, 

Sincèrement désireux de développer la con
fiance mutuelle en augmentant l'efficacité des 
moyens de prévenir la guerre, 

Constatant qu'à eet effet, la mission pacifica
trice et conciliatrice du Conseil de la Société 
des Nations pourrait être facilitée par des 
engagements préalables que prendraient volon
tairement les Etats, 

Ont résolu de conclure une convention et, à 
eet effet, ont nommé pour leurs plénipoten
tiaires, savoir : 

Sa Majesté le Roi des Albanais: 
M. L ee Kurti , Ministre résident, Délégué 

permanent auprès de la Société des Nations. 
Le Présiden.t du Reich allemand: 

M. Hans H . Völckers , Consul général à 
Genève. 

Le Président fédéral de la République 
d' A ut,·iche : 

M. E. Pflügl, Envoyé extraordinaire et Mi
nistre plénipotentiaire, Représentant du Gou
vernement fédéral auprès de la Société des 
Nations. 

Sa llfajesté le Roi des B elges: 
M. Le Jeune de Münsbach, Envoyé extraor

dinai re et Ministre plénipotentiaire près ' Ie 
Conseil fédéral st1isse. 

Sa Majesté le Roi des Bulg(JJf"es : 
M . N . Mouchanoff, Prés ident du Conseil des 

Ministres et Ministre des Affaires étrangères 
et des Cultes. 

Le Présii!Jent de la République de Co
lombie: 

Le Docteur A. J . Restrepo, Délégué perma
nent auprès de l a Société des Nations. 

Sa M ajesté le Roi de Danemark et d'l s
lande: 

M. William Borberg, Délégué permanent 
auprès de la Société des Nations. 

Le Préád;ent dJu Gouvernement de la. 
R épublique espagnol e : 

M. Alejandro Lerroux Garcia, Ministrn 
d'Etat. 

Le Président de la R épublique française :· 
M. René Massigli, Ministre plénipotentiaire, 

Délégué adjoint à la douzième session de l'As
semblée de la Société des Nations. 

Le Présidènt de la République helléni
que: 

M. Nicolas Politis. Envoyé extraordinaire et 
Ministre plénipotentiaire près Ie Président de 
la République française. 

Le Président de la R épublique de Li
thuanie: 

M. Petras Klimas, Envoyé extraordinaire et 
Ministre plénipotentiaire près Ie Président de 
la République française. 

Son Altesse Royale la Grande-Duchesse 
de Luxembourg: 

M . Joseph Bech, Ministre d'Etat, Président 
du Gouvernement. 

Sa Majesté le Roi de Norv ège: 
M. Birger Braadland, Ministre des Affaires 

étrangères. 
L e P résiden.t de la République de Pa

nama: 
M . Narciso Garay, Envoyé extraordinaire. 
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e t Ministre plénipotentia ire près Ie P rés ident 
de la R épublique française et près Sa Majesté 
britannique. 

Sa Majesté la R eine des Pays-Bas: 
M. W. I . Doude van Troostwijk, Envoyé 

extraordina ire et Ministre plénipotent ia ire 
près Ie Conseil fédéral suisse. 

i e Président de la R épublique du P érou: 
M. A. González-Prada, Envoyé ex traordi

naire et Ministre plénipotentia ire près Sa M a
jesté br itannique. 

L e P ,·ésident de la R épublique portu
gaise: 

M . Vasco de Quevedo, E nvoyé extraordinaire 
et Mi nistre plénipotentia ire près Ie Conseil 
Iédéral suisse et près la Société des N ations. 

Sa Majesté le Roi de Siam : 
Son Al tesse Sérénissime Ie Prince D amras, 

E nvoyé extraordinaire et Ministre plénipoten
tia ire p1·ès Sa M a jesté br itannique, Représen
tant permanent auprès de la Société des N a
t ions. 

Sa Majesté l e R oi de Suède: 
M . K . I. W estman, Envoyé extraordina ire 

e t Ministre plénipotent iaire prés Ie Conseil 
fédéral su isse. 

L e Conseil fédéral suisse: 
M. Giu eppe Motta, P rés ident de la Confé

dération su isse, Chef du Département poli t ique 
fédé ral. 

L e Président de la R épublique tchéco
slovaque: 

Le Docteur E duard Benes, M inistre des Af
faires étrangères. 

L e P résident de la R épublique de l'UT11-
{lttay : 

M. Enrique E . B uero, Envoyé extraordinaire 
et M in istre plénipotent ia ire près Sa M a jesté 
Je Roi des Belges et près Sa M a jesté la R eine 
d es Pays-Bas. 

Lesquels, après avo ir déposé leurs pouvoirs 
t rouvés en bonne et due forme, sont convenus 
des d isposit ions suivantes: 

Article premier. Les H autes Parties con
tractantes s'engagent, pour Ie cas ou il s'élève
rait entre ell es un différend dont Ie Conseil 
de la Société des ations serait saisi , à ac
cepter et à mettre à exécution les mesures con
servato ires d'ordre non m il ita ire ayant trait à 
l'objet même du différend que Ie Conseil , 
agissant su ivant les po uv o irs qu' il tient du 
Pacte de la Société des N ations, pourrait re
commander en vue d 'empêcher l 'aggravation 
de ce différend. 

Le Conseil fi xera la durée de ces mesures 
conservatoires. I l pourra la prolonger si les 
c irconstances Ie rendent nécessaire. 

Art. 2. Si, dans des circonstances qu i, de 
] 'avis du Conseil , ne créent pas l'état de 
guerre entre les P uissances en cause, parties à 
l a présente Convent ion, les forces d'une de ces 
Puissances ont pénéti·é sur Ie territoire ou 
dans les eaux territo ri ales de l'autre, ou dans 
une zone démilita.r isée en vertu d 'accords in
ternationaux, ou les survolent, Ie Conseil peut 
prescr ire des mesures pour en assurer l'éva
cuation par lesd ites forces. Les H autes Par-

ties contractantes s' engagent à se conformer 
sans retard aux mesures qui seront ainsi pres
cri tes, sans préjudice des autres pouvoi rs que 
Ie Conseil tient de l' a rticle 11 du P acte . 

Art. 3. Si les circo nstances visées à l' a r t icle 
2 se sont produites ou si, en cas de menace de 
guerre, les condit ions particulières, et, notam
m ent , les possibili tés de contact entre les for
ces des par t ies en cause Ie rendent nécessaire, 
Ie Conseil pourra fi xer des lignes qui ne de
vront pas être dépassées par les forces terres
tres, navales ou aériennes, a ins i que, en tant 
que besoin, pour éviter les incidents, par les 
aéronefs civils. Les H autes P arti es contrac
tantes s'engagent à se conformer a ux recom
mandations du Conseil à ce sujet. 

Les lignes visées à l'alinéa précédent seront 
fixées, si possible, d'un commun accord avec 
les parties en cause. 

A défaut de pareil accord, Ie Conseil fi xera 
ces l ignes avec l 'assentiment de la pa rtie dont 
les forces sont visées, étant entendu, qu'il 
n'en résultera pas Ie retra it des forces en ar
r ière des limi tes exté rieures des organisations 
défens ives existant aux frontiè res des Hautes 
P a rties contractantes inté ressées, au moment 
ou Ie Consei l de la Société des N ations prend 
sa décision, et que ces lignes ne comporteront 
]'abandon d'aucun a utre ouvrage, posit ion ou 
l igne de communication essentiels pour la 
s~uri~é ou Ie ravita illement de la partie in
téressee. 

Il appartiendra, en tout cas , au Conseil de 
déterminer Ie déla i da ns lequel lesdi tes lignes 
seront fixées dans les conditions ci-dessus in
d iquées. 

Les H autes P a r t ies contractantes convien
nent, enfi n, de do nner aux .commanda nts de 
leurs fo rces, si Ie Conseil Ie leur recomma nde, 
l'ord re catégorique de prendre toutes les pré
caut ions nécessa ires pour évite r des incidents. 

A rt. 4. Le Conseil dés ignera, s' il Ie juge 
ut ile, ou si une des part ies en cause Ie de
mande avant que Ie Conse il a it pris une des 
décisions .visées aux articles 2 et 3, des com
missaires chargés exclusivement de constater 
sur les lieux l'exécution des mesures conser 
vatoires d'ordre mi l itaire recommandées p ar Ie 
Consei l dans les cond itions indiquées dans les 
articles 2 et 3. 

En réglant l'exécution des mesures qu' il 
aura prescrites, il appartiendra au Conse il , 
sur la demande motivée d'une H a ute P art ie 
contractante partie a u di fférend, de faire 
coincider cette exéoution, autant qu'il Ie ju
gera nécessaire, avec l'arrivée des commissai~ 
res sur les lieux. 

Les Hautes P ar t ies contractantes s'engagent 
à accorder à ces commissaires toutes facilités 
pour l'accomplissement de leur m ission. 

Ces comm issaires ne pourront procéder à 
une inspection plus étendue qu'il n'est néces
saire pour accom plir la miss ion défi nie dans 
Je paragraphe prem ier. lis ne pourront pro
céder non plus à aucune inspection d' une base 
navale ou aér ienne ni à une inspection d'ou
vrages ou d'établissements mi l itaires dans un 
hut autre que la constatation du retrait des 
forces. 

Les règles à suivre pour la constitut ion et 
pour Ie fonctionnem ent des commissions de 
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surveillance feront l'objet d'un règlement 
d'application qui sera preparé par les orga
nismes compétents de la Société des ations, 
de manière à pouvoir entrer en vigueur en 
méme temps que la présente Convention. 

Art. 5. Si ·une violation des mesures défi
nies aux articles 2 et 3 est constatée par Ie 
Consei l et est maintenue en dépit de ses in
jonctions, Ie Conseil avisera aux moyens de 
tous ordres a fin d'assurer l 'exécution de la 
présente Convention. 

Si la guerre éclate à la suite de cette vio-
1 ation, les Hautes Parti es contractantes con
sidéreront ladite violation comme fournissant 
la présomption que la partie qui s'en est ren
due coupable a recouru à la guerre au sens 
de l'article 16 du Pacte. 

Art. 6. Les Hautes Parties contractantes 
s'engagent à assurer par les moyens dont elles 
disposent la publicité que Ie Conseil croirait 
devoir faire de ses délibérations, décisions et 
recommandations, lorsqu'i l est saisi dans les 
hypothèses prévues dans la présente Convcn
tion. 

Art. 7. Dans les cas visés aux articles 1, 2, 
3, 4, 5 et 6, et sauf mention contraire con
tenue dans ces articles, les décisions et re
commandations du Con eil seront obligatoires 
aux fins ·de la présente Convention, si elles 
Ónt recueilli l'unanimité des voix, Je vote des 
parties engagées dans Ie différend ne comp
tant pas dans Ie calcul de cette unanimité. 

Art. 8. Les dispositions de la présente Con
vention ne s'appliqueront qu'entre les H autes 
Parties contractantes. 

Art. 9. ·La présente Convention ne pourra 
être interprétée comme restreignant, de quel
que façon que ce so it, la mission et les pou
vo irs du Conseil de la Société des Nations, 
tels qu'ils résultent du Pacte. 

· E ll e ne saurait davantage porter atteinte au 
droit de libre passage à travers Je canal de 
Suez prévu par la Convention sur la libre 
navigation du canal maritime de Suez, signée 
à Constantinople Ie 29 octobre 1888. 

Art. 10. La présente Convention pourra 
être signée jusqu'au 2 février 1932 au nom de 
tout Membre de la Société des ations ou de 
tout Etat non membre auquel Je Conseil de 
Ia Société des Nations aura, à eet effet, com
muniqué un exemplaire de ladite Convention. 

Art. ll. La présente Convention sera rati
fiée, et les ratifications seront déposées au 
Secrétariat de la Société des Nations. 

Le Secrétaire général donnera connaissance 
de chaque dépót aux Membres de la Société 
des Nations et aux Etats non membres v1ses 
à l'article 10, en indiquant la date à laquelle 
ce dépót aura été effectué. 

Art. 12. A partir du 3 février 1932, tout 
Iembre de Ia Société des ations et t.out 

Etat non membre visé à l'article 10, au nom 
duquel la convention n'aura pa été signée à 
cette date, S!Jra admis à y adhérer. 

Son adhésion fera l'objet d'un acte déposé 
au Secrétariat de la Société des Nations. Le 
Secrétaire général notifiera chaque adhésion 
à tous les Membres de Ia Société des Nations 
et -à tous les Etats non membres visés à l'ar
ticle 10, en indiquant Ia date à laquelle ]'acte 
d'. adhésion aura été déposé. • 

L. & S. 1933. 

Art. 13. Un procès-verbal sera dressé par 
Ie Secrétaire général de la Société des Nations 
dès que des ratifications ou des adhésions au
ront été déposées au nom de dix Membres de la 
Société des Nations ou Etats non membres. 

Une copie certif iée conforme de ce procès
verbal sera remise à chacun des Membres de 
la Société des Nations et à tout Etat non 
membre visé à l'article 10, par les so ins du 
Secrétaire général de la Société des Nations. 

Art. 14. La présente Convention sera enre
gistrée par les soins du Secrétaire général de 
la Société des ations quatre-vingt-dix jours 
après la date du procès-verbal visé à l' a r ticle 
13. Elle entrera alors en vigueur à l'égard des 
Membres de la Société des Nations ou des 
Etats non membres au nom desquels des ratifi
cations ou adhésions auront été déposées à la 
date de ce procès-verbal. 

A l'égard de chacun des Membres ou Etats 
non membres au nom desquels des ratifications 
ou des adhésions seront ultérieurement dépo
sées, Ia Convent ion entrera en vigueur Ie 
quatre-vingt-dixième jour après la date du 
dépót de sa ratification ou de son adhésion. 

Chacune des Hautes Parties contractantes 
aura la faculté de faire savoir au Secrétaire 
général de la Société des Nations, au moment 
du dépót de sa ratification ou de la notifi
cation de son adhésion et à l 'exclusion de 
toute autre réserve, qu'elle subordonne la 
mise en vigueur de la Convention, en ce qui 
la concerne, à la ratification ou à l'adhésion 
notifiée au nom de certa ins Etats, expressé
ment désignés par e lle. 

Art. 15. La ptésente Convention ne pourra 
pas être dénoncée avant l'expiration de cinq 
anneés à da ter de son entrée en vigueur, con
formément à l'article 14. 

Chaque dénonciation sera notifiée par écrit 
au Secrétaire général de la Société des N a
t ions, qui en donnera connaissance à tous les 
Membres de la Sociétó des Nations et aux 
Etats non· membres visés à l'article 10. Cette 
dénonciation ne produira ses effets qu'à l'égard 
de la Haute Partie contractante qui ]'aura 
notifiée et une année après que la notifica
tion aura été reçue par Je Secrétaire général. 

Art. 16. Les textes français et anglais de 
la présente Convention font également foi. 

En foi de quoi les plénipotentiaires sus
mentionneés ont signé la présente Convention. 

Fait à Genève, Je vingt-six septembre mil 
neuf cent trente et un, en un seul exemplaire 
qui sera déposé dans les archives du Secré
tariat de la Société des Nations. Une copie 
certifiée conforme sera transmise par les soins 
du Secrétaire général à tous les Membres de 
Ia Société des ations et à tous les Etats non 
membres auxquels Je Conseil de la Société des 
Nations aura décidé de communiquer un exem
plaire de la présente Convention, conformé
ment à son article 10. 

A lbanie 
Alle1nagne 

Autriche 
Belgiq·ue 

Lee Kurti 
Vorbehaltlich der Ratifikation 

Dr. Hans Hermann Völckero 
E. Pflügl 
Jules Le J eune de Münsbach 

12 
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Bulgarie 
Colombie 
Danema,·k 
E.spagne 
France 

Grèce 

L ithuanie 
Luxembourg 
Norvège 
Panama 

Pa.ys-Bas 

P erou 
Portugal 
Siam1 
Suede 

Suisse 

N. Mouchanoff 
A. J. Restrepo 
William Borberg 
A. Lerroux 
R. Massigli 

En signant la présente 
Convention, je déclare au 
nom du Gouvernement de la 
R épubl ique que la ratifica
tion ne pourra pas inter
venir avant qu'il ait été mis 
à même de s'assurer que Ie 
r ' glement prévu à l'article 
4 et qui doit être élaboré 
pour entrer en vigueur en 
même temps que la Conven
tion, assure les garanties de 
controle qui lui paraissaient 
indispensables. - R. M. 

Ad referendum 
N. Politis 

P . Klimas 
Bech 
Birger Braadland 

En signant la présente 
Convention, je déclare, au 
nom de mon Gouvernement, 
que ma signature ne porte 
nullement atteinte aux sti
pulations des trai tés de con
cil iation et d'arbitrage con
cl us jus'qu'à cette date par 
la Républ ique de P anama 
avec d'autres Puissances. 

Narciso Garay 

Y compromis les Indes 
Néerlandaises, Surinam et 
Curaçao. 

W. Doude van Troostwijk 
A. Gonzalez-Prada 
V asco de Quevedo 
Damras 
K . I. Westman 

Sous réserve de ratifica
tion de S. M. Ie Roi de 
Suède avec l'approbation du 
Riksdag. 

Motta 
:Pchecoslov aquie Dr Eduard Benes 
U,·uguay E. E. Buero 

Engelsche tekst. 

Genera! ConYentlon to lm pr ove t he means 
of preventln g ~var. 

His Majesty the King of the Al banians; 
the President of the German Reich; the 
Federal President of the Austrian Republic ; 
H is Majesty the King of the Belgians; His 
Majesty the King of the Bulgarians; the 
President of the Republic of Colombia; His 
Majesty the King of Denmark and Iceland ; 

the I· resident of the Government of the Spa
nish Republic; the President of the French 
Republ ic ; the President of the Hellenic Re
public; the President of the Li thuanian Re
publ ic ; Her Royal Highness the Grand
Duchess of Luxemburg; His Majesty the King 
of Norway; the President of the Republic 
of P anama; Her Majesty the Queen of the 
Netherlands; the President of the Republ ic 
uf Peru ; the President of the Portuguese Re
public; His Majesty the King of Siam; His 
Majesty the King of Sweden; the Swiss F ede
ral Counci l ; the President of the Czecho
slovak Republic; the President of the Repu
blic of Uruguay, 

Being sincerely desirous of developing mu
tual confidence by increasing the efficacy of 
the means of preventing war; 

Noting that, for this purpose, the task of 
the Council of the League of N ations in en
sur ing peace and conciliation might be faci
litated by undertakings assumed voluntarily 
in advance by the States; 

H ave decided to conclude a Convention and 
have for that purpo e appointed as their pleni
potentiaries : 

R is Majesty the King of the Albanians : 
M. Lee Kurti, Resident Minister, P ermanent 

Delegate accredited to the League of Nat ions. 
The President of the German R eich : 

M . Hans H. Völckers, Consul-Genera! a t 
Geneva . 

The F ede ral Presi<Zent of the A ustrian 
R epu blic : 

M. E. Pflügl , Envoy Extraordinary and 
Minister Plenipotentiary, Representative of 
the Federal Government accred ited to the 
League ·of Nat ions. 

H is Majesty the King of the B elgians: 
M. Le Jeune de Münsbach, Envoy Extra

ordinary and Minister Plenipotentiary to the 
Swiss F edera l Council. 

H is Majes ty the K ing of the Bulgarians: 
M. N . Mouchanoff, Prime Minister and 

Minister for Foreign Affairs and R el igions. 
The President of the R,epubl ic of Co

lombia: 
Dr. A. J . Restrepo, Permanent Delegate 

accredited to the League of Nations. 
H is Majesty the K ing of Denmark and 

l celand: 
M. William Borberg, Permanent Delegate 

accredi ted to the League of Nations. 
The President of the Government of the 

Spanish R epublic: 
M. Al ejandro Lerroux Garcia, Minister of 

State. 
The President of the French Republic: 

M. René Massigli, Minister Plenipotentiary, 
Substitute Delegate to the Twelfth Session of 
the Assembly of the League of Nations. 

The President of the H ell enic R epublic: 
M. Nicolas Politis, Envoy E xtraordinary 

a nd Minister P lenipotentiary accredited to the 
President of the French Republ ic. 

'l'he President of the Republic of L ithu
ania: 

M. Petlas KI imas, Envoy E xtraordinary 
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and Minister Pl enipotentiary accredited to the 
President of the Freooh R epublic. 

H er R oyal, H ighness the Grand-Duchess 
of Luxe,nburg: 

M. Joseph Bech , Minister of State, Pres i
dent of the Government. 

His Majesty the K ing of Norway: 
M. Birger Braadland, Minister for Foreign 

Affai rs. 
The P resident of the R epublic of Pa

nanva: 
M . Narciso Garay, Envoy Extraordinary 

a nd Minister Plenipotentiary accredited to the 
President of the French Republic and to His 
Britannic M ajesty. 

H er Majesty the Queen of the Nether
lands : 

M . W . I . Doude van Trnostwijk, Envoy 
Ext,aordinary and Minister Plenipotentiary 
to the Swiss Federal Council. 

The P,•,esident of the R epubl ic of P eru: 
M. A. Gonzál ez-Prada, Envoy Extraordinary 

and Minister Pl enipotentiary accredited to 
H is Britannic M a jesty. 

J'he P resident of the Portuguese R e
publit : 

M. Vasco de Quevedo , Envoy Extraordinary 
and Minister Pl enipotentiary to the Swiss 
Federal Council and to the League of Na tions. 

His Majesty the K ing of Sia,n: 
His Serene Highness Prince Damras, Envoy 

Extraordinary and Minister Plenipotentiary 
accredited to His Britannic M a jesty, P erma
nent R epresentative accredited to the League 
of Nations. 

His Majes ty the K ing of Sweden: 
M. K. I . Westman, Envoy Extraordinary 

a nd Minister Pl enipotenti ary to the Swiss 
Federal Council. 

The Swiss Federal, Council: 
M. Giuseppe Motta, P resident of the Swiss 

Confederation, H E1ad of the Federal Poli t ica! 
Department. 

The P resident of the Czechoslovak R e
public: 

Dr. Eduard Benes, Minister for Foreign 
Af fairs. 

The President of the R epublic of Uru
guay : 

M. Enrique E . Buero, onvoy Ertraordinary 
and Minister Plenipotentiary accredited to 
His Majesty the King of the Belgians and to 
Her Majesty the Queen of the Netherlands. 

Who, having deposited their full powers 
found in good and true form, h ave agreed as 
follows: 

Art. l. The High Contracting P arties un
dertake, in the event of a dispute a ri sing be
tween them and being brought before the 
Council of the League of N ations, to accept 
and apply the conservatory measures of a non
military nature rnlating to the substance of 
the dispute which the Council, acting in ac
cordance with the powers conferred upon it 
by the Covenant of the League of Nations, 
may recommend with a view to preventing the 
aggra vation of the di spute. 

The Counci l sh all fix the period of duration 
of these conservatory measures. It m ay extend 
this period should circumstances render it 
11ecessary. 

Art . 2. If, in c ircumstances which, in the 
Council's opinion, do not create a state of war 
between the Powers at issue which are parties 
to the present Convention, the forces of one 
of those powers enter the territory ar terri
toria! waters of the other or a zone demi! iti
r ised in virtue of international agreements, or 
fl y over them, the Council may prescribe 
measures to ensure their evacuation by those 
forces. The High Contracting Parties under
take to carry out without del ay the measures 
so prescribed without prejudice to the other 
powers vested in the Council under Article 11 
of the Covenant. 

Art. 3. If the circumstances referred to in 
Article 2 have arisen , or, if in the event of a 
threat of wa r special conditions, and in par
ticular the possibilities of contact between the 
forces of the parties to the di spute render it 
necessary, the Council may fix lines which 
must not be passed by their land, naval or 
a ir forces and, where necessary, in order to 
avoid incidents, by their c ivil aircraft. The 
High Contracting Parties undertake to com
ply with the Council 's recommendations in this 
matter . 

The l ines referred to in the previous para
graph shall , if possible, be fixed by agreement 
with the pari tes at issue. 

Faling such agreement, the Council shall 
fix the lines with the consent of the party 
whose forces are affected, provided a lways 
that thi s does not involve the withdrawal of 
the forces further back than the exterior 
1 ines of the defence organisations existing on 
the frontier of the High Contracting Parties 
concerned at the time when the Council of the 
Lague of N ations takes its dec ision, and that 
the lines do not involve the abandonment of 
any other work , position or line of communi
cation essent ia l to the security or the suppl ies 
of the party concerned. 

It shall , in eve1·y case, rest with the Counci l 
do determine the period within which the 
sa id lines sh all be fixed under the conditions 
specified above. 

The High Contracting P arties further agree 
to g ive strict orders to the commanders of their 
forces, if the Council so recommends, to take 
a ll necessary precautions to avo id incidents . 

Art. 4. The Council shall, if it thinks fit, 
01· i f one of the parti es at issue so requests 
before the Council bas reached any of the 
decisions referred to in Articles 2 a nd 3, ap
point commiss ioners for the sole purpose of 
verifying on the spot the execution of the con
servatory measures of a military character re
commended by the Counci l under the condi
t ions specified in Articles 2 and 3. 

When regul ating the execution of the mea
sures it has prescribed, the Council shall , at 
the reasoned request of a High Contracting 
P arty which is a party to the di spute, cause 
that execution to coincide with the arrival of 
the commiss ioners on the spot, so far as it 
may think necessary. 

• The High Contracting Parties undertake to 
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afford these oommissioners every facility for 
the performance of their duties. 

The oommissioners may not make a more 
extens ive inspection than is necessary to ena
ble them to carry out the duty defined in 
paragraph I. Nor may they make any inspeo
tion of a naval or air base, nor may they 
inspect military works or establishments for 
any purpose other than to verify the with
drawal of the forces . 

The rules to be followed for the oomposi
tion and working of commissions of inspec
tion shall be embodied in executive regula
tions which shall be prepared by the competent 
organs of the League of N ations so as to enter 
into force at the same time as the present 
Convention. 

Art. 5. If any violation of the measures 
defined in Articles 2 and 3 is noted by the 
Council and continues in spite of its injuno
tions, the Council shall oonsider what means 
of all kinds are necessary to ensure the exe
cution of the present Convention. 

Should war break out as a oonsequence of 
this violation, such violation shall be regarderl 
by the High Contraoting Parties as pri,na fac ie 
evidenoe that the party guilty thereof has 
resorted to war within the meaning of Article 
16 of the Covenant. 

Art. 6. The High Contraoting Parties un
dertake to provide, by the mt>ans at the ir 
disposal, such publicity as the Counoi l may 
think fit for its proceedings, decisioru; and 
reoommendations when a disputc i3 br.:iught 
before it in the cases oontemplated by the 
present Convention. 

Art. 7. In the cases reforreJ to in Artir.les 
1, 2, 3, 4, 5 and 6, the Council's <lecis_icins 
and reoommendations shall, •J:<cept as other
wise provided in those article:,;, be binding 
for the purposes of the presente Convention, 
provided that they are ooncurrn<l in by a ll 
the Members voting other Lhau the p:.irties to 
the di spute. 

Art. 8. The provisions of the prese11t Con
vention shall only apply as between the High 
Contracting Parties. 

Art. 9. The present Convention may not 
be i nterpreted as restricti ng the task or the 
powers of the Council of the League of Na
tions as laid down in the Covenant. 

Nor hould it affect the right of free pas
sage th1·ough the Suez Canal provided for in 
the Convention on the Free Navigation of the 
Suez Maritime Canal signed an Constanti 
nople on October 29th, 1888. 

Art. 10. The present Convention shall re
main open until February 2nd, 1932, for sig
natures on behalf of any Member of the Lea
gue of N ations or of any non-member State 
to which the Council of the League of Nations 
has oommunicated a copy of the Convention 
for this purpose. 

Art. 11. The present Convention is subject 
to ratifioation. Ratifioations shall be deposited 
with the Secretariat of the League of Nations. 

The Secretary-General shall g ive notice of 
the deposit of each rati fication to the Members 
of the League of Nations and to the non-mem
ber States mentioned in Article 10, indicating 
the date of its deposit. 

Art. 12. As from February 3rd, 1932, any 
Member of the League of Nations and any 
non-member State mentioned in Article 10 
on whose behalf the Convention has not been 
signed before that the date may accede thereto. 

Acce sion shall be effected by an instru
ment deposited with the Seoretariat of the 
League of Nations. The Secietary-General of 
the League of ations shall give notice of 
each acoession to the Members of the League 
of Nations and to the non-member States men
tioned in Article 10 indicating the date of the 
deposit of the instrument. 

Art. 13. A procès-ve1·bal shall be drawn up 
by the Secretary-General of the League of 

a tions as soon as ratifications or accessions 
on behalf of ten Members of the League of 

ations or non-member States have been de
posited. 

A certif ied copy of this p1·ocès-verbal shall 
be sent by the Secretary-General of the Lea 
gue of 'ations to each Member of the League 
of Nations and to each non-meinber .'ltate 
mentioned in Artiole 10. 

Art. 14 . The present Convention s:,a)l he 
regi stered by the Secretary-Ge11ernl of i he 
League of Nations ninety days a fter the date 
ment ioned in Article 13. Tt will t i11•n enter 
into force as regards all Mernbers of th" Lea
gue of ... at.ions or aon-1ner..1~or ~rat-HJ ;n wh·J~~ 
behalf 1·at.ifications or accessions have been de. 
posited on the date of the z;ro1;ès-11rrbal . 

As regards any :Ylember ni the Lfap,,, ,,r 
non-member State on whose behalf :1 ratifi
cation or accession is suLsoqnently deposited, 
the Convention shall enter int.J force on t~.e 
ninetieth day after th6 date uf tl\e deposit uf a 
1·atifica t ion or accession on 1ts hehalf. 

Each of the High Contractiu_:~ J>arties sl ,all 
have the right to inform the Secretary-Gene
ral of the League of Nati,ms ut the moment 
of the deposit of his ratificatiun or 0f the 
notifica t ion of his accession, t•:J the exclusion 
of all other reservations . that he makes ti,e 
entry into force of the Co: ,venti0n, in so far 
a, he is concerned, ~onditional on ratificat.ion 
or accession on beha ' f of certain conntries 
named by him . 

Art. 15. The 1,,resem CnJ<Yent ic.,n may not 
be denounoed beforn the expiratinn of five 
years from it.s coming- 1nto force Î!l l~Cf'ordance 
with Article 14. 

Denunciation shall be effected by a r,otifi 
oation in wr iting acid re5sed to the· Secretary
G e ne ra l of the Leag l!e of Nat,îr,us, who s t-• all 
inform all Members of the League of N a
tions and the non-mernber Slates rnentioned in 
Article 10. Each denunciati.:iu shall take effect 
one year after the receipt by the Secretary
General of the notification, but only as re 
gards the High Contracting Party on whuse 
behalf it has been notified. 

Art. 16. The French and English texts of 
the present Convention shall both be authori
tative. 

In faith whereof the abovementioned Pleni
potent iaires have signed the present Conven
tion. 

Done at Geneva, on the t wenty-sixth day of 
September, one thousand nine hundred and 
thirty-one, in a single copy, which shall be 
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deposited in the archives of the Secretariat 
of the League of N ations, and of which certi
fied true copies shall be transmitted by the 
Secretary-General to all the Members of the 
League of Nations and to any non-Member 
State to which the Council of the League of 
Nations has decided to communicate a copy 
of the p1·esent Convention, in accordance with 
Article 10. 

( Z ie voor de onderteekening de Fransche tekst). 

s. 139. 

6 April 1933. WET, houdende w1Jz1gmg der 
Wet op de Kanselarijrechten. 

Wij WILHELMINA, enz . ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben 

dat het gewenscht is de kosten der Nede/ 
landsche buitenlandsche paspoorten te verhoo• 
gen; 

Zoo is het, dat Wij , den Raa.d van State enz. 
Art. 1. Artikel 17, sub {16) en (18) der 

Wet op de Kanselarijrechten van 17 J uni 1918 
(Staatsblad n° . 376) , laatstel ijk gewijzigd bij 
de Wet van 23 Juni 1927 (Staatsblad n°. 187), 
wordt gelezen als volgt: 
(1 6) voor een paspoort voor één persoon 

.. ... . f 5,-; f 5,-; f 5,-; f 5,-; f 5,-; 
voor een paspoort voor een echtpaar of 
voor een persoon of een echtpaar met 
kinderen beneden 15 jaren ..... ..... ... .... . 
f 7,50 ; f 7,50; f 7,50; f 7,50 ; f 7,50. 

(18) voor het verlengen van: 
een paspoort voor één persoon .............. . 
f5 ,-; f5 ,-; f5,- ; f5,- ; f5,-; 
een paspoort voor een echtpaar of voor 
een persoon of een echtpaar met kinderen 
beneden 15 jaren ................................ . 
f 7,50 ; f 7,50; f 7,50 ; f 7,50 ; f 7,5 0. 

2. Deze wet treedt in werking op !)en nader 
door Ons vast te stellen tij dstip. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Grnvenhage, den 6den April 

1933. 
\VILHELMINA. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
B e e I a e r t s v a n B I o k I a n d. 

D e Minister van Financiën, de Ge e r. 
( Uitgeg. 28 April 1933. ) 

s. 140. 

6 April 1933. WET tot wijziging van het 
vierd.e hoofdstuk der R ijksbegrooting voor 
het dienstjaar 1932. 

s. 141. 

6 April 1933. WET houdende nadere voor
zieningen betreffende de betaling van geld
boeten en van het gel delijk bedrag, waar
op verbeurdverklaarde voorwerpen bij de 
uitspraak geschat worden. 

Bijl. Handel. 2de Ka1ner 1982/1933, n° . 266, 
1-5. 

Handel. id. 1982/1938, blz . 1977. 
Handel. l ste Kamer 1932/1938 blz . 498-

4~. . , 
Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat nadere voorzieningen betreffende de be
taling van geldboeten en van het geldelijk be
àr.ag, waarop verbeurdverklaarde voorwerpen 
b.1) de mtspraak geschat worden, wenschel ijk 
ZlJll; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State enz. 

HOOFDSTUK I. 
In het Eerste Boek van het Wetboek van 

Strafrecht worden de volgende wijzigingen ge
bracht. 

Art. 1. Artikel 23 wordt gelezen: 
"Het bedrag der geldboete is ten minste 

vijftig cents en voor een minderjarigen per
soon, die tij dens de uitspraak van het eind
v.onni.s in eersten aanleg den leeftijd van acht
tien Ja.ren nog niet heeft bereikt, ten hoogste 
negentig gulden, behoudens het geval dat ar
tikel 39septies, laatste lid, wordt toegepast. 

De geldboete moet worden betaald binnen 
den termijn door den ambtenaar in wiens naam 
de tenuitvoerlegging van het vonnis of arrest 
geschiedt, te stellen. 

Bij gebreke van volledige betaling binnen 
dezen termijn wordt de niet betaalde boete 
of het niet .betaalde deel van de boete, indien 
de omsta~d1gheden zulks toelaten, op de goe
deren en mkomsten van den veroordeelde ver
haald. 

Voor zoover ook verhaal achterwege blijft, 
wordt de noch betaalde, noch verhaalde boete 
of het noch betaal de, noch verhaalde gedeelte 
vervangen door hechtenis en ten aanzien van 
een minderjarigen persoon, als bedoeld in het 
eerste lid, door plaatsing in eene tuchtschool. 
Ten aanzien van een persoon, bij wien t ijdens 
het begaan van het feit gebrekkige ontwikke
ling of ziekelijke storing der geestvermogens 
bestond, kan de rechter bepalen, dat, in 
plaats van vervangende hechtenis, gevangenis
straf zal worden ondergaan in eene bijzon
dere strafgevan~enis; op neze gevangenisstraf 
ie artikel 11 met toepasselijk. 

De duur der vervangende hechtenis of ge
vangemsstraf 1s ten minste een dag en ten 
hoogst.e zes maanden ; die van de vervangende 
plaatsmg m eene tuchtschool ten minste eene 
week en ten hoogste eene ma and . 

De maxima, in het voorgaande lid genoemd, 
mogen met een derde worden overschreden in 
de gevallen, waarin wegens samenloop her
haling of het bepaalde bij artikel 44 het 'max i
mum van de geldboete wordt verhoogd. 

De duur van de vervangende straf wórdt in 
de rechterlij ke uitspraak bepaald voor het ge
val, dat de geldboete in haar geheel door vrij 
heidsstra f moet worden vervangen. De duur 
wordt in geheele dagen, weken of maanden 
vastgesteld. Afgezien van het minimum van 
eene week voor vervangende plaatsing in eene 
tuchtschool mag niet meer dan een dag voor 
eiken halven gulden van de geldboete worden 
opgelegd. 

Moet een gedeelte van de boete door vrij
heidsstraf worden vervangen, zoo vermindert 
b.ehóudens de minima genoemd in het vijfd~ 
lid, de duur va11 de vervangende straf naar 
evenredigheid. E en gedeelte van een dag wordt 
als een geheele dag ten ui tvoer gelegd. 

De veroordeelde is ook nog na afloop rnn 
den term1Jn, bedoeld in het tweede lid, be-
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voegd door betaling van een verhoogd bedrag 
verhaal op zijn goederen en inkomsten of ten
uitvoerlegging van vervangende straf te voor
komen of, zijn zij reeds aangevangen, te stui 
ten. Dit bedrag is gel ijk aan het bij a floop 
van den te rmijn nog verschuldigde bedrag, 
vermeerderd met een vijfde, doch ten minste 
met een gulden. Betaling van een deel van 
het verhoogd bedrag vermindert het te ver
hal en of door vrijheidsstraf te vervangen be
drag naar evenredigheid." 

2. Arti kel 23bis wordt artikel 24 . 
H et tegenwoordig artikel 24 vervalt . 
3. H et slot van het eerste lid van artikel 

27 wordt ge lezen: 
,, wat de geldboete betreft volgens den maat

staf in de uitspraak te bepalen." 
4. Artikel 34 wordt gelezen: 
,,Art. 34. Niet in beslag genomen voorwer

pen worden, bij verbeurdverklaring, in de uit
spraak op een bepaald gelde lijk bedrag ge
schat. 

De voorwerpen moeten in di t geval worden 
uitgeleverd, of de geschatte waarde moet wor
den betaald, binnen den termijn door den 
ambtenaar in wiens naam de tenuitvoerlegging 
van het vonnis of arrest geschiedt, te stel Jen. 

Bij gebreke van het een en het ander wordt 
vervangende vrijheidsst raf ten uitvoer gelegd. 
De artikelen 23, vierde en vijfde en zevende tot 
en met negende lid, en 25 zijn van overeen
komstige toepassing, met dien verstande, dat 
te allen tijde ook a lgeheele bevrijding moge
lij k is door u itlevering alsnog van a lle ve r
beurdverklaarde voorwerpen." 

5. In het eerste lid van artikel 60 wordt 
n°. 3 gelezen: 

"3°. de straffen van verbeurdverklaring van 
bepaa lde voorwerpen worden voor elk misdrij f 
afzonderlij k en zonder vermindering opgelegd; 
de vervangende vrijheidsstraffen mogen geza
menlijk de maxima, bepaald in het vijfde l id 
van artikel 23, met niet meer dan een derde 
te boven gaan." 

Het tweede lid van artikel 60 vervalt. 
6. H et tweede lid van artikel 62 wordt ver

vangen door de beide navolgende leden: 
" De vervangende vrijheidsstraffen mogen 

voor de misdrijven en overtredingen of voor 
de overtredingen gezamenlijk de maxima, be
paald in het vij fde lid van artikel 23, met niet 
meer dan een derde te boven gaan. 

De straffen van hechtenis, opgelegd als 
hoofdstra f, mogen voor de overtredi ngen ge
zamenlijk den tij d van acht m a anden n iet te 
boven gaan." 

Het tegenwoordige derde lid wo ,·dt vierde 
lid. 

7. I n a rtikel 77bis wordt in plaats van 
,,bedoeld bij a rtikel 34" , gelezen: 

,,ter vervanging van de u itlevering van ver
beurdverklaarde voorwerpen". 

HOOFDSTUK II. 
In het laatste lid va n a rtikel 12 van het 

Wetboek van Militair Strafrecht wordt m 
plaats van "art ikel 23bis", gelezen: 

,,artikel 24". 
HOOFDSTUK III. 

In het Wetboek van Strafvordering worden 
de volgende wijzigingen gebracht. 

Art. 1. De aanhef van het tweede l id van 
a rtikel 535 wordt gelezen: 

" Indien ter zake van eene veroordee ling 
tot boete of verbeurdverk laring van bepaalde 
voo rwerpen vervangende vrijheidsstraf moet 
worden toegepast," . 

2. De aanhef van artike l 573 wordt ge
lezen: 

"Bij gebreke van volledige betaling binnen 
den in artikel 561, tweede I id , bedoelden te r
mijn zal de niet betaal de boete of het niet be
taalde deel van de boete". 

3. I n het vie rde lid van artikel 574 worden 
de volgende wijzigingen gebracht. 

In den eersten volzin word t in plaats van 
,,hechtenis", gelezen: 

,, vrijheidsstraf". 
In den tweeden volzin wordt na "anders" , 

ingevoegd: 
,, , afgezien van het minimum van eene week 

voor vervangende plaatsing in eene tucht
school,". 

4. In het derde lid van a rtikel 575 wordt 
in plaats van "tegen het vonnis waa rbij de 
geldboete werd opgelegd of tegen de besch ik
king waarbij zij met toepass ing van artikel 
573 nader werd vastgeste ld" , gelezen: 

,,tegen het vonn is of a r rest, waarbij de geld
boete werd opgelegd, of tegen de beschikking 
waarbij zij met toepass ing van a rti kel 574 
nader werd vastgesteld". 

5. De aanhef van artikel 577 wordt gele
zen: 

" Indien ter zake van eene veroordeeling tot 
boete of ve rbeurdverklarÏng van bepaalde 
voorwerpen vervangende vrijheidsstraf moet 
worden toegepast, " . 

SLOT- EN OVERGANGSBEPALI GEN. 
Art. 1. Deze wet treedt in werking op een 

door Ons . te bepalen tij dstip. 
2. De nieuwe bepalingen gelden voor de 

strafzaken, waa r in na inwe rkingtreding van 
de wet eindvonnis in eersten aanleg wordt ge
wezen. 

Het voorschrift van het tweede lid van arti 
kel 1 van het Wetboek va n Strafrecht blij ft 
daarbij van kracht, behoudens voor wat be
tre ft: 

1 °. de regeling, ve rvat in he t nieuwe twee
de en negende lid van artikel 23 van dat Wet
boek; 

2°. de overeenkomstige rege li ng, vervat in 
het nieuwe artikel 34. 

Laste n e n bevel e n, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 6den A pril 

1933. 
WILHELMINA. 

D e M inister van J ustitie, J. Don n er. 
( Uitgeg. 21 April 1933. ) 

s. 142. 

6 Apr-il 1933. WET tot aanvulling van arti 
kel 44d va n het Wetboek van Koophandel. 

Bijl. Hand. 2de Kamer 1932/33 n°. 276, 
1-6. 

Handel . idem 1932i33 blz . 1977. 
Hand. l ste Kamer 1932/33 blz. 498-499 . 

Wij WILH ELMINA, enz .... doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
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dat het wenschelijk is artikel 44d van het 
Wetboek van Koophandel aan te vullen met 
eene bepaling omtrent eene in de akte van 
oprichting van eene naamlooze vennootschap 
op te nemen voorziening voor het geval bij 
stemming over personen in de algemeene ver
gadering van aandeelhouders de stemmen 
staken; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State enz. 
Art. 1. Aan het eerste lid van artikel 44d 

van het Wetboek van Koophandel wordt een 
nieuwe zin toegevoegd, luidende: 

,,Bij eene voorziening in de akte van op
richting voor het geval bij stemming over per
sonen de stemmen staken kan hiervan worden 
afgeweken." 

2. Eene vóór de inwerkingtreding van deze 
wet in de akte van oprichting eener naam
looze vennootschap getroffen voorziening voor 
het geval bij stemming over personen in de 
a lgemeene vergadering van aandeelhouders 
de stemmen staken wordt, voor zoover daar
bij is afgeweken van het bepaalde bij den 
eersten zin van artikel 44d van het Wetboek 
van Koophandel, op het tijdstip van de inwer
kingtreding dezer wet van kracht, onvermin
derd het bepaalde bij het volgende lid. 

Van besluiten der algemeene vergadering 
van aandeelhouders eener naamlooze vennoot
schap, vóór de inwerkingtreding van deze wet 
genomen met toepassing van eene voorziening 
in de akte van oprichting voor het geval bij 
stemming over personen de stemmen staken, 
kan de nietigheid niet worden beweerd op 
den grond, dat zij deswege uit hoofde van het 
bepaalde bij artikel 44'd van het Wetboek van 
Koophandel niet met de vereischte medewer
king van aandeelhouders zijn tot stand ge
komen. 

3. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na d ien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 6den April 

1933. 
WILHELMINA. 

De Minist er van Justiti e, J. Don n er. 
(Uitgeg. 21 April 1933.) 

s. 143. 

6 April 1933. WET houdende naturalisatie 
van H. P. M. Ca,·di,ck en 19 anderen. 

Wij WILHELMINA, enz . ... doen te weten: 
Alwo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot natura! isatie van 
Hub ert P eter Matthias Carduck en 19 ande
ren, d ie aan Ons het verzoek daartoe hebben 
gedaan, met overlegging - wat betreft de in 
arti kel 2 genoemden voor zooveel tloenlijk -
van de bewijsstukken, bedoeld in artikel 3 
der wet van 12 December 1892 (Staatsblad 
n°. 268), op het Nedel'landerschap en het in
gezetenschap, laatstel ij k gewijzigd bij de wet 
van 31 December 1920 (Staatsblad n°. 955); 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van Nederlander 

wordt bij deze verleend aan: 
1 °. Hub e,·t Pete,· Matthias Carduck, ge

boren te B1'0iche1·1nühle, gemeente Linden 
( Pruisen), den 13 Febrnari 1909, slager, wo
nende te K erkradie, provincie Li1nbu1·g ; 

2°. Johanna Wilhelrnina Dick, weduwe van 
P eter Agathan Daa B ergh, geboren te Rotter
da1n (Zuidholland) den 11 Augustus 1867, 
zonder beroep, wonende te Deurne ( B elgië); 

3°. Ida Goeàel, weduwe van La.rn,nert 
Oosterink, geboren te U1·denbach-Benrath 
( Pruisen) den 29 October 1873, zonder beroep, 
wonende te Dusseldorp-Benrath ( P1·uisen); 

4 °. Lutlovicus . Ji'1•anciscus Jlfa,·ia De Haes, 
geboren te Contich (België) den 15 J a nuar i 
1895, leeraar, wonende te Sittard, provincie 
Lirnburg ; 

5°. H•elena Janssen, geboren te K empen 
( P1·uisen) den 24 December 1889, weefster , 
wonende te I(ernpen (P·rui1;en) ;· 

6. Mikel Jaunsl eine, geboren te P e,·kulmen
Libau ( Letland) den 3/15 April 1886, schee ps. 
gezagvoerder, wonende op Curaçao; 

7°. Ji'ranz J osef J eline k, geboren te l glau 
(Tsjecho Slowakije) den 6 Augustus 1901, 
tandtechnicus, wonende te A 1nsterda1n, pro
vincie Noo,·dholland; 

8 ° . H einrich J oosten, geboren te .'17 euss 
(P,·uisen) den 14 Augustus 1900, schoenmaker, 
wonende te N euss (Pruisen); 

9°. Laurentius M elott e, geboren te Maas
tricht (Li1nburg) den 11 Januari 1895, bank
werker te Maastricht, provincie Lirnbu,·g; 

10°. Gertrud P ick, geboren te H etzenholz, 
gemeente Much ( Pruisen) den 29 Mei 1895, 
onderwijzeres aan eene huishoudschool wonen
de te H ee,·len, provincie Lirnburg; ' 

11°. Ka,·l Prell e, geboren te Alexando·owsk 
(Rusland) den 18/31 October 1902, boekhou
der-correspondertt, wonende te Batavia (Nede,·
landsch-lndië) ; 

12°. Dr. Arnold Radermache1·, geboren te 
Ake_n (Pruisen) den 17 October ·1886, groeps
adviseur van het proefstation voor de Java
suikerindustrie, wonende te Modjoke,-to (Ne
de,·landsch-lndië); 

13°_. Karl Ern:it Ef.einrich Schäfer, gebornn 
te W issent1'Up (Lippe) den 8 Juli 1893, politie
opz,ener, wonende te Kalisat (Nederlandsch
lndië); 

H O
• Joseph Schwan, geboren te H erzogen

rath (Pruisen) den 23 September 1896, mijn
werker, wonende te K erkm,de, provincie Lim
burg; 

15°. Mr. Ji'e1·nand Ji'rançois htlien Vanlw-
1·ick, geboren te Antwerpen (België) den 3 
December 1908, zonder beroep, wonende te 
Rotterdarn, prov incie Zuidholland · 

16 °. Magdal•erw, Gert1'ud Ma1-t1i';,, W elz ge
boren te Bre,nen (Duitschland) den 11 Janu
ari 1910, schrij fster, wonende te Utrecht, pro
vmc1e Utrecht; 

17°. Joseph Windiels, geboren te Mül/ort 
(Pruis.en) den 1 April 1898, koopman, wonen
de te Hieerl en, provincie Linibu, g. 

2. Met afwijking van het bepaalde bij arti
kel 3, vierde I id, onder 3° ., der wet van 12 
December 1892 (Staatsblad n° . 268), op het 
Nederlanderschap, laatstelijk gewijzigd bij de 
wet van 31 December 1920 (Staatsblad n°. 
955), wordt bij deze de hoedanigheid van 
Nederlander verleend aan: 

1 °. Ji'1·i edo·ich E1nil Barrenstein, geboren te 
K-empen (Pruisen) den 14 Juli 1884, musicus, 
wonende te Ut"eclit, provincie Ut,·eclit; 

2° . P eter Johann Giessen, geboren te l(o /,l-
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scheid (Pruisen) den 19 October 1895, maga• 
zijnbediende, wonende te Schaesberg, provincie 
Limburg,-

30. Willia1n Gustaf Otto Jochman, gebo• 
ren te U t1·echt (Utrecht) den 12 Maart 1899, 
chauffeur, wonende te Zeist, provincie Utrecht. 

3. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en hevelen, enz. ; 
Gegeven te 's.Gravenhage, den 6den April 

1933. 
WILHELMINA. 

De Minister van J ustitie, J. Don n er. 
( Uitgeg. 21 April 1933.) 

s. 144. -

6 April 1933. WET houdende naturalisatie 
van K. W. Branà,t en 19 anderen. 

Wij WILHELM! A, enz. . .. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot naturalisatie van Karl 
Wilhelm Brandt en 19 anderen, die aan Ons 
het verzoek daartoe hebben gedaan, niet over
legging van de bewijsstukken, bedoeld in arti
kel 3 der wet van 12 December 1892 (Staats
blad n °. 268), op het Nederlanderschap en 
het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de 
wet van 31 December 1920 (Staatsblad n °. 
955); 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van Nederlander 

wordt bij deze verleend aan: 
1 °. Karl Wilhelm Brand,t , geboren te L in

den (Pruisen) den 23 November 1900, hoofd
vertegenwoordiger, wonende te Rotterdwrn, 
provincie Zuidholland; 

2°. P eter Deriksen, geboren te 7Iohlscheid 
( Pruisen) den 25 Februari 1901, mijnwerker, 
wonende te Heerl en, provincie Limburg ; 

3°. J ohann Ludwig Doven, geboren te Aken 
(Pruisen) den 23 September 1889, seingever, 
wonende te Hoensbroek, provincie L imburg; 

4°. Johannes Eilinghoff, geboren te Altah
l en (Pruisen) den 17 October 1895, metselaar 
en stucadoor, wonende te 's. G'f'avenhage, pro
vincie Zuidholland; 

5 °. H onorius J osephus Van Gaver, geboren 
te Sint•Pauwels (B elgië) den 2 April 1892, 
schoenmaker, wonende te Baarn, provincie 
Utrecht; 

6. Matthias Leonhard Gibbels, geboren te 
Kohlscheid (Pruisen) den 8 Maart 1901, be
drijfsleider, wonende te MirlifJelharnis, provin
cie Zuidholland; 

7°. Nikolaus H ültzbeck, geboren te Aken 
(Pruisen) den 10 December 1906, mijnwerker, 
wonende te Bunde, provincie Limburg ; 

8°. B ernardine Jacobs-Woltering, geboren 
te N euenkirchen (Pr·uisen) den 25 J anuari 
1884, hoofdonderwijzeres, wonende te H elden, 
provincie Limburg; 

9°. A nton Georg Klad.ler, geboren te W ee. 
nen (Oostenrijk) den 10 April 1908, veer• 
schipper, wonende te Capelle a/d IJssel, pro• 
vincie Zuidholland; 

10° . Franz Wilhelm Krüll, geboren te 
H,;rne (Pruisen) den 10 October 1888, schoen• 
maker, wonende te H eerlen, provincie Lim
burg· 

1i 6. Albert H ermann M eier, geboren te 

Middelich-Buer (Pruisen) den 19 Augustus 
1897, mijnwerker, wonende te H oensbroek, 
provincie Lin,burg; 

12°. Johann Nikolaus Messmann, geboren te 
Aken (Pruisen) den 27 Maart 1887, slager, 
wonende te Amsterdam, provincie Noordhol
land ; 

13°. B ernhardina Johanna Monno, geboren 
te H enrichenburg (Pruisen) den 28 December 
1909, kloosterzuster, wonende te Echt, provin
cie Limburg; 

14°. Maria Hildegard Barbara Pekárek, 
geboren te Neunkirchen (Oosterwijk) den 13 
Augustus 1908, onderwijzeres, wonende te 
Haarl em, provincie Noordholland; 

15 °. W ilhelm Theodor H einrich R ogge, ge
boren te Hamburg (Duitschland) den 1 Au
gustus 1907, correspondent, wonende te Zand,. 
voort, provincie N oordholland; 

16°. Paul Otto Scheiikr, geboren te Hartl;/, 
bach (Pruisen) den 26 December 1895, werk• 
meester, wonende te Goirle, provincie Noo1·d
brabant · 

17°. B erend Schneirler, gebore.n te 's-Gra,. 
venhage (Zuidholland) den 27 J anuari 1911, 
buffetbediende, wonende te A mJ,sterrlam, pro• 
vincie N oordhollandJ; 

18°. Johannes H erbert .Seiler, geboren te 
W erdau (Saksen) den 28 November 1906, tee
kenaar, wonende te Haarlem, provincie Noorà,. 
hollamd,; 

19°. FrieàJrich W ilhe"lm Maria Straesser, 
geboren te K eul en (Pruisen) den 28 Juni 
1901, accoutant, wonende te A m·sterdia1n, pro
vincie N oordJwlland; 

29° . Eduard Sussmanowitz, geboren te Ha
senpo th (L etland) den 3/15 November 1881, 
koopman, wonende te Amsterdam, provincie 
N 001·dholland. 

2. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer a f,kondigin g. 

Lasten en hevelen, enz. ; , 
Gegeven te ' s•Grnvenhage, den 6den April 

1933. 
WILHELMINA. 

D e Ministe1· ·van J ustitie, J. Don n er. 
( Uitge g. 21 April 1933. ) 

s. 145. 

6 A pril 1933. WET tot wijziging van de 
grens tusschen de gemeenten Stad,.Ha1·den
berg en Ambt-Ha1·denbe1·g. 

Wij WILHELMINA, enz ... . doen te weten: 
Alwo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is de grens tusschen de ge
meenten Stad Hardenberg en Ambt·Harden
be1'g te wijzigen; 

Zoo is het, dat W ij , den Raad van State enz. 
Art. 1. Met ingang van 1 Mei 1933 worden 

gedeelten van de gemeente A11~bt·Hardenberg 
aan de gemeente Stad,.Hartknbe·rg en gedeel
ten van de gemeente Stad,.Haritenberg aan de 
gemeente Ambt-H ardenberg toegevoegd, een 
en ander in dien zin , dat de grens tusschen de 
gemeenten Stad,.Hardenberg en Ambt-Harden
berg zal loopen a ls volgt: 

Aansluitende aa n de bestaande gemeente
grens bij Baaliter loopt de grens van het snij
punt der lijnen, die het midden vormen van 
de Radewijkerb eek en de Oude Vecht in Noord-
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westelijke richting langs de grens tusschen de 
perceelen Sectie B, Nos. 7021-7022 der ge
meente Antbt-Hardenberg tot de grens der 
perceelen Sectie B. Nos. 7019-7020 van de 
·gemeente Ämbt-Hardenb-erg; vandaar loopt 
de grens in Noordwestel ij ke richting in een 
rechte lij n lang de grens tusschen de perceel en 
Sectie B, Nos. 7019-7020 en 6407, 7018-7017 
der gemeente Ambt-Hardenberg tot het Noor
del ij kste punt van No. 7018, hetwelk gelegen 
is in het midden van de Vecht; van dit punt 
loopt de gren , steeds het midden van de 
Vecht volgende, eerst in Zuidwe telijke rich
ting, later in Zuidelijke richting, tot aan 
Brucht, daarbij gaande dwars over de brug 
bij Hardenberg, langs de grens tusschen de 
perceelen Sectie B, Nos. 7018- 7017 der ge
meente A1nbt-Harden/J,e1·g, Sectie A, os. 
2649-2648 der gemeente Stail.-Hardenberg, 
Sectie A, os. 2651-2650 der gemeente Stad
Hardenb e,·g, Sectie B, Nos. 7024-7023 der 
gemeente Ambt-Hardenberg. Sectie A , os. 
2653-2652 der gemeente Stad}Hardenberg, 
Sectie B, No. 7026 der gemeente Ambt-Ha,·
dcnbe,·g, Sect ie A, No. 2104 der gemeente 
Stad-Hardenberg, Sectie B, No. 7027 der ge
meente Ambt-Hardenberg eenerzijds en het 
perceel Sectie B, o. 7025 der gemeente Ambt
Hardenberg anderzijds, Sectie A, Nos. 2655-
2654 der gemeente Stad-H ardenberg, Sectie B, 
No. 7029 der gemeente Ambt-Hardenberg, Sec
tie A, o. 2657 der gemeente Stad-Ha,·denberg, 
Sectie B, No. 7030 der gemeente Ambt-Ha1·
denbe,·g eenerzijds, Sectie B, No. 7028 der 
gemeente Ambt-Hardenberg, Sectie A, 1 o. 
2656 der gemeente Stad-Hardenb e,·g ander
zij ds, tot de grens van het perceel Sectie F, 
No. 2302 dei: gemeente Ambt-Hardenberg, 
waar de grens bij B rucht weer aan de be-
taande gemeentegrens aansluit. 

2. 1. De bezittingen van de gemeenten 
Stad-Ha,·denbe,·g en Ambt-Ha,·d-enbe,·g, ge
legen in een gebied, dat aan een der genoem
de gemeenten wordt toegevoegd, gaan op die 
gemeente over zonder dat daarvoor een nadere 
akte wordt gevorderd. 

2. Zulks geschiedt eveneens ten aanzien van 
uit de wet of uit overeenkomst voortspruiten
de lasten, rechten en verplichtingen der ge
meenten Stad-Hardenberg en A ,nbt-Harden
berg, betrekking hebbende op de hiervoor be
doelde gebieden en de daar in gelegen gemeen
te-e igendommen. 

3. Voor zoover overschrijving in de openbare 
registers noodig mocht zijn, zal die geschieden 
krachtens deze wet. 

3. 1. Al le kadastrale- en andere stukken, 
uitsluitend betrekking hebbende op de gebie
den, welke volgens artikel 1 tot de gemeenten 
Stad-H ardenberg en Ambt-Hardenberg over
gaan, worden wederkeerig door de besturen 
dier gemeenten aan elkander overgedragen. 

2. H et bestuur der gemeente Stad-H ar<kn
berg en dat der gemeente Ambt-Hardenberg 
hebben te allen tij de het recht kosteloos inzage 
te nemen van onderscheidenlijk de archieven 
der gemeenten Ambt-Hardenberg en Stad-Har
d-enberg en van de zich in die archieven be
vindende stukken, afschriften of uittreksels op 
kosten hunner gemeente te vorderen, eveneens 
voor zoover deze betrekking hebben op de vol-

gens artikel 1 naar de gemeenten Stad-Har
denberg en Ambt-Hardenberg overgaande ge
bieden. 

4. Met ingang van 1 Mei 1933 worden in 
alle wetten en daarop gegronde voorschriften 
onder de gemeenten Stad-H ardenberg en 
Antbt-Hardenberg die gemeenten verstaan, 
zooals zij bij artikel 1 dezer wet zij n gewijzigd. 

5. 1. Wanneer door of ten behoeve van in
woners van de gemeente Ambt-H ardenberg, of 
door of ten behoeve van die gemeente ze] ve 
van de los- en laadplaats der gemeente Stad
Hardenberg en van de in verband daarmede of 
ten gevolge daarvan aan te leggen werken 
wordt gebruik gemaakt, zullen daarvoor nim
mer hoogere rechten of vergoedingen worden 
geheven dan van de inwoners van de gemeente 
S tai/.-H ardenb erg. 

2. Aan de inwoners van de gemeente Stad
Hardenb erg zullen, wat het gebrnik maken 
van de los- en laadplaats dier gemeente be
treft, nimmer eenige voorrechten worden toe
gekend boven inwoners van de gemeente A,nbt
Hardenb<erg of boven hen, die wenschen te 
laden of te lossen ten behoeve van inwoners 
dier gemeente of ten behoeve van die gemeen
te zelve. 

6. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 6den April 

1933. 

s. 146. 

WILHELMINA. 
De Minister van Staat, 

Minister van Binnenlandse/te Z aken, 
R u y s cl e B e e r e n b r o u c k. 

( Uitgey. 28 April 1933 . ) 

6 April 1933. ·wET tot verklaring van het al
gemeen nut der onteigening van perceelen, 
erfdienstbaarheden en andere zake lijke 
rechten, noodig voor het verbreeden en 
verbeteren van den Plattenburgerweg te 
Arnhe,n. 

s. 147. 

6 April 1933. WET tot wijziging en aanvul
ling van enkele artikelen der Pensioen
wet 1922 (Staatsblad n°. 240), het treffen 
van een voorziening ten einde betaling 
van bijdragen ingevolge deze wet en van 
wiskundige reserve krachten de I nval i
diteitswet voor één persoon in dezelfde 
betrekking te voorkomen, zoomede wijzi
ging en aanvulling van de artieklen 
LXXX en LXXXXIV der wet van 28 
Mei 1925 (Staat,;Jblad n° . 216) -, van ar
t ikel 15a der Pensioenwet voor de Zee
macht (Staatsblad 1922, n°. 65) en van 
artikel 15a der Pensioenwet voor de Land
macht (Staatsblad 1922, n°. 66). 

B ijl. Hand. 2de Ka,n-er 1981/SB, n°. 3f2, 
1-4; 1982/SS, n°. 43, 1--6. 

Hand. id. 1932/38, blz. 1893-1902. 
B;jl . Hand. l ste Ka,ne,· 1932/33, n°. 43, 

blz. 1. 
Hand. id. blz. 499. 
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Wij WILHEL:\11 A, enz. . .. doen te weten: 
Alwo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is de artikelen 4, 23, 27, 
29, 30, 36, 40, 42, 56, 67, 78, 124, 126, 133 en 
134 der Pensioenwet 1922 (Staatsblad n°. 
240) te wijzigen en aan te vullen, een voorzie
ning te treffen, ten einde betaling van bijdra
gen ingevolge deze wet en van wiskundige 
reserve ingevolge de Invaliditeitswet voor één 
persoon in dezelfde betrekking te voorkomen, 
zoomede de artikelen LXXX en LXXXIV de,· 
wet van 28 Mei 1925 (Staatsblad n°. 216), 
arti kei 15a der Pensioenwet voor de Zeemacht 
(Staatsblad 1922, n°. 65) en artikel 15a der 
Pensioenwet voor de Landmacht (Staatsblad 
1922, n °. 66} te wijzigen en aan te vuil en; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1. \Vaar in deze wet gesproken wordt 

van de Pensioenwet, wordt bedoeld de Pen
sioenwet 1922 (Staatsblad. n°. 240) . 

2. Artikel 4, eerste lid, litt. e bis der Pen
sioenwet wordt gelezen als volgt: 

"personen, die als directeur, als leeraar o 
in eenige andere betrekking ten dienste van 
het nijverheidsondenvijs in vasten dienst ver
bonden zijn aan instellingen of vereenigingen, 
welke ten behoeve van scholen of cursussen voor 
Nijverheidsonderwijs Rijkssubsidie genieten". 

3. Artikel 23 der Pensioenwet wordt gewij 
zigd a ls volgt: 

Het tweede lid wordt gelezen a ls volgt: 
.,De begrooting van ontvangsten en uitga

ven, womede de rekening, worden opgemaakt 
en vastgesteld volgens dezelfde regelen als 
voor de Rijksbegrooting en de Rij ksrekening 
zijn bepaald." 

Het derde lid wordt gelezen als volgt: 
"De rekening wordt jaarlijks opgemaakt 

door Onzen Minister met de uitvoering deze r 
wet belast. De verantwoording geschiedt bij de 
wet." 

4 H et eerste lid van artikel 27 der Pen
sioenwet wordt gewijzigd a ls volgt: 

a de woorden "onder c" wordt het woord 
"of" vervangen door een komma, en nn. de 
woorden "onder a", wordt ingelascht "of in 
een met n iet meer dan f 400 bezoldigde be
t rekking a ls bedoeld in artikel 40, eerste lid , 
onder d,". 

5. In het eerste lid van artikel 29 der Pen
sioenwet worden de woorden "De ambtenaar" 
vervangen door "Hij". 

6. In het tweede lid van arti kel 30 der 
Pensioenwet worden de woorden "Hij, die in 
t,ijdelijken of in onbezoldigden dienst is" en 
de woorden " in de t ijdel ijke of in de onbezol
digde betrekking" respect ievel ijk vervangen 
door " Hij , die in tijdelijken, in onbezoldigden 
of met een wedde of een gezamenlijk bedrag 
aan wedden van niet meer dan f 400 in vasten 
dienst is" en "in de t ijdel ijke, in de onbezol
d igde of in de vaste betrekking of betrekkin
gen met een wedde of een 'gezamenlijk bedrag 
aan wedden van niet meer dan f 400" . 

6a. Artikel 36, vie,·de l id, der Pensioenwet 
wordt gewijzigd a ls volgt: 

De tweede zin wordt gelezen als vol gt: 
.,Ten aanzien van de door het Rijk verschu]. 

digde bijdragen geschiedt dit niet dan krach
tens eene bij algemeenen maatregel van be
stuur vastgestelde regeli ng." 

7. ·a artikel 39 der Pensioenwet wordt 
ingelascht een artikel 39a, luidende: 

,,Voor gewezen ambtenaren komt de wis
kundige reserve, bedoeld in artikel 41, derde 
lid, der Invaliditeitswet, ten laste van het 
fonds, voor zoo ver deze verschut digd is we
gens het bekleeden van een betrekking, waar
voor in het fonds krachtens de P ens ioenwet 
bijdragen zijn gestort." 

8. Artikel 40 der Pensioenwet wordt ge
wijzigd als rnlgt : 

In den aanhef van het eerste lid wo,·dt in 
plaats van "onder a en b" en "onder c" · res• 
pectievelijk gelezen "onder a, b en e" en 
,,onder c en d". 

Aan het eerste lid wordt toegevoegd: 
d. in vasten dienst in een betrekking of 

in betrekkingen als bedoeld in artikel 3, eer
ste lid onder b, waaraan, ware of waren zij 
met meer dan f 400 bezoldigd, uitz ich t op pen
s ioen zou zijn verbonden, wanneer de vervul-
1 ing recht geeft op en onmiddell ij k gevo lgd 
wordt door hetzij tijdelijken dienst als bedoeld 
onder c, hetzij dienst als ambtenaar; 

e. op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk 
recht in dienst van het R ij k, van een der in
stellingen, bedoeld in artikel 4, eerste lid, 
onder h, i , j en n, en in artikel 13 , wanneer 
die tij d met ingang van 1 September 1931 of 
later doo,· een aanstelling tot ambtenaar in 
vasten dienst of in tijde lij ken dienst, als be
doeld onder c is of wordt gevolgd, en de wij
ziging in de dienstverhouding geen gevolg is 
van verander ing in de aan de betrekking 
verbonden werkzaamheden. 

Na het eerste lid wordt het vol gende l id 
i ngel ascht : 

1bis. Met tijd op arbeidsovereenkomst naar 
burgel'lijk recht in dienst van het Rijk, be
doeld in het vorig lid onder e, wordt gel ij k
geste ld tijd in zijdelingschen Staatsdienst door
gebracht. 

I n het tweede lid wordt in plaats van "onder 
a, b en c" gelezen: ,,onder a, b, c, d e!l e· 1

• 

In het derde lid wordt in plaats van "zijde
lings of tijdel ijk" ge lezen "tegen een bezoldi
ging van niet meer dan f 400, zijdelings, t ijde
lijk of op arbeidsovereenkomst naar burgerlij k 
recht". 

9. A1-tikel 42 der Pensioern,·et wordt ge
wijzigd als volgt: 

In het eerste li d wordt in plaats van of 
zijdelingsche diensten" ge lezen " met ni et m'~er 
dan f 400 bezoldigde d iensten, zijde li ngsche 
diensten of diensten op arbeidsovereenkomst 
naar burgerl ij k recht". 

In het de rde l id wordt in plaats van of 
zijdelings" ge lezen "tegen een bezold iging ~~n 
niet meer dan f 400, zij deli ngs of op arbeids
overeenkomst naa,· burgerlij k recht". 

10 . In arti ke l 56 der Pensioenwet worden 
in het eerste lid onder A de woorden in on
bezoldigde betrekkingen of in tijcl~lij ken 
dienst" verva ngen door "in onbezoldigde be
trekkingen, in tijdelijken dienst, in vasten 
dienst met een wedde o f met een gezamenlij k 
bedrag aan wedden van niet meer dan f 400 
of krachte,is arbe idsovereenkomst naar burger
lij k recht". 

11. Het tweede lid van artikel 67 der Pen
sioenwet wordt gewijzigd a ls volgt : 
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ln plaats van "zoodra en zoolang" _wordt 
gelezen "indien over eenig kalenderjaar". Na 
den eersten zin wordt de volgende zin inge
lascht : ,,Deze vermindering geschiedt voor
loopig kwartaalsgewijs, definitief na afloop 
van het kalenderj aar." 

12. In het derde lid van artikel 78 der 
Pensioenwet wordt in plaats van "genees
kundige" gelezen "genees- of heelkundige" . 

13. Artikel 124 der Pensioenwet wordt ge
lezen als volgt: 

,,De pensioenen, die zijn toegekend met in
achtneming van de bij de wet gestelde rege
len, worden door de Algemeene Rekenkamer 
verevend tot de bedragen, waarop zij zijn toe
gekend, tenzij ingevolge het bepaalde bij de 
artikelen 122 of 123 dezer wet de betaling 
achterwege moet blijven." 

14 . Aan artikel 126 der Pensioenwet wordt 
een lid roegevoegd: 

3. Tegen de in het vorig lid bedoelde be
slissingen kan het lichaam, te wiens laste de 
voor den bij die beslissingen betrokken ambte
naar verschuldigde pensioensbijdragen komen 
o f gekomen zouden zijn, op den voet van de 
artikelen 125 en 127 een bezwaarschrift in
di enen en een beroep instellen. 

15. In hêt derde lid van artikel 133 der 
Pensioenwet wordt na de woorden " onder c." 
en na de woorden "respectievelijk in tijdelij
ken" onderscheidenlijk ingelascht "in vasten 
dienst een betrekking, als bedoeld in artikel 
40 , eerste lid, onder d", en,,, in vasten". 

16 . Het eerste lid van artikel 134 der Pen
sioenwet wordt gewijzigd a ls volgt: 
~~ de woorden "onder b" vervalt het woord 

,,o f . 
Na de woorden "onder a," wordt ingelascht : 

"of in een met niet meer dan f 400 bezoldigde 
betrekking, bedoeld in artikel 40, eerste lid, 
onder d,". 

17. In artikel LXXX der wet van 28 Mei 
1925 (Staatsblad n°. 216) worden na het 
woord "wachtgeld" ingelascht de woorden "of 
met bezwaar van 's Rijks schatkist in dispo
nibil iteit". 

18. Het eerste lid van artikel LXXXIV 
der wet van 28 Mei 1925 (Staatsblad n°. 216) 
wordt gewijzigd als volgt: 

In plaats van " zoodra en zoolang" wordt 
gelezen: 

,, indien over eenig kalenderjaar". 
Na den eersten zin wordt de volgende zin 

ingelascht: 
"Deze vermindering geschiedt voorloopig 

kwartaalsgewijs, definitief na afloop van het 
kalenderjaar" . 

18a. In artikel 15a der Pensioenwet voor 
de Zeemacht (Staatsblad 1922 n°. 65) en in 
artikel 15a der Pensioenwet voor de Land
macht (Staatsblad 1922, n° . · 66), welke wet
ten laatstelijk gewijzigd zijn bij de wet van 29 
December 1932 (S taatsblad n° . 681), wordt in 
stede van "8" gelezen " 3" . 

Overgangsbepaling. 

19 . De te1·mijn, bedoeld in artike l 40, eer
ste lid, der Pensioenwet, begint voor de per
sonen, wier verhouding ten opzichte van het 
Rijk tusschen 1 September 1931 en den datum 
van inwerkingtreding dezer wet van een pri-

vaatrechtelijke is omgezet in een publiekrech
telijke en welke wijziging in de verhouding 
geen gevolg is geweest van verandering van 
de aan de bekleede betrekking verbonden 
werkzaamheden, te loopen met ingang van den 
datum van inwerkingtreding dezer wet. 

Slotbepaling. 

20. 1. Deze wet treedt, behoudens het be
paalde in het tweede en derde lid , in wer
king met ingang van 1 Juli 1933. 

2. Artikel 2 wordt geacht in werking ge
treden te zijn met ingang van 1 Juli 1922. 

3. Artikelen 11 en 18 worden geacht in 
werking te zijn getreden met ingang van 1 
Janua ri 1933. 

4. Artikel 17 wordt geacht in werking ge
treden te zijn met ingang van 1 Juli 1925. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 6den Apri l 

1933. 
WILHELMINA. 

De M iniste,· van Financiën, de Geer. 
De Minister van Staat, 

Ministe,· van Binnenlandsche Zaken, 
Ruys de Bee1·enbrouck. 

De M iniste,· van Onderwij s, 
K unsten en W•etenschappen, 

J . Te r p s t ra. 
De Minister van Justi tie , J. Don n er. 

De Minister van Economische Zaken en Arbeid, 
T. J. V e r s c hu u r . 

De Minister van Defensie, L. N . Deck e r s. 
(Uitgeg. 5 M ei 1933. ) 

s. 148. 

6 April 1933. WET tot wijziging en verhoo
ging van het zevende hoofdstuk B der 
Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1933. 

s. 149. 

6 April 1933. WET houdende goedkeuring 
van het op 12 October 1929 te Warschau 
ges loten verdrag rot het brengen van een
heid in eenige bepalingen inzake het inter
nationale luchtvervoer alsmede van het 
daarbij behoorende additioneel protocol. 

Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het op 12 October 1929 te Warschau ge
sloten verdrag tot het brengen van eenheid 
in eenige bepalingen inzake het internatio
nale I uchtvervoer alsmede het daarbij behoo
rend add itioneel protocol ingevolge artikel 58 
der Grondwet de goedkeuring der Staten-Ge
neraal behoeven; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. I. Het bij deze wet in afdruk gevoegd, 

op 12 October 1929 te Warschau gesloten ver
drag rot het brengen van eenheid in eenige 
bepalingen inzake het internationale luchtver
voer a lsmede het daarbij behoorend addit io
need protocol worden goedgekeurd. 

Art. II. Wij behouden Ons de bevoegdheid 
voor, bij de bekrachtiging van dit verdrag te 
verklaren, dat artikel 2, eerste lid, van dat 
verdrag niet van toepassing zal zijn op het 
internationale luchtvervoer, rechtstreeks be-
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werkstelligd door het Rijk in Europa , Neder
landsch-I ndië, Suriname of Curaçao. 

Lasten en bevel en, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 6den April 

1933. 
WILHELMINA. 

D e M inister van Waterstaat, P.J. Re y me r . 
De M inister van J ustitie, J . Don n er. 
De M inister van Koloniën, De Graaf f. 

De M inister van Buitenlanduhe Zaken, 
Beelaerts van Blokland. 

( Uitgeg. 28 April 1933.) 

CONVENTION pour l'unification de certaines 
règl es relatives au transport aérien inter
national. 

Le Président du Reich Allemand, Ie Pré
sident fédéral de la République d' Autriche, 
Sa Majesté Ie Roi des Belges, Ie P rés ident 
des Etats-Unis du B résil, Sa Majesté Ie Roi 
des Bulgares, Ie Président du Gouvernement 
Nationaliste de la République de Chine, Sa 
Majesté Ie Roi de Danernark et d'Islande, Sa 
Majesté Ie Roi d'Egypte, Sa Majesté Ie R oi 
d'Espagne, Ie Chef d'Etat de la République 
d'Estonie, Ie Président de la Republique de 
Finl ande, Ie Président de la Republique F ran
çaise, Sa Majesté Ie Roi de Grande-Bretagne, 
d' Irlande et des terr itoires B r itannique~ au 
Delà des Mers, Empereur des Indes, Ie Prés i
dent de la République H ellénique, Son Al 
tesse Sérénissime Ie R égent du R oyaume de 
Hongrie, Sa Majesté Ie R oi d'Italie, Sa Maje
sté l'Empereur du Japon, Ie Président de la 
R épubl ique de Lettonie, _Son Altesse Royale 
la Grande Duchesse de Luxembourg, Ie Prési
dent des Etats-Unis du Mexique, Sa Majesté 
Ie Roi de Norvège, Sa Majesté la R eine des 
Pays-Bas, Ie Président de la Républ ique de 
Pologne, Sa M ajesté Ie Roi de Roumanie, Sa 
M ajesté Ie Roi de Suède, Ie Conseil Fédéral 
Suisse, Ie Président de la R epubl ique Tchéco
slovaque, Ie Comité Centra! Exécutif de l'Uni 
on des Républiques Soviétistes Social istes, Ie 
P résident des E tats-Unis du Venezuela, Sa 
Majesté Ie Roi de Yougoslavie, 

ayant reconnu l'utilité de régler d'une ma
nière uniforme les conditions du transport 
aérien international en ce qui concerne les 
documents uti lisés pour ce transport et la 
responsabili té du transporteur, 

à eet effet ont nommi> leurs Plénipotenti
a ires respectifs ]esquels, dûment autorisés, ont 
conclu et signé la Conven t ion suivante: 

CHAPITRE PREMIER. 

Objet - Définitions. 

Article premier. 

1. La présente Convention s' appl ique à 
tout transport international de personnes, ba
gages ou marchandises, effectué par aéronef 
contre rémunération. Elle s'applique également 
aux transports gratu its effectués par aéronef 
par une entreprise de transports aériens. 

2. Est qualifié "transport inter national", 
au sens de la présente Convention, tout trans
port dans lequel, d' après les stipul ations des 
parties, Ie point de départ et Ie point de 

destination, qu'il y a it ou non interruption de 
transport ou transbordement, sont situés soit 
sur Ie territoire de deux Hautes P arties Con
tractantes, so it sur Ie territoire d 'une seule 
H aute Partie Contractante, si une escale est 
prévue dans un territoire soumis à la souve-
1·aineté, à la suzeraineté, au mandat ou à 
l 'autor ité d'une autre Puissance même non 
Contractante. Le transport sans une telle es
cale entre les territo ires soumis à la souve
ra ineté, à la suzeraineté, au mandat ou à 
l'autori té de la même Haute Partie Contrac
tante n'est pas considéré comme international 
au sens de la présente Convention. 

3. Le transport à exécuter par pi usieurs 
transporteurs par air success ifs est censé con
stituer pour !'application de cette Convention 
un transport uni que lorsqu ' il a été envisagé 
par les parties comme une seule opération, 
qu'i l a it été conclu sous la forme d'u n seul 
contrat ou d'une série de contrats et il ne perd 
pas son caractère international par Ie fait. 
qu 'un seul contrat ou une série de contrats 
doivent être exécutés intégralement dans un 
territoire soumis à la souveraineté, à la suze
raineté, au mandat ou à l'autorité d'une même 
H aute Part ie Contractante. 

Art. 2. 1. La Convention s'ápplique aux 
transports effectués par l 'Etat ou les autres 
personnes jurid iques de droit public, dans les 
conditions prévues à ]'article l er. 

2. Sont exceptés de l'appl ication de la pré
sente Convention les transpor ts effectués sous 
] 'empire de conventions postales internatio
nales 

CHAPITRE II. 

T itres cle transpo1·t. 

Section I. - Billet de Passage. 

Art. 3. 1. Dans Ie transport de voyageurs, 
Ie transporteur est tenu de délivrer un billet 
de passage qui doit contenir les mentions sui
vantes : 

a. Ie lieu et la date de l 'émission; 
b. les points de départ et de destination; 
c. les arrêts prévus, sous réserve de la fa

cul té pour Ie transporteur de stipuler qu' il 
pourra les modifier en cas de nécessité et 
sans que cette modification puisse faire perdre 
au transport son caractère international; 

d. Ie nom et l' adresse du ou des transpor
teu rs ; 

e. l ' indication que Ie transport est soumis 
au régime de la responsabili té établi par la 
présente Convention. 

2. L'absence, l'irrégularité ou la perte du 
billet n'affecte ni l 'existence, ni la vali dité 
du contrat de transport, qui n'en sera pas 
moins soumis a ux règles de la présente Con
vention. Toutefois si Ie transporteur accepte 
Ie voyageur sans qu'il a it été dé! ivré un bi liet 
de passage, il n'aura pas Ie droit de se pré
valoir des dispositic ns de cette Convention 
qui excluent ou limitent sa responsabilité. 

Section II. - Bulletin de Bagages. 

Art. 4. 1 . Dans Ie transport de bagages, 
autres que les menus objets personnels dont Ie 
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voyageur conserve la garde, Ie transporteur 
est tenu de délivrer un bulletin de bagages. 

2. Le bulletin de bagages est établi en 
deux exernpla ires, l 'un pour Ie voyageur, 
l'autre pour Ie transporteur. 

3. Il doit contenir les mentions su ivantes: 
a. Ie lieu et la date de l'émission; 
b. les points de départ et de de t ination ; 
c. Ie nom et l'adresse du ou des transpor-

teurs· · 
d. 'ie numéro du bi liet de passage; 
e. l'indication que la livraison des bagages 

est faite au porteur du bulletin; 
/. Ie nombre et le poids des colis; 
g. Ie montant de la valeur déelarée con

formément à l'article 22 a linéa 2; 
h. l' indication que Ie transport est soum is 

au rég ime de la responsabi li tó établi par la 
présente Convention. 

4. L'absence, l'irrégularitó ou la perte du 
bulletin n'affecte ni l' existence, ni la validité 
du contrat de transport qui n'en sera pas 
rnoins soumis aux règles de la présente Con
vention. Toutefois si Ie transporteur accepte 
les bagages sans qu'il ait été délivré un bulle
tin ou si Ie bulletin ne conti ent pas les men
tions indiquées sous les lettres d, /, h, Ie trans
porteur n'aura pas Ie droit de se prévaloir des 
dispositions de cette Convention qui excluent 
ou limitent sa responsabilité. 

Section III. - Lettre de transport aérien. 

Art. 5. 1. Tout transporteur de marchan
dises a Ie droit de demander à l'expéditeur 
l'établissement et la remise d'un titre appelé: 
" lettre de transport aérien"; tout expédi teur 
a Ie drnit de demander au transporteur l 'accep
tation de oe document. 

2. Toute-fois, !'absence, l'irrégularité ou la 
perte de oe titre n'affecte ni l' existence, ni la 
validité du contrat de transport qui n'en sera 
pas moins soumis aux règles de la présente 
Convention, sous réserve des dispos itions de 
l'article 9. 

Art. 6. 1. L a lettre de transport aérien 
est établie par l'expéd iteur en trois exem
plaires onginaux et remise aveo la marchan
dise. 

2. Le primeur exemplaire porte la mention 
.,pour Ie transporteur"; il est signé par l'ex
pédite ur. Le deuxième exempla ire porte la 
mention "pour Ie destinata ire"; il est signé 
par l'expéditeur et Ie transporteur et il ac
compagne la marchandise. Le troisième exem
plaire est signé par le transporteur et remis 
par lui à l'expéditeur après acceptation de la 
marchandise. 

3. La signature du transporteur doit être 
apposée dès l'accept,ation de la marchandise. 

4. La signature du transporteur peut être 
remplacèe par un timbre; celle de l'expédi
teur peut être imprimée ou remplacée par un 
timbre. 

5. Si, à la demande de l'expéditeur, Ie 
transporteur établ it la lettre de transport 
aérien, il est considéré jusqu'à preuve con
traire, comme agissant pour Ie compte de 
l'expéditeur. 

Art. 7. Le transporteur de marchandises a 
le droit de demander à l'expéditeur l'établisse-

ment de lettres de transport aérien di ffé rentes 
lorsqu'il y a plusieurs col is. 

Art. 8. La lettre de transport aérien doit 
contenir les mentions su ivantes: 

a. le lieu ou Ie document a été créé et la 
date à laquel!e il a été établi ; 

b. les points de départ et de destination; 
c. les arrêts prévus, sous réserve de la 

faculté, · pour le transporteur, de stipuler qu'il 
pourra les modifier en cas de nécessité et 
sans que cette modification puisse fa ire perdre 
au transport son caractère international ; 

d. Ie nom et !'adresse de l'expéditeur; 
e. Ie nom et l'adresse du premier trans

porteur; 
/. le nom et l'adresse du destinata ire, s'il 

y a lieu; 
g . la nature de la marchandise; 
h . Ie nombre, Ie mode d'emball age, les 

marques particulières ou les numéros des col is; 
i. Ie poids, la quantité, Ie volume ou les 

dimens ions de la marchandise; 
j. l'état apparent de la marchandise et de 

!'emballage; 
k. Ie prix du transport s'i l est stipul é, la 

date et Ie lieu de pa iement et la personne qu i 
doit payer; 

l. si !'envoi est fait contre remboursement, 
Ie prix des marchandises et, éventuellement, 
Ie montant des frais; 

m,. le montant de la valeur déclarée con
formément à l'article 22, a linéa 2; 

n. le nombre d'exemplaires de la lettre de 
transport aérien; 

o. les documents transmis au transporteur 
pour accompagner Ia lettre de transport 
aér ien · 

p. l~ délai de transport et indication som
maire de la voie à suivre (via) s' il s ont été 
stipulés; 

q. l'indication que Ie transport est soum is 
au régime 'de la responsabili té établi par la 
présente Convention. 

Art . 9. Si Ie transporteur accepte des mar
chandises sans qu'il ait été établi une lettre de 
transport aérien, ou si celle-ci ne contient pas 
toutes les mentions indiquées par l'article 8 
[a) à iJ inclusivement et q)], Ie transporteur 
n' aura pas Ie droi t de se prévaloir des di po
sitions de cette Convention qui excluent ou 
limitent sa responsabilité. 

Art. 10. 1. L'expéditeur est responsable de 
l' exactitude des indications et déclarations con
cernant la marchandise qu'il inscrit dans la 
lettre de transport aér ien. 

2. Ii supportera la responsabilité de tout 
dommage subi par le transporteur ou toute 
autre personne à raison de ses indications et 
déclarations irrégulières, inexactes ou incom
plètes. 

Art. ll. 1. La lettre de transport aérien 
fait foi, jusqu'à preuve contraire, de la con
clusion du contrat, de la réception de la mar
chandise et des conditions du transport. 

2. Les énonciations de la lettre de transport 
aérien, relatives au poids, aux dimensions et 
à !'emballage de la marchandise ainsi qu'au 
nombre des colis font foi jusqu'à preuve con 
traire; celles relatives à la quantité, au volume 
et à l'état de la marchandise ne font preuve 
contre Ie transporteu r qu'autant que la véri-
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fication en a été faite par lui en présence de 
l'expéditeur, et constat~e sur la lettre de trans
port aérien, ou qu'il s'agit d'énonciations rela
t ives à l'état apparent de la marchandise. 

Art. 12 . 1. L'expéditeur a Ie droit sous la 
condition d'exécuter toutes les obligations ré 
sultant du contrat de transport, de disposer de 
la marchandise, soit en la retirant à l'aéro
drnme de départ ou de destination, · soit en 
l'arrêtant en cours de route lors d'un atterris
sage, soit en la faisant délivrer au lieu de 
desti nation ou en cours de route à une personne 
autre que Ie destinata ire indiqué sur la lettre 
de transport aérien, soit en demandant son 
retour à l'aérodrome de départ, pour autant 
que l'exercice de ce droit ne porte préjudice 
ni au transporteur, ni a ux autres expéditeurs 
et avec l'obligation de rembourser les frais 
qui e n résultent. 

2. Dans Ie cas oû l' exécution des ordres de 
l 'expéditeur est impossible, Ie transporteur 
doit l'en aviser immédiatement. 

3. Si Ie transportem se conforme aux ordres 
de disposition de l'expéditeur, sans exiger la 
production de !'exemplaire de la lettre de 
transport aérien délivré à celui -ci, il sera res
ponsable, sauf son recour contre l'expéditeur, 
du préjudice qui pourrait être causé par ce 
fait à celui qui est régulièrement en posses
sion de Ia lettre de transport aérien. 

4. Le droit de l'expéditeur cesse au moment 
ou celui du destinataire commence, conformé
ment à l'article 13 ei-dessous. Toutefois, si Ie 
destinataire refuse la lettre de transport ou 
la marchandise, ou s'il ne peut être atteint, 
l'expéditeur reprend son droit de disposition. 

Art. 13. 1. Sauf dans les cas indiqués à 
l'article précédent, Ie destinataire a Ie droit, 
dès l'arrivée de la marchandise au point de 
destination , de demander au transporteur de 
lui remettre la lettre de transport aérien et 
de lui l ivrer l a marchandise contre Ie paiement 
du montant des créances et contre l'exécution 
des cond it ions de transport indiquées dans la 
lettre de transport aérien. 

2. Sauf stipulation contraire, Ie transpor
teur doit aviser Ie destinataire dès l'arrivée de 
la march andise. 

3. Si l a perte de la marchandise est recon
nue par l e transporteur ou si, à l'expiration 
d'un déla i de sept jours après qu'elle aurait 
dû arriver, la marchandise n'est pas arrivée, 
Ie destinataire est autorisé à faire valoir vis-à
vis du transporteur les droits résultant du 
contrat de transport. 

Art. 14. L'expéditeur et Ie destinataire peu
vent fa ire valoir tous les droits qui leur sant. 
respectivement conférés par les articles 12 et 
13 chacun en son propre nom, qu'il agisse 
da'ns son propre intérêt ou dans l' intérêt 
d'autrui, à condition d'exécuter les obligations 
que Ie contrat impose. 

Art. 15. 1. Les articles 12, 13 et 14 ne por
tent aucun préjudice ni aux rapports de l'ex
péditeur et du destinataire entre eux,_ ni aux 
rapports des tiers dont l es dro1ts prov1ennent, 
so it de !'expéditeur, soit du destinataire. 

2. Toute clause dérogeant aux stipulations 
des articl es 12, 13 et 14 doit être inscrite dans 
la lettre de transport aérien. 

Art. 16. 1. L'expéditeur est tenu de four-

nir les renseignements et de joindre à la 
lettre de transport aérien les doccuments qui, 
avant la remise de la marchandise au desti
nataire, sont nécessaires à l' accomplissement 
des formalités de douane, d'octroi ou de police. 
L'expéditeur est responsable envers Ie trans
porteur de tous dommages qui pou rraient ré
sulter de !'absence, de l'insuffisance ou de 
l'irrégularité de ces renseignements et p ièces, 
sauf Ie cas de faute de la part du transporteur 
ou de ses préposés. 

2. Le transporteur n'est pas tenu d'exa
miner si ces renseignements et documents sant 
exacts ou suffisants. 

CHAPITRE I II. 

Responsabilité du t1·ansporteur. 

Art. 17. Le transporteur est responsa bie du 
dommage survenu en cas de mort, de blessure 
ou de toute autre lésion corporelle subie par 
un voyageur lorsque !'accident qui a causé Ie 
dommage s'est produit à bord de l'aéronef ou 
au cours de toutes opérations d'embarquement 
et de débarquement. 

Art. 18 . 1. Le transporteur est responsable 
du dommage survenu en cas de destruction, 
perte ou avarie de bagages enregistrés ou de 
m a rchandises lorsque l'événement qui a causé 
Ie dommage s'e t produit pendant Ie transport 
aérien. 

2. Le transport aérien, au sens de l'alinéa 
précédent, comprend la période pendant la
quelle les bagages ou march and,ses se trouvent 
sous la garde du transporteur, que ce soit 
dans un aérodrome ou à bord d 'un aéronef 
ou dans un lieu quelconque en cas d'atterris
sage en dehors d'un aérodrome. 

3. La période du transport aérien ne couvre 
aucun transport terrestre, maritime ou fluvial 
e ffectué en dehors d'un aérodrome. Toutefois 
lorsqu'un tel transport est effectué dans l 'exé
cution du contrat de transport aérien en vue 
du chargement, de la livraison ou du trans
bordement, tout dommage est présumé, sauf 
preuve cont,raire résulter d ' u•n événement sur
venu pendant Ie transport aérien. 

Art. 19. Le transporteur est responsable du 
dommage résultant d'un retard dans Ie trans
port aérien de voyageurs, bagages ou mar
chandises. 

Art . 20. 1 Le transporteur n'est pas res
ponsable s'il prouve que lui et ses préposés 
ont pris toutes les mesures nécessa ires pour 
éviter Ie dommage ou qu'il leur était impossi
ble de les prendre. 

2. Dans les transports de marchandises et 
de bagages, Ie transporteur n'est pas res1mn
sable, s'il prouve que Ie dommage prov1ent 
d'une faute de pi lotage, de conduite de l'aèro
nef ou de nav igation, et que, à tous autres 
égards, lui et ses préposés ont pris toutes les 
mesures nécessa ires pour éviter Ie dommage. 

Art. 21. 1. Dans Ie cas oû Ie transporteur 
fait la preuve que la faute de la personne 
lésée a causé Ie dommage ou y a contribué, 
Je tribunal pourra, conformément aux dis
positions de sa propre loi, écarter ou atténuer 
la responsabilité du transporteur. 

Art. 22. 1. Dans Ie transport des personnes, 
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la responsabilité du transporteur envers cha
que vovageur est limitée à la somme de cent 
vingt cinq mille francs. Dans Ie cas ou, d'après 
la loi du tribunal saisi, l'indemnité peut être 
fixée sou forme de rente, le capita! de la 
rente ne peut dépasser cette limite. Toutefois 
par une convention spéciale avec le trans
porteur, le voyageur pourra fi xer une limite 
de responsab ilité plus élevée. 

2. Dans le transport de bagages emegistrés 
et de marchandises, la responsabil ité du trans
porteur est limi tée a la somme de deux cent 
cinquante francs par kilogramme, sauf dé
cl aration spéciale d'intérêt à la livraison faite 
par l'expéditeur au moment de la remise du 
col is au transporteur et moyennant Ie paie
ment d'une taxe supplémentaire éventuelle. 
Dans ce cas, Ie transporteur sera tenu de 
payer jusqu'à concurrence de la somme décla
rée, à moins qu'il ne prouve qu'elle est supé
rieure à l'intérêt réel de l'expéditeur à la 
livraison. 

3. En ce qui concerne les objets <lont Ie 
voyageur conserve la garde, la responsabilité 
du transporteur est limitée à cinq mille francs 
par voyageur. 

4. Les sommes indiquées ci-dessus sont con
sidérées comme se rapportant au franc fran
çais constitué par soixante-cinq et demie milli
grammes d'or au titre de neuf cents millièmes 
de fin. Elles pourront être converties dans 
chaque monnaie nationale en chi ffres ronds. 

Art. 23. Toute clause tendant à exonérer Ie 
transporteur de sa responsabilité ou à établir 
une limite infér ieure à celle qui est fixée 
dans la présente Convention est nulle et de nul 
effet, mais la nullité de cette clause n'en
traîne pas la nullité du contrat qui reste sou
m is aux dispositions de la présente Conven
tion. 

Art. 24. 1. Dans les cas pré vus aux arti
cles 18 et 19 toute action en responsabilité, à 
quelque titre que ce soit, ne peut être exer
cée que dans les conditions et limites prévues 
par la présente Convention. 

2. Dans les cas prévus à l'article 17, s'ap
pliquent également les dispositions de l'alinéa 
précédent, sans préjudice de la détermination 
des personnes qui ont Ie droit d'agir et de 
leurs droits respectifs. 

Art. 25. 1. Le transporteur n'aura pas Ie 
droit de se prévaloir des dispositions de la 
présente Convention qui excluent ou limitent 
sa responsabi li té, si Ie dommage provient de 
son dol ou d'une faute qui, d'après la loi du 
tr ibunal saisi, est considérée comme équiva
lente au dol. 

2. Ce droit lui sera également refusé si 
Ie dommage a été causé dans les mêmes con
ditions par un de ses préposés agissant dans 
1 'exerci ce de ses fonctions. 

Art. 26 . 1. La réception des bagages et 
marchandises sans protestation par le destina
toire constituera présomption, sauf preuve con
traire, que les marcbandises ont été livrées en 
bon état et conformément au titre de t-rans
port. 

En cas d'ava1·ie Je destinataire doit adresser 
au transporteur une protestation immédiate
ment après la découverte de l'avarie et, au 
plus tard, dans un délai de trois jour pour 

les bagages et de sept jours pour les marchan
dises à <later de leur réception. En cas de 
retard, la protestation devra être faite au plus 
tard dans les quatorze jours à <later du jour 
ou Ie bagage ou la marchandise auront été 
mis à sa disposition. 

3. Toute protestation doit être faite par 
réserve inscrite sur Ie titre de transport ou 
par un autre écrit expédié dans Ie délai prévu 
pour cette protestation. 

4. A défaut de protestation dans les délais 
prévus, toutes actions contre Ie transporteur 
sont irrecevables, sauf le cas de fraude de 
cel u i-ei. 

Art. 27. En cas de décès du débiteur, l'ac
tion en responsabil ité, dans les limi tes prévues 
par Ia présente Convention, s'exerce contre 
ses ayants droit. 

Art. 28. 1. L'action en responsabilité devra 
être portée, au choix du demandeur, dans Ie 
territoire . d'une des Hautes P arties Contrac
tantes, soit <levant Ie tribunal du domicile du 
t.ransporteur, du siège principal de son exploi
Lation ou du lieu ou il possède un établisse
ment par Ie soin duquel Ie contrat a été con 
cl u, so it <levant Ie t ribunal du lieu de desti
nation. 

2. Le procédure sera réglée par la loi du 
tr ibunal sa isi. 

Art. 29. 1. L'action en responsabilité doit 
être intentée, sous peine de dechéance, dans Je 
délai de deux ans à compter de l' arrivée à. 
destination ou du jour ou l'aéronef aurait dû 
arr iver, ou de ] 'arrêt du t ransport. 

2. Le mode du ca lcul du délai est déter
miné par la loi du tribunal sa isi. 

Art. 30. 1. Dans les cas de transport régis 
par la définition du tro isième a linéa de l'ar
ticle premier, à exécuter par divers trans
porteurs successifs, chaque transporteur accep
tant des voyageurs, des bagages ou des mar
chand ises est soum is aux .règles établ ies par 
cette Convention, et est censé être une des 
pa.rties contractantes du contrat de transport, 
pour autant que ce contrat a it trait à la partie 
du transport effectuée sous son controle. 

2. Au cas d'un tel transport, le voyageur 
ou ses ayants droit ne pourront recourir que 
contra Ie transporteur ayant effectué Ie trans
port au cours duquel !'accident ou Ie retard 
s'est produit, sauf dans Ie cas ou, par stipu
lation expresse, Ie primeur transporteur aura 
assuré la responsabilité pour tout Ie voyage. 

3. S'il s' agit de bagages ou de marchandi-
ses, l'expéditeur aura recours contra Ie pre
mier transporteur et Ie destinataire qui a Ie 
clroit à la délivrance contra Ie dernier, et 
l'un et l 'autre pourront, en outre, agir contre 
Ie transporteur ayant offectué Ie transport au 
cours duque] l a destruction, la perte, l'avarie 
ou Ie retard se sont produits. Ces transporteurs 
seront solida irement 1·esponsables envers l'ex
péd iteur et Je destinataire. 

CHAPITRE IV. 

Dispositions relatives aux tra.nsports conibinés. 

Art. 31. 1. Dans Je cas de transport com
binés effectués en partie par a ir et en partie 
par tout autre moyen de transport, les stipu-
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lations de la présente Convention ne s'appli
quent qu'au transport aérien et si celui-ci 
répond aux conditions de l'article premier. 

2. Rien dans la présente Convention n'em
pêche les parties, dans Ie cas de transports 
combinés, d'insérer dans Ie titre de transport 
aérien des conditions relatives à d'autres mo
des de transport, à condition que les stipula
tions de la présente Convention soient respec
tées en ce qui concerne Ie transport par air. 

CHAPITRE V. 

Dispositions généra/;es et final es. 

Art. 32. 1. Sont nulles toutes clauses du 
contrat de transport et toutes conventions 
particulières antérieures au dommage par les
queJles les parties dérogeraient aux règles de 
la présente Convention soit par une déter
mination de la loi app lioable, soit par une 
modification des règles de compétence. Toute
fois, dans Ie transport des marchandises, les 
olauses d'arbitrage sont admises, dans les li 
mites de la présente Convention, lorsque !'arbi
trage doit s'effectuer dans les lieux de com
pétence des tribunaux prévus à l' article 28 
alinéa 1. 

Art. 33. Rien dans la présente Convention 
ne peut empécher un transporteur de refuser 
la conclusion d'un contrat de transport ou de 
formuler des règlements qui ne sont pas en 
contradiction avec les disposition de la pré
sente Convention. 

Art. 34. La présente Convention n'est ap
plicable ni aux transports aériens internatio
naux exécutés à titre de premiers essais par 
des entreprises de navigation aérienne en vue 
de l'établissement de lignes régulières de navi
gation aérienne ni aux transports effectués 
dans des circonstances extraordinaires en de
hors de toute opération normale de l'exploi
tation aér ienne. 

Art. 35 . Lorsque dans la présente Conven
tion il est question de jours, il s'agit de jours 
courants et non de jours ouvrables. 

Art. 36. Le présente Convention est rédigée 
en français en un seul exemplaire qui restera 
déposé aux archives du Ministère des Affaires 
Etrangères de Pologne, et dont une copie 
certifiée conforme sera transmise par les soins 
du Gouvernement polonais au Gouvernement 
de chacune des Hautes Parties Contractantes. 

Art. 37. 1. La présente Convention sera 
ratifiée. Les instruments de ratification seront 
déposés aux archives du Ministère des Affaires 
Etrangères de Pologne, qui en notifiera Ie 
dépót au Gouvernement de chacune des Hautes 
Parties Contractantes. 

2. Dès que la présente Convention aura 
été ratifiée par cinq des Hautes Parties Con
tractantes, elle entrera en vigueur entre Elles 
Ie quatre-vingt-dixième jour après Ie dépót de 
la cinquième ratification. U ltérieurement elle 
entrera en vigueur entre les H autes Parties 
Contractantes qui l'auront ratifiée et la Haute 
Partie Contractante qui déposera son instru
ment de ratifioation Ie quatre-vingt-dixième 
jour après son dépót. 

3. Il appartiendra au Gouvernement de la 

République de Pologne de notifier au Gouver
nement de chacune des Hautes Parties Con
tractantes la date de l'entrée en vigueur de 
la présente Convention ainsi que la date du 
dépót de chaque ratification. 

Art. 38. 1. La présente Convention, après 
son entrée en vigueur, restera ouverte à l'ad
hésion de tous les Etats. 

2. L'adhés ion sera effectuée par une notifi
cation adressée au Gouvernement de la Répu
blique de Pologne, qui en fera part au Gouver
nement de chacune des Hautes Parties Con
tractantes. 

3. L'adhésion produira ses effects à partir 
du quatre-vingt-dixième jour après la notifi
cation faite au Gouvernement de la R épubli
que de la Pologne. 

Art. 39. 1. Chacune des Hautes Parties 
Contractantes pourra dénoncer la présente 
Convention par une notification fa ite au Gou
vernement de la République de Pologne, qui 
en avisera immédiatement Ie Gouvernement de 
chacune des Hautes Parties Contractantes. 

2. La dénonciation produira ses effets six 
mois après la notification de la dénonciation 
et seulement à l'égard de l a Partie qui y aura 
procédé. 

Art. 40. 1. Les Hautes Parties Contrac
tantes pounont, au moment de la signature, 
du dépót des ratifications, ou de leur adhésion, 
déclarer que l'acceptation qu'Elles donnent 
à la présente Convention ne s'applique pas à 
tout ou partie de leurs colonies, protectorats, 
territoires sous mandat, ou tout autre terri
to ire soumis à leur souveraineté ou à leur 
au_tori~é, ou à tout autre territoire sous suze-
rarnete. · 

2. En conséquence Elles pourront ultérieu
rement adhérer séparément au nom de tout 
ou partie de leurs colonies, protectorats, terri
toires sous mandat, ou tout autre territoire 
soumi-S à leur souveraineté ou à leur autorité, 
ou tout territoire sous suzeraineté ainsi exclus 
de le ur déclaration originelle. 

3. Elles pourront aussi, en se conformant 
à ces dispositions, dénoncer la présente Con
vention séparément ou pour tout ou partie de 
leurs colonies, protectorats, territoires sous 
mandat, ou tout autre territoire soumis à leur 
souveraineté ou à leur autorité, ou tout a utre 
territoire sous suzeraineté. 

Art. 41. Chacune des Hautes Parties Con
tractantes aura la faculté au plus tót deux 
ans après la mise en vigueur de la présente 
Convention de provoquer l a réunion d'une 
nouvelle Conférence Internationale dans Ie 
but de rechercher les améliorations qui pour
raient être apportées à la présente Convention. 
Elle s'adressera dans ce but au Gouvernement 
de la R épublique Française qui prendra les 
mesures nécessaires pour préparer cette Confé
rence. 

La présente Convention, faite à Varsovie 
Ie 12 octobre 1929 restera ouverte à la signa
ture jusqu'au 31 janvier 1930. 

Pour l' A lte1nagne : 
(-) R. Richter 
(-) Dr. A. Wegerdt 
(-) Dr. E. Albrecht 
(-) Dr. Otto Riese 
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Pour l' A utriche: 
(-) Strobele 
(-) Reinoehl 

Pour la Belgique: 
(-) Bernard de l'Escaille 

Po-ur les Etats-Unis du Brésil: 
(-) A lcibiades Peçanha 

Pour la Bulga:rie: 

Pour la Chine : 

Pour le Danernark: 
(- } L, Ingerslev 
(-) Knud Gregersen 

P our l' Egypte: 

l'ou1· l'Espagne: 
(-) Si lvio Fernandez Vall in 

Pour l' Estonie: 

Pour la Finlande: 

Pour la France : 
(-) P ierre Etienne F landin 
(-) Georges Ripert 

Pour la Grande-Bretagne et l' lrlande du N ord: 
(-) A . H. Dennis 
(-) Orme Clarke 
(-) R. L. Megarry 

Pour le Corn,nonwealth d' Australie: 
(-) A. H . Dennis 
(- ) Orme Clarke 
(-) R . L. · Megarry 

Pour l' Union Sud-Africaine: 
(-) A. H. Dennis 
(-) Orme Clarke 
(- ) R. L . Megarry 

Pou,· la République H ellénique: 
(-) G. Lagoudakis 

Pour la H ong1'ie: 

Pour l' I talie : 
(- ) A. Giannini 

Pour le Japon : 
(-) Kazuo Nishikawa 

Pour la L ettonie : 
(-) M. uksa 

Pour l,e Luze,nbourg: 
(-) E. Arendt 

Pour le M exique : 

Pour la N orvè ge : 
(- ) Niels Christian Dittleff 

Pou,· les Pays-Bas: 
(-) W. B. Engelbrecht 

Pour la Pologne: 
(-) Auguste Zaleski 
(-) Alfons Kühn 

Poiir la RoU?nanie: 
(-) G. Cretziano 

Pour la Suèd(} : 

Pour la Suisse : 
(-) Edm. P ittard 
(-) Dr. F . Hess 

L . & S . 1933. 

Pour la Tchécoslovaquie: 
(-) Dr. V. Girsa 

Pour l' U nion des Républiques Socialistes 
Soviétistes: 

(-) Kotzubinsky 
Pour le Venezuela: 

P ~u,· le Yougoslavie: 
(-) I vo de Giulli 

P ROTOCOLE ADDITIONNEL. 

Ad article 2. Les Hautes Parties Contrac
tantes se réservent Ie droit de déclarer au mo
ment de la ratification ou de l'adhésion que 
l'article 2 a l inéa premier, de la présente Con
vention ne s'appl iquera pas aux transports 
internationaux aériens effectués directement 
par l'Etat, ses colonies, protectorats, terri
toires sous mandat ou tout autre territoire 
sous sa souveraineté, sa suzeraineté ou son 
autorité. 

(Volgen de onderteekeningen.) 

s. 150. 

6 Ap1·il 1933. WET tot verklaring van het 
algemeen nut der onteigening van percee
len, erfd ienstbaarheden en andere zake-
1 ijke rechten in de gemeente IJsselrnonme, 
noodig voor het verbreeden van de rivier 
de Nieuwe Maas onder de gemeenten 
IJssel,nonde en Ridderkerk ter verkrijging 
van eene ankerplaats voor R ij nschepen. 

s. 151. 

6 April 1933. WET tot verklaring van het 
algemeen nut der onteigening van per
ceelen, erfdienstbaarheden en andere zake
lijke rechten, noodig voor den aanleg van 
een kanaal van N oordhornerga tot de 
Friesche grens, met bijkomende werken, 
in de gemeenten Zuidhorn, Grijpskerk, 
Oldekerk en Grootegast. 

s. 152. 

6 Ap,·il 1933. WET tot WIJZ!gtng van het 
negende hoofdstuk der R ijksbegrooting 
voor het dienstjaar 1932. (Stichting Water
bouwkundig Laboratoriu,n te Delft.) 

s. 153. 

6 April 1933. WET tot verklaring van het 
algemeen nut der onteigening van per
ceelen, erfdienstbaarheden en andere zake
lijke rechten noodig voor uitbreiding van 
de havenwerken te T,erneuzen, behoorende 
tot het kanaal van Terneuzen. 

s. 154. 

6 April 1933. WET tot regeling van den in
voer van metaaldraadgloeilampen. 

Wij WILHELMINA, enz. . .. doen te weten: 
Alzoo W ij in overweging genomen hebben, 

dat door Ons bij besluit van 27 Januari 1933, 
13 
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N°. 26 (N,ederlandsche Staatscourant van 31 
Januari 1933, N°. 22), ingevolge artikel 2 der 
,,Cris isinvoerwet" 1931 (Staatsblo,d N°. 535), 
de invoer van metaaldraadgloei_lampen weder
om aan eene tijdelijke beperking is onderwor
pen en dat artikel 3 va.n genoemde wet voor
schrij ft, dat in zoodanig geval een voorstel 
van wet tot voorziening in het in dat besluit 
geregeld verbod van invoer zal worden ge
daan; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1 °. ,,invoer", invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 

2° . • ,,Onze Minister", de Minister van Eco
nomische Zaken en Arbeid. 

2. 1. Gedurende een tijdvak van 3 maan
den aanvangende 1 Februari 1933 en eindi
gende 30 April 1933 of zooveel eerder a ls 
door Ons op voordracht van Onzen Minister 
zal worden bepaald, is de invoer van metaal
draadgloe il ampen uit ieder land verboden 
voor zoover deze meer bedraagt dan 100 ten 
honderd van de hoeveelheid welke gemiddeld 
per 3 maanden in de jaren 1930 en 1931 van 
die goederen uit <;lat land is ingevoerd. 

2. Boven de ingevolge het vorig lid vast- , 
gestelde hoeveelheden kunnen door of vanwege 
Onzen Minister, op grond van bijzondere om
standigheden, bijzondere vergunningen tot in
voer dier goederen worden verleend. 

3. 1. Gedurende het in het vorig artikel 
genoemde tijdvak zal de invoer der aldaar 
genoemde artikelen niet zijn toegestaan, tenzij 
daarbij wordt overgelegd eene daartoe door of 
vanwege Onzen Minister afgegeven vergun
ning. 

2. Door Ons worden op voordracht van On
zen Minister regelen gesteld betreffende de 
voorwaarden, krachtens welke, en de wijze, 
waarop eene vergunning, in het vorig lid be
doeld; wordt verstrekt, alsmede betreffende 
de vaststelling van bedragen, welke ter bestrij
d ing van kosten, aan de uitvoering van dat 
besluit verbonden, aan belanghebbenden wor
den in rekening gebracht. 

3. In een besluit, als in het vorig lid be
doeld, kan aan Onzen Minister bevoegdheid 
worden verleend, nadere voorschriften vast te 
stellen ten aanzien van de in dat besluit ge 
stelde regelingen, a lsmede om op grond van 
bijzondere omstandigheden daarvan en van het 
bepaalde in het eerste lid, afwijkingen toe te 
staan . 

4. Een besluit, als in dit artikel bedoeld, 
wordt in de N ederlandsche Staatscourant be
kend gemaakt. 

4. 1. Hij, die opzettelijk goederen invoert 
in strijd met het bepaalde in de artikelen 2 
en 3, wordt gestraft met gevangenisstraf van 
ten hoogste 6 maanden of geldboete van ten 
hoogste f 10,000, terwijl de goederen, waar
mede of ten aanzien waarvan de overtreding 
plaats had, kunnen worden verbeurd ver
klaard. 

2. Met dezelfde straffen wordt gestraft h ij , 
die een ig goed verkoopt, te koop aanbiedt, 
aflevert of ten verkoop of ter a flevering in 
voorraad heeft, waarvan hij weet, dat het is 
ingevoerd in strijd met een verbod krachtens 

het bepaalde in de artikelen 2 en 3. 
3. De feiten, strafbaar gesteld bij deze wet, 

worden als misdrijven beschouwd. 
5. Met het opsporen van feiten, strafbaar 

gesteld bij deze wet, zijn, behalve de bij of 
krachtens artikel 141 van het Wetboek van 
Strafvvrdering aangewezen personen, belast 
a ll e ambtenaren van Rij ks- en Gemeentepoli
t.ie, zoomede de ambtenaren der invoerrechten 
en accijnzen. 

6. Op feiten, vallende in eene strafbepaling 
dezer wet, zijn niet van toepassing de straf
bepalingen, voorkomende in de wetten betref
fende de invoerrechten en accijnzen. 

7. Met betrekking tot de in en krachtens 
deze wet gegeven voorschriften zijn de artike
·1 en 5, 6 en 7 der "Crisisinvoerwet" 19 31 
(Staatsblad N°. 535) van overeenkomstige 
toepassing. 

8. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien der afkondi
ging. 

Lasten en bevel en, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 6den April 

1933. 
WILHELMINA. 

De Ministe1· van Economische Zaken en Arbeid, 
T. J. Vers c h uur. 

( Uitgeg. 16 Juni 1933. ) 

s. 155. 

6 April 1933. WET tot regeling van den in
voer van overhemden en zakdoeken. 

Wij WILHELMINA, enz .. ... doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat door Ons bij besluit van den 21 Januari 
1933, n°. 12, (Nederlandsche Staatscourant van 
24 Januari 1933, n°. 17) ingevolge artikel 2 
der "Crisisinvoerwet" 1931 (Staatsblo,d n° . 
535) de invoer van overhemden, alsmede van 
zakdoeken is beperkt en dat artikel 3 van ge
noemde wet voorschrijft, dat in zoodanig ge
val een voorstel van wet tot voorziening in 
het in dat besluit geregeld verbod van invoer 
zal worden gedaan; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder : 
1 °. ,,invoer", invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 

2°. ,,Onze Minister", de Minister van Eco
nomische Zaken en Arbeid. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 6 maan
den, aanvange nde 1 Januari 1933 en eindigen 
de 1 Juli 1933, of zooveel eerder als door Ons 
op voordracht van Onzen Minister zal worden 
bepaald, is de invoer uit ieder land verboden 
van : 

a. overhemden, voorzoover deze meer be
draagt dan 100 ten honderd van de waarde 
van hetgeen gem iddeld per zes maanden in de 
jaren 1930 en 1931 van die goederen uit dat 
land is ingevoerd; 

b. zakdoeken, voorzoover deze meer be
draagt dan 90 ten honderd van de waarde 
van hetgeen gemiddeld per zes maanden in de 
jaren 1930 en 1931 van die goederen uit dat 
land is ingevoerd. 

2. Boven de ingevolge het vorig lid vast
gestel de hoeveelheden kunnen door of vanwege 
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Onzen Minister, op grond van bijzondere om-
5tandigheden, bijzondere vergunningen tot in
voer dier goederen worden verleend. 

3. l. Gedurende het in het vorig artikel ge
noemde tijd vak zal de invoer der aldaar ge
noemde arti kei en niet zij n toegestaan, tenzij 
àaarbij wordt overgelegd eene daartoe door of 
vanwege Onzen Minister afgegeven vergun
ning. 

2. Door Ons worden, op voordracht van 
Onzen Minister, regelen gesteld betreffende de 
voorwaarden, krachtens welke, en de wijze, 
waarop eene vergunning, in het vorig lid be
doeld , wordt verstrekt, alsmede betreffende de 
vaststelling van bedragen, welke ter bestrij
d ing van kosten, aan de uitvoer ing van dat 
besluit verbonden, aan belanghebbenden wor
den in rekening gebracht. 

3. In een besluit, a ls in het vorig lid be
doeld, kan aan Onzen Minister bevoegdheid 
worden verleend, nadere voorschriften vast te 
stellen ten aanzien van de in dat besluit ge
st.elde regelingen, alsmede op grond van bij
zondere omstandigheden daarvan en van het 
bepaalde in het eerste lid, afwijkingen toe te 
staan. 

4. Een besluit, a ls in d it artikel bedoeld, 
wordt in de N ederlantlsche Staatscourant be
kend gemaakt. 

4. l. Voor de toepassing dezer wet stelt 
Onze 1inister bepalingen vast betreffende het 
leveren van bewijs van herkomst van ten in
voer aangegeven goederen .. 

2. Invoer, in strijd met het bepaalde krach
tens het vorig I id , is verboden. 

5. l . Hij , die opzettelij k goederen invoert. 
in strijd met het bepaalde in en krachtens de 
artikelen 2, 3 en 4, wordt gestraft met ge
vangenisstraf van ten hoogste 6 maanden of 
geldboet.e van t,en hoogste f 10,000, terwijl de 
goederen, waarmede of ten aanzien waarvan 
de overtreding plaats had, kunnen worden ver
beurd verk laard. 

2. Met dezelfde straffen wordt gestraft hij, 
rlie eenig goed verkoopt, te koop aanbiedt. 
aflevert of ten verkoop of t.er aflevering in 
voorraad heeft, waarvan hij weet, dat het is 
ingevoerd in strijd met een verbod kracht.ens 
het bepaalde in de artikelen 2, 3 en 4. 

3. De feiten, strafbaar gesteld bij deze wet, 
worden a ls misdrijven be chouwd. 

6. Met het opsporen van feiten, strafbaar 
gesteld bij deze wet, zijn, behalve de bij of 
krachtens artikel 141 van het Wetboek va11 
Strafvordering aangewezen personen, belast 
alle ambtenaren van Rijks- en Gemeentepolitie, 
zoomede de ambtenaren der invoerrechten en 
accijnzen. 

7. Op feiten, vallende in eene strafbepaling 
deze r wet, zij n niet van toepassing de straf
bepalingen, voorkomende in de wetten be
treffende de invoerechten en accijnzen. 

8. Met betrekking tot de in en krachtens 
deze wet gegeven voorschr iften zijn de artike
len 5, 6 en 7 der "Crisisinvoerwet" 1931 
(Staatsblad n°. 535) van overeenkomstige toe
passing. 

9. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien der afkondi
ging. 

Lasten en bevelen , enz.; 

Gegeven te 's-Gravenhage, den 6den April 
1933. 

WILHELMINA. 
De Äf inuter van ];!lcononiische Zaken en Arbeid, 

T . J . Vers c h uur. 
(Uitgeg. 26 April 1933.) 

s. 156. 

6 April 1933. WET tot wijziging en verhoo
ging van het tiende hoofdstuk (oud-hoofd
stuk V) der Rijksbegrooting voor het 
dienstjaar 1932. (Steunverleen.ing ten be
hoeve van bollentrekkers in de gemeenten 
T er Aar, Alkemade, Nieuwkoop en Wou
brugge.) 

s. 157 . 

6 April 1933. WET tot tijdelijke afwijking 
van het bepaalde in artikel 9, eerste lid, 
der Ouderdom wet 1919 en in artikel VIII, 
tweede lid, der Wet van 13 Juli 1923 
(Staatsblad n°. 353) tot wijzig ing der 
Ouderdomswet 1919. 

Bijl. H and. 2de Kam er 1932/33 n°. 254, 
1- 4-

Hand. idem 1932/38 blz. 465. 
Hand. 1st~ Kamer 1932/33 blz. 499. 
Wij WILHEL UNA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is voor het jaar 1933 af te 
wijken van het bepaalde in artikel 9, eerste 
lid , der Ouderdomswet 1919, zooals die Wet 
laatstelijk gewijzigd is bij de Wet van 24 Juni 
1929 (Staatsblad N °. 330) en van het bepaalde 
in arti kel VIII, tweede l id, der Wet van 13 
Juli 1923 (Staatsblad N°. 353) tot wijziging 
der Ouderdomswet 1919, ten einde voor het 
jaar 1933 de lasten voor den Staat uit de vrij 
willige ouderdomsverzekering voortvloeiende, 
te verminderen· 

Zoo is het, d~t Wij , den R aad van State enz. 
Art. 1. In afwij king van het bepaalde in 

artikel 9, eerste lid, der Ouderdomswet 1919 
worden de diensten door de posterijen aan de 
Rijksverzekeringsbank te bewijzen, voor het 
jaar 1933 door het Ouderdomsfonds A bekos
tigd. 

2. ln afwijking van het bepaalde in artikel 
VIII, tweede lid, der Wet van 13 Juli 1923 
(Staatsblad N°. 363) tot wijziging der Ouder
domswet 1919, komen de administratiekosten, 
voortvloeiende uit verzekeringen krachtens de 
Ouderdomswet 1919, tot stand gekomen vóór 
de inwerkingtreding van bovengenoemde Wij
zigingswet, ingeval krachtens een bepaling 
der Ouderdomswet 1919, gelijk die Wet luidde 
vóór het inwerkingtreden van bovengenoemde 
Wijzigingswet, de uit die verzekeringen voort
vloeiende admin istratiekosten ten Jaste van het 
Rijk kwamen, voor het jaar 1933 ten laste 
van het Ouderdomsfonds A. 

3. Deze wet wordt geacht in werking te 
zijn getreden met ingang van 1 J anuari 1933. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenbage, den 6den April 

1933. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken en Arbeid, 
T. J. V e r s c hu u r. 

(Uitgeg. 28 April 1933.) 
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13. 158. 

6 April 1933. WET, houdende bekrachtiging 
van een door den Gouverneur-Generaal 
van N ederland.sch-Indië krachtens a rtikel 
93, eerste lid, en artikel 183, tweede lid , 
van rl Indische Staatsregeling vastgestelde 

ordonnantie. (Wijziging van de Indische 
,J.'arie/ wet.) 

Wij WILHELM! TA, enz . .. . doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat de bekrachtiging wenschelijk i van de met 
toepassing van art. 93, eerste lid, en artikel 
183, tweede lid , der Indische Staatsregeling 
vastge telde ordonnantie van 25 ovember 
1932 (hulisch Staatsblad n°. 573), strekkende 
tot nadere wijziging en aanvulling van het 
tarief van invoerrechten in Nederlandsch-lndii! 
en tot buitenwerkingstelling van artikel 16 
der Indische Comptabiliteitswet (Nederland.sch 
Staatsblad 1925, n°. 328; Indisch Staatsblad 
1925, n°. 448) ten opzichte van die regeling; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State enz. 
Eenig artikel. 

De met toepassing van artikel 93, eerste lid, 
en a1·tikel 183, tweede lid, der Indische Staats
regel ing vastgestelde ordonnantie van 25 o
vember 1932 (Indisch Staatsblad n°. 673), 
strekkende tot nadere wijziging en aanvulling 
van het tarief van invoerrechten in Neder
landsch-lndië en tot buitenwerkingstelling van 
artikel 16 der Indi che Comptabiliteitswet 
(N ede,·landsch Staatsblad 1926, n°. 328; In
disch taatsblad 1925, n°. 448) ten opzichte 
van de uit bedoelde wijziging en aanvulling 
voortvloeiende verlaging van belasting, wordt 
bekrachtigd. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 6den April 

1933. 
WILHELMINA. 

De Min;ster van Koloniën, D e G r a a f f. 
(Uitgeg. 21 April 1933.) 

s. 159. 

6 April 1933. BE LUIT houdende 1 °. intrek
king van het Konjnklijk besluit van den 
3den eptember 1928, Staatsblad n°. 358, 
tot aanwijzing van de gevallen, waarin de 
bewaarde rentekaarten worden vernietigd 
en tot vaststelling van de voorschr iften, 
welke daarbij moeten worden in acht ge
nomen en 2°. houdende opoieuw aanwij
zing van de geva l1 en, waarin de bewaarde 
rentekaarten worden vernietigd. 

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

Economische Zaken en Arbeid van 31 Maart 
1933, n°. 311, Afdeeling Arbeidersverzeke
ring; 

Gezien artikel 311, tweecle lid, der Invali
diteitswet; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
in te trekken Ons besluit van den 3den Sep

tember 1928, Staatsblad n°. 358, tot aanwij
zing van de gevall en, waarin de bewaarde 
rentekaarten worden vernietigd en tot va t
stelling van de voorschriften, welke daarbij 
moeten worder in acht genomen en te bepa
len als volgt: 

Art. 1. V an de ingevolge het bepaalde in 
artikel 310 der Invaliditeitswet bewaarde ren
tekaarten worden door het bestuur der Bank 
vernietigd: 

a. de rentekaarten der overleden verzeker
den, aan wier verzekering geen aanspraken 
op 1·ente meer kunnen worden ontleend; 

b. de rentekaarten der overige verzekerden 
met uitzondering van: 

1 °. de eerste rentekaart; 
2°. de rentekaart, gedurende welker geldig

heidsduur de verzekerde 16 jaar is geworden; 
3°. de rentekaart, gedurende welker geldig

heidsduur de verzekerde 65 jaar is geworden; 
4°. de rentekaarten, waarop voor weken, 

gedurende welke een verzekerde inval idite its
rente heeft genoten, zegels zijn geplakt; 

5° . de rentekaarten der laatste 8 jaren of, 
ingeval de verzekerde is overleden, de rente
kaarten der laatste 8 jaren, aan het overlijden 
voorafgaande ; 

6° . de rentekaarten, welker geldigheids
duur is geëindigd vóór 1 J anuari 1925, indien 
daarop dagzegels zijn geplakt. 

2. Dit be luit treedt in werking op een 
nader door Ons te bepalen t ijdstip. 

Onze Minister van Economische Zaken en 
Arbeid is belast met de uitvoering van dit 
besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden 
geplaatst. 

's-Gravenhage, den 6den April 1933. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken en Arbeid, 
T. J . Vers c h u u r. 

(Uitgeg. 13 April 1933.) 

s. 160. 

7 April 1933. WET in zake de instelling van 
bedrij fsraden. 

Bijl . Hand. 2de Kam er 1981/32 n°. 219, 
1- 3; 1932/83, n°. 58, 1- 13. 

Hand. idem 1982/83, blz. 71- 83; 87-110; 
113- 135 ; 138- 166, 168- 184; 185-196 ; 
199-205. 

B ijl. Hand. l ste Kamer 1932/83 n° . 53, blz. 
1- 18. 

Hand. ideni 1932/33, blz. 499-533. 
Wij WILHELMINA, enz ... . doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is de instelling van be
drijfsraden mogelijk te maken; 

Zoo is het, dat Wij, den R aad van State enz. 

§ 1. Alg m eene bepalingen. 

Art. 1. Deze wet verstaat onder: ,,Onze 
Minister": Onze Minister, met de ui tvoering 
van deze wet belast. 

§ 2. Instelling en opheffing. 
2. l. In elk bedrijf, waarin de omstandig

heden daartoe aanleid ing geven, wordt, hetzij 
voor het geheele land, hetzij voor een gedeelte 
des lands, door Ons een bedrijfsraad ingesteld. 

2. Wanneer een bedrijfsraad voor een be
drijf wordt ingesteld, bepalen Wij, zoo noodig, 
welke werkzaamheden naar den aard van den 
arbeid moeten worden geacht tot dat bedrijf 
te behooren en tot welke werkzaamheden in 
dat bedr ijf de taak van den bedrijfsraad zich 
uitstrekt. 
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3. Een bedrijfsraad kan door Ons weder 
worden opgeheven . 

4. Voor de toepassing van deze wet kan 
door Ons met een bedrijf worden gelijkgesreld 
een gedeelt,e van een bedrijf of een groep van 
bedrijven. 

§ 3. Van de samenstelling. 

De leden aangewezen door de 
vakvereenigingen van werkge• 
vers en arbeiders. 

3. 1. Een bedrijfsraad bestaat, behoudens 
het bepaalde in het eerste en het tweede lid 
van artikel 4, uit een, door Ons t,e bepalen, 
even aantal leden, tenminst,e zes en ten hoog
ste twintig bedragend. 

2. De leden kunnen zich door plaatsver
vangende· leden doen vervangen. 

3. De leden en de plaatsvervangende leden 
worden voor de helft benoemd door de, door 
Onzen Minister daartoe aangewezen, vakver
eeniging of vakvereenigingen van werkgevers 
en voor de helft door de, door Onzen Minister 
daartoe aangewezen, vakvereeniging of vak
vereenigingen van arbeiders, wier leden allen 
of voor een gedeelte in het bedrijf werkzaam 
zijn. Bij het bepalen van het aantal leden, 
door iedere aangewezen vakvereeniging in den 
bedrijfsraad te benoemen, houdt Onze Minis
t,er, zoover de overige vereischten voor het 
verkrijgen van eene goede samensrelling van 
den bedrijfsraad zulks toelaten, rekening met 
het aantal leden, dat ieder der aangewezen 
vakvereenigingen in het bedrijf telt. 

De voorzitter en andere leden. 
·4. 1. Door Ons kan worden bepaald, dat 

een, door Onzen Minister, na overleg met den 
bedrijfsraad, te benoemen lid en plaatsver
vangend lid, die niet werkzaam zijn in het 
bedrij f, waarvoor de bedrijfsraad wordt inge
steld, al of niet met de bevoegdheid tot srem
men, voor alle of voor bepaalde werkzaam
heden, als voorzitter en plaatsvervangend voor
zitter aan den bedrijfsraad worden toegevoegd. 

2. Op voorstel van den bedrijfsraad of van 
de in artikel 8 bedoelde commissie kan door 
Ons worden bepaald, dat andere, door Onzen 
Minister, na overleg met den bedrijfsraad, te 
benoemen leden en plaatsvervangende leden, 
die niet werkzaam zijn in het bedrijf, waar
voor de bedrijfsraad is ingesreld, al dan niet 
met de bevoegdheid tot stemmen, voor alle of 
bepaalde werkzaamheden aan den bedrijfs
raad worden toegevoegd. 

3. Indien het bepaalde in het eerst,e lid 
geen toepassing vindt, of de toepassing inge
volge dat lid alleen geldt voor bepaalde werk
zaamheden van den bedrijfsraad~ wijzen de 
leden van den raad uit hun midden tot voor
zitt,er aan een lid, behoorende tot de kringen 
der werkgevers, en een lid, behoorende tot de 
kringen der arbeiders. 

4. Beide leden treden om beurt.en, telkens 
voor een half jaar, als voorzitrer op; de eersre 
beurt wordt door het lot bepaald. 

De secretaris. 
5. 1. De bedrijfsraad wijst twee secretaris

sen van den raad aan, één op voordracht van 

de leden, die tot de kringen der werkgevers 
behooren, en één op voordracht van de leden, 
die tot de kringen der arbeiders behooren. 

2. Indi en de secretar is geen. lid is van den 
raad, heeft hij daa1·in eene adviseerende stem. 

H et aftreden. 
6. 1. De leden van den bedrijfsraad treden 

om de vier jaar af en zijn aanstonds weder . 
herbenoem baai·. 

2. Hij, die tusschentijds tot lid is benoemd, 
treedt a f op het tijdstip, waarop de overige 
leden van den bedrijfsraad moeren aftreden. 

1 

Reglement. 
' 7. De bedrijfsraad kan bij reglement nadere 

voorschriften omtrent zijne samensrelling vast
stell en. Daarbij kan• worden afgeweken van 
het in de artikelen 4, . derde en vierde lid, 5 
en 6 en krachtens artikel 30 bepaalcje. 

Advies bij de insrell ing of 
opheffing. 

8. 1. Onze Minister wint, alvorens tot de 
instelling van een bedrijfsraad wordt ove1·ge
gaan, het advies in van eene door hem aange
wezen of samengesrelde commissie omtrent de 
wenschel ijkheid van het instellen van een be
drijfsraad, omtrent het aantal in den bedrijfs
raad te benoemen leden, omtrent de vraag, 
welke vakvereenigingen van werkgevers en 
arbeiders leden van den bedrijfsraad zullen 
aanwijzen, en omtrent de verhouding, waarin 
dit zal geschieden, omtrent de toevoeging van 
een voorzitrer, en omtrent wodanige andere 
onderwerpen als Onze Minister in verband 
met het insrellen van den bedrijfsraad noodig 
acht. 

2. Alvorens tot opheffing van een bedrijfs
raad wordt overgegaan, wint Onze Minister 
het adv ies in van eene door hem aangewezen 
of samengestelde commissie. 

§ 4. Van de werkwijze. 

De vergadering. 
9. 1. De bedrijfsraad vergadert zoo dikwijls 

de voorzitter het noodig oordeelt, of twee of 
meer leden van den raad daartoe den wensch 
te kennen geven. 

2. De raad zal zoo mogelijk tenminste zes
maal per jaar vergaderen. 

3. De vergaderingen van den raad zijn niet 
openbaar. 

Nemen van besluiten. 
10. 1. In eene vergadering van den be

drijfsraad mogen geen besluiten worden ge
nomen, zoo niet tenm inste de helft der leden, 
behoorende tot de kringen der werkgevers, en 
de helft der leden, behoorende tot de kringen 
der arbeiders, aanwez ig zijn. 

2. Wanneer de raad advies uitbrengt, is 
eene minderheid bevoegd in een afzonderlijk 
advies van haar gevoelen te doen blijken. 

Geheimhouding. 
11. 1. De bedrijfsraad kan omtrent onder

werpen, in eene vergadering van den raad 
behandeld, aan all en, · die daarbij tegenwoor-
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<lig waren, geheimhouding opleggen. Deze 
wordt in acht genomen. totdat de raad haar 
opheft. 

2. De leden van den bedrijfsraad zijn tot 
geheimhouding verplicht ten aanzien van 
stukken door de autorite iten, bedoeld bij het 
eerste lid van artikel 22, tot den raad ge
richt, indien op die stukken het woord "ge
heim" voorkomt. Deze geheimhouding wordt 
in acht genomen, totdat zij door de betrokken 
autoriteit wordt opgeheven. 

Verslag. 
12. De bedrijfsraad doet jaarlijks aan On

zen Minister, vóór een door dien Minister be
paalden datmn, verslag van zijne werkzaam
heden in het a fgeloopen kalenderjaar. 

Commissiën. 
13. 1. De bedrijfsraad kan comm1ss1en u it 

zijn midden instell en voo r het uitbrengen van 
prae-advies of ter afdoen ing van bepaalde door 
den raad aangewezen zaken. De raad kan aan 
die commissiën leden bui ten den raad toe
voegen. 

2. De raad stelt zoo noodig een reglement 
vast, dat zoodanige comm issie bij de vervul
ling van haar taak in ach t moet nemen. 

R eglement. 
' 14. De bedrijfsraad stelt tot nadere rege
li ng van zijne werkwijze een reglement vast. 
D aarbij kan worden a fgeweken van het in 
a rtikel 9 en krachtens artikel 30 bepaalde. 
Een beslui t tot vaststelling of tot wijzig ing 
van ·dit reglement kan slecht worden geno
men, indi en ten minste twee derden van de in 
den bedrijfsraad zitting hebbende leden hunne 
stem daarvóór uitbrengen. • 

§ 5. Van den werkki·ing. 

Orgaan van overleg. 
15. 1. De bedrijfsraad is bevoegd tot: • 
a. het ontwerpen van arbe idsvoorwaarden, 

zoo mogelijk in den vorm van eene collectieve 
arbeidsovereenkomst; 

b. het ontwerpen van regel en ter bevorde
ring van eene goede vakopl eiding in de vak
school, op vakcursussen en in de werh.-plaats; 

c. het overwegen van maatregelen ter voo r
koming en bestrijding van werklooshe id en ter 
verruiming der werkgelegenheid; 

d. het bevorderen van het overleg tusschen 
den werkgever en de arbe iders in de afzon
derlijke ondernemingen, door middel van een 
daartoe strekkend orgaan ; 

e. het bevorderen van het tot stand komen 
van fondsen en andere instelli ngen in het be
lang der arbe iders, hetzij voor het geheele 
bedrijf, hetzij voor een of meer ondernemingen 
in dat bedrijf ; benevens, op verzoek van be
langhebbenden, het uitoefenen van toezicht op 
die fondsen en instellingen en de uitvoering 
of het deelnemen aan de uitvoering van de 
reglementen betreffende die fondsen en in
stel! i ngen; 

/ . het bespreken van de technische en com
merc iee le aangelegenheden van het bedrijf, 
voor zoover van invloed op de positie van den 
arbeider ; 

g. het verzamelen van statistische gegevens 
betreffende het bedrijf ; 

k . het bevorderen van al die maatregelen, 
welke de goede verstandhouding tusschen 
werkgevers en arbe iders in het bedrijf kunnen 
versterken. 

2. Indien de bedrijfsraad de beschikking 
wensch t over gegevens, berustende bij admini
st.ratiën , behoorende tot een Depa rtement van 
a lgemeen bestuur, kan hij zich tot het hoofd 
van dat Departement wenden met het verzoek 
die gegevens te verschaffen. Deze willigt het 
verzoek in, tenzij het dienstbelang of finan
cieele bezwaren zich daartegen verzetten. 

Verordenend o rgaan. 
16. T en aanzien van onderwerpen, waar

van de regeling of nadere regeling bij of 
krach tens de wet aan een bedrijfsraad is op
gedragen of overgelaten, kan deze de verorde
ningen maken, die hij in het belang van het 
bedrij f noodig oordeelt, met inachtneming van 
de regelen in de artikelen 17-21 gesteld. 

17. E en besluit tot vaststelling, wijziging 
of intrekking van eene verordening kan door 
den bedrij fsraad slechts genomen worden, wan
neer ten m inste twee derden der leden, be
hoorende tot de kringen der werkgevers, ten 
m inste twee derden der leden, behoorende tot 
de kringen der arbeiders, benevens de meer
derheid der voor a ll e werkzaamheden toege
voegde leden zich daarvóór verklaren . 

18. 1. De verordeningen van den bedrijfs
raad behoeven Onze goedkeuring. 

2. Zij worden binnen acht dagen, nadat zij 
zijn vastgesteld, aan Onzen Ministe r toege
zonden. I s binnen zes m aanden na het ver
strijken van voornoemden termij n goedkeuring 
niet geweigerd, dan wordt de verordening ge
acht te zijn goedgekeurd. Goedkeuring wordt 
n iet geweigerd dan bij een met redenen om
kl eed besluit. 

3. De door Ons goedgekeurde verordenin
gen worden a fgekondigd op de wijze bij a l
gemeenen maatregel van bestuur te bepalen. 

4. Zij treden - tenzij de verordening an
ders bepaalt - ééne maand na die a fkondi
g ing in werking. 

5. De in werking getreden verordeningen 
zij n verbindend, zoolang zij niet door den be
drijfsraad ingetrokken of door opheffing van 
den bedrijfsraad vervallen zijn. 

19. Eene verordening van den bedrijfsraad 
kan slechts bedrijfsgenooten binden. Onder be
drijfsgenooten worden voor de toepassing van 
dit artikel verstaan a ll en, die in het bedrijf 
werkzaamheden verrichten of doen verrichten 
of in wier onderneming werkzaamheden wor
den ver r icht, tot welke de taak van den be
drij fsraad zich ui tstrekt. Wij bepalen omvang 
en grenzen va n het bedrijf en van de in den 
vorigen zin bedoelde werkzaamheden, zoover 
zu lks niet reeds, ingevolge het tweede lid van 
artikel 2, is geschied. 

20. l. De bedrij fsraad ka n op overtreding 
van zijne verordeningen al s straf stellen hech
tenis van ten hoogste twee maanden of geld
boete van ten hoogste een duizend gulden. 

2. De strafbare fe iten, in de verordeningen 
van den bedrijfsraad voorzien, worden als over
tredingen beschouwd. 
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21. Opheffing van den bedrijfsraad doet de 
bestaande verordeningen vervallen, zoover Wij 
bij Ons besluit tot opheffing, ten aanzien van 
bepaalde verordeningen niet anders bepalen. 

Orgaan van advies en van 
uitvoering (algemeen). 

22. 1. De bedrijfsraad dient aan de hoof
den der Departementen van algemeen bestuur, 
de Besturen van provinciëi1 en gemeenten, de 
Arbeids inspectie, de Rijksverzekeringsbank, 
den Verzekeringsraad, de Raden van Arbeid, 
den Rijksdienst der Werkloosheidsverzekering 
en Arbeidsbemiddeling, en andere Overheids
organen, hetzij op aanvrage van die auto~·i
teiten, hetzij uit eigen beweging, van advies 
ten aanzie n van alle onderwerpen, welke op 
den arbeid in het bedrijf betrekking hebben. 

2. De bedrijfsraad kan eveneens van advies 
dienen aan particuliere lichamen en personen 
ten aanzien van alle onderwerpen, die op den 
arbeid in het bedrijf betrekking hebben. 

3. Wordt ingevolge het bepaalde bij of 
krachtens de Arbeidswet 1919, de Caissonwet 
1905 de Steenhouwerswet 1921, de Stuwadoors
wet ~n de Veiligheidswet tegen eene beslissing 
van het districtshoofd der Arbeidsinspectie, 
van het districtshoofd, bedoeld in artikel 17 
der Stuwadoorswet, of van een anderen door 
Onzen Minister aangewezen ambtenaar, beroep 
ingesteld bij Onzen Minister, dan wint Onze 
Minister indien in het bedrijf, waarop het be
roep betrekking heeft, een b~?rijfsraa_d be
staat het advies van den bednJfsraad m. In 
spoe<leischende gevallen kan hiervan .':"orden 
afgeweken. Het advies van den bednJ~~raad 
wordt voorts niet ingewonnen, md1en hiJ, die 
het beroep instelt, daartegen bezwaar maakt. 

4. Wanneer een bedrijfsraad krachtens het 
derde lid advies uitbrengt en Onze Minister in 
zijne beslissing van dat advies afwijkt, wor
den de beslissing van Onzen Minister en het 
advies van den bedrijfsraad geplaatst in de 
Staatscourant. 

5. De bedrijfsraad verleent zijne medewer
king bij de uitvoering van wetten en alge
meene maatregelen van bestuur, welke deze 
medewerking vorderen. 

Orgaan van advies en van 
uitvoering (bijzonder). 

23. In de Arbeidswet 1919 worden de vol 
gende wijzigingen aangebracht: 

a. in artikel 8 wordt de punt achter het 
woord arbeidsinspectie" vervangen door eene 
kommapunt, terwijl aan het artikel een nieuw 
onderdeel wordt toegevoegd, lmdende: 

i bedrijfsraml}': de bedrijfsraad, bedoeld 
bf de ':sech-ij fsradenwet." ; 

b . in artikel 28, zevende lid, worden ach
ter Indien" ingevoegd de woorden "de be
drijf~raad in een bedrijf, of, bij het ontbreken 
van den bedrijfsraad,"; 

c artike l 28 achtste lid wordt gelezen als 
volgt: ' 

,,8. Is de betrokken bedrijfsraad van oor
deel, dat er op de gronden, in het eerste lid 
omschreven, aanleiding bestaat bij eene ver
gunning, als bedoeld in het zevende lid, ':'ver
schrijd ing van het in dat lid gestelde Jaar
maximum mogelijk te maken, dan kan Onze 

Minister die overschrijding toestaan tot ten 
hoogste 200 uren per jaar."; 

d. in artikel 35, elfde lid, en artikel 36, 
e lfde lid , wordt telkens in plaats van "op een 
door Onzen Minister te bepalen wijze, de vak
vereen igingen zoowel van werkgevers als ar
beiders in het broodbakkersbedrijf" gelezen: 
,,de bedrijfsraad is gehoord, of, bij het ont
bi-eken van den bedrijfsraad, de vakvereeni
gingen zoowel van werkgevers a ls arbeiders in 
het broodbakkersbec:!Tijf op eene door Onzen 
Minister te bepalen w ijze"; 

e. in artikel 52, twaalfde lid, worden achter 
,,Indien" ingevoegd de woorden "de bedrijfs
raad in een bedrijf, of, bij het ontbreken van 
den bedrijfsraad,"; 

/. na artikel 52, twaalfde lid, wordt een 
nieuw lid ingevoegd, luidende: 

,,13. Is de betrokken bedrijfsraad van oor
deel, dat er op de gronden, in het derde lid 
omschreven, aanleiding bestaat bij eene ver
gunning, als bedoeld in het twaalfde lid, over
schrijding van het in dat lid gestelde jaar
maximum mogelijk te maken, dan kan Onze 
Minister die overschrijding toestaan tot ten 
hoogste 200 uren per jaar."; 

g. het dertiende en het veertiende lid van 
artikel 52 worden onderscheidenlijk veertiende 
en vijft iende lid; 

h. in artikel 97, vierde lid, wordt in plaats 
van "de vakvereenigingen van werkgevers en 
arbeiders u it het bedrijf, waarop de vergun
ning of de machtiging betrekking zal heb
ben,", gelezen: ,,de bedrijfsraad uit het be
àrijf waarop de vergunning of de machtiging 
betr~kking zal hebben, is gehoord, of, bij het 
ontbreken van den bedrijfsraad, de vakver
eenigingen van werkgevers en arbeiders uit 
dat bedrij f". 

24. In de Invaliditeitswet worden de vol
gende wijzigingen aangebracht: 

a. in artikel 1 wordt de punt achter het 
woord "belast" vervangen door eene komma
punt, terwijl aan het artikel een nieuw onder
deel wordt toegevoegd, luidende: 

"Bedrijfsraad: de bedrijfsraad, bedoeld bij 
de Bedrijfsradenwet."; 

b. artikel 61, eerste lid, wordt gelezen als 
volgt: 

"Voor zoover de bepaling der loonklasse in 
deze wet niet op andere wijze is geregeld, wor
den door Ons voor elke gemeente de loon
klassen, waa1·toe de verschillende groepen van 
arbeiders, in die gemeente werkend, behooren, 
aangewezen, nadat de Raad van Arbeid en, 
- indien de aanwijzing betrekking heeft op 
arbeiders, werkzaam in een bedrijf, waarvoor 
een bedrijfsraad is ingesteld - de betrokken 
bedrijfsraad is gehoord." ; 

c . artikel 103 wordt gelezen als volgt : 
"Geschiedt de oproeping, omdat naar het 

oordeel van den Raad van Arbeid de verze
kerde niet langer invalide is, of daaromtrent 
twijfe l bestaat, dan wordt zoo noodig, indien 
de verzekerde werkzaam is in een bedrijf, 
waarvoor een bedrijfsraad is ingesteld, aan de 
ondervraging deelgenomen door één of meer 
leden· van den bedrijfsraad, en indien geen be
drijfsraad is ingesteld, door één of meer per
sonen, bekend met de loonen ter plaatse in de 
artikelen 72 en 73 bedoeld, als loonkundigen 
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door den Raad van Arbeid daartoe aange
wezen"· 

d. in' artikel 408, eerste lid, worden achter 
"kan", ingevoegd de woorden "indien in het 
bedrij f, waarvoor een bedrijfsraad is inge
steld, daartoe door den bedrij fsraad het ver
zoek wordt gedaan voor de in dat bedr ij f werk
zame verzekerden, en overigens" ; 

e. in arti kel 408, tweede l id, worden de 
woorden " Zoodanige algemeene maatregel van 
bestuur vervalt" vervangen door de woorden 
"Behoudens het geval, dat een zoodanige 
maatregel van bestuur op verzoek van den 
1?edrij fsraad is tot stand gekomen, vervalt 
cteze". 

25. In de Ongevallenwet 1921 wordt de vol
gende wijziging gebracht: 

in artikel 43, vierde lid, wordt na den 
eersten volzin een nieuwe volzin ingevoegd, 
lu idende: 

,,I n die bedrijven, waarvoor een bedrij fs
raad, bedoeld bij de Bedrij fsradenwet, is inge
steld, kunnen Onzen Minister daaromtrent 
voor tel I en door den bedrijfsraad worden ge
daan.". 

26. I n de Ziektewet worden de volgende 
wijzigingen aangebracht: 

a. voor den aanhef van artikel 93 wordt 
het cij fer ,, (1 )" geplaatst. Aan het artikel 
wordt een tweede I id toegevoegd, 1 uidende: 

,, (2) In die bedrijven, waarin een bedrij fs
vereen iging bestaat, en tevens een bedr ij fs
raad, bedoeld bij de Bedrij fsradenwet, is in
gesteld, kan bij of krachtens de statuten der 
bedrij fsvereeniging worden bepaald, dat het 
bestuur der bedrij fsvereen ig ing door den be
drij fsraad wordt gevormd."; 

b. aan artikel 141 wordt de volgende vol
zin toegevoegd: 

,,I n die bedrijven, waarvoor een bedrij fs
raad, bedoeld bij de Bedrij fsradenwet, is in
gesteld, kunnen Onzen Minister daaromtrent 
voorstell en door den bedrij fsraad worden ge
daan. " . 

Orgaan van beslechting van ge
schill en en van bemiddeling. 

27. l. B ij collectieve arbeidsovereenkomst of 
bij a ndere regelingen, die in het bedrijf tot 
stand komen en waarbij werkgevers en arbei
ders zij n betrokken, kan worden bepaald, dat 
daaruit voortv loe iende geschillen of andere ge
schill en, die met betrekking tot den arbe id in 
het bedrij f ontstaan, aan de besl issing van den 
bedrij fsraad zullen worden onde rworpen. 

2. Indien in een bedrij f een geschil, dat op 
den arbeid betrekking heeft, ontstaat of dreigt 
te ontstaan, zonder dat het in het eerste 1 id 
bepaalde toepassing vindt, heeft de bedrij fs
raad de bevoegdheid pogingen aan te wenden, 
dat dit gesch il wordt opgelo t of voorkomen . 

28 . In de Arbeidsgeschi l lenwet 1923 wor
den de volgende wijzig ingen aangebracht : 

a . in artikel 2 wordt de punt achter het 
woord "indeeling" vervan'gen door eene kom
mapunt, terwijl aan het artikel een nieuw on
derdeel wordt toegevoegd, luidende: · 

" e. ,,bedrijfsra,a,d": de bedrij fsraad, bedoeld 
bij de Bedrij fsradenwet."; 

b. in artikel 5, tweede l id, worden achter 
"vakvereen ig ingen" ingevoegd de woorden 

,, , of, ind ien in het bedrijf, waarin het ge
schil is ontstaan, een bedrijfsraad is ingesteld, 
de door hem aangewezen leden van den be
drij fsraad " • 

c. in ~rtikel 7, eerste l id, worden de let
ters a, b, c en d vervangen onderscheidenlij k 
door b, c, d en e; 

d. na de woorden " in een geschil" in ar
tikel 7, eerste l id, in den aanhef, wordt inge
voegd een nieuw onderdeel , 1 uidende: 

"a. indien in het bedrij f, waarin het geschil 
is ontstaan, een bedrij fsraad is ingesteld en 
hem blijkt, dat de bedrij fsraad pogingen aan
wendt om het ge ch i! te vereffenen ; " ; 

e. in artikel 7, tweede lid , wordt in plaa ts 
van "onder a en b" gelezen : ,,onder a , b 
en c". 

§ 6. Van de kosten. 

29 . l. In de kosten van den bedr ij fsraad, 
ter uitvoering van de hem bij deze wet toege
kende taak gemaakt, kan door Ons, onder 
door Ons te bepalen voonvaarden, eene tege
moetkoming worden verleend, -tot een bedrag, 
naar gelang van den omvang der werkzaam
heden van den bedrij fsraad wisselende tus
schen 500 gulden en 2000 gulden per jaar. 

2. Overigens worden de kosten van den be
drij fsraad gedragen door de in a rtikel 3, derde 
l id, bedoelde vakvereenigingen van werkgevers 
en van arbeiders, door iedere vakvereenig ing 
in evenredigheid van het aantal leden, dat zij 
benoemt. 

3. W anneer eene vakvereen iging in gebreke 
blij ft binnen den termijn, door den bedrijfs
raad gesteld, hare bijdrage in de kosten van 
den bedrij fsraad te voldoen, kan Onze M in ister 
de in artikel 3, derde l id, bedoel de aanwijzing 
dier vereeniging intrekken . Deze intrekking 
brengt met zich de vervall enverklaring van 
het l idmaatschap van den bedrij fsraad van de 
door die vereeniging benoemde leden, te rnke
nen van het t ij dstip, waarop de besch ikking 
van Onzen Minister bij den bedrij fsraad in
komt. 

§ 7. Slotbepalingen. 

A 1 gemeene maatregel 
van bestuur. 

30. Bij algemeenen maatregel van bestuur 
kunnen nadere voorsch r iften worden gegeven 
betreffende de samenstelling, de wer kwijze en 
den werkkring van den bedrij fsraad, en het
geen verder ter voorbereiding van het in wer
king treden van deze wet en tot ha re uitvoe
r ing nood ig is. 

Goedkeuring door den 
Minister. 

31 . De in de artikelen 7, 1 3, tweede lid , 
en 14 bedoelde reglementen en de daarin aan
gebrachte wijzig ingen en de in artikel 13, 
eerste lid, bedoelde besli ssingen treden niet in 
werking dan nadat zij door Onzen M inister 
zijn goedgekeurd. 

'fi tel. 
· 32 . Deze wet kan worden aangeh aald onder 

1 den t itel van " Bedrij fsradenwet". 
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Inwerkingtreding. 
33. Deze wet treedt in werking op een door 

Ons te bepalen tijdstip. 
Lasten en bevel en, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenh age, den 7den April 

1933. 
WILHELMINA. 

De Minist er van Economische Zaken en Arbeid, 
T. J. V e r s c h u u r. 

(Uitgeg. 25 April 1933. ) 

s. 161. 

7 April 1933. WET tot wijziging van de 
Crisispachtwet 1932. 

Wij WILHELMINA, enz ... . doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is eenige wijzigingen aan 
te brengen in de Cris ispachtwet 1932 ; 

Zoo is het, dat Wij , den R aad van State enz. 
Art. 1. In de Crisispachtwet 1932 worden 

de volgende wijzigingen aangebracht: 
I . Het gezegde onder a en b van artikel 1 

wordt gelezen: 
,,a. Pachtovereenkomst : eene huurovereen

komst, a ls bedoeld in den Zevenden Titel van 
het Derde Boek van het Burgerlijk Wetboek, 
waarbij het gehuurde goed be taat uit ter be
oefening van den landbouw te gebruiken land, 
al dan niet voorz ien van eene hoeve of an
deren opstal en roerend toebehooren. 

b. Landbouw: · naast akkerbouw en veehou
derij ook pluimveehouderij en tuinbouw, waar
onder mede het kweeken van hoornen, bloem
bollen en bloemen wordt begrepen, en de 
teelt van griendhout benevens eiken anderen 
tak van bodemcultuur." 

II. a. In het eerste lid van artikel 2 
wordt de zinsnede "kan, telkens ... .... ... .. ge-
legen is" vervangen door: 

,,kan, telkens wanneer een termijn vervalt, 
zich bij verzoekschrift wenden tot het kan
tongerecht, binnen welks ressort het gepachte 
of het grootste deel daarvan gelegen is". 

Aan dit lid wordt toegevoegd een tweede 
zin, lui dende: 

" Het verzoekschrift wordt ingediend niet 
eerder dan 14 dagen vóór het vervallen van 
den pachttermij n en niet later dan 14 dagen 
na den vervaldag." 

b. In het tweede lid van arti kel 2 wordt 
,,opgeschort." vervangen door: 

"opgeschort, voor zoover ingevolge artikel 
5, lid 2, niet anders wordt bepaald." 

c. Aan artikel 2 worden toegevoegd twee 
nieuwe leden, 1 uidende: 

" Ter zake van elk _verzoekschrift stort de 
verzoeker ten kantongerechte een bedrag van 
f 5 ten behoeve van den Staat. 

Den verzoeker wordt een bewijs gegeven 
van de ontvangst van het verzoekschrift en 
Yan het irestorte bedrag.'' 

III. De artikelen 3, 4 en 5 worden gelezen: 
,,Art. 3. De behandeling van de verzoeken, 

ingediend naar aanleiding van artikel 2, ge
schiedt door de kamer voor crisis-pachtzaken 
van het kantongerecht. 

De kamer voor cris is-pachtzaken bestaat uit 
den kantonrechter, als voorzitter, en twee niet 
tot de rechterlij ke macht behoornnde personen, 

c!ie deskundig zijn ten aanzien van de ver
houdingen op landbouwgebied. 

Wij benoemen, Gedeputeerde Staten ge
hoord, voor elk kantongerecht de twee in het 
vorige lid bedoelde, niet tot de rechterl ijke 
m acht behoorende, personen, benevens voor 
ieder hunner zoovele plaatsvervangers, als Wij 
dienstig zullen oordeelen. Bij deze benoemin
gen dragen Wij zorg, dat noch het belang der 
pachters, noch dat der verpach ters in de kamer 
voor crisis-pachtzaken overheerscht. 

A,·t. 4. De kamer voor cr isis-pachtzaken 
behandelt de zaak zoo spoedig mogelijk. Zij 
beslist niet, alvorens partijen zijn gehoord, 
althans behoorlijk opgeroepen. De beslissing is 
met redenen omkleed. 

De oproeping van partijen geschiedt bij aan
geteekenden brief. 

H eeft de verzoeker nog niet voldaan aan het 
voorschrift van artikel 2, lid 3, dan wordt 
hem bij de oproeping medegedeeld, dat hij 
de daar bedoelde storting alsnog vóór zijne 
verschijning voor de kamer voor cris is-pacht
zaken heeft te doen, dan wel het verschuldigde 
bij zijne 'lerschij ning in handen van den grif
fier heeft te storten. Bij n iet-tijdige storting 
wordt de verzoeker in zijn verzoek door de 
kamer voor crisis-pachtzaken niet ontvankelijk 
ve rklaard. 

Art. ·5. De kamer voor crisis-pachtzaken 
kan eene minnel ijke regeling tusschen de par
tij en beproeven. Zoodanige regeling wordt 
neergelegd in een proces-verbaal, dat voor 
partijen verbindend is. 

De kamer voor crisis-pachtzaken kan, in
dien de zaak niet voor dadelijke a fdoening 
vatbaar is, de in artikel 2, lid 2, voorziene op
schortirig van de verplichting tot betaling be
perken tot een door haar te bepalen deel van 
den pachttermijn. De partijen ontvangen ter
stond een door den kantonrechter, als voor
zitter, onderteekend, gedagteekend stuk, hou
dende hetgeen de kamer voor crisis-pachtzaken 
heeft bepaald. Bij afwezigheid wordt het stuk 
onverwijld bij aangeteekenden brief toegezon
den. Hoogere voorziening staat niet open, be
houdens cassatie in het belang der wet." 

IV. a. Het eerste lid van artikel 6 ver
valt. 

b. In het tweede I id van art. 6 wordt "zij" 
vervangen door: ,,de kamer voor crisis-pacht
zaken" . 

c. Aan ar ti kel 6 wordt toegevoegd een 
nieuw lid, lu idende: 

,,In geen geval wordt eene ontheffing ver
leend, waardoor de verpachter in zijne be
langen meer zou worden benadeeld dan de 
pachter bij het niet verleenen van deze ont
heffi ng." 

V. Aan artikel 7 wordt toegevoegd een 
nieuw lid, luidende: 

" Over het bedrag, waarvoor ontheffing van 
betaling niet is verleend, hetzij omdat de ver
zoeker niet ontvankelijk is verklaard, hetzij om 
eenige andere reden, is eene rente, berekend 
naar 5 ten honderd 's jaars, verschuldi gd voor 
zoolang en voor zoover de verplichting tot 
betaling ingevolge deze wet is opgeschort ge
weest. " 

VI. De eerste zin van artikel 10 wordt ge
lezen: 
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"Behoudens het bepaalde bij artikel 2, lid 
3, worden ter zake van de werkzaamheden 
van het kantongerecht aan belanghebbenden 
geen kosten in rekening gebracht." 

2. Ten aanzien van de pachtovereenkom
sten, waarop de Crisispachtwet 1932 eerst toe
passelij k wordt door de onderhavige wet, 
geldt die toepasselijkheid voor de pachttermij
nen, vervallen na 12 Februari 1932 doch uiter
lijk op 1 November 1932, slechts indien een 
verzoekschrift om geheele of gedeeltelijke ont
heffing van betaling bij den kantonrechter 
tijdig werd ingediend als ware de wet van 
den aanvang af op de pachtovereenkomst toe
passelijk. Deze toepasselijkheid geldt ook al 
mocht de verzoeker niet ontvankelijk zijn ver
klaard of de termijn reeds zijn betaald. 

Voor termijnen, reeds vervallen vóór den 
dag van het in werking treden der onder
havige wet, moet het verzoekschrift om ge
heele of gedeeltelijke ontheffing van betaling 
uiterlijk 14 dagen na dien dag zijn ingediend. 

Indien de kamer voor crisis-pachtzaken be
slist, dat een reeds betaalde termijn behoort te 
worden verminderd, bepaalt zij tevens den 
dag, vóór welken het te veel betaalde moet 
worden teruggegeven. 

3. Verzoeken om ontheffing van betaling, 
reeds ingediend vóór de inwerkingtreding der 
onderhavige wet, worden, onverminderd het 
bepaalde bij het volgende lid, in den staat 
waarin zij zich bevinden, verder behandeld 
met inachtneming van de bepalingen dezer 
wet. Ter zake van deze verzoeken is het recht, 
bedoeld bij artikel 2, lid 3, der CrisisJ?achtwet 
1932, niet verschuldigd. 

Zijn partijen op het tijdstip van de inwer
kingtreding dezer wet reeds opgeroepen om 
voor den kantonrechter te verschijnen, ten
einde deze trachte eene voor beiden aanneme
lijke regeling te bewerkstelligen, dan vinden 
te dien aanzien de artikelen 3, 4 en 5, eerste 
lid, van de Crisispachtwet 1932, zooals deze 
oorspronkel ijk luidden, mede toepassing. 

H et tweede lid van artikel 7 der Crisis
pachtwet 1932 geldt niet ten aanzien van 
zaken, waarover op het tijdstip van imyer
kingtreding der onderhavige wet reeds is be
slist. 

4. Deze wet treedt in werking op een door 
Ons te bepalen tijdstip . 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 7den April 

1933. 
WILHELMINA. 

De M inister van Justitie, J. Don n er. 
D e Minister van E conomische Zaken en A1·beid, 

T. J . Ver s c huur. 
( Uitgeg. 13 April 1933.) 

s. 162. 

7 April 1933. WET, houdende naturalisatie 
van P. J. Altschul en 20 anderen. 

Wij WILHELMINA, enz .. .. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleicling is tot naturalisatie van 
Paul Jacob Altschul en 20 anderen, die aan 
Ons het vepoek daartoe hebben gedaan, met 
overlegging - wat betreft de in de artikelen 
2 en 3 genoemden voor zooveel doenl ijk -

van de bewijsstukken, bedoeld in artikel 3 der 
wet van 12 December 1892 (Staatsblad n°. 
268), op het ederlanderschap en het inge
zetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 
31 December 1920 (Staatsblad n°. 955); 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van Nederlander 

wordt bij deze verleend aan: 
1 °. Paul Jacob ,1ltscliul, geboren te W ee

r.en (Oostewrijk) den 12 Juli 1897, koopman, 
wonende te Rottenlam, provincie Zuidhollanit; 

2°. M aria Elisabeth Blonden, geboren te 
Duisburg ( Pruisen) den 16 Februari 1901, 
dienstbode, wonende te Hanselaer bij Calcar 
( Pruisen); 

3°. J oseph H einrich Bongers, geboren te 
Rhede (Pruisen) den 3 October 1891, wever, 
wonende te Rhede (Pruisen); 

4°. P eter Louis Adolph Driessen, geboren 
te B ocholt (Pruisen) den 30 Juni 1871, koop
man, wonende te Bremen (Duitschland); 

5°. Mojzesz Fakler, geboren te Kraka.u 
(Polen) den 22 September 1897, koopman, 
wonende te Rotte,·dam, provincie ZuidhollanàJ; 

6°. P ieter Jan Mathijs Geers , geboren te 
P ee,· (België) den 27 December 1884, auto
busondernemer, wonende te Budel, provincie 
N oordbrabant; 

7°. Selig Goldstein, geboren te Chrzanow 
(Polen) den 24 December 1890, verpleger, 
wonende te Apeldoo,·n, provincie Gelderland; 

8°. J ohann Wilhelm H einen, geboren te 
Sö,·s, gemeente Laurens berg • (Pruisen) den 17 
October 1896, onderwijzer, wonende te Nieuwen
hagen, provincie Lim·burg; 

9°. Ge,·hard H ermann Koetsier, geboren te 
Nordhorn ( P ruisen) den 14 April 1900, ar
bei der, wonende te N ordhorn (Pruisen); 

10°. I rnre Komor, geboren te B udapest 
(Hongarije) den 2 Juli 1893, koopman, wonen
de te Schiedam, provincie Zuidholland ; 

11 °. Stephan Joseph K rem er, geboren te 
Villiprott (Pruisen) den 22 Juni 1897, chauf
feur-monteur, wonende te Groesbeek, provincie 
Gelde,·land; 

12°. B ernha,·d Johann Kuhlmann, geboren 
te H üthum ( Pruisen) den 31 Mei 1895, fa. 
brieksarbeider, wonende te E1n1nerik (Prui
sen); 

13°. H einz Wolfgang Mallison, geboren te 
W eenen ( Oostenrijk) den 25 Februari 1906, 
koopman, wonende te Rotterdwm, provincie 
z"idhollandJ; 

14°. J osephine Mary van Mierlo, geboren 
te Brighton (Engeland) den 10 April 1883, 
kloosterzuster, wonende te Echt, provincie 
Limburg; 

15°. Anna Maria . Mousset, weduwe van 
.Tean Nicolas Van Elewyck, geboren te Maas
tricht ( Limburg) den 31 December 1878, zon
der beroep, wonende te Maastricht , provincie 
Limburg; 

16°. Richard Ferdinand N eumann, geboren 
te W eenen (Oostenrijk) den 22 April 1906, 
planter, thans wonende te Batavia (Neder
landsch Indië); 

17°. Marcel Joseph L éon Tyssens, geboren 
te Luik (B elgië) den 2 April 1904, muziek
leeraar, wonende te Maastricht, provincie 
Limburg; 

18°. Anton J osef Wamper, geboren te 
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H orbach, gemeente Richterich (Pruisen) den 
23 December 1877, mijnwerker, wonende te 
K erkrade, provincie L irnbu·rg. 

2. Met afwijking van het bepaalde bij ar
tikel 3, vierde lid, onder 3°., der wet van 12 
December 1892 (Staatsblad n°. 268), op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, laat
stelijk gewijzigd bij de wet van 31 December 
1920 (Staatsblad n°. 955), wordt bij deze de 
hoedani gheid van N ederlander verleend aan: 

1 °. H ermann J o hannes 0 ündlach, geboren 
te L eerda1n ( Zuidholland) den 3 October 1897, 
glasslijper, wonende te L eerdam, provincie 
Zuidholland; · 

2°. W ilhelmus J ohannes Theodorus Kranen
poot, geboren te R oermond (Limburg) den 10 
Januari 1896, koopman, wonende te Roer
mond,, provincie Limb,11·g. 

3. Met uitbreiding van het bepaalde bij 
artikel 6 der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad n°. 268), op het N ederlanderschap 
en het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij 
de wet van 31 December 1920 (Staatsblad n°. 
955), wordt bij deze de hoedanigheid van Ne
derlander verleend aan Hub ert J ozef Wamper. 
geboren te K erk-rade (Limburg) den 13 Fe
brua ri 1911, kantoorbediende, wonende te 
K erl.,-rade, provincie L imburg. 

4. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer a fkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 7den April 

1933. 
WILHELMINA. 

De Minis te1· van J us titie, J. Don n e r. 
(Uitg eg. 25 April 1933.) 

s. 163. 

7 ·April 1933. WET, houdende naturalisatie 
van J. W. B eissel en 19 anderen. 

Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Jacob Wilhelm B eis&el en 19 anderen, die aan 
Ons het verzoek daartoe hebben gedaan, met 
overlegging - wat betreft de in artikel 2 
genoemden voor zooveel doenlijk - van de 
bewijsstukken, bedoeld in artikel 3 der wet 
van 12 December 1892 (Staatsblad n°. 268) , 
op het Nederlanderschap en het ingezeten
schap, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 31 
December 1920 (Staatsblad n°. 955); 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van ederlander 

wordt bij deze verleend aan: 
1 °. Jakob W ilhelm B eiss,el, geboren te 

Aken ( Pruisen) den 30 Maart 1896, letter
zetter, wonende te H eerl en, provincie Lim• 
burg; 

2°. Johann B erns, geboren te Hochheide 
(Pruisen) den 30 Januari 1895, mijnopzichter, 
wonende te Brunssum, provincie L imburg; 

3°. Jan B üter, geboren te ltt e,·beck ( P rui
sen) den 8 Februari 1885, landbouwer, wo
nende te Wielen (Pruisen); 

4°. H ubert Cloot, geboren te Vaelserquar
tie,·, gemeente Lau,·ensberg (Pruisen), den 27 
Juni 1883, bedrijfsleider, wonende te Maas
tricht, provincie Lirnburg; 

5°. Emil R ichard 
Waldenburg ( Saksen) 
autolakker , wonende 
vincie Zuidholland; 

0leditzsch, geboren te 
den 13 overnber 1887, 
te 's-Gravenhage, pro-

6°. Salli 0 ottschalk, geboren te 0eilen
kirchen (P1·uisen) den 5 Juli 1895, koopman, 
wonende te V enlo , provincie Limburg ; 

7°. Hub ertine Theodore Maria Jaeger, ge
boren te Buchheim, gemeente Mülheim a/d 
R ijn ( Prnisen), den 2 April 1902, zonder be
roep, wonende te V ierlingsbeek, provincie 
N oordbrabant ; 

8°. Isaac K eizer, geboren te A ntwerpen 
(België) den 15 Juli 1897, diamantslijper, 
wonende te Antwerpen (België); 

9° . H einz W erner Michael Littau,·, geboren 
te Düren ( P ,·uisen) den 14 Mei 1900, koop
man, wonende te R otterdam, provincie Zuid
holland ; 

10°. Martin Franz van de Logt, geboren te 
Schalke (Pruisen) den 25 December 1876, 
schoenmaker, wonende te Krefeld (P ruisen); 

11 °. F,·iedrich Karl Theo bald Müll er, gebo
ren te Rohrbach (Pruisen) den 20 December 
1893, mijnwerker, wonende te H eerlen, provin
cie Lim burg ; 

12°. Maria Ostermann, geboren te Wam
beln, gemeente Rhijnern (Pruisen), den 10 
J anuari 1897, hoofdonderwijzeres, wonende te 
Sittard, provincie Limburg; 

13°. H einrich R euters, geboren te Mariar 
dorf, gemeente Hoengen (Pruisen), den 14 
Mei 1899, bureaubeambte, wonende te H eer
l en, provincie Limburg; 

14°. H ermann Tall en, geboren te E11,lich
he·im ( P ruisen) den 18 Februari 1901, arbei
der, wonende te Emlichheim ( Pruisen); 

15°. Walter T eller, geboren te S oerabaia 
(Nederlandsch Indië) den 2 April 1910, ron
der beroep, wonende te 's-0ravenhage, provin
cie Zuidholland ; 

16°. Ernest Johannes Robert W eise, ge
boren te Maastricht (Limburg) den 26 Mei 
1903, mijnbeambte, wonende te Maastricht, 
provincie Limburg; 

17°. Albert Widenhorn, geboren te Ueber
lingen (P ruisen) den 16 J anuar i 1876, koop
man, wonende te R otterdam, provincie Zuid
holland. 

2. Met afwijking van het bepaalde bij ar
tikel 3, vierde lid , onder 3°., der wet van 12 
December 1892 (Staatsblad n°. 268) , op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, laat
stelijk gewijzigd bij de wet van 31 December 
1920 (Staatsblad n°. 955) , wordt bij deze de 
hoedanigheid van N ederlander verleend aan: 

1°. H.errnan J ohannes Buld, geboren te 
Enschede (Overijssel) den 19 September 1899, 
magazijnmeester, wonende te Enschede, pro
vincie Overijssel ; 

2°. J ohann H eribert Klünnen, geboren te 
Alkmaar (Noordholland) den 8 Juli 1894, 
adm inistrateur, wonende te Breda, provincie 
N oordbrabant; 

3°. Jaco bus Dirk Schnüttgen, geboren te 
's-0ravenhage (Zuidholland) den 23 J uli 1910, 
ka\toorbediende, wonende te 's-0·ravenhage, 
provincie Zuidholland. 

3. Deze wet treedt in werking met ingang
van den dag na dien harer afkondiging. 
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Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 7den April 

1933. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, J. Do n n e r. 
(Uitgeg. 25 April 1933.) 

s. 164. 

7 April 1933. WET, houdende naturalisatie 
van F. Aerts en 19 anderen. 

Wij WILHELMINA, enz .... doen te wet. '1: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebb"n, 

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Franciscus A erts en 19 anderen, die aan Ons 
het verzoek daartoe hebben gedaan, met over
legging - wat betreft den in artikel 2 ge
noemde voor zooveel do enlijk - van de be
wijsstu !{ken, bedoeld in artikel 3 der wet van 
12 ~ecember 1892 (Staatsbl-ad n°. 268), op 
,.et ederlanderschap en het ingezetenschap, 
laatstelijk gewijzigd bij de wet van 31 Decem
ber 1920 (Staatsblad n°. 955); 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van Nederlander 

wordt bij deze verleend aan: 
1 °. Franciscus Aerts, geboren te Onze Lieve 

Vrouw Waver (België) den 23 Augustus 1893, 
verpleger, wonende te Poortugaal, provincie 
Zuiàholland; 

2°. Joseph Doverniann, geboren te Mariar 
dorf (Pruisen) den 10 Mei 1896, mijnopzich
ter, wonende te H eerlen, provincie Limbur(I; 

3° . .Joseph Driesen, geboren te Taub er
bischofsheim (Baden) den 27 Februari 1888, 
bankier, wonende te 's-Gravenhage, provincie 
Zuidholland; 

4°. Matthias J oseph van Ess, geboren te 
Aken (Pruisen) den 30 Maart 1878, metse
l aar, wonende te Aken ( Pruisen) ; 

5°. Anna Maria Florian, weduwe van 
P etrus I{eizer, geboren te Rosenberg (Prui
sen) den 2 September 1866, zonder beroep, 
wonende te Buer i. W. (Pruisen); 

6°. J a,n Folchen, geboren te Del fzijl (Gro
ningen) den 30 April 1878, arbeider, wonende 
te B edum, provincie Groningen ; 

7°. Wilhel1n Eugen Hartmann, geboren te 
Elberfeld (Pruisen) den 30 October 1881, kan
toorbediende, wonende te 's- Gravenhage, pro
vincie Zuidholland; 

8°. Johanna Krekels, geboren te Linn 
(Pruisen) den 11 Juli 1890, naaister, wonende 
te l frefeld,.Linn (Pruisen); 

9° . B ernha1·d Johann La11vers, geboren te 
T ill ( Pruisen) den 17 December 1900, land
bouwer, wonende te Goch (Pruisen) ; 

10°. Wilhelm Ka,·l Naundorf, geboren te 
Endorf (Saksen) den 6 Juli 1896, kapper, 
wonende te 's-0,,.avenhage, provincie Zuidhol
land; 

11 °. Ernst August Piel, geboren te Cref eld 
(P,·uisen) den 23 Augustus 1885, industrieel, 
wonende te 's-Gravenhage, provincie Zuidhol
land; 

12°. Paul Rei/, geboren te Weenen (Oos
tenrijk) den 26 December 1897, koopman, wo
nende te Amsterda11i, provincie Noordholland; 

13°. Paul Reuters, geboren te Elchewrath
Würselen (Pruisen) den 3 Maart 1898, mijn
werker, wonende te H eerlen, provincie Li11i
burg; 

14°. .Johann Joseph Schmitz, geboren te 
Uebach (Pruisen) den 17 November 1904, 
mijnbeambte, wonende. te B eek, provincie Lim
bu,·g; 

15°. Mathias Schollij, geboren te Alsdorf 
(Pmisen) den 17 Maart 1899, mijnopzichter, 
wonende te Schaesberg, provincie Limburg; 

16°. Joseph Schiitt, geboren . te Kerkrade 
(Li11~burg) den 10 September 1893, bankwer
ker, wonende te H eerlen, provincie Limburg; 

1 7°. Leon Marie Joseph van Sluijters, ge
boren te Parijs (Frankrijk) den 13 Juli 1865, 
zonder beroep, wonende te Brussel (België); 
. 18°. L eonhard Wilhelm Theihsen, geboren 
te H uckarà;e (Pruisen) den 21 Maart 1897, 
arbeider, wonende te DortmundrH ombruch 
(Pruisen); 

19°. Rudolf Johann Ulbl, geboren te 
Wolfsberg (Oostenrijk) den 18 September 
1893, werktuigkundig opzichter le klasse bij 
den Dienst van den Mijnbouw, wonende te 
Poepoet (Nederlandsch-l ndië). 

2. Met afwijking van het bepaalde bij ar
tikel 3, vierde lid, onder 3°. , der wet van 12 
December 1892 (Staatsblad n° . 268), op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, laat
stelijk gewijzigd bij de wet van 31 December 
1920 (Staatsblad n°. 955), wordt bij deze de 
hoedanigheid van Nederlander verleend aan 
Martinus de Rijck, geboren te R otterdam 
( Zuidholland) den 7 October 1894, expeditie
knecht, wonende te Rotterda11i, provincie Zuid,. 
holland. 

3. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondig ing. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 7den April 

1933. 
WILHELMINA. 

De 1lfinister van Justi tie, J . Do n n e r. 
(Uitgeg. 25 April 1933.) 

s. 165. 

7 April 1933. WET, houdende naturalisatie 
van V . J . H. Cryns en 21 anderen. 

Wij WILHELM! A, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Victor Johann Hubert Cryns en 21 anderen, 
die aan Ons het verzoek daartoe hebben ge
daan, met overlegging van de bewijsstukken, 
bedoeld in artikel 3 der wet van 12 December 
1892 (Staatsblad n°. 208), op het N ederlan
de ,·schap e n het ingezetenschap, laatstelij k ge
wijzigd bij de wet van 31 December 1920 
(Staatsblad n°. 955) ; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van N ederlander 

wordt bij deze verleend aan: 
1 °. Victor Johann H ubert Cryns, geboren 

te Elberfeld (Prnisen) den 24 Februari 1899, 
koopman, wonende te Wuppertal-Elberfeld 
(Pruisen); 

2°. Luigi Vittorio Guiseppe de Ferrante, 
geboren te Napels ( Italië) den 30 ovember 
1891, werkzaam in de cultures, wonende te 
Soebang (N ederlandsch-lndië); 

3°. H einrich J ohann van Galen, geboren te 
Goch (P,•uisen) den 19 Juni 1899, arbeider, 
wonende te Emme,'ik (Pruisen); 
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4°. Ma,·oel Joseph Auguste Hasemans, ge
boren te Parijs (Frankrijk) den 9 Augustus 
1896, handelsreiziger, wonende te Parijs 
(Frank?ijk); 

5°. Otto Gustav Carl Heuss, geboren te 
Wiesloch (Booen) den 25 Maart 1887, zonder 
beroep, wonende te RotterrlJam, provincie Zuid
holland; 

6°. Franz Josef Hülsbeck, geboren te 
Schöpping en (Pruisen) den 25 J anuari 1897, 
meubelmaker, wonende te Wierden, provincie 
Overijssel ; 

7°. H einrich Christian Jansen, geboren te 
Stuckenbusch (Pruisen) den 19 Maart 1901, 
bakker, wonende te Warbeijen (Pruisen); 

8°. H inrich Wilhelm Jansen, geboren te 
Hüthum (Pruisen) den 15 September 1892, 
voerman, wonende te Elten (Pruisen); 

9° . Ferdinand Antonius Hubertus L eurs, 
geboren te Weert (Limburg) den 7 September 
1905, bedrijfsleider, wonende te W eert, pro
vincie L i,nburg; 

10°. Aurelia Gravin van L imburg Stirum, 
gescheiden echtgenoote van John delle Donne, 
geboren te 's-Gravenhage (Zuidholland) den 
22 November 1883, zonder beroep, wonende te 
Nice (Frankrijk); 

11 °. Wilhelm Müll er, geboren te Ehrang 
(P,•uisen) den 5 Maart 1880, monteur, wonen
de te V elsen, provincie Noordholland; 

12°. A1·thur Karl Nasse, geboren te W eenen 
(Oosten,·ijk) den 10 November 1877, stations
chef bij de Semarang-Joana Stoomtrammaat
schappij , wonende te Sema,·ang (Nederlandsch
l ndië); 

13°. Theodo,· H einrich Peter Pott, geboren 
te R ees (Pruisen) den 14 Augustus 1899, ma
chinist, wonende te Ginneken, gemeente Gin
neken en Bavel, provincie N oordbrabant; 

14°. Valentin Luàlwig Quint, geboren te 
Duàlweiler (Pruisen) den 18 Augustus 1883, 
hulp-mijnopzichter, wonende te Schaesb erg, 
provincie Lim,burg; 

15°. B e,·tha Rollmann, gescheiden echtge
noote van Abraham Ha,nme, geboren te 
Ahlen (Prui.~en) den 23 Januari 1881, zonder 
beroep, wonende te K eulen (Pruisen); 

16°. Karl Sagasser, geboren te Reichenberg 
( T sjecho Slowal,,-ije) den 23_ Juni 1883, _coi:,
structeur wonende te Gorinchem, provmc1e 
Zuidholl~niA; 

,17°. Carl Schmitz, geboren te Aken (Prui
sen) den 16 Juni 1877, hulp-mij~o~zich0r, 
wo"nende te Oud-Valkenburg, provmme Li,n
burg; 

18°. Jan Snippe, geboren te Adorf-Georgs
dorf (Pruisen) den 19 Januari 1899, arbeider, 
wonende te Nordhorn (Pruisen); 

19°. Gyula S zilágyi, geboren te Balinka 
(Honga,-ije) den 31 Maart 1885, kleermaker, 
wonende te 's-Gravenhage, provincie Zuidhol
land · 

20;. Franziska T enbrink, geboren te Bienen 
( Pruisen) den 14 September 1892, hoofdo~de~
wijzeres, wonende te Nieuwstadt, provmc1e 
Li,nburg. .. 

2. Met uitbreiding van het bepaalde b1J 
artikel 6 der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad n°. 268), op het Ned~_rlander~?hap 
en het ingezetenschap, l aatstehJk gew1Jz1gd 
bij de wet van 31 December 1920 (Staatsblad 

n°. 955), wordt bij deze de hoedanigheid van 
Tederlander verleend aan: 
1 °. Wilhelm Quint, geboren te Schaesberg 

(Li,nbu,·g) den 8 October 1911, onderwijzer , 
wonende te. Schaesberg, provincie Limburg; 

2°. Ge,·traud Sagasser, geboren te W eenen 
(Oostenrijk) den 6 October 1911, onderwijzeres, 
wonende te 's-Gravenhage, provincie Zuidhol
land. 

3. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 7den April 

1933. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, J . Do n n e r. 
(Uitgeg. 25 April 1933. j 

s. 166. 

7 April 1933. WET, houdende naturalisatie 
van S. K. T. Billum en 19 anderen. 

Wij WILHELM! A, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot natural isat ie van 
Sören Kristian Terkelsen B illum en 19 an
deren, die aan Ons het verzoek daartoe heb
ben gedaan, met overlegging - wat betreft 
den in artikel 2 genoemde voor zoo1Jeel doen
lijk - van de bewijsstukken, bedoeld in ar
tikel 3 der wet van 12 December 1892 (Staats
blad n°. 268), op het Nederlanderschap en 
het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de 
wet van 31 December 1920 (Staatsblad n°. 
955}; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van Nederlander 

wordt bij deze verleend aan: 
1°. Sören. Kristian T erkelsen. Billurn, ge

boren te Hadersl ev (Denemarken) den 7 April 
1885, werkzaam bij de Bataafsche Petroleum 
Maatschappij, wonende te Ledok (Nede,·
landsch-lndië); 

2°. J o&ef Otto Maria Effertz, geboren te 
Aken (Pruisen.) den 2 Januari 1892, hoofd
mijnopzichter, wonende te B runssum, provincie 
Limburg; . 

3°. H indrik Ekkel, geboren te H aftenka,np, 
gemeente Uelsen (Pruisen) den 20 Januari 
1894, landbouwer, wonende te Wilsu,n (Prui
sen.); 

4°. Johann E,nondts, geboren te Mariadorf 
(Pruisen.) den 7 Maart 1895, mijnopzichter, 
wonende te Schaesberg, provincie Limburg; 

5°. Agnes Flake, geboren te Rulle (Prui
sen) den 25 Juli 1896, onderwijzeres, wonende 
te Brum11,en., provincie Gelderland; 

6°. Djouaitlah Ged, weduwe van David 
Stephan Baraké, geboren te Aleppo (Syrië) 
den 28 Augustus 1887, koopvrouw, wonende te 
's-Gravenhage, provincie Zuidholland; 

7°. Katharina H enriette Hochstätter, gebo
ren te Essen-Rüttenscheid (Pruisen) den 21 
Maart 1907, onderwijzeres, wonende te Zut
phen, provincie Gelderland; 

8°. Alphons H oekx, geboren te Lon,11,el 
(België) den 11 Augustus 1894, bakker, wo
nende te Valkenswaard, provincie Noordbra
bant ; 

9°. Hugo Hö,-z, geboren te Reutlingen 
(Wurtemberg) den 13 Mei 1904, uurwerk-
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maker, wonende te W inschoten, provincie Gro
ningen; 

10°. Ragnhild Evelina Bernhardina Jons
son, geboren t,e Stockhol1n (Zweden) den 19 
Maart 1900, leerares in de gymnastiek, wo
nende te 's-Grav enhage, provincie Zuidhol
land; 

11°. H einrich Kardaun, geboren te Aken 
( P1·uisen) den 23 J anuari 1889, chef-machi
nist, wonende t,e Geleen, provincie Limburg; 

12°. R udolf Kirchel, geboren t,e M ährisch 
O;;tmu ( 'J.'s jecho Slowakije) den 20 Seprember 
1885, wegenbouwer, wonende t,e 's-Gravenhage, 
provincie Zuidholland; 

13°. Warner Kroes, geboren t;e Kelz (Prui
sen) den 25 April 1900, melkknecht, wonende 
te Ratingen (Pruisen); 

14°. W ilhelm Jakob Maes, geboren re 
Goch (Pruisen) den 26 September 1900, ar
beider, wonende te H om1ne1·sum (Pruisen); 

15°. Robert August Pladet, geboren te 
H ontenisoo (Zeeland) den 13 October 1910, 
student, wonende te H elden, provincie Lirn
burg; 

16°. J ohann Gerhard J oseph P unt, geboren 
te Frensdor/ (Pruisen.) den 21 J anuari 1900, 
arbe ider, wonende te Nordhorn (Pruisen); 

17°. W ilhelm Schnettelker, geboren t;e Cas
trop-Ratixel ( Pruisen.) den 22 April 1894, 
mijnwerker, wonende te H eerlen, provincie 
Limburg; 

18°. Lodewykus Johannes Lamb ertus Stor
nebrink, geboren te Yokoha1na (Japan) den 17 
September 1887, handelsbediende, wonende re 
K obe ( Japan); 

19°. Anna Maria Schwa.rzkop/, geboren re 
Wissgoldingen (Wurtemberg) den 10 Juli 1901, 
onderwijzeres aan eene huishoudschool, wo
nende te H eerlen, provincie Limburg. 

2. Met a fwijking van het bepaalde bij ar
tikel 3, vierde Jid, onder 3°., der wet van 12 
December 1892 (Staatsblad n° . 268), op het 
N ederlanderschap en het ingezetenschap, laat
stelijk gewijzigd bij de wet van 31 December 
1920 (Staatsblad n°. 955), wordt bij deze de 
hoedanigheid van Nederlander verleend aan 
Matthiett 'J.'héodore Httb ert L eurs, geboren te 
W eert (Limburg) den 2 Augustus 1893, brie
venbestell er, wonende t;e W eert , provincie 
Lim burg. 

3. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevel en, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den ?den April 

1933. 
WILHELMINA. 

De Minister van J ustitie, J. Don n er. 
(Uitgeg. 25 April 1933 .) 

s. 167. 

7 April 1933. BESI,UIT tot vernietiging van 
het besluit van den raad van Koudekerke 
d.d . 28 December 1932, waarbij deze heeft 
ingetrokken zijn besluit van 11 October 
1932, tot onbewoonbaarverklaring van 
woningen aldaar. 

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

Staat, Minisrer van Binnenlandsche Zaken, 
van 9 Maart 1933, n°. 1361 M/P .A ., afdee-

ling Volksgezondheid, betreffende het besluit 
van den raad van Koudekerke d.d . 28 Decem
ber 1932, waarbij deze heeft ingetrokken zijn 
besluit van 11 October 1932, tot onbewoon
baarverklaring van 21 woningen a ldaar; 

Overwegende dat het besluit van 28 Decem
ber strekt tot opheffing van onbewoonbaar
verklaring, welke opheffing volgens artikel 
32, lid t van de Woningwet, kan geschieden 
bij besluit van den gemeenteraad, de gezond
he idscommissie gehoord, mits "voldoende 
blijkt, dat de (onbewoonbaar verklaarde) wo
ning alsnog in bewoon baren staat is gebracht 
o f door verbo wing het karakrer van woning 
geheel verlor n heeft"; 

dat het raadsbesluit, hetwelk is genomen 
zonder dat de daarin bedoelde woningen wa
ren veranderd en zonder dat de gezondhei ds
commissie gehoord was, mitsdien is in strijd 
met de wet; 

Gelet op art,ikel 185-187 der gemeenrewet; 
Den Raad van Stat;e gehoord (advies van 

28 Maart 1933, n°. 31); 
Gelet op het nader rapport van Onzen Mi

nisrer van Staat, Minist;er van Binnenlandsche 
Zaken, van 5 April 1933, n°. 2391 M/P.A., 
afdeeling Volksgezondheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
vorenbedoeld besluit van den raad van 

Koudekerke d.d. 28 December 1932 re vernie
t igen wegen strijd met de wet. 

Onze Minist~r van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 7den April 1933. 

s. 168. 

WILHELMINA. 
De Minister van Staat, 

Minister van B innenlandsche Za,ken, 
R u y s d e B e e r e n b r o u c k. 

(Uitgeg. 28 April 1933. ) 

11 April 1933. BESLUIT tot aanvulling van 
het Koninklijk besluit van den 19den Au
gustus 1926 (Staatsblad n°. 309), t;er vast
stelling van de examengelden, bedoeld in 
artikel 81 der Middelbaar-onderwijswet, 
zooals di t is gewijzi gd bij de wet van 30 
Juli 1926 (Staatsblad n° . 245). 

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

Onderwijs, K unsten en W etensch appen van 8 
April 1933, n°. 4700, afdeeling Voorbereidend 
Hooger en Middel baar Onderwijs; 

Overwegende, dat het wenschelijk is Ons be-
• sluit van den 19den Augustus 1926 (Staatsblad 

n°. 309), ter vaststelling van de examengelden, 
bedoeld in artikel 81 der Middelbaar-onder
wijswet, zooals dit is gewijzigd bij de wet van 
30 .Juli 1926 (Staatsblad n°. 245), aan t,e vul
len; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen, dat in artikel I van Ons aange

haald beslui t tusschen de woorden "bedoeld 
in dat artikel", en "de te storten som" wordt 
ingevoegd : of voor de akte M.B. ( teekenen), 
bedoeld in het Koninklijk besluit van 29 No
vember 1932 (Staatsblad n°. 566), zonder in 
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het bezit te zijn van de akte M .A. voor dit 
vak, bedoeld in dat besluit,. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
,vetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit basluit, hetwelk in het Staatsblad zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan de Algemeene Reken
kamer. 

's-Gravenhage, den Uden April 1933. 

s. 169. 

WILHELMINA. 
De Minister van Onderwij s, 
Kunsten en Wetenschappen, 

J. Terp s tra. 
(Uityeg . 21 April 1933.l 

11 April 1933. BESLUIT tot aanvulling 
van het Koninklijk besluit van 7 Augus
tus 1916 (Staatsblad n°. 373), waarbij 
worden aangewezen de in de koloniën en 
bezittingen afgegeven akten van bekwaam
heid tot het geven van lager onderwijs, 
bedoeld in artikel 89 der wet tot rege
ling van het lager onderwijs van 1878 
(en artikel 209 Lager-onderwijswet 1920). 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 2 
Maart 1933, n°. 1493 IV, afdeeling Lager 
Onderwijs Algemeen; 

Overwegende, dat artikel 210 der Lager
onderwijswet 1920 bepaalt, dat tot het in wer
king brengen van de voorschriften o. a. der 
artikelen 134 tot en met 136 dier wet een 
termij n worr1t toegestaan, welke op 31 De
cember 1935 eindigt; dat gedurende dien ter
mijn artikel 138 van voornoemde wet buiten 
toepassing blijft; dat dus de aanwijzing, ver
vat in Ons besluit van 7 Augustus 1916 
(Staatsblad n°. 373), gedurende dien termijn 
moet worden bestendigd, voor zooveel betreft 
de akten, bedoeld in artikel 209 der Lager
onderwijswet 1920; 

Overwegende, dat eenige der progra=a's 
voor de bij Ons besluit van 7 Augustus 1916 
(Staatsblad n°. 373) aangewezen in de kolo
niën en bezittingen afgegeven akten van be
lnvaamheid tot het geven van l ager onderwijs, 
bedoeld in artikel 89 der wet ·tot regeling van 
het lager onderwijs van 17 Augustus 1878 
(Staatsblad n°. 127), wijziging hebben onder
gaan; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
28 Maart 1933, ·n°. 32); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 7 April 1933, n°. 3099, 
Afdeel ing Lager Onderwijs Algemeen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen, dat artikel 1, onder 1, en arti

kel 2 van Ons besluit van 7 Augustus 1916 
(Staatsblad n°. 373), aangevuld en gewijzigd 
bij Onze besluiten van 28 Maart 1918 (Staats
qlad n° . 225), 15 Mei 1926 (Staatsblad n°. 
119) , 14 September 1929 (Staatsblad n°. 437) 
en 24 Augustus 1931 (Staatsblad n°. 381), 
waarbij worden aangewezen de in de kolo
niën en bezittingen afgegeven akten van be
kwaamheid tot het geven van lager onderwijs, 
bedoeld in artikel 89 der wet tot regeling 
van het lager onderwijs van 17 Augustus 1878 

(Staatsblad n°. 127), worden gelezen als 
volgt: 

Art. 1. Met de akte van bekwaamheid als 
onde,·wijzer of onderu:ijzeres, bedoeld in artikel 
77, onder a, der wet tot regeling van het la
ger onderwijs, worden gelijkgesteld: 

1. de akte van bekwaamheid als onder
wijzer of onderwijzeres, bedoeld in artikel 32, 
onder a, der ordonnantie van den Gouver
neur-Generaal van Nederlandsch-Indië van 10 
September 1894 (N. -1. Staatsblad n°. 192) , 
verkregen na het afleggen van een examen 
velgens het programma, vastgesteld bij be
sluit van den Gouverneur-Generaal van 10 
September 1894 (N.-1. Staatsblad n°. 194) , 
of volgens het programma, vastgesteld bij be
sluit van den Gouverneur-Generaal van 25 
Februari 1928 (N.-I. Staatsblad n°. 64) en 

de akte van bekwaamheid als onderwijzer 
of onderwijzeres, bedoeld in artikel 2, § 1, 
onder b, der ordonnantie van den Gouverneur
Generaal van Nederlandsch-Indië van 17 
Maart 1931 (N.-l. Staatsblad n°. 108), ver
kregen na het afleggen van een examen vol
gens programma B., vastgesteld bij besluit 
van den Gouverneur-Generaal van 4 J anuari 
1932 (N.-1. Staatsblad n°. 2); 

2. Met de akte van bekwaamheid als hoofd
onder,wijzer of hoofdonderwijzeres, bedoeld in 
artikel 77, onder b, der wet tot regeling van 
het lager onderwijs, worden gelijkgesteld: 

de akte van bekwaamheid als hoofdonder
wijzer of hoofdonderwijzeres, bedoeld in arti
kel 32, onder b, der ordonnantie van den 
Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië 
van 10 September 1894 (N.-1. Staatsblad n°. 
192), verkregen na het afleggen van een exa
men volgens het progra=a, vastgesteld bij 
besluit van den Gouverneur-Generaal van 10 
September 1894 (N.-1 . Staatsblad n°. 194) en 

de akte van bekwaamheid als hoofdonder
wijzer of hoofdonderwijzeres, bedoeld in arti
kel 2, § 1, onder d, der ordonnantie van den 
Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië 
van 17 Maart 1931 (N.-l. Staatsblad n°. 108), 
verkregen na het afleggen van een examen 
volgens het programma B, vastgesteld bij be
sluit van den Gouverneur-Generaal van 4 Ja
nuari 1932 (N.-1. Staatsblad n°. 3). 

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

's-Gravenhage, den llden April 1933. 

s. 170. 

WILHELMINA. 
De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

J . Terp s tra. 
(Uitgeg. 25 April 1933.) 

11 April 1933. BESLUIT tot w1Jz1gmg van 
Reglement n°. I , ter uitvoering van de 
wet van 3 December 1932 (Staatsblad n°. 
575) , inzake enkelvoudige kamer der recht
bank. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Gezien de wet van 3 December 1932 (Staats

blad n°. 575) . strekkende om de berechting 
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van burgerlijke en handelszaken door eene 
enkelvoudige kamer van de arrondissements
rechtbank tot ve1·dere ontwikkeling te bren
gen ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Justit ie van den 11 Maart 1933, l e afdeeling 
C, n°. 914; 

D en R aad van State gehoord (a dvies van 
den 28 Maart 1933, n°. 28); 
Gelet op de nadere voordracht van Onzen 
voornoemden Minister van den 7 Apri l 1933, 
l e afdeel ing C, n°. 852; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
Art. 1. In het Reglement n°. I, vastge

steld in voldoening aan artikel 19 der wet 
op de rechterlijke organisatie en het beleid 
der justitie, worden de volgende wijzigingen 
aangebracht: 

a. Art ikel 21a wordt gelezen: 
"Bij elke Arrondissements-Regtbank is eene 

enkelvoudige Kamer uitsluitend voor de be
regting van burgerlijke en handelszaken. Wij 
behouden Ons voor bij bepaalde Regtbanken 
meer dan ééne zoodanige K amer in te stellen. 

Telkens wanneer de bezetting eener enkel
voudige Kamer, a ls in het vorige lid bedoeld, 
moet worden geregeld, geeft de President der 
Regtbank daarvan tijdig kennis aan Onzen 
Minister van Justitie. 

Onze Minister van Justitie treedt omtrent 
de bezetting der enkelvoudige K amer in over
leg met den President en met den Officier 
van Justitie . 

Zoodra Onze Minister van Justit ie dit ver
zoekt, -zendt de R egtbank, de Officier van 
J ustitie daaronder begrepen, aan den Presi
dent en Procureur-Generaal van het Geregts
hof, tot welks ressort zij behoort, voor elke 
haar door O.nzen voornoemden Minister opge
geven plaats van lid of plaatsvervangend lid 
der enkelvoudige Kamer eene alphabetisch 
ingerigte lijst van aanbeveling van drie candi
daten, welke aan Ons wordt aangeboden, om 
daarop zoodanig acht te slaan als Wij_ zullen 
dienstig oordeelen . 

Daarna wijzen Wij het lid en de plaatsver
vangende leden dier enkelvoudige Kamer aan. 
Deze aanwijzing geschiedt, zooveel mogelijk, 
voor de volgende twee volle jaren, te rekenen 
van het e inde der vacantie . .,. 

b. I n artikel 22, eerste lid , wordt " de voor
gaande twee artikelen" vervangen door " de 
voorgaande drie artikelen". 

c. In artikel 22, tweede lid, wordt de kom
ma-punt na " jaar" vervangen door een punt, 
te rwij l de daarop volgende zinsnede vervalt. 

d . In artikel 22a, laatste zin, wordt na 
" wat betreft" ingevoegd: .,eene enkelvoudige 
Kamer ui tsluitend voor de beregting van bur
ger! ij ke en handelszaken en". 

e. H et tweede lid van artikel 22b vervalt. 
2. Dit besluit treedt in werking tegelijk 

met do wet van 3 December 1 932 (S taatsblad 
n°. 575), strekkende om de berechting van 
burgerlijke en handelszaken door eene enkel
voudige kamer van de arrondissements-recht
bank tot verdere ontwikkel ing te brengen, 
behoudens dat vóór dat tijdstip reeds de 
nood ige voorbereidende maatregelen worden 
getroffen overeenkomstig het in artikel 1 van 
dit besluit gezegde. 

Onze Minister van Justitie is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en van het
welk a fschr ift zal worden gezonden aan den 
R aad van State. 

's-Gravenhage, den llden April · 1933. 
WILHELMI NA. 

De Minister van Jus titie, J. Don n e r . 
(Uitgeg. 25 April_ 1933. ) 

s. 171. 

12 April 1933 . BESLUIT tot w1Jz1gmg en 
aanvulli ng van het Bezoldigingsbesluü 
B urgerlij ke Rijksambtenaren 1928 (Staats
blad 1929, n°. 72) , laatstel ijk gewijzigd 
bij het Koninklijk besluit van 27 J anuari 
1933 (Staatsblad n°. 33). 

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

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken. 
Voorzitter van den Raad van Ministers, van 
1 3 Maart 1933, n°. 103, K abinet M.R.; 

Gelet op artikel 63 der Grondwet; 
D en Raad van State gehoord (advies van 

4 April 1933, n° . 22); 
Gezien het nader rapport van Onzen Minis

ter voornoemd van 11 April 1933, n °. 160, 
Kabinet M.R.; 

Overwegende, dat het wenschelijk is, het 
Bezol digingsbeslui t Burgerlijke Rijksambtena
ren 1928 opnieuw te wijzigen en aan te vul
len; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

Eenig artikel. 
In vorengenoemd Bezoldigingsbesluit de na

volgende wijzigingen en aanvullingen aan te 
brengen : 

I. Gerekend van 1 Januari 1932 : 
In bijl age AI: 
In schaal 95 wordt onder de afdeeling 

,,Economische Zaken en Arbeid", na de in
schrijving, vermeld onder het onderdeel " Rijks
bureau voor Onderzoek van Handelswaren", 
opgenomen : 

Vo orlichtingsdienst ten behoeve van de 
Lederindustrie. 

Analist l e klasse." 
II. Gerekend van 1 NoYember 1932 : 
In bijlage A II: 
Onder het hoofd "f 1500 Yast" vervalt onder 

de afdeeling "Economisch e Zaken e n Ar 
beid" het onderdeel " Ho oge R aad van Ar
beid" met het daaronder vermeld ambt van 
Adjunct-secretaris . 

In bijl age BI: 
Onder groep 3 wordt onder de afdeeling 

,,Waterstaat", onderdeel " Rij kswabe1·staat", 
achter de inschr ijving "Sluiswachter :", on
middell ijk na "sluis 20 van de Zuid-Willems
vaart", opgenomen: 
sluizen II en III van het Veenhuizerkanaal. 

III. Gerekend van 1 Januari 1933 : 
In bijlage A I : 
In schaal 172 wordt onder de afdeeling 

,,Waterstaat", na het onderdeel "Rijkswater-
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staat" en de daaronder vermelde inschrij
vingen, opgenom en: 

Scheepvaartiw;pectie. 
Adjunct-expert. 

In schaal 176 vervalt onder de afdeeling 
,,Waterstaat", het onderdeel "Scheepvaart
inspectie" met het daaronder vermeld ambt 
van Technisch scheepsbouwkundig ambtenaar. 

In schaal 220 vervalt onder de afdeeling 
,,l(olonlën" he t onderdeel "Beschrijving d.e1· 
I ndische houtsoo,·ten" met het daaronder ver
meld ambt van Ambtenaar belast met de we
tenschappelijke beschrijving vau Indische hout
soorten. 

IV. Gerekend van 16 Januari 1933: 
· In bij lage A I: 
In schaal 46 wordt onder de afdeeling 

"J ustltle" het onderdeel "Gevangeniswezen en 
P sychopathenz01·g" met de daaronder vermel
de ambten van "Ziekenverpleger(ster)" en "le 
Verpleger bij de Rijksasyls voor P sychopa
then ***)", vervangen door : 

Gevangeniswezen. 
Ziekenverpleger (ster). 

P sychopathenzorg. 
l e Verpleger bij de Rijksasyls voor P sycho
pathen. ***) 
Verpleger(ster) bij idem. 

In schaal 50 wordt onder de afdeeling 
"Justitie", onderdeel "Gevangeniswezen en 
P sychopathenzo1·g" , de inschrijving " Maga
zijnmeester bij de Rijksasyls voor ma nnen en 
voor vrouwen te Leiden" gewij zigd in: · 
Magazijnmeester bij de Rijksasyls voor Psy
chopathen. 

In schaal 68 wordt onder de afdeel ing 
,,Justitie", onderdeel " Gevangeniswezen en 
P sychopathenzorg", de inschrijving "Hoofd
verp leegster-huismeesteres bij het Rij ksasyl 
voor vrouwen te Leiden" gewijzigd in: 
Hoofdverpleegster-huismeesteres bij de Rijks
asyls voor Psychopathen. 

In schaal 79 wordt onder de afdeeling 
"Justitie", onderdee l "Gevangeniswezen en 
Psychopathenzorg" , de inschrijving "Werk
meester(es) bij de Rijksasyls voor mannen en 
voor vrouwen te Leiden" gewijzigd in: 
Werkmeester(es) bij de Rijksasyls voor Psy
chopathen. 

In schaal 97 wordt onder de a fdeeling 
"Justitie", onderdeel "Gevan geniswezen en 
P sychopathenzorg", de inschrijving "Hoofd
·verpleger-huismeester bij het Rijksasyl voor 
mannen te Leiden" gewij zigd in: 
Hoofdverpleger-huismeeste r bij de Rijksasyls 
voor Psychopa then. 

In schaal 224 wordt onder de afdeeling 
"Justitie", onderdeel "GevangeniMoezen en 
Psychopathenzorg" , de inschrijving " 2e Ge
neesheer-adjunct-directeur bij de R ij ksasyls 
voor mannen en voor vrouwen te Leiden" ge
wijzigd in: 
2e Geneesheer-adjunct-directeur bij de Rijks
asyls voor Psychopathen. 

In schaal 259 wordt nà de afdeeling 
,,Departementen van Algemeen Bestuur" 

L. & S . 1933. 

en de daaronder vermelde inschrijvingen opge
nomen: 

,Justitie. 
Psychopathenzorg. 

Geneesheer-directeur der Rijksasyls voor P sy
chopathen. 

In bijlage A II: 
Onder het hoofd "f 660 ten hoogste" wor

den onder de afdee ling "Justitie", onderdeel 
,,Psychopathenz01·g", de inschrijvingen "Ge
agreëerd onderwijzer bij de Rij ksasyls voor 
mannen en voor vrouwen te Le iden" en "Gods
dienstonderwijzer bij de Rij ksasyls voor man
nen en voor vrouwen te Leiden" onderschei
denlijk gewij zigd in: 
Geagreëerd onderwijzer bij de Rijksasyls voor 
Psychopathen en Godsdienstonderwijzer bij de 
Rijksasyls voor Psychopathen. 

Onder het hoofd "r 1600 ten hoogste" wordt 
onder de afdeeling ,,Justitie", onderdeel "Ge
vangeniswezen en Psychopathenzorg", de in
schr ijving "Godsdi enstl eeraar bij de Rijksasyls 
voo r mannen en vrouwen te Leiden" gewijzigd 
in: 
Godsdi enstleeraar bij de Rijksasyls voor P sy
chopathen. 

In bijlage BI: 
Onder groep 3 wordt onder de afdeeling 

"Justitie", onderdeel " Psychopathenzorg", de 
inschrijving "Portier bij de Rijksasyls voor 
mannen en voor vrouwen te Leiden", gewij 
zigd in: 
Portier bij de Rijksasyls voor Psychopathen, 

terwijl aan de inschrijving "Laboratorium
bediende" wordt toegevoegd: 
bij idem. 

V. Gerekend van 1 Februari 1933: 
In bijlage BI: 
Onder groep 4a wordt onder de afdeeling 

,, Waterstaat", onderdeel " Zuiderzeewerken", 
na de inschij ving "Machinist-stoker" opgeno
men: 
Sluisknecht-helmduiker bij de kunstwerken in 
de afsluiting van de Zuiderzee. 

VI. 
In bijl age AI: 
In schaal 38, afdee ling "Economische Za• 

ken en Arbeid", vervalt het onderdeel, ,Voor
l ichtingsdienst ten behoeve van rl!e L ederin
dus trie" met het daa ronder vermeld ambt van 
Amanuensis. 

In schaal 64, afdeeling "Economische Za• 
ken en Arbeid", vervalt het onderdeel "Voor
lichtingsdienst ten behoeve va.n de Lederin
dus trie" met het daaronder vermeld ambt van 
L aborant. 

In schaal 93 wordt onder de afdeel ing 
,,Economlsche Zaken en Arbeid", na de in
schrijv ing, vermeld onder het onderdeel " Rijks
bu,·eau voor OndJerzoek van Handelswaren", 
opgenomen : 

Voo,·lichtingsdienst ten behoeve van de 
L ederindustrie. 

Administratief ambtenaar. 
In schaal 138 wordt onder de afdeeling 

"Economische Zaken en Arbeid", onderdeel 
14 
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,,Rijksinstituut voor Zuivering van Afvalwa
ter", na de inschrijving "Bureel chef", opge
nomen: 
Laboratoriumchef. 

In bijlage BI: 
Onder groep 1 vervallen onder de afdeeling 

"Defensie" de onderdeelen "Bureau Gerverale 
Staf" en Burea·u i nspecteur van den genees
kundig en dienst", met hetgeen daaronder is 
vermeld, en wordt onder dezelfde afdeeling, 
na de laatste inschrijvi ng, vermeld onder het 
onderdee l "Loodswezen, betonning, bebake
ning en verlichting", opgenomen: 
Militair-e bureel en, gevestigd te 's-Grarvenhage. 
Vaste knecht. 

Onder groep 2 wordt onder de afdeeling 
"Waterstaat", onderdeel "StaatsbedJrijf der 
Posterijen, T el eg,·afie en T el efonve" , na de 
inschrijving "Verwarmingsstoker", opgeno
men: 
Verwarmingsstoker bij den Postchèque- en 
Girodienst. 

Onder groep 2a vervallen onder de afdeeling 
"Defensie" de onderdeelen ,,Bur-eau Generale 
Staf" en Bureau l nspec~eur van den genees
kundigen dienst" met hetgeen daaronder is 
vermeld en wordt onder dezelfde afdeeling, 
na de laatste inschrijving, vermeld onder het 
onderdeel "Loodswezen, betonning, b•ebakening 
en ve,·lichting", opgenomen: 
Mil itaire bur.eel en, gevestigd te 's-G,·avenhage . 
Bode. 

Onder groep 4 wordt onder de afdeeling 
"Waterstaat", onderdeel "Staatsbeilu-ijf der 
Posterij en, T el egrafi e en T el efo nie", na de 
inschrijving "Vakwer1."1Ilan", opgenomen: 
Vakwerkman bij den Postchèque. en Giro
dienst. 

Onder groep 5 wordt onder de afdeeling 
"Waterstaat", onderdeel "Staatsbeilu-ijf der 
P osterijen, T elegrafie en T el efonóe", na de 
inschrijving "Vakwerkman le klasse", opge
nomen: 
Vakwerkman le klasse bij den Postchèque
en Girodienst. 

Onder groep 5a wordt onder de afdeeling 
,,Waterstaat", onderdeel Zuiderzeewerken", 
vóór de inschrijving "Motorist aan boord van 
de "Fl evo"", opgenomen: 
l e Electricien-monteur bij de kunstwerken in 
de afslui ting van de Zuiderzee. 

Onder groep 6 wordt onder de afdeeling 
"Waterstaat", onderdeel "Staatsbewrijf der 
Posberij en, T el egrafie en T el efonie" , de in
schrijving "Chef-stoker bij den Postchèque- en 
Girodienst" gewijzigd in: 
Chef-vakman bij den Postchèque- en Giro
dienst. 

In bijlage B Il!: 
Onder groep 6 wordt onder de afdeeling 

,,Blnu enlandsche Zaken", onderdeel "Alge-
1n.eene Landsdrukkerij", voor " Monotypegie
ter" gelezen: 
l e Monotypegieter. **), 

terwijl onder hetzelfde onderdeel achter het 
ambt van le Toetsenbordbewerker het teeken 
**) en aan den voet der betreffende bladzijde 
de volgende noot wordt geplaatst: 

**) Hebben eene vaste toelage van f 2,40 
per week. 

Onze Ministers, Hoofden der Departementen 
van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor zoo
veel hem betreft, belast met de uitvoering van 
dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal wor
den geplaatst en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 12den April 1933. 
WILHELMINA. 

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

Voorzitter van den Raad van Ministers, 
Ruys de B ee r enbrouc k. 

( Uitgeg . 25 April 1933.) 

s. 172. 

12 April 1933. BESLUIT, bepalende het 
t ijdstip van inwerkingtreding van de wet 
van 7 April 1933 (Staatsblad n°. 161) tot 
wijziging van de Crisispachtwet 1932. 

i nwerkingtreding 1 M ei 1933. 

s. 173. 

13 April 1933. BESLUIT tot vernietiging 
van het bes! uit van Gedeputeerde Staten 
van N oordholland d.d . 23 Maart 1932, n°. 
176, waarbij onbewoonbaarverklaring. door 
den raad van Amsterdam, is gehandhaafd 
van de woning der huisverdieping en de 
woningen I, II en !II-hoog in elk der 
perceelen Lijnbaansgracht 136 en 137, a l
daar. 

Wij \.VILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken, 
van 17 Maart 1933, n°. 1241 M/P.A., Afdee
l ing Volksgezondheid, betreffende het besluit 
van Gedeputeerde Staten van Noordholland, 
dd . 23 Maart 1932, n°. 176 , waarbij onbe
woonbaarverklaring, door den raad van Am
sterdam, is gehandhaafd van de woning der 
huisverdieping en de woningen I , II en III
hoog in elk der perceelen Lijnbaansgracht 136 
en 137, aldaar; 

Overwegende, dat de raad van Amsterdam 
de bedoelde woningen onbewoonbaar heeft 
ve rkl aard omdat zij ongeschikt zouden zijn ter 
bewoning en niet door het aanbrengen van 
verbeteringen in bewoonbaren staat zouden 
kunnen worden gebracht, welke ongeschikt
heid volgens het raadsbeslui t voortvloeit voor 
alle woningen uit " slech te inpandige li gging" 
e n voorts, voor de woning van iedere huisver
dieping en de woningen !-hoog uit "het in 
slechts één vertrek vereenigd zijn van alle be
standdeelen der woning" en voor a ll e boven
woningen uit " onvoldoende inrichting van den 
toegang"; 

dat overeenkomstige overwegingen het stand
punt hebben bepaald van Gedeputeerde Sta
ten, die er nader op hebben gewezen, dat de 
woningen (ieder) ,,slechts één kamer bevat
ten, die blind is, en daarbij een donkere kast, 
di e tege lijk dienst doet voor privaat en keu
ken, zonder moge lij kheid van toetred ing van 
1 ich t en lucht" ; 

Overwegende, dat volgens artikel 25 , eerste 
lid, van de Woningwet een woning onbewoon

, baàr wordt verklaard, indien zij ongeschikt is 
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te r bewoning en niet door het aanbrengen van 
verbeter ingen in bewoonbaren staat kan wor
den gebracht; 

dat ongeschiktheid als bedoeld moet zijn een 
ongeschiktheid van de won ing op zich zelf om, 
op welke wijze ook bewoond, tot bewoning te 
dienen; 

dat bij een ingesteld onderzoek is gebleken: 
dat de voorgevels van het huis li ggen op 

het Zuiden, waar open r uimte is zóó, dat lich t 
en lucht ruim choots kunnen toetreden, en dat 
de " inpandige ligging" de woningen ook 
overigens niet ongeschikt maakt ter bewoning; 

dat de won ingen I -hoog een vloeroppervlak 
hebben van ongeveer 20 M 2. bij een verdie
pingshoogte van 3, onderscheiden lijk 2,50 M. , 
en dat die woningen zich door haar samen
steil ing, kamer èn kast, waarin een privaat, 
leenen voor de huisvesting ieder van één of 
twee personen, mits het privaat door een por
taa l wordt gescheiden van de kamer en in 
deze een gootsteen wordt aangebracht; 

dat de trap naar de woningen I -hoog is een 
rech te steektrap, breed 0,80 M., met een hel 
ling van ongeveer 60 graden, en d ie naar de 
woningen II-hoog een steektrap, breed 0, 77 
M ., tusschen de hoornen, en 0,9 0 M. tusschen 
de muren, met een kwartslag aan het onder
eind en een helling van ongeveer 59 graden ; 
en dat de trappen naar de woningen UI-hoog 
- die een sterkere helling hebben - gemak
kelijk door minder ste il e trappen kunnen wor
den vervangen; 

dat de verlichting van trappen en portalen 
in iede r perceel kan worden verbeterd door 
het aanbrengen van een I ichtraam in den 
wand van het portaal op de eerste verd ieping 
en desgewenscht van een lantaarn in de kap 
boven de trap naar de woning UI-hoog; 

dat het blind" zijn van de kamers de wo
ningen ni~t ongeschikt maakt ter bewoning, 
aangez ien het raamoppervl ak in de beneden
woningen ongeveer 1/14 bedraagt van het 
wandoppervlak en in de bovenwoningen méér, 
doordat de verdiep inghoogte geringer is; 

dat vorenbedoelde kasten n iet donker zijn 
doordat in de stootborden van de trappen glas 
is aangebracht; en dat de gelegenheid voor 
luchtverversching in die kasten kan worden 
Yerbeterd door het ma ken van I uchtkokers 
langs het p lafond van de achtergelegen bed
steden en opgaande tot bu iten het dak in 
den hoek van de trap naar de woningen IU
hoog; 

Overwegende, dat blijkens het vorenstaande 
de voorwaarden, die de wet stel t voor onbe
woonbaarverk lari ng, niet zijn vervuld en deze 
derhalve is uitgesproken in strijd met de wet; 

Gezien artikel 168 van de Provinciale wet 
e n artike l 25, zesde lid , van de Woningwet; 

Den Raad van State gehoord, advies van 4 
Apri l 1925, n°. 23; 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
niste r van Staat, Minister van Binnenlandsche 
Zaken van 10 April 1933, n°. 2579 M/P.A., 
a fdeel ing Volksgezondheid; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
vorenbedoeld beslu it van Gedeputeerde Sta

ten van Noordholland, dd. 23 Maart 1932, n°. 
176 te vernietigen wegens strijd met de wet. 

o'nze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

belast met de uitvoering van d it besluit, dat 
in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 13clen April 1933. 

s. 174. 

WILHELM! A. 
D e Minister van St·aat, 

M inister van Binnenlandsche Zaken, 
R u y s d e B e e r e n b r o u c k. 

( Uitgeg. 5 M ei 1933.) 

13 April 1933. BESLUIT tot vernietiging 
van het bes] uit van burgemeeste r en wet
houders van Z ani!Jvoo,·t cl.cl . 8 Februari 
1n3, waarbij aan A . F. Sievers a ldaar 
vergunn ing is verleend voor den bouw van 
vier woningen op het perceel kadastraal 
bekend gemeente Zandvoort, Sectie B , n°. 
6548 . 

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

Staat, Minister van Binnen] anclsche Zaken 
van 17 M aart 1933, n°. 1699 I M/P.B.R. ,. af
dee l ing Volksgezondheid, betreffende het be
sluit van burgemee ter en wethouders van 
Z andvoort, cl.cl. 8 Februari 1933, waarbij aan 
A. F. Sie.vers aldaar vergunning is verleend 
voor den bouw van vier woningen op het per
ceel kadastraal bekend gemeente Z andvoort, 
sectie B, 11°. 6548; 

Overwegende, dat ingevolge artikel 6, vierde 
juncto, vij fde lid , van de Woningwet voor 
bouwen in een deel eener gemeente, ten aan
zien waarvan een ve rklaring, a ls bedoeld in 
artikel 36, vierde I id, van die wet ter open
bare kennis is gebracht, niet clan met toestem
ming van Gedeputeerde Staten vergunning 
mag worden verleend, zoolang die verklaring 
va n kracht is; 

1 dat op 1 Ju l i 1932 ter openbare kennis is 
gebracht een verkla ring a ls vorenb~cloelcl , met 
betrekking tot het deel der gemeente Zand
voort, waarin Sievers wil bouwen, welke ver
klaring op 8 Februari 1933 niet was verval
len· 

cl ~t de vergunning mitsd ien, bij gebreke van 
toestemm ing van Gedeputeerde Staten, in strijd 
met de wet is verleend; 

Gelet op a rt ikel 185 van de gemeentewet; 
Den R aad van State gehoo rd , adv ies van •. 4 

Apr il 1933, n°. 24; 
Gelet op het nader rapport van Onzen Mi

n ister van Staat, Minister van Binnenlandsche 
Zaken van 10 A pri l 1933, n° . 2581 M/P.B.R., 
a fdeeling Volksgezondheid ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
vorenbedoeld besluit van burgemeester en 

wethouders van Zandvoort, d.d . 8 Februari 
1933, te vernietigen wegens strijd met de wet. 

Onze Minister van Binnenlanclsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, d,tt 
in het Staatsblad za l worden geplaatst en 
waarvan a fschrift za l worden gezonden aan 
den R aad van State. 

's-Gravenhage, den 13den April 1933. 
WILH ELMINA. 

De ll(iniste1· van Staat, 
llfinisler van Binnenlandsche Zaken, 
Ru ys d e Beerenbrouck. 

( Uitgeg. 5 M ei 1933.) 
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13 April 1933. BESLUIT tot W1Jz1gmg van 
het Koninklijk besluit van 5 Juni 1920 
(Staatsblad n°. 285) tot uitvoering van de 
artike len 18 en 25 van de Vleeschkeurings
wet (Staatsblad 1919, n°. 524), laatstelijk 
gewijzigd bij Koninklijk besluit van 18 
Augustus 1932 (Staatsblad n°. 442). 

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

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken van 
2 Maart 1933, n°. 260 E, Afdeeling Volksge
zondheid; 

Gelet op Ons besluit van 5 Juni 1920 (Staats
blad n°. 285) tot uitvoering van de artikelen 
18 en 25 der Vleeschkeuringswet (Staatsblad 
1919, n°. 524), laatstelijk gewijzigd bij Ons 
bes! uit van 18 Augustus 1932 (Staatsblad n°. 
442); 

Den R aad van State gehoord (advies van 4 
Apr il 1933, n°. 25); 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
niste1· van Staat, Minister van Binnenlandsche 
Zaken van 10 April 1933, n°. 435 E, Afdee
li ng Volksgezondheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. I. In artikel 61, tweede alinea, van 

Ons be lui t van 5 Juni 1920 (Staatsblad n°. 
285), laatstelijk gewijzigd bij Ons besluit van 
18 Augustus 1932 (Staatsblad n°. 442), wordt 
in plaats van "tot 1 Juni 1933" gelezen "tot 
1 Juni 1936". 

Art. II. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van den tweeden dag na dien der dag
teekening van het Staatsblad, waarin het is 
geplaatst. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 13den April 1933. 

s. 176. 

WILHELMINA. 
De Minister van Staat, 

:Minister van B innenlandsche Zaken, 
R u y s d e B e e r e n b r o u c k. 

(Uitgeg. 5 Mei 1933.) 

13 April 1933. BESLUIT tot verlenging van 
de schorsing van het bes! uit van den ge
meenteraad van Groningen van 30 J anuari 
1933, betreffende de demping van het Bin
nen-Damsterdiep in die gemeente en de 
slooping van het aan dat water gelegen 
voormalig poortershuisje. 

Ve,·lengd tot 1 November 1988. 

s. 177. 

13 A'[J'ril 1933. BESLUIT houdende wijzi
ging in de vastgestelde regeling betref
fende voorzieni ng in de kosten van huis
houdelijken en administratieven aard van 
den Centralen Raad van Beroep en de 
Raden van Beroep voor de Ongevallen
verzekering. 

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

Justitie van den 10 April 1933, 4e Afdeeling, 
n°. 865; 

Gelet op de Comptabiliteitswet 1927 (Staats
blad 11°. 259); 

Ovenvegende, dat het wenschelijk is eene 
wijziging te brengen in de vastgestelde rege
ling betreffende voorziening in de kosten van 
huishoudelijken en administratieven aard van 
den Centralen Raad van Beroep en de Raden 
van Beroep voor de Ongevallenverzekering; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Met ingang van 1 Mei 1933, de voorschrif

ten gegeven bij Ons besluit van den 19 No
vember 1920 (Staatsblad 11°. 821), buiten 
werking te stellen voor zooveel zij betreffen 
den Centralen Raad van Beroep en de Raden 
van Beroep voor . de Ongevallenverzekering. 

Onze Minister van Justitie is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst en van hetwelk af
schrift zal worden gezonden aan de Algemee
ne Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 13den April 1933. 
WILHELMINA. 

De Minister van J ustitie, J. Do n n e r. 
( Uitgeg . 21 April 1933.) 

s. 178. 

18 April 1933. BESLUIT tot vernietiging 
van de verordening van den Raad der ge
meente Sint-Maartensdijk van 16 Maart 
1932 tot wijziging van de verordening op 
het gebruik van de haven of kaai en de 
los- en ladingsplaats in die gemeente, voor 
zoover betreft het laatste lid van het 
nieuwe artikel 8 van laatstgenoemde ver
ordening. 

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

Economische Zaken en Arbeid en van Onzen 
Minister van Staat, Mini ter van Binnenland
sche Zaken van 4 Maart 1933, n°. 391, Af
deeling Arbeid, en van 10 Maart 1933, n°. 
4600, Afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Overwegende, dat door den R aad der ge
meente Sint-Maa,·tensdijk in zijne vergadering 
van 16 Maart 1932 eene verordening is vast
gesteld tot wijziging der verordening op het 
gebruik van de haven of kaai en de los- lm 
ladingsplaats in die gemeente, waarbij onder 
meer een nieuw lid is toegevoegd aan artikel 
8, welk lid aldus luidt: 

" Zonder toestemming van Burgemeester en 
Wethouders is het verboden te lossen of te la
den met een lier, gedreven door handkracht of 
door middel van stoom- of motorkracht."; 

dat met dit verbod beoogd wordt de plaatse
lijke werklooshe id te bestrij den, alsmede even
tueel gevaar te voorkomen, dat door laden of 
lossen met eene 1 ier, met name door het los
sen met bakken van_ met grint geladen sche
pen, veroorzaakt kan worden; 

Overwegen~e, dat de beoogde verruiming 
van plaatsehJke werkgelegenheid niet recht
vaardigt het vaststell en van eene verbodsbe
paling als de onderhavige, welke de bedrijfs
vrijheid te veel aan banden legt en belangheb
benden onnoodig op kosten kan jagen; 
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- dat, indien het lossen met eene lier gevaar 
met zich zou brengen, zulks kan worden tegen
gegaan door maatregelen, welke meer recht
streeks op de bestrijdi ng van zoodanig gevaar 
gericht zijn ; 

dat, daar het thans gestel de verbod meer 
bel angen aantast dan ter bereiking van de 
aangegeven doeleinden noodig is, die bepaling 
met het algemeen belang in strijd is te ach
ten· 

G~let op artikel 185 der Gemeentewet; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

28 Maart 1933, n°. 34); 
Gelet op het nader rapport van Onze voor

noemde Ministers van 6 April 1933, n°. 616, 
Afdeeling Arbeid, en van 11 April 1933, n°. 
7221, Afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
de door den Raad der gemeente Sint-Maar

trnsdijk in zijne vergadering van 16 Maart 
1932 vastgestelde verordening tot wijziging 
van de verordening op het gebruik van de 
h aven of kaai en de los- en ladingsplaats in 
die gemeente, voor zoover betreft het laatste 
lid van het nieuwe artikel 8 van l aatstgenoem
de verordening, te vernietigen wegens strijd 
met het a lgemeen belang. 

Onze Minister van Economische Zaken en 
Arbeid is belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsblad zal worden ge
pl aatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 18den April 1933. 
WILHELMINA. 

De M inister van Economische Zaken en Arbeid, 
T. J . V ers c huur. 

s. 179. 

De M inister van Staat, 
Minister van B innenlandsche Zaken, 
R u y s d e B e e r e n b r o u c k. 

(Uitgeg. 5 M ei 1933.) 

21 April 1933. WET houdende t ij delijke voor
ziening met betrekking tot het ter beschik
king van de Regeering stell en van per
sonen, bij wie tijdens het begaan van een 
strafbaar feit gebrekkige ontwikkeling of 
ziekelijke storing der geestvermogens be-

. stond. 
B ijl . Handel . 2de Kam er 1932/33, n°. 184, 

1- 7. 
Handel. id. 1932/33 bl z. "1453-1462 . 
B ijl . Handel. lste K amer 193'2/S3 n°. 184, 

blz. 1- 7. 
Handel . id. 193:2/33 blz. 536-547, 550. 
Wij WILHELMINA, enz. ; 

· Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat eene tijdelijke voorziening wenschelijk is 
met betrekking tot het ter beschikking van de 
R egeering stellen van personen, bij wie t ijdens 
het begaan van een strafbaar fe it gebrekkige 
ontwikkeling of ziekelijke stori ng der geest
vermogens bestond· 

Zoo is het, dat -Wij , den R aad van State enz. 
Art. 1. De artikelen 37, derde lid , en 37a, 

tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht 
blijven in zaken, waarin eindvonnis in eersten 
aanleg gewezen wordt na het tijdstip van in
werkingtreding van deze wet doch voor 1 Ja
nuari 1936, bui ten toepassing ten aanzien van: 

1 °. de misdrijven, omschreven in de titels 
XXII - met uitzondering van het misdrijf 
van arti kel 312 -, XXIV, XXV en XXVI 
van het Tweede Boek en in de artikelen 
416, 417 en 417bis van dat Wetboek; 

2°. de overtredingen, bedoeld in artikel 37, 
derde lid, 

behoudens het geval, dat de verdachte voor 
de vierde of volgende maal eenig misdrijf be
gaat, ieder volgend m isdr ijf telkens gepleegd 
binnen een jaar - t.ijden van verzekerde be
waring niet inbegrepen - nadat de laatste 
uitspraak te zijnen laste onherroepelijk is ge
worden. 

2 . . Deze wet t reedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 21sten April 

1933. 
WILHELMINA. 

D e Minist e1· van J ustitie, J. Don n er. 
(Uitg eg . 25 April 1933.) 

s. 180. 

21 April 1933. WET, houdende voorziening 
. inzake registers van den burgerl ijken stand 

te Simpelveld. 
Wij WILHELMINA, enz ... . doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is maatregelen te treffen 
met het oog op het verloren en verminkt zijn 
van registers van den burgerlijken stand te 
Simpelveld en het ontbreken van de hand
teekening van den ambtenaar onder akten uit 
registers : 

Zoo is het, dat Wij, den R aad van State enz. 
A rt. 1. Ter vervanging van de in den bij 

deze wet gevoegden staat vermelde dubbelen 
van registers van den burgerlijken stand der 
gemeente S impelveld, welke verloren of ver
minkt zijn, wordt van de •zich ter griffie van 
de arrondissements-rechtbank te Maastricht be
vindende andere dubbelen een afschrift ge
maakt door de zorg van den griffier bij ge
noemd college overeenkomstig regelen te stel
len door Onzen Minister van Justitie. D aarbij 
wordt in acht genomen, dat de eerste en de 
laatste bladzijde van elk register gekanttee
kend en a lle bladen gewaarmerkt moeten zijn. 

Onder register is begrepen een deel van een 
register. 

Onder afschrift is begrepen photografische 
reproductie. 

2. Elk afschrift wordt door een door Onzen 
Minister van Justitie aan te wijzen ambt.:,
naar met het oorspronkelijke register verge
leken. 

Hij , die de vergelijking doet, stelt aan het 
slot van elk afsch1·ift eene onderteekende ver
klaring, dat dit door hem met het oorspron
kelijke is vergeleken en eensluidend bevonden. 

3. De afschriften treden in de plaats van 
de verloren of verminkte dubbelen. 

4. Bij elk der in den bij deze wet gevoeg
den staat vermelde a kten uit de dubbelen van 
registers van den - burger lij ken stand der ge
meente Simpelveld, waaraan de onderteeke
ning van den ambtenaar van den burgerlijken 
stand ontbreekt, wordt, onder verwijzing naar 
deze wet en overigens overeenkomstig regelen 
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te -stellen door Onzen Minister van Justitie, 
aangeteekend, welke ambtenaar van den bur
gerlijken stand de akte volgens het zich ter 
griff ie van de arrondissements-rechtbank te 
Maast,·icht bevindende andere dubbel heeft ge
teekend. 

De akte , welke van zoodanige aanteekening 
is voorzien, heeft dezelfde kracht als ware zij 
door den ambtenaar geteekend. 

Op de af te geven afschriften of uittreksels 
van deze akten wordt steeds de aangebrachte 
aanteekening overgenomen. 

5. Het bedrag der kosten, welke ter uitvoe
ring van deze wet zijn gemaakt, wordt door 
Onzen Minister van Justitie op door hem te 
bepalen tijdstippen vastgesteld. Dit bedrag 
wordt door de gemeente Simpelveld aan den 
Staat voldaan. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 21sten April 

1933. 
WILHELMINA. 

De Minister van J"stitie, J. Don n e r. 
(Ui tg eg. 28 April 1933.) 

S,taat van de d"bbelen van registers van den 
b"rge,·lijken stand der gem eente Simpelveld, 

welke v e,·loren of verminkt zijn. 

R egisters van geboorten, van huwelijken en 
echtscheidingen en van overlijden over de 
jaren 1922 en 1923. 

Eerste blad van het register van huwelijken 
en echtscheidingen over het jaar 1880. 

Eerste blad van het register van overlijden 
over het jaar 1882. 

Staat ·van akten "it de dubb elen van regis
ters van den b"rgerlijken stand der gemeente 
Simpelveld, waarvan de onderteekening van 

den ambtenaar va.n den b"rgerlijken 
stand ontbreekt. 

Akten nos. 55 tot en met 80 van het register 
van geboorten over het jaar 1905. 

Akte n°. 10 van het register van huwelijken 
en echtscheidingen over het jaar 1905. 

Akten nos. 53 tot en met 65, 67, 68 en 69 
van het register van overlijden over het jaar 
1905. 

s. 181. 

21 April 1933 WET tot verzekering van mijn. 
arbeiders tegen geldelijke gevolgen van 
invaliditeit en ouderdom. 

Bijl. Ha.nd. 2e Kamer 1931/32, no. 405, 1-4; 
1932/33, n°. 60, 1- 7. 

Hand. id. 1932/33, blz. 1790- 1800. 
Bijl. Hawl . Je Kamer 1932/33, no. 60, blz. l. 
Hand. id., blz. 551. 
Wij WILHELMINA, enz ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is, dat, nadere regelen war. 
den gesteld met betrekking tot de verzekering 
van mijnarbeiders tegen geldelijke ge,olgen van 
invaliditeit en ouderdom : 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
.,., rt, 1. In deze wet wordt verstaan onder: 
a. de Bank: de Rijksverzekeringsbank; 

b. het Fonds : de te Heerlen. gevestigde stich
ting "Algemeen Mijnwerkersfonds van de 
Steenkolenmijnen in Limbur~" ; 

c. Onzen Minister: ,,Onze Minister, met de 
uitvoering der Invaliditeitswet belast ; 

d. mijnarbeider: degene, die hier te lande 
krachtens een arbeidsovereenkomst werkzaam 
is in een onderneming, waarin wordt uitgeoefend 
het bedrijf tot ontginning van steenkolemnij
nen, met uitzondering van dengene, die uitslui
tend toe~icht houdt of administratieve werk
~aamheden verricht. 

2. In de verzekering der mijnarbeiders tegen 
geldelijke gevolgen van invaliditeit, ouderdom 
en overlijden wordt met inachtneming van de 
bepalingen dezer wet voorzien door de Bank, 
overeenkomstig de bepalingen der Invaliditeits
wet en het Fonds, overeenkomstig het Regle
ment daarvan. 

, 3. Niet-verzekeringsplichtig ov0<eenkomstig 
de bepalingen der Invaliditeitswet, is : 

a. de mijnarbeider, die op_'1!l,ll dag van het . 
in werking treden dezer wet Mis van de pen- hd 
sioen kas van het Fonds en op dien dag niet 
krachtens artikel 51 der Invaliditeitswet ver
zekeringsplichtig is gebleven ; 

b. de mijnarbeider, die na den dag, waarop 
deze wet in werking treedt, lid wordt van de 
pensioenkas van het Fonds en bij den aanvang 
van dat lidmaatschap niet krachtens artikel 
51 der Invaliditeitswet verzekeringsplichtig is 
gebleven. 

4. 1. De mijnarbeider, bedoeld in artikel 3, 
letters a en b, die niet ook uit anderen hoofde 
dan wegens het lidmaatschap van de pensioen
kas van het Fonds niet-verzekeringsplichtig is 
krachtens de Invaliditeitswet, en bij diens 
overljjden zijn nagelaten betrekkingen, hebben 
tegenover het Fonds ten minste dezelfde aan
spraken, welke zij krachtens de bepalingen der 
Invaliditeits ... et ingeval van invaliditeit, ouder
dom en overlijden tegenover de Bank zouden 
kunnen doen gelden, indien artikel 3 met be
trekking tot dien arbeider niet zou hebben ge
golden. 

2. De in het voorga.and lid bedoelde mijnar
beider wordt voor de toepassing van dat lid 
geacht voor zijn verzekering in rekening te 
kunnen doen brengen zooveel maal rentezegels 
ter waarde van 60 centen als het aantal kalen
derweken - een deel van een kalenderweek 
voor een volle week gerekend - bedraagt van 
den duur van zijn lidmaatschap van de pensioen
kas van het Fonds. 

3. Het bepaalde bij artikel 41, leden 2, 3, 4, 5, 
7 en 8 der Invaliditeitswet is van toepassing 
op den mijnarbeider, bedoeld in het eerste lid, 
die hetzij op den dag, waarop zijn lidmaatschap 
van de pensioenkas van het Fonds aanvin", 
den leeftijd van 35 jaar nog niet had bereikt, 
hetzij op 1 Juli 1922 lid was van de pensioen
kas van het Fonds, en den dienst bij mijnonder
nemingen, aangesloten bij het Fonds, verlaat 
zond.er een voor onbepaalden tijd toegekend 
pens10en, waarop aanspraak bestaat ingevolo-e 
het bepaalde in het eerste lid. Bij het vastst~'r
len der door het Fonds verschuldigde wiskundio-e 
reserve wordt aangenomen, dat de mijnarbeid~r 
gedurende zijn lidmaatschap van de pensioen
kas van het Fonds tot de hoogste loonklasse 
heeft behoord. 

4. Het bepaalde bij artikel 41, leden 2, 3, 4, 
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.5, 7 en 8 is niet van toepassing, zoolang de in 
het derde lid bedoelde mijnarbeider, die geen 
N cderlander is, na het einde van den dienst 
bij een b\j het Fonds aangesloten mijnonder
neming, niet hier te lande in dienst treedt van 
een we.rkgever wienR onderneming niet bij het 
Fonds is aangesloten, ten ware deze mijnarbei
der aan de Bank en aan het Fonds schriftelijk 
verzoekt, dat het bepaalde in het vorengenoem
de artikel te zijnen aanzien wel wordt toegepast. 

5. Ten aanzien van den mijnarbeider, be
doeld in het derde lid van artikel 4, die na het 
einde van zijn lidmaatschap van de pensioen
kas van het Fonds overeenkomstig de bepalin
gen van het Reglement van het Fonds gebruik 
maakt van zijn recht zich aanspraken bij invali
diteit, ouderdom en overlijden te verzekeren, 
worden de voorwaarden voor die aanspraken 
voor de toepassing van de Invaliditeitswet 
geacht niet publiekrechtelijk te zijn geregeld. 

6. 1. Ten aanzien van den mijnarbeider, die 
op den dag van het in werking treden dezer 
wet lid is van de pensioenkas van het Fonds 
en die op dien dag verzekeringsplichtig is inge
volge de Invaliditeitswet, wordt artikel 39 
der Invaliditeitswet geacht niet van toepas
sing te zijn geweest. 

2. De in het voorgaande lid bedoelde mijn
arbeider wordt geacht voor zijn verplichte ver
zekering over den tijd van zijn lidmaatschap 
van de pensioenkas van het Fonds tot den dag, 
waarop deze ,,vet in werking treed\ in rekening 
te kunnen brengen zooveel maal rentezegels 
ter waarde van 60 centen, als het aantal kalen
derweken - een deel van een kalenderweek 
voor een volle week gerekend - bedraagt, van 
den vorenaangegeven duur van zijn lidmaat
schap van de pensioenkas van het Fonds. 

3. De benoodigde wiskundige reserve wordt 
overeenkomstig door Onzen Minister te geven 
voorschriften vastgesteld en door het Fonds 
overeenkomstig mede door Onzen Minister te 
geven voorschriften aan de Bank overgemaakt. 

7. Voor de toepassing van artikel 4 wordt 
een mijnarbeider, die hinnen veertien dagen 
na het einde van zijn dienst bij een mijnonder
neming, welke bij het Fonds is aangesloten, op
nieuw in loondienst treedt bij een bij het Fonds 
aangesloten mijnonderneming, geacht onafge.
broken in dienst te zijn gebleven bij een bij het 
Fonds aangesloten mijnonderneming. 

8. Het bepaalde bij artikel 39 der Invalidi
teitswet is niet van toepassing ten aanzien van : 

ei. een mijnarbeider, bedoeld in artikel 6, 
voor den duur van zijn lidmaatschap van de 
pensioenkas van het Fonds na den dag van het 
in werking treden dezer wet; 

b. een arbeider in den zin der Invaliditeits
wet die na den dag, waarop deze wet in werking 
treedt, lid wordt van de pensioenkas van het 
Fonds en die bij den aanvang van dat lidmaat
schap reeds verzekeringsplichtig is ingevolge 
de Invaliditeitswet. 

9. 1. Het Rijk verleent aan het Fonds ge
durende 75 jaren een uitkeering van vier hon
derd duizend gulden per jaar als b\jdrage in 
de lasten der verzekering van de mijnarbeiders, 
die op 31 December 1919 lid waren van de pen
sioenkas van het Fonds. 

2. De storting der Rijksbijdrage heeft voor 
het eerst plaats in de maand, volgende op die, 
waarin deze wet in werking is getreden, en ge-

schiedt verder jaarlijks in de maand Juli. 
10. 1. Voor den tijd, dat een mijnarbeider 

ten aanzien van wien artikel 39 der Invalidi
teitswet niet vn.n toepassing is, lid is van de 
pensioenkas van het Fonds, geldt het Fonds 
voor zooveel betreft de nakoming der bij of 
krachtens de Inavliditeitswet op den werkgever 
gelegde verplichtingen, als de werkgever van 
dien arbeider. 

2. Met betrekking tot de uitvoering van de 
verzekering ingevohi;e de Invaliditeitswet van 
den in het voorgaand lid bedoelden arbeider, 
geldt het bepaalde in de artikelen 11--20. 

11 . Ingeval de Raad van Arbeid een mijn
arbeider vrijstelt van den verzekeringsplicht of 
ontheft van de verplichting om premie te beta
len, zendt de Raad aan het Fonds een afschrift 
van het bewijs, dat hij ingevolge artikel 53 of 
artikel 216 der Invaliditeitswet aan den mijn
arbeider uitreikt. 

12. De voor een mijnarbeider overeenkom
stig de bepalingen der Invaliditeitswet door het 
Fonds verschuldigde premie wordt met inacht
neming der door Onzen Minister te geven voor
schriften door het Fonds in geld aan de Bank 
overgemaakt. 

13. 1. De mijnarbeider geeft zijn rentekaart 
tegen ontvangbewijs af aan het fonds, dat de 
rentekaart tegen ontvangbewijs aan den Raad 
van Arbeid doet toekomen. 

2. Verlaat een mijnarbeider den dienst van 
een b_ij het Fonds aangesloten onderneming en 
treedt hij niet binnen veertien dagen in dienst 
bij een anderen bij het Fonds aangesloten werk
gever, dan maakt het Fonds te zijnen behoeve 
een premie-certificaat OP. en zendt dit binnen 
zes weken nadat de m1jnarbeider den dienst 
verlaten l>eeft, aan den Raad van Arbeid. 

3. Een premie-certificaat wordt eveneens 
opgemaa.kt 

a. indien de mijnarbeider een aanvraag om 
rente indient bij den Raad van Arbeid ; 

b. ingeval van overlijden van den mijnar
beider; 

c. op verzoek van den Raad van Arbeid, 
indien de Bank het noodig heeft voor het op
maken van een wetenschappelijke ba!ans van 
het Invaliditeitsfonds. 

·14. Het fonds is verplicht aan den mijnarbei
der of bij diens overlijden aan zijn nagelaten 
betrekkingen op het verzoek een afschrift uit 
te reiken van het premie-certificaat in de geval
len, genoemd in artikel 13, derde lid, letters 
a. en b. 

15. Door Onzen Minister worden voorschrif
ten gegeven hetreffende de wijze, waarop het 
premie-certificaat moet zijn ingericht, de wijze, 
waarop het certificaat moet worden uitgereikt 
en de wijze, waarop de juistheid der gedane 
opgaven wordt gecontroleerd. 

16. De Raad van Arbeid geeft aan den mijn
arbeider en bij diens overlijden aan zijn nage
laten betrekkingen kennis van het bedrag aan 
premiën, dat krachtens het bij artikel 13, derde 
lid, letters a en b bepaalde voor den betrokken 
m\jnarbeider zal worden aangeteekend en van 
den tijd, waarover premie wordt geacht te 
zijn betaald. 

17. 1. De Raad van Arbeid houdt met in
achtneming van den inhoud van het premie
certificaat aanteekening van de premiën, be
doeld in het vorig artikel. 
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2. Ingeval een aanvraag om rente wordt in
gediend, voegt de Raad van arbeid bjj de door
zending dier aanvraag aan de Bank het premie
certificaat. 

3. Omtrent de vereffening van rentekaarten 
van ruijnarbeiders, die lid zijn van de pensioen
kas van het Fonds, kunnen zoo noodig door 
Onzen Miruster nadere regelen worden gegeven. 

18. 1. Indien het Fonds van oordeel is, dat 
er gevaar bestaat, dat een mijnarbeider voor 
wien het Fonds de ingevolge de J nvaliditeits
wet verschuldigde premie betaalt, blijvend in
valide zal worden, en dat dit gevaar kan worden 
afgewend door doelmatige behandeling of ver
pleging, is het bevoedg/ daarvan kennis te geven 
aan den R aad van Arbeid. 

2. Voorloopige maatregelen, door het Fonds 
genomen, worden door de Bank voortgezet, 
indien zjj zonder het ingrijpen van het Fonds, 
deze zelf ook zou hebben toegepast. De Bank 
vergoedt in dat geval de r eeds door het Fonds 
gedane uitgaven. 

19. •regen de kenrusgeving, als bedoeld bij 
artikel 16, staat overeenkomstig de bepa lingen 
van de Derde Afdeeling der Invaliditeitswet 
beroep open voQr den verzekerden mijnarbeider, 
en bij diens overljjden voor zijn nagelaten be
trekkingen, die aanspraak op rent.e kunnen 
maken. 

20. Tegen de vaststelling door de Bank 
van overeenkomstig het bepaalde bij artikel 
6, derde lid, en artikel 12, door het Fonds ver
schuldigde premie staat overeenkomstig de be
palingen van de Derde Afdeeling der Invalidi
teitswet beroep open voor het Fonds. 

21. Deze wet treedt in werking op een nader 
door Ons te bepalen dag. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 2lsten April 

1933 . 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken en Arbeid, 
T. J. Ver sc hu u r. 
(Uitgeg. 9 Mei 1933.) 

s. 182. 

21 April 1933. WET, houdende vaststelling 
van de Surinaamsche begrooting voor het 
d ienstjaar 1933. 

s. 183. 

21 April 1933. WET, houdende wijziging van 
het elfde hoofdstuk der Rijksbegrooting 
voor het dienstjaar 1932 (proefnemingen 
met een mechanisch bedrij f voor rijst en 
andere gewassen in S uriname ). 

s. 184. 

21 April 1933. WET, houdende vaststelling 
van de Curaçaosche begrooting voor het 
dienstjaar 193 3. 

s. 185. 

21 April 1933. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van N ederlandsch-lndië tot vast
stelling van Afdeeling I van de begroo
ting van N ederlandsch-l ndië voor het 
dienstjaar 1933. 

s. 186. 

21 April 1933. WET, houdende goedkeur ing 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van Nederlandsch- l ndië tot vast
stelling van Afdeeling II van de begroo
ting van Nederlandsch-l ndië voor het 
dienstjaar 1933. 

s. 187. 

21 April 1933. WET, houdende goedkeuring 
van het beslui t van den Gouverneur
Generaal van N ederlandsch-l ndië tot vast
stell ing van Afdeeling III van de begroo
ting van Nederlandsch-Indië voor het 
dienstjaar 1933. 

s. 188. 

21 April 1933. WET, houdende vaststelling 
van den post 3.3 van H oofdstuk IV van 
Afdeeling III van de begrooting van Ne
!lerlandsch-Indië voor het dienstjaar 1933. 

s. 189. 

21 April 1933. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van N ederl=dsch-l ndië tot vast
stelling van Afdeeling IIIA van de begroo
ting van N ederlandsch-Indië voor het 
dienstjaar 1933. 

s. 190. 

21 April 1933. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van Nederl=dsch-l ndië tot vast
stelling van Afdeeling IIIB van de begroo
t ing van N ede,·landsch-lndië voor het 
dienstjaar 1933. 

s. 191. 

21 Ap,·il 1933. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van Nederlandsch-l ndië tot vast
stelling van Afdeeling IIIC van de begroo
ting van N eaerl andsch-l ndië voor het 
dienstjaar 1933. 

s. 192. 

21 April 1933. WET, houdende goedkeuring 
van het beslu it van den Gouverneur
Generaal van N ederlandsch-I ndië tot vast
stelling van Afdeeling IV van de begroo
ting van N ederlandsch-I ndië voor het 
dienstjaar 1933. 

s. 193. 

21 A pril 1933. WET, houdende vaststelling 
van den post 4.9 van Hoofdstuk II van 
Afdeeling IV van de begrooting van N e
derlandsch-I ndië voor het dienstjaar 1933. 

s. 194. 

21 April 1933. WET, houdende vaststelling 
van Afdeeling V der begrooting van N e
derlandsch-lndië voor het dienstjaar 1933. 
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s. 195. 
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s. 203. 
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21 Apil 1933. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van N ederlandsch- l ndië tot vast
stelling van Afdeeling VA van de begroo
ting van Nederlandsch- l ndië voor he~ 
<lienstjaar 1933. 

s. 196. 

21 April 1933. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van N ederlandsch-l ndië tot vast
stelling van Afdeeling VI van de begroo
ting van Nederlandsch- l ndië voor het 
dienstjaar 1933. 

s. 197. 

21 April 1933. WET, houdende vaststelling 
van de posten 6.4 en 6.9 van Hoofdstuk 
II van Afdeeling VI van de begrooting 
van N ederla,ndsch-lndië voor het dienst
jaar 1933. 

s. 198. 

21 April 1933. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van Nederlandsch-lndië tot vast
steil ing van Afdeeling VI A van de begroo
t ing van N ederlandsch-lndië voor het 
dienstjaar 1933. 

s. 199. 

21 April 1933. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van Nederlandsch- l ndië tot vast
stelling van Afdeeling VII van de begroo
ting van N ederlandsch-l ndië voor het 
dienstjaar 1933. 

s. 200. 

21 Ap1·il 1933. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van Nederlandsch- l ndië tot vast
stell ing van Afdeeling VIIA van de begroo
t ing van N ede,·landsch-l ndië voor het 
dienstjaar 1933. 

s. 201. 

21 Ap1·il 1933. WET, houdende goedkeuring 
van het beslu it van den Gouverneur
Generaal van Nederlandsch-lndië tot vast
stelling van Afdeeling VIIB van de begroo
ting van N ede,·landsch-l ndië voor het 
dienstjaar 1933. 

s. 202. 

21 April 1933. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van Nederlandsch-lndië tot vast
stelling van Afdeeling VIIC van de begroo
ting van N ederlandsch-lndië voor het 
dienstjaar 1933. 

21 April 1933. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van N ederlandsch-l ndië tot vast
stelling van Afdeeling VIII van de begroo
ting van Nederlandsch- l ndië voor het 
dienstjaar 1933. 

s. 204. 

21 April 1933. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van Nede,·landsch- l ndië tot vast
stelling vanAfdeelingVIIIA van de begroo
t ing van N ederlandsch-l ndië voor het 
dienstjaar 1933. 

s. 205. 

21 April 1933. WET, houdende goedkeuring 
van het be luit van den Gouverneur
Generaal van Nede,·landsch-l ndië tot vast
stell ing vanAfdeelingVIIIB van de begroo
ting van N ederlandsch-lndië voor het 
dienstjaar 1933. 

s. 206. 

21 Ap,·il 1933. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van Nederlamdsch-lndië tot vast
stelling van Afdeeling IX van de begroo
ting van N ederlandsch-lndië voor het 
d ienstjaar 1933. 

s. 207. 

21 April 1933. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van Nederlandsch-l ndië tot vast
stelling van Afdeeling IXA van de begroo
ting van N ederlandsch-lndië voor het 
dienstjaar 1933. 

s. 208. 

21 April 1933. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal Yan N ederlandsch- l ndië tot vast
stelling van Afdeeling IXB van de begroo
ting Yan N ederlandsch-lndië voor het 
dienstjaar 1933. 

s. 209. 

21 April 1933. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van NederlandAsch-l ndië tot vast
stelling van Afdeeling X van de begroo
ting van Nederlandsch-l ndië voor het 
dienstjaar 1933. 

s. 210. 

21 April 1933. WET, houdende vaststelling 
van de posten 10.3 van Hoofdstuk I en 
10.3 van Hoofdstuk II van Afdeel ing X 
van de begrooting van Nede,·landsch-lndië 
voor het dienstjaar 1933. 
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s. 211. 

21 April 1933. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van Nederlandsch-lndië tot wij
ziging en aanvulling van Afdeeling II 
van de begrooting van Nederlandsch-lndië 
voor het dienstjaar 1933. 

s. 212 . 

21 April 1933. WET tot wijziging van de 
grens tu chen de gemeenten Barradeel en 
Harlingen. 

Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is, de gren tusschen de 
gemeenten Barradeel en Harlingen te wijzi
gen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad v~n State enz. 
Art. 1. Aan de gemeente Harlingen wordt 

een gedeelte van de gemeente Barradeel toe
gevoegd, zooclat de nieuwe gren tusschen de 
be ide gemeenten zal loopen a ls volgt: 

De g ,·ens vangt aan op den Zeedijk ten 
noorden van Harlingen en loopt van de grens 
van den Ze dijk { perceel n°. 2100) met de 
zee in zuidoostelijke richting over het midden 
van twee hard teenen palen, waarvan één ge
plaatst i op de kruin van den Zeedijk in de 
lijn der hectometerpalen, op een af tand van 
4,95 m. ten zuiden van hectometerpaal n°. 
127 en de andere tegen de Dijksloot ten zuid
oosten van den Zeedijk, welk gedeelte van de 
gren ligt op een afstand van 280 m. uit den 
uoordwe telijken hoek van het gebouw op per
ceel n°. 1938, gemeten in noordoostelijke rich
ting in het verlengde van den noordwestel ij 
ken muur van dat gebouw. Van laatstgenoem
den steen en paal af steekt de grens in dezelfde 
richting zuidoostwaarts de Dijksloot {perceel 
n° . 1991) over tot aan de zu idooste lijke grens 
daa ,·van en loopt vervolgens langs die zuid
oostelijke g rens tot aan het midden der grens
s loot tusschen de perceelen n°. 302 eenerzijds 
en no . 1733 en 299 anderzijds; van daar 
volgt de grens het midden van de gren sloot 
tusschen de perceelen nos. 302, 300 en 314 
eenerzijd en nos. 1733 en 299 anderzijds tot 
aan de bestaande grens tusschen de gemeente 
Ha,·lingen en Barradeel . Zij volgt deze grens, 
welke gevormd wordt door het midden der 
zu idwe te lijke grenssloot van perceel n°. 314, 
tot aan de zuidwestelijke punt van dit perceel, 
en loopt vervolgens noordoostwaarts langs het 
midd n der grenssloot tusschen perceel n°. 
314 eenerz ij ds en de perceelen nos. 316, 1566 
en 2089 anderzijds tot aan het sn ij punt met het 
midden der grenssloot tusschen perceel n°. 314 
eenerz ijds en perceel n° . 313 en den Schape
dijk and rzijds. V an dit punt a f steekt de 
grens den chapedijk over, rechthoekig op de 
as van het van hier uit zuidwaarts loopende 
ge deel te, tot het mi delen van de oo tel ij ke 
wegsloot: zij volgt het midden van deze sloot, 
welke de grens vormt van den Schapedijk met 
de perceelen nos. 333 en 332, zuidwaarts tot 
aan het midden der grenssloot tus chen de 
perceel en n°. 329 eenerzijds en nos. 332 en 
331 anderzijds, en loopt vervolgens I angs het 
mi dden van deze sloot en het oostelij ke ver-

lengde van dat midden tot aan de oo telijke 
zijde van de Sexbierumer Vaart. Zij volgt die 
zijde in zuidelijke richting langs de perceelen 
nos. 894, 2065 en 2066 tot aan de brug over 
de Sexbierumer Vaart, gelegen in den Rijks
weg van Leeuwarden naar Harl ingen, loopt 
la ngs den zuidwestelijken kant de r noord
ooste lijke landhoofden van die brug en ver
der in het verlengde van het meest zu idooste
lijke gedeelte daarvan tot aan perceel n° . 
928, langs de grens tusschen dit perceel en 
genoemden Rijksweg in noordoostelijke rich
ting, vervolgens eerst in oostelijke, daarna in 
zuidelijke richting lang het midden der grens
sloot tusschen de perceelen nos. 928, 927 en 
1954 eenerzijd en nos. 989, 921, 1218, 1526 en 
1527 anderzijds tot het nijpunt met het mid
den der grens loot tus chen de perceelen nos. 
1954 en 1528. Van dit punt loopt zij in rechte 
lijn naar het noordoostelijke hoekpunt van 
het perceel n° . 2040, welk hoekpunt het snij
punt is van het midden der grens loot tus
schen de perceelen nos. 1528 en 2040 met het 
midden der grenssloot tusschen de perceelen 
nos. 2040 en 1532 ; vervolgens loopt zij langs 
het midden van de gren sloot tus chen de 
perceelen nos. 2040 2041, 379 en 2044 eener
zijds en nos. 1532,' 2042 en 2043 anderzijds; 
daarna loopt zij eerst oostwaart en vervol
gens zuidwaarts langs het scheidingshek tus
schen de perceel en n°. 2044 eenerzijd en nos. 
2043 en 1601 anderzijd tot aan de Trekvaart 
van Leeuwarden naar Harlingen {perceel n°. 
1602), vervolgen dwar over die Trekvaart 
en over den ten zuiden daarvan loopenden weg 
{perceelen nos. 1602 en 1603) naar den noord
oostelijken hoek van het betonnen scheidings
hek tussçhen de perceelen nos. 1613 en 1935, 
daarna langs den oostelijken kant van dit 
hek tot aan het midden der grenssloot tus
schen de perceelen nos. 1613 en 1945, ver
vo lgens westwaarts, langs dit midden tot aan 
het scheidingshek tusschen de perceelen nos. 
1611 en 1945, daarna zu idwaarts langs dit 
hek en den westkant van het schiphuis, staan
de ten noorden van de opvaart tusschen de 
perceel en nos. 1222 en 1945 tot aan de noorde
lijke kadastrale grens van die opvaart, ver
volgens eer-t oostwaart , daarna zuidwaarts 
langs de noordelijke en langs de oostelijke 
zijde van die opvaart tot aan de Oude Trek
vaart van Leeuwarden naar Harl ingen; langs 
de noordelijke grens van die Trekvaart {per
ceel n°. 1883) loopt de gren in oostel ij ke 
richting tot aan het snijpunt met het noord
waarts verlengde van den westelijken muur 
van het huis op perceel n°. 1648. Van dit 
punt af loopt de grens over de Oude Trek
vaart en over den ten zuiden daarvan loopen
den Trekweg {perceel n°. 2168) naar het m id
den van een harclsteenen paal, wel ke ge
plaatst is in het snijpu nt van den oostelijken 
kant der opvaart n°. 1659 met het scheidings
hek tusschen perceel n°. 1648 en den Trek
weg, volgt dan den oostelijken kant van de op
vaart, perceelen no . 1659 en 1658, en daar
na oostwaarts den noordelijken kant van die 
opvaart tot aan het verlengde van het midden 
der grenssloot tusschen de perceelen nos. 1901 
en 1920, snijdt die opvaart {perceel n°. 1658) 
in de richting van dat verlengde, loopt verder 
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langs het midden van genoemde sloot in zui
delijke richting, waarna zij in het verlengde 
van dat midden de spoorbaan van H arlingen 
na ar Leeuwa,·den. ( perceel n°. 1849) oversteekt, 
en vervolgens oostwaarts loopt langs de -
door den zuidkant der langs de zuidelijke 
spoorsloot staande steenen gevorm d wordende 
- grens tusschen de perceelen nos. 1849 en 
2057 tot aan het midden der grenssloot tus
schen de perceelen nos. 2057 en 1093. Daar
na volgt zij in zuidelijke richting het midden 
van de grens loot tusschen de perceel en n°. 
2057 en den weg, n°. 1927, eenerzijds en nos. 
1093, 699 , 698 , 697, 693, 691 , 689, 688 , 687, 
842, 841 en 682 anderzijds, snijdt in het zuid
waarts ver lengde van dat midden den Achlu
mer Dijk (perceel n° . 1927) en loopt ve rvol 
gens in westel ijke richting langs het midden 
der zuidelijke wegsloot, welke de grens vormt 
tusschen de perceelen nos. 1927, 1926 en 1925 
-eenerzijds en nos. 675, 674, 662 en 1017 ander
zijds tot aan , den weg van Harling en naar 
Bolswa,·d, snijd t dezen weg volgens de lijn, die 
loopt van de noordwestelijke punt van perceel 
n°. 1017 naar de noordoostelijke punt van per
ceel n°. 1238, loopt van daar langs het mid
den van de grenssloot tusschen de perceelen 
nos. 1019 en 1238 eenerzijds en nos. 2037 en 
J 501 anderzijds, eerst in westelijke, dan in 
zu idelijke en daarna in zuidwestelijke richting 
tot aan het verlengde van het midden der 
grenssloot tusschen de perceelen nos. 470 en 
1362, van daar westwaarts langs dat verlengde 
en langs het midden van die sloot, vervolgens 
eerst westwaarts en daarna noordwaarts langs 
het midden der grenssloot tusschen de percee
len nos. 470 en 482 eenerzijds en n° . 1362 
anderzijds, vervolgens' westwaarts langs den 
zuidelijken kant van de tot perceel n°. 1811 
behoorende opvaart, gelegen ten noorden van 
perceel n°. 482, tot aan de Bolswarder Vaart, 
die zij in het verlengde van dien zuidelijken 
k ant sn ijdt. Zij volgt verder de westelijke zijde 
van die vaart in noor,delijke richting tot aan 
de opvaart, gelegen ten noorden van de per
ceelen nos . 586 en 585, loopt l angs den zuide
lijken kant van die opvaart en in het ver
lengde daarvan langs den waterkant, die de 
noordelijke grens vormt van de perceelen nos. 
2167 en 2159 tot aan den oostelijken kant van 
de Dijkvaart (perceel n°. 2158) , van daar 
noordwaarts in het verl engde van dien kant, 
welke de grens vormt tusschen de perceelen 
nos . 2158 en 2159 tot aan de schoeiing , welk€• 
de zuidel ij ke grens vormt van perceel n°. 
2157, en loopt langs dên zuidelij k 3n kant v:m 
deze schoei ing naar het midden van een ttard
steenen paal, die geplaatst is westelijk Y.tn 
het hek, dat de grens vormt van perceel r. 0

• 

2157 met den Zeedijk (perceel n°. 2161). Van 
dezen steenen paal af loopt de grens dwars 
over den Zeedijk naar het midden van een 
h ardsteenen paal , die geplaatst is op de kruin 
van den Zeedijk in de lijn der hectometer
palen, op een afstand van 8,65 m. ten noor
den van hectometerpaal n°. 2 en vervolgens in 
dezelfde richting tot aan de grens van den 
Zeedijk met de zee. 

Alle perceelen zijn kadastraal bekend ge
meente Sexbieru.ni, sectie A. 

2. Het grondgebied, dat aan de gemeente 

H arlingen wordt toegevoegd, gaat met ingang 
van 1 Mei 1933 tot die gemeente over. 

3. De kosten van verpleging van arme 
krankzinnigen in gestichten of woningen, be
doeld in artikel 35a der wet van 27 April 
1884 (Staatsblad n°. 96) , voor zoover zij tij
dens de opneming woonplaats hadden op het 
grondgebied, dat ingevolge artikel 1 naar de 
gemeente Harlingen overgaat, komen van 1 
Mei 1933 af voor rekening van die gemeente. 

4. 1. Alle kadastrale en andere stukken, uit
si u itend betrekking hebbend op hetgeen vol
gens arti kel 1 naar de gemeente Harl ingen 
overgaat, worden aan die gemeente overge
dragen. 

2. Het bestuur van de gemeente Barradeel 
heeft te allen tijde het recht, kosteloos inzage 
te nemen van het archief der gemeente H ar
lingen en op kosten zijner gemeente afschriften 
of uittreksels van de zich in dat archief be
vindende stukken te vorderen. 

5. 1. Burgemeester en wethouders van de 
gemeente B arradeel zenden vóór 15 Mei 1933 
aan burgemeester en wethouders van de ge
meente Harlingen een uittreksel uit het be
volkingsregister betreffende de in dat register 
ingeschreven personen, gevestigd op het grond
gebied, dat ingevolge artikel 1 naar de ge
meente Harlingen overgaat, welk uittreksel de 
voor de inschrijving in het bevolkingsregister 
der gemeente Harlingen noodige gegevens be
vat. 

2. Burgemeester en wethouders van de ge 
meente Bar,·adeel zenden vóór 15 Mei 1933 
aan burgemeester en wethouders van de ge
meente Harlingen, voor zoover de betrokken 
personen op 1 J anuari 1933 gevestigd zijn op 
het overgaand gebied, een ui ttreksel uit de 
sedert 1 April 1933 geldende kiezerslijst. 

3. Het uittreksel, bedoeld in het tweede 
lid , wordt aan de sedert 1 April 1933 gelden
de kiezerslijst der gemeente H a,·lingen toege
voegd en vormt daarmede één geheel. De na
men van de op het uittreksel voorkomende 
personen worden afgevoerd van de kiezerslijst, 
waarop zij voorkwamen. 

4. De ingezetenen, gevestigd op het grond
gebied, dat ingevolge artikel 1 naar de ge
meente Harling en overgaat, worden ten aan
zien van de kiezers! ijst en voor de verkiesbaar
heid tot leden van den gemeenteraad van 1 
Mei 1933 af als ingezetenen der gemeente 
Harlingen beschouwd. 

6 . 1. Voor de toepassing van arti kel 5, 
laatste zinsnede, der wet van 15 Juli 1929 
(Staatsblad n°. 388), sedert gewijzigd, wordt 
het aantal inwoners op 1 J anuari 1933 van de 
gemeente Harlingen vermeerderd en dat van 
de gemeente Barradeel verminderd met het 
aanta l inwoners, hetwelk op dien datum ge
vestigd was op het geb ied, dat aan de ge
meente Harlingen wordt toegevoegd. 

2. De uitkeering uit het gemeentefonds, in
gevolge artikel 3, onder b, der wet van 15 
Juli 1929 (Staatsblad n°. 388), sedert gewij
zigd, door de gemeente H wrlingen te ontvan
gen over de uitkeeringsjaren 1933/1934, 1934/ 
1935 en 1935/1936, bedraagt: 

a. voor zooveel betreft het aantal inwoners, 
hetwelk op J Januari 1933 gevestigd was op 
het gebied, dat aan deze gemeente wordt toe-
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gevoegd, eene gelijke som als voor dit aantal 
mwoners door de gemeente Ba,-rade,el uit het 
gemeentefonds zou w01,den ontvangen; 

b. voor zooveel betreft het aantal inwoners 
op 1 Januari aan elk der genoemde uitkee
ringsjaren voorafgaande, verminderd met het 
aantal inwoners, onder a genoemd, de som, 
welke per inwoner krachtens de voormelde 
wetsbepaling aan de gemeente Harlingen toe
komt. 

7. Voor de bepaling van de uitkeering per 
inwoner bedoeld in artikel 9 der wet van 15 
Juli 1929 (S taatsblad n°. 388), sedert gewij
zigd , voor het eerstvolgend vijfjarig tijdvak, 
aanvangende met het jaar 1936/1937, wordt 
ten aanzien van de gemeenten Barradeel en 
Harlingen geen rekening gehouden met_ de 
gemeenterekening over 1933 en het belastmg
jaar 1933/1934 . 

8. 1. Aan de gemeente Barrade-el wordt 
door de gemeente H wrlingen eene schadeloos
stelling uitgekeerd, waarvan het bedrag wordt 
bepaald door Gedeputeerde Staten van Fries
land of, in hooger beroep, door Ons, den Raad 
van State gehoord. 

2. De beslissing van Gedeputeerde Staten 
wordt m et redenen omkleed, medegedeeld aan 
de raden der gemeenten Bar1•ade.el en Harlin
gen en aan den Minister van Binnenlandsche 
Zaken. 

3. Gedurende dertig vrije dagen kan zoowel 
de raad der gemeente Barradeel a ls die der 
gemeente Ha1'lingen tegen de beslissing van 
Gedeputeerde Staten bij Ons in beroep komen. 
De Minister van Binnenlandsche Zaken geeft 
van een ingesteld beroep dadelijk kennis aan 
Gedeputeerde Staten en aan het bestuur der 
andere gemeente. 
· 4. Onze beslissing wordt aan de belang
hebbende partijen medegedeeld en in de N e
derlandsche Staatscourant opgenomen. 

9. De uitkeering van het bedrag der schade
loosstelling, in artikel 8 bedoeld, h~eft plaats 
binnen zes maanden nadat de beshssmg van 
Gedeputeerde Staten in kracht van gewijsde is 
gegaan of door Ons in hooger beroep is be
slist, met vergoeding van 5 percent rente per 
jaar van 1 Mei 1933 af. 

10. 1. Mocht de te Almen,um, in het aan 
de gemeente Harlingen overgaande gebied, 
gelegen openbare lagere school worden opge
heven, dan zal de gemeente Harl ingen, zonder 
hiervoor aan de gemeente Barradeel eemge 
vergoeding in rekening te brengen, tot hare 
openbare lagere scholen toelaten ~e leerli_1;1gen 
uit de gemeente Ba1'radecl, van wie redehJker
wijze, in verband met hunne woonplaats en de 
p laats der school te Almen(Um, kan worden 
aangenomen, dat zij bij het blijven bestaan van 
laatstgenoemde school deze zouden hebben 
bezocht. 

2. Geschillen omtrent de uitvoering van dit 
artikel worden beslist door Gedeputeerde Sta
ten van Friesland. 

ll. De op 30 April 1933 in het aan de ge
meente Harlingen toe te voegen gebied der 
gemeente Barradeel bestaande besluiten, amb
tenaren en machten zullen, met inachtneming 
van de bepalingen dezer wet, voortduren, tot
dat door het bevoegd gezag eene andere rege
ling is getroffen. 

12. Met ingang van 1 Mei 1933 worden in 
a lle wetten en daarop gegronde voorschriften 
onder de gemeenten Barradeel en Ha,·lingen 
de gemeenten verstaan zooals zij bij artikel 1 
dezer wet zijn gewijzigd. 

13. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 21sten April 

1933. 

s. 213. 

WILHELMINA. 
De Ministe,· van Staat, 

Ministe,· van B innenlandsche Zaken, 
R u y s d e B e e r e n b r o u c k. 

(Uitgeg. 28 April 1933. ) 

21 April 1933. WET tot wijziging van de 
grens tusschen de gemeenten Zutphen en 
Gorssel. 

Wij WILHELMINA, enz . ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is wijziging te brengen in 
de grens tusschen de gemeenten Zmphen en 
Gorssel; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State enz. 
Art. 1. Met ingang van 1 Mei 1933 worden 

gevoegd: 
a . bij de gemeente Zutphen de gedeelten 

der gemeente Gors&el , gelegen ten Westen, ten 
Zuidwesten en ten Zuiden van de volgende 
lijn. 

Aanvangende aan het midden van de rivier 
den IJssel, volgt de lijn het verlengde van 
het midden van het Twenthekanaal en verder 
het midden van dat kanaal tot het verlengde 
van het midden van de doorlaat in het per
ceel kadastraal bekend gemeente Gorssel, 
sectie D. 2633, en volgt verder in rechte lijn 
laatstgenoemd verlengde en midden tot het 
midden van de Polb eek op de grens der ge
meente Zutphen; 

b. bij de gemeente Gorssel het gedeelte der 
gemeente Zutphen, gelegen ten Noordoosten 
van het midden van het Twenthekanaal. 

2. 1. De naar de gemeente Zutphen over
gaande personen, die ingezetenen der gemeente 
Gorssel zijn, worden van 1 Mei 1933 af als 
ingezetenen der gemeente Zutphen beschouwd, 
mede voor de verkiesbaarheid als leden van 
den gemeenteraad. 

2. Te hunnen aanzien zendt het gemeente
bestuur van Gorssel aan dat van Zutphen vóór 
20 Mei 1933 een uittreksel uit de sedert 1 
April 1933 geldende kiezerslijst. Dit uittreksel 
wordt aan de sedert laatstgenoemden datum 
geldende kiezerslijst der gemeente Zutphen 
toegevoegd en vormt daarmede één geheel; de 
namen van de op het uittreksel voorkomende 
personen worden afgevoerd van de kiezerslijst, 
waarop zij voorkwamen. 

3. De kosten der verpleging van arme 
krankzinnigen in gestichten of woningen, be
doeld in artikel 35a der wet van 27 April 
1884 (Staatsblad n°. 96), voor zoover zij tij
dens de opneming woonplaats hadden op het 
grondgebied, dat ingevolge artikel 1 tot de 
gemeente Zutphen overgaat, komen van 1 
Mei 1933 af voor rekening van die gemeente. 

4. 1. Alle kadastrale en andere stukken, 
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uitsluitend betrekking hebbende op de gebie
den, welke vo lgens artikel 1 tot de gemeenten 
Zutphen en Gonsel overgaan, worden weder
keerig door de besturen dier gemeenten aan 
elkander overgedragen. 

2. Het bestuur der gemeente Zutphen en 
dat der gemeente Gorssel hebben te allen tij de 
het recht kosteloos inzage te nemen van on
derscheidenlijk de archieven der gemeente 
Gorssel en Zutphen en van de zich in die ar
chieven bevindende stukken, afschriften of uit
treksels op kosten hunner gemeente te vorde
ren, eveneens voor wover deze betrekking 
hebben op de volgens artikel 1 naar de ge
meenten Zutphen en Gors;;el overgaande ge
bieden. 

5. 1. Voor de toepassing van artikel 5, 
laatste zinsnede, der wet van 15 Juli 1929 
(Staatsblad n°. 388), sedert gewijzigd, wordt 
het aantal inwoners op 1 J anuari 1933 van 
de gemeente Zutphen vermeerderd en dat van 
de gemeente Gorssel verminderd met het aan
tal inwoners, hetwelk op dien datum geves
tigd was op het gebied, dat aan de gemeente 
Zutphen wordt toegevoegd. 

2. De uitkeering uit het gemeentefonds, in
gevolge arti kel 3, onder b, der wet van 15 
J uli 1929 (Staatsblad n°. 388), sedert gewij 
zigd, door de gemeente Zutphen over de uit
keeringsjaren 1933/34 , 1934/35 en 1935/36 te 
ontvangen, bedraagt : 

a. voor zooveel betreft het aantal inwoners, 
hetwelk op 1 J anuari 1933 gevestigd was op 
het geb ied, dat aan deze gemeente wordt toe
gevoegd, een gelij ke som als voor dit aantal 
inwoners uit het gemeentefonds zou worden 
ontvangen door de gemeente Gorssel; 

b. voor zooveel betreft het aantal inwoners 
op 1 J anuari aan elk der genoemde uitkee
ringsjaren voorafgaande, verminderd met het 
aantal inwoners, onder a genoemd, de som, 
wel ke per inwoner krachtens de voormelde 
wetsbepaling aan de gemeente Zutphen toe
komt. 

6. 1. Deze wet heeft geenerle i invloed op de 
uitkeering van het aandeel van de gemeenten 
Zutphen en Gorssel in de over 1933 geheven 
hoofdsom der grondbelasting. 

2. Ter zake van aanslagen in directe be
lastingen, waarvan het tijdvak van aanslag 
tijdens het in werking treden van deze wet 
reeds is aangevangen maar nog niet is ge
e indigd, vindt tusschen de gemeenten Zutphen 
en Gorssel geen verrekening pi aats. Op deze 
aanslagen blij ven de wettelijke bepalingen van 
toepassing, welke ten tijde van den aanvang 
van het tijdvak van aanslag van kracht waren. 

7. 1. Zij , die op 1 Mei 1933 voorkomen op 
de lijsten, bedoeld in de artikelen 17 en 45 
der Drankwet en op dien dag geve stigd zijn op 
het naar de gemeente Zutphen overgaand ge
bied, worden overgeschreven op de l ij sten der 
gemeente Zutphen, tenzij van hen vóór 1 J uni 
1933 bij het gemeentebestuur van Gors&el een 
verzoek inkomt om op de lijsten dier gemeente 
ingeschreven te blijven. 

2. Bij deze overschrijving geschiedt de in
schrijving in volgorde van de dagen, waarop 
de verzoeken om vergunning of verlof van de 
reeds ingeschrevenen en van de over te schrij 
ven personen bij de betrokken gemeentebestu-

ren inkwamen; voor zoover verzoeken op den
zelfden dag inl.vamen, gaat de in leeftijd 
oudere voor; bij gel ij ken ouderdom bes! ist het 
lot. 

3. Ten aanzien van eene vergunnings- of 
van eene verlofsakte , geldende voor eene Jo
cal ite it in een huis, gelegen in het volgens deze 
wet naar de gemeente Zutphen overgaand ge
bied, kan vermelding van eene localiteit in 
een ander huis, a ls bedoeld bij de artikelen 
28 en 47 der Drankwet, tot 1 Mei 1943 slechts 
plaats vinden, indien de vergunning of het 
verlof wordt overgebracht naar eene local ite it 
in een huis, dat vóór de grenswijziging tot 
dezelfde gemeente behoorde als het eerstbe
doelde hu is. 

8. Met ingang van 1 Mei 1933 worden in 
a ll e wetten en daarop gegronde voorschriften 
onder de gemeenten Zutphen en Gorssel die 
gemeenten verstaan, zooals zij bij artikel 1 
dezer wet zijn gewijzigd. 

9. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer a fkondi g ing . 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te ' s-Gravenhage, den 21sten April 

1933. 

s. 214. 

WILHELMINA. 
De Minister van Staat, 

Ministe,· van B innenlandsche Zaken, 
Ru ys de Be erenbrouck. 

(Uitgeg. 28 April 1933.) 

21 April 1933. BESLUIT, waarbij , met in
trekking van het Koninklijk besluit van 
den 30sten December 1931 (Staatsblad n°. 
558): 

1°. aan de vereeniging "Vereenig ing 
der Broeders van Liefde", gevestigd te 
V enray, vergunning wordt verleend om de 
gebouwen harer stichting "St. Servatius" 
te Venray voor een gedeelte in te r ichten 
a ls krankzinnigengesticht; 

2°. het St. Antonius- en het St. Aloy
siuspaviljoen, behoorende tot de stichting 
,,St. Servatius", gezamenl ijk worden aange
wezen a ls eene inrichting welke niet a ls 
krankz innigengesticht wordt beschouwd, 
ook wanneer daarin meer dan twee krank
zinni gen worden verpleegd. 

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

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken, 
van 13 April 1933, n°. 3338, afdeel ing Arm
wezen; 

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

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Met intrekking van Ons besluit van 30 De

cember 1931 (Staatsblad n°. 558) te bepalen: 
Art. 1. Aan de vereeniging "Vereeniging 

der Broeders van Liefde" , gevestigd te Ven
ray, wordt vergunning verleend om van hare 
stichting "St. Servatius", gelegen in de ge
meente Venray, de gebouwen, tot dusver be
stemd en gebezigd voor de verpleging der 
luankzinnigen, met uitzondering van twee pa
vil joenen, in te ri chten tot een gesticht voor 
krankzinnigen overeenkomstig de voorheen en 
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thans overgelegde teekeningen en daarbij ge
geven beschrijving. 

2. Van de stichting worden de paviljoenen, 
op de overgelegde situatieteekeningen gemerkt 
E en F en op de stichting onderscheidenlijk 
bekend als het St. Antoniuspaviljoen en het 
St. Aloysiuspavil joen, onder de voorwaarden, 
vermeld in artikel 10, gezamenlijk aangewezen 
als eene inrichting, welke niet als gesticht 
wordt beschouwd, ook wanneer daarin meer 
dan twee krankzinnigen worden verpleegd. 

Wij behouden Ons voor, die voorwaarden, 
wanneer dit noodig blijkt, aan te vullen of te 
wijzigen. 

3. In het gesticht voor krankzinnigen mo
gen niet meer dan 635 mannelijke krankzin
nigen verpleegd worden. 

Evenwel mogen in het gesticht gedurende 
het tij dvak, e indigende 1 Januari 1942, nog 
60 mannelij ke krankzinnigen verpleegd wor
den. 

4. In de inrichting, bedoeld in artikel 2, 
mogen niet meer dan 99 mannen verpleegd 
worden. 

Evenwel mogen er gedurende het tijdvak, 
e indigende 1 Januari 1942, nog 20 mannen 
verp leegd worden. 

5. Zonder toestemming van Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken mogen op het ter
rein van de stichting "St. Servatius" geen op
sta ll en, hetzij overeenkomstig de teeken ingen 
en beschrijving, bedoeld in artikel 1, worden 
opgericht en mag niet aan derden de beschik
king· over eenig deel van het terrein worden 
gegeven. 

6. Zonder toestemming van Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken mag in de gebou
wen van de stichting, de rioleering en verdere 
inrichtingen op het terrein, zoomede in de 
omheining van de tuinen, geen verander ing 
worden aangebracht, welke ten gevolge zouden 
hebben, dat zij niet meer geheel overeenstem
den met de teekeningen en beschrijving, be
doeld in artikel 1. 

7. In elk voor meer dan één verpleegde 
bestemd slaa pvertrek wordt op een du idelijk 
zichtbare plaats aangegeven het aantal per
sonen, waarvoor het vertrek bestemd is. 

8. De geneeskundi ge behandeling der ver
pleegden wordt opgedragen aan ten minste 
4 geneeskundigen , die gevestigd moeten zijn 
in een woning op of nabij het terrein van de 
stichting en geen andere geneeskundige prak
tijk, tenzij consul tatieve, mogen uitoefenen. 

9. ·v an e lke opneming, ontslag, of overlij 
den van een verpleegde wordt binnen twee 
weken eene schriftelijke kenn isgeving gezon
den aan di engene der Inspecteurs, bedoeld in 
artikel 1 der wet van 27 April 1884 (Staats
blad n°. 96), die door Onzen Minister van 
Binnenla ndsche Zaken is be last met het toe
zicht op de stichting "St. Servatius". 

10 . De voorwaarden, bedoeld in artikel 2, 
1 ui den als vo lgt: 

1. Tot de inrichting wordt te allen tijde 
toegang verleend aan den Inspecteur, belast 
met het toezicht op de stichting "St. Serva
ti us". 

2. Het bestuur, de geneeskundigen, verbon
den aan de inrichting, benevens het overige 
aldaar werkzame personeel , geven den Inspec-

teur de door hem verlangde i nl ich ti ngen. 
3. De geneeskundigen, verbonden aan de 

inrichting, maken regelmatig ten aanzien van 
de verpleegden, aan hunne behandeling toe
vertrouwd, nauwkeurige aanteekeningen, welke 
een duidelijk beeld geven van de voorgesch ie
denis, zoomede van den toestand van de ver
p leegden in lichamelijk , geestel ijk en maat- · 
schappel ijk opzicht, van de wijzigingen, welke 
deze toestand ondergaat, van bij zondere voor
vallen en van hetgeen in het belang der ver
pleegden wordt gedaan; u it deze aanteekenin
gen moet voorts nu en clan blijken, of voort
zetting van de verpleging in de in r ichting nog 
noodzakelijk of wenschelij k is. Zij worden na 
het ontslag of overlij den van den verpleegde 
zorgvuldi g bewaard gedurende vij f en twintig 
jaren. Van deze aanteekeningen wordt aan 
den Inspecteur op zijn verlangen inzage ge
geven. 

4. De verpleegden mogen niet worden be
lemmerd zich schr iftelijk te wenden tot de 
hoofden der Departementen van Al gemeen 
Bestuur, tot den Inspecteur en tot den Offi
cier van Justitie . 

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

ouders of van den voogd, ingeval de verpleeg
de staat onder ouderl ijke macht of voogdij ; 

b. op schriftelijke verklaring van den ge
neeskundige, of zoo er meer zij n, van den 
eersten geneeskundige, dat zijne verpleging 
iu de inrichting niet langer noodzakel ijk of 
wenschelijk is; 

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

schriften, welke door Onzen Minister van Bin
nenlandsche Zaken ten aanzien van het be
paalde in dit artike l mochten worden gegeven. 

11. Aan den Inspecteur wordt te a ll en tijde 
toegang verleend tot de dienstgebouwen van 
de stichting "St. Servatius". 

12 . Het bestuur draagt zorg, dat een a f
schr ift van dit besluit en van de Minister ieele 
beschikkingen, bedoeld in artikelen 5, 6 en 10, 
zoomede een copie van de teekeningen en be
schrijving, bedoeld in artikel 1, aanwezig zijn 
in de stichting "St. Servatius" en aan den 
Inspecteur, zoomede aan den Officier van Ju
stitie, te allen tijde op verlangen worden voor
gelegd. 

Onze Minister van Binnenl andsche Zaken is 
belast met de uitvoer ing van dit beslui t, dat 
in het Staatsb/,aif, zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 21sten Apri l 1933. 

s. 215. 

WILHELMINA. 
De Minister van Staat, 

Minister van B innenlandsche Zaken, 
R u y s d e B e e r e n b r o u c k. 

(Uitgeg . 12 Mei 1933.) 

21 April 1933. BESLUIT, houdende : 
1 °. intrekking van het Koninklijk be

sluit van den 29sten Juli 1927 (Staatsblad 
n°. 281), waarbij aan de Vereeniging der 
Zusters van Liefde, gevestigd te Venray, 
vergunning wordt verleen<;! op een terrein 
in de gemeenten Noordwijk en Noordwij
kerhout een gesticht voor krankzinn igen 
op te ,·ichten; 
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2° . verl eening van vergunning aan de 
Vereenig ing der Zusters van Liefde , ge
vestigd te V cnray, om van de sti()h t ing 
Stichting " Huize Sancta Maria" de ge
bouwen bestemd en gebez igd voor de ver
pleging van lijderessen, met uitzondering 
van het pav iljoen St. Liduina , in te rich
ten tot een gesticht voor krankzinnigen ; 

3°. aanwijzing van het pavi ljoen St. 
Liduina a ls eene inrichting, welke niet a ls 
ki-a nkzinni gengesticht wordt beschouwd, 
ook wa nneer daarin meer dan twee krank
zinnigen wo~den verpleegd. 

Wij WILHE LMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Staat , Minister van Binnenl a ndsche Zaken van 
13 April 1933, n°. 3268, afdeel ing Armwezen ; 

Gelet op de wet van 27 April 1844 (Staats-
blad n°. 96) , laatstelijk gewijzigd bij de wet 
van 31 Me i 1929 (Staatsblad n°. 275}; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. 1. Met ingang van 1 Juni 1933 wordt 

ingetrokken Ons bes lui t van 29 Juli 1927 
(S.taatsblad n°. 281). 

2. Aan de Vereeni g ing der Zusters van 
Liefde, gevesi,igd te V enray, wordt vergunning 
verleend om van de stich t ing " H u ize Sancta 
M aria", gelegen in de gemeenten Noordwijk 
en N oo,·dwijkerhout, de gebouwen bestemd en 
gebezigd voor de verpleging van lijdere sen, 
met ui tzondering evenwel va n het in 1932 in 
gebruik genomen paviljoen St. Liduina, in te 
richten tot een gesticht voor krankzinnigen. 
Zoowel voor het gesticht als voor de inrich
t ing, bedoeld in art. 3, zu ll en gelden de 
voorheen en thans overgelegde teekeningen 
en daarbij gegeven beschrijving. 

3. H et in artikel 2 bedoelde paviljoen St. 
Liduina wordt onder de voorwaarden, vermeld 
in art. 12, aangewezen a ls eene inrichting, 
welke niet a ls gesticht wordt beschouwd, ook 
wanneer daa rin meer dan twee krankzinnigen 
worden verpleegd. 

Wij behouden Ons voor, di e voorwaarden, 
wa nneer dit noodi g blij kt, aan te vullen of te 
wijzigen. 

4. Onze Minister van Binnenlandsche Za
ken bepaalt na de voltooiing van elk pavil
joen het t ijdstip , waarop dit in gebrui k mag 
worden genomen en het maximum van het 
aantal ve rpl eegden, dat daarin mag worden 
opgenomen . 

5. In het gesticht mogen niet meer dan 
621 vrouwelijke krankzinni gen verpleegd wor
den. 

Evenwel mogen er gedurende het tijdvak, 
ei ndigende 31 December 1938, nog 45 vrouwen 
worden ve rp leegd. . 

6. I n de inrichting, bedoeld in art. 3, mo
gen niet meer dan 90 vrouwen ve rpl eegd wor
den. 

Evenwel mogen er gedurende het tijdvak, 
e indigende 31 December 1938, nog 13 vrou
wen verp leegd worden. 

7. Zonder toestemming van Onzen Mi nister 
van Binnenl andsche Zaken mogen op het ter
re in de r stich t ing " Huize Sa ncta Maria" geen 
opstall en, tenzij overeenkomstig de teekenin
gen en be chrijving, bedoeld in artikel 2, wor-

den opgericht en mag niet aan derden de be
schikking over eenig deel van dit terre in wor
den gegeven. 

8. Zonder toestemm ing van Onzen Minister 
van Binnenlandsche Za ken mag in de gebou
wen der stich t ing " Huize Sancta M aria" de 
riol eering en verdere inrichtingen op het ter
re in, zoomede in de omheining van de tuinen, 
geen verander ing worden aangebracht, welke 
tengevolge zouden hebben, dat zij niet meer 
geheel overeenstem men met de teekeningen en 
beschrijving, bedoeld in artikel 2. 

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

10. De geneeskundige behandeling der ver
p leegden wordt opgedragen aan tenmin te vier 
geneeskundigen, die gevestigd moeten zijn in 
woningen nabij het terrein der stichting " Huize 
Sancta Ma ria" en geen andere geneeskundige 
practijk mogen uitoefenen dan ten di enste der 
stich ti ng. 

ll . Van elke opneming, on tsl ag of over
lijden van een verpleegde wordt binnen twee 
weken eene schriftelijke kennisgeving gezon
den aan diengene der inspecteu rs, bedoeld in 
art. 1 der wet van 27 Ap,il 1884 (Staatsblad 
11°. 96), die door Onzen Mi nister van Binnen
la ndsche Zaken is belast met het toezicht op 
de stichting " Huize Sancta M aria". 

12 . De voorwaarden, bedoeld in a rtikel 3, 
luiden a ls volgt: 

1. Tot de inrichting wordt te a ll en t ijde 
vrije toegang verleend aan den inspecteur, be
last met het toez icht op de stichting " Huize 
Sancta M ar ia". 

2. H et bestuur, de geneeskundigen, ver
bonden aan de inricht ing, benevens het over ige 
aldaa r werkzame personeel , geven den inspec
teur de door hem verlangde inlichtingen. 

3. De geneeskundigen, verbonden aan df' 
inrichting, m aken regelmati g ten aanzien van 
de verpleegden, aan hunne behandeling toe
vertrouwd, nauwkeurige aanteekeningen, welke 
een duidelijk beeld geven van de voorgesch ie
denis, zoomede van den toestand van de ver
pleegden in I ichamelijk , geestelijk en maat
schappelijk opzicht, van de wijzigingen, welke 
deze toestand ondergaat, van bijzondere voor
val I en en van hetgeen in het belang der ver
pleegden wordt gedaan; uit deze aanteekenin
gen moet voorts nu en dan blijken of voort
zetting van de ve rpl eging in de inrichti ng nog 
noodzakel ijk of wenschelijk is. Zij worden na 
het ontslag of overlijden van den verpleegde 
zorgvuldig bewaard gedurende vijf en twintig 
jaren. Van deze aanteekeningen wordt aan 

1 den inspecteur op zijn verlangen inzage ge
geven. 

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

5. Een verpleegde wordt ontslagen: 
a. op e igen verzoek, of op dat van een der 

ouders of van den voogd, ingeval de ver
pleegde staat onder oude1·lijke mach t of 
voogdij ; 

b. op schrifte lijke verklaring va n den eer
sten geneeskundige, dat zijne verpleging in 
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een inrichting niet langer noodzakelijk of 
wenschel ij k is; 

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

schriften , welke door Onzen Minister van Bin
nenlandsche Zaken ten aanzien van het be
paalde in dit artikel mochten worden gegeven. 

13. Aan den inspecteur wordt te allen tijde 
vrije toegang verleend tot de dienstgebouwen 
van de stichting "Huize Sancta Maria". 

14. Het bestuur draagt zorg, dat een a f
schrift van dit besluit en van de Ministerieele 
beschikkingen, bedoeld in de artikelen 4, 7, 
8 en 12, zoomede een copie van de teekenin
gen en beschrijving, bedoeld in artikel 2, aan
wezig zijn in de stichting "Huize Sancta 
Mar ia" en aan den inspecteur, zoomede aan 
d en Officier van Justitie, te allen tijde op 
verlangen ter inzage worden voorgelegd. 

Onze 1inister van Biunenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 21sten April 1933. 

s. 216. 

WILHELMINA. 
De Minister van Staat, 

Minister van Binnenlandsche Zaken, 
Ruys de Beer e nbrou c k. 

{Uitgeg. 12 M ei 1933.) 

21 April 1933. BESLUIT tot regeling van 
de wijze waarop aan vereenigingen van 
politieambtenaren gelegenheid wordt ge
geven ten aanzien van de gemeenteveld
wachters betreffende algemeen verbinden
de voorschriften haar gevoelen te doen 
kennen. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de gemeenschappelijke voordracht van 

Onzen Minister van Staat, Minister van Bin
nenlandsche Zaken van 18 Januari 1933, n° . 
200, afdeeling Binnenlandsch Bestuur, en van 
Onzen M inister van Justitie van 27 J anuari 
1933, 2e Afdeeling A, n°. 920; 

Gelet op de artikelen 125 en 133 der Amb
tenarenwet 1929, de artikelen 223 en 224 der 
gemeentewet en artikel 3, tweede lid van het 
Algemeen Rijksambtenarenreglement; 

Den Raad van State gehoord {advies van 
28 Maart 1933, n°. 30); 

Gelet op het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 5 April 1933, n°. 6679, 
Afdeeling Binnenlandsch Bestuur, en van Vl 
April 1933, 2e Afdeeling A, n°. 930; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
vast te stellen de navolgende bepalingen: 
Art. 1. Onder "veldwachters" worden in dit 

besluit verstaan de veldwachters, bedoeld in 
de artikelen 223 en 224 der gemeentewet, zoo 
bezoldigde a ls onbezoldigde. 

2. Het elfde hoofdstuk van het Algemeen 
R ij ksambtenaren-reglement is ten aanzien van 
de veldwachters niet toepasselijk. 

3. Al voren het bevoegd gezag overgaat tot 
het vaststellen, aanvullen, wijzigen of intrek
ken van eenig a lgemeen verbindend voor
schrift, de veldwachters betreffende, wordt op 
den voet van het bepaal de hetzij in arti kei 5, 
h etzij in de artikelen 6 tot en met 8, aan 
rechtspersoonlijkheid bezittende vereenigingen, 

welke ingevolge hare statuten zich de orga
nisatie van politieambtenaren ter behartiging 
hunner belangen ten doel stellen, in zooverre 
deze Yereenig ingen voldaan hebben aan het 
bepaalde in artikel 4 en voor zooveel bij die 
vereenigingen veldwachters, voor wie het voor
schrift geldt of zal gelden, zijn aangesloten, 
gelegenheid gegeven daaromtrent haar gevoe
len te doen kennen. 

4. De vereeniging, a ls bedoeld in artikel 3, 
welke in de gelegenheid verlangt te worden 
gesteld omtrent de vaststell ing, aanvulling, 
wijziging of intrekking van eenig algemeen 
verbindend voorschrift, de veldwachters be
treffende, haar gevoelen te doen kennen, geeft 
daarvan door haa r bestuur kennis aan het 
bevoegd gezag. Met deze kennisgeving wordt 
toegezonden een exemplaar harer statuten en 
een opgave van het aantal harer leden, voor 
zoover deze behooren tot de veldwachters be
treffende welke het gezag, waaraan de kennis
geving geschiedt, bevoegd is , algemeen ver
b indende voorschriften vast te ste ll en. Deze 
opgave wordt in den aanvang van elk ka len
derjaar herhaald. Tevens doet zij aan het be
voegd gezag mededeeling van alle in hare 
statuten gebrachte wijzigingen. 

Voor zooveel Wij het bevoegd gezag zijn of 
de raad eener gemeente dit is, geschieden de 
kennisgevingen, toezend ingen en mededeelin
gen, in dit a rtikel bedoeld, ondi,r cheidenlijk 
aan Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken 
en aan burgemeester en wethouders der ge
meente. 

5. H et bevoegd gezag kan besluiten, dat, 
a lvorens het overgaat tot het vaststell en, aan
vullen, wijzigen of intrekken van eenig a lge
meen verbindend voorschrift, de veldwachters 
betreffende, de voorgenomen bes! issi ng over
eenkomstig door hem vastgestelde bepalingen 
zal worden behandeld in een commiss ie voor 
georganiseerd overleg, mits in die commiss ie 
de in artikel 3 van dit besluit bedoelde ver
eenigingen vertegenwoordigd zijn. 

Van besluiten a ls in het eerste lid bedoeld, 
geschiedt mededeeling aan Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken. 

6. In zooverre niet gehandeld wordt over
eenkomstig het bepaalde in artike l 5, wordt 
de gelegenheid om haar gevoelen te doen ken
nen aan eene vereeniging gegeven door toe
zending van een ontwerp van het voorgenomen 
besluit met toelichting, met het verzoek binnen 
een daarbij te stell en redelijken termijn de in 
het verzoek aangewezen autorite it schr ifte lij k 
met haar gevoelen in kennis te stel len . 

Voor zooveel door Ons of door den raad 
eener gemeente te nemen bes] uiten betreft, 
geschiedt de toezending van het ontwerp on
derscheidenlijk door Onze Minister van Bin
nenlandsche Zaken en door burgemeester en 
wethouders der gemeente. 

7 .. De __ autorite it, aan welke de vereeniging 
schriftehJk van haa r gevoelen heeft kennis 
gegeven, stelt de verecniging, indien deze 
daartoe het verlangen te kennen heeft gege
ven, in de gelegenheid om haar gevoelen 
nader mondeling toe te lichten. 

De wijze, waarop deze nadere toelichting zal 
plaats hebben, wordt door de in het eerste lid 
bedoelde autoriteit bepaald. 
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8. A an het bepaalde in artikel 3 wordt ge
acht voldaan te zijn, indien en voor zoover 
eene vereeniging in gebreke is gebleven binnen 
den krachtens artikel 6, eerste I id, gestelden 
termijn van haar gevoelen te doen blijken. 

Onze Ministers van Binnenlandsche Zaken 
en Justitie zijn, ieder voor zooveel hem betreft, 
bel ast met de uitvoering van dit beslui t, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 21sten A pr il 1933. 
WILHELMINA. 

De Minister van Staat, . 
Minis ter van B innenlandsche Zaken, 

R u y s d e B e e r e n b r o u c k. 
D e M iniste,· van Just itie , J. Don n er. 

( Uitgeg. 12 M ei 1933.) 

s. 217 . 

21 A pril 1933. BESLUIT tot ongegrondver
kl ar ing van het beroep van den raad der 
gemeente K ollumerland en Nieuwkruis
land tegen het besluit van Gedeputeerde 
Staten van Friesland van 14 December 
1932, N °. 84, 2e Afdeeling F ., inza ke vast
stell ing van de vergoeding, bedoeld in ar
tikel 101 der Lager-onderwij swet 1920 over 
het jaar 1930, ten behoeve van de bijzon
dere lagere school te Oudwoude, uitgaande 
van de Vereeniging ter bevordering van 
Christelijk N ationaal Schoolonderwijs al
daa r . 

Wij WILHE LMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld dcor 

d en raad der gemeente K ollumerland en 
Nieuwkruisland, tegen het be luit van Gede-
1-•uteerde taten van F,·iesland van 14 Decem
ber 1932, n°. 84, 2e Afdeeling F., waarbij met 
vernietiging van het besluit van dien raad van 
:22 September 1932, n°. 10, ten behoeve van 
de bijzondere lagere school te Oudwoude, uit
gaande van de Vereenig ing ter bevordering 
van Christe lij k Nationaal Schoolonderwijs, al
daar, de vergoeding, bedoeld in artikel 101, 
eerste 1 id , der Lager-onderwijswet 1920, over 
het jaar 1930. met inbegrip van de drie jaar
lijksche verrekening over het tijdvak van 1 
Januari 1928 tot en met 31 December 1930, 
is vastgesteld op f 1755.85; 

Den R aad van State, Afdeeling voor de 
Gesch ill en van Bestuur, gehoord, advies van 
15 Maart 1933, n°. 147 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 12 
April 1933, n°. 8682, afdeeling Lager Onder
,vijs Financieel ; 

Overwegende, dat de raad der gemeente 
lCollum erland en Nieuwkruisland bij besluit 
van 22 September 1932, n° . 10, o. a . de ver
goed in,g voor de genoemde school overeenkom
stig artikel 101, eerste lid, der Lager-onder
w ijswet 1920 over 1930 heeft vastgeste ld op 
f 1554.65, daarbij o. m. overwegende, dat ten 
behoeve van de bijwndere school voor gewoon 
l ager onderwijs te Oudwoude de werkelijk ge
maakte kosten, bedoeld in artikel 101, eerste 
] id, der L ager-onderwij swet 1920, over de ja
ren 1928 tot en met 1930 f 3848.15 bedragen; 
dat dit bedrag na gebleken onderzoek voor 

L . & S. 1933. 

rekening der gemeente komt, behalve een be
drag van f 201.20 a ls kosten van dri e school
reisjes, tegen verevening van welk bedrag be
zwaar bestaat, omdat moeilij k kan worden vol 
gehouden, dat dergelijke tochtjes, welke ge
hee l tot genoegen der k inderen worden onder-
11omen, a ls noodzakelij ke onderwijskosten kun
nen worden beschouwd, en dus de normale 
e ischen, welke men hieraan kan stell en, te 
hoven gaan; dat het maximum-bedrag, waarop 
het bestuur van de bovengenoemde school naar 
de kosten van het openbaar onderwijs aan
spraa k zou kunnen maken, f 4805. 77 bedraagt; 
dat over de jaren 1928 en 1929 aan voorschot 
f 2092. 30 werd ontvangen ; 

dat, nadat van d it raadsbesluit het school
bestuur bij Gedeputeerde Staten van Friesland 
in beroep was gekomen, deze bij beslui t van 
14 December 1932, n°. 84, 2e Afdeeling F , 
met vern ietigi ng, vo~r zooveel noodig, van het 
bestreden raadsbesluit, de aan den appell ant 
over 1930 toekomende vergoeding, bedoeld in 
a1·t ike l 101, eerste lid, der Lager-onderwijswet 
1920, nader hebben vastgesteld op f 1755.85: 

dat Gedeputeerde Staten daarbij o. a. heb
ben overwogen, dat volgens Onze jurispruden
tie, laatstelij k bevestigd bij Ons beslui t van 26 
October 1932, n°. 29, tot de werkelijk ge
maakte kosten van de bijzondere school , waar
toe I id 8 van artikel 101 de vergoed ing be
perkt, behooren a lle uitgaven, ten behoeve van 
de bijzondere school gedaan, ook voor zoover 
zij uitgaan boven de normale e ischen, aan het 
geven van lager onderwijs te stellen, mits de 
ui tgaven slechts krachtens ha ren aard en haar 
karakter vall en onder een der rubrieken e tot 
en met h en o van artikel 55 of onder die van 
instandhouding; dat verder reeds bij Ons be
sluit van 2 September 1927, n°. 44, is be
slist, dat schoolreizen van belang zijn voor en 
in nauw verband staan met het onderwijs, zoo
dat de uitgaven daarvoor geacht kunnen wor
den te behooren tot die, bedoeld in artikel 55, 
onder o; dat met het oog hierop moet worden 
aangenomen, dat de raad de onderwerpelijke 
uitgaven ten onrechte van de vergoeding heeft 
ui tgezonderd ; 

dat van dit bes! uit van Gedeputeerde Staten 
de raad der gemeente K ollumerland en Nieuw
k,·uisland bij Ons in beroep is gekomen, aan
voerende, dat, hoewel bij Ons door Gedepu
teerde Staten aangehaald besluit van 2 Sep
tP-mber 1927, n°. 44, de "soort" van school
reizen in het midden wordt gelaten, het in 
dat geval betrof een reis van de hoogste klasse 
van de Roomsch-Katholieke jongensschool te 
Nijmegen naar Amsterdarn om die stad te be
zichtigen; dat biertegenover staan de chool
reisjes van de onderhavige school , waaraan de 
leerl ingen van de laagste tot de hoogste klasse 
deelnamen en die zich bepaalden tot rond
tochten door Friesland en gedeeltelij k Gro
ningen en Drenthe; dat het een lo[waardig 
streven is de kinderen een dag in het jaar 
aangenaam bezig te houden, waarbij de eene 
een schoolfeest, de andere een dergelijk school
reisje prefereert, maar dat zooiets om de kin
deren in het a lgemeen gebeurt en niet om de 
schoolkinderen in het bijzonder; dat dus, af
gez ien van " het uitgaan boven de normaJ" 
e ischen", in het onderhavige geval kan wor 

15 



1933 21 A PRIL (S. 217 ) 226 

den volgehouden, dat deze uitgaven krachtens 
haren aard en karakter niet langer vallen 
onder een der rubrieken e tot en met h en o 
van artikel 55 of onder die van instandhou
ding; 

Overwegende, dat schoolreizen van belang zijn 
voor en in nauw verband staan met het onder
wijs, zoodat de uitgaven daarvoor geacht kun
nen worden te behooren tot de uitgaven ter 
verzeker ing van den goeden gang van het 
onderwijs, bedoeld in artikel 55, onder o, der 
Lager-onderwijswet 1920; 

dat Gedeputeerde Staten mitsdien terecht de 
uitgaven voor de onderhavige schoolreizen bij 
het vaststellen van de vergoeding volgens ar
tikel 101 in rekening hebben gebracht; 

Gezien de Lager-onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsren en 

Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat met het rapport van Onzen 
voornoemden Minister in het Staatsbla.d zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden g zonden aan den Raad van State, 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. 

's-Gravenhage, den 21sten April 1933. 
WILHELMINA. 

De Minuter van Onàerw;js, 
Kumten en W ,etenschappen, 

J. T e r p s t r a . 
(Uitgeg. 3 M ei 1933.) 

N°. 8682. 

LAGER ONDERWIJ S FINANCIEEL. 

Beroep inzake vaststelling vergoeding 
artikel 101 Lageronderwijswet 1920 voor 
bij zondere school te Oudwoude over 1930. 

's-Gravenhage, 12 April 1933. 

Aan de Koningin. 

Eerbiedig veroorloof ik mij Uwer Majesteit 
hierbij aan te bieden het rechtstreeks in mijn 
handen gesteld advies van den Raad van 
State, Afdeeling voor de Ge chillen van Be
stuur, van 15 Maart 1933, n°. 147, vergezeld 
van het ontwerp van een met redenen om
kl eed, door Uwe Majesteit te nemen besluit, 
betrsffende het door den raad der gemeente 
Kollum erland en Nieuwkruisland ingesteld be
roep tegen het besluit van Gedeputeerde Sta
ten van Friesland van 14 December 1932, n°. 
84, 2e Afdeeling F, waarbij met vernietiging 
van het besluit van d ien raad van 22 Sep
tember 1932, n°. 10, ten behoeve van de bij
zondere lagere school te Oudwoude, uitgaande 
van de Vereeniging ter bevordering van Chris
telijk Nationaal Schoolonderwijs aldaar, de 
vergo ding, bedoeld in artikel 101, eerste lid, 
der Lager-onderwijswet 1920, over het jaar 
1930, met inbegrip van de driejaarlijksche ver
rekening over het tijdvak van 1 Januari 1928 
tot en met 31 December 1930, is vastgesteld 
op f 1755.85. 

Het aan Uwe Majesteit ter bekrachtiging 
aangeboden ontwerpbesluit luidt als volgt: 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, inge teld door 

den raad der gemeente Kollumerland en 
Nieuwkruisland, tegen het besluit van Gede
puteerde Staten van Friesland van 14 Decem
ber 19"32, n°. 84, 2e Afdeeling F. , waarbij met 
vernietiging van het besluit van dien raad van 
22 September 1932, o 0

• 10, ten behoeve van 
de bijzondere lagere school te Oudwoude, ui t
gaande van de Vereenigi ng ter bevordering 
van Christelijk ationaal Schoolonderwijs, a l
daar, de vergoeding, bedoeld in artikel 101, 
eerste lid, der Lager-onderwijswet 1920, over 
het jaar 1930, met inbegrip van de driejaar
lijksche verrekening over het tijdvak van 1 
Januari 1928 tot en met 31 December 1930, 
is vastgesteld op f 1755.85; 

Den Raad van State, Afdeel ing voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
15 Maart 1933, n°. 147 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Ondenvijs, Kunsten en Wetenschappen van 

Overwegende, dat de raad der gemeente 
Kollumerland en N ieuwkruisland bij besluit 
van 22 September 1932, n°. 10, o. a. de ver
goeding voor de genoemde school overeenkom
stig artikel 101, eerste lid, der Lager-onder
wijswet 1920 over 1930 heeft vastge teld op 
f 1554.65, daarbij o. m . overwegende, dat ten 
behoeve van de bijzonde·re school voor gewoon 
lager ondenvij te Oudwoude de werkelijk ge
maakte kosten, bedoeld in artikel 101, eerste 
lid, der Lager-onderwijswet 1920, over de ja
ren 1928 tot en met 1930 f 3848.15 bedragen: 
dat dit bedrag na gebleken onderzoek voor 
rekening der gemeente komt, behalve een be
drag van f 201.20 als kosten van drie school-

• re isjes, tegen verevening van welk bedrag be
zwaar be taat, omdat moeil ij k kan worden vol
gehouden, dat dergelijke tochtje , welke ge
heel tot genoegen der kinderen worden onder
nomen, als noodzakel ijke onderwijskosten kun
nen worden bes houwd, en dus de normale 
eischen, welke men h ieraan kan stell en, te 
boven gaan; dat het maximum-bedrag, waarop 
het bestuur van de bovengenoemde school naar 
de kosten van het openbaar onderwijs aan
spraak zou kunnen maken, f 4805.77 bedraagt; 
dat over de jaren 1928 en 1929 aan voorscho 
f 2092. 30 werd ontvangen; 

dat, nadat van dit raadsbe luit het school
bestuur bij Gedeputeerde Staten van Friesland 
in beroep was gekomen, deze bij beslu it van 
14 December 1932, n°. 84, 2e Afdeel ing F , 
met vernietiging, voor zooveel noo<lig, van het 
bestreden raad be ltut, de aan den appellant 
over 1930 toekomende vergoeding, bedoeld in 
a rtikel 101, eerste l id, der Lager-onderwijswe 
1920, na der hebben vastgesteld op f 1755 .85; 

dat Gedeputeerde Staten daarbij o. a. heb
ben overwogen, dat volgen Onze jurispruden
tie, laatstelijk bevest igd bij Ons bes luit van 26 
October 1932, n°. 29, tot de werkelij k ge
maakte kosten van de bijzondere school, waar
toe lid 8 van artikel 101 de vergoeding be
perkt, behooren alle uitgaven, ten behoeve van 
de bijzondere chool gedaan, ook voor zoover 
zij uitgaan boven de normale eischen, aan het 
geven van lager onderwijs te stellen, m its de 
uitgaven slechts krachtens haren aard en haar 
karakter vall en onder een der rubr ieken e tot 
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en met h en o van artikel 55 of onder die van 
instandhouding; dat verder reeds bij Ons be
sluit van 2 September 1927, n°. 44, is be
slist dat school reizen van belang zijn voor en 
in n:iuw verband staan met het onderwijs, zoo
dat de uitgaven daarvoor geacht kunnen wor
den te behooren tot die, bedoeld in artikel ·55, 
onder o; dat met het oog hierop moet worden 
aangenomen, dat de raad de onderwerpelijke 
uitgaven ten onrechte van de vergoeding heeft 
uitgezonderd ; 

dat van dit besluit van Gedeputeerde Staten 
de raad der gemeente Kollumerland en Nieuw
kruisland bij Ons in beroep is gekomen, aan
voerende, dat, hoewel bij Ons door Gedepu
t eerde Staten aangehaald besluit van 2 Sep
tember 1927, n°. 44, de "soort" van school
reizen in het midden wordt gelaten, het in 
dat geval betrof een reis van de hoogste kl asse 
van de R oomsch-K atholieke jongensschool te 
N;j,negen naar Amsterdann om die stad te be
zichtigen; dat hier tegenover staan de school
re isjes van de onderhavige school , waaraan de 
leerlingen van de laagste tot de hoogste kl asse 
deelnamen en die zich bepaalden tot rond
tochten door Friesland en gedeeltelijk Gro
ningen en Drenthe ; dat het een lofwaardig 
streven is de kinderen een dag in het jaar 
aangenaam bezig te houden, waarbij de eene 
een schoolfeest, de andere een dergelijk school 
re isje prefereert, maar dat zooiets om de kin
deren in het a lgemeen gebeurt en niet om de 
schoolkinderen in het bijzonder; dat dus, af
gezien van " het uitgaan boven de normale 
e ischen", in het onderhavige geval kan wor
den vol gehouden, dat deze uitgaven krachtens 
haren aard en karakter niet langer vallen 
onder een de r rubrieken e tot en met h en o 
van artikel 55 of onder die van instandhou
ding; 

Overwegende, dat schoolreizen, hoewel be
vorderlijk aan de algemeene ontwikkeling van 
de schooljeugd, niet kunnen geacht worden in 
zoodanig nauw verband met het schoolonder
wijs te staan, dat de kosten daarvan zouden 
kunnen worden beschouwd als uitgaven ter 
verzekering van den goeden gang van het on
derwij s, als bedoeld in artikel 55, onder o, 
der L ager-onderwijswet 1920; 

dat mitsd ien Gedeputeerde Staten ten on
rechte de uitgaven voor de onderhavige school
reizen bij het vaststellen van de vergoeding 
in rekening hebben gebracht; 

Gezien de L ager-onderwijswet 1920; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Gedeputeerde Staten het besluit van den 
raad der gemeente K ollumerland en Nieuw
kruisland van 22 September 1932, n°. 10, te 
handhaven en mitsdien de aan den appellant 
over 1930 toekomende vergoeding, bedoeld in 
artikel 101, eerste lid, der Lageronderwijswet 
1920, vast te stell en op f 1554.65. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit beslui t." 

T en aanzi en van deze voorgedragen beslis
sing merkt de Afdeeling voor de Geschillen 
van Bestuur in h aar advies aan Uwe Majesteit 

op, dat de voordracht afwijkt van de opvat
ting, welke bij vroegere gelegenheid op dit 
punt door de jurisprudentie is gevolgd. Zij 
doelt hiermede klaarblijkelijk op Uwer Ma
jesteits besluit van 2 September 1927, n°. · 44, 
waa rbij op grond van de overweging, dat 
schoolreizen van belang zijn voor en in nauw 
verband staan met het onderwijs, is aangeno
n':ten, dat de aan schoolreizen verbonden uit
gaven geacht kunnen worden te behooren tot 
de kosten, stn,kkende ter verzekering van den 
goeden gang van het onderwijs in den zin 
van artikel 55, onder o, der L ager-onderwij s
wet 1920. In haar tegenwoordige samenstel
] ing is de Afdeeling echter van oordeel, dat 
h ier wel een verwijderd verband van de uit
gave met het schoolonderwijs is aan te wijzen, 
maar dat, aangezien h . i. veeleer en in de 
a llereerste plaats het oogmerk voorz it , den 
kinderen door de school reisjes een aangenamen 
dag te bezorgen, de strekking van de desbe
treffende wetsbepaling zou worden miskend, 
indien de uitgave voor vergoeding in aanmer
king zou worden gebracht. 

Dat h aar voorstel in de tegenwoordige tijds
omstandigheden ook om redenen van prac
tischen aard h. i. aanbeveling verdient, is ten 
slotte voor de Afdeeling een overweging te 
meer geweest, om in dien zin Uwer M ajeste it 
te adviseeren. 

Met deze veranderde zienswijze kan ik mij 
n iet vereenigen. De Afdeeling geeft in het 
ontwerp-besluit toe, dat school reizen bevorder
lijk zijn aan de algemeene ontwikkeling van 
de schooljeugd. Hierin ligt m. i. een erken
ning van de waarde er van voor het onder-. 
wijs van leerlingen der lagere school. Ook de 
Onderwijsraad (Afdeeling voor het a lgemeen 
vormend lager onderwijs en het bewaarschool
onderwijs) is blijkens het advies aan Gedepu
teerde Staten van Friesland van 2 December 
1932, n°. 12382, van oordeel , dat schoolreisjes 
aan het onderwijs in het algemeen en aan dat 
der aardrijkskunde in het bijzonder ten goede 
komen. Met de Afdeeling van den Onderwijs
raad en Gedeputeerde Staten ben 'ik daarom 
van meening, dat hier zeker m ag worden ge
sproken van uitgaven ter verzekering van den 
goeden gang van het onderwijs (artikel 55, 
onder o, der wet). Dat bovendien bij een 
schoolreisje een element va n ontspanning voor 
de kinderen daarbij komt, vermindert m. i. 
de waarde van bovenstaand argument niet; 
dit element kan integendeel den goeden gang 
van het onderwijs helpen verzekeren. 

H et beroep "op de tegenwoordige tij dsom
standigheden" a ls motiveering voor de weige
r ing om de betaling van deze uitgaven uit de 
vergoeding per leerling volgens a rt ikel 101 
der wet toe te laten, komt mij ten slotte niet 
ju ist voor. 

Reeds op zich zelf zou het onbillijk geacht 
moeten worden, aan uitgaven door een school
bestuur in het tijdvak 1928-1930 gedaan, een 
maatstaf aan te leggen, ontleend aan "de te
genwoordige t ijdsomstandigheden". 

M aar bovend ien zou, werd dit a rgument 
aanvaard, voet gegeven worden aan de op
vatting van het gemeentebestuur, dat uit de 
vergoed ing per leerling ingevolge artikel 101 
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slechts die uitgaven der bijzondere school mo
gen worden bestreden, welke noodzakelijk zij n 
en de zoogenaamde normale e ischen, aan het 
geven van Jager onderwijs te stellen, niet te 
boven gaan. Dit ware echter in strijd met de 
sinds jaren op dit stuk gevolgde jurispruden
tie en naar mijn meening verwerpelijk. Te
rè~ht is m . i. onder meer bij Uwer Majeste its 
bes! uit van 2 December 1927, n° . 17, over
wogen: 

,,dat artikel 101, lid 1, der Lager-onderwijs
wet 1920 bepaalt, dat de gemeente over elk 
dienstjaar aan de besturen der in artikel 97, 
eerste lid, bedoelde scholen de kosten van 
mstandhouding, met uitzondering van de jaar
wedden en wedden der onderwijzers, vergoedt; 
dat artikel 101, lid 2, voor de berekening 
dezer vergoeding zoodanige voorschriften geeft, 
dat per leerling niet meer wordt vergoed dan 
het gemiddelde bedrag per leerling van de 
kosten over hetzelfde dienstjaar der overeen
komstige openbare scholen in de gemeente; 
dat artikel 101 , lid 5, in aanmerking doet ko
men als de in l id 2 bedoelde kosten der open
ba re I age re scholen de kosten volgens artikel 
55 onder e tot en met h en o, alsmede die van 
instandhouding; dat noch uit de bewoordingen 
van deze bepaling noch uit eenig ander artikel 
der wet voortvloeit, dat met de kosten, be
doeld in artikel 55 onder e tot en met h en o, 
en met die van instandhouding slechts zijn 
bedoeld de kosten, welke noodzakelijk zij n 
voer het geven van lager onderwijs binnen 
de grenzen van de norm ale e ischen, aan het 
geven van lager onderwijs te stellen, terwijl 
Zl1l b evenmin - anders dan bij artikel 72 der 
wet, voor zoover betreft uitbreiding, verbouw 
of verandering van inrichting van het school
gebouw en aanschaffing van schoolmeubelen, 
de lee r- en hulpmiddelen daaronder begrepen 
- moet worden afgele id uit den aard der 
bepal ing; dat moet worden aangenomen, dat 
onder deze kosten vallen ook die uitgaven, 
welke de gemeente doet voor haar openbaar 
lager onderwijs, voor zoover dit boven die 
normale e ischen uitgaat, m its de uitgaven 
slechts krachtens haren aard en karakter val
len onder eene der voornoemde rubr ieken e 
tot en met h en o van artikel 55 of onder die 
van instandhouding; dat op soortgelijken 
grond moet worden aangenomen, dat tot de 
werkelijk gemaakte kosten van de bijzondere 
school , waartoe lid 8 van artikel 101, de ver
goeding beperkt, behooren alle uitgaven, ten 
behoeve van de bij zondere school gedaan, ook 
voor zoover zij uitgaan boven de normale 
eischen, aan het geven van lager onderwijs te 
stellen, mits de uitgaven slechts krachtens 
haren aard en haar karakter vallen onder eene 
der rubrieken e tot en met h en o van artikel 
55 of onder die van instandhouding." 

In verband met het vorenstaande komt het 
mij voor, dat Gedeputeerde Staten van Fries
land terecht bij hun besluit van 14 December 
1932 de ui tgaven voor school re izen voor ver
goeding volgens artikel 101 der Lager-onder
wijswet 1920 in aanmerking hebben gebracht 
en acht ik het daartegen door den raad der 
gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland in
gesteld beroep ongegrond. E en hiermede in 
overeenstemming zijnd ontwerpbesluit veroor-

loof ik mij Uwer Majesteit hierbij eerbiedig 
ter bekrachtiging aan te bieden. 

s. 218. 

D e Minister van Onii,erwijs, 
Kunsten en W etenschappen, 

J. T c r pst ra. 

21 April 1933. BESLUIT, houdende nieuwe 
aanwijzing van de routes of heerbanen en 
van de wegen, bedoeld in artikel 38 der 
Algemeene Wet van 26 Augustus 1822 
(Staatsblad n°. 38). 

W ij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

F inanciën van 11 April 1933, n°. 149, In
voerrechten en Accijnzen; 

H ebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. 1. Met intrekking van de artikelen 5 
en 6 van het Koninklijk besluit van 10 De
cember 1822 (Staatsblad n°. 50), zooals eerst
genoemd artikel bij latere besluiten is ge
wijzigd en aangevuld, worden, met uitsluiting 
van alle andere, aangewezen als ro utes of 
heerbanen en al wegen, bedoeld in arti kel 38, 
eerste en tweede lid, der Algemeene Wet van 
26 Augustus 1822 (Staatsblad n°. 38}, doch 
all een voor zooveel betreft het deel dier land
of waterwegen tu chen het vreemd grondge
bied en het exped itie- of gerief kantoor: 

a. alle rivieren en verdere bevaarbare wa
teren, andere dan de zee, en all e spoor- en 
tramwegen, waaraan een zoodanig kantoor ge
vestigd is of nader gevestigd mocht worden, 
doch alleen voor het verkee1· met vaartuigen 
en met spoor- of tramwagens; 

b. de navolgende l andwegen, waarvan die 
leidende naar een geriefkantoor, bedoeld in 
artikel 38, tweede lid, der wet, met een * zijn 
aangeduid: 

1. de kunstweg, genaamd de Bunderweg, 
van Bunde naar Nieuweschans; 

2. de lnrnstweg van Rhede naar B elling
wolde· 

3. de kunstweg van Neurhede naar B our
tange; 

4. de kun tweg langs het kanaal van Rui
tenbroek naar T er A.pel ; 

5. de weg langs den Zu idel ijken oever van 
de Verlengde Hoogeveensche Vaart van 
Sehöningsdorf over Z wartemeer naar Hoog e
veen; 

6. de kunstweg van Emlicheim naar Coe
vurden; 

7. de H es enweg van Uelsen over Veene
brugge naar H ardenbe,·g; 

8. de kunstweg van Uelsen la ngs grenspaal 
861 over Mander naar T ubbergen; 

9. de kunstweg van Nordhorn over Ram
·,nelbeek naar D enekamp; 

10. de kunstweg van B enthei,n over de 
Poppe naar Oldenzaal; 

ll. de kunstweg van G,·onan over Glane 
naar L o.sse1· ; 

12. de kunstweg van Gronau over Glaner
brug naar E nRchede; 

13. de kunstweg, genaamd Kuipersdijk , van 
A hawi over K nalhütte naar Enschede; 

14. de groote weg van Vreden over H olter
hoek naar Eibergen of Groenlo; 
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15. de kunstweg van Vreden over Huppel 
naar Winterswijk; 

16. de kunstweg van Oeding over Kotten 
naar Winterswijk; 

17. de kunstweg van Bocholt over H eurne 
naar Aalten; 

18. de kunstweg van Bocholt naar Dim,;-
perlo; 

19. de kunstweg van Anholt naar Di=-
perlo; 

Gen-20. de kunstweg van A nholt naar 
wringen; 

21. de kunstweg van Ernmerik naar N et-
tcrden; 

22. àe kunstweg van Emmerik naar 's -H ee
rcnberg; 

23. de groote weg van Elten langs grens 
paal 679 naar Babberik ; 

24. de kunstweg van Elten tusschen de 
grenspalen 663 en 664 door naar Ossenwaard ; 

25. de kunstweg van Kl eef langs grenspaal 
635 naar B eek (Ubbe,·gcn); 

26. de kunstweg van Grünewald langs grens
paal 570 over H ekkens naar Ott~rsum; 

27. de kunstweg van Goch langs grenspalen 
532 en 531 over Siebengewald naar Bleijen
beek · 

28 .' de kuustweg van W eeze langs grens
paal 517 over VVellsche Hut naar W ell; 

29. de kunstweg van Strael en naar Arcen; 
30. de kunstweg van Straelen naar W ezel

sche Barriè,·e; 
31. de kunstweg van H erungen naar het 

kantoor H erungerweg; 
32. de kunstweg van Kaldenkirchen naar 

Keulsche Barrière ; 
33. de- kunstweg van Kaldenkirchen naar 

Tegel en; 
34. de kunstweg van Brüggen naar Swal

nze11,; 
35. de kunstweg van Elmpt over Maal

broek naar Roer,nond; 
36. de kunstweg van Wassenberg naar 

Vlodrop (Rothenbach); 
37. de kunstweg van Heinsb erg naar Pos

terholt; 
38. de kun tweg van Waldfeucht over Ech

terbosch naar Echt; 
39. de kunstweg van Tuddern over Stadr 

bro ek naar Sitta,·d; 
40. de kunstweg van W ehr over Broeksit

tard naar Sittard; 
41*. de kunstweg van Gangelt naar Schin

veld; 
42. de kunstweg van Scherpenseel langs 

grenspaal 251 naar Waubach ; 
43. de Holzstraat van H olz naar Kerkrade; 
44*. de kunstweg van Aken, de Pannes

heidestraat, naar Bleij erheide ; 
45. de kunstweg van Horbach langs grens

paal 218 naar Locht; 
46*. de weg van Laurensberg langs grens

paal 209 naar Bocholtz; 
47. de groote weg van Aken naar Vaals; 
48. de grintweg van Gemmenich naar .Wolf

haag; 
49. de grintweg van Planck naar Hoog

l"ruts; 
50 . de groote weg van Bernau naar Eijsden; 
51. de kunstweg van Petite Lanaye langs 

het kanaal naar St. Pieter; 

52. de kunstweg van Canne langs grens
paal 68 naar N ede,·-Canne; 

53. de groote weg van Tong eren naar Oudr 
Vroenho ven; 

54. de kunstweg vanMaeseijck naar Caberg; 
55. de kunstweg van Smee,·maes langs 

grenspaal 106 naar Smeennaas; 
56. de kunstweg van Stockheim over het 

Maasveer naar B erg; 
57. de kunstweg van Maeseijck over de 

Maasbrug naar Roosteren; 
58. de apoleonsweg van Maeseijck naar 

1 ttervo01·t; 
59. de grintweg van Maeseijck langs grens

i:,aal 154 naar Stamproy; 
60. de kunstweg langs de Zuid-Willems

vaart van Loozen langs grenspaal 168 naar 
het kantoor De K empen; 

61*. de kunstweg .van Hamont naar Budel; 
62. de kunstweg, genaamd Luikerweg, van 

Hasselt over B ergeijksche Barrière naar Eind
hoven; 

63. de kunstweg van Arendonck over Reu
sel naar Eindhoven; 

64. de groote weg van Poppel over Goirle 
naar Til bnrg ; 

65. de groote weg van Turnhout naar 
Baarle-Nassau; 

66. de steenweg van Hoogstraeten langs 
grenspaal 217 naar Strijbe-ek; 

67. de groote weg van Antwerpen over 
W ernhout naar Breda; 

68 . de kunstweg van Esschen langs grens
paal 240 naar Nispen; 

69. de groote weg van Antwerpen langs 
grenspaal 257 over Putte naar Bergen op 
Zooni; 

70. de kunstweg van Santvliet langs grens
paal 266 naar Ossendrecht ; 

71. de keiweg van Kieldrecht westelijk 
langs grenspaal 271 naar Nieuw·Namen; 

72. de straatweg langs grenspaal 275 door 
Clinge; 

73. de straatweg van St. Nicolaas tusschen 
de grenspalen 279 en 280 door naar Kapelle
bn,g; 

74. de kunstweg van Stekene langs grens
paal 289 naar Ko ewacht; 

75. de kunstweg van Moerb eke tusschen de 
grenspalen 293 en 294 door naar Roodesluis; 

76. de groote weg langs de westzijde van 
het kanaal van Gent naar Sas van Gent ; 

77*. de weg langs grenspaal 319 naar Phi
lippine; 

78. de straatweg van Wat ervliet langs 
grenspaal 327 over V eldzigt naar IJzendijke; 

79. de straatweg van Maldeghem langs 
grenspaal 348 over E ede naar Aardenburg; 

80. de dijkweg van Hoecke langs de west
zijde van het kanaal van Brugge naar Sluis ; 

81. de straatweg van West-Capelle tusschen 
de grenspalen 359 en 360 door naar Sluis. 

2. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van 1 Juni 1933. 

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

's-Gravenhage, den 21sten April 1933. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, de Geer. 
(Uitgeg. 16 Mei 1933. ) 
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s. 219. 
21 April 1933. BESLUIT, bepalende de be

kendmaking in het Staatsblad van de tus
schen den Nederlandschen Gezant te Tokio 
en den J apanschen Minister van Buiten
landsche Zaken gewisselde nota's d.d. 26 
Januari 1933, houdende eene regeling rot 
wederzijdsche vrijstelling van belasting op 
inkomsten en winsten voortvloeiende uit 
het internationale zeescheepvaartbedrijf. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Gezien de tusschen Onzen Gezant te Tokio 

en den J apanschen Minister van Buitenland
sche Zaken gewisselde nota's d.d. 26 J anuari 
1933, houdende eene regeling rot wederzijdsche 
vrijstelling van belasting op inkomsten en 
winsten voortvloeiende uit het internationale 
zeescheepvaartbedrijf, van welke nota 's een 
afdruk en eene vertaling bij dit besluit zijn 
gevoegd; 

Overwegende, dat de regeling op 26 Januari 
1933 is in werking getreden voor Nederland, 
N ederlandsch-l ndië, Sur-iname en Curaçao; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den llden April 
1933, Directie van het Prorocol, n°. 12198 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
bovengenoemde nota's, alsmede de vertaling 

daarvan, te doen bekend maken door de plaat
sing van dit besluit in het Staatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor zooveel 
hem aangaat, belast met de uitvoering van 
hetgeen ten deze wordt vereischt. 

's-Gravenhage, den 21sten April 1933. 
WILHELMINA. 

De Minister van Staat, 
Minister van Buitenlandsche Zaken a. i., 

Ruys d e Bee1·en brouck. 
(Uitg eg. 2 Mei 1933.) 

N°. 82. 
Tokyo, J anuary 26, 1933. 

:Monsieur Ie Comte, 

R egarding the reciprocal exemption, as 
between the Netherlands and Japan, from 
taxation of incomes and net profits accruing 
from the business of shipping, I have the 
honour, under instructions from my Govern
ment, to inform you as follows: 

1. The N etherlands Government deciare 
that they will take the necessary steps in con
formi ty with the N e therlands laws and ordi
nances concerned ro exempt, upon condition of 
reciprocity, from taxes chargeable in the Ne
therlands, all incomes and net profits which 
accrue from the business of shipping carried 
on by J apanese subjects resident in J apan or 
bij companies whose principal offices are in 
J apan, by means of ships whose port of regis
try is in J apan. It is undersrood that this 
exemption shall be applied ro such of the in
comes and net profits of individuals as will be 
taxa bie on and af ter the 1st day of J anuary 
1933 and ro such of the incomes and net pro
fits of companies as are or will be made du
ring bookyears ending on the 1st day of July 
1932 or thereafter. 

2. It is understood that the terms "the Ne-

t.herlands" and " Japan" in the present Note 
include all regions under the rule of the. 
respective countries. 

3. It is undersrood that the term "business 
of shipping", as used in the foregoing, means 
the business carried on bij an owner of a ship 
or ships between J apanese and/or fore ign ports 
and ports in the Netherlands, and that for the . 
purpose of this definition the term "owner" 
includes any charterer. 

4. It is undersrood that if and so soon as 
such exemption as is prescribed under head 1 
ceases to be practicable in the Netherlands 
because of any amendment or repeal of the 
laws and ordinances concerned, the said exemp
tion shall immediately cease ro have effect. 

I avai l myself of this occasion ro renew ro 
Your Excellency, Monsieur Ie Comte, the as
surance of my highest consideration. 

J . C. Pabst. 
His Exeellency Count Yasuya Uchida, 
Minister /or Foreign Af/airs, Tokyo. 

Translation. 
Tokyo, January 26th 1933. 

N°. 4/Cl. 

Monsieur Ie Ministre, 

In acknowledgment of the receipt of Your 
Excellency' s .Note dated the 26th J anuary, 
1933, regarding the reciprocal exemption, as 
between Japan and the Netherlands, from 
taxation of incomes and net profits accruing 
from the business of shipping, I have the ho
nour to inform you as follows: 

1. The J apanese Government deciare that 
they will take the necessary steps in confor
m ity with Law n°. 6, 1924, as revised bij Law 
n°. 6, 1928, and the ordinances concerned ro 
exempt, upon condition of reciprocity, from 
income tax and business profits tax chargeable 
in Japan, all incomes and net profits which 
accrue from the business of shipping carried 
on by N etherlands subjects resident in the 
Netherlands or by companies whose principal 
offices are in the Netherlands, by means of 
ships whose port of registry is in the Nether
lands. It is understood that this exemption 
shall be applied ro such of the incomes and 
net profits of individuals as will be taxable on 
and af ter the 1st day of J anuary 19 33 and to 
such of the incomes and net profits of compa
nies as are or will be made during bookyears 
ending on the 1st day of July 1932 or there
after. 

2. It is understood that the terms "Japan" 
and "the Netherlands" in the present Note 
incl ude all regions under the rule of the 
respective countries. 

3. It is undersrood that the term "business 
of shipping", as used in the foregoing, means 
the business carried on by an owner of a ship 
or ships between Netherlands and/or foreign 
ports and ports in Japan, and that for the 
purpose of this definition the term "owner" 
includes any charterer. 

4. It is understood that if and so soon as 
such exemption as is prescribed under head 
1 ceases ro be practicable in J apan because of 
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any amendment or repeal of the laws and 
ordinances concerned, the said exemption shall 
immediately cease to have effect. 

I avai l myself of this occasion to renew to 
Your Excellency, Monsieur Ie Ministre, the 
assurance of my high consideration. 

Count Y asuya Uchida, 
Minister for Foreign Af/airs. 

His Exullency General J " C. Pabst, 
Envoy Extraordinary and Minister 
Plenipotentiary of the N etherlanl1s . 

VERTALING. 

N°. 82. 
Tokio, 26 J anuari 1933. 

Met betrekking tot de wederzijdsche vrij
stelling tusschen Nederland en Japan van be
l asting op inkomsten en winsten, voortvloeien
de uit het zeescheepvaartbedrijf, heb ik de eer 
krachtens instructies van mijn Regeering, U 
het navolgende mede te deelen: 

1. De Nederlandsche Regeering verklaart, 
dat zij de noodige stappen zal doen om, in 
overeenstemming met de Nederlandsche wetten 
en voorschriften dienaangaande, op voorwaar
de van 1·eciprociteit, vrij te stellen van in 
Nederland op te leggen belastingen, alle in
komsten en netto ·winsten voortvloeiende uit 
het zeescheepvaartbedrijf, uitgeoefend hetzij 
door J apansche. onderdanen, verblijf houdende 
in Japan, hetzij door maatschappijen waarvan 
de hoofdkantoren gevestigd zijn in J apan, door 
middel van schepen ingeschreven in een Ja
pansche haven. Het is wel verstaan, dat deze 
vrij steil ing zal worden toegepast op die in
komsten en netto winsten van natuurlijke per
sonen, die belastingplichtig zijn op en na 1 
Januari 1933 en op die inkomsten en winsten 
van maatschappijen, die zijn of zullen worden 
gemaakt gedurende de boekjaren eindigend op 
1 Juli 1932 of daarna. 

2. Het is wel verstaan, dat de uitdrukking 
Nederland" en "Japan" in deze nota alle 

gewesten onder het gezag van de respectieve-
1 ij ke landen omvat. 

3. Het is wel verstaan, dat de uitdrukking 
,zeescheepvaartbedrijf" , hier te voren gebe

~igd beteekent het bedrijf uitgeoefend door 
een 'eigenaar van een schip of schepen, tus
schen Japansche en/of vreemde havens en 
havens in Nederland, en dat voor het doel 
van deze definitie de uitdrukking "eigenaar" 
welken bevrachter ook insluit. 

4. Het is wel verstaan, dat, indien en zoo 
spoedig als zoodanige vrijstelling, omschreven 
onder 1, ophoudt van toepassing te zijn in 
Nederland, wegens eenigerlei wijziging of in
trekking van de wetten en voorschriften daar
op betrekking hebbend, de bedoelde vrijstel
ling onmiddellijk zal ophouden van kracht te 
zijn. 

J. C. Pàbst. 

Aan Zijne Exoellentie Graaf Yasuya 
Uchida, Minister van Buitenlanl1sche 
Zaken te Tokio. 

VERTALING. 

N°. 4/C 1. 
Tokio, 26 Januari 1933. 

Onder bevestiging van de ontvangst van 
Uwer Excellentie's nota dd. 26 J anuari 1933 
met betrekking tot de wedenijdsche vrijstel
ling tusschen J (lpan en Nederland van belas
ting op inkomsten en winsten voortvloeiend 
uit het zeescheepvaartbedrij f, heb ik de eer U 
het navolgende mede te deel en: 

1. De Japansche Regeering verklaart, dat 
zij de noodige stappen zal doen om, in over
eenstemming met Wet N°. 6, 1924, zooals die 
is gewijzigd door Wet N°. 6, 1928, en de 
voorschriften dienaangaande, op voorwaardfl 
van reci prooi tei t, vrij te steil en van in Ja pan 
op te leggen belasting op inkomsten e_n be
drijfswinst, alle inkomsten en netto wms~~n 
voortvloeiende uit het zeescheepvaartbednjf, 
uitgeoefend hetzij door Nederlandsche onde1:: 
danen verblijf houdende in Nederland, hetzij 
door i'naatschappijen waarvan de hoofdkanto
ren gevestigd zijn in Nederland, door middel 
van schepen ingeschreven in Nederland. Het 
is wel verstaan dat deze vrijstelling zal wor
den toegepast ~p die inkomsten en netto win
sten van natuurlijke personen, die belasting
plichtig zijn op en na 1 J anuari 1933 el!. op 
die inkomsten en winsten van maatschappijen, 
die zijn of zullen worden gemaakt gedurende 
de boekjaren eindigend op 1 Juli 1932 of 
daarna. 

2. Het is wel verstaan, dat de uitdrukking 
Japan" en Nederland" in deze nota alle 

gewesten ond;~. het gezag van de respectieve-
lijke landen omvat. . . 

3. Het is wel verstaan, dat de mtdrukkmg 
zeescheepvaartbedrijf", hier te voren gebe

;:igd, beteekent het bedrijf uitgeoefend door 
een eigenaar van een schip of schepen, tus
schen Nederlandsche en/of vreemde havens en 
havens in Japan, en dat voor het doel van 
deze definitie de uitdrukking "eigenaar" wel
ken bevrachter ook insluit. 

4. Het is wel verstaan, dat, indien en zoo 
spoedig als zoodanige vrijstellil!g, omsc~~ev~n 
onder 1, ophoudt van toepassmg te zijn m 
Japan, wegens eenigerlei wijziging of mtrek
king van de wetten en voorschnften_, daa:op 
betrekking hebbend, de bedoelde vnjstell !!lg 
onmiddellijk zal ophouden van kracht te zijn. 

Graaf Yasuya Uchida, 
Minister van Buitenlanl1sche Zaken. 

Aan Zijne Excellentie Generaal J . C. 
Pabst, Buitengewoon Gezant en Ge
volmachtigd Minister der Nederlan
den. 

s. 220. 

22 April 1933. BESLUIT, houdende wijzi
ging van het Koninklijk besluit van den 
30sten December 1925 (Staatsblad n°. 
547), waarbij aan de Vereeniging van 
Broeders Penitenten, gevestigd in Huize 
Padua te Boekel, vergunning wordt ver
leend tot oprichting van een gesticht voor 
krankzinnigen in de gemeente Apeldoorn. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
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Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken van 
18 April 1933 n°. 3336, a fdeeling Armwezen· 

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

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met intrekking van Onze besluiten van 14 

Maart 1929 (Staatsblad n°. 81), van 11 Oc
tober 1930 {Staatsblad n°. 400) en van 29 
J anuari 1932 {Staatsblad n°. 21) te bepalen 
dat_ in de artikelen 1, 2, 4 en 5 'van Ons be'. 
slU1t rnn 30 December 1925 {Staatsblad n°. 
547) de volgende wijzigingen worden gebracht: 

Artik_el_ 1 wordt gelezen als volgt: ,,Aan de 
Vereen1gin~ van Broeders Penitenten, geves
t,!l'd ,n Huize Padua te Boekel wordt vergun
ning verleend om van de St. Jo eph-stich
ting, welke in de gemeente Apeldoorn is ge
legen, de paviljoenen St. Antonius, St. Fran
ciscus {met uitzondering van den zuidooste
lijken vleugel) en St. Alosius in te richten tot 
een gesticht voor krankzinnigen. 

Zoowel voor dit gesticht als voor de inrich
ting, bedoeld in artikel 2, zullen gelden cle 
overgelegde teekeningen en daarbij gegeven 
beschrijving." 

Artikel 2 wordt gelezen als volgt: ,,Van de 
St. Jo eph-stichting worden de zuidoostelijke 
vleugel van paviljoen St. Franciscus en pa
viljoen St. Gerardus gezamenlijk onder de 
voorwaarden, zooals die bij dit besluit zijn g&
voegd, aangewezen als eene inrichting die 
niet als gesticht voor krankzinnigen wordt be
schouwd, ook wanneer daarin meer dan 2 
krankzinnigen worden verpleegd. 

Wij behouden Ons voor die voorwaarden, 
wanneer dit noodig blijkt, aan te vullen of te 
wijzigen." 

A~·tikel 4 wordt gelezen als volgt: ,,In het 
gesticht voor krankzinnigen mogen niet meer 
dan 247 krankzinnigen, uitsluitend van de 
mannelijke sekse, verpleegd worden. 

Evenwel mogen gedurende het tijdvak e in 
digende 31 December 1936, nog 8 m~nnen 
worden verpleegd." 

Artikel 5 wordt gelezen als volgt: , In de 
inrichting, bedoeld in art. 2, mogen niet meer 
dan 82 mannen verpleegd worden. 

Evenwel mogen gedurende het t ijdvak ein
digende 31 December 1936, nog 4 m~nnen 
verpleegd worden." 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 22sten April 1933. 

s. 221. 

WILHELMINA. 
De Minister van Staat, 

Minister van B innenlandsche Zaken , 
Ruy s de B eere nbrou c k. 

{Uitgeg . 12 Mei 1933.) 

22 April 1933. BESLUIT tot verlenging van 
de chorsing van het besluit van den 
Raad der gemeente B eerta van 2 Januari 
1933, strekkende om bij de berekening 
van den, aan werkloozen in de rouleer
weken uit te keeren steun, geen aftrek toe 
te passen van gezinshoofden. 

Verlengd tot 1 Septernb,;r 1938. 

s. 222 . 

22 April 193_3. BESLUIT tot schorsing van 
het besluit van den raad van Sirnpelveld 
d.d. 10 Maart 1933, waarbij aan de we
duwe J. M. H. M eentz aldaar vergunning 
is verleend voor de verbouwing van een 
schuur tot twee woonhuizen. 

Geschorst tot 1 Novernber 1983. 

s. 223. 

22 April 1933. _BESLUIT houdende wijziging 
en aanvulli11g _ _ van het Radio-reglement 
1930 en W1Jz1gmg van artikel 5 van het 
Radio-contróle-reglement 1930. 

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

Waterstaat van 30 Maart 1933, no. 4, Hoofd
bestuur der Posterijen, Telegrafie en Telefonie · 

Gelet op artikel 3ter der Telegraaf- en Tele'. 
foonwet_ 1~04 (Staatsblad no. 7), zooals deze 
laatstehJk !S aangevuld en gewijzigd bij de wet 
van 12 Mei 1928 (Staatsblad no. 169); 

Gelet op artikel 2 van het Radio-reglement 
193_0, vastgesteld bij Koninklijk besluit van 9 
~ei ~930 (Staatsblad n°. 159), zooals dit Jaatste
hJk 1s aangevuld en gewijzigd bij Korinklijk 
besluit van 6 September 1932 {Staatsblad no. 
463); 

Gelet op artikel 5 van het Radio-contróle
reglement 193(), vastgesteld bij Koninklijk 
besluit van 3 Juli 1930 {Staatsblad no. 272), 
zooals dit is gewijzigd bij Koninklijk besluit 
van 27 Februari 1933 {Staatsblad no. 66); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den l ~den April 1933, n°. 36); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 20 April 1933, no. 4, 
Hoofdbestuur der Posterijen, T elegrafie en 
'lelefonie; 

Hebben goedgevonden en verstaan · 
te bepalen: 
Art. I. a. Artikel 2, lid 2, van het Radio

reglement 1930 wordt gelezen als volgt: 
,,2 .. D"'.ze mededeelingen mogen slechts af

komstig z1Jn van rechtspersoonlijkheid bezitten
de omroeporganisaties, die tot het voor het uit
zen~en van d?ze mededeelingen vereischte ge
b_ruik van de !Il het vorige lid bedoelde inrich
tmg d oo'. d~n Minister zijn gemachtigd. Zij 
mogen met IIlhouden een rechtstreeksche dan 
wel zijdelingsche of bedekte ondermijnincr van 
godsdienst, zedelijkheid, gezag en volks~acht, 
noch ken_nelijk bestemd zijn voor het buiten
land, m~1en ~ekend is, dat zij in een bevrienden 
Staat met ZIJn toegela.ten. Mededeelingen van 
pohtieken aard mogen bovendien niet anders 
i~o?den dan ee':1 _stellige uiteenzetting of toe
h chtmg van politieke beginselen." 

b. Artikel 2, lid 7, van"het Radio-rec,lement 
1930 1vnrdt gelezen als volgt: ~ 

7. Bovendien kan door den Minister worden 
t<?egestaan, dat in bepaalde gevaJlen en omstan
d1gheden medeneelingen van zakelijken a.ard, 
be temd voor allen, die deze wenschen te ont
v~ng?n, en mededeelingen van politieken aard, 
die ~et voldoe~ aan ~et bepaalde in den slotzin 
van hd 2 van d!t artLkel, worden uitgezonden." 

Art. IL Artikel 5 van het Radio-contróle
reglement 1930 wordt gelezen a ls volgt : 

"Art. 5. De controle zal worden uitgeoefend 
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ter voorkoming van gevaar voor de veiligheid 
van den Staat, de openbare orde of de goede 
zeden, met inachtneming van het bepaalde iQ. 
artikel 2 van het Radio-reglement 1930." 

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

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

's-Gravenhage, den 22sten April 1933. 
WILHELMINA. 

ne Minister van Waterstaat, P.J. Re y me r. 
(Uitgeg. 5 Mei 1933.) 

s. 224. 

22 A 11ril 1933. BESLUIT tot w1Jz1grng van 
het besluit van den 6den December · 1928, 
tot vaststelling van een Regeling van het 
Rijkstoezicht op de Luchtvaart (Staatsblad 
n°. 454), nader gewijzigd bij besluit van 
den lsten Juni 1932 (Staat~blad n°. 225). 

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

Waterstaat van 21 Maart 1933, La . EE, Lucht
vaartdienst ; 

Gelet op het bepaalde in het eerste lid onder 
f en q van artikel 52 der Luchtvaartwet; 

Den Raad van State gehoord (advjes van 4 
April 1933, n°. ló7); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 13 April 1933, La . FF, 
Luchtvaartdienst; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
I. het eerste lid van art.ikel 182 der Regeling 

Toezicht Luchtvaart te vervangen door het 
volgende: 

" l. Behoudens door of van wege Onzen 
Minister te verleenen ontheffing is het verboden 
door middel van een radiozendstation aan boord 
van een luchtvaartuig andere seinen te geven, 
dan die, welke betrekking hebben op de veilig
heid en de regelmaat van het luchtverkeer." 

II. in artikel 203 van de onder I genoemde 
Regeling de volgende wijzigingen aan te bren
gen in de onder "Tarieven voor de bewijzen van 
geschiktheid" voorkomende tabel : 

a. in den eersten regel van de eerste kolom 
wordt achter "Vliegbewijs" de letter " A" ge-
plaatst; . 

b. tusschen het gestelde in den eersten en 
den tweeden regel wordt ingevoegd: ,,Vlieg be
wijzen Ah, B, Bw en C " 20.-- ,,25.- ,,10.
,,2.50 "15.- ,,25.- ,,10.- ,,1.-; 

III. te bepalen, .dat de onder I bedoelde 
wijziging in werking treedt op den tweeden, 
en die onder II bedoeld op den dertigsten dag 
na dien der dagteekening van het Staatsblad 
waarin dit besluit is geplaatst. 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad geplaatst en in afschrift, aan den Raad van 
State medegedeeld zal worden. 

's-Gravenhage, den 22sten April 1933. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, P. J. Re y me r. 
(Uitgeg. 24 Mei 1933.) 

s. 225. 

22 Ap>'il 1933. BESLUIT, houdende bepalin
gen omtrent vervoer en nederlagen van 
su iker op gedeelten van het grondgebied 
gelegen in de provinciën Noord-Brabant en 
Z eeland. 

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

Financiën van 23 Maart 1933, n° . 176. In
voerrechten en Accijnzen; · 

Gezi en artikel 87 § 3 van de Suikerwet 1924 
(Staatsblad n°. 425) , laatstelijk gewijzigd bij 
de wet van 30 December 1932 (Staatsblad n°. 
703), artikel 1 van de wet van 4 April 1870 
(Staatsblad n°. 61), de wet van 7 December 
1896 (Staatsblad n°. 212) en Ons besluit van 
10 November 1928 (Staatsblad n°. 416); 

Den Raad van State gehoord (advies van 4 
April 1933, n°. 26); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 19 April 1933, n°. 103, 
Invoerrechten en Accijnzen; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. 1. De bepalingen van artikel 87 § 1 
van de Suikerwet 1924 (Staats blad n° . 425), 
laatstelijk gewijzigd bij de Wet van 30 De
cember 1932 (Staatsblad n° . 703), omtrent het 
vervoer en de nederlagen van suiker op het 
terrein van toezicht langs de grenzen, om
schreven in artikel 177 van de Algemeene Wet 
van 26 Augustus 1822 (Staatsblad n°. 38) wor
den van toepassing verklaard: 

a. op het in de provincie Ze eland liggende 
gedeelte van het terrein van toezicht, omschre
Yen in artikel 162 van laatstgenoemde wet, 
voor zoover dit ligt buiten het in die provin
cie liggende gedeel te van het terrein van toe
zicht omschreven in artikel 177 van die wet; 

b. op het gedeelte van het grondgebied lig
gende in de provincie Noord-Brabant buiten 
het in die provincie liggende gedeelte van 
het terrein van toezicht omschreven in artikel 
162 van bovengenoemde Algemeene Wet, met 
uitzondering van het gedeelte van het grond
gebied liggende ten noorden van de B ergsche 
Maas . 

2. Ten aanz ien van het bij letter b van 
artikel 1 van dit besluit aangewezen gedeelte 
van het grondgebied worden voor zoover het 
betreft de toepassing van artikel 166 en ar
tikel 187, 2°. van de Algemeene Wet van 26 
Augustus 1822 (Staatsblad n°. 38), de in ar
ti kel 87 § 1 van de bovengenoemde Suikerwet 
1924 (Staatsblad n°. 425) genoemde hoeveel
heden van drie kilogram verhoogd tot vijftig 
kilogram. 

3. Onze Minister van Financiën is bevoegd 
van de gedeelten van het grondgebied waar
voor ingevolge artikel 1 van dit besluit de 
daargenoemde bepalingen van toepassing zijn 
verklaard gedeelten aan te wijzen voor welke 
die bepalingen weder buiten werking worden 
gesteld. 

Onze Minister van Financiën is belast met 
de uitvoe1·ing van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
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afschr ift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

's-Gravenhage, den 22sten April 1933. 
WILHELMINA. 

De M inister van Financiën, de Ge e r. 
(Uitgeg. 5 Mei 1933.) 

s. 226. 

22 April 1933. BESLU IT tot opheffing van 
het grenskantoor aan den Laagschen Paal 
en van de daarheen voerende heerbaan. 

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

Financiën van den 18 April 1933, n° . 73, Afd. 
Invoerrechten en Accijnzen; 

Gezien de artikelen 37, 38, 64 en 66 der 
Algemeene Wet van 26 Augustus 1822 (Staats
blad n°. 38) ; 

H ebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. 1. Met intrekking van het K oninklijk 
B esluit van 4 Februari 1873 (Staatsblad n°. 
27) wordt het daarbij a ls expeditie- en gerief
kantoor ingesteld grenskantoor aan den Laag
schen UitldOJringspaal (gemeente Tubb ergen) 
opgeheven en vervalt de aanwijzing als heer
baan van den naar dat kantoor voerenden 
weg van N euen,haus naar Ootmarsum. 

2. Di t besluit treedt in werking met ingang 
van 1 Juni 1933. 

Onze Minister van Financiën is belast met 
de uitvoering van dit beslui t, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 22sten April 1933. 
WILHELM! A. 

De Minister van Financiën, de Geer. 
(Uitgeg. 5 M ei 1933.) 

s. 227. 

25 April 1933. BESLUIT tot schorsing van 
het besluit van burgemeester en wethou
ders van Ameide van 27 Februari 1933 
tot ontslag van den Heer H . H . v . d . 
Brink te Vianen, als waarnemend keu
ringsveearts, hoofd van dienst van Ameide, 
en tot benoeming van den heer A. J . 
P eters te Rhenen, als zoodanig. 

Geschorst tot 1 November 1933. 

s. 228 . 

25 April 1933. BESLUIT, houdende wijziging 
der K oninklijke B eslui ten van 26 Mei 
1922 (Staatsblad n° . 393) en 24 December 
1923 (S taatsblad n°. 556), gewijzigd bij 
het Koninklijk Beslui t van 23 J uni 1927 
(Staatsblad n°. 188). 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Financiën en van Buitenlandsche Za-ken van 
den l0den October 1932, n°. 3, Afdeeling 
Generale Thesaurie, en van den 20sten Sep
tember 1932, Afdeeling Juridische Zaken, n°. 
30813 ; 

Gelet op het bepaalde in artikel 2 der Wet 
van 9 Mei 1890 tot nadere regeling van de 
heffing en bestemming der K anselarij -leges 
(Staatsblad n° . 80), laatstelijk gewijzigd bij 

de Wet van 23 Juni 1923 '(Staatsblad n°. 291); 
Den R aad van State gehoord (a dvies van 

den 29sten November 1932, n°. 30) ; 
Gezien het nader rapport van Onze voor

noemde Ministers van den 20sten April 1933, 
n°. 141, Afdeeling Generale Thesaurie, en 
van den 13den April 1933, Afdeeling Juridi
sche Zaken, n°. 11691 ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. 1. Artikel 1, sub a en b, van Ons 

Besluit van den 24sten December 1923 (Staats
blad, n°. 556), gewijzigd bij Ons B esluit van 
den 23sten Juni 1927 (Staatsblad n°. 188) , 
wordt gelezen a ls volgt : 

a. voor de a fgifte van een paspoort voor 
één persoon f 5 en van een paspoort voor een 
echtpaar of voor een persoon of een echtpaar 
met kinderen beneden 15 jaren f 7.50 ; 

b. voor het verlengen van een paspoort 
voor één persoon f 5 en van een paspoort voor 
een echtpaar of voor een persoon of een echt
paar met kinderen beneden 15 jaren f 7.50. 

2. Artikel 3 van Ons Besluit van den 26sten 
Mei 1922 (Staatsb lad n°, 393) , gewijzigd bij 
Ons Besluit· van den 23sten Juni 1927 (Staats
blad n° . 188) wordt gelezen als vol gt: 

De hier bedoelde zegels zijn voor de auto
r iteiten, bedoeld in artikel 1, verkrijgbaar ten 
kantore van de Ontvangers der accijnzen in 
de hoofdplaatsen der Provincies, tegen beta
l ing van onderscheidenlijk f 5 en f7.50 naar 
gelang het betreft de verlenging van een pas
poort voor één persoon, dan wel van een pas
poort voor een echtpaar of voor een persoon 
of een echtpaar met kinderen beneden 15 
jaren. 

3. Dit Besluit treedt in werking op een 
nader door Ons vast te stellen tijdstip . 

Onze Ministers van Financiën en van Bui
tenlandsche Zaken zijn belast met de uitvoe
r ing van dit B esluit, dat in het Staatsblad zal 
worden geplaatst, en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan de Ministers, Hoofden 
der andere Departementen, aan den Raad van 
State en aan de Algemeene R ekenkamer. 

's-Gravenhage, den 25sten April 1933. 
WILHELM! A. 

D e Ministe,· van Financiën, d e Ge e r. 
De :Minister van Staat, 

Mi11iste1· van Buitenlandsche Zaken a. i ., 
R uys de B eerenbro u c k. 

( Uitgeg. 2 M ei 1933.) 

s. 229. 

26 April 1933. BESLUIT tot wijziging en 
aanvulling van het Reglement voor de 
eindexamens der openbare hoogere burger
scholen met vijfj a ri gen cursus en der inge
volge artikel 45tredecies der Middelbaar
onderwijswet aangewezen bijzondere hoo
gere burgerscholen met vijf jar igen- en vier
jarigen cursus, vastgesteld bij Koninkl ijk 
besluit van 8 J uni 1929 (Staat sblad n °. 
310), gewijzigd bij Koninklijk beslu it van 
31 J anuari 1930 (Staatsblad n°. 35). 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 23 
Maart 1933, n°. 3743 IV, afdeeling Voorbe-
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reidend Hooger en Middelbaar Onderwijs; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

11 April 1933, n°. 30); 
Gezien het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 21 April 1933, n°. 5140, 
afdeel ing Voorbereidend Hooger en Middel
baar Onderwijs; 

Overwegende, dat het wenschelijk is het Re
glement voor de eindexamens der openbare 
hoogere burgerscholen met vijfjarigen cursus 
en der ingevolge artikel 45tredecies der Mid
delbaar-onderwijswet aangewezen bijzondere 
hoogere burgerscholen met vijfj arigen- en vier
jarigen cursus, vastgesteld bij Ons besluit van 
8 Juni 1929 (Staatsblad n°. 310) en gewijzigd 
bij Ons besluit van 31 Januari 1930 (Staatsblail 
n°. 35) nader te wijzigen en aan te vullen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
In het voornoemd Reglement wordt: 
1 °. de eerste volzin van het tweede lid van 

artikel 11 gelezen als volgt: 
Deze ziet het werk zoo spoedig mogelijk na, 

wijst de gemaakte fouten aan en zendt het, 
met.zijn beoordeeling en voorzien van de toe
lichting, die hij voor een juiste waardeering 
van eenig belang mocht achten, onverwijld na 
de beoordeeling aan den deskundige, aange
wezen om eveneens dit werk vóór den aanvang 
van het mondeling examen na te zien. 

2°. aan artikel 11 een derde lid toegevoegd, 
luidende: 

De deskundigen beoordeeleu eveneens het 
schriftelijk werk zoo spoedig mogelijk. Wan
neer een deskundige voor de in artikel 14 ge
noemde afdeelingen van de wiskunde, de na
tuurkunde en de scheikunde met den examina
tor van oordeel is, dat aan een candidaat op 
grond van zijn schriftelijk werk in elk geval 
een vrijstelling toekomt, als bedoeld in artikel 
12, derde lid, geeft hij hiervan onverwijld 
kennis aan den voorzitter der commiss ie, die 
hiervan zonder een cijfer te noemen, onmid
dellijk mededeeling doet aan de candidaten. 

3°. achter het tweede lid van artikel 12 de 
punt vervangen door een komma en wordt toe
gevoegd: beha! ve de mededeeling van den 
voorzitter, bedoeld in artikel 11, derde lid. 

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

·o-Gravenhage, den 26sten April 1933. 

s. 230. 

WILHELMINA. 
De Minister van OndJerwijs , 
Kunsten en w ,etenschappen, 

J . Te r p s tra. 
(Uitgeg. 28 April 1933.) 

26 April 1933. BESLUIT tot w1J z1gmg van 
artikel 6, tweede lid, van het Koninklijk 
besluit van 31 December 1920 (Staatsblad 
n°. 950) tot regeling van de wijze, waarop 
wordt voorbereid en ingesteld het verge
lijkend onderzoek, bedoeld in artikel 36 
der Lager-onde1·wijswet 1920. 

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

Onderwijs , Kunsten en Wetenschappen, van 3 
Maart 1933, n°. 12283, afdeeling Lager On
derwijs Algemeen; 

Overwegende, dat het wenschelijk is, de be
dragen, genoemd in artikel 6, tweede lid , van 
Ons besluit van 31 December 1920 (Staatsblad 
n°. 950) tot regeling van de wijze, waarop 
wordt voorbereid en ingesteld het vergelijkend 
onderzoek, bedoeld in artikel 36 der Lager
onderwijswet 1920, te verlagen; 

Den Raad van State gehoord, advies van 11 
April 1933, n°. 29; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 21 April 1933, n°. 

.3698, afdeeling Lager Onderwijs Algemeen; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

Eenig artikel. 
In artikel 6, tweede lid, van Ons besluit van 

31 December 1920 (StaatsbladJ n°. 950) wordt 
telkenmale in plaats van "acht gulden" gele
zen: zeven gulden. 

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

's-Gravenhage, den 26sten April 1933. 

s. 231. 

WILHELMINA. 
D e Minister van Onderwijs, 
Kunsten en W ,etenschaP'Pen, 

J. Te r p s t r a. 
{Uitgeg. 5 Mei 1933.) 

26 April 1933. BE~LUIT tot uitvoering van 
het bepaal de bij de artikelen 2 en 5 der 
Wet -van den 19den December 1930 {Staats
blad n°. 482), tot regeling van den uitvoer 
van melkproducten en van gepasteuriseer
de en gesteriliseerde melk en room. 

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

Economische Zaken en Arbeid van 5 December 
1932, Directie van den Landbouw, n°. 14818, 
afdeeling II Z; 

Gelet op de artikelen 2 en 5 der wet van 
19 December 1930 {Staatsblad n°. 482) , tot 
regeling van den uitvoer van melkproducten 
en van gepasteuriseerde en gesteriliseerde 
melk en room; 

Den Raad van State gehoord {advies van 
17 Januari 1933, n° . 27); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 24 April 1933, Directie 
van den Landbouw, ·n° . 5090, afdeeling II Z ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met ingang van het tijdstip bedoeld in ar

tikel 8 der Wet van 19 December 1930 {Staats
blad, n° . 482) te bepalen hetgeen volgt: 

Art. 1. Dit besluit verstaat onder: 
a . ,,de wet" de wet van 19 December 1930 · 

{Staatsblad n°. 482) ; 
b. ,,Onze Minister" Onzen Minister van 

economische Zaken en Arbeid. 
2. 1. De in artikel 2, eerste lid, van de wet 

bedoelde eischen zijn de navolgende: 
a. de waren mogen geen andere vetten 

bevatten dan die van melk afkomstig zijn; 
b. zij moeten bereid zijn in Nederland uit 

in Nederland gewonnen melk; 
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c. zij mogen geen voor, tijdens of na de 
bereiding toegevoegde stoffen bevatten, aan
geduid op een door Onzen Minister vastge
stelde lijst; 

d. voor haar ve1'pakking mag niet gebezigd 
zijn materiaal, dat wegens gevaar voor over
brenging van zie1."tekiemen is aangeduid op 
een door Onzen Minister vastgestelde lijst; 

e. gepasteuriseerde en gesteriliseerde melk 
en room moeten voldoen aan den eisch, dat zij 
de Storch'sche reactie niet vertoonen. 

2. De lijsten, bedoeld onder c en d van 
het vorige I id, worden niet vastgesteld, dan 
nadat de organisaties van daarbij betrokken 
producenten zijn gehoord. 

3. De omhullende laag, waarin blokmelk 
wordt afgeleverd, wordt voer de toepassing 
van het bepaalde onder a van het eerste lid 
beschouwd als verpakking. 

3. 1 . De in artikel 5, tweede lid, van de 
wet bedoelde eischen, waaraan een controle
instelling moet voldoen om onder Rijkstoezicht 
te kunnen worden gesteld, zijn vermeld in de 
navolgende artikelen. 

2. Indien een controle-instelling de haar 
opgelegde verplichtingen niet nakomt, haar 
bevoegdheid op and&re wijze te buiten gaat of 
handelt in strijd met het belang van de uit
voer-controle, kan door Ons de bevoegdverkla
ring tot het uitreiken van certificaten, be
doeld in artikel 5, eerste lid, van de wet 
worden ingetrokken. 

4. 1. De controle-instelling: 
a. moet rechtspersoonlijkheid bezitten; 
b. mag als aangeslotenen en ingeschrevenen 

slechts aannemen natuurlijke en rechtsperso-
nen, die: · 

1 °. ber<iiders van of handelaren in melk
producten of andere in artikel 2 van de wet 
bedoelde waren zijn; hij, die melkproducten 
of andere ;n artikel 2 van de wet bedoelde 
waren bereidt, kan uitsluitend aangeslotene 
zijn ook, indien hij tevens in die melkproduc
ten en waren handel drijft; 

2°. te goeder naam en faam bekend staan; 
3°. de bevoegdheid hebben verbintenissen 

aan te gaan; 
c. moet zich ten doel stellen door middel 

van controle te bewerkstelligen, dat de door 
de aangeslotenen en ingeschrevenen vervaar
digde en verhrundelde producten, onder b 1 °. 
bedoeld, voldoen aan de daaraan voer uitvoer 
gestel de eischen. 

2. In afwijking van het in het eerste lid 
onder b 2°. bepaalde mag een contról e- instel
Jing, als bedoeld in artikel 5, eerste lid, sub b 
van de wet, als aangeslotenen en ingeschre
venen slechts aannemen natuurlijke en rechts
personen, die in hun persoon respectievelijk in 
de samenstelling van hun bestuur de nood ige 
waarborgen bieden, dat zij aan hun verplich
tingen zull en voldoen. 

5. 1. De statuten van een controle-instel
ling en alle wijzigingen en aanvullingen daar
van behoeven de goedkeuring van Onzen Mi
nister. 

2. De statuten moeten inhouden: 
a. dat de aangeslotenen en ingeschrevenen 

moeten voldoen aan de van Rijkswege met be
trekking tot den uitvoer van melkproducten 
en andere in artikel 2 van de wet bedoelde 

waren krachtens die wet vastgestelde en vast 
te stellen voorschriften; 

b. dat in het bestuur noch onder de leden 
der instelling de aangeslotenen of ingeschre
venen of beiden te zamen de meerderheid mo
gen uitmaken; 

c. dat de voorzitter van het bestuur geen 
aangeslotene of ingeschrevene mag zijn; 

d. een regeling van het recht van beroep 
met dien verstande, dat voor een controle
instelling, als bedoeld in artikel 5, eerste lid 
sub b van de wet, van besluiten omtrent aan
sluiting en inschrijving alsmede schrapping be
roep openstaat bij Onzen Minister; 

e. bepalingen, welke waarborgen een juiste 
nakoming van de onder a bedoelde voorschrif
ten, berustende op een voldoende tegen mis
bruik zekerheid gevende controle in en buiten 
de inrichtingen en het bedrijf van aange
slotenen en ingeschrevenen. 

3. De statuten van een controle-instelling, 
als bedoeld in arti kel 5, eerste lid sub b van 
de wet, moeten in plaats van het in het tweede 
lid onder b en c bepaalde het voorschrift be
vatten, dat de bestuursleden geen aangeslo
tenen of ingeschrevenen mogen zijn, noch een 
leidende functie in een aangesloten of inge
schreven bedrijf mogen bekleeden. 

4. De controle-instelling is bevoegd, onder 
goedkeuring van Onzen Minister , voor te 
schrijven, dat de verpakking der van aange
slotenen en ingeschrevenen afkomstige waar 
op bepaalde wijze moet zijn gekenmerkt. 

6. Onze Minister heeft het recht aan het 
bestuur een of meer adviseerende leden toe te 
voegen. 

7. 1. De bestuursleden en de directeur van 
een controle-instelling moeten voldoen aan de 
vol gende vereischten: 

1 °. zij moeten te goeder naam en faam be
kend zijn; 

2°. zij mogen niet betrokken zijn bij de be
reiding van of den handel in a. surrogaten 
van melk- en zuivelproducten, b. oliën en niet 
van melk afkomstige vetten, welke ku nnen 
dienen tot vervalsching van melk- en zuivel
producten. 

2. De directeur mag niet betrokken zijn 
bij de bereiding van of den hamdel in melk- en 
zuivelproducten. 

8. H et bestuur van een controle-instelling, 
de directeur en het verdere personeel zijn ver
plicht aan de ambtenaren, belast met het 
Rijkstoezicht, alle inlichtingen te verstrekken, 
welke deze ambtenaren voor de uitoe fe ning 
van toezicht op die instelling, zoowel als op 
de aangeslotenen en ingeschrevenen, noodig 
oordeel en. 

9. H et Rijkstoezicht wordt uitgeoefend door 
den dienst der Rijkszuivelinspectie. 

10. De benoeming van den directeur van de 
controle-instelling is onderworpen aan de 
goedkeuring van Onzen Minister. 

ll. 1. Het bestuur geeft aan Onzen Minis
ter kennis van de namen der aangeslotenen en 
ingeschrevenen en der uitgetreden aangeslo
tenen en ingeschrevenen. 

2. Besluiten tot schrapping of schorsing 
worden binnen 3 dagen, nadat zij genomen 
zijn, aan Onzen Minister medegedeeld. 

12. 1. De controle, het bemonsteren van 
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melkproducten en van gepasteuriseerde en ge
steriliseerde melk en room en het onderzoek 
der monsters geschieden volgens door de con
trole-instelling vastgestelde voorschriften, wel
ke de goedkeuring van Onzen Minister be
hoeven. 

2. De kosten der controle worden geheven 
volgens een tarief, en geïnd op de wijze, door 
de controle-instelling vastgesteld, na goedkeu
ring van Onzen Minister. 

13. 1. De controle-instelling legt aan de bij 
haar aangeslotenen de volgende verplichtingen 
op: 

1 °. de aangeslotenen mogen rechtstreeks 
noch zijdelings betrokken zijn bij de bereiding 
van of den handel in a. surrogaten van melk
en zuivelproducten, b. oliën en niet van melk 
afkomstige vetten, welke kunnen dienen tot 
vervalsching van melk- en zuivelproducten. Zij 
zullen de vorenbedoelde surrogaten, oliën en 
vetten niet voorhanden mogen hebben in hun 
bereidplaatsen of op hun terreinen, behoudens 
ontheffing, al dan niet voorwaardel ijk, door 
Onzen Minister; 

2° . zij dragen zorg, dat de door hen in 
Nederland bereide producten voldoen aan de 
ingevolge of naar aanleiding van de Land
bouwuitvoerwet 1929 gestelde eischen ; 

3°. zij dragen zorg, dat de verpakkingen 
van de door hen in Nederland bereide waar, 
bedoeld in artikel 2 van de wet, en de ver
zending der partijen in overeenstemming zijn 
met de ingevolge of naar aanleiding van die 
wet te dien aanzien gestelde eischen ; 

4°. zij mogen geen waar, bedoeld in ar
tikel 2 van de wet, in Nederland in het vrije 
verkeer voorhanden hebben of verhandelen, 
dan welke ten minste voldoet aan de sub 2°. 
en 3°. van dit artikel bedoelde voorschriften; 

5°. zij verstrekken aan de controle-instelling 
een volledi ge lijst van alle bij hen in gebruik 
of in medegebruik zijnde be1·eidplaatsen, ma
gazijnen, pakhuizen, terreinen en andere berg
plaatsen, met een nauwkeurige omschrijving 
van stand of ligging, en nemen geen ander 
gebouw, lokaal of terrein, dan op die lijst 
vermeld, in gebruik of medegebruik, dan na 
verkregen toestemming van het bestuur van 
de controle-instelling ; 

6°. zij zullen de bereidplaatsen, gebouwen 
en terreinen, sub 5°. van dit artikel bedoeld, 
te allen tijde zonder eenig voorbehoud toe
gankelijk stellen voor de ambtenaren van de 
controle-instelling en voor hen, die met het 
Rijkstoezicht zijn belast, en hun alle gewenschte 
in! ichtingen verschaffen en bij het uitoefenen 
van de controle behulpzaam zijn ; 

7°. zij zullen de ambtenaren, voor de con
trole-instelling werkzaam en die, met het 
Rijkstoezicht b e last, desverlangd in d e ge
legenheid stellen, kosteloos de voor de con
trole benoodigde monsters te nemen; 

8°. zij zullen de hun verstrekte certificaten, 
voorzoover deze nog in hun bezit zijn, onmid
dellijk teruggeven, wanneer zulks door of 
namens het bestuur van de controle-instelling 
wordt gevorderd en voorts toelaten, dat deze 
certificaten, wanneer zulks door de ambtena
ren, die met het Rijkstoezicht zijn belast, nood
zakelijk wordt geacht, onmiddellijk door dezen 
worden medegenomen. 

2. Ten aanzien van ingeschrevenen zijn de 
bepalingen sub 1°., 4°. , 5°. , 6° ., 7°. en 8°. 
van dit artikel van daarmede overeenkomstige 
toepassing. 

14. 1. Een aangeslotene of ingeschrevene 
kan door het bestuur van de controle-instelling 
worden geschrapt, wanneer hij , ter beoordee
ling van het bestuur, 

a. niet of niet meer voldoet aan de ver
eischten, voor de toelating als aangeslotene of 
ingeschrevene gesteld; 

b. op ernstige wijze de belangen van de 
controle schaadt of heeft geschaad. 

2. Bij schrapping kan tevens een geldboete 
worden opgelegd. 

15. 1. Een aangeslotene of ingeschrevene 
kan door het bestuur van de controle-instel
ling worden geschorst, indien het bestuur ver
moedt, da t een der in het vorige artikel be
doelde redenen tot schrapping bestaat. 

2. Bij schorsing kan tevens een geldboete 
worden opgelegd. 

3. Schorsing kan geschieden voor een ter
mijn van ten hoogste één maand. 

4. Zoo spoedig mogelijk, in ieder geval 
binnen één maand, beslist het bestuur, of de 
geschorste a l dan niet zal worden geschrapt. 

Bij de.ze beslissing wordt tevens uitgemaakt, 
of een boete, opgelegd krachtens· het bepaalde 
in het tweede lid van dit artikel , wordt ge
handhaafd. 

5. In geval van beroep tegen het besluit tot 
schrapping wordt de schorsing geacht te zijn 
verlengd tot de uitspraak in beroep, ongeacht 
het bepaalde in het derde lid van dit artikel. 

6. In verband met dezelfde feiten kan een 
aangeslotene of ingeschrevene niet mèer dan 
éénmaal worden geschorst. 

16. Bij uittreding, schrapping of schorsing 
worden de aan aangeslotenen en ingeschreve
nen verstrekte certificaten, voorzoover deze 
nog niet verbruikt zijn, door de controle-instel
ling ingetrokken. 

17. Voor overtredingen, van welken aard 
ook, geconstateerd door ambtenaren van het 
Rijkstoezicht, gelden dezelfde strafbepalingen 
als voor overtredingen, geconstateerd door 
ambtenaren voor de cont1·ole-instelling werk
zaam. 

18. Het bestuur kan den aangeslotene of 
den ingeschrevene bij het niet nakomen van 
een of meer zijner verplichtingen een boete 
opleggen van ten hoogste f 10,000. 

19. 1 . Het bestuur kan eischen, dat door 
iederen aangeslotene en ingeschrevene te 
zijnen name een garantie wordt en blijft ge-
steld ten genoege van het bestuur. · 

2. Het bedrag van zoodanige garantie, het
welk voor verschillende aangeslotenen en in
geschre venen verschillend kan zijn, en de voor
waarden waaronder deze wordt gesteld, wor
den door het bestuur vastgesteld. 

20. Het bestuur brengt jaarlijks vóór 1 Mei 
aan Onzen Minister een verslag uit over de 
werkzaamheden van de controle-instelling ge
durende het afgeloopen kalenderjaar. 

21. Dit besluit kan worden aangehaald on
der den titel van Melk- en Melkproducten'
uitvoerbesluit, met vermelding van den jaar
gang van het Staatsblad, waarin het is ge
plaatst. 
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Onze M inister van Economische Zaken en 
Arbeid is belast met de uitvoering van dit 
besluit, hetwelk in het Staatsblad, zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State en aan de 
Algemeene R ekenkamer. 

's-Gravenhage, den 26sten April 1933. 
WILHELMINA. 

De Minister van Econornische Zaken en Arbeid. 
T. J. V e r s c h u u r. · 

(Uitgeg. 5 M ei 1933.) 

s. 232 . 

27 April 1933. BESLUIT oot schors ing van 
het besluit van den raad der gemeente 
Amsterdam d.d. 29 Maart 1933, strekken
de tot inwili iging van het verzoek van het 
raadslid A. F. Bruinsrna om oot den bur
gemeester een viertal vragen te richten 
betreffende de h andhav ing der openbare 
orde. 

Geschorst tot 1 Septernber 1933. 

s. 233 . 

27 April 1933. BESLUIT oot vernietiging 
van de besluiten van den raad der ge
meente Vlissingen van 30 J anuari 1931, 
n° . 6, en van 8 April 1932, n°. 7, houdende 
vaststell ing ten behoeve van het bestuur 
der Vl issingsche Schoolvereeniging aldaar, 
van de vergoeding, bedoeld in artikel 100, 
tweede lid, dei· Lager-onderwijswet 1920. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 16 
M aart 1933, n°. 7001 I, afdeeling L ager On
derwijs F inancieel, en van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken van 
6 April l933, n°. 6793, Afdeeling Binnen
landsch Bestuur, oot vernietiging van de be
sluiten van den raad der gemeente Vlissing-en 
van 30 J anuari 1931, n°. 6, en van 8 April 
1932, n° . 7, waarbij ten behoeve van de Vl is
singsche Schoolvereeniging voor haar school 
voor gewoon lager onderwijs aan de Hendrik
straat a ldaar, de vergoeding, bedoeld in ar
tikel 100, tweede lid, der L ager-onderwijswet 
1920, voor de jaarwedde van één aan die 
school verbonden onderwijzer, onderscheiden
lij k over het tijdvak van 1 September 1929 
oot en met 31 December 1929 en van 1 Januari 
1930 oot en met 31 December 1930 is toege
kend; 

Overwegende, dat de raad der gemeente 
Vlïssingen blijkens deze beslu iten de vaststel
ling van de vergoeding overeenkomstig het 
tweede lid van artikel 100 der Lager-onder
wijswet 1920 hierop grondt, dat het schoolbe
stuur vóór 1 September 1929 aan het eerste 
lid van artikel 100 recht kon ontleenen op 
vergoeding uit de gemeentekas van de jaar
wedde van een boventalligen onderwijzer en 
het tweede lid de vergoeding nog gedurende 
twee jaren na dien datum aan het school
bestuur waarborgt; 

Overwegende, dat artikel 100, eerste lid, der 
Lager-ondenyijswet 1920 bepaalt, dat, indien 
in een gemeente aan een openbare school meer 
onderwijzers werkzaam zijn dan het aantal, 

waarvan de jaarwedden door het Rijk aan de 
gemeente worden vergoed, het bestuur eener, 
naar de onderscheidingen van artikel 3, tweede 
en vierde lid, overeenkomstige bijzondere 
school in die gemeente aanspraak heeft op 
vergoeding uit de gemeentekas van de jaar
wedden en wedden van een, met betrekking 
tot het aantal leerlingen aan elke dier scholen 
evenredig aantal aan die scholen verbonden 
onderwijzers boven het aantal, waarvan de 
jaarwedden en wedden door het Rijk aan dat 
bestuur worden vergoed, en dat hierbij grond
slag der berekening dient te zijn het gemid
deld aantal leerlingen per onderwijzer aan de 
gezamenlijke overeenkomstige openbare scho
len· 

d~t het tweede lid van artikel 100 bepaal t, 
dat deze vergoeding wordt uitgekeerd over het 
tijdvak, gedurende hetwelk aan de openbare 
school meer onderwijzers werkzaam zijn ge
weest dan het aantal, waarvan de jaarwedden 
door het Rijk aan de gemeente worden ver
goed, en tot twee jaren daarna ; 

dat op grond van het eerste lid als grond
slag van de berekening moet worden be
schouwd de zoogenaamde klassedeeler van de 
overeenkomstige openbare scholen, welke wordt 
verkregen door het gemiddeld aantal leerlin
gen van het voorafgaande kalenderjaar te dee
len door het aantal onderwijzers van het loo
pende jaar; 

dat de strekking van de slotwoorden van het 
tweede lid van artikel 100 deze is, dat, indien 
in eenig jaar de klassedeeler der overeenkom
stige openbare scholen wijziging ondergaat, de 
besturen van de bijzondere scholen met den 
in dat jaar toegepasten kl assedeeler nog gedu
rende twee jaren na het t ij dstip, waarop die 
klassedeeler is gewijzigd, rekening mogen hou
den, opdat zij zich geleidelijk aan wijziging 
van dien klassedeeler zouden kunnen aanpas
sen· 

O~erwegende met betrekking tot het onder
havige geval , dat de klassedeeler van de open
bare scholen voor gewoon l ager onderwijs te 
Vlissingen over 1929 aan de voornoemde bij
zondere school recht gaf op vergoeding van 
in totaal vijf ondenvijzers, waarvan tot 1 
September 1929 vier ten laste van het Rijk 
kwamen en één ten laste van de gemeente; 

dat de omstandigheid, dat van 1 September 
1929 af het Rijk de jaarwedden van vij f on
derwijzers vergoedde, alleen oot gevolg heeft, 
dat de vijfde onderwijzer voortaan niet meer 
door de gemeente, maar door het Rijk werd 
vergoed; dat de gemeente echter niet op 
grond van het tweede lid van artikel 100 daar
enboven de jaarwedde van een zesden onder
wijzer moest vergoeden, omdat immers het 
tweede lid slechts den klassedeeler volgens het 
eerste lid handhaaft en deze klassedeeler in 
het onderhavige geval geen aanspraak gaf 
op vergoeding voor een zesden onderwijzer ; 

dat mitsdien de raad, in strijd met de voor
waarden in artikel 100 der Lager-onderwijswet 
1920 genoemd, vergoeding voor een zesden on
derwij zer heeft toegekend; 

dat derhalve de raadsbesluiten strijden met 
artikel 5, derde lid, der Lager-onderwijswet 
1920, hetwelk o. m . bepaalt, dat aan bijzon
dere scholen voor gewoon lager ondenvijs een 
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geldelijke bijdrage slechts mag worden ver
leend in de gevallen en onder de voorwaarden, 
in de wet genoemd; 

Gelet op de artikelen 5 en 100 der Lager
onderwijswet 1920 en op de artikelen 185 en 
190 der Gemeentewet; 

Den Raad van State gehoord, advies van 
11 April 1933, n°. 31; 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 24 April 1933, n°. 9392, 
afdeeling Lager Onderwijs Financieel, en. van 
25 April 1933, n°. 8085, afdeeling Binnen
landsch Bestuur; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
de besluiten van den raad der gemeente 

Vlissingen van 30 Januari 1931, n°. 6, en 
van 8 April 1932, n°. 7, te vernietigen wegens 
strijd met de wet. 

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

's-Gravenhage, den 27sten April 1933. 

s. 234. 

WILHELMINA. 
De Minister van Onderw·ijs , 
I(unsten en W etenschappen, 

J . Te r p s t r a. 
De M inis ter van Staat, 

Minister van Binnenland,;che Zaken, 
R u y s d e B e e r e n b r o u c k. 

(Uityey. 4 M ei 1933.) 

27 April 1933. BESLUIT tot opheffing van 
het kanaal Alm elo- Nordhorn als heerbaan 
en tot beperking van de attributen van de 
kantoren der invoerrechten te Dene krunp 
( Rammel beek) en te Almelo. 

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

Financiën van den 21 April 1933, n°. 90, af
deel ing Invoerrechten en Accijnzen; 

Gezien de artikelen 37, 38, 42, 63, 64, 66 
en 75 der Algemeene Wet van 26 Augustus 
1822 (Staatsblad n°. 38); artikel 97 der wet 
van 20 Juni 1862 (Staatsblad n°. 62) ; artikel 1 

35 der wet van 20 Juli 1870 (Staatsblad n° . . 
127) en artikel 1 van het Koninklijk besluit 
van 26 Maart 1872 (St'aatsblail n° . 19); 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
pal en: 

Art. 1. Met intrekking van Ons besluit van 
9 Jun i 1904 (Staatsblad n° . 118) vervalt de 
aanwijzing van het kanaal van Almelo naar 
N ordhorn als heerbaan en worden de aan de 
kantol'en der invoerrechten te Denekamp en 
11lmelo en aan de gemeente Almelo toegeken
de attributen voor den in- , uit- en doorvoer 
van goederen langs genoemd kanaal weder 
opgeheven. 

2. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van 15 Juni 1933. 

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

's-Gravenhage, den 27sten April 1933. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, de Ge e r . 
(Uitgey. 16 M ei 1933.) 

s. 235. 
27 April 1933. BESLUIT tot uitvoering van 

artikel 56, lid 2, der Drankwet (Staats
blad 1931, n°. 476) , gelijk deze is gewij
zigd bij de wet van 29 M aart 1933 (Staats
blad n° . 123) . 

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

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken 
van 4 April 1933, n° . 1702 G, afdee1ing 
Volksgewndheid; · 

Gezien artikel 56, lid 2, der Drankwet 
(Staatsblad 1931, n°. 476), gelijk deze is ge
wijzigd bij de wet van 29 Maart 1933 (Staats
blad n°. 123); 

Den Raad van State gehoord (advies van 25 
April 1933, n°. 32) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 26 April 1933, n° _ 
1845 G, afdeeling Volksgezondheid; 
Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 

Art. 1. De burgemeester geeft toestemming 
tot dansen in eene voor het publiek toegan
kelijke localiteit, waarvoor cene vergunning 
of een verlof A is verleend, in de aanhoorig
he id van zoodanige localiteit of in eene loca
liteit, die met zoodanige locali teit binnenshuis 
gemeenschap heeft, niet dan indien voldaan 
wordt aan de hiernavolgende voorschriften, 
behoudens het bepaalde in artikel 2; 

A. Wan?1Jeer het dansen geschiedt in een of 
meer localiteiten of aanhooriyheden, welke 
kennelijk uitsluitend of in hoo f!l,zaak als voor 
het publiek toegan kelijke da.nsyeleg-enheid ple
gen te worden gebruikt (dancings): 

1 °. de ,;ppervlakte van de localiteit of van 
de aanhoorigheid moet tenminste 100 M2. be
dragen, terwijl de ruimte, welke a ls dansvloer 
wordt gebruikt; niet grooter mag zijn dan een 
vierde gedeelte van de totale vloeroppervlakte; 

2°. de ruimte,' welke als dansvloer wordt 
gebruikt en waar het dansen uitsluitend mag 
plaats vinden, moet op duidelijke wijze van 
de overige ruimte van de localiteit zijn te on
derscheiden ; 

3°. de dansvloer mag niet vervaard igd zijn 
van of bedekt zijn met weerspiegelend mate
riaal; 

4°. de dansvloer mag niet meer dansparen 
bevatten, dan hij vierkante meters groot is, en 
moet tijdens het dansen uitslu itend als zoo
danig worden gebruikt; 

5°. in de localiteit of in de aanhoorigheid 
mogen niet meer bezoekers aanwezig zijn dan 
het aantal beschikbare behoorlijke zitplaat,;en 
bedraagt; 

6° . de localiteit of de aanhoor igheid moet 
gedurende den tijd, dat e r publiek aanwezig 
is , steeds behoorlijk verlicht en van alle kan
ten goed te overzien zijn, terwijl daarin niet 
aanwezig mogen zijn vaste of verplaatsbare 
schotten, schermen, gordijnen of andere af
scheidingen, hooger dan 1.25 M. van den vloer 
af gemeten, die van de local iteit of de aan
hoorigheid een deel afzonderen, tenzij dit deel 
niet meer ruimte bevat dan noodig is voor het 
draaien van een toegang gevende deur; 

7°. wanneer in de localiteit of in de aan
hoorigheid een buffet aanwez ig is, mogen aan 
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de toonbank geen dranken worden gebruikt; 
8°. in het perceel, waarin de dansgelegen

heid zich bevindt, moeten volledig van elkan
der gescheiden toiletgelegenheden voor man
nen en voor vrouwen afzonderlijk aanwezig 
zijn, welke niet rechtstreeks met eene voor het 
publiek toegankelijke localiteit in verbindi11g 
mogen staan en steeds in zindel ij ken toestand 
moeten worden gehouden ; 

9°. de toegang naar de toi letgelegenheden 
voor mannen en die naar de toiletgelegenhe
den voor vrouwen moeten geheel gesche iden 
zijn, terwijl bij die to il etten eene behoorlijke 
gelegenheid moet bestaan om de h anden te 
wa.sschen; 

10°. personen beneden achttien jaar mogen 
gedurende den tijd, dat daarin gedanst wordt 
of gelegenheid tot dansen wordt gegeven, niet 
in de local iteit of in de aanhoorigheid aan
wezig zijn, terwijl evenmin aanwezig mogen 
zijn gemaskerde personen, alsmede pe rsonen 
van verdachte zeden of die zich als zoodanig 
voordoen; 

11 °. personen, die kennelijk onder den in
vloed van drank verkeeren, of die door hun 
gedrag aanstoot geven of die op· eeni gerlei 
wijze met de welvoegelijkheid in strijd han
delen, moeten uit de dans inrichting worden 
verwijderd; 

12°. vrouwelijke personen, niet behoorende 
tot de bezoekers van de inrichting, mogen ge
du rende den tij d, dat gedanst wordt of gele
genheid tot dansen wordt gegeven, in de dans
inrichting uitsluitend werkzaam worden ge
steld in het buffet, voor den verkoop van 
plaatsbewijzen en voor het toez icht houden in 
garderobes en toiletten ; 

13°. het dansen moet geleid worden door 
een daartoe door den burgemeester ges~hi kt 
geacht persoon; 

14 °. voor de bezoekers moeten steeds alco
hol vrije dranken verkrijgbaar zijn. 

B. Wanneer het dansen geschiedt in een of 
mee,· voo,· het publiek toegankelijke looalitei
t en of aanhoorigheden, welke plegen te worden 
gebruikt voor het houden van tooneel-, mu
ziek-, zang-, dans- en dergelijke uitvoeringen, 
van bijeenkomsten nf van partijen: 

1 °. in de localite it of in de aanhoorigheid 
mogen niet meer bewekers aanwezig zijn dan 
het aantal beschikbare behoorlijke zitplaatsen 
bedraagt; 

2° . de localiteit of de aanhoorigheid moet 
gedurende den tijd, dat er publiek aanwezig 
is, steeds behoorlijk verlicht en van alle kan
ten goed te overzien zij n, terwijl daarin niet 
aanwezig mogen zijn vaste of verplaatsbare 
schotten, schermen, gordijnen of andere af
scheidingen, hooger dan 1.25 M. van den vloer 
af gemeten, die van de localiteit of de aan
hoorigheid een _deel afzonderen , tenzij dit deel 
niet meer ruimte bevat da n noodig is voor het 
draaien van een toegang gevende deur; 

3°. wanneer in de loca lit.eit of in de aan
hoorigheid een buffet aanwezig is, mogen aan 
de toonbank geen dranken worden gebruikt; 

4°. in de inrichting moeten volledig van 
elkander gescheiden toiletgelegenheden voor 
mannen en voor vrouwen afzonderlijk aanwe
zig zijn , welke niet rechtstreeks met eene voor 

het publiek toegankelijke localiteit in verbin
ding mogen staan en steeds in zindelijken toe
stand moeten worden gehouden; 

5 °. de toegang naar de toiletgelegenheden 
voor mannen en die naar de toiletgelegenhe
den voor vrouwen moeten geheel gescheiden 
zijn, terwijl bij die toiletten eene behoorlijke 
gelegenheid moet bestaan om de handen te 
wasschen; 

6°. personen beneden achttien jaar mogen 
gedul·ende den tijd, dat daarin gedanst wordt 
of gelegenheid tot dansen wordt gegeven, n iet 
in de local iteit of in de aanhoor ighe id aan
wezig zijn, tenzij onder geleide van een voor 
hen verantwoordelijk meerderjarig persoon, 
terwijl evenm in aanwezig mogen zijn personen 
van verdachte zeden of die zich a ls zoodanig 
voordoen; 

7°. personen, die kennelijk onder den in
vloed van drank verkeeren, of die door hun 
gedrag aanstoot geven of die op eenigerlei 
wijze met de welvoegelijkheid in strijd han
delen, moeten uit de inrichting worden ver
wijderd; 

8° . vrouwelijke personen, niet behoorende 
tot de bezoekers van de inrichting, mogen ge
durende den tijd, dat gedanst wordt of gele
genheid tot dansen wordt gegeven, in de in
r ichting uitsluitend werkzaam worden gesteld 
in het buffet, voor den verkoop van plaats
bewijzen en voor het toezicht houden in garde
robes en toi letten; 

9 °. het dansen moet geleid worden door een 
daartoe door den burgemeeste r geschikt ge
acht persoon ; 

10 °. voor de bezoekers moeten steeds alco
hol vrije dranken verkrijgbaar zij n ; 

11 °. aan personen beneden achttien jaar 
mogen geen alcoholhoudende dranken worden 
verkocht of verstrekt. 

C. Wanneer het dansen geschiedt in beslo
ten kring in een of meer lucaliteit en of aan
hoorigheden, als bedoeld onder A of B: 

1 °. in de local iteit of in de aanhoorigheid 
mogen niet meer bezoekers aanwezig zijn dan 
het aantal beschikbare behoorlijke zitplaatsen 
bedraagt ; 

2°. de localit.eit of de aanhoorigheid moet 
gedurende den tijd, dat er publiek aanwez ig 
is, steeds behoorlijk verlicht en van a lle kan
ten goed t.e overzien zijn, terwijl daarin n iet 
aanwezig mogen zijn vaste of verplaatsbare 
schotten, schermen, gordijnen of andere af
scheidingen, hooge r dan 1.25 M. van den 
vloer af gemeten, die van de localiteit of de 
aanhoo~igheid een deel afzonderen, tenzij dit 
deel met meer ruimte bevat dan noodig is 
voor het draaien van een toegang gevende 
deur ; 

3°. wanneer in de locali teit of in de aan
hoori ghe id een buffet aanwezig is, mogen 
aan de toonbank geen dranken worden ge
bruikt ; 

4°. personen beneden achtti en jaar mogen 
gedurende den tijd , dat daarin gedanst wordt 
of gelegenheid tot dansen wordt gegeven , niet 
in de localite it of in de aanhoorigheid aan
wezig zijn, tenzij onder geleide van een voo? 
hen verantwoordelijk meerderjarig persoon 
terwijl evenmin aamv<iz ig mogen zijn persone~ 
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van verdachte zeden of die zich als zoodanig 
voordoen; 

5°. personen, die kennelijk onder den in
vloed van drank verkeeren, die door hun ge
drag aanstoot geven of die op eenigerlei wijze 
m et de wel voegelijkheid in strijd handelen, 
moeten uit de inrichting worden verwijderd; 

6°. vrnuwelijke personen, niet behoorende 
tot de leden van den kring, mogen gedurende 
den tijd, dat gedanst wordt of gelegenheid tot 
dansen wordt gegeven, in de inrichting uitslui
tend werkzaam worden gesteld in het buffet, 
voor den verkoop van plaatsbewijzen en voor 
het toezicht houden in garderobes en toi
letten ; 

7°. het dansen moet gele id worden door 
een daartoe door den burgemeester geschikt 
geacht persoon; 

8°. voor de bezoekers moeten steeds alco
hol vrij e dranken verkrijgbaar zijn ; 

~
0

• aan personen beneden achttien jaar mo
gen geen a lcoholhoudende dranken worden 
verkocht of verstrekt. 

D. Wannee,· het dansen geschiedt in een of 
mee,· localiteiten of aanhoorigheden van eene 
inrichting voor dansonderwijs: 

1 °. de localiteit of de aanhoorighe id moet 
gedurende den tijd, dat er publiek aanwez ig 
is, steeds behoorlijk verlicht en van alle kan
ten goed te overzien zijn, terwijl daarin niet 
aanwezig mogen zijn vaste of verplaatsbare 
schotten, schermen, gordijnen of andere af
scheidingen, hooger dan 1.Z5 M . van den vloer 
af gemeten, die van de localiteit of de aan
hoorigheid een deel afzonderen, tenzij dit deel 
niet meer ruimte bevat dan noodig is voor het 
draaien van een toegang gevende deur; 

Z0
• wanneer in de localiteit of in de aan

hoorigheid een buffet aanwezig is, mogen aan 
de toonbank geen dranken worden gebruikt; 

3°. in de inrichting moeten volledig van 
elkander gescheiden toiletgelegenheden voor 
mannen en voor vrouwen afwnderl ijk aanwe
zig zijn, welke niet rechtstreeks met eene voor 
het publiek toegankelijke localiteit in verbin
ding mogen staan en steeds in zindelijken toe
stand moeten worden gehouden; 

4 °. de toegang naar de toiletgelegenheden 
voor mannen en die naar de toiletgelegen
heden voor vrouwen moeten geheel gescheiden 
zijn , terwijl bij di e toiletten eene behoorlijke 
gelegenheid moet bestaan om de handen te 
wasschen; 

5 °. personen, die kennel ijk onder den in
vloed van drank verkeeren, die door hun ~e
drag aanstoot geven of die op eenigerlei wiJ ze 
met de welvoegelijkheid in strijd handelen, 
moeten uit de inrichting worden verwijderd ; 

6°. het dansen moet geleid worden door 
een door den burgemeester gesch ikt geacht 
dansleeraar; 

7° . voor de bezoekers moeten steeds alcoho l
vrije dranken verkrijgbaar zijn; 

8°. aan personen beneden achttien jaar 
mogen geen a lcoholhoudende dranken worden 
verkocht of verstrekt. 

L. & S. ln33 

E. Wanneer het dansen geschiedt in een nf 
meer localiteiten van een restam·ant, tijdens 
het gebruik van de maaltijden (diner-dansant 
en .souper-dansunt): 

1 °. de ruimte, welke als dansvloer wordt 
gebruikt en waar het dansen uitsluitend mag 
plaats vinden, moet op duidelijke wijze van 
de overige ruimte van de local iteit zijn te on
derscheiden; 

Z0
• de local ite it of de aanhoorigheid moet 

gedurende den tijd, dat er publiek aanwezig 
is, steeds behoorlijk verlicht en van alle kan
ten goed te overzien zij n; 

3° . personen, die kennelijk onder den in
vloed van drank verkeeren, die door hun 
gedrag aanstoot geven of die op eeni gerlei 
wijze met de welvoegelijkheid in strijd han
delen, moeten van den dansvloer worden ge
weerd; 

4 °. gedurende den tijd, dat daarin gedanst 
wordt of gelegenheid tot dansen wordt gege
ven, mogen in de locali teiten als bezoekers 
slechts worden toegelaten degenen, die aan de 
maaltijden deelnemen. 

F. Wannee ,· het dansen slechts op enkele 
dagen van het jaa,· pleegt te geschieden bij 
gelegenheid van het carnaval, de kennis of 
een ande,· volksfeest: 

1 °. de localiteit of de aanhoorigheid moet 
gedurende den tijd, dat er pub! iek aanwez ig 
is, steeds behoorlijk verlicht en van a lle kan
ten goed te overzien zijn, terwijl daarin niet 
aanwezig mogen zijn vaste of verplaatsbare 
schotten, schermen, gordijnen of andere afschei
dingen, hooger dan 1.Z5 M. van den vloer af 
gemeten, die van de localiteit of de aanhoor ig
heid een deel afzonderen, tenzij dit deel niet 
meer ruimte bevat dan noodig is voor het 
draaien van een toegang gevende deur; 

Z0
• personen beneden achttien jaar mogen 

gedurende den tijd, dat daarin gedanst wordt of 
gelegenheid tot dansen wordt gegeven, niet in 
de local iteit of in de aanhoorighei d aanwezig 
zijn , tenzij onder geleide van een voor hen 
verantwoordel ijk meerderjarig persoon; 

3°. personen, die kennelijk onder den in
vloed van drank verkeeren, of die door hun 
gedrag aanstoot geven of die op eenigerlei 
wijze met de welvoegelijkheid in strijd han
delen, moeten uit de inrichting worden ver
wijderd; 

4 °. voor de bezoekers moeten steeds a lco
holvrije dranken verkrij gbaar zijn ; 

5 °. aan personen beneden achttien jaar 
mogen geen a lcoholhoudende dranken worden 
verkocht of verstrekt. 

G. W anneer he t dansen g eschiedt in eene 
open aanhoorigheid van eene localiteit, in een 
de,· vorige rub1·ie ken genoemd: 

1 °. de dansv loer mag niet meer dansparen 
bevatten, dan hij vierkante meters groot is en 
t ijdens het dansen uitslu itend als zoodanig 
worden gebruikt; 

Z0
• zoowel de dansvloer a ls de overige voor 

het publiek toegankelijke ruimte moet steeds 
behoorlijk zijn ver] icht; 

3°. in de inrichting, waarvan het open 
terrein eene aanhoorigheid uitmaakt, moeten 

J6 
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volledig van elkander gescheiden toiletgele
genheden voor mannen en voor vrouwen afzon
derlijk aanwezig zijn, welke niet rechtstreeks 
met eene voor het publiek toegankelijke looa
liteit in verbinding mogen staan en steeds in 
zindelijken toestand moeten worden gehouden; 

4 °. de toegang naar de toiletgelegenheden 
voor mannen en die naar de toiletgelegen
heden voor vrouwen moeten geheel gescheiden 
zijn, terwijl bij die toiletten eene behoorlijke 
gelegenheid moet bestaan om de handen te 
wasschen; 

5°. personen, die kennelijk onder den in
vloed van drank verkeeren, die door hun ge
drag aanstoot geven of die op eenigerlei wijze 
met de welvoegelijkheid in strijd handelen, 
moeten van den dansvloer worden geweerd, 
terwijl personen beneden achttien jaa1· daartoe 
slechts mogen worden toegelaten. indien zij 
de inrichting bezoeken onder geleide van een 
voor hen verantwoordelijk meerderjarig per
soon; 

6°. het dansen moet geleid worden door 
een daartoe door den burgemeester geschikt 
geacht persoon; 

7 °. voor de bezoekers moeten steeds alco
hol vrije dranken verkrijgbaar zijn; 

8°. aan personen beneden achttien jaar 
mogen geen alcoholhoudende dranken worden 
verkocht of verstrekt. 

2. 1. Van de voorwaarden, gesteld in het 
vorig artikel onder A nos. 1 °, 6°, 8°, 9° en 
10°, onder B nos. 2°, 4°, 5° en 8°, onder C 
nos . 2° en 6°

6 
onder D nos. 1°, 2°, 3° en 

4°, onder En . 4°, onder F n°. 1° en onder 
G nos. 3° en 4°, kan, op schriftelijk verzoek 
van den houder van de vergunning of van het 
verlof A, ontheffing worden verleend door den 
inspecteur van de Volksgezondheid, belast met 
de zaken rakende de drankbestrijding. 

2. De inspecteur beschikt 9p het verzoek 
binnen zes weken na de ontvangst en zendt 
een afschrift van zijne beschikking aan den 
burgemeester. 

3. Tegen de weigering van de gevraagde 
ontheffing kan de verweker binnen veertien 
dagen in beroep komen bij den Minister, be
last met de uitvoering van de Drankwet 
(Staatsblad 1931, n° . 476). 

4. De termijn van veertien dagen begint 
met den dag, volgende op dien, waarop de 
beschikking is uitgereikt. 

5. Tegen intrekking van eene verleende 
ontheffing door den inspecteur kan de verzoe
ker binnen een termijn van veertien dagen, 
aanvangende met den dag, volgende op dien, 
waarop de beschikking is uitgereikt, in beroep 
komen bij den Minister, belast met de uitvoe
ring van de Drankwet (Staatsblad 1931, n°. 
476). 

3. De ontheffing, bedoeld in artikel 2, ver
valt met den dag, waarop de door den bur
gemeester aan den · verzoeker verleende toe
stemming tot het geven van gelegenheid tot 
dansen vervalt of is ingetrokken. 

4. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van 1 Juni 1933. 

Onze Minister, belast met de uitvoering van 
de Drankwet (Staatsblad 1931, n°. 476), is 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat 

in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
waarvm, afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 27sten April 1933. 

s. 236. 

WILHELMINA. 
De Minister van Staat, 

Minister van B innenlandsche Zaken, 
Ruys de Beer enbr ouck. 

(Uitgeg. 28 April 1933.) 

27 April 1933. BESLUIT, bepalende de be
kendmaking in het Staatsblad van het 
Verdrag van Genève betreffende den ge
dwongen of verpl ichten arbeid, aangeno
men als ontwerp-verdrag door de Alge
meene Conferentie van de Internationale 
Organisatie van den Arbeid op 28 Juni 
1930 (Staatsblad 1933, n°. 26). 

Wij WILHELM! A, enz. · 
Gezien de wet van 26 J an~ari 1933 (Staats

blad n°. 26), houdende goedkeuring van het 
ontwerp-verdrag, betreffende den gedwongen 
of verplichten arbeid (Genève 1930), waarvan 
e~n afdruk en eene vertaling bij dit besluit 
ZlJ n gevoegd ; 

Overwegende, dat Onze akte van bekrachti
gin_g van dat ontwerp-verdrag overeenkomstig 
a rtikel 27 aan den Secretaris-Generaal van 
den Volkenbond i medegedeeld en door hem 
op 31 Maart 1933 is ingeschreven; 

Overwegende, dat bij de bekrachtiging van 
het ontwerp-verdrag overeenkomstig artikel 26 
de volgende verklaring is afgelegd: . 

1. De Nederlandsche Regeering stelt zich 
voor de bepalingen van het verdrag volledig 
toe re passen in het Rijk in Europa, in Suri
name en op CuraçM. 

2. De Nederlandsche R egeering stelt zich 
voor de bepalingen van het verdrag in Neder
landsch-lndië toe te passen met de volgende 
wijzigingen: 

a. artikel 3 zal buit.en toepassing blijven, 
echter zullen de centrale bevoegde autori reiren 
de verantwoordelijkheid dragen voor het ge
brmk maken van gedwongen of verplichten 
arbeid; 

b. artikel 4 zal niet worden toegepast op 
de diensten, door de opgezetenen der zooge
naamde particuliere landerijen op het eiland 
Java verricht ten behoeve van de eigenaren. 

Overwegende mede, dat het verdrag over
eenkomstig artikel 28 op 31 Maart 1934 voor 
Nederland, N ederlandsch-l ndië, Suriname en 
Curaçao zal in werking treden; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minisrer van Buitenlandsche Zaken ad 
interim, van den 25sten April 1933, Directie 
van het Protocol, n°. 11955; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
meergenoemd verdrag, alsmede de vertaling 

daarvan, 1 te doen bekend maken door de 
plaatsing van dit besluit in het Staatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden van Deparrementen 
van Algemeen Bestuur, zijn , ieder voor zoo-

1 Zie voor de Fransche en Engelsche tekst 
van het verdrag Staatsblad 1933, n°. 26. 
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veel hem aangaat, belast met de uitvoering 
van hetgeen ten deze wordt vere,scht. 

's-Gravenhage, den 27sten April 1933. . 
WILHELMINA. 

De M inister van Staat, 
M inister van Buitenlandsche Zaken a. i., 

Ruys de Beerenb r ouck. 
(Uitgeg. 12 M ei 1933.) 

Ver t a I ing. 

VOLKE BO D. 

INTERNA'flONALE ARBEIDSCON 
FEREN'l'IE. 

Ontwerp-venlrag· betreffende den gedwon-
. gen of verplichten arbeid. 

De a lgemeene Conferentie van de Interna
t ionale Organisatie van den Arbeid van den 
Volkenbond door den R aad van Beheer van 
het Internationaal Arbeidsbureau bijeengeroe
pen te Genève en aldaar bijeengekomen op 
10 Juni 1930, in h are veertiende zitting, beslo
ten hebbende verschillende voorstellen aan te 
nemen betreffende den gedwongen of verplich
ten arbeid, welk onderwerp begrepen is in het 
eerste punt van de agenda der zitting, en be
sloten hebbende, dat deze voorstellen den 
vorm zullen aannemen van een ontwerp-ver
drag; 

neemt heden den 28sten Juni 1930, het 
volgende ontw~rpvei·drag aan, ter _bekrachti
g ing door de leden van de Internat10nale Or
ganisatie van den Arbeid, zulks overeenkom
stig de bepalingen van deel XIII van het 
Verdrag van Versailles en van de overeen
komstige deelen der andere Vredesverdragen: 

Art. 1. I eder lid van de Internationale Or
ganisatie van den Arbeid, dat dit verdrag be
krachtigt, verbindt zich ~~n gedwongen of 
verplichten arbeid in a l z1J n vormen bmnen 
den kortst mogelijken termijn af te schaffen. 

In verband met die beoogde algeheele af
schaffing zal de gedwongen of verplichte a~
beid gedurende een overgangsperi~de __u1tslu1-
ten voor openbare doeleinden en b1J w1Jze van 
uitzonder ing gebruikt mogen worden, onder 
de voorwaarden en met de waarborgen, vast-
gesteld bij de volgende artik~_len. .. . 

Na verloop van een term1Jn van v1Jf Jaar 
na het in werking treden van dit verdrag zal 
de Raad van Beheer van het Internationaal 
Arbeidsbureau bij het gereedmaken van het 
,·apport, bedoeld in artikel 31, onderzoeken, 
of het mogelijk is, den gedwongen of ver
plichten arbeid in a l zijn vormen zonder 
nieuwen termijn af te schaffen en beslissen, 
of er aanleiding bestaat, dat vraagstuk op de 
agenda van de Conferent ie te plaatsen. 

Art. 2. Voor de toepassing van dit verdrag 
duidt de uitdrukking "gedwongen of ver
pi ichte arbeid" aan: eiken arbe id of dienst, 
welke van een persoon wordt gevorderd onder 
bedreiging met een of andere straf en waar
voor bedoelde persoon zich niet vrijwillig 
heeft aangeboden. . 

De uitdrukking "gedwongen of verplichte 
arbeid" zal echter voor de toepassing van dit 
verdrag niet omvatten: 

a. eiken arbeid of dienst, welke gevorderd 
wordt krachtens wetten op den verplichten 
militairen dienst en aangewend wordt voor 
werken, die een zuiver militair karakter dra
gen; 

b. eiken arbeid of dienst, welke deel uit
maakt van de normale burgerlijke verplich
tingen van de burgers van een land , dat vol
ledig zelfbestuur heeft; 

c. eiken arbeid of dienst van een persoon, 
gevorderd als gevolg van een veroordeeling, 
uitgesproken bij een rechterlijke bes! iss ing, op 
voorwaarde, dat die arbeid of di enst ten uit
voer gelegd wordt onder opzicht en toez icht 
van de openbare machten, en dat de bedoelde 
persoon niet afgestaan wordt aan of ter be
sch ikking gesteld wordt van particuli(;lren , 
maatschappijen of private rechtspersonen; 

d. eiken arbeid of dienst, gevorderd in ge
vallen van overmacht, d. w. z. in geval van 
oorlog, onheilen of dreigende onheilen, zooals 
branden, overstroomingen, hongersnooden, 
aardbevingen, hevige epidemieën onder men
schen of dieren, invallen van schadelijke die
ren, insecten of plantaardige parasieten en 
in het algemeen, alle omstandigheden, welke 
het leven of de normale bestaansvoorwaarden 
van de geheele bevolking of een deel daarvan 
in gevaar brengen of in gevaar kunnen bren
gen; 

e. de kleine dorpsdiensten, d. w. z. de dien
sten, uitgevoerd in het onmiddellijk belang. 
van de gemeenschap door de leden daarvan, 
diensten, die uit dien hoofde beschouwd kun, 
nen worden als normale burgerlijke verplich, 
t ingen rustende op de leden van de gemeen
schap,' op voor.vaarde, dat de bevolki~g zelf of 
hare rechtstreeksche vertegenwoordigers het 
recht hebben zich uit te spreken ove r de nood
zakelijkheid van die diensten. 

Art. 3. Voor de toepassing van dit v-erdrag 
duidt de uitdrukking " bevoegde autor iteiten" 
aan, hetzij de autoriteiten van het moederland, 
hetzij de hoogste centrale autoriteiten van het 
betrokken gebied. 

Art. 4. De bevoegde autoriteiten mogen den 
gedwongen of verplichten arbeid niet opleggen 
of laten opleggen ten behoeve van particul ie
ren, vennootschappen of private rechtsperso
nen. 

Indi en een dergelijke vorm van gedwongen 
of verplichten arbeid ten behoeve van particu, 
1 ie ren, vennootschappen of private rechts
personen bestaat op den datum, waarop de 
bekrachtiging van dit verdrag door een lid 
wordt ingeschreven door den Secretar is-Gene, 
raai van den Volkenbond, moet dat lid dien 
gedwongen of verplichten arbeid geheel af-, 
schaffen met ingang van den datum, waarop 
te zijnen opzichte dit verdrag in werking 
treedt. 

Art. 5. E en concess ie verleend aan particu-
1 ieren, aan vennootschappen of private rechts
personen zal niet ten gevolge mogen hebben, , 
dat gedwongen of verplichte arbeid, in wel
ken vorm ook, opgelegd wordt ten einde de 
producten voort te brengen of te verzamelen, 
welke die particuiieren, vennootschappen of 
private rechtspersonen gebruiken of waarin 
zij handel drijven. 

Wanneer bestaande concessies bepalingen be-
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vatt en, die ten gevolge hebben, da t een der 
gel ijke vorm van gedwongen of verplich ten a r
beid wordt opgelegd, moeten die bepa lingen 
zoo spoedig mogelijk bu iten werki ng worden 
gesteld, ten e inde aan het bepaalde in artikel 
1 van d it verdrag te voldoen. 

Art. 6. De ambtena ren de r administratie 
zu ll en, ze lfs wanneer zij de bevolking, waar
over zij zij n aangeste ld , moeten opwekken om 
eenigen vorm van a rbe id , welken ook, te ver
ri chten, geen dwang op die bevolking of op 
de indi vidueele leden van die bevol king mogen 
oefenen, ten e inde haar voor pa r t iculieren, 
vennootscha ppen of private rech tspersonen te 
laten werken . 

Art. 'l . De hoofden, di e geen administra
t ieve functies u itoefe nen, zu ll en geen gedwon
gen of verpl ich ten a rbeid mogen opleggen. 

De hoofden, die adm inistratieve functies u it
oefenen, zull en, met uitd ru kkelijke macht ig ing 
van de bevoegde auto r iteiten, gedwongen of 
ve rplich ten a rbe id mogen opl eggen, onder de 
voorwaarden, bedoeld in a rt ikel 10 van di t 
verdrag. 

De hoofden, d ie wettig e rkend zijn, en d ie 
onder a ndere vormen geen behoorlijke vergoe
d ing ontva ngen, zull en het genot van persoon
l ijke diensten mogen hebben, welke behoorlijk 
geregeld m oeten zijn, terwij l all e noodige 
m aatregelen genomen moeten worden om mis
brui ken te voorkomen. 

A r t. 8. De verantwoordelijkheid voor elke 
besliss ing om gebruik te ma ken van gedwon
gen of verpl ichten arbe id , zal bij de hoogste 
burgerlijke a utoriteiten van het betrokken ge
b ied moeten berusten. 

E chter zull en die autor iteiten aan de hoog
ste p laatsel ijke autor ite iten het rech t om den 
gedwongen of verplich ten arbe id op te leggen 
kunnen delegeeren, in de gevall en, waarin die 
arbe id niet meebrengt, dat de arbeiders ver
wij derd worden van hun gewone verbl ij fpl aats . 
D ie a utor ite iten zullen voor de tijdvakken en 
onder de voo rwaarden, vastgesteld bij de rege
l ing bedoeld in artikel 23 van di t verdrag, 
aa n de hoogste p laa tselijke autori teiten even
eens het recht kunnen delegeeren om gedwon
gen o f verplich ten arbeid op te leggen voor de 
u itvoer ing wa arvan de a rbe iders zich moeten 
ve rwij deren van hun gewone verblij fplaats, in
di en di t ge ch iedt ter vergemakkelijking van 
het zich verplaatsen van am btenaren van de 
adm inistra t ie in de u itoefeni ng van hun func
t ies of van het vervoer va n het mater iaal va n 
de adm inistra ti e . 

A rt. 9. Behoudens het bepaalde in a rt ikel 
10 van dit verdrag, zal de autor iteit, die het 
recht heeft om gedwongen of verplich ten a r 
be id op te leggen , het vorderen van den ge
dwongen of ve rplich ten a rbe id slech ts mogen 
toestaan, ind ien zij zich er van te voren van 
verzekerd heeft : 

a. da t de dienst of de arbe id, welke ver
ri ch t moet worden, va n di rect en groot be
la ng is voor de gemeensch ap, waa rop voor de 
uitvoering een beroep wordt gedaan; 

b. dat di e d ienst of a rbeid dadelij k of zeer 
spoedig noodig is; 

c. dat het onmogel ijk was om voor de uit
voer ing van dien d ienst of d ien a rbeid v rij
willige arbeidskrach ten te krij gen, niettegen-

staande loonen en arbe idsvoorwaarden geboden 
werden, die ten minste gelijk zijn aan die, 
welke gebru ikelij k zij n in het bet rokken ge
bied voor soortgelijke werkzaamheden of di en
sten ; en 

d. dat de arbeid o f d ienst niet een te zwa
ren last op de tegenwoordige be vol k ing zal 
leggen, gelet o p de besch ikbare arbeidskrach
ten en de geschikthe id d ier krach ten om den 
bedoelden arbeid te ondernem en. 

Art. 10. De gedwongen of verpl ich te a rbeid, 
welke gevorderd wordt bij wijze van belasting 
en de gedwongen of verplichte a rbe id , opge
legd voor werkzaamheden van algemeen be
la ng door hoofden, di e a dministratieve func
t ies uitoefenen, zull en gele idelijk a fgeschaft 
moeten worden. 

In a fwach t ing van die afscha ff ing zull en, 
wanneer de gedwongen of ve rp lich te a rbeid ge
vorderd wordt bij wijze van bela t ing en wan
neer de gedwongen of verpl ich te a rbe id opge
legd wordt voor de u itvoering van werken van 
openbaar belang, door hoofden die administra
t ieve fu ncties u itoe fenen, de betrokken autor i
te iten zich er eerst van moeten overtui gen : 

a. da t de d ienst of a rbeid , wel ke u itgevoerd 
moet worden, van direct en g root bela ng is 
voor de gemeen chap, waarop voor ui tvoer ing 
een beroep wordt gedaan ; · 

b. dat die d ienst of a rbe id da delij k of zeer 
spoedig noodi g is; 

c. dat de uitvoering van bedoelden arbe id 
of dienst n ie·t een te zwa ren last za l leggen 
op de tegenwoordi ge bevol k ing , gelet op de 
beschikbare a rbe idskrachten en de gesch iktheid 
dier krach ten om den bedoelden arbeid te 
ondernemen; 

d. dat de ui tvoering van dien a rbe id of 
di enst de arbei ders n iet zal noodzaken zich te 
verwij deren van hun gewone verblijfpl aats; 

c. dat de u itvoering van dien arbe id of 
di enst gele id zal worden overeenkomst ig de 
eischen van den godsd ienst , het sociale leven 
en den landbouw. 

Art. ll . Slech ts gezonde volwassen perso
nen van het m annelijk geslacht, d ie vermoed 
worden niet jonger dan 18 jaar, noch ouder 
da n 45 jaar ti:l zij n, zull en onderworpen mo
gen worden aan den gedwongen of verpl ichten 
a rbeid. Beha] ve t.-n aanzien van de soor ten a r
beid , bedoeld in artikel 10 van dit verdr ag, 
zull en de volgende beperkingen en voorwaa r
den in ach t genomen moeten worden: 

a. vooraf moet in alle gevall en, waarin dat 
mogel ijk is, doo r een geneesheer , aangewezen 
door de adm inistratie, vastgesteld zijn , da t de 
betrokken personen n iet lijden aan eenige be
smet telijke ziekte en phys iek gesch ikt zijn om 
den opgelegden arbeid onder de voorwaarden , 
waaronder d ie zal worden u itgevoerd , te ver
dragen; 

b. ui tgezonderd zul Jen moeten zij n het per
soneel van scholen, lee rlingen en leeraren, 
evenals het a dministratief personeel in het 
a lgemeen ; 

c. er moeten in elke gemeenschap een aan
tal volwassen en gezonde m annen, onm isbaar 
voor het gezins- en socia le leven, overblijven ; 

d. h uwel ijks- en famil iebanden moeten wor
den geëerbiedi gd. 

Met het oog op het bepaalde, onder c, hier -
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voren genoemd, zal de regeling, bedoeld in 
artikel 23 van dit verdrag, het gedeelte van 
de aanwez ige mannelijke gezonde bevolking 
va tstellen, van wie in een bepaald geval 
gedwongen arbeid gevorderd kan worden, met 
dien verstande, dat dit gedeelte in geen geval 
meer dan 25 pct. van die bevolking zal mogen 
bedragen. Bij het vaststellen van dat gedeelte 
zullen de bevoegde auto riteiten rekening moe
ten houden met de dichtheid van de bevolking, 
hare sociale en physieke ontwikkeling, den 
tijd van het jaar en de werkzaamheden, die 
door belanghebbenden ter plaatse en voor 
hun eigen rekening verricht moeten worden; 
in het algemeen zullen zij de economische en 
sociale behoefte van het normale leven van 
de betrokken gemeenschap moeten eerbiedigen. 

Art. 12. De maximumduur van den gedwon
gen of verplichten arbeid in zijn verschillende 
vormen, welke aan iemand opgelegd zal kun
nen worden, zal niet meer mogen bedragen 
dan 60 dagen in een t ijdvak van 12 maanden, 
met dien verstande, dat de reisdagen, noodig 
om naar de plaats, waar gewerkt wordt, te 
gaan en daarvan terug te keeren, in die 60 
dagen moeten zijn begrepen. 

Elke arbei der, van wien gedwongen of ver
plichte arbeid wordt gevorderd, zal voorzien 
moeten zijn van een bewijs, aangevende de tijd
vakken waarin hij gedwongen of verplichten 
arbeid heeft verricht. 

Art. 13. De normale arbeidsduur van eiken 
persoon, van wien gedwongen of verplichten 
arbeid wordt gevorderd, moet dezelfde zijn 
als die, welke gebruikelijk is voor den vrijen 
arbe id ; voor de uren, waarop boven den nor
malen duur gewerkt wordt, zal een vergoe
ding gegeven moeten worden tegen een loon
schaal, welke in gebruik is voor de overuren 
van vrij e arbeiders. 

E en wekelijksche rustdag zal gegeven moe
ten worden aan alle personen, onderworpen 
aan gedwongen of verplichten arbeid van 
welken aard ook ; die dag zal zooveel mogelijk 
moeten samenvallen met den dag door de 
overlevering of de gewoonten van het land 
of van de streek daarvoor bestemd. 

Art. 14. Met uitzondering van den arbeid, 
bedoeld in artikel 10 van dit verdrag, zal de 
getJwongen of verplichte arbeid in al zijn vor
men in geld beloond moeten worden volgens 
een loonschaal , die niet lager mag zijn dan 
die, welke voor dezelfde soort arbei d van 
kracht is, hetzij in de streek waar de arbeiders 
gebrn ikt worden, hetzij in de streek, waaruit 
zij opgeroepen zijn. 

In geval van gedwongen arbeid, gevorderd 
door hoofden in de uitoefening van hun ad
ministratieve functies, zal zoo spoedig moge
lijk tot betaling van loon op de voorwaarden, 
als bedoeld in het vorig lid , moeten worden 
overgegaan. 

De loonen moeten betaald worden aan eiken 
arbeider afzonderl ijk en niet aan het hoofd 
zijner gemeenschap of andere autoriteiten. 

De reisdagen, om naar de plaats waar ge
werkt wordt te gaan en om daarvan terug te 
keeren, zullen voor de loonbetaling gerekend 
moeten worden als arbeidsdagen. 

Dit artikel verbiedt niet aan de arbeiders 
het gewone voedselrantsoen als deel van het 

loon te geven, welke rantsoenen ten minste 
gelijkwaardig moeten zijn aan de som gelds, 
welke zij geacht wordt te vertegenwoordigen; 
van het loon zal echter niets mogen worden 
a fgehouden, noch voor belastingen, noch voor 
bij zonder voedsel, bijzondere kleeding en wo
ning, welke aan de arbeiders verschaft worden 
om hen, gelet op de bijzondere omstandighe
den van hun werk, in staat te houden hun ar
beid voort te zetten, noch voor het verschaf
fen van gereedschappen. 

Art. 15. Elke wettelijke regeling betreffen
de de schadeloosstelling voor ongevallen of 
ziekten, ontstaan ten geyolge van den arbeid 
en elke wettelijke regeling, welke voorziet in 
de schadeloosstelling van personen, 'die ten 
laste van overleden of invalide arbeiders wa
ren, welke van kracht is of zal zijn in het 
betrokken gebied, zal op dezelfde voorwaar
den op personen, onderworpen aan gedwongen 
of verplichten arbeid van toepassing moeten 
zijn als op de vrije arbeiders. 

In elk geval zal de bevoegde autoriteit, die 
een arbeider gebruikt voor gedwongen of ver
plichten arbeid, verplicht moeten zijn het on
derhoud van bedoelden arbeider te verzekeren, 
wanneer een ongeval of een ziekte, welke het 
gevolg is van zijn arbeid, hem geheel of ge
deeltelijk ongeschikt maakt om in zijn behoef
ten te voorzien. Die autoriteit zal eveneens de 
verplichting hebben maatregelen te nemen om, 
wanneer de arbeider ongeschikt tot werken 
wordt of overlijdt ten gevolge van zijn werk, 
het onderhoud te verzekeren van elke per
soon, die daadwerkelijk ten laste van dien 
arbe ider was. 

Art. 16. De personen, onderworpen aan ge
dwongen of verplichten arbeid, zullen, behalve 
in gevallen van buitengewone noodzaak, niet 
verplaatst mogen worden naar streken, waar 
de voeding en het klimaat in die mate ver
schill en van voeding en klimaat, waaraan zij 
gewoon zijn, dat zij een gevaar voor hun ge
zondheid opleveren . 

In geen geval zal voor een dergelijk ver
plaatsen van arbeiders vergunning verleend 
mogen worden, indien niet alle de gezond
heid en de woongelegenheid betreffende maat
regelen, welke noodig zijn voor hun vestiging 
en voor het behoud van hun gezondheid, strikt 
toegepast zijn . 

Wanneer een verplaatsen, als hier bedoeld, 
niet te vermijden is, zullen na advies van den 
bevoegden medischen dienst maatregelen geno
men moeten worden, welke waarborgen, dat 
de arbe iders zich langzamerhand aanpassen 
aan de nieuwe voeding en het klimaat. 

In de gevallen, waarin die arbeiders geroe
pen worden tot een gerngelden arbeid, waar
aan z ij niet gewoon zijn, zullen maatregelen 
genomen moeten worden om hun aanpass ing 
aan dat soort arbe id te verzekeren, in het 
bijzonder voor zooveel betreft de geleidelijke 
oefening, arbeidsuren, het in acht nemen van 
tusschentijdsche rustpoozen en de verbetering 
of vergrooting van de rantsoenen voedsel, die 
noodig mochten zijn. 

Art. 17. Alvorens vergunning te verleenen 
tot het vorderen van gedwongen of verplich
ten arbeid voor bouw- of onderhoudswerken, 
welke de arbei ders verplichten om gedurende 
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een langeren t ijd te verbl ijven op de plaa tsen 
van tewerkstelling, zullen de bevoegde auto
ri teiten er zich van moeten verzekeren: 

1. dat a lle nood ige maatregelen genomen 
zijn voor de gezondheid van de a rbeiders en 
om hun de onontbeerlij ke geneeskundige hulp 
te verzekeren en da t in het bijzonder : 

a. die arbe iders, vóórda t zij hun werkzaam
heden beginnen en met bepaalde tusschenpoo
zen gedurende den t ijd, dat zij te werk ge
steld zijn, geneeskundig onderwcht worden; 

b. gezorgd is voor voldoende geneeskundig 
personeel zoomede voor voldoende apotheken, 
ambul a nces, ziekenhu izen en materi aa l , noo
dig om in a lle behóeften te voorzien ; 

c. de goede hygiëne op de pl aatsen van 
tewerkstelling , het geregel d voorzien van de 
arbeiders van water , levensmiddelen, brand
stoffen en kookgere i op voldoende wijze ver
zekerd is en da t, in geval het noodig is, voor 
voldoende kleeren en huisvesting gezorgd is; 

2. dat de juiste maatregelen genomen zijn 
om het levensonderhoud van de fami l ie van 
den a rbeider te verzekeren, in het bijzonder 
door gema kkelij k te maken, dat een deel van 
het loon, met toestemming of op verzoek van 
dien a rbe ider , op een veilige manier aan de 
fami lie van di en arbeider gezonden wordt ; 

3. da t de re izen van de a rbe iders om naar 
de pl aatsen, waar gewerkt wordt, te gaan en 
daarvandaan terug te keeren, door de admini
strat ie onder ha re verantwoordelijkheid en op 
haar kosten verzekerd zullen zijn en da t de 
administratie di e reizen zal vergemakkelijken 
door op zoo ruim mogelijke schaal van alle 
beschikbare transportmiddelen gebruik te ma
ken· 

4. ' dat in geval van ziekte of ongeval , welke 
een a rbe idsongeschiktheid van eenigen duur 
met zich brengt, de rep atrieer ing van den 
a rbeider op kosten van de a dmi nistratie ver
zekerd is; 

5. dat iedere a rbe ider, die, na a floop van 
zijn periode van gedwongen of verplich ten 
arbe id ter pl aatse als vrijwillig arbeider zou 
will en blij ven, daar toe de bevoegdheid heeft, 
zonder gedurende een tij dvak van twee jaa r 
zijn rech ten op kosteloos vervoer naar hu is te 
verliezen. 

Art. 18. De gedwongen of verpl ich te a rbeid 
voor he t vervoer van personen of goederen, 
b .v. het dragen en het pagaaien, zal binnen 
den kortst mogel ij ken termijn afgescha ft moe
ten worden en, in afwacht ing van die afschaf
fing, zullen de bevoegde autoriteiten reglemen
ten moeten vaststellen, in het bijzonder re
gelende: 

a. de verplicht ing, di en arbe id slechts te 
gebruiken om het verplaatsen van ambtenaren 
der administ ratie in de u itoefening hunner 
functies of het vervoe r van mater ieel van 
de a dministratie of, in geval va n absoluut 
dringende noodzaak, het vervoer van andere 
personen dan ambtenaren te vergem akkelij
ken; 

b. de verplichting om voor dat vervoer 
slech ts personen te gebruiken, die daartoe na 
een geneeskundige keuring, in a lle gevallen , 
waarin die mogelijk is, physiek geschikt ge
oordeeld zijn ; in de gevallen, waarin d ie keu
r ing n iet mogelijk is, moet de persoon, die zich 

van die a rbe idskracht bedient, zi ch op zijn 
verantwoor delijkhe id e r va n verzekeren, da t 
de geb ruikte arbe iders de vereischte physieke 
geschiktheid bez itten en niet aan een besmet
telij ke ziekte l ijden ; 

c. het maximum te dragen gewicht; 
d. de maximum afstand van hun verbl ijf

p laa ts, die van arbeiders gevorderd m ag wor
den ; 

e. het m aximum aantal dagen per maand 
of over een ander tijdvak, waarvoor zij op
geroepen kunnen worden, daaronder begrepen 
de dagen voor de terugreis ; 

/. de personen, gem achtigd om dien vorm 
van gedwongen of verplich ten arbeid te vor
deren , a lsmede den omvang hunner bevoegd
he id . 

Bij het vaststellen van de maxima, waa rvan 
sprake is onder de letters c, d en e van het 
vor ig lid, zullen de bevoegde autoriteiten met 
de verschill ende elementen , die daarvoor in 
aanmerk ing komen, rekening moeten houden , 
in het bij zonder met de ph ys ieke geschikthe id 
van de bevolking van wie die a rbeid gevorderd 
wordt, de gesteldheid van den weg, waarover 
het vervoer plaats moet hebben en de kl i
maatsomstandigheden . 

De bevoegde autoriteiten zull en bovendien 
er voor moeten wa ken, dat de normale, dage
lijks door de dragers a f te leggen a fstand niet 
meer bedraagt dan een a fstand overeenkomen
de met een gemiddelden arbeidsduur van ach t 
uu r, met dien verstande, dat, om die te be
p alen , niet alleen rekening gehouden moet 
worden met den te dragen last en den af te 
leggen afstand , maar ook met den toestand 
van den weg, den t ijd van het ï aar en a lle 
daa rvoor in aanmerking komende factoren ; 
ind ien het noodig is om aan de dra gers over
uren op te leggen, moeten daa rvoor loonen 
gegeven worden, die hooger zijn dan de nor
male loonen. 

Art. 19. De bevoegde autoriteiten zullen 
ver gunning om tot gedwongen cultures over 
te gaan, a lleen mogen verleenen om hongers
nood of schaarsch te van levensmiddelen te 
voorkomen, steeds onder het voorbehoud, dat 
de a ldus verkregen waren of producten het 
eigendom blijven van de personen of .de ge
meenschap, die ze heeft voortgebracht. 

D it artikel zal n iet tot gevolg mogen heb
ben, dat, wanneer de productie volgens de wet 
en het gebruik ingericht is op gemeentel ijken 
grondsl ag en wanneer de producten of de voor
deel en, welke de verkoop van d ie producten 
oplevert, het e igendom va n de gemeenschap 
blijven, voor de leden van de gemeenschap de 
verplich ting afgeschaft wordt, om zich van 
den a ldus opgelegden arbeid te kwij ten. 

Art. 20. W ettelijke regelingen, bet reffende 
collectieve strafoplegging, krach tens welke een 
geheele gemeenschap gestr aft kan worden voor 
de misdrijven, begaan door eenige van haar 
leden, zull en den gedwongen of verplichten 
arbe id door een gemeenschap niet als een der 
methoden van straf mogen bevatten. 

Art. 21. Er zal geen beroep op gedwongen 
of verplichten arbeid gedaan worden, om on
dergrondsch werk in de mijnen u it te voeren. 

Art. 22. De jaarrapporten, welke de leden, 
die di t verdrag bekracht igen, zich verbinden 



247 27 APRIL (S. 236) 1983 

aan het Internationaal Arbeidsbureau overeen
komstig de bepalingen van artikel 408 van 
het Verdrag van Versailles en van de over
eenkomstige artikelen van de andere Vredes
verdragen uit te brengen betreffende de maat
regelen, door hen genomen ter uitvoering van 
de bepalingen van dit verdrag, zullen zoo vol
ledig mogelijke inlichtingen moeten bevatten, 
voor elk betrokken gebied, over de mate waar
in beroep op den gedwongen of verplichten 
arbeid in dat gebied is gedaan alsmede over 
de volgende punten: doeleinden waarvoor die 
arbeid uitgevoerd is, ziekte- en sterftecijfers, 
arbeidsduur, wijze van loonbetaling en hoogte 
van· het loon en alle andere ter zake dienende 
inlichtingen. 

Art. 23. Ter uitvoering van de bepalingen 
van dit verdrag zullen de bevoegde autoritei
ten een volledige en duidelijke regeling over 
het gebruik van den gedwongen of verplichten 
arbeid moeten afkondigen. 

Die regeling zal in het bijzonder bepalingen 
moeten bevatten, welke eiken persoon, onder
worpen aan den gedwongen of verplichten 
arbeid, vergunnen om bij de autoriteiten alle 
bezwaren betreffende de voorwaarden van den 
arbeid , die hem gesteld zijn, \n te dienen en 
hem waarborgen geven, dat die bezwaren on
derzocht en overwogen zullen worden. 

Art. 24. Passende maatregelen zullen in 
alle gevallen genomen moeten worden om de 
stipte toepassing te verzekeren van de regle
menten, betrekking hebbende op het gebruik 
van den gedwongen of verplichten arbeid, 
hetzij door de bevoegdheden van elke inspectie, 
die reeds ingesteld is om toezicht te houden 
op den vrijen arbeid, uit te breiden tot den 
gedwongen of verplichten arbeid, hetzij door 
eenig ander passend systeem. Eveneens zullen 
maatregelen genomen moeten worden, om die 
reglementen ter kennis te brengen van de 
personen, onderworpen aan gedwongen of ver
plichten arbeid. 

Art. 25. Het onwettig eischen van gedwon
gen of verplichten arbeid zal gestraft moeten 
worden en elk lid, dat dit verdrag bekrach
tigt, zal verplicht zijn om zorg te dragen, dat 
de straffen, bij de wet gesteld, inderdaad doel
treffend zijn en stipt worden toegepast. 

Art. 26. Ieder lid van de Internationale 
Organisatie van den Arbeid, dat dit verdrag 
bekrachtigt, verbindt zich het toe te passen op 
de gebieden, onderworpen aan zijn souvereini
teit, rechtspraak, bescherming, suzereiniteit, 
voogdij of gezag, in de mate, waarin het het 
recht heeft verplichtingen betreffende vraag
stukken van interne rechtspraak op zich te 
nemen. Indien echter dit lid gebruik wil ma
ken van de bepalingen van artikel 421 van 
het Verdrag van Versailles en van de over
eenkomstige artikelen van de andere Vredes
verdragen, moet het zijn bekrachtiging ver
gezeld doen gaan van een verkla1·ing waaruit 
blijkt: 

1 °. in welke gebieden het zich voorstelt de 
bepalingen van dit verdrag volledig toe te 
passen; 

2°. in welke gebieden het zich voorstelt de 
bepalingen van dit verdrag met wijzigingen 
toe te passen en waaruit die wijzigingen be
staan; 

3°. voor welke gebieden het zich zijn be
sli ss ing voorbehoudt. 

De vorenbedoelde verklaring zal geacht wor
den een integreerend deel van de bekrachti
ging uit te maken en zal gelijke gevolgen 
hebben. I eder lid echter, dat zoodanige ver
klaring aflegt, zal de bevoegdheid hebben om 
bij een nieuwe verklaring afstand te doen van 
alle of van een deel der voorbehouden, onder 
2°. en 3°. hiervoren genoemd, in de vroegere 
verklaring neergelegd. 

Art. 27. De officieele bekrachtigingen van 
dit verdrag, overeenkomstig het bepaalde in 
deel XIII van het Verdrag van Versailles en 
de overeenkomstige deelen van de andere 
Vredesverdragen, zullen worden medegedeeld 
aan den Secretaris-Generaal van den Volken
bond en door hem worden ingeschreven . 

. Art. 28. Dit verdrag zal slechts verbindend 
zijn voor de leden van de Internationale Or
ganisatie van den Arbeid, die hunne bekrach
tiging door den Secretaris-Generaal hebben 
doen inschrijven. 

Het zal van kracht worden twaalf maanden, 
nadat de bekrachtigingen van twee leden door 
den Secretaris-Generaal zullen zijn ingeschre
ven . 

Vervolgens zal dit verdrag voor ieder der 
andere leden in werking treden twaalf maan
den na den datum, waarop de bekrachtiging 
van dat lid door het Secretariaat zal zijn in
geschreven. 

Art. 29. Zoodra de bekrachtigingen van 
twee leden der Internationale Organisatie van 
den Arbeid door het Secretariaat zijn inge
schreven, zal de Secretaris-Generaal van den 
Volkenbond van dit feit mededeeling doen aan 
alle leden van de Internationale Organisatie 
van den Arbeid. H _ij zal hen eveneens in ken
nis stellen met de inschrijvingen van de be
krachtigingen, die hem later door andere le
den der Organisatie zullen worden medege
deeld . 

Art. 30. Ieder lid , dat dit verdrag heeft 
bekrachtigd, kan het opzeggen na verloop van 
een termijn van tien jaren na den datum, 
waarop dit verdrag van kracht begint te wor
den, zulks bij een verklaring toegezonden aan 
den Secretaris-Generaal van den Volkenbond 
en door dezen in te schrijven. De opzegging 
wordt eerst van kracht een jaar, nadat zij door 
het Secretariaat is ingeschreven. 

Ieder lid, dat dit verdrag heeft bekrachtigd, 
dat binnen den termijn van een jaar na ver
loop van den termijn van tien jaar, bedoeld 
in het vorig lid, geen gebruik maakt van de 
bevoegdheid tot opzegging voorzien in dit ar
tikel, zal voor een nieuwen termijn van vijf ja
ren gebonden zijn en zal in het vervolg dit 
verdrag kunnen opzeggen na verloop van eiken 
termijn van vijf jaren onder de voorwaarden 
bedoeld in dit artikel. 

Art. 31. Telkens na verloop van een ter
mijn van vijf jaar, te rekenen van den datum, 
waarop dit verdrag van kracht is geworden, 
moet de Raad van Beheer van het Internatio
naal Arbeidsbureau aan de Algemeene Confe
rentie een verslag uitbrengen over de toepas
sing van dit verdrag en beslissen of het wen
schelijk is de geheele of gedeel telijke herzie-
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ning van dit verdrag op de agenda der Con
ferentie te plaatsen. 

Art. 32. Indien de Internationale Arbeids
conferentie een nieuw verdrag aanneemt, hou
dende geheele of gedeeltelijke wijziging van 
dit verdrag, zal de ratificatie door een lid van 
het nieuwe verdrag, houdende herziening, van
zelf medebrengen onmiddellijke opzegging van 
dit verdrag, niettegenstaande het bepaalde in 
artikel 30, onder voorbehoud evenwel, dat 
het nieuwe verdrag van kracht geworden is. 

Van den datum af, waarop het nieuwe ver
drag, houdende herziening, van kracht ge
worden is, zal het onderhavige verdrag niet 
langer door de leden bekrachtigd kunnen 
worden. 

Het onderhavige verdrag zal echter van 
kracht blijven naar vorm en inhoud voor die 
leden, die bekrachtigd hebben en die het 
nieuwe verdrag, houdende herziening, niet be
krachtigen. 

Art. 33. Zoowel de Fransche als de Engel
sche tekst van dit verdrag is authentiek. 

s. 237 . 

28 April 1933. WET tot w1Jz1gmg en ver
hooging van de begrooting van inkomsten 
en uitgaven van het Gemeentefonds voor 
het begrootingsjaar 1931-1932. 

s. 238. 

28 April 1933. WET tot w1Jz1gmg van de 
Wet van den llden Juli 1908 (Staatsblad 
n°. 226) houdende instelling eener Con
signatiekas. 

Bijl. Hand. 2de Kam er 1932/33, n° . 322, 
1-4. 

Hand. id. 1932/33, blz. 2047. 
Hand. 1ste Kamer 1932/33, bl z. 577. 
Wij WILHELMINA, enz. . .. doen te weten: 
Alzoo W ij in overweging genomen hebben, 

dat het in het belang van 's Rijks Schatkist 
wenschelijk is, de wet van den llden Juli 
1908 (Staatsblad n°. 226), laatstelijk gewij
zigd bij de wet van den 27sten Juli l931 
(Staatsblad n°. 321) nader te wijzigen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. I. Het eerste lid van artikel 8 der wet 

van den Uden J uli 1908 (Staatsblad n° . 226), 
zooals het laatstelijk is gewijzigd bij de wet 
van den 27sten Juli 1931 (Staatsblad n°. 321), 
wordt nader gewijzigd en aangevuld als volgt: 

a. de eerste twee regels vervallen, terwijl 
het woord "ingeval" wordt gelezen: Ingeval ; 

b. de punt aan het slot wordt vervangen 
door een komma, waarna aan dit lid wordt 
toegevoegd: betaa lt de Consignatiekas bij de 
uitkeering van deze geconsigneerde geldsom
men, een rente waarvan het percentage door 
Onzen Minister van Financiën jaarlijks in de 
maand Januari voor het als dan ingetreden 
kalenderjaar wordt vastgesteld en bekend ge
maakt. 

Art. IL Deze wet treedt in werking op 1 
Juli 1933. Zij is van dit tijdstip af mede van 
toepassing op de vóór deze dagteekening ge
consigneerde rentedragende geldsommen. 

Met afwijking van het bepaalde aan het slot 
van het vorige artikel, geschiedt de aldaar be-

doelde vaststelling en bekendmaking, voor zoo
veel betreft de tweede helft van het jaar 1933, 
in de maand Juli van dit jaar. 

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

1933. 
WILHELMINA. 

D e Minister van Financiën, de Ge e r. 
(Uitgeg. 12 M ei 1933.) 

s. 239. 
28 April 1933. WET, houdende naturalisatie 

van W. Biellcine en 19 anderen. 
Wij WILHELMINA, enz . ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Wladimir B iel kine en 19 anderen, die aan Ons 
het verzoek daartoe hebben gedaan, met over
legg ing - wat betreft de in artikel 2 ge
noemden voor zooveel doenlijk - van de be
wijsstukken, bedoeld in artikel 3 der wet van 
12 December 1892 (Staatsbla,d n°. 268) , op 
het N ederlanderschap en het ingezetenschap, 
laatstel ijk gewijzigd bij de wet van 31 Decem
ber 1920 (Staatsblad n°. 955); 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
A rt. L De hoedanigheid van Nederlander 

wordt bij deze verleend aan: 
1 °. Wladimir Biel kine, geboren te M oskou 

(Rusland) den 8/21 October 1895, teekenaar, 
wonende te V elsen , provincie Noordholland; 

2° . Paul Joseph Frankenberg, geboren te 
Hameln (Pruüen) den 7 Juni 1892, koopman, 
wonende te 's-Gravenhage, provincie Zuid
holla,nd ; 

3°. Elisabeth Alma Leonore M elanie Girisch, 
geboren te Unna (Pruisen) den 19 Juni 1909, 
onderwijzeres aan eene huishoudschool , wonen
de te Z eist, provincie Utrecht ; 

4°. J -acob Goebbels, geboren te Kerkrade 
(Limbu,·g) den 9 Juli 1906, mijnwerker, wo
nende te Ke1·krade , provincie Limburg; 

5°. P etrus Jos,e phus Franciscus Goffings, 
geboren te Spalbeek (België) den 5 December 
1887, mijnwerker, wonende te H eerl en, provin
cie Limburg ; 

6°. A ugust Ai/Jol/ K itzig, geboren te Frei
senbruch (Pruiseni) den 11 Juni 1895, mijn
opziohter, wonende te Geleen, provincie L im
burg ; 

7°. H ermann Klütsch, geboren te Manheim 
(Baden) den 6 Juli 1905, bankwerker, wonen
de te H oensbroek, provincie L imburg; 

8°. La.zar Maj, geboren te Chrzanow (Po
len) den 22 Januari 1883, koopman, wonende 
te A m stermam, provincie Noo,·dholland; 

9° . A,·thur Müll er, geboren te Frank/ort 
a/d Main (P ruisen) den 24 Januari 1887, koop
man, wonende te Amsterdam, provincie Noord
holland; 

10°. Wijbrand Neumann, geboren te 's -Gra
venhage ( Z uidholland) den 7 F ebruari 1894, 
werktuigkundige , wonende te Oegstgeest, pro
vincie Zuidholland; 

11°. Hubert Paffen, geboren te Kohlscheid 
( Pruisen) den 3 November 1895 , mijn-opzich
ter, wonende te Brunssum, provincie Limburg; 

12°. Nikolas H einrich P ontzen, geboren te 
K et tenü (België) den 4 December 1874, be
drijfsleider, wonende te T ilburg, provincie 
N oordbrabant; 
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13°. Friedrich K arl Riedel, geboren te A sch 
(Tsjecho Slowakije) den 1 Juli 1903, bank
bediende, wonende te H eemstede, provincie 
N oordholland; 

14°. F1-ied1·ich Anton Franz Sievers, ge
boren te W.estenf eld, gemeente Wattenscheid 
(P ruisen), den 25 Mei 1898, mijningenieur, 
wonende te H eerrl en, provincie Limbu1·g; 

15°. Michaël Surminski, geboren te Dmu
chowice (Polen) den 22 J anuar i 1879, land
bouwer, wonende te M eerlo, provincie Lim
burg; 

16°. Jacob Thiessen, geboren te K itschkas 
( Rusland) den 16/29 April 1888, kantoorbe
di ende, wonende te H illegersberg, provincie 
Zuidholland ; 

17°. Maria Gertrud Wittgen, geboren te 
'Tilburg (Noordbrabant) den 2 F ebruari 1911 , 
zonder beroep, wonende te Tilburg, provincie 
N 001·db1•abant . 

2. Met afwijking van het bepaalde bij a r
tikel 3, vierde lid , onder 3°. , der wet van 12 
December 1892 (Staatsblad n°. 268), op het 
N ederlanderschap en het ingezetenschap, laat
stelijk gewijzigd bij de wet van 31 December 
1920 (Sbaatsblad n°. 955), wordt bij deze de 
hoedan ighe id van Nederlander verleend aan: 

1°. Antonius J ohannes Maria Aulbers, ge
boren te Alkmaa,· (Noordholland) den 29 No
vember 1897, handelsvertegenwoordiger, wo
nende te Haarl em, provincie Noordholland ; 

2°. J ohan Al,exander Mársijlá, geboren te 
Delfzijl (G-roningen) den 30 Mei 1902, kraan
machinist, wonende te Delfzijl, provincie Gro
ningen..; 

3°. Gerhard H e1"1nan Ant'onius M eijer, ge
boren te H engelo (Overijssel) den 2 Maart 
1897, timmermansknecht, wonende te R ijssen, 
provincie Ove1-ijss,el . 

3. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondiging. 

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

1933. 
WILHELMINA. 

De Minister van J ustitie, J . Do n n er. 
(Uitgeg. 9 M ei 1933. ) 

s. 240. 

28 Ap1-il 1933. WET, houdende naturalisatie 
van K. Ab,·aanowicz en 19 anderen. 

Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben , 

da t er aanleiding is tot naturalisatie van 
Ka/,ma Ab,-amowicz en 19 anderen, die aan 
Ons het verzoek daartoe hebben gedaan, met 
overlegging van de bewijsstukken, bedoeld in 
artikel 3 der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad n°. 268), op het N ederlanderschap 
en het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij 
de wet van 31 December 1920 (Staatsblad n°. 
955) ; 

Zoo is het, dat Wij , den R aad van State enz. 
Art. l. De hoedanigheid van Nederl ander 

wordt bij deze verleend aan : 
1°. Kalma Ab,•amowicz, geboren te W ol

brom (Pol en) den 22 Juni/4 Juli 1898, kleer
maker , wonende te 's-G,-avenhage, provincie 
Zuidholland,; 

2°. Ernst H einrich Barbehen, geboren te 

Auringen (P ruisen) den 12 December 1899, 
le idend uitstaller, wonende te 's-Gravenhage, 
provincie Z uidholland; 

3°. Dawid Chajes, geboren te Blotni (Polenj 
den 24 October 1903, winkelbediende, wonen
de te Apeldoorn, provincie Gelderland; 

.1°. Franziskus Antonius Wilhelmus August 
Gas&elink, geboren te K önigstein ( Pruisen) 
den 17 December 1899 , tu inman, wonende te 
Frank/01·t af Main (Pruisen); 

5°. H ubert van H eel , geboren te Gross
wehrhagen (P ruisen) den 13 Maart 1897, 
mijnwerker, wonende te Langb,·oich b/Gangelt 
(P ruisen); 

6°. Elisabeth Amalia E mma H olstein, ge
boren te K iel ( Pruisen) den 25 October 1885, 
kloosteroverste, wonende te S itta,·d, provincie 
L i.mburg; 

7°. Stanislaus Kajdasz, geboren te Giesen
be,·g-Sodingen (P ruisen) den 5 Mei 1899, 
mijnwerker, wonende te B runssum, provincie 
Limbu,·g ; 

8°. K arl Wilhelm H einrich Kohte, geboren 
te Hannover (Pruisen) den 28 Mei 1894, 
bankwerker , wonende te 's-Gravenhage, provin
cie Zuu];/wlland ; 

9°. J ohann J oseph Kreutzkam·p, geboren te 
BanZenberg ( Pruisen) den 25 September 1895 , 
mijnopz ichter, wonende te Brunssum, provincie 
Lim burg; 

10°. Fried erich Wilhelm Kurvers, geboren 
te H olzheim (P ruisen) den 29 Maart 1899, 
a rbe ider , wonende te H olzheim (Pruisen); 

11 °. Agnes L öwenstein, geboren te H am
bu,·g (Duitschland) den 28 December 1881, 
procuratiehoudster, wonende te Rotterdam, 
prov incie Z uidJholland; 

12°. W ilhelm van M eegen, geboren te 
Rheydt (P ruisen) den 6 Juni 1896, bakker, 
wonende te Hagen (P ruisen); 

13°. Arnold Nazarski, geboren te P odde
bice (Polen) den 10/22 September 1894, meu
belmaker, wonende te Roggel , provincie Lim
burg; 

14°. H edwig Oefel ein, geboren te Spiers 
( B eieren,) den 7 November 1898, lee rares aan 
eene huishoudschool, wonende te Sittard, pro
vincie Limbu1·g; 

15°. J osef B artholomäus Paustenbach, ge
boren te Stolberg (Pruisen) den 9 Apr il 1880, 
schoenmaker, wonende te W it tem, provincie 
L int.burg ; 

16 °. A nd1·eas Schaff1·ath, geboren te M aria
dorf (P misen) den 20 Juni 1890, mijnopzich
ter, wonende te H eerlen, provincie L imburg; 

17°. Ernst Theodo,· V erm•athen, geboren te 
Oedt (Pruisen) den 23 Maart 1895, remmer, 
wonende te H eerlen, provincie Limburg; 

18°. P eter W ilhelm W ittgen, geboren te 
Düren (Pruisen,) den 28 Juni 1879, werkmees
ter, wonende te Tilburg, provincie Noord
brabant; 

19° . I saac TVoudhuysen, geboren te Antwer
pen (B el gië) den 20 J anuari 1893, scheikun
dig adviseur, wonende te Pa1-ijs (Frankrijk); 

20°. F1-iedrich Carl Wulf/, geboren te 
Lauenbruch ( Oldenburg) den 28 December 
1891, eerste machinist op eene suikeronderne
ming, wonende op de suikeronderneming Soem. 

1 berdadi (Nederlandsch-I ndië). 
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2. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondiging. 

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

1933. 
WILHELMINA. 

De .Yinister van Justitie, J. Don n er. 
( Uitgeg. 9 M ei 1933.) 

s. 241. 

28 April 1933. WET, houdende naturalisatie 
van L. J . Bilo en 19 anderen. 

Wij WILHELMINA, enz .. .. doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
L eonard Jacko b Bilo en 19 anderen, die aan 
Ons het verzoek daartoe hebben gedaan, met 
overlegging - wat betreft den in artikel 2 
genoemde voor zooveel doenlijk - van de be
wijsstukken, bedoeld in artikel 3 der wet van 
12 December 1892 (Staatsblad n°. 268), op 
h et N ederlanderschap en het ingezetenschap, 
laatstelijk gewijzigd bij de wet van 31 Decem
ber 1920 (Staatsblad n°. 955) ; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van N ederlander 

wordt bij deze verleend aan: 
1 °. L eonard Jacko b Bilo, geboren te Gross

wehrhagen (Pruisen) den 26 December 1894, 
mijnopzichter, wonende te Brunssum, provincie 
Limburg; 

2°. H enriette Cohen, geboren te B erlijn 
(Pruisen) den 1 Mei 1897, zonder beroep, wo
nende te B erlijn (Pruisen); 

3°. Antonia Franziska Fo eke, weduwe van 
A ntonius Giesselink, geboren te M etelen (Prui
sen) den 21 November 1873, zonder beroep, 
wonende te Ochtrup (Pruisen); 

4°. Wilhelm Franzol et , geboren te Hom
berg (Pruisen) den 14 J anuari 1892, mijn
opzichter, wonende te Sittard, provincie Lim
bu,·g ; 

5°. ,Yoses H orowitz, geboren te Kanczuga 
(Polen) den 10 December 1904, koopman, wo
nende te Utrecht, provincie Utrecht; 

6°. L eo Junker, geboren te H etzerath-Dove
ren (Pruisenj den 20 April 1899, mijnopzich
ter, wonende te Geleen , provincie Limburg; 

7°. Dr. lstván Kálmán, geboren te B uda
pest (Hongarije) den 11 F ebruari 1898, 
scheepsarts, wonende te Tandjong P riok (Ne
derlandsch-lnàië); 

8° . J oseph Albert Kess.elaer, geboren te 
Crefeld (Pruisen) den 24 December 1892, tim
merman, wonende te Crefeld (Pruisen); 

9°. Ernst P eter Kools, geboren te Elber
f eld (Pruisen.) den 16 Augustus 1894, kolen
h andelaar, wonende te Wuppertal -Elberfeld 
(Pruisen); 

10° . Maria Cyprienne Landsvater, geboren 
te Antwerpen · ( B elgië) den 18 Maart 1898, 
kantoorbediende, wonende te R otterdam, pro
vincie Zuidhollanà; 

11 °. Ernst M öller, geboren te Schulau, ge
meente Wedel (Pruisen) den 16 D ecember 
1894, kantoorbediende, wonende te R otterdam, 
provincie Zuidhollatnà, ; 

12°. Elies·er B enjamin Namenwirth, gebo
ren te Keul en (Pruisen) den 24 Augustus 

1907, bedrijfsleider, wonende te Rotterdann, 
provincie Zuidholland; 

13°. H el ene R odenberg, geboren te Essen 
(Pruisen) den 2 Mei 1908, onderwijzeres, wo
nende te H illegom, provincie Zuidholland ; 

14°. Theodor Schaap, geboren te Krefeld
B ockum (Pruisen) den 4 Maart 1900, metse
laar, wonende te UertlJingen (Pruisen); 

15°. Aron Schuster, geboren te Amsterdam 
(Noord,hollanà) den 8 Augustus 1907, student, 
wonende te Amsterdam, provincie N oordhol
l(JJnd; 

16°. Walt er Hug o Schuster, geboren te 
W eenen ( Oos(enrijk) den 18 September 1907, 
ambtenaar voor de binnenvisscherij, wonende 
te Soerabaia (Nede,·landsch-l ndië); 

17°. W ilhelm B ernhard Stojfel en, geboren 
te Steele (P ruisen.) den 13 J anuari 1893, mijn
werker, wonende te Essen-R ellinghausen (Prui
sen); 

18°. Geziena T emme, weduwe van Daniel 
H oogstoel, geboren te V eldhausen (Pruisen) 
den 24 Juli 1874, zonder beroep, wonende te 
Ochtrup ( Pruisen); 

19°. Maria Theresia H enriette Volmer, ge
horen te Hörde (Pruisen) den 16 September 
1900, kloosterzuster , wonende te Tilburg, pro
vincie N oordbrabant. 

2. Met afwijking van het bepaalde bij ar
tikel 3, vierde lid , onder 3°., der wet van 12 
December 1892 (Staatsblad n° . 268), op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, laat
stelijk gewijzigd bij de wet van 31 December 
1920 (Staatsb lad n°. 955), wordt bij deze de 
hoedanigheid van Nederlander verleend aan 
H eiwrich W illkomm, geboren te R otterdam 
(Zuid,holland) den 30 Augustus 1903, rubber
bewer ker, wonende te 's-Gravenhage, provincie 
Zuidhollanà. 

3. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondi ging. 

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

1933. 
WILHELMINA. 

De Minister van J ustitie, J . Don n er. 
(Uitg eg. 9 M ei 1933.) 

s. 242. 

28 April 1933. WET, houdende naturalisatie 
van Ph. K. B ock en 19 anderen. 

Wij WILHELMINA, enz . .. . doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanle iding is tot n a turalisatie van 
Philipp Karl B ock en 19 anderen, die aan Ons 
het verzoek daartoe hebben gedaan, met over
legging - wat betreft de in artikel 2 genoem
den voor zooveel doenlijk - van de bewijs
stukken, bedoeld in artikel 3 der wet van 12 
December 1892 (Staatsblad n°. 268), op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, laat
stelij k gewijzi gd bij de wet van 31 December 
1920 (Staatsb lad n°. 955); 

Zoo is het, dat Wij, den R aad van State enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van Nederlander 

wordt bij deze verleend aan: 
1 °. Philipp Karl B ock, geboren te U eberau 

(Hessen) den 19 Juni 1897, garagehouder, 
wonende te Amsterdam, provincie Noordhol
l·anà; 
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2°. Eugénie Marie Théodorine Boutet, ge
boren te Briessoux (België) den 7 Juni 1897, 
pnderwijzeres, wonende te S evenum, provincie 
Limburg; 

3°. Tiemen de Bürger, geboren te Wolt
husen (Pruisen) den 23 J anuari 1888, arbei
der, wonende te Dusseldorp (Pruisen); 

4°. Anna Mwgaretha Carl, geboren te 
Aken (Pruisen) den 13 December 1897, 
leerares, wonende te Koningsbosch , gemeente 
Echt, provincie Limburg; 

5°. P etrus Alphonsus Driessen, geboren te 
Achel (België) den 13 September 1891, werk
meester, wonende te Eindhoven, provincie 
N oordbrabant; 

6°. W ilhelm Ludwig Fokkema, geboren te 
Lingen (Pruisen) den 25 September 1899, 
schilder, wonende te Lingen (Pruisen); 

7°. H él ène Augusta R égina Fontaine, ge
boren tè Brussel (België) .den 24 M aart 1890, 
adjunct-commies ter administratie van Finan
ciën in Suriname; wonende te Paramaribo 
( Suriname) ; 

8°. Franciscus Johann es Marinus Geerts, 
geboren te Zwijndrecht (België) den 31 Augus
tus 1896, uitvoerder van baggerwerken, wo
nende te R ijssel (Fra.nkrijk); 

9°. Ludwig Baruch Hofheim er, geboren te 
Buttenhausen (Wurtemberg) den 18 Juni 
1885, kantoorbediende, wonende te Amstier
dam, provincie Noordholland.; 

10°. Karl van Kempen, geboren te Essen 
(Pruisen) den 14 Maart 1871, voerman, wo
nende te Gladbach-Rheydt (Pruisen); 

11°. A nton Eduard Kerckhoff, geboren te 
Borkum (Pruisen) den 14 April 1904, winkel
chef, wonende te Utrecht, provincie Utrecht; 

12°. H einrich Gradus Josef Ko etsier, ge
boren te Frensdorf (Pruisen) den 18 Maart 
1898, arbeider, wonende te Nordhorn (Prui
sen); 

13°. Lucien François M elchior, geboren te 
Berchem (België) den 13 Mei 1903, kantoor
bediende, wonende te Amsterdam, provincie 
N oordhollandJ; 

14°. Hermann Friedrich Meyerink, geboren 
te Schüttorf (Pruisen) den 5 Juni 1900, ver
tinner, wonende te Schwelm i/W (Pruisen); 

15°. Schia Narzisenf eld, geboren te Neu 
SandJez (Polen) den 25 November 1885, koop
man, wonende te 's-Gravenh,age, provincie 
Zuidholland; 

16°. H ermann van P els, geboren te Gehrde 
(Pruisen) den 31 Maart 1898, koopman, wo
nende te Osnabrück (Pruisen); 

17°. Carl Egidius P eulen, geboren te 
Soperich-Haaren (Pruisen) den 6 Februari 
1900, landbouwer, wonende te Soperich (Prui
sen); 

18°. Alois Paul Piontek, geboren te Kö
nigshütte (vroeger Pruisen, thans Polen) den 
21 Juni 1885, controleerend inlichter bij de 
afdeeling P estbestrijding van den dienst der 
Volksgezondheid, wonende te T egal (Nede,·
landsch-I ndië). 

2. Met afwijking van het bepaalde bij ar
tikel 3, vierde lid, onder 3°., der wet van 12 
December 1892 (Staatsblad n° . 268), op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, laat
stelijk gewijzigd bij de wet van 31 December 
1920 (Staatsblad n°. 955), wordt bij deze de 

hoedanigheid van Nederlander verleend aan: 
1°. Johann August Christian Maschke, ge

boren te Amsterdam (Noordholland) den 9 
October 1895, kellner, wonende te 's-Graven
hage, provincie Zuidholland; 

2°. Cl emens Heinrich Ostendorf , geboren te 
's-Gravenhage (Zuidholland) den 5 Augustus 
1903, kantoorbediende, wonende te 's-Graven
hage, provincie Zuidholland. 

3. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondiging. 

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

1933. 
· WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, J. Don n e r . 
•( Uitgeg. 9 Mei 1933. ) 

s. 243. 

28 April 1933. WET, betreffende voorbehoud 
van de bevoegdheid tot bekrachtiging van 
het Verdrag met Protocol van ondertee
kening tot beperking van de vervaardi
ging en tot regeling van de distributie 
van verdoovende middelen van 13 Juli 
1931. 

Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is Ons de bevoegdheid 
voor te behouden het vanwege Ons te Genève 
op 13 Juli 1931 onderteekende Verdrag met 
Protocol van onderteekening tot beperking 
van de vervaardiging en tot regeling van de 
distributie van verdoovende middelen van 13 
Juli 1931 te ·bekrachtigen; 

Gelet op artikel 58 der Grondwet; 
Zoo is het, dat Wij , den Raad van State enz. 
Art. 1. Wij behouden Ons de bevoegdheid 

voor het in afdruk nevens deze wet g-evoegde 
vanwege Ons te Genève op 13 Juli 1931 on
derteekende Verdrag met P1·otocol van onder
teekening tot beperking van de vervaardiging 
en tot regeling van de distribut.ie van ver
doovende middelen van 13 Juli 1931 te be
krachtigen. 

2. Wij behouden Ons de bevoegdheid voor 
de Verdragen te bekrachtigen, waartoe artikel 
25 van dit Verdrag aanleiding geeft. 

3. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondiging. 

L asten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 28sten April 

1933. 
WILHELMINA. 

De Minister van Staat, 
Minister van Buitenlandsche Zaken a.i., 

Ru ys de Beerenbrouck. 

De Minister van Staat, 
Ministe,· van Binnenlandsche Zaken, 
Ru ys de Beerenbrouck. 

D e Minister van Financiën, de Ge e r . 
De Minister van Just itie, J. Don n er. 
De Minister van Kol oniën, De Graaf f. 

(Uitgeg . 9 Mei 1933.) 



1933 28 APRIL \S. 243) 252 

Fransche tekst. 

CONVENTION pour limiter la fab1·ication et 
réglementer la. distribution des stupéfiants. 

Le Président du Reich allemand; Ie Prési
dent des Etats-Unis d' Amérique; Ie Président 
de la République Argentine; Ie Président fé
déral de la République d' Autriche; Sa Ma
jesté Je Roi des Belges; Ie Président de la 
République de Bolivie ; Ie Président de la 
République des Etats-Unis du Brésil; Sa Ma
jesté Ie Roi de Grande-Bretagne et d'Irlande 
et des Dominions britanniques au delà des 
mers, Empereur des lndes; Ie Président de la 
République du Chili; Ie Président de la Ré
publique de Costa-Rica; Ie Président de la 
Républ ique de Cuba; Sa Majesté Ie Roi de 
Danemark et d'lslande; Ie Président de l a 
République de Pologne, pour la Ville libre de 
Dantzig; Ie Prési dent de la République Do
minicaine; Sa Majesté Ie Roi d'Egypte; Ie 
Président du Gouvernement provisoire de la 
République espagnole; Sa Majesté l'Empereur 
Roi des Rois d'Ethiopie; Ie Président de la 
République française; Ie Président de la Ré
publique hell énique; Ie Président de la Ré
publique de Guatémala; Sa Majesté Ie Roi 
du Hedjaz, du Nedjed et Dépendances; Sa 
Majesté Ie Roi d'Italie; Sa Majesté l'Empe-
1·eur du Japon; Ie Président de la République 
du Libéria; Ie Président de la République de 
Lithuanie; Son Altesse Royale la Grande
Duchesse de Luxembourg ; Ie Président des 
Etats-Unis du Mexique; Son Altesse Séré
nissime Ie Prince de Monaco ; Ie Président de 
la République de Panama; Ie Président de 
la République du Paraguay; Sa Majesté la 
R eine des Pays-Bas; Sa Majesté Impériale Ie 
Cha,h de Perse; Ie Président de la République 
de Pologne; Ie Président de la République 
portugaise; Sa Majesté Ie Roi de Roumanie; 
les Capita ines-Régents de la République de 
Saint-Marin; Sa Majesté Ie Roi de Siam; 
Sa Majesté Ie Roi de Suède; Ie Conseil fédé
ral su isse; Ie Président de la République 
tchécoslovaque; Ie Président de la République 
de !'Uruguay; Ie Président des Etats-Unis de 
Venezuela, 

Désirant compléter les dispositions des Con
ventions internationales de !'opium signées à 
La Haye Ie 23 Janvier 1912 et à Genève Ie 19 
février 1925, en rendant effective par voie 
d'accord international la limitation de la 
fabrication des stupéfiants aux besoins légiti
mes du monde pour les usages médicaux et 
scientifiques, et en réglementant leur distribu
tion, 

Ont décidé de conclure une Convention à 
eet effet, et ont désigné pour leurs plénipoten
tiaires: 

Le Président du Reich allemand : 
M. Werner Freiherr von Rheinhaben, 

,,Staatssekretär z. D."; 
Le docteur Waldemar Kahler, Conseiller mi

nistériel au Ministère de l'Intérieur du Reich. 

Le Président des Etats-U nis d' A mérique : 
M . John K. Caldwell , du Département 

d'Etat; 

M . Harry J. Anslinger, Commissaire des 
stupéfiants; 

M. Walter Lewis Treadway, M.D., F.A.C.P., 
Chirurgien général adjoint, Chef du Service de 
l'Hygiène publique des Etats-Unis, Division 
de l'Hygiène mentale; 

M. Sanborn Young, Membre du Sénat de 
l 'Etat de Californie. 

Le Président de la République Argen
tine: 

Le docteur Fernando Perez, Ambassadeur 
extraordinaire et plénipotentiaire p1·ès Sa Ma
jesté le Roi d'Italie. 

L e Président fédéral de la République 
dl Autriche: 

M . Emerich Pflügl, Envoyé extraordinaire et 
Ministre plénipotentiaire, Représentant per
manent auprès de la Société des N ations; 

Le docteur Bruno Schultz, Directeur de Po
lice et Conseiller aulique, Membre de la Com
mission consultative du trafic de ]'opium et 
autres drogues nuisibles. 

Sa Majesté le Roi des Belg-es: 
Le docteur F . de Myttenaere, Inspecteur 

principal des pharmacies à Hal. 

L e Président de la République de Bo
l ivie: 

Le docteur M. Cuellar, Membre de la Com
mission consultative du trafic de !'opium et 
autres drogues nuisibles. 

L e Président de la République d es Etats
Unis du Brésil: 

M. Raul do Rio Branco, Envoyé extraordi
naire et Ministre plénipotenti aire près Je Con
seil fédéral su isse. 

Sa Majesté l e Roi de Grande-Bretagne 
et d' lrlande ,et des Dominions britan
niques au delà des mers, Empereur des 
l nd!M: 

Pour la Grande-Bretagne et l 'Irlande du 
Nord, ainsi que toutes les parties de 
!'Empire britannique non Membres sé
parés de la Société des N ations: 

Sir Malcolm Delevingne, K.C.B., Adjoint 
permanent au Secrétaire d'Etat, Ministère de 
l 'Intérieur. 

Pour Ie Dominion du Canada: 
Le cononel C. H . L. Sharman, C.M.G., 

C.B.E., Chef de la Division des stupéfiants, 
Département des Pensions et de l'Hygiène pu
blique; 

Le docteur Walter A. Riddell, M.A., Ph. D. 
" Advisory Officer" du Dominion du Canada 
auprès de la Société des Nations. 

Pour !'Inde: 
Le docteur R. P. Paranjpye, Membre du 

Conseil de ]' Inde. 
L e Président de la République dJu Chili: 

M. Enrique Gajardo, Membre de la Délé
gation permanente auprès de la Société des 
Nations. 

Le P résident de la R épublique de Costa
Rica: 

Le docteur Viriato Figueredo Lora, Consul à 
Genève. 

Le P résident de la R épublique de Cuba: 
M . Guillermo de Blanck, Envoyé extraordi

naire et Ministre plénipotentiaire, Délégué 
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permanent auprès de la Société des Nations; 
Le docteur Benjamin Primelles. 

Sa Majesté le Roi de Danemark et d' Is• 
lande: 

M. Gustav Rasmussen, Chargé d'affaires à 
Berne. 

L e Président de la République de P o
logne (pour la Ville libre de Dantzig): 

M. François Sokal, Ministre plénipotentiaire, 
Délégué permanent auprès de la Société des 
Nations. 

L e Président de la République Domini
caine: 

M . Charles Ackermann, Consul général à 
Genève. 

Sa Majesté l e R oi d' Egypte: 
T. W. Russel! pacha, Commandant de la 

police du Caire et Directeur du Bureau cen
tra! des informations relatives aux narcotiques. 

L e Président du Gouvernement provi
soire de la R épublique espagnol e: 

M. Julio Casares, Chef de section au Minis
tère des Affaires étrangères. 

Sa M11Jjesté l'Emperewr R oi des Rois 
iJJEthiopie. 

Le comte Lagarde, duc d'Entotto , Ministre 
plénipotentiaire, R eprésentant auprès de la 
Société des Nations. 

L e P1·ésiden.t de la R épublique fran
çaise: 

M. Gaston Bourgois, Consul de France. 
L e PrésidJent de la République hell éni

que: 
M . R. Raphaël, Délégué permanent auprès 

de la Société des Nations. 
L e Président de la République de Gua

témala: 
M. Luis Martfnez Mont, Professeur de psy

chologie expérimentale aux Ecoles secondaires 
de l'Etat. 

Sa Majesté le Roi du H edja;t , du Netljed 
et Dépendances: 

Cheik Hafiz Wahba, Envoyé extraordinaire 
et Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté 
Britannique. 

Sa Majesté l e R oi d'ltalie: 
M. Stefano Cavazzoni, Sénateur, ancien Mi

nistre du Travail. 
Sa Maj.esté l'Empereur du Japon: 

M . Setsuzo Sawada, Ministre plénipoten
tiaire, Directeur du Bureau du J apon auprès 
de la Société des Nations; 

M . Shigeo Ohdachi, Secrétaire au Ministère 
de l 'Intérieur, Chef de la Section administra
tive. 

L e Président de la R épublique de L i
béria: 

Le docteur Antoine Sottile, Envoyé extraor
dinaire et Min istre plénipotentia ire, Délégué 
permanent auprès de la Société des Nations. 

Le Président de la R épublique de L i
fhuanie: 

Le docteur Dovas Zaunius, Ministre des Af
faires étrangères; 

M . Juozas Sakalauskas, Chef de Section au 
Ministère des Affaires étrangères. 

Son Altesse R oyale la Gronda-Duchesse 
de Luxembourg: 

M. Charles Vermaire, Consul à Genève. 

L e Présiderot des Etats-U nis du M exique : 
M. Salvador lYiartinez de Alva, Observateur 

permanent auprès de la Société des Nations. 

Son Altesse Sérénissime l e Prince de Mo
naco : 

M. Conrad E. Hentsch, Consul général à 
Genève. 

L e Présidenf de la R épublique de Pa
nama: 

Le docteur Ernesto Hoffmann, Consul gé
néral à Genève. 

Le Président de la R épublique du Pa
raguay: 

Le docteur Ramón V. Caballero de Bedoya, 
Envoyé extraordinaire et Ministre plénipo
tentia ire près Ie Président de la République 
française, Délégué permanent auprès de la 
Société des Nations. 

Sa Majesté la R eine des Pays-Bas : 
M . W. G. van Wettum, Conseiller du Gou

vernement pour les affaires internationales de 
!'opium. 

Sa Majesté lm périale le Chah de P ene: 
M. A. Sepahbody, Envoyé extraordinaire et 

Ministre plénipotentiaire près Ie Conseil fédé
ral suisse, Délégué permanent auprès de la 
Société des Nations. 

L e Président de la R épublique de Po
logne: 

M . Witold Chodzko, ancien Ministre. 

Le Président de la République po1·tu
gaise: 

Le docteur Augusto de Vasconcellos, Mi
nistre plénipotentiaire, Directeur général du 
Secrétariat portuga is de la Société des Na
tions; 

Le docteur Alexandra Ferra d de Andrade, 
premier Secrétaire de Légation, Chef de la 
Chancellerie pOl'tugaise auprès de la Société 
des Nations. 

Sa Majesté le Roi de Roumanie: 
M. Constantin Antoniade, Envoyé extra

ordinaire et Ministre plénipotentiaire auprès 
de Ja Société des Nations. 

Les Capitaines-Régents de la République 
de Saint-Marin: 

Le profèsseur C. E. Ferri, Avocat. 
Sa Majesté le Roi de Sia1n: 

Son Altesse Sérénissime Ie Prince Damras, 
Envoyé extraordinaire et Ministre plénipo
tentiaire près Sa Majesté Britannique, Re
présentant permanent auprès de la Société des 
Nations. 

Sa Majesté le Roi de Suède: 
M. K . I. Westman, Envoyé extraordinaire 

et Ministre plénipotentiaire près Ie Consei l 
fédéral suisse. 

Le Conseil fédé?-al suisse: 
M. Paul Dinichert, Ministre plénipotentiaire, 

Chef de la Division des Affaires étrangères du 
Département politique fédéral; 

Le docteur Henri Carrière, Directeur du 
Service fédéral de l'Hygiène publique. 
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Le Président de la République tchéco
slovaque: 

M . Zdenek Fierlinger, Envoyé extraordinaire 
et Ministre plénipotentiaire près le Conseil 
fédéra l su isse, Délégué permanent auprès de 
la Société des Nations. 

L e P résident de la République de l' U'f"u
guay: 

Le docteur Alfredo de Castro, Envoyé extra
ordinaire et Ministre plénipotentiaire près le 
Consei l fédéral suisse. 

Le Président des Etats-Unis du V ene
zuela: 

Le docteur L. G. Chacin-Itriago, Chargé 
d'affaires à Berne, Membre de l'Académie de 
médecine de Caracas. 

Lesquels, après s'être 
pleins pouvoirs, trouvés 
forme, sont convenus des 
tes: 

communiqué leurs 
en bonne et due 
dispositions suivan-

CHAPITRE I. - Définitions. 

Article premier. Sauf indication expresse 
contraire, les définitions ei-après s'appliquent 
à toutes les dispositions de la présente Con
vention: 

1. Par "Convention de Genève" , on entend 
la Convention internationale de !'opium signée 
à Genève le 19 février 1925. 

2. Par "Drogues", on entend les drogues 
su ivantes, qu'elles soicnt partiell ernent fabri
quées on entièrement raffinées: 

Groupe 1. 
Sous-groupe (a) : 
i) La morphine et ses seis, y compris les 

préparations faites en partant directement de 
]'opium brut ou médicinal et contenant plus 
de 20 % de morphine; 

ii) La diacétylmorphine et les autres esters 
( éthers-sels) de la mo1·phine et leurs seis; 

iii) La cocaïne et ses seis, y compris les 
prépara tions fai tes en partant directement do 
la feuille de coca et contenant plus de 0,1 % 
de occaïne, tous les esters de l'ecgonine et 
leurs sels; 

iv) La dihydrooxycodéinone (dont l'eucodal, 
nom déposé, est un se!), l a dihydrocodéinone 
(dont Ie dicodide, nom déposé, est un sel) , la 
dihydromorphinone (dont le dilaudide, nom 
déposé, est un sel), l'acétylodihydrocodéinone 
ou !' acétylodéméthylodihydrothébaïne ( dont 
l'acédicone, nom déposé, est un sel), la dihy
dromorphine ( dont Ie paramorfan, nom déposé, 
est un sel), leurs esters et les sels de l 'une 
quelconque de ces substances et leurs esters, 
la N-oxymorphine (génomorphine, nom dé-

Dihydrooxycodéinone .. ... ..... ..... ...... .. .... ...... . .. 
Dihydrocodéinone ... .. .... ... ..... ........ ... .... ... .... . 
Dihydromorphinone ...... .. .. .. .. .. ... .. ......... .. .... . 
Acétylodéméthylodihydrothébaïne } 
Acétylodihydrocodéinone ou 
Dihydromorphine ........ ......... ... .... ..... ........ .. 
N-oxymorphine ... ... .. ........ .. .... .... .. .. .... ... .... .. 
Thébaïne .... ... ........ .. ............ ......... ... .. ........ . 
Méthylmorphine (codéine) ... ..... ....... .......... .. 
Ethylmorphine ..... .... ...... .. ...... .. ..... .. ...... ... .. 
Benzylrnorphine .... ... ...... ..... ... ....... ... .... .. .... . 

posé), les composés N-oxymorphiniques, ainsi 
que les autres composés morphiniques à azote 
pentavalent. 

Sous- groupe (b): 
L'ecgonine, la thébaïne et leurs sels, les 

éthers-oxydes de la morphine, tels que la 
benzylmorphine, et leurs sels, à l'exception de 
la rnéthylmorphine (codéine), de l'éthylmor
phine et de leurs sels. 

Groupe ll. 
La méthylmorphine (codéine), l'éthylmor

phine et leurs sels. 
Les substances mentionnées dans le présent 

paragraphe seront considérées comme "dro
gues", même lorsqu'elles seront produites par 
voie synthétique. 

Les termes "Groupe I" et "Groupe II" dé
signent respectivement les groupes I et II du 
présent paragraphe. 

·3. Par "opium brut", on entend Ie suc 
coagulé spontanément, obtenu des capsules du 
pavot somnifère (Papaver somnijerum L . ) et 
n'ayant subi que les manipulations nécessaires 
à son empaquetage et à son transport, quelle 
que soit sa teneur en morphine. 

P ar "opium médicinal", on entend !'opium 
qui a subi les préparations nécessaires pour son 
adaptation à l'usage médical, soit en poudre 
ou granulé, soit en forme de mélange avec des 
matières neutres, selon les exigences de la 
pharmacopée. 

Par " morphine", on entend le principal 
a lcaloïde de !'opium ayant la formule chimi
que CUff19Q3N. 

Par " di acétylmorphine", on entend la dia
cétylmorphine (diamorphine, héroïne) ayant la 
formule C21H23Q5N (C17H17(C2H3O)2O3N) . 

Par "feuille de coca", on entend la feuille 
de l'Erythroxylon Coca Lamarck de l'Erythro
xylon novo-granatense (Morris) Hieronymus et 
de leurs variétés, de la familie des Erythroxy
l acées, et la feuille d'autres espèces de ce 
genre dont la cocaïne pourrait être extraite 
directement ou obtenue par transformation chi
mique. 

Par "cocaïne", on entend l'éther méthylique 
de la benzoyl-ecgonine lévogyre ([ot] D 20° = 
- 16° 4 en solution chloroformique à 20 % ) 
ayant la formule C17H21Q4N. 

Par "ecgonjne", on entend l'ecgonine lévo
gyre ([oc] D 20° = - 45° 6 en solution 
aqueuse à 5 % ) ayant la formule C9H15O3N. 
H 2O, et tous les dérivés de cette ecgonine qui 
pourraient servir industriellement à sa régé
nération. 

Les " drogues" ei-après sont . définies par 
leurs formules chimiques comme suit: 

C18H21Q4N 
C18H21Q3N 
C17H19Q3N 

C20H23Q4N 

C17H21O3N 
C17H19O4N 
C19H21O3N 
C1BH21O3N 
C19H23O3N 
(;24H25O3N 

( c 1sH20 ( C2H3O) O3N) 

(C17H18(CH3O)O2N) 
( C17H18 ( C2H5O) O2N) 
(C17H18(C7H7O)O2N) 
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4. Par "fabrication", on entend aussi Ie 
raffinage. 

Par "transformation", on entend la trans
formation d'une "drogue" par voie ch imique, 
except.é la transformation des alcaloïdes en 
leurs seis. 

Lorsqu'une des "drogues" est transformée en 
une autre "drogue", cette opération est consi
dérée comme une transformation par rapport 
à Ja première "drogue" et comme une fabri
cation par rapport à la deuxième. 

Par .. évaluations", on entend les évalua
tions fournies conformément aux articles 2 à 
5 de la présente Convention et, sauf indica
tion contra ire du contexte, y compris les éva-
1 uations supplémentaires. 

Le terme "stocks de réserve", dans Ie cas 
d'une "drogue" quelconque, désigne les stocks 
1·equis 

i) Pour la consommation int.érieure nor
male du pays ou du territoire ou ils sont 
mainterius, 

ii) Pour la transformation dans ce pays ou 
dans ce territoire, et 

iii) Pour l'exportation. 
Le terme "stocks d'Etat", dans Ie cas d'une 

,,drogue" quelconque, indique les stocks main
tenus sous Ie controle de l 'Etat, pour l'usage 
de 1 'Etat et pour faire face à des circonstances 
exceptionnelles. 

Sauf indication contraire du contexte, le 
mot "exportation" est considéré comme com
prenant la réexportation. 

CHAPITRE II. - Evaluations. 
Art. 2. 1. Les Hautes Parties contractantes 

fourniront annuellement au Comit.é centra! 
permanent, institué par le chapitre VI de la 
Convention de Genève, pour chaque drogue et 
pour chacun de leurs territoires auxquels s'ap
plique la présente Convention, des évaluations 
conformes aux dispositions de l 'article 5 de la 
présente Convention. 

2. Lorsqu'une Haute Partie contractante 
n'aura pas fourni d' évaluations pour l 'un _quel
conque de ses territoires auxquels la présente 
Convention s'applique, à la date prévue à 
l 'article 5, paragraphe 4, lad ite évaluation 
sera établie dans la mesure du possible par 
l'organe de controle prévu à l'article 5, pa
ragraphe 6. 

3. Le Comit.é centra] permanent demandera 
pour les pays ou territoires auxquels la pré
sente Convention ne s'applique pas, des éva
luations établies conformément aux stipula
tions de la présente Convention. Si, pour l'un 

. quelconque de ces pays ou territoires, il n'est 
pas fourni d'évaluation, l'Organe de controle 
en établira lui-même dans la mesure du pos
sible. 

Art. 3. Toute Haute Partie contractante 
pourra fournir, si c'est nécessaire, pour une 
année quelconque et pour l'un quelconque de 
ses tenitoires, des évaluations supplémentaires 
pour ce territoire pour ladite année, en ex- , 
posant les raisons qui les justifient. 

Art. 4. 1. Toute évaluation fournie confor
mément aux articles précédents se rapportant 
à l'une quelconque des "drogues" requises 
pour Ja consommation intérieure du pays ou 
du territoire pour lequel elle est établie, sera 

fondée uniquement sur les besoins médicaux 
et scientifiques de ce pays ·ou de ce territoire. 

2. Les Hautes Parties contractantes pour
ront, en dehors des stocks de réserve, con
stituer et maintenir des stocks d'Etat. 

Art. 5. 1. Les évaluations prévues aux arti
cles 2 à 4 de la présente Convention devront 
être établies selon Je modèle qui sera prescrit 
de temps à autre par Ie Comit.é centra! per
manent et commuuiqué par les soins de ce 
Comit.é à tous les Membres de la Société des 
Nations et aux Etats non membres mentionnés 
à l'article 27. 

2. Pour chacune des "drogues"., soit sous 
la forme d'alcaloïdes ou seis ou de p répara
tions d'alcaloïdes ou seis, pour chaque année 
et ·pour chaque pays ou territoire , les éva
luations· devront indiquer : 

a. La quantité nécessaire pour être utilisée 
comme telle pour les besoins médicaux et scien
t.ifiques, y compris la quantité requise pour la 
fabrication des préparations pour l 'exporta
tion desquelles les autorisations d'exportation 
ne sont pas requises, que ces préparations 
so ient destinées à la consommation intérieure 
ou à l'exportation; 

b. La quantité nécessaire áux fins de trans
formation, tant pour la consommation int.é
rieure que pour J'exportation; 

c. Les stocks de réserve que l'on désire 
maintenir; 

d. La quantité requise pour l'établissement 
et Ie maintien des stocks d'Etat, ainsi qu'il 
est prévu à l'article 4. 

Par total des évaluations pour chaque pays 
ou territoire, on entend la somme des quan
tités spécifiées sous les alinéas a et b du pré
sent paragraphe augmentée des quantit.és qui 
peuvent être nécessaires pour porter les stocks 
des réserves et les stocks d'Etat au niveau dé
siré, ou déduction faite de toute quantité <lont 
ces stocks pourraient dépasser ce niveau. Il ne 
sera tenu compte, toutefois, de ces augmenta
tions ou de ce diminutions que pour autant 
que les Hautes Parties contractantes int.éres
sées auront fait parvenir en temps utile au 
Comité centra! permanent les évaluations né
cessaires. 

3. Chaque évaluation sera accompagnée 
d'un exposé de la méthode employée pour 
calculer les différentes quantit.és qui y seront 
inscrites. Si les quantités calculées comportent 
une marge tenant compte des fluctuations pos
sibles de la demande, l' évaluation devra pré
ciser Ie montant de Ja marge ainsi prévue. Il 
est entendu que, dans Ie cas de l'une quel
conque des "drogues" qui sont ou peuvent être 
comprises dans Ie groupe II, il peut être né
cessaire de laisser une marge plus large que 
pour les au tres " drogues". 

4. Toutes les éva luat ions devront parvenir 
au Comité centra! permanent au plus tard Ie 
l er août de l' année qui précédera celle pour 
Jaquelle l'évaluation aura été établie. 

5. Les évaluations supplémentaires devront 
être adressées au Comité centra! permanent 
dès leur établissement. 

6. Les éval uations seront examinées par un 
Organe de controle. La Commission consulta
tive du trafic de !'opium et autres drogues 
nuisibles de la Société des Nations, Ie Comité 
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centra! permanent, le Comité d'hygiène de la 
Société des Nation·s et ]'Office international 
d'Hygiène publique auront Ie droit de dé
signer chacun un membre de eet Organe. Le 
Secrétariat de l'Organe de controle sera assuré 
par le Secrétaire général de la Société des 
Nations en s'assurant la collaboration étroite 
du Comité central. 

Pour tout pays ou terr itoire pour lequel une 
évaluation aura été fournie, l'Organe de con
trole pourra demander, sauf en ce qui con
cerne les besoins de l 'Etat, toute indication ou 
précision supplémentaire qu'il jugera néces
saire, soit pour compléter l'évaluation, soit 
pour expl iquer les indications qui y figurent; 
à la suite des renseignements ainsi recueillis, 
il pourra modifier les évaluations avec Ie 
consentement de l'Etat intéressé. Dans Ie cas 
de l'une quelconque des "drogues" qui sont ou 
peuvent être comprises dans Ie groupe II, une 
déclaration sommaire sera suffisante. 

7. Après avoir examiné, conformément au 
paragraphe 6 ci-dessus, les évaluations four
nies et après avoir fixé, conformérnent à l'ar
ticle 2, les évaluations pour les pays ou terri
toires pour lesquels il n'en aura pas été fourni, 
1 '0rgane de controle adressera, par l' entre
mise du Secrétaire général et au plus tard Ie 
l er novembre de chaque année, à tous les 
Membres de la Société des Nations et aux 
Etats non membres mentionnés à l'article 27 
un état contenant les évaluations pour chaque 
pays ou territoire; eet état sera accompagné, 
pour autant que l'Organe de controle Ie jugera 
nécessaire, d'un exposé des expl ications four
nies ou de1nandées, conforméinent a u para
graphe 6 ci-dessus, et de toutes observations 
que l'Organe de controle tiendrait à présenter 
relativement à toute évaluation, expl ication ou 
demande d'expl ication. 

8. Toute évaluation supplémentaire com
muniquée au Comité centra! permanent au 
cours de l'année doit être traitée sans délai 
par l'ûrg'ane de controle suivant la procédure 
spécif iée aux paragraphes 6 et 7 ci-dessus. 

CHAPITRE III. - L imitation de la 
fabrication. 

Art. 6. 1. Il ne sera fabr iqué dans aucun 
pays ou territoire, au cours d'une année quel
conque, de quantité d'une "drogue" quelcon
que supérieure au total des quantités suivan
tes: 

a. La quantité requise, dans les lim ites deE
évaluations pour ce pays ou ce territoire, pour 
cette année, pour être utilisée comme telle 
pour ses besoins médicaux et scientifiques, y 
compris la quantité requ ise pour la fabr ica
tion des préparations pour l' exportation des
quelles les autorisations d' exportation ne sont 
pas requises, que ces préparations soient des
tinées à la consommation intérieure ou à l 'ex
portation ; 

b. La quantité requi se dans les limi tes des 
évaluations pour ce pays ou ce territoire, pour 
cette année, aux fins de transformation, tant 
pour la consimmation intérieure que pour 
l'exportation; 

c. La quanti té qui pourra être requise par 
ce pays ou ce territoire, pour l'exécution, au 
cours de l'année, des commandes destinées à 

l 'exportation et effectuées conformément aux 
di spositions de la présente Convention; 

d. La quantité éventuellement requise par 
ce pays ou territoire pour maintenir les stocks 
de réserve au niveau spécifié dans les évalua
tions de l'année envisagée; 

e. La quantité éventuellement requise pour 
maintenir les stocks d'Etat au niveau spécifi é 
dans les évaluations de l'année envisagée. 

2. Il est entendu que si, à la fin d'une 
année, une Haute Partie contractante constate 
que la quantité fabr iquée dépasse Ie total des 
quantités spécif iées ci-dessus, compte tenu des 
déductions prévues à l'article 7, premier alinéa, 
eet excédent sera déduit de la quantité qui 
doit être fabriquée au cours de l'année sui
vante. En transmettant leurs statistiques an
nuelles au Comité centra! permanent, les Hau
tes Parties contractantes donneront les ra isons 
de ce dépassement. 

Art. 7. Pour chaque "drogue", il sera dé
duit de la quantité <lont la fabrication est 
autorisée, conformément à l 'article 6, au cours 
d'une année quelconque, dans un pays ou ter
ritoire quelconque: 

i) Toute quantité de la " drogue" importée, 
y compris ce qui aurait été retourné et dé
duction fa ite de ce qui aurait été reéxporté; 

ii) Toute quantité de lad ite " drogue" 
saisie et utilisée comme telle pour la consom
mation intér ieure ou la transformation. 

S'il est impossible d'effectuer pendant l'exer
cice en cours l 'une des déductions susmention
nées, toute quantité demeurant en excédent à 
la fin de l'exercice sera déduite des évalua
tions de l' année suivante. 

Art . 8. L a quantité d' une " drogue" quel
conque, importée ou fabriquée dans un pays 
ou territoire aux fins de transformation, con
formément aux évaluations de ce pays ou de 
ce territoire, devra être utilisée si possible, en 
total ité à eet effet pendant la période visée 
par l' évaluation. 

Toutefois, s' il est impossible d'utiliser a insi 
l a quantité totale dans la période en question, 
l a fraction demeurant inutilisée à la fin de 
l'année sera déduite des évaluations de l'année 
suivante pour ce pays ou ce territoire. 

Art. 9. Si, au moment ou toutes les dispo
sitions de la présente Convention déviendront 
applicables, les stocks d'une " drogue" exis
tant à ce moment dans un pays ou territoire 
dépassent Ie montant des stocks de réserve de 
cette "drogue" que ce pays ou territoire désire 
m a inteni r, conformément à ses évaluations, 
eet excédent sera dédu it de la quantité qui, 
normalement, pourrait être fabriquée ou im
portée, selon Ie cas, au cours de l' année, con
formément aux dispositions de la présente Con
vention. 

Si cette procédure n'est pas appliquée, Ie 
gouvernement prendra en charge les stocks en 
excédent existant au moment ou toutes les di s
posi t ions de la présente Convention dev ien
dront applicabl es . Le gouvernement n'en dél i
vrera, à certa ins intervalles, que les quantités 
qui peuvent être délivrées, conformément à la 
Convention. Toutes les quantités a insi déli
vrées au cours de l'année seront déduites de la 
quantité totale destinée à être fabriquée ou 
importée , selon Je cas, au cours de cette même 
année. 
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CHAPITRE IV. - lnterdictiom et restrictions . 

Art. 10. 1. Les Hautes Paries contractan
tes interdiront l 'exportation de leurs terri
toires de la diacétylmorphine et de ses seis, 
ai nsi que des préparations contenant de la 
diacétyi morph ine ou ses seis. 

2. Toutefois, sur demande émanant du gou
vernement d'un pays ou la diacétylmorphine 
n'est pas fabriquée, toute Haute Partie con
tractante pomra autoriser l'exportation à des
tination de ce pays des quantités de diacétyl
morphine , de ses seis et des préparations con
tenant de la diacétylmorphine ou ses seis, qui 
sont nécessaires pour les besoins médicaux et 
scientifiques de ce pays, à la condition que 
cette demande soit accompagnée d'un certificat 
d'importation et soit adressée à l'aclministra
tion officielle indiquée dans Ie certificat. 

3. Toutes les quantités ainsi importées se
ront distribuées par Ie gouvernement du pays 
importateur et sous sa responsabilité . 

Art. ll. 1. Le commerce et la fabrication 
commerciale de tout produit dérivé de l'un des 
alcaloïdes phena~thrènes de !'opium ou des 
alcaloïdes ecgonineques de la feuille de coca, 
qui ne sera pas utilisé à la date de ce jour 
pour des besoins médicaux ou scientifiques, ne 
pourront être permis dans un pays ou terri
toire quelconque que si la valeur médicale 
ou scientifique de ce produit a été constatée 
d'une manière jugée probante par Ie gouver
nement i ntéressé. 

Dans ce cas, à mains que Ie gouvernement ne 
clécide que Ie produit en quest ion n'est pas 
susceptible d'engendrer la toxicomanie ou 
cl'être converti en un produit susceptible d'en
gendrer la toxicomanie, les quantités dont la 
fabrication est autorisée ne devront pas, dans 
]'attente des décisions mentionnées ei-après, 
dépasser ie total des besoins intérieurs du pays 
ou du territoire pour des fins médicales et 
scientifiques et la quantité nécessaire pour 
satisfaire aux commancles cl'exportation, et les 
dispositions de la présente Convention seront 
appliquées audit produit. 

2. La Haute Partie contractante qui auto
risera Ie commerce ou la fabrication commer
ciale d'un de ces prnduits en avisera imméd ia
tement Ie Secrétaire général de la Société des 
Nations, qui communiquera cette notification 
aux autres Hautes Parties contractantes et au 
Comité d'hygiène de la Société. 

3. La Comité cl'hygiène, après avoir soumis 
la question au Comité permanent de !'Office 
international d'hygiène publique, décidera si 
Ie produit dont il s'agit peut engendrer la 
toxicomanie (et doit être assimilé de ce fait 
aux "drogues" mentionnées dans Ie sous
groupe a) du groupe I), ou s'il peut être 
transformé en une de ces mêmes clrogues ( et 
être, de ce fait, assimilé aux "drogues" men
tionnées dans Ie sous-g1:oupe b) du groupe I 
ou clans Ie groupe Il). 

4. Si Ie Comité d'hygiène décide que, sans 
être une "drogue" susceptible cl'engendrer la 
toxicomanie, Ie produit dont il s'agit peut être 
transformé en une telle "drogue", la question 
de savoir si ladite "drogue" rentre dans Ie 
sous-groupe b) du groupe I ou dans Ie groupe 
II sera soumise pour décision à un Comité de 
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trois experts qualifiés pour en examiner les 
aspects scientifiques et techniques. Deux de ces 
experts seront désignés respectivement par Ie 
gouvernement intéressé et par la Commission 
consultative de !'opium; Ie troisième sera 
désigné par les deux précités. 

5. Toute décision prise conformement aux 
deux paragraphes précédents sera portée à la 
connaissance du Secrétaire général de la So
ciété des Nations, qui la communiquera à 
tous les Membres de la Société et aux Etats 
non membres mentionnés à l'article 27. 

6. S'il résulte de ces décisions que Ie pro
duit en question peut engendrer la toxicomanie 
on peut être transformé en une "drogue" sus
ceptible de l'engendrer, les Hautes Parties 
contractantes, dès la réception de la commu
nication du Secrétaire général, soumettront 
]adite "drogue" au régime prévu par la pré
sente Convention, suivant qu'elle sera oom
prise dans Ie groupe I ou dans Ie groupe IL 

7. Sur la demande de toute Haute Partie 
contractante adressée au Secrétaire général, 
toute décision de cette nature pourra être 
revisée à la lumière de l'expérience acquise et 
conformément à la procédure indiquée ci
dessus. 

Art. 12. 1. L'importation ou l'exportatiou 
d'une "drogue" quelconque, en provenance ou 
à clestination du territoire d'une Haute Partie 
contractante, ne pourront être effectuées que 
conforrnément aux dispositions de la présente 
Convention. · 

2. Les importations d'une "drogue" quel
conque, dans un pays ou terri toire quelconque 
et pour une armée quelconque, ne pourroni 
excéder Ie total des évaluations définies à 
l'artiole 5 et de la quantité exportée de ce 
pays ou territoire pendant la même année, 
déduction faite de la quantité fabriquée dans 
Ie pays ou territoire pendant la même année. 

CHAPITRE V. - Contróle. 
Art. 13. 1. a. Les Hautes Parties contrac

t.antes appliqueront à toutes les "drogues" du 
groupe I les dispositions de la Convention de 
Genève, dont celle-ci prévoit l'application aux 
substances spécifiées à son article 4 (ou des 
dispositions équivalentes). Les Hautes Parti es 
contractantes appliqueront aussi ces disposi
tions aux préparations de la morphine et co
caïne visées à eet article 4 et à toutes les pré
parations des autres "drogues" du groupe I, 
sauf 1 es préparations qui peuvent être sous
traites au régime de la Convention de Genève, 
conformément à l'article 8 de cette Conven
tion. 

b. Les Hautes Parties contractantes appli
queront aux solutions ou dilutions de mor
phine ou de cocaïne, ou de leurs sels, dans 
une substance inerte, liquide ou solide, et 
contenant 0,2 % ou mains de morphine ou 
0,1 % ou mains de cocaïne, Ie mêrne traite
ment qu'aux préparations contenant un pour
centage plus élevé. 

2. Les Hautes Parties contractantes appli
queront aux " drogues" qui sont ou qui peu
vent être comprises dans ·1e groupe II les dis
positions suivantes de la Convention de Genève 
ou des dispositions équivalentes: 

a. Les dispositions des articles 6 et 7, en 
17 

J 
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tant qu'elles s'appliquent à la fabrication, à 
l'importation, à l'exportation et au commerce 
de gros de ces "drogues"; 

b. Les dispositions du chapitre V, sauf en 
ce qui concerne les compositioru qui contien
nent l 'une de ces "drogues" et qui se prêtent 
à une application thérapeutique normale; 

c. Les dispositions des alinéas 1 b, c et e et 
de l'alinéa 2 de l'article 22, étant entendu: 

i) Que les statistiques des importations et 
des exportations pourront être envoyées an
nuellement et non trimestriellement, et 

ii) Que l'alinéa lb et l'alinéa 2 de l'article 
22 ne seront pas applicables aux préparations 
qui contiennent ces "drogues". 

Art. 14. 1. Les gouvernements qui auront 
délivré une autorisation d'exportation, à desti
nation de pays ou de territoires auxquels ne 
s'appliquent ni la présente Convention ni la 
Convention de Genève, pour une "drogue" qui 
est ou pourra être comprise dans Ie groupe I 
en aviseront immédiatement Ie Comité centra! 
permanent. Il est entendu que si les demandes 
d'exportation s'élèvent à 5 kilogrammes ou 
davantage, l'autorisation ne sera pas délivrée 
avant que Ie ·gouvernement soit assuré auprès 
du Comité centra] permanent que l'exporta
tion ne provoquera pas un dépassement des 
évaluations pour Ie pays ou territoire impor
tateur. Si Ie Comité centra! permanent fait 
savoir qu'il y aura un dêpassement, Ie gouver
nement n'autorisera pas l'exportation de la 
quantité qui provoquerait ce dépassement. 

2. S'il ressort des relevés des importations 
et des exportations adressés au Comité centra! 
permanent ou des notifications faites à ce 
Comité, conformément au paragraphe précé
dent, que la quantité exportée ou <lont l'ex
portation a été autorisée à destination d'un 
pays ou territoire quelconque dépasse le total 
des évaluations définies à l'article 5 pour ce 
pays ou ce territoire, pour cette année, aug
menté de ses exportations constatées, Ie Co
mité en avisera immédiatement toutes les Hau
tes Parties contractantes. Celles-ei ne pour
ront plus autoriser, pendant l'année en ques
tion, aucune nouvelle exportation à destination 
dudit pays ou territoire, sauf 

i) D ans Ie cas ou une évaluation supplé
mentaire sera fournie, en ce qui concerne à la 
fois toute quantité importée en excédent et la 
quantité supplémentaire requise, ou 

ii) Dans les cas exceptionnels ou l'exporta
tion est, de !'avis du gouvernement du pays 
exportat.eur, essentielle aux intérêts de l'hu
manité ou au traitement des malades. 

3. Le Comité centra! permanent préparera 
chaque année un état indiquant pour chaque 
pays ou territoire et pour l'année précédente: 

a. Les évaluations de chaque "drogue"; 
b. La quantité de chaque "drogue" con-

sommée; 
c. La quanti té de chaque ,,drogue" fabri-

quée; 
d. La quantité de chaque ,,drogue" trans-

formée; 
e. La quantité de chaque ,,drogue'' im-

portée; 
de chaque ,,drogue'' f. La quantité ex-

portée; 
g. La quantité de chaque ,,drogue" em-

ployée à la confection des préparations pour 
l'exportation desquelles les autorisations d'ex
portation ne sont pas requises. 

S'il résulte dudit état que l'une des Hautes 
Parties contractantes a ou peut avoir manqué 
aux obi igations prévues par la présente Con
vention, Ie Comité sera en droit de lui de
mander des explications par l'entremise du 
Secrétaire général de la Société des Nations, 
et la procédure prévue par les paragraphes 
2 à 7 de l'article 24 de la Convention de 
Genève sera applicable. 

Le Comité publiera, Ie plus töt possible, 
l'état visé ci-dessus, et, a moins qu'il ne le 
juge pas nécessaire, un résumé des explications 
données ou demandées conformément à l'alinéa 
précédent, ainsi que toutes observations qu'il 
tiendrait à faire concernant ces explications 
ou demandes d'explications. 

En publiant les statistiques et autres infor
mations qu'il reçoit en vertu de la présente 
Convention, Ie Comité centra! permanent aura 
soin de ne faire figurer dans ces publications 
aucune indication susceptible de favoriser les 
opérations des spéculateurs ou de porter pré
judice au commerce légitime d'une quelconque 
des Hautes Parties contractantes. 

CHAPITRE VI. - Dispositions admi
nistratives . 

Art. 15. Les Hautes Parties contractantes 
prendront toutes les mesures législatives ou 
autres nécessaires pour donner effet dans leurs 
territoires aux dispositions de la présente Con
vention. 

Les Hautes Parties contractantes établiront, 
si elles ne l'ont déjà fait, une administration 
spéciale ayant pour mission: 

a. D'appliquer les prescriptions de la pré
sente Convention; 

b. De réglementer, surveiller et contröler le 
commerce des "drogues"; 

c. D'organiser la lutte contre la toxicoma
nie, en prenant toutes les mesures utiles pour 
en empêcher Ie développement et pour com
battre Ie trafic illicite. 

Art. 16. 1. Chacune des Hautes Parties 
contractantes exercera une survei llance rigou
reuse sur: 

a. Les quantités de matières premières et 
de "drogues" manufacturées qui se trouvent 
en la possession de chaque fabricant aux fins 
de fabrication ou de transformation de cha
cune de ces "drogues" on à toutes autres fins 
uti]es; 

b. Les quantités de "drogues" (ou de pré
parations contenant ces drogues) produites; 

c) La manière dont il est disposé des "dro
gues" et préparations ainsi produites, notam
ment leur distribution au commerce, à la sor
tie de la fabrique. 

2. Les Hautes Parties contractantes ne per
mettront pas l 'accumulation entre les mains 
d'un fabricant quelconque de quantités de ma
tières premières dépassant les quantités re
quises pour Ie fonctionnement économique de 
l' entreprise, en tenant compte des conditions 
du marché. Les quantités de matières pre
mières en la possess ion de tout fabr icant, à 
un moment quelconque, ne dépasseront pas les 
quantités nécessaires pour les besoins de la 
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fabrication pendant Ie semestre suivant, à 
moins que Ie gouvernement, aprés enquête, 
n'estime que des conditions exceptionnelles 
justifient l'accumulation de quantités addi
tionnelles, mais, en aucun cas, les quantités 
totales qui pourront être accumulées ainsi ne 
devront dépasser l'approvisionnement d'une 
année. 

Art. 17. Chacune des Hautes Parties con
tractantes astreindra chaque fabricant établi 
sur ses territoires à fournir des rapports tri
mesti·i els indiquant: 
· a. Les quantités de matières premières et 
de chaque "drogue" qu'il a reçues dans sa 
fabrique, a insi que les quantités de "drogues" 
ou de tout autre produit, que! qu'. il soit, fa
briqué avec chacune de ces substances. En 
signalant les quantités de matières premières 
ainsi 1·eçues par lui, Ie fabricant indiquera la 
proportion de morphine, de cocaïne ou d'ecgo
nine contenue dans celles-ci ou qui peut en 
être retirée - proportion qui sera déterminée 
par une méthode prescrite par Ie gouverne
ment et dans des condit ions que Ie gouverne
ment considère comme satisfaisantes; 

b. Les quantités, soit de matières premières, 
so it de produits manufacturés à !'aide de ces 
matières, qui ont été utilisées au cours du 
trimestre; 

c. Les quantités restant en stock à la fin 
du trimestre. 

Chacune des Hautes Parties contractantes 
astreindra chaque négociant en gros établ i 
sur ses territoires à fournir, à la fin de 
chaque année, un rapport spécifiant pour cha
que "drogue" la quantité de cette " drogue" 
contenue dans Jes préparations exportées ou 
importées au cours de l 'année et pour l'ex
portation ou l'importation desquelles il n'est 
pas requ is d' autorisation. 

Art. 18. Chacune des Hautes Parties con
tractantes s'en gage à ce que toutes Jes " dro
gues" du groupe I qu'elle saisira dans Je tra
fic illicite soient détruites ou transformées en 
substances non stupéfiantes ou réservées à 
l 'usage médical ou scientifique, soit par Ie 
gouvernement, soit sous son controle, une fois 
que ces · ,,drogues" ne sont pi us nécessaires 
pour Ja procédure judiciaire ou toute autre 
action de la part des autorités de l'Etat. Dans 
tous les cas, la diacétylmorphine devra être 
détruite ou transformée. 

Art. 19. Les Hautes Parties contractantes 
exigeront que les étiquettes sous lesquelles est 
mise en vente une "drogue" quelconque ou 
une préparation contenant cette "drogue" in
diquent Ie pourcentage de celle-ci. Elles de
vront aussi en indiquer Je nom de la manière 
prévue par la législation nationale. 

CHAPITRE VII. - Dispositions géné?-al es . 
Art. 20. 1. Toute Haute Partie contractante 

dans l 'un quelconque des territ-0ires de la
quelle une " drogue" quelconque sera fabri
quée ou transformée au moment de l' entrée en 
vigueur de la présente Convention ou qui, à 
ce moment ou ultérieurement, se proposera 
d'autoriser sur son territoire cette fabrication 
ou transformation, enverra une notification 
au Secrétaire général de la Société des Na
tions en indiquant si la fabrication ou la trans-

formation est destinée aux besoins intérieurs 
seulement ou également à l'exportation, et à 
quelle époque cette fabrication ou transforma
tion commencera; elle spécifiera également 
les "drogues" qui doivent être fabriquées ou 
transformées, ainsi qne Ie nom et l 'adresse des 
personnes ou des maisons autorisées. 

2. Au cas ou la fabrication ou l a trans
formation de l'une quelconque des "drogues" 
cesserait sur son territoire, la Haute Partie 
contractante enverra une notification à eet 
effet au Secrétaire généra l en indiquant la 
date et Je lieu ou cette fabrication ou trans
formation a cessé ou cessera et en spécifiant 
les " drogues" visées, les personnes ou maisons 
v isées, ainsi que leur nom et leur adresse. 

3. Les renseignements fournis conformément 
aux paragraphes 1 et 2 seront communiqués 
par Ie Secrétaire général aux Hautes Parties 
contractantes. 

Art. 21. Les Hautes Parties contractantes se 
communiqueront par l'entrem ise du Secrétaire 
général de la Société des Nations les lois et 
règlements promulgués pour donner effet à 
1 a présente Convention, et I ui transmettront 
un rapport annuel relatif au fonctionnement 
de la Convention sur leurs territoires, confor
mément à un formulaire établi par la Com
mission consultative du trafic de !'opium et 
autres "drogues" nuisibles. 

Art. 22. Les Hautes Parties contractantes 
feront figurer dans les statistiques annuelles 
fournies par elles au Comité centra! perrna
nent les quantités de chacune des "drogues" 
employées par les fabricants et grossistes pour· 
la confection de preparations, destinées à la 
consommation intérieure ou à l'exportation, 
pour l'exportation desquelles les autorisations 
ne sont pas requises. 

Les H autes Parties contractantes feront 
également figurer dans leurs statistiques un 
résumé des relevés établ is par les fabricants, 
conformément à l'article 17. 

Art. 23. Les H autes Parties contractantes 
se communiqueront par l'entremise du Secré
taire général de la Société des Nations, dans 
un délai aussi bref que possible, des renseigne
ments sur tout cas de trafic illicite découvert 
par elles et qui pourra présenter de l'impo:r
tance, soit en raison des quantités de "drogues" 
en cause, soit en raison des indications que 
ce cas pourra fournir sur les sources qui ali
mentent en "drogues" Ie ti:_afic ill icite ou les 
méthodes employées par les trafiquants illi
ci tes . 

Ces renseignements indiqueront, dans toute 
la mesure possible: 

a. La nature et la quantité des "drogues" 
en cause; 

b. L'origine des "drogues", les marques et 
étiquettes; 

c. Les points de passage ou les "drogues" 
ont été détournées dans Ie trafic illic ite; 

d. Le lieu d'ou les "drogues" ont été ex
pédiées et les noms des -expéditeurs, agents 
d'expédition ou commissionnaires, les métho
des de consignation et les noms et adresses des 
distinataires s'irs sont connus; 

e. Les méthodes employées et routes su ivies 
par les contrebandiers et éventuellement les 
noms des navires qui ont servi au transport; 

J 
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/. Les mesures prises par les gouvernements 
•en ce qui concerne les personnes impliquées 
(et, en particulier, celles qui posséderaient des 
autorisations ou des licences), ainsi que les 
•sanctions appliquées; 

g. Tous autres renseignements qui pour
raient aider à la suppression du trafic illicite. 

Art. 24. La présente Convention complétera 
les Conventions de La Haye de 1912 et de 
Genève de 1925 dans les rapports entre les 

· Hautes Parties contractantes liées par l'une 
·a'u moins de ces dernières Conventions. 

Art. 25. S'il s'élève entre les Hautes Par
.'ties contractantes un différend quelconque re
latif à l'interprétation ou à l'application de la 
présente Convention, et si ce différend n'a pu 
être résol u de façon satisfaisante par voie di
plomatique, il sera réglé conformément aux 
· di spos itions en vigueur entre les Parti es con
cernant Ie règlement des différends interna
tionaux. 

Au cas ou de telles dispositions n'existeraient 
),as entre les Parties au différend, elles Ie 
·sot.imettront à une procédu,'e arb itrale ou judi
•ciaire. A défaut d'un accord sur Ie choix d'trn 
·autre tribunal, ell es sotunettront Ie différend, 
à la requête de l'une d'elles, à la Cour per
manente de J ustice internationale, si elles 
sorit toutes parties au Protocole du 16 décem
bre 1920, relatif au Statut de ladite Cour, et, 
s i elles n'y sont pas toutes parties, à un tri
bi.mal d'arbitrage, constitué conformément à 
Ja Convention de La Haye du 18 octobre 
1'907, pour Ie règlement pacifique des confl its 

· internationaux . 
. · Art. 26. Toute Haute Partie contractante 
pourra déclarer, au moment de Ja signature, 

' de la ratification ou de J'adhésion, qu'en ac
ceptant la présente Convention, elle n'assume 

• aucune obligation pour !'ensemble ou une 
•partie de ses colonies, protectorats, territoires 
d'outre-mer ou territoires placés sous sa sou
veraineté ou sous son mandat, et la présente 

·Convention ne s'appliquera. pas aux territoires 
mentionnés dans cette déclaration. 

Toute Haute Partie conttactante pourra ul
terieurement donner, à tout moment, avis au 

. Secrétaire général de la Société des Nations 
qu'elle désire que la présente Convention s'ap

'p!ique à !'ensemble ou à une partie de ses 
territoires qui auront fait l 'objet d'une dé
claration aux termes de l'alinéa précédent, et 
la présente Convention s'appliquera à tous les 
territoires mentionnés dans eet avis, comme 
dans Ie cas d'un pays ratifiant la Convention 
óu y adhérant. 

Chacune des H autes Parties contractantes 
pourra déclarer à tout moment, après l'expi
ration de la période de cinq ans prévue à 
l'article 32, qu' elle désire que la présente Con
vention cesse de s'appliquer à !'ensemble ou à 
une partie de ses colonies, protectorats, terri
toires d'outre-mer OLt territoires placés sous sa 
souveraineté ou sous son mandat, et la Con
vention cessera de s'appliquer aux territoires 
mentionnés dans cette déclaration, comme s' il 
s'agissait d'une dénonciation faite conformé
ment aux dispositions de l'article 32. 

Le Secrétaire général communiquera à tous 
les Membres de la Société, ainsi qu'aux Etats 
non membres mentionnés à l'article 27, toutes 

les déclarations et tous les avis reçus aux ter
mes du présent article. 

Art. 27. La présente Convention, <lont les 
textes français• et angla is feront également 
foi, portera la date de ce jour et sera, jus
qu'au 31 décembre 1931, ouverte à la signa
ture au nom de tout Membre de la Société des 
Nations ou de tout Etat non membre qui s'est 
fait représenter à la Conférence qui a élaboré 
la présente Convention, ou auquel le Conseil 
de la Société des Nations aura communiqué 
copie de la présente Convention à eet effet. 

Art. 28. La présente Convention sera rati
fiée. Les instruments de ratification seront 
transmis au Secrétaire général de la Société 
des Nations, qui en notifiera Ie dépót à tous 
Jes Membres de la Société ainsi qu'aux Etats 
non membres visés à l'article précédent. 

Art. 29. A <later du ler janvier 1932, tout 
Membre de la Société des Nations et tout 
Etat non membre visé à l'article 27 pourra 
adhérer à la présente Convention. 

Les instruments d'adhésion seront transmis 
au Secrétaire général de la Société des Na
tions, qui en notifiera Ie dépot à tous les 
Membres de la Société a insi qu'aux Etats non 
membres visés audit article. 

Art. 30. La présente Convention entrera en 
vigueur quatre-vingt-dix jours après que le 
Secrétaire général de la Société des Nations 
aura reçu les ratifications ou les adhésions de 
vingt-cinq Membres de la Société des Nations 
ou Etats non membres, y compris quatre Etats 
parmi les suivants: 

Allemagne, Etats-Unis d'Amérique, France, 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande 
du Nord, Japon, Pays-Bas, Suisse, Turquie. 

Les dispositions autres que les articles 2 à 
5 ne deviendront toutefois applicables que Ie 
ler janvier de la première année pour la
quelle les évaluations seront fourni es, confor
mément aux articles 2 à 5. 

Art. 31. Les ratifications ou adhésions dé
posées après la date de l' entrée en vigueur de 
Ja présente Convention prendront effet à l'ex
piration d'un délai de quatre-vingt-dix jours à 
partir du jour de leur réception par le Se
crétaire général de la Société des Nations. 

Art. 32. A l'expiration d'un délai de cinq 
ans à partir de l'entrée en vigueur de la pré
sente Convention, celle-ci pourra être dénon
cée par un instrument écrit déposé auprès du 
Secrétaire général de la Société des Nations. 
Cette dénonciation, si ell e est reçue par Ie 
Secrétaire général le l er juillet d'une année 
quelconque ou antérieurement à oette date, 
prendra effet Ie ler janvier de l'année sui
vante, et, si ell e est reçue après Ie l er juillet, 
elle prendra effet comme si elle avait été 
reçue Ie ler juillet de l' année suivante ou 
antérieurement à cette date. Chaque dénoncia
tion ne sera opérante que pour le Membre de 
la Société des Nations ou l'Etat non membre 
au nom duquel elle aura été déposée. 

Le Secrétaire général notifiera à tous les 
Membres de la Société et aux Etats non mem
bres mentionnés à l'article 27 les dénonciations 
ai nsi reçues. 

Si, par suite de dénonciations simultanées ou 
successives, Ie nombre des Membres de la 
Société des Nations et des Etats non membres 
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qui sont l iés par la présente Convention se 
trouve ramené à moins de vingt--cinq, la Con
vention cessera d'être en vigueur à partir de 
la date à laquelle la derniére de ces dénoncia
tions prendra effet, conformément aux disposi
tions du présent article. 

Art. 33. Une demande de revision de la 
présente Convention pourra être formulée en 
tout temps par tout Membre de la Société des 
Nations ou Etat non membre l ié par la Con
vention, par voie de notification adressée au 
Secrétaire général de la Société des ations. 
Cette notification sera communiquée par Ie Se
crétaire général à tous les autres Membres de 
la Société des ations et Etats non membres 
ainsi l iés, et, si elle est appuyée par un tiers 
au mains d'entre elles, les Hautes Parties con
tractantes s' engagent à se réunir en une con
férence aux fins de revis ion de la Convention. 

Art. 34. La présente Convention sera en
registrée par Ie Secrétaire général de la So
ciété des Nations Ie jour de l'entrée en 
vigueur de la Convention. 

En foi de quoi les plénipotentiaires susmen
t ionnés ont signé la présente Convention. 

Fait à Genève, Ie treize ju i!let mil neuf cent 
trente et un, en un seul exemplaire, qui sera 
déposé dans les archives du Secrétariat de la 
Société des ations, et <lont les copies certi
fiées confonnes seront remises à tous les Mem
bres de la Société des Nations et aux Etats 
non membres mentionnés à l'article 27. 

Allemagne: Freiherr von Rheinbaben. 
Dr. Kahler. 

Etats-Unis d' A ,nérique : 
John K. Caldwell. 
Harry J. Anslinger. 
Walter Lewis Treadway. 
Sanborn Young. 

1. The Government of the United States of 
America reserves the right to impose, for pur
pose of internal control and control of import 
into and export from territory under its juris
diction, of opium, coca leaves, all of their 
derivatives and similar substances produced by 
synthetic process, measures stricter thans the 
provisions of the Convention. 

2. The Government of the United States of 
America reseTVes the right to impose, for pur
poses of controlling transit through its terri
tories of raw opium, coca leaves, all of their 
derivatives and similar substances produced 
by synthetic process, measures by which the 
production of an import permit issued by the 
country of destination may be made a condi
tion precedent to the granting of permission 
for transit through its territory. 

3. The Government of the United States 
of America finds it impracticable to under
take to send statistics of import and export 
to the Permanent Centra! Opium Board short 
of sixty days after the close of the three
month8 period to which such statistics refer. 

4. The Government of the United States 
of America finds it impracticable to under
take to state seperately amounts of drugs 
purchased or imported for Government pur
poses. 

5. P lenipotentiaries of the United States of 
America formall y deci are that the signing of 
the Convention for Limiting the Manufacture 
and Regulating the Distribution of arcotic 
Drugs by them on the part of the United 
States of America on this date is not to be 
construed to mean that the Government of 
the United States of America recognises a 
regime or entity which signs or accedes to the 
Convention as the Government of a country 
when that regime or entity is nit recognised 
by the Government of the United States of 
America as the Government of that country. 

6. The plenipotentiaries of the United Sta
tes of America further deciare that the parti• 
cipation of the United States of Amer ica in 
the Convent ion for limit ing the Man ufacture 
of and regulating the D istribution of Narco
tics Drugs, signed on this date, does not in
volve any contractual obligation on the part 
of the United States of America to a country 
represented by a regime or entity which the 
Government of the United States of America 
cioes not recognise as the Government of that 
country until such country has a Government 
recognised by the Government of the United 
States of America. 1 

J. K. c. 
H. J . A. 
W. L. T . 

S. Y. 

1 Traduction par le Secrét-ariat de la Société 
des Nations. 

1. Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amé
rique se 1·éserve Ie droit d'appl iquer, en vue 
de l'exercice d'un controle intérieur et d'un.' 
controle des importations et des exportations 
d'opium, de feuilles de coca et de tous leurs, 
dérivés, et de produits synthétiques analogues, 
effectués par les territoires placés sous sa juri
diction, des mesures plus strictes que les dis
positions de la Convention. 

2. Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amé
rique se réserve le droit d'appliquer en vue 
de l 'exercice d'un controle sur Ie transit à" 
travers ses territoires de !'opium brut, des 
feuilles de coca, de tous leurs dérivés et des 
produits synthétiques analogues, des mesures 
en vertu desquell es l'octroi d'une autorisation 
de transit à travers son territoire pourra être 
subordonné à la production d'un perm is d' im
portation délivré par la pays de destination. 

3. Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amé
rique ne voit pas la possibilité de s'engager à 
envoyer au Comité centra[ permanent de 
!'opium des statistiques des importations et. 
des exportations avant un délai de soixante 
jours à <later de la fin de la période de trois 
mois à laquelle se rapportent ces statistiques. 

4. Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amé
rique ne voit pas la poss ibilité de s'engager à. 
indiquer séparément les quantités de stupé
fiants achetées ou importées pour les besoins 
de l'Etat. 

5. Les plénipotentia ires des Etats-Unis 
d'Amér ique déclarent formellement que Ie fait 
qu'ils ont signé ce jour, pour Je compte des 
Etats-Unis d'Amérique, la Convention pour la 
limitation de la fabr ication et la réglementa-
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R épublique A rgentine: 

Autriche : 

B elgique: 
B olivie: 
Brésil: 

Ad referendum 
Fernando P erez. 
E . Pflügl. 
Dr. Bruno Schultz. 
Dr. F. de Myttenaere. 
M. Cuellar. 
Raul do Rio Branco. 

Grande-Bretagne et 
l rlande du Nord: 
ainsi que toutes parties de !'Empire britann i
que non M embres séparés de la Société des 
Nations. 

Canaikt,: 

I nde: 
Chili: 
Costa-Rica: 
Cuba: 

Malcolm Delevingne. 
H . L: Sharman. 
W. A. Riddell . 
R. P. Paranjpye. 
Enrique J . Gajardo V . 
Viriato Figueredo Lara. 
G. de Bl anck. 
Dr. B. Primelles. 

Dane11iark: Gustav Rasmussen. 
Vill e Libre de Dantzig: 

F. Sokal. 
R épublique D01ninicaine : 

Ch. Ackermann. 
Egypte : T. W . Russell. 
Espagne: Julia Casares. 
Ethiopie: Cte Lagarde duc d'Entotto. 
F,·ance : 
Le Gouvernement français fait toutes ses ré
serves en ce qui concerne les colonies, protec
torats et pays sous mandat dépendant de son 
autor ité, sur la possibilité de produire régu
lièrement dans Ie délai strictement imparti les 
statistiques trimestrielles visées par l 'article 
13. 1 

G. Bourgois. 

tion de la distribution des stupéfiants, ne doit 
pas être interprété comme signifiant que Ie 
Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique re
connaît un régime ou une entité qui signe la 
Convention ou y accède comme constituant Ie 
gouvernement d'un pays, lorsque ce régime ou 
cette entité n'est pas reconnue par Ie Gouver
nement des Etats-Unis d' Amérique comme 
constituant Ie gouvernement de ce pays. 

6. Les plénipotentia ires des Etats-Unis 
d'Amérique déclarent, en outre, que la par
ticipation des E tats-Unis d'Amérique à la Con
vention pour la limitation de la fabrication et 
la 1·églementation de la distril;mtion des stupé
fiants, signée ce jour, n' implique aucune obl!
gation contractuelle de la part des Etats-Urns 
d'Amérique à l'égard d'un pays représenté 
par un régime ou une entité que Ie Gouverne
ment des Etats-Unis d'Amérique ne reconnaît 
pas comme constituant Ie gouvernement de ce 
pays, tant que ce pays n'a pas un gouverne
ment reconnu par Ie Gouvernement des Etats
Unis d'Amérique. 

1 Translation by the S ecre tariat of the 
L eague of Nations. 

The French Government makes every reser-

Grèce: R. Raphaël. 
Guatemala: Luis Martinez Mont. 
H edjaz, N edjcd et Dépendances: 

/talie: 
Japon: 

L ibéria: 

Hafiz Wahba. 
Cavazzoni Stefano. 
S . Sawada. 
S. Ohdachi. 
Dr. A. Sottile. 

Sous réserve de ratif ication du Sénat de la 
République de Libéria. 1 

Lithuanie : 
Luxembourg: 
M exique: 
M 1>naco : 
Panama: 
P•araguay: 
Pays-Bas : 
P erse : 
P ologne: 
P ortugal: 

Zaunius. 
Ch. G. Vermaire. 
S. Martinez de Alva. 
C. Hentsch. 
Dr. Ernesto Hoffmann. 
R. V. Caballero de Bedoya. 
v. W ettum . 
A. Sepahbody. 
Chodzko. 
Augusto de V asconcellos. 
A. M. Ferraz de Andrade. 

Roumanie : C. Antoniade. 
Sa.int-Marin: Ferri Charles Emile. 
Siam : Damras . 
As our H armful H abit-forming Drugs Law 
goes beyond the provisions of the Geneva 
Convention and the present Convention on 
certa in points, my Government reserves the 

right to apply our existing law. 2 

Suède : K. J. Westma n. 
Suisse : Paul Dinichert. 

Dr. H . Carrière. 
Tchéchoslovaquie: 

Zd. Fierlinger. 
U,·uguay: Alfredo de Castro. 
V énézuela: Ad 1·efe1·endum 

L. G. Chacin Itriago. 

vation, with regard to the Colonies, Protecto
rates and Mandated Terr itories under its 
authority, as to the possibility of regularly 
producing the quarterly statistics r e ferred to 
in Article 13 within the strict time-limit laid 
down. 

1 Traduction par le Secrétariat de la So
ciété de~ Nations. 

Subject to ratification by the Senate of the 
Republ ic of Liberia. 

2 Traduction par l e Secrétariat de la Société 
des Nations . 

Etant donné que la loi siamoise relative aux 
drogues donnant lieu à une toxicomanie va 
plus loin que la Convention de Genève et que 
la présente Convention, en ce qui concerne 
certains points, mon gouvernement se réserve 
Ie droit d'appliquer la loi en question. 
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Protocole de signature. 

I. En signant la Convention pour limiter 
la fabrication et réglementer la distribution 
des stupéfiants en date de ce jour, les Pléni
potentiaires soussignés, dûment autorisés à 
eet effet, et au nom de leurs gouvernements 
respectifs, déclarent être convenus de ce qui 
suit: 

Si, à la date du 13 juillet 1933, ladite Con
vention n'est ·pas entrée en vigueur conformé
ment aux dispositions de l'article 30, Ie Se
crétaire général de la Société des N ations 
soumettra la situation au Conseil de la So
ciété des Nations, qui pourra, soit convoquer 
une nouvelle conférence de tous les Membres 
de la Société des Nations et Etats non mem
bres au nom desquels la Convention aura été 
signée ou des ratifications ou des a dhésions 
auront été déposées, en vue d'examiner la 
situation, soit prendre les mesures qu'il con
sidérerait comme nécessai res . Le gouvernement 
de chaque Membre de la Société des Nations 
ou Etat non membre signataire ou adhérent 
s' engage à se faire représenter à toute confé
rence ainsi convoquée. 

II. Le Gouvernement du J apon a fait l a 
réserve exprimée ei-dessous, qui est acceptée 
par les autres Hautes Parties contractantes: 

La morphine brute produite au cours de 
la fabrication de !'opium à furner dans la 
fobrique du Gouvernement général de For
mose et tenue en stock par ce gouverne
ment, ne sera pas soumise aux mesures de 
limitation prévues à la présente Conven
tion. 

Il ne sera retiré de temps à autre de ces 
stocks de morphine brute que les quantités 
qui pourront être requises pour la fabri
cation de la morphine raffinée dans les 
fabriques munies d'une licence par Ie 
Gouvernement japonais conformément aux 
dispositions de la présente Convention. 

En foi de quoi les soussignés ont apposé leur 
signature au bas du présent protocole. 

Fait à Genève, Ie treize juillet mil neuf 
cent trente et un, en simple expédition qui 
sera déposée dans les archives du Secrétariat 
de la Société des Nations; copie conforme en 
sera transmise à tous les Membres de la So
ciété des N ations et à tous les Etats non 
membres représentés à la Conférence. 

Allemagne: Freiherr von Rheinbaben. 
Dr. K ahler. 

Etats-Unis d' A mé?-ique: 
John K. Caldwell. 
Harry J . Anslinger. 
Walter Lewis Treadway. 
Sanborn Y oung. 

R épublique Argcntine: 
Ad referendum 
F ernando Perez. 

Autrich,e: E. Pflügl. 
Dr. Bruno Schultz. 

B elgique: Dr. F. de Myttenaere. 
Bolivie: M . Cuellar. 
Brésil: Raul do Rio Branco. 

(h-ande-Bretagne et 
lrlande du N ord: 
ainsi que toutes parties de !'Empire britanni
que non Membres séparés de la Société des 
Nations. 

Canada: 

Inde: 
Chili: 
Costa-Rica : 
Cuba.: 

Malcolm Delevingne. 
H . L . Sharman. 
W . A. Riddell. 
R. P . Paranjpye. 
Enrique J. Gajardo V. 
Viriato Figueredo Lora. 
G. de Bl anck. 
Dr. B . Primelles. 

Danemark: Gustav Rasmussen. 
V ille L ibre de Dantzig : 

F . Sokal. 
République Dominicaine: 

Ch. Ackermann. 
Egypte: T. W . Russell. 
Espag.ne: 
Ethiopie: 
France: 
Grèce: 

J ulio Casares. 
Cte Lagarde duc d'Entotto. 

· G. Bourgois. 
R. Raphaël. 

Guatémala: Luis Martinez Mont. 
H edjaz, N edjed et Dépendances: 

!talie: 
Japon: 

Lithuanie: 
Luxembou,·g: 
M exique·: 
Mo naco: 
Pana:mq,: 
Pa,·aguay: 
Pwys-Bas: 

Hafiz Wahba. 
Cavazzoni Stefano. 
S. Sawada. 
S. Ohdachi. 
J . Sakalauskas. 
Ch. G . Vermaire. 
S . Martinez de Alva. 
C. Hentsch. 
Dr. Ernesto Hoffmann. 
R. V. Caballero de Bedoya. 

My signature is subject to the reserve made 
by me on § 2 of Article 22 in the morning 

meeting of July 12th, 1931. 1 

P erse: 
Pologne : 
Portugal: 

Roumanie: 
Saint-Marin: 
Si.am: 
Suède: 
Suisse: 

Uruguay: 
Vénézuela: 

A. Sepahbody. 
Chodzko. 
Augusto de Vasconcellos. 
A. M. Ferraz de Andrade. 
C. Antoniade. 
Ferri Charles Emile. 
Damras. 
K . I. Westman. 
Paul Dinichert. 
Dr. H. Carrière. 
Alfredo de Castro. 
Ad re ferendum 
L. G. Chacin Itriago. 

1 Traduction par le Secrétariat de la So
ciété des N a.tions: 

Ma _signature est subordonnée à la réserve 
faite par moi relativement au paragraphe 2 
de l 'article ;!2, à la séance du matin du 12 
juillet 1931. 



1933 28 APRIL \S. 243) 

Engelsche tekst. 

CONVENTION / or l im iting the m anufacture 
and ,·egulating the distribution of narcotic 
drugs. 

The Pres ident of the Germa n Reich ; the 
Pres ident of the Uni ted States of America ; 
the President of the Argent ine R epublic; the 
F eder al Pres ident of the Austri an R epublic; 
His M a jesty the King of the Belg ians; the 
President of the R epublic of Boliva; the Pre
sident of the R epubl ic of the U ni ted States 
of Braz il ; His Ma jesty the King of Great 
Bri ta in, Irela nd and the B r it ish Dominions 
Beyond the Seas, Emperor of Indi a; the 
Pres ident of the R epubl ic of Chile; the P re
sident of the R epublic of Costa Rica; the 
President of the R epublic of Cuba; His M a
jesty the King of D enmark and Iceland ; the 
P res iden t of the P olish R epublic, fo r the 
Free City of D anzig; the Pres ident of the 
Dominican R epublic; His M ajesty the King 
of E gypt ; the Pres iden t of the P rovisional 
Government of the Spanish R epubl ic; His 
M a jesty the Emperor and King of the Kings 
of Abyssini a; the Pres iden t of the F rench 
R epubl ic; the P resident of the H ellen ic R e
publ ic; the Presiden t of the R epublic of 
Guatemala; His M a jesty the King of H ejaz, 
N ejd and Dependencies; His M a jesty the 
King of Ita ly; His M,a jesty the Emperor of 
J apan; the President of the R epublic of Li
beria; the President of the R epubl ic of Li
thuania; H er Royal Highness the Grand 
Duchess of L uxemburg; the President of the 
U nited States of Mexico; H is Serene Hi ghness 
the P r ince of Monaco; the President of the 
R epubl ic of Panama;" the P resident of the 
Republ ic of P araguay; H er M a jesty the Queen 
of the N etherl ands; His Imperia! M a jesty the 
Shah of P ers ia ; the P resident of the Pol ish 
Republic ; the Presiden t of the P ortuguese 
:J:tepublic; His M ajesty the King of R oum a
ni a; I Capi tan i R eggenti of the R epubl ic of 
San M ar ino ; His M a jesty the King of Siam ; 
His M a jesty the Ki ng of Sweden ; the Swiss 
F ederal Council ; the President of the Czecho
slovak R epublic ; the P resident of the R epu
blic of Uruguay ; the Pres ident of the U ni ted 
States of Venezuela, 

Des iring to supplement the provisions of the 
Interna tional Op ium Convent ions, signed at 
Th e H ague on J ,anuary 23rd , 1912, and at 
G eneva on F ebruar y 19th, 1925 , by ren dering 
effective by international agreement the limi
ta tion of the manufacture of na rcot ic drugs to 
the world's legiti mate requirements for me
dica! and scient ific purposes and by regul a
ting their distr ibution, 

H ave resolved to conclude a Convent ion 
for tha t purpose ,and have appointed as their 
Pl eni potentiaries: 

( Zie voor de nam.en der gevolmachtigden de 
Fransche tekst) . 

Who, h av ing communicated to one anothe r 
the ir full powers, found in good and due form, 
h ave agreed as foll ows : 

CHAPTER I. - D efinitions . 

Art. 1. Except where otherwise expressly 
indicated, the following defini t ions shall apply 
throughout this Convent ion: 

1. The term " Geneva Convention" shall 
denote the I nternational Opium Convention 
signed at Geneva on F ebruary 19th, 1925. 

2. The term " the drugs" sha ll denote the 
following drugs whether partly manufactured 
or completely refined : 

Group 1. 
Sub-group (a) : 
(i) Morphine and its sal ts, including pre

parations made di rectly from raw or medici
nal opium a nd conta ining more than 20 per 
cen t of morph ine; 

(ii) Di acetylmorphine and the other esters 
of morphine and the ir salts; 

(iii) Cocaine and its sal ts, including pre
parations made d irect from the coca leaf and 
conta ining more th an 0.1 per cent of cocaine, 
all the esters of ecgonine and their salts; 

(iv) Dihydrohydrooxycodeinone (of which 
the substance registered under the name of 
eucodal is a salt) ; dihydrocodeinone (of which 
the substance registered under the name of 
dicodide is a salt ), dihyd romorphinone (of 
which the substance registered under the name 
of di laudide is a salt ), acetyldihydrocodeinone 
or acetyldemethylodihydrotheba ine (of which 
the substance registered under the name of 
acedicone is a sal t ) ; dih ydromorphine (of 
which the substance registered under the name 
of paramorfan is a sal t ), the ir este rs and the 
sal ts of any of these substa nces and of their 
esters, morph i ne- -ox ide ( reg istered trade name 
genomorphine) , also the morphine-N-oxide 
derivat ives, and the other pentavalent nit rogen 
morphine derivatives. 

Sub -group (b) : 
E cgoni ne, thebaine and their sal ts, benzyl

morphi ne and the other ethers of morphine, 
and their salts, except methylmorphine (co
de ine) , ethylmorph ine and their sal ts . 

Group ll . 
M ethylmorphine (codeine), ethylmorphine 

and their sal ts. 
The substances ment ioned in thi s par agraph 

sha ll be consi dered as drugs even if produced 
by a gynthetic p rocess. 

The terms " Group I " and " Group II" shall 
respect ivel y denote Groups I a nd II of this 
paragraph. 

3. .,R aw opium" means the spontaneously 
coagul ated juice obta ined from the capsules 
of the P apaver somnije,·um L ., which has only 
been submi tted to the necessa ry m anipul ations 
fo r packing a nd tr ansport, whatever its con
tent of morphine. 

" Medica! opium" means raw opium which 
has undergone the processes necessary to adapt 
it for medicinal use in accordance with the 
requirements of the national ph armacoprnia, 
whether in powder form or granulated or 
otherwise or m ixed with neutra] materi als. 

"Morphine" means the p1·incipal a lkaloid of 
opi um having the chemica] formul a C17H19 
03 . 
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"Diacetylmorphine" means diacetylmorphine 
(diamorphine, heroin) having the formul a 
C21H2305N (C17H11(C2H30)203N). 

,,Coca leaf" means the leaf of the Erythro
xylon Coca Lamarck and the E1·ythroxylon 
novogranatense (Morris) Hieronymus and the il' 
var ieties, belonging to the fami ly of Erythro
xylaceae and the leaf of other species of thi s 
genus from which it may be fo und possible 
ro extract coca ine, either directly or by che
m ica[ transformation. 

,,Cocaine" means methyl-benzoyl laevo
ecgonine ( [ Ot] D 20° = - 16°4 in 20 per 
cent solution of chloroform) of wh ich the for
mula is C17H21Ü4N. 

"Ecgonine" means laevo-ecgonine ([ 0t] D 
20° = - 45°6 in 5 per cent solution of water ), 
of wh ich the formula is C9H1503N.H20, and 
a ll the derivatives of laevo-ecgonine which 
mi gh t serve industrially for its recovery. 

The foll owing drugs are defined by their 
chemica] formulae as set out below: 

in respect of each of his territor ies to which 
this Convention appl ies, to the P ermanent 
Centra! Board, constituted under Chapter VI 
of the Geneva Convention, estimates in ac
cordance with the provisions of Article 5 of 
this Convention. 

2. In the event of any H igh Contracting 
Party f.a iling to furn ish , by the date specified 
in paragraph 4 of Article 5, an estimate in 
respect of any of his territories to which this 
Convention appl ies, an estimate wilJ , so for as 
possible, be furnished by the Supervisory Body 
specified in paragraph 6 of Article 5. 

3. The Permanent Centra! Board shall re
quest estimates for countries or terr itor ies to 
which this Convention does not apply to be 
made in accordance with the provisions of 
th is Convention. If for any such country esti
mates are not furnishe d, the Supervisory Body 
shall itsel f, as far as possible, make the esti
mate. 

Art. 3. Any High Contracting Party may, 

Dihydrohydrooxycodeinone ..... .. ............. ... .. . 
Dihydrocodeinone ............... ... .... ...... ... ..... .. .. 
D ihydromorphi none .. .. ... ...... ...................... . 

C1sH2104N 
C1sH?103N 
C11H~9Ü3N 

Acetyldihyd rocodeinone or } 
Acetyl demethy l od ihydrothebai ne 
D ihydromorphine .. . .. ........ .......... .......... ....... . 
M01·phine-N-Oxide ............................ .... ... .. . 

C20H2a04N 

C17H210aN 
C1ïH1904N 

Thebaine ................ ... .......... ... .............. ...... . 
M ethylmorphine (codeine) .. .. .. .. .................. . 
Ethylmorphine .... .. ....... ................... .... ....... . 
Benzylmorphi ne ..... .. ........ ................. ... ...... . 

C19H210aN 
C1sH210aN 
CrnH2aOaN 
C24H 25Ü3N 

4. The term "manufacture" shall include 
any process of refining. 

T he term "conversion" shalJ denote the 
transformat ion of a drug by a chemica! pro
cess, with the exception of the transformation 
of alkaloids into their salts. 

When one of the drugs is converted into 
another of the drugs th is operation shalJ be 
considered as conversion in relation to the 
fi rst-mentioned drug and as manufacture in 
relation to the othe1·. 

The term "estimates" shall denote estimates 
furnished in accordance with Articles 2 to 5 
of th is Convention and, unless the context 
otherwise requires, shall include supplemen
tary estimates. 

The term "reserve stocks" in relation to any 
of the drugs shall denote the stocks required 

(i ) For the normal domestic consumption 
of the country or territory in wh ich they are 
maintained, 

( i i) For convers ion in that country or terr i
tory, and 

iii) For export. 
The term "Government stocks" in relation to 
any of the drugs sha ll denote stocks kept un
der Government control for the use of the 
Government and to meet exceptional circum
stances. 

Except where the context otherwise requires, 
the term "export" shal! be deemed to include 
re-expo1·t. 

CHAPTER II. - Estimates. 
Art. 2. l. Each High Contracting Party 

shall fu rn ish annually, for each of the drugs 

if necessary, in any year fu rnish in respect of 
any of his territories supplementary estimates 
for that territory for that year with an ex
planation of the circumstances which necessi
tate such supplementary estimates. 

Art. 4. l. Every estimate fui-nished in ac
cordance with the preceding Articles, so far 
as it relates to any of the drugs requ ired for 
domestic consumption in the country or terri 
tory in respect of which is is made, sha ll be 
based sodely on the medica] and scientific re
quirements of that country of territory. 

2. · The High Contracting Parties may, in 
addition to reserve stocks, create and main
tain Government stocks. 

Art. 5. l. Each estimate provided for in 
Articles 2 to 4 of th is Convention sha ll be in 
the form from time to t ime prescr ibed by the 
Permanent Centra! Board and communicated 
by the Board to a ll the Members of the 
League of Nations and to the non-member 
States mentioned in Article 27. 

2. Every estimate shall show for each coun
try or territory for each year in respect of 
each of the drugs whether in the form of 
alkaloid or sal ts or of preparations of the 
alkalo ids or sal ts: 

a. T he quantity necessary for use as such 
for medica! and scientif ic needs, including the 
quantity required for the manufacture of pre
parations for the export of which export 
authorisations are not required, whether such 
preparations are i ntended for domestic con
sumption or for export; 

b . The quantity necessary for the purpose 
of conversion, whether for domestic consump-
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tion or for export; 
c. The amount of the reserve stocks which 

is i desired to maintain; 
d. The quantity required for the establish

ment and maintenance of any Government 
stocks as provided for in Article 4. 

The total of the estimates for each country or 
territory shall consist of the sum of the amounts 
specified under a and b of this paragraph 
with the addition of any amounts which may 
be necessary to bring the reserve stocks and 
the Government stocks up to the desired level , 
or a fter deduction of any amounts by which 
tho e stocks may exceed that level. These 
additions or deductions shall, however, not be 
taken into aocount except in so far as the 
High Contracting Parties concerned shall have 
forwarded in due course the neoe sary estima
tes to the P ermanent Centra! Board. 

3. Every estim ate shall be aocompanied by 
a statement explaining the method by which 
the several amounts shown in it have been 
calcul ated. If these amounts are calculated so 
as to include a margin allowing for poss ibl e 
fluctuat ions in demand, the estimates must 
indicate the extent of the margin so included. 
It is understood that in the case of any of the 
drugs which are or may be included in Group 
II, a wider margin may be neoessary than in 
the ca e of the other drugs. 

4. Every e timate shall reach the P erma
nent Centra! Board not later than August 1st 
in the year preceding that in respect of wich 
the estimate is made. 

5. Supplementary estimates shall be sent 
to the P ermanent Centra! Board immediately 
on their completion. 

6. The estimates will be examined by a Su
pervisory Body. The Advisory Committee on 
the Traffic in Opium and other Dangerous 
Drugs of the League of Nations, the P erma
nent Centra! Board, the H ealth Committee of 
the League of Nations and the Office interna
tiona l d'Hygiè.ne publique sha ll each have the 
right to appoint one member of this Body. 
The Secretariat of the Supervisory Body shal 1 
be provided by the Secretary-General of the 
League of ations, who will ensure close colla
boration with the P ermanent Centra! Board. 

The Supervisory Body may require any 
further information or detai ls, except as re
gards requirements for Government purposes, 
which it may consider necessary, in respect of 
any country or territory on behalf of whioh 
an estimate has been furnished in order to 
m a ke the estimate complete or to explain any 
statement m ade therein, and may, with the 
consent of the Government concerned, amend 
any estimate in accordance wi th any infor
mation or details so obta ined. It is under
stood that in the case of any of the drugs 
which are or may be included in Group II a 
summary statement shall be suffi oient. 

7. After examination by the Supervisory 
Body as provided in paragraph 6 above of the 
estimate furnished, and a fter the determina
tion by that Body as provided in Article 2 of 
the estimate for each country or territory on 
behalf ow which no estimates have been fur
nished, the Supervisory Body shall forward, 
not later thans ovember 1st in each year, 

through the intermediary of the Secretary
General, to all the Members of the League 
of ations and non-member States referred 
to in Article 27, a statement containing the 
estimates for each country or territory, and, 
so far as the Supervisory Body may consider 
necessary, an account of any explanations 
g iven or required in aocordance with para
graph 6 above, and any observations wh ich 
the Supervisory Body may desire to make in 
respect of any such estimate or explanation, or 
request for an explanation. 

8. Every supplementary estimate sent to 
the P ermanent Centra! Board in the course 
of the year shall be dealt with without delay 
by the Supervisory Body in accordance with 
the procedure specified in paragraphs 6 and 7 
above. 

CI-IAPTER m . - Limitation of Manufacture. 
Art. 6. 1. There shall not be manufactured 

in any country or territory in any one year a 
quantity of any of the drugs g reater than the 
total of the following quantities: 

a. The quantity required with in the limits 
of the estimates for that country or territory 
for that year for use as such for its medica! 
and scientific needs including the quantity 
required for the manufacture of preparations 
for the export of which export authorisations 
are not required, whether such preparations 
are intended for domestic consumption or for 
export; 

b. The quantity required within the l imits 
of the estimates for that country or territory 
for that year for convers ion, whether for do
mestic consumption or for export; 

c. Such quantity as may be required by 
that country or te rritory for the execution 
during the year of orders for export in ac
cordance with the provisions of th is Conven
t ion; 

d. The quantity, if any, required by that 
country or territory for the purpose of main
taining the reserve stocks a t the level speci
fied in the estimates for that year; 

e. The quantity, if any, required for the 
purpose of mainta ining the Government stocks 
at the level speci fied in the estimates for that 
year. 

2. It is understood that, if at the end of 
a ny year, any High Contracting Par ty finds 
that the amount manufactured exceeds the 
total of the amounts specified above, less any 
deductions made under Article 7, paragraph 1 , 
such excess shall be deducted from the amount 
to be manufactured during the following year . 
In forwarding their annual stat istics to the 
P ermanent Centra! Board, the Hi gh Contrac
ting Parties shall give the reasons for any 
such excess. 

Art. 7. There shall be deducted from the 
total quantity of each drug permitted under 
Article 6 to be manufactured in any country 
or territory during any one year: . 

(i) Any amounts of that drug imported 
including any returned deliveries of the drug, 
less quantities re-exported; 

(ii) Any amou nt.e of the drug seized and 
utili sed as such for domestic consumption or 
for conversion. 
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If it should be impossible to make any of 
the above deductions during the course of the 
<mrrent year, any amounts remaining in excess ' 
at the end of the year shall be deducted from 
the estimates for the following year. 

Art. 8. The full amount of any of the drugs 
imported into or manufactured in any country 
-0r territory for the purpose of conversion in 
accordance with the estimates for that country 
or territory shall , if possible, be utilised for 
that porpose within the period for which the 
estimate applies. 

In the event, however, of it being impossible 
to utilise the full amount for that purpose 
within the per iod in question, the portion re
maining unused at the end of the year shall be 
deducted from the estimates for that country 
or territory for the following year. 

Art. 9. If at the moment when all the 
. provisions of the Convention shall have come 

into force, the then existing stocks of any of 
-the drugs in any country or terri tory exceeds 
the amount of the reserve stocks of that drug, 
which, according to the estimates for that 
<muntry or territory, is is desired to maintain, 
such excess shall be deducted from the quan
-tity which, during the year, could ordinarily 
be imported or manufactured as the case may 
be under the provisions of this Convention. 

Alternatively, the excess stocks existing at 
the moment when all the provisions of the 
Convention shall have come into force shall be 
taken possession of by the Government and 
released from time to time in such quantities 
only as may be in conformity with the pre
sent Convention. Any quanti ties so released 
during any year shall be deducted from the 
total amount to be manufactured or imported 
as the case may be during that year. 

CHAPTER IV. - Prohi bitions and 
R estrictions. 

Art. 10. 1. The High Contracting Parties 
shall prohibit the export from their territories 
of diacetylmorphine, its salts, and prepara
tions containing diacetylmorphine, or its salts. 

2. Neve1·theless, on the receipt of a request 
from the Government of any country in which 
diacetylmorphine is not manufactured, any 
High Contracting Party may authorise the 
export to that country of such quantities of 
diacetylmorphine, its sal ts, and preparations 
containing diacetylmorphine or its salts, as 
are necessary for the medica! and scientific 
needs of that country, provided that the re
quest is accompanied by an import certificate 
and is consigned to the Government Depart
ment indicated in the certificate. 

3. Any quantities so imported shall be 
distributed by and on the responsibility of the 
Government of the importing country. 

Art. ll. 1. No trade in or m anufacture for 
trade of any product obtained from any of the 
phenanthrene alkoloids of opium or from the 
ecgonine alkalo ids of the coca leaf, not in use 
on this day' s date for medica! or scientific 
purposes shall take place in any country or 
territory unless and until it has been ascer
tained to the satisfaction of the Government 
concerned that the product in question is of 
medica! or scientif ic value. 

In this case (unless the Government deter
mines that such product is not capable of 
producing addiction or of conversion into a 
product capable of producing addiction) the 
quantities permitted to be manufactured, pen
ding the decision hereinafter referred to, shall 
not exceed the total of the domestic require
ments of the country or territory for medica! 
and scientific needs, and the quantity required 
for export orders and the provisions of this 
Convention shall apply. 

2. Any High Contracting Party permitting 
trale in or manufacture for trade of any such 
product to be commenced shall immediately 
send a notification to that effect to the Secre
tary-General of the League of Nations, who 
shall advise the other High Contracting Par
ti es and the Health Committee of the League. 

3. The Health Committee will thereupon, 
after consulting the Permanent Committee of 
the Office international d'Hygiène publ ique, 
decide whether the product in question is ca
pable of producing a ddiction (and is in con
sequence assimilable to the drugs mentioned 
in Sub-group a of Group I) , or whether it is 
convertible into such a drug (and is in con
sequence assimilable to the drugs mentioned 
in Sub-group b of Group I or in Group II) . 

4. In the event of the Health Committee 
deciding that the product is not itself a drug 
capable of producing addiction, but is conver
t ible into such a drug, the question whether 
the drug in question shall fall under sub
group b of Group I or under Group II shall 
be referred for decision to a body of three 
experts competent to deal with the scientific 
and technica! aspects of the matter, of whom 
one member shall be selected by the Govern
ment concerned, one by the Opium Advisory 
Committee of the League, and the third by 
the two members so selected. 

5. Any decisions arr ived at in accordance 
with the two preced ing paragraphs shall be 
notified to the Secretary-General of the League 
of Nations, who will communicate it to all the 
Members of the League and to the non
member States mentioned in Article 27. 

6. If the decisions are to the effect that the 
product in question is capable of producing 
addiction or is convertible into a drug capable 
of producing addiction, the High Contracting 
Parties will , upon receipt of the communica
tion from the Secretary-General, apply to the 
drug the appropriate régime laid down in the 
present Convention according as to whether it 
falls under Group I or under Group II. 

7. Any such decisions may be revised, in 
accordance with the forego ing procedure, in 
the li ght of fu rther exper ience, on an appl i
cation adressed by any High Contracting Party 
to the Secretary-General. 

Art. 12. 1. No import of any of the drugs 
into the territories of any High Contracting 
Party or export from those territor ies shall 
take place except in accordance with the pro
visions of this Convention. 

2. The imports in any one year into any 
country or territory of any of the drugs shall 
not exceed the total of the estimates as defined 
in Article 5 and of the amount exported from 

1 that country or territory during the year, less 
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the amount manufactured in that country or ' 
territory in that year. 

CHAPTER V. - Control . 

Art. 13. 1. a. The High Contracting Par
ties shall apply to all the drugs in Group I 
the provisions of the Geneva Convention which 
are thereby applied to substances specified in 
its fourth Article (or provisions in conformity 
therewith). The High Contracting Parties 
sha ll a lso apply these provisions to prepara
tions made from morphine and cocaine and 
covered by Article 4 of the Geneva Convention 
and to all other preparations made from the 
other drugs in Group I except such prepara
tions as may be exempted from the provisions 
of the Geneva Convention under its eighth 
Article. 

b. The High Contracting Parties shall treat 
solutions or dilutions of morphine or cocaine 
or their salts in an inert substance liquid or 
solid, which conta in 0.2 per cent 'or less of 
morphine or 0.1 per cent or less of cocaine in 
the same way as preparations containing more 
t.han these percentages. · 

2. The High Contracting Parties shall ap
ply to the drugs which are or may be inclu
ded in Group II the following provisions of 
the Geneva Convention (or provisions in con
formity therewith): 

a. The provisions of Articles 6 and 7 in so 
far as they relate to the manufacture, import, 
export and wholesale trade in those drugs; 

b. The provisions of Chapter V, except as 
regards compounds containing any of these 
drugs which are adapted to a normal therapeu
tic use; 

c. The provisions of paragraphs 1 b, c and 
e and paragraph 2 of Article 22, provided: 

( i) That the statistics of import and export 
may be sent annually instead of quaterly and 

(ii) That paragraph 1 b and paragr;ph 2 
of Articl e 22 sh all not apply to preparations 
con ta i n i ng any of these drugs . 

Art. 14. 1. Any Government which has is
sued an authorisation for the export of any of 
the drugs which are or may be included in 
Group 1 to any country or territory to which 
neither this Convention nor the Geneva Con
vention applies shall immediately notify the 
Permanent Centra) Board of the issue of the 
autho risation; provided th at, if the request 
for export amounts to 5 kilogrammes or more, 
the a uthorisation sha ll not be issued until the 
Government has ascertained from the Perma
nent Centra) Board that the export will not 
cause the estimates for the importing country 
or terri tory to be exceeded. If the Permanent 
Centra] Board sends a notification that such 
an excess would be caused, the Government 
will not authorise the export of any amount 
which would have that effect. 

2. If it appears from the import and ex
port returns made to the P ermanent Centra! 
Board or from the notifications made to the 
Board in pursuance of the preceding para
graph that the quantity exported or authori 
sed to be exported to any country or territory 
exceeds the total of the estimates for that 
country or territory as defined in Article 5, 
with the additinn of the amounts shown to 

have been exported , the Board shall immedia
tely notify the fact to all the High Contrac

•t ing Parties, who will not, during the cur
rency of the year in question, aothorise any 
new exports to that country except: 

( i) In the event of a supplementary esti
mate being furnished for that country in 
respect both of any quantity over-imported 
and of the additional quantity required; or 

(ii) In exceptional cases where the export 
in the opinion of the Government of the expor
ting country is essential in the interests of 
humanity or for the treatment of the sick. 

3. The Permanent Centra! Board shall each 
year prepare a statement showing, in respect 
of each country or territory for the preceding 
year : 

a. The estimates in respect of each drug; 
b. The amount of each drug consumed ; 
c. The amount of each drug manufactured; 
d . The amount of each drug converted ; 
e. The amount of each drug imported; 
f. 'I'he amount of each drug exported; 
g. The amount of each drug used for the 

compounding of preparations, exports of which 
do not require export authorisations. 

If such statement indicates that any High 
Contracting Party has or may have failed to 
carry out his obi igations under this Conven
tion, the Board shall have the right to ask for 
ex pl anations, through the Secretary-General of 
the League of Nations, from that Hi gh Con
tracting Party, and the procedure specified in 
paragraphs 2 to 7 of Article 24 of the Ge
neva Convention shall apply in any such case. 

The Board sh all, as soon as possible the
reafter, publ i h the statement above men
tioned together with an account, unless it 
thinks it unnecessary, of any explanations 
given or required in accordance with the pre
ceding paragraph and any observations which 
the Board may desire to make in respect of 
any such explanation or request for an ex
planation. 

The Permanent Centra! Board shall take a ll 
necessary measures to ensure that the statistics 
and other information which it receives under 
this Convention shall not be made public in 
such a manner as to facilitate the operations 
of speculators or to injure the legitimate com
merce of any High Contracting Party. 

CHAPTER VI. - Administ'rative Provisions . 

Art. 15. The High Contracting Parties shall 
take all necessa ry legislative or other measu
res in order to give effect within their terri
tories to the provisions of th is Convention. 

The High Contracting Parties shall, if they 
have not already clone so, create a special ad
ministration for the purpose of: 

a . Applying the provisions of the present 
Convention; 

b. Regulating, supervising and controlling 
the trade in the drugs; 

c. Organising the campaign against drug 
addiction, by taking all useful steps te prevent 
its development and to suppress the illicit 
traffic. 

Art. 16. 1. Each High Contracting Party 
shall exerc ise a strict supe1·vision over: 

a. The amounts of raw material and ma-



269 28 APRIL (S. 243) 1933 

nufactured drugs in the possession of each 
manufacturer for the purpose of the manu
facture or conversion of any of the drugs or 
otherwise; 

b . The quantities of the drugs or prepara
tions con ta i ni ng the drugs produced; 

c. The disposal of the drugs and prepara
tions so produced with especial reference to 
<lel iveries from the factories . 

2. No High Contracting Party shall allow 
the accumulation in the possession of any ma
nufacturer of quantities of raw materials in 
excess of those required for the economie con
duct of business, having regard to the pre
vai l ing market conditions. The amounts of raw 
materia.l in the possession of any manufacturer 
at any one time shall not exceed the amounts 
required by that manufacturer for manufac
ture during the ensuing six months, unless the 
Government, aft.er due investigation, considers 
that exceptional condi tions warrant the accu
mulation of additional amounts, but in no 
case shall the total quantities which may be 
accumulated exceed one year's supply. 

Art. 17. Each High Contracting Party 
shall require each manufacturer within his 
territories to submit quarterly reports stating: 

a. The amount of raw materials and of 
each of the drugs received into the factory by 
such manufacturer and the quantities of the 
drugs, or any other products whatever, produ
oed from each of these substances. In repor
ting the amounts of raw materials so received, 
the manufacturer shall state the proportion of 
morphine, cocaine of ecgonine contained in 
or producible therefrom as determined by a 
method prescribed by the Government and 
under cond itions considered satisfactory by the 
Government; 

b. The quantities of either the raw ma
terial or the products manufactured therefrom 
which were disposed of during the quarter; 

c. The quantities remaining in stock at the 
end of the quarter. 

Each High Contracting Party shall require 
each wholesaler within his territories to make 
at the close of each year a report stating, in 
respect of each of the drugs, the amount of 
that drug contained in preparations, exported 
or imported during the year, for the export 
or import of which authorisations are not re
quired. 

Art. 18. Each High Contracting Party un
dertakes that any of the drugs in Group I 
which are seized by him in the illicit traffic 
shal! be destroyed or converted into non
narcotic substances or appropriated for medi
ca! or scientific use, either by the Government 
or under its control, when these are no Jonger 
1·equired for judicia! prooeedings or other ac
tion on the part of the authorities of the State. 
In all cases diacetylmorphine shall either be 
destroyed or converted. 

Art. 19 . The High Contracting Parties will 
rnqu ire that the labels under which any of the 
drugs, or preparations containing those drugs, 
are offered for sale, shall show the percentage 
of the drugs. These labels shall also indicate 

. the name of the drugs as provided for in the 
national legisl ation. 

CHAPTER VII. - General Provisions. 

Art. 20. 1. Every High Contracting Party 
in any of whose terr itories any of the drugs 
is being manufactured or converted, at the 
time when this Convention comes into force, 
or in which he proposes either at that t ime or 
subsequently to authorise such manufacture or 
conversion, shall notify the Secretary-General 
of the League of Nations indicating whether 
the manufacture or convers ion is for domestic 
needs only or also for export, the date on 
which such manufacture or conversion will 
begin, and the drugs to be manufactured or 
converted, as well as the names and addresses 
of persons or fi rms authorised. 

2. In the event of the manufacture or con
version of any of the drugs ceasing in the 
territory of any High Contracting Party, he 
shall notify the Secretary-General to that ef
fect, indicating the place and date at which 
such manufacture or conversion has ceased or 
will cease and specifying the drugs affected, 
as well as the names and addresses of persons 
or firms concerned. 

3. The information furnished under this 
Article shall be communicated by the Secre
tary-General to the High Contracting Parties. 

Art. 21. The High Contracting Parties shall 
communicate to one another through the Se
cretary-General of the League of N ations the 
laws and regulations promulgated in order to 
give effect to the present Convention, and 
shall forward to the Secretary-General an 
annual report on the working of the Conven
tion in their territories, in accordance with a 
form drawn up by the Advisory Committee on 
Traffic in Opium and other Dangerous Drugs. 

Art. 22. The High Contracting Parties 
sh a ll include in the annual statistics furnished 
by them to the Permanent Centra! Board the 
amounts of any of the drugs used by manu
facturers and wholesalers for the compoun
ding of preparations whether for domestic con
sumption or for export for the export of 
which export authorisations are not required. 

The High Contracting Parties shall also in
cl ude a summary of the returns made by the 
manufacturers in pursuance of Article 17. 

Art. 23 . The High Contracting Parties wil] 
communicate to each other, through the Se
cretary-General of the League of N ations, as 
soon as possible, particulars of each case of 
illicit traffic discovered by them which may 
be of importance either because of the quan
tities involved or because of the light thrown 
on the sources from which drugs are obtained 
for the illicit traffic or the methods employed 
by illicit traffickers. 

The particulars given sha ll indicate as far 
as possible: 

a. The kind and quantity of drugs involved; 
b. The origin of the drugs, their marks 

and labels; 
c. The points at which the drugs were di

verted into the ill icit traffic; 
d . The place from which the drugs were 

despatched, and the names of shipping or for
warding agents or consignors; the methods of 
cons ignment and the name and address of 
cons ignees, if known; 
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e. The methods and routes used by smugg
lers and names of ships, if any, in which the 
drugs have been shipped; 

/. The action taken by the Government in 
regard to the persons involved, particularly 
tho e po essing authorisations or licences and 
the penalties imposed; 

g. Any other information which would as
sist in the suppress ion of illicit traffic. 

Art. 24. The present Convention shall sup
plement the Hague Convention of 1912 and 
the Geneva Convention of 1925 in the rela
tions between the High Contracting Parties 
bound by at least one of these Jatter Con
ventions. 

Art. 25. If there should arise between the 
High Contracting Parties a dispute of any 
kind relating to the interpretation or applica
tion of the present Convention and if such 
dispute cannot be satisfactorily settled by di
plomacy, it shall be settled in accordance with 
any appl icable agreements in foroe between 
the Parties providing for the settlement of in
ternational disputes . 

In case there is no such agreement in force 
between the P arties, the dispute shal! be re
ferred to arbitration or judicia! settlement. 
In the absenoe of agreement on the choise of 
another tribunal, the dispute shall, at the re
quest of any one of the Parties be referred 
to the Permanent Court of International Ju
stice, if all the Parties to the dispute are 
Parties to the Protocol of December 16th, 
1920, relating to the Statute of that Court, 
and, if any of the parties to the dispute is not 
a party to the Protocol of December 16th, 
1920, to an arbitral tribunal constituted in 
accordance with the Hague Convention of 
October 18th, 1907, for the Pacific Settlement 
of International Disputes. 

Art. 26. Any High Contracting Party may, 
at the time of signature, ratification, or ac
cession, deciare that, in accepting the present 
Convention, he do.es not assume any obligation 
in respect of all or a.ny of his coloni~s. pro
tectorates and overseas territories or territories 
under suzerainty or mandate, and the present 
Convention shall not apply to any terr'! tories 
named in such declaration. 

Any High Contracting Party may give no
tice to the Secretary-General of the League 
of N ations at any time subsequently that he 
desires that the Convention shall apply to all 
or any of his territories which have been made 
the subject of a declaration under the prece
'ring paragraph, and the Convention shall 
apply to all the territories named in such no
tice in the same manner as in the case of a 
country ratifying or acced ing to the Conven
tion. 

Any High Contracting Party may, at any 
time after the expiration of the five-years 
period mentioned in Article 32, deciare that 
he desires that the present Convention shal 1 
cease to apply to all or any of his colonies, 
protectorates and overseas territories or terri
tories under suzera inty or mandate, and the 
Convention shall cease to apply to the terri
tories named in such declaration as if it were 
a dennnciation under the provisions of Ar
ticle 32. 

The Secretary-General shall communicate to 
all the Members of the League and to the 
non-member States mentioned in Article 27, 
all declarations and notices received in virtue 
of this Article. 

Art. 27. The present Convention, of which 
the French and English texts shall both be 
authoritative, shall bear this day's date, and 
shall , until December 31st, 1931, be open for 
signature on behalf of any Member of the 
League of Nations, or of any non-member 
State which was represented at the Conference 
which drew up this Convention, or to which 
the Council of the League of ations shall 
have communicated a copy of the Convention 
for th is purpose. 

Art. 28 . The present Convention shall be 
ratif ied. The instruments of ratification shall 
be transm i tted to the Secretary-General of the 
League of Nations, who shall notify their 
receipt to all Memhers of the League and to 
the non-member States referred to in the pre
ceding Article. 

Art. 29. As from J anuary 1st, 1932, the 
present Convention may be acceded to on be
half of any Member of the League of Nations 
or any non-member State mentioned in Ar
ticle 27. 

The instruments of access ion shall be trans
mitted to the Secretary-General of the League 
of ations, who shall notify their receipt to 
all the Members of the League and to the 
non-member States mentioned in that Article . 

Art. 30. The present Convention shall come 
into force ninety days after the Secretary
General of the League of Nations has received 
the ratifications or accessions of twenty-five 
Members of the League of Nations or non
member States, including any four of the 
following: 

France, Germany, United Kingdom of Great 
Britain and Northern Ireland, J apan, Nether
lands, Switzerland, Turkey, a nd the United 
States of America. 

Provided always that the provisions of the 
Convention at.her than Articles 2 to 5 shall 
only be applicable from the first of J anuari in 
the first year in respect of which estimates are 
furnished in conformity with Articles 2 tot 5. 

Art. 31. Ratifications or access ions received 
after the date of the coming into force of this 
C.onvention shall take effect as from the ex
piration of the period of ninety days from the 
date of their receipt by the Secretary-General 
of the League of Nations. 

Art. 32. After the expiration of five years 
from the date of the coming into force of this 
Convention, the Convention may be denounced 
by an instrument in writing, deposited with 
the Secretary-General of the League of Na
tions. The den unciation, if received by the 
Secretary-General on or before the first day of 
J uly in any year, shall take effect on the 
first day of J anuary in the succeeding year, 
and, if reoeived alter the first day of July, 
shall take effect as if it had been reoeived on 
or before the first day of J ui i in the sucoee
ding year . Each denunciation shall opera.te 
only as regards the Mernber of the League or 
non-member State on whose behalf it has been 
depos ited. 
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The Secretary-General shall notify all the 
Members of the League and the non-member 
States mentioned in Article 27 of any denun
ciations received. 

If, as a result of simultaneous or successive 
denunciations, the number of Members of the 
League and non-member States bound by the 
present Convention is reduced to less than 
twenty-five, the Convention sball cease to be 
in force as from the date on which the last of 
such denunciations shall take effect in accor
dance with the provisions of this Article . 

Art. 33. A request for the rnvision of the 
present Convent ion may at any time be made 
by any Member of the League of ations or 
non-member State bound by this Convention 
by means of a notice addressed to the Secre
tary-General of the L eague of Nations. Such 
notice shall be communicated by the Secretary
General to the other Members of the League 
of Nations or non-member States bound by 
th is Convention, and, if endorsed by not less 
than one-third of them, the High Contracting 
P arties agree to meet for the purpose of revi
sing the Convention. 

Art. 34. The present Convention shall be 
registered by the Secretary-General of the 
League of Nations on the day of its entry into 
force. 

In faith whereof the abovementioned Pleni
potentiaries h ave signed the present Conven
tion. 

Done at Geneva the thirteenth day of July, 
one thousand nine hundred and thirty-one, in 
a single copy, which sh all remain deposited in 
the arch ives of the Secretariat of the League 
of Nations, and certified true copies of which 
shall be delivered to all the Members of the 
League and to the non-member States referred 
to in Article 27. 

( Z ie voor de onderteekeningen de Fransche 
tekst). 

Protocol of slg·nature. 

I. When signing the Convention for limi
ting the manufacture and regulating the distri
bution of narcotic drugs dated this day, the 
unders igned Plenipotentiaries, duly author ised 
to that effect and in the name of the ir respec
tive Governments, deciare to have agreed as 
follows: 

If, on J uly 13th, 1933, the sa id Convention 
is not in force in accordance with the provi
sions of Article 30, the Secretary-General of 
the League of Nations sh all bring the situa
t ion to the attention of the Council of the 
League of Nations, which may either convene 
a new Conference of a ll the Members of the 
League and non-member States on whose be
half the Convention bas been signed or rati
fications or accessions deposited, to consider 
the situation, or take such measures as it con
siders necess~'l'y. The Government of every 
signatory or acceding Member of the League 
of Nations or non-member State undertakes to 
be present at a ny Conference so convened. 

II. The J apanese Government made the 
followi ng reservation, which is accepted by 
the otber High Contracting Parties: 

Crude morphine resulting from the ma
nufacture of prepared opium in the factory 
of the Government-Genera] of Formosa 
and held in stock by that Government 
shall not be subjected to the limitation 
measures provided for in this Convention. 

Such stocks of crude morphine will only 
be rel eased from time to time in such 
quantities as may be required for the ma
nufacture of refined morphine in factories 
1 icensed by the J apanese Government in 
accordance with the provisions of the pre
sent Convention. 

In faith whereof the undersigned have af
fixed their signatures to this Protocol. 

Done at Geneva, the thirteenth day of July, 
one thousand nine hundred and thirty-one, in 
a singl e copy, which wi l] remain deposited in 
the archives of the Secretariat of the League 
of N ations; certified true copies will be trans
·mitted to a ll Members of the L eague of Na
t ions and to all non-member States represented 
at the Conference. 

( Z ie voor de onderteekeningen de Fransche 
tekst). 

s. 244 . 

29 April 1933. BESLU IT tot schorsing van 
het besluit van den raad der gemeente 
Zaandan, van 28 April 1933, betreffende 
1-Meiviering. 

Geschors t tot 1 October 1988 . 

s. 245. 

3 M ei 1933. BESLUIT tot vaststelling van 
den datum van de inwerking treding van 
artikel II van de wet van 29 Maart 1 D33 
(Staatsblad 123). (Wijziging Drankwet.) 

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

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken van 
28 April 1933, n° . 1860 G, a fdeel ing Vol ks
gezondheid ; 

Gelet op a r ti kel VI van de wet van den 
29sten Maart 1933 (Staatsblad n°. 123) tot 
wijziging van de artikelen 1, 56, 76, 79 en 81 
en toevoeging van artikel 81a der Drankwet 
(Staatsb lad 1931, n°. 476); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen, dat artike~ II van bovengenoem• 

de wet in werking treedt op 1 Juni 1933. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

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

's-Gravenhage, den 3den Mei 1933. 

s. 246. 

WILHELMINA. 
De Minister van Staat, 

Minister van B innenlandsche Zaken, 
R u y s d e B e e r e n b r o u c k. 

( Uitgeg. 16 Mei 1933.) 

4 M ei 1933. BESLUIT, houdende nadere 
vaststelling van voorschriften ter uitvoe
ring van de, sedert gewijzigde, wet van 
23 Mei 1899 (Staat.~blad n°. 128). 
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Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Defen ie van 25 April 1933, Geheim Litt. P58; 
Gezien de wet van 23 Mei 1899 (Staatsblad 

n°. 128), zooals deze sedert is gewijzigd; 
Gelet op het Koninklij k besluit van 2 No

vember 1916 (Staatsblad 11°. 488), zooa ls dit 
sedert is gewijzigd; 

Overwegende, dat het noodig is de, ter uit
voering van vorengenoemde wet, bij vermeld 
Koninkl ij k besluit gegeven voorschriften te 
herzien; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
A . In te trekken het Koninklijk besluit van 

2 November 1916 (Staatsblad n°. 488), zooals 
dit sedert is gewijzigd, met de bij dat besluit 
gevoegde instructie; 

B. te bepalen: 
Art. 1. Voor de uitoefening van het mili

tair gezag, bedoeld in de, sedert gewijzigde, 
wet van 23 Mei 1899 (Staatsblad n°. 128) 
worden door Ons aangewezen: 

A. Wanneer oorlog of oorlogsgevaar 
is ontstaan. 

1. De Opperbevelhebber van Land,. en Z ee
macht, 

in elk in staat van oorlog of in staat van 
beleg verklaard gedeelte van het grondgebied 
des Rij ks. 

2. De Com11iandanten van een stelling, een 
front en een groep, 

onderscheidenlijk in het gebied van die stel
ling, van dat front en van het front, waartoe 
die groep behoort. 

3. D e Commandant in Z eeland en de T er-
1·itoriale-bevelhebbers, 

in de gedeelten van het grondgebied des 
R ijks, zooals d ie gedeelten aan ieder hunner 
door Ons worden toegewezen. 

4. De rechtstreeks onder de bevelen van 
den Oppe,·bevelhebber van Land- en Z eemacht 
gestelde Commandanten van onderdeelen van 
Zee. en Landrri,acht, 

in het operatiegebied van het onder hun be
vel staande onderdeel van Zee- en Landmacht. 

B. Wanneer blnnenlandsche onlusten 
de in- of uitwendige veiligheid van het 
Rijk of van een gedeelte daarvan in drin
gend gevaar brengen en geen last is ge
geven tot het voorbereiden van strategi
sche voorzorgsmaatregelen, noch oorlog of 
oorlogsgevaar Is ontstaan. 

1. De Commandant van !,,et Veldleger, 
in elk in staat van oorlog of in staat van 

be leg verklaard gedeelte van het grondgebied 
des Rij ks. 

2. a. De Commandanten, onderscheidenlij k 
van de l e, de ll e, de llle en de IV.e (V,·edes-) 
Divisie, tevens Bevelhebbers in de l ste, de 2de, 
de Sde en de 411,e Militaire afdeeling, 

onderscheidenlij k in het gebied van de l ste, 
de 2de, de 3de en de 4de Militaire afdeeling, 
uitgezonderd de gemeenten Anna Paulowna, 
Callantsoog, Den Helder, Terschelling, Texel, 
Vl ieland, Wieringen, Ameland, Schiermon
nikoog en \\' arffu111 (alleen het deel Rottu
meroog) 

b. De Commandant der Marine te Will ems
oord in het gebied van de onder a. genoemde 
gemeenten. 

3. De Commandanten aangewezen tot h et 
vo.eren van het bevel over de troepen aanwezig 
in de genMenten: 

a. 's-Gravenhage, \Vateringen, R ijswij k 
(Z. H.), Voorburg, Veur, Stompwijk en Was
senaar; 

b. Rotterdam, Capelle a/d I J ssel, H illegers
berg, Schiebroek, Oversch ie, I J sselmonde, P er
nis, Schiedam, Kethel , Vlaard ingen, Vlaar
dingerambacht, Maasland en Maassluis; 

c. Amsterdam, Edam, Purmerend, K at
woude, Monnikendam, Ilpendam, Broek in 
Waterland, Landsmeer, Diemen, Wij dewormer, 
Wormer, Krommenie, Wormerveer, Zaandijk , 
Zaandam, Koog a/d Zaan, Oostzaan, Ouder
Amstel, Nieuwer-Amstel, W eesp, Weesperkar
spel en Muiden; 

d. Utrecht, Zuilen, Bunnik, Houten, Schalk
wijk, Zeist, Maartensdijk, de Bildt, Achttien
hoven en Jutphaas; 

e. Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voor
hout, Voorschoten en Zoeterwoude; 

f. Delft en Schipluiden; 
g. Dordrecht, A lblasserdam , Oud-Alblas, 

Dubbeldam, 's Gravendeel , Hendrik-I do-Am
bacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwij ndrecht ; 

h . Middel burg, Koudekerke en St. Laurens; 
i. Bergen op Zoom en Hal teren; 
j. Venlo en Maasbree; 
k. 's Hertogenbosch en Vught; 
l . Breda, Ginneken en Bavel, Princenhage 

en Teteringen ; 
ni. Kampen en IJsselmuiden, 
onderscheidenlij k in elk der onder a. tot en 

met m. genoemde groepen van gemeenten. 
4. De hoogst in rang zijnde tro,epencomman

dant, indien deze den rang van majoor of een 
hoogeren rang bekleedt, in eenige gemeente, 
niet genoemd onder 3, waar troepen zij n ge
legerd. 

C. Wanneer binnenlandsche onlusten de 
in- of uitwendige veiligheid van het Rijk 
of van een gedeelte daarvan in dringend 
gevaar brengen, nadat last is gegeven tot 
het voorbereiden van strategische voor
zorgsmaatregelen en oorlog of oorlogsge• 
vaar nog niet is ontstaan. 

1. De Chef van den Generalen Staf, 
in elk in staat van oorlog of in staat van 

beleg verklaard gedeelte van het grondgebied 
des Rij ks. 

2. De Stellingcom,nandanten, de Comman
dant in Zeeland en de Territoriale- bevelheb
bers, 

in de gedeelten van het grondgebied des 
R ijks, zooals die gedeelten aan ieder hunner 
door Ons worden toegewezen. 

2. 1. Naar gelang zulks noodzakelij k wordt 
geacht, zullen door Ons of door Onzen Minister 
van Defensie ook andere, dan de in artikel 1 
vermelde, autoriteiten voor de uitoefening van 
het milita ir gezag, bedoeld in de, sedert ge
wijzigde, wet van 23 Mei 1899 (Staatsblad n ° . 
128) worden aangewezen. 

2. Het gedeelte van het grondgebied des 
Rijks, waarin door deze autoriteiten dat mili
tair gezag zal worden uitgeoefend, wordt door 
Ons of door voornoemden M inister aange
wezen. 

3. 1. Ook voor zooveel de in artikel 1 en 
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artikel 2 bedoelde aanw1Jzmg van de autori
teiten, door wie en van het gebied, waarin het 
militair gezag, bedoeld in de, sedert gewijzig
de, wet van 23 Mei 1899 (Staatsblad; n°. 128) 
. zal worden uitgeoefend, door Ons is geschied, 
kan daarvan door Onzen Minister van Defensie 
bij nadere aanwijzing worden afgeweken. 

2. Zoolang Wij of Onze voornoemde Minis
ter niet anders bepalen, geldt als ope1·atiege
bied, bedoeld in artikel 1, onder A. 4., het
geen de Opperbevelhebber van Land- en Zee
macht als zoodanig aanwijst. 

4. 1. Wanneer ten gevolge van een vijandelij
ken inval of tengevolge van binnenlandsche 
onlusten, als bedoeld in artikel 1, onder 2°., 
van de, sedert gewijzigde, wet van 23 Mei 
1899 (Staatsblad n°. 128), de gemeenschap 
tusschen een gedeelte van het gro!'ldgebied des 
Rijks en den zetel der Regeering is afgesne
den, kan de hoogste bevelvoerende militaire 
autoriteit, in dat gedeelte aanwezig, dit -
hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk - in staat van 
beleg verklaren. 

2. De in het eerste lid bedoelde autorite it 
oefent alsdan in dat gebied het militair ge
zag uit. 

5. Bij ontstentenis van een militaire auto
riteit, voor de uitoefening van het militair 
gezag aangewezen, wordt zij, in afwachting 
dat in haar vervanging door Ons of door 
Onzen Minister van Defensie zal zijn voorzien, 
vervangen door den hoogsten of - bij gelijk
heid in rang - door den oudsten in rang van 
de commandanten, die bij aanwezigheid van 
bedoelde autoriteit onder haar bevelen zouden 
staan. 

6. Voor de autoriteiten, aangewezen voor 
de uitoefening van het militair gezag, gelden 
de bepalingen van de bij dit besluit gevoegde 
instructie . 

Onze Minister van Defensie is belast met de 
uitvoering van dit besluit, waarvan, evenals 
van de daarbij behoorende, instructie, afschrift 
zal worden gezonden aan Onze Ministers van 
Justitie, van Binnenlandsche Zaken, van Wa
terstaat en van Economische Zaken en Arbeid 
en dat, met de instructie, in het Staatsblad zal 
worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 4den Mei 1933. 
WILHELMINA. 

D e Minist er van Defensie, L. N . Deck ers. 
(Uitgeg. 23 M ei 1933.) 

Behoort bij Koninklijk besluit 
van den 4den Mei 1933 

(Staatsblad n°. 246). 

INSTRUCTIE voor d e Autoriteiten, overeen
komstig artikel 7 van de, sede,·t gewijzigde, 
wet van 23 Mei 1899 (Staatsblad n°. 128) 
aangewezen voor de uitoefening van het 
militai,· gezag. 

Art. 1. In deze instructie worden verstaan: 
onder "de wet", de, sedert gewijzigde, wet 

van 23 Mei 1899 (Staatsblad n°. 128) ; · 
onder "militair gezag", het milita ir gezag, 

bedoeld in evengenoemde wet; 
onder "bevelhebber", de autoriteit, di e in 
L. & S. 1933 

eenig gedeelte van het grondgebied des Rijks 
het militair gezag uitoefent. 

Art. 2. H et militair gezag wordt uitge
oefend onder verantwoordelijkheid van Onzen 
Minister van Defensie . 

Art. 3. Wanneer voor de uitoefening van 
het militair gezag in eenig in staat van oorlog 
of in staat van beleg verklaard gedeelte van 
het grondgebied des Rijks meer dan één auto
riteit zijn aangewezen, is elk dier autoriteiten 
gehouden, bij de uitoefening van dit gezag de 
eventueel te geven bevelen en aanwijzingen te 
volgen van de in het betrokken gebied mede 
voor de uitoefening van het militair gezag 
aangewezen autoriteiten voor zooverre deze 
hiërarchiek, dan wel - voor wat betreft de 
uitoefening van het militair gezag - bij be
schikking van Onzen Minister van Defensie, 
boven haar zijn gesteld. 

Art. 4. De bevelhebber kan de uitvoering 
der· maatregelen tot uitoefening van het mili
tair gezag opdragen aan door hem aan te 
wijzen autoriteiten of personen, die a ldus han
delen ingevolge zijn bevelen. 

Art. 5. Wanneer eenig gedeelte van het 
grondgebied des Rijks in staat van oorlog of 
in staat van beleg wordt verklaard, dan wel 
de staat van oorlog of de staat van beleg voor 
dat gedeelte wordt opgeheven, brengt de be
velhebbei· zulks onverwijld ter kennis van de 
troepen en c. q. van de bemanningen der oor
logsvaartuigen, die onder zijn bevelen zijn 
gesteld en draagt hij zorg, dat de afkondiging, 
bedoeld in de eerste alinea van artikel 4 der 
wet, onverwijld en op de meest doeltreffende 
wijze p; aats heeft. 

Art. 6. 1 . Zoodra eenig gedeelte van het 
grondgebied des Rijks in staat van oorlog of 
in staat van beleg is verklaard, waarschuwt 
de bevelhebber, bij algemeene bekendmaking, 
de bevolking, dat zij, die het aanroepen van 
schildwachten of patrouilles onbeantwoord la
ten, die niet voldoen aan bevelen, welke door 
schildwachten en commandanten van patrouil
les ingevolge de hun verstrekte consignes wor
den gegeven, die geen gehoor geven aan de 
sommatiën, door de bevoegde autoriteiten ge
daan of die tegenwoordig zijn bij samen
scholingen, waarbij een aanval op de militaire 
macht geschiedt, zich aan lijfsgevaar bloot
stellen. 

2. Hij doet de bevolking herinneren aan de 
wettelijke verplichtingen in den staat van oor
log dan wel in den staat van beleg op het bur
gerlijk gezag en de inwoners rustende, alsmede 
- voor zooveel daartoe de ing.etreden rechts
toe~tand en de omstandigheden, bedoeld in 
artikel 1, onder 1 ° ., dan wel in artikel 1, 
onder 2° ., van de wet, aanleiding geven -
aan de bepalingen van de artikelen 41 tot en 
met 49 der wet, van de artikelen 98 , 100 tot 
en met 105, 107, 186, 187, 191, 203 en 204 van 
het Wetboek van Strafrecht, van de artikelen 
78, 79, 85, 87, 88, 89, 91, 101, 102, 131, 144, 
146, 147, 149, 151, 154, 157, 158 en 159 van het 
\J\:7.etboek van Militair Strafrecht, vastgesteld 
b1J de Wet van 27 April 1903 (Staatsblad n°. 
111) en van de artikelen 77 en 78 van de In
voeringswet Militair Straf- en Tuchtrecht 
vastgesteld bij de Wet van 5 Juli 1921 (Staats'. 
bladn°. 841). 

17 
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3. Hij brengt ter algemeene kennis, aan 
welke autoriteiten of personen, bedoeld in art. 
4, door hem de uitvoering der te nemen maat
regelen is opgedragen. 

Art. 7. 1. De bevelen, bedoeld in artikel 21 
der wet, worden slechts gegeven in geval van 
noodzakelijkheid. 

2. De wijze van uitvoering der bevelen 
w01·dt zooveel mogelijk aan de burgerlijke 
autoriteit overgelaten. 

3. Zoo mogelijk worden geen bevelen ge
geven dan na overleg met het hoofd van het 
betrokken burgerlijk bestuur of met den daar
onder ressorteerenden betrokken chef van 
dienst. 

Mij bekend, 
De Minist er i•an Defensie, L. N . Deck ers. 

s. 247. 

4 Mei 1933. WET tot wijziging van eenige 
artikelen der Kieswet, van de artikelen 
lla, llb en 70d der Provinciale wet, a ls
mede van de artikelen 17, 20 en 40 der 
gemeentewet. 

Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is gebleken eenige artike
len der Kieswet, de artikelen lla, llb en 70d 
der Provinciale Wet, alsmede de artikelen 17, 
20 en 40 der gemeentewet te wijzigen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 

A. 
In de Kieswet worden de navolgende wijzi

gingen aangebracht: 
Art. I. In artikel 5 worden de woorden 

"dat men bovendien ingezetene der provincie 
moet zijn" vervangen door: dat in plaats van 
net ingezetenschap des Rijks dat der provincie 
is vereischt. 

In artikel 6 worden de woorden "dat men 
bovendien ingezetene der gemeente moet zijn" 
vervangen door: dat in plaats van het in
gezetenschap des Rijks dat der gemeente is 
vereischt. 

Art. II. In artikel 10, tweede lid, verval
len de woorden "in afschrift, en". 

Artikel 15, tweede lid, wordt gelezen als 
volgt: 

De kiezers! ijst bi ij ft voor een ieder op de 
secretarie der gemeente ter inzage nederge
!egd en, tegen betaling der kosten, stemdis
trictsgewijze, in uittreksel, verkrijgbaar. 

Art. III. Het tweede en derde lid van ar
t ikel 100 - vervallen. 

Na artikel 100 worden de volgende artikelen 
ingevoegd: 

Art. 100a. Is de som van de uitkomsten, 
di e zij n verkregen door deeling van den kies
deeler in het stemcijfer van ieder der lijsten, 
kleiner dan het aantal der te vervullen plaat
sen, dan wordt, indien het aantal te vervullen 
plaatsen negentien of meer bedraagt, artikel 
100b toegepast en indien het aantal te ver
vullen plaatsen minder dan negentien be
draagt, artikel 100c. 

Art. 100b. Van de nog te vervullen plaat
sen wordt achtereenvolgens eene toegekend 
aan de lijst, die na toekenning der plaats het 
grootste gemiddelde aantal stemmen per toe-

gekende plaats zou aanwijzen. Indien twee of 
meer van deze gem iddelden gelijk zijn, beslist, 
zoo noodig, het lot. 

Art. 100c. Van de nog te vervullen plaat
sen wordt achtereenvolgens ééne toegekend 
aan die lijsten, wier stemcijfers, bij deeling 
door den kiesdeeler, de grootste overschotten 
hebben gelaten, bij welke toekenning lijsten, 
die geen overschot hebben gelaten, worden 
geacht lijsten te zijn met het kleinste overschot. 
Voor het toekennen van de overblijvende plaat
sen komen, behoudens in het geval, in den 
volgenden zin bedoeld , niet in aanmerking 
lijsten met een stemcijfer, dat lager is dan 
75 pct. va" den kiesdeeler. Wanneer alle lijsten, 
die hiervoor in aanmerking komen, een der 
overblijvende plaatsen hebben ontvangen en 
er nog plaatsen toe te kennen blijven, worden 
deze plaatsen toegekend in dier voege, dat aan 
de lijst, die na toekenning eener plaats het 
grootste gemiddelde aantal stemmen per toe
gekende plaats zou aanwijzen, het eerste eene 
plaats wordt toegekend en zoo achtereenvol
gens, met dien verstande, dat bij deze toeken
ning aan dezelfde lijst niet meer dan eene 
plaats wordt toegekend. Indien twee of meer 
van bovengenoemde overschotten of gemiddel
den gelijk zijn, beslist, zoo noodig, het lot. 

Artikel 100a wordt artikel 100d en in dit 
artikel wordt "100" door " l00c" vervangen. 

In het tweede lid van artikel 101 worden 
de woorden: 

,,in artikel 100, eerste lid, en in artikel 100, 
tweede lid, eersten en laatsten zin" 

vervangen door: 
"in artikèl 100 en in artikel 100c, eersten 

en laatsten zin" en wordt " 1 OOa" vervangen 
door "l00d". 

In het derde lid van a1·tikel 102 worden de-
woorden: 

.,artikel 100, tweede of derde l id" . 
vervangen door: 
.,artikel 100b of artikel l00c" . 
In het vierde lid van artikel 102 worden 

de woovden: 
,,artikel 100, tweede lid, eerste en laatste

zin, of van artikel 100, tweede lid" 
vervangen door: 
"artikel 100c, eersten en laatsten zin, of van 

artikel l00c" . 
Art. IV. Het eerste lid van artikel 114[ 

wordt gelezen als volgt: 
Elke stem geldt, naar gelang der provincie

waar zij is uitgebracht, voor het volgende aan
tal stemmen: 

Noordbrabant .. ... .... ............ .. ... ... . 140 
Gelderland .... .. ........... ... ...... .... ..... 134 
Zuidholland ................. ..... ...... .. ... 239 
Noordholland ..... ...... . ...... ......... .. . 196 
Zeeland ... .................... .. ....... .. ..... 59 
Utrecht ..... .......... ........... .... ... .. .. ... 99 
Friesland ................. .......... ...... .... 80 
Overijssel ......................... .......... .. 111 
Groningen . ... .......... .... .... .. ............ 67 
Drenthe ....................................... 64 
Limburg ....... ... ... .... .............. . ... . 122 

Art. V. In artikel 114m, tweede lid, wordt 
tusschen "100" en " 101" ingevoegd " l00c" , en 
wordt 

"artikel 100, tweede lid," vervangen door c 
.,artikel l00c". 
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Aan het artikel wordt een derde lid toege
,oegd, luidende: 

,,Is de som van de uitkomsten, die zijn ver
kregen door deeling van den kiesdeeler in het 
stemcijfer van ieder der lijsten, in eenige groep 
van provinciën kleiner dan het aantal te ver
vullen plaatsen verminderd met vijf, dan 
wordt, in afwijking in zooverre van het in het 
tweede lid bepaalde, in plaats van artikel 
100c, artikel 100b op overeenkomstige wijze 
toegepast.". 

Art. VI. In artikel 125 , eerste lid, wordt 
het woord "voorlaatste" vervangen door: 
tweede. 

B. 
Art. VII. Aan het slot van het eerste lid 

van artikel 130 der Kieswet wordt de punt 
vervangen door eene komma en worden de 
volgende woorden toegevoegd: 

alsmede in de gevall en, waarin een candi
<laat benC:emd verklaard werd ter vervulling 
van eene pi aats krachtens het bepaalde in de 
artikelen 137 of 141, de naam van den niet 
toegelatene of van het uitvall end lid. 

Tusschen het eerste en tweede lid van artikel 
130 der Kieswet wordt een nieuw lid inge
yoegd, luidende: 

Indien ook de candidaa.t, di e benoemd ver
klaard is in de plaats van hem, die zijn be
noeming niet heeft aangenomen, de benoeming 
n iet aanneemt, wordt mede buiten rekening 
gelaten de naam van den eerstbenoemden 
candidaa.t, en, bij verdere toepass ing van het 
vorige lid, bovendien de naam van iederen 
volgenden benoemden candida.at, die zijn be
noeming niet heeft aangenomen. 

Het tweede lid van artikel 130 der Kieswet 
wordt derde I id. 

In artikel 137, tweede lid , en artikel 141, 
derde lid , der Kieswet wordt in plaats van de 
woorden "en tweede lid" gelezen: en derde 
lid. 

Aan het slot van het eerste lid van artikel 
Ua der Provinciale Wet wordt de punt ver
vangen door eene komma. en worden de vol
gende woorden toegevoegd: . . 

a lsmede in de gevallen, waarm een cand1-
daat benC:emd verklaard werd ter vervulling 
van eene plaats krachtens het bepaalde in de 
artikelen Ub of 70d, de naam van het uit
vallend lid of van den niet toegelatene. 

Tusschen het eerste en tweede I id van ar
tikel Ua der Provinciale Wet wordt een nieuw 
lid ingevoegd, luidende: 

Indien ook de candidaat, die benoemd ver
klaard is in de plaats van hem, die zijn be
noeming niet heeft aangenomen, de benoeming 
niet aanneemt, wordt mede buiten rekening 
gelaten de naam van den eerstbenoemden can
didaat, en, bij verdere toepassing v?'n het 
vorige lid bovendien de naam van 1ederen 
volgenden' benoemden candidaat, die zijn be
noeming niet heeft aangenomen. 

H et tweede lid van artikel Ua der Provin
ciale Wet wordt derde lid. 

In artikel Ub, derde lid, en artikel 70d, 
tweede lid, der Provinciale Wet wordt in 
plaats van de woorden "en tweede lid" gele
zen: en derde lid. 

Aan het slot van het eerste lid van artikel 
1 7 der gemeentewet wordt de punt vervangen 

door eene komma en worden de volgende woor
den toegevoegd : 

a lsmede, in de gevall en, waarin een candi
daat benoemd verklaard werd ter vervulling 
van eene· pi aa.ts krachtens het bepaalde in de 
art ikelen 20 of 40, de naam van het uitvallend 
1 id of van den niet toegelatene. 

Tusschen het eerste en tweede lid van ar
tikel 17 der gemeentewet wordt een nieuw lid 
ingevoegd, luidende : 

Indien ook de cand idaat, die benoemd ver
klaard is in de plaats van hem, die zijn benoe
ming niet heeft aangenomen, de benoeming 
niet aanneemt, wordt mede buiten rekening 
gelaten de naam van den eerstbenoemden ca.n
didaat, en, bij verdere toepassing van het 
vor ige lid, bovendien de naam van iederen 
volgenden candidaat, die zijn benoeming niet 
heeft aangenomen. 

H et tweede I id van arti kel 17 der gemeente
wet wordt derde lid. 

In arti kel 20, tweede lid, en artikel 40, 
tweede lid , der gemeentewet wordt in plaats 
van de woorden "en tweede lid" gelezen: en 
derde lid. 

Art. VIII. Deze wet treedt in werking met 
ingang van den dag na dien harer afkondi
g ing. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 4den Mei 

1933. 

s. 248. 

WILHELMINA. 
De Minister van Staat, 

Minister van B innenlandsche Zaken, 
R u y s cl e B e e r e n b r o u c k. 

(Uitgeg. 19 M ei 1933. ) 

5 M ei 1933. BESLUIT, betreffende de ope
ning van de buitengewone zitting van de 
Staten-Generaal. 

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

Staat, Minister van B innenlandsche Zaken, 
Voorzitter van den Raad van Ministers, van 
4 Mei 1933, n° . 200, Kabinet M .R.; 

Gezien de artikelen 101 en 104 der Grond
wet; 

Hebben besloten en besluiten: 
de buitengewone zitting van de Staten-Gene

raal wordt op Dinsdag 9 Mei 1933, des na
middags te één uur, in eene vereenigde ver
gadering der beide Kamers geopend door 
Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de ui tvoer ing van dit besluit, waar
van a fschrift zal worden · gezonden aan de 
beide Kamers der Staten-Generaal, aan den 
Raad v a n State, aan de Departementen van 
Algemeen Bestuur en aan de Algemeene Re
kenkamer en hetwelk in het Staatsblad zal 
worden geplaatst. 

' s-Gravenhage, den 5den Mei 1933. 
WILHELMINA. 

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

Voorzitter van den Raad van Ministers, 
Ruys de Beerenbrouck. 

(Uitgeg. 6 M ei 1933.) 
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s. 249 . 
5 Mei 1933. WET tot verklaring van het 

algemeen nut der onteigening ten behoeve 
van een spoorwegverbinding van de Oranje
Nassaumijnen I, III en IV met het spoor
wegemplacement van de Staatsmijnen te 
Nuth. 

s. 250. 

5 M ei 1933. WET tot verklaring van hel 
algemeen nut der onteigening ten behoeve 
van een spoorwegverbinding van de Staats. 
mijn Maurits en van den mijnspoorweg in 
aan leg van Nuth naar de Staatsmijn Mau
rits met het Jul iana.kanaal. 

s. 251. 

5 Mei 1933. WET houdende tijdelijke maat
regelen ter bevordering van eene zooveel 
mogelijk evenredige vrachtverdeeling in de 
binnenscheepvaart. 

Bijl .Hand. 2de Kamer 1932/33, n°. 203, 1- 9. 
Hand. id. 1932/33, bladz. 1994-2009; 2014-

2022. 
Bijl. Hand. l ste Kamer 1932/33, n°. 203, 

blz. 1- 6. 
Hand. l ste Kamer 1932/33, bladz. 599- 611. 
Wij WILHELMINA, enz ... doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het in verband met de tegenwoordige 
omstandigheden wenschelijk is tijdelijke maat
regelen te nemen ter bevordering van eene 
zooveel mogelijk evenredige vrachtverdeeling 
in de binnenscheepvaart ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Wij behouden ons voor, indien Wij 

zulks in het belang van eene zooveel mogelijke 
evenredige verdeeling van binnen het Rijk ten 
vervoer per vaartuig, met bestemming naar 
binnen het Rijk gelegen plaatsen, aangeboden 
goederen wenschelijk achten, aan door Ons aan 
te wijzen Kamers van Koophandel en Fabrie
ken de benoeming van een of meer Bevrach
tingscommissies voor haar gebied op te dragen. 

2. J. Een besluit, houdende benoeming van 
eene Bevrachtingscommissie, houdt tevens 
aanwijzing in : 

a. van de gemeente, waar de Commissie 
haar zetel heeft ; 

b. van de gemeenten, welke het district der 
Commissie vormen. 

2. De in het vorig lid bedoelde besluiten 
worden in de Nederlandsche Staatscourant open
baar gemaakt. Zij treden in werking op een 
door Ons te bepalen tijdstip. 

3. 1. Eene bevrachtingscommiRsie bestaat 
uit tenminste drie leden, vertegenwoordigende 
de bij bevrachting in de binnenscheepvaart be
langhebbende partijen. Voor elk der leden worcli 
een pla11,tsvervanger benoemd. 

2. De Kamer van Koophandel en Fabrieken 
wijst een der leden van de Commissie als voor
zitter aan. 

3. De Commissie benoemt, zoo noodig, buiten 
haar midden, een secretaris. 

4 . Eene Bevrachtingscommissie beslist met 
tenminste drie leden of plaatsvervangende 
leden. Beslissingen worden door haar genomen 

bij meerderheid van stemmen. Bij staking van 
stemmen heeft de voorzitter de beslissende 
stem. 

5. De aan de leden en den secretaris eener 
Commissie toe te kennen vergoedingen worden 
geregeld bij het in artikel 6 genoemde reglement. 

4. 1. Eene Bevrachtingscommissie heeft tot 
taak: 

a. het verleenen van tusschenkomst bij het 
sluiten van overeenkomsten van gebruik of 
bevrachting van vaartuigen terzake van het 
vervoer naar binnen het Rijk gelegen plaatsen 
van goederen, binnen haar district gelegen, met 
vervoerders, wier vaartuigen binnen dat dis
trict voor bevrachting gereed liggen ; 

b. het verleenen van al dan niet voorwaar
delijke goedkeuring aan buiten hare tusechen
komst gesloten of te sluiten bevrachtingsover
eenkomsten als onder n. bedoeld, hetzij voor 
een bepaald tijdvak, hetzij ten aanzien van 
eene bepaalde overeenkomst of bepaalde over
eenkomsten ; 

c. het verleenen van al dan niet voorwaarde
lijke ontheffing aan beurtvaartondernemingen 
van het verbod, genoemd in artikel 7, l • lid; 

d. het afgeven van een bewijs, dat terzake 
van het overeengekomen vervoer de onder a. en 
b. bedoelde t usschenkomst of goedkeuring of 
de onder c. bedoelde ontheffirnr is verleend. 

2. Het model van het in het ~m-ig lid onder 
d. bedoelde bewijs wordt door den met de uit
voering van deze wet belasten Minister vast 
gesteld. 

5. De Bevrachtingscommissie is bevoegd de 
in het vorig artikel onder a .. en b. bedoelde tus
schenkomst of goedkeuring en cl.e onder c. be
doelde ontheffing te weigeren, indien de betrok
ken overeenkomst of ontheffing in strijd zou 
zijn of in strijd is met het belang eener zooveel 
mogelijk evenredige vrachtverdeeling in de 
binnenscheepvaart, waaronder begrepen eene 
vaststelling van redelijke voorwaarden voor het 
vervoer. 

6. 1. De Kamer van Koophandel en Fabrie
ken stelt voor elke door haar benoemde Be
vrachtingscommissie een reglement vast. Dii 
reglement z11,l bepalingen bevatten betreffende 
het houden van een register, waarin de in het 
eerste lid van artikel 4 onder a. bedoelde ver
voerders op hun verzoek kunnen worden inge
schreven, zoom ede betreffende de wijze, waarop 
de bij deze wet aan de Bevrachtingscommissie 
opgedragen taak namens haar kan worden uit
geoefend. 

2. Het voor eene Bevrachtingscommissie 
vastgestelde reglement benevens de daarin 
aan te brengen wijzigingen behoeven, alvorens 
van kracht te zijn, de goedkeuring van den met 
de uitvoerina van deze wet belasten Minister. 

7. 1. Van den datum af van inwerkingtreding 
van een besluit als in artikel 2 bedoeld, is binnen 
het in dat besluit genoemde district het inladen 
of in lading nemen in een va.artuig van goede
ren, voor vervoer naar binnen het Rijk gelegen 
plaatsen, zoomede het vervoer dier goederen 
in dat vaartuig, verboden, tenzij dit, blijkens 
een daarvan overgelegd geldig bewijs als in 
artikel 4 bedoeld, geschiedt krachtens eene 
overeenkomst, ten aanzien van welke door eene 
Bevrachtingscommissie tusschenkomst of goed
keuring is verleend. 

2. Het verbod van het vorig lid geldt niet 
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ten aanzien van het inladen of in lading nemen, 
of het vervoer, hetwelk, blijkens eene daarvan 
door de Commissie afgegeven verklaring, anders 
dan krachtens overeenkomst geschiedt, of 
waarvoor ingevolge artikel 4 onder c. eene ont
heffing is verleend. 

3. Het model der verklaring, in het vorig 
lid bedoeld, wordt door den met de uitvoering 
van deze wet belasten llfinister vastgesteld. 

8. 1. Hij die zich door eene beslissing eener 
Bevracht ingscommissie, gegeven ingevolge het 
bepaalde in artikel 4, eerste lid, onder b. en c., 
of artikel 7, tweede lid, bezwaard acht, kan 
daartegen binnen twee weken na.dat de beslis
sing is genomen, schriftelijk in beroep komen 
bij den Raad van Beroep voor Bevrachtings
zaken. Het beroep houdt eene omschrijnng in 
van de tegen de beslissing bestaande bezwaren. 
Van beroep zijn uitgesloten beslissingen nopens 
bevrachtingsovereenkomsten, geldende voor 
één bepaa lde reis. 

2. De Raad van Beroep bestaat uit vijf leden, 
te benoemen door den met de uitvoering van 
deze wet belasten Minister. 

3. De Raad van Beroep beslist met ten min
ste drie leden. Beslissingen worden door den 
Raad genomen bij meerderheid van stemmen. 
Bij staking van stemmen heeft de voorzitter 
de beslissende stem. 

4. De leden van den Raad ontvangen ver
goeding voor reis- en verblijfkosten. Bovendien 
kan aan de leden eene vergoeding voor tijds
verzuim worden toegekend. 

5. De Raad van Beroep geeft van de inge
komen voorziening in beroep kennis aan de 
Commissie, welke de beslissing nam. 

9. 1. De Raad van Beroep beslist ten spoe
digste op het beroep, zoo noodig na verhoor 
van den bezwaarde en van de Commhsie, welke 
de beslissing nam. Hij bekrachtigt of vernietigt 
de beslissing der Commissie en draagt in het 
laatste geval aan deze op, de zaak met inacht 
neming zijner beslissing af te doen. 

2. De Raad zendt bij aangeteekenden brief 
afschrift van zijn beslissing aan hem, die in 
beroep kwam, en a.an de betrokken Commissie. 

10. 1. Ter bestrijding van kosten, aan de 
uitvoering dezer wet verbonden, wordt door de 
Bevracht.ingscommissie terzake van elke door 
hare tusschenkomst gesloten of door haar goed 
gekeurde bevrachtingsovereenkomst van den 
vervoerder eene vergoeding geheven ten be
drage van ten hoogste 2 procent van den bedon
gen vrachtprijs, en bovendien terzake van de 
door hare tusschenkomst gesloten bevrachtings
overeenkomsten de ter plaatse gebruikelijke 
scheepsbevrachtingsprovisie van ten hoogste 
5 %, die, indien van de bemiddeling van een 
scheepsbevrachter is gebruik gemaakt, aan 
dezen ten goede komt. 

2. Van het door baar gevoerd beheer over de 
in dit artikel bedoelde gelden zijn de Bevrach
tingscommissies rekening en verantwoording 
schuldig aan den met de uitvoering van deze 
wet belasten Minister. 

11. l. Overtreding van het bepaalde in 
artikel 7, eerste lid, wordt gestraft met eene 
creidboete van ten hoogste duizend gulden. 
0 2. Het feit wordt beschouwd als eene over
treding. 

3. Indien de overtreding is gepleegd door of 
vanwege eene naamlooze vennootschap, eene 

coöperatieve of andere rechtspersoonlijkheid 
bezittende vereeniging of eene stichting wordt 
de strafvervolging ingesteld en de straf uitge
sproken tegen de leden van het bestuur. Geen 
straf wordt uitgesproken tegen hem, van wien 
blijkt, dat de overtreding buiten zijn toedoen 
is gepleegd. 

12. Met het opsporen van overtredingen 
dezer wet zijn, behalve de bij artikel 141 van 
het W etboek van Strafvordering aangewezen 
personen, belast de leden en secretarissen der 
Bevrachtingscommissies, ieder voorzooveel het 
district zijner Commissie betreft. 

13. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien harer afkondi
ging. Zoodra de heerschende buitengewone tijds
omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, 
doch in ieder geval vóór 1 Januari 1938, zal 
aan de Staten-Generaal "len voorstel van wet 
worden gedaan, waarbij de intrekking van deze 
wet, zoomede de overgang tot den normalen 
toestand wordt geregeld. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 5den Mei 1933. 

WILHELMINA. 
De llfinistcr van Economische Zaken en Arbeid, 

T. J. Versnhuur. 
(Uitgeg . 23 M-,i 1933.) 

s. 252 . 

5 M ei 1933. WET tot wijziging van het tiende 
hoofdstuk der Rijksbegrooting voor het 
di enstjaar 1933. (Credietverleening ten be
hoe,,e van boomkweekers.) 

s. 253. 

5 M ei 1933. WET tot wijziging en verhooging 
van het tiende hoofdstuk der Rijksbegroo
ting voor het dienstjaar 1933. (Uitkee-
1·ingen ten beho eve van de teelt en de 
verwerking van vlas ove,· den oo gst 1988.) 

s. 254 . 

5 M ei 1933. WET tot wijziging en verhooging 
van het tien.de ·hoofdstuk der Rijksbegroo
ting voor het dienstjaar 1933. (Steun aan 
de riet- en griendcultu,t1·, oogst 1933.) 

s. 255 . 

5 M ei 1933. WET tot wijziging van het 
tiende hoofdstuk der Rijksbegrooting voor 
het dienstjaar 1933. (Gamntieregeling 1938 
ten behoei,e van verbouwers van j,·uit en 
warmoeze·rijgewassen.) 

s. 256. 

5 M ei 1933. WET tot wijziging en verhooging 
van het tiende hoofdstuk ( oud-hoofdstuk 
V) der Rijksbegrooting voor het dienst
jaar J 932 (steun aan de verbouwe1·s van 
fabrieksaardappelen in de veenkoloniën) . 
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s. 257 . 
5 Mei 1933. WET, houdende wijziging van 

het tiende hoofdstuk der Rijksbegrooting 
voor het dienstjaar 1933. (Dekking van 
het verlies op den geforc eerden verkoop 
van 600 000 balen aardia.ppelmeel.) 

s. 258. 

5 M ei 1933. WET tot wijziging en verhooging 
van het tiende hoofdstuk der Rijksbegroo
ting voor het dienstjaar 1933. (Garantie
regeling 1988 ten behoeve van de kippen
en eendenhouderij.) 

s. 259. 

5 M ei 1933. WET tot wijziging en verhooging 
van het tiende hoofdstuk der Rijksbegroo
ting voor het dienstjaar 1933. (Steun ten 
beho eve van ve1·bouwers van rogge, oogst 
1988. ) 

s. 260 . 

5 Mei 1933. WET tot wijziging en verhooging 
van het tiende hoofdstuk der Rijksbegroo
t ing voor het dienstjaar 1933. (Crediet
ve-rleening ten behoeve van bloemenkwee
kers te Aalsmeer en Haarlemmermeer. ) 

s. 261. 

5 Mei 1933. WET tot verleening van bevoegd
heden tot het nemen van bijzondere maat
regelen in het belang van den Landbouw. 
(Landbouw-Crisiswet 1933). 

Bijl. Hand. 2de Kamer 1932/33, n°. 348, 1- 10. 
Hand. -id. 1032/33, blz. 2072-2087. 
Bijl. Hand. l ste Kamer 1932/33, n°. 348, blz. 

1-7. 
Hand . -id. 1932/33, blz. 617. 
Wij WILHELMINA, enz . .. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het noodzakelijk moet worden geacht, in 
de tegenwoordige buiten~ewone omstandighe
den bijzondere maatrege1en te t reffen in het 
belang van den Landbouw alsook om op dat 
gebied r eeds getroffen maatregelen meer met 
elkander in verband te brengen ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 

§ 1. Algemeene bepaling. 
Art. 1. Deze wet verstaat onder: 
1°. ,,Onze Minister": de met de Zaken van 

den Landbouw belaste Miruster; 
2°. ,,Landbouw": naast akkerbouw en vee

houderij ook pluimveehouderij en tuinbouw, 
waaronder mede het kweeken van hoornen, 
bloembollen en bloemen wordt begrepen, en 
de teelt van griendhout benevens elke andere 
tak van bodemcultuur ; 

3°. ,,de Commissie": de Centrale Commissie, 
bedoeld in artikel 25 ; 

40_ ,,het Fonds": het Landbouw-Crisisfonds, 
bedoeld in artikel 2 ; 

5°. ,,Crisis-product" : stroocarton, rundvee 
en bollen en knollen van bloemen en elk ander 
als zoodarng door de Wet aangewezen dierlijk 
Of plantaardig voortbrengsel. 

§ 2. Instelling van een Fonds. 

2. 1. 'l'en behoeve van steun aan den Land
bouw wordt een fonds ingesteld. 

2. Van dit fonds, genaamd "Landbouw
Crisisfonds", worden de inkomsten en de uit
gaven jaarlijks bij afzonderlijke begrooting vast
gesteld. Het beheer van die begrooting wordt 
door Onzen Minister gevoerd. 

§ 3. Steunmaatregelen. 

3. De middelen van het Fonds worden, 
binnen de grenzen der das.rvoor vastgestelde 
begrooting, besteed tot middellijken of onmid
dellijken steun ten behoeve van door of vanwege 
Onzen Minister erkende producenten van Crisis
producten, een en ander, volgens door hem te 
stellen regelen. 

4. In daarvoor in aanmerking komende ge
vallen kunnen aan personen, die in den Land
bouw hun hoofdbe taan of een aanmerkelijk 
gedeelte van hun bestaan plegen te vinden, door 
Onzen Minister uit het Fonds rentedrageude 
credieten worden verstrekt. De rentevoet, de 
term\inen binnen welke de afl ossing moet ge
schieden, alsmede de voo!" de betaling van rente 
en aflossing te stellen zekerheid worden door 
Onzen Minister geregeld , de Commissie ge
hoord. 

5. Onze Minister kan, binnen de bij de vast
stelling der begrooting van het Fonds bepaalde 
grenzen, de Commissie gehoord, aan door hem 
daarbij aan te wijzen organen machtiging geven 
Crisisproducten aan te koopen, te verkoopen 
of den :ifzet daarvan te bevorderen. Hij kan 
uit het Fonds gelden aanwenden tot het in
of buiten gebruik stellen of houden van pro
ductiemiddelen, dan wel van instellingen ter 
verwerking of verbandelin$ van een Crisis
product, indien zulks naar zijn oordeel tot ver
betering van kwaliteit of afzet, tot beperking 
van productie of in het a lgemeen belang van 
handel en nijverheid noodig is. 

6. Ten laste van het Fonds komen : 
10. de uitaaven voortvloeiende uit alle maat

regelen, wellie tot steun aan Crisisproducten 
worden getroffen, met inbegrip van die, welke 
zijn geregeld : 

a.. bii of krachtens de Cri~is-Zuivelwet 1932 
(Staatsblad n°. 290); 

b. bij of krachtens de Crisis-Varkenswf't 1932 
{Stuatsblad n°. 374) voor zoover die uitgaven 
ten laste komen vo.n het Stabilisatiefonds ; 

2°. de door Onzen Minister aan te wijzen 
kosten, verbonden aan de uitvoering van de 
Tarwewet-1931. 

7. 1. Bii het bepalen van de steunbedragen 
worden, behoudens de eventueel voorgeschre
ven productiebeperkingen, de onmisbare pro
ductiekosten als grondslag genomen. 

2. Tndien in een onderneming, of in een groep 
van ondernemingen meer dan een Crisisproduct 
wordt gesteund, worden op den ~t'3un per Crisis
product zoodanige kortingen toegepast als ter 
voorkoming van on11:ewenschte cumulatie van 
steun voor een ondernemer of voor groepen 
van ondernemers noodig wordt geacht. Bij het 
toepassen dezer kortinaen zullen zoo mogelijk 
de Crisisproducten, welke voor de onderneming 
of de groep van ondernemingen als nevenpro-
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duet zijn aan te merken, het eerst in aanmerking 
komen voor korting of uitsluiting van den 
steun. 

§ 4. Maatregelen tot regding van de productie. 

8. 1. Onze Minister is bevoegd aan het ver
leenen van steun ten behoeve van een Crisis
product zoodanige voorwaarden te verbinden 
als ter bereiking van het met eenige steunrege
ling beoogde doel door hem noodzakelijk wor
den geacht. 

2. Onder de voorwaarden, bedoeld in het 
eerste lid, kan mede gesteld worden beperking 
van de voortbrenging of van den handel in 
eenig product volgens door Onzen Minister te 
stellen regelen. 

9. 1. Door Ons kan, op voordracht van On
zen Minister, na.dat daarover de Commissie 
zal zijn gehoord, voor een telkens door Ons te 
bepalen tijdvak, de voortbrenging van met 
na.me te noemen Crisisproducten alsook het 
in voorraad hebben, vervoeren, verwerken of 
verhandelen van zoodanige producten worden 
beperkt, verboden, of niet dan voorwaardelijk 
toegestaan . .De desbetreffende bepalingen kun
nen voor verschillende districten alsook voor 
verschillende groepen van producenten van 
Crisisproducten verschillend luiden. 

2. De voor de toepassing van deze bepaling 
noodige voorschriften worden door Onzen 
Minister vastgesteld. 

10. Door Ons kan, op voordracht van Onzen 
Minister, na.dat daarover de Commissie is 
gehoord, voor een telkens door Ons te bepalen 
tijdvak de uitvoer van Crisisproducten, voor 
zoover dit in het belang van de prijsvorming 
in het buitenland noodig wordt geacht, worden 
beperkt, verboden, of niet dan voorwaardelijk 
toegestaan. Als voorwaarde kan onder meer 
gesteld worden inlevering van het geheel of 
een gedeelte van de niet ten uitvoer toegelaten 
hoeveelheid van het Crisisproduct. De mogelijke 
opbrengst van het in!{eleverde Crisisproduct 
komt geheel of gedeeltelijk ten ba.te van het fonds. 

11. Door Ons worden, op voordracht van 
-Onzen Minister, nadat daarover de Commissie 
zal zijn geboord, a.lgemcene regelen gesteld, 
volgens welke als voorwaarde, bedoeld in de 
.artikelen 8, 9 en 10, mede de verplichting tot 
het aangesloten zijn bij een door of vanwege 
-Ons aan te wijzen rechtspersoonlijkheid bezit
tend lichaam kan worden gesteld. 

§ 5. H effingen en andere inkomsten van het Fonds. 

12. Door Ons worden op gezamenlijke voor
.dracht van Onzen Minister en Onzen Minister 
van Financiën, na.dat daarover de Commissie 
zal zijn gehoord, algemeene regelen gesteld, 
volgens welke als voor"a.a.rde, waaronder 
krachtens de artikelen 9 en 10 het voortbrengen, 
in voorraad hebben, vervoer en, verwerken, ver
handelen of uitvoeren van een Crisisproduct 
kan worden toegestaan, mede de verplichting 
tot het betalen van een geldsom kan worden 
gesteld. 

13. Ten bate van het Fonds komen : 
10. alle inkomsten, uit deze wet voortvloeien-

de, met inbegrip va!! die, welke: . . 
a. ingevolge de bJJ of krachtens de Cris1s

Zuivelwet 1932 (Staatsblad 290) gestelde bepa.-

lingen ten goede komen aan het Crisis-Zuivel
fonds; 

b. ingevolge de bij of krachtens de Crisis
Varkenswet 1932 (Striatsblrul, n°. 374) gestelde 
bepalingen ten goede komen aan het Stabili
satiefonds; 

20. een door Onzen Minister te bepalen per
centage van het verschil tusschen de geldelijke 
opbrengst van de ingevolge de Ta.rwewet-1931 
gesteunde inheemsche tarwe en de waarde 
dMrvan berekend naar een of meer door Onzen 
Minister a,an te wijzen buitenlandsche notee
ringen. 

§ 6. Bef)rooting en rekening van het Fonds. 

14. 1. Het hegrootingsjuar van het fonds 
is het kalenderjaar. 

2. Op de begrooting en op de rekening van 
het Fonds zijn toepa.sseliJk de hepa.lin!(e1J, welke 
de Comptabiliteitswet 1927 (Staatsblad n°. 259) 
bevat, ten aanzien van de Rijksbegrooting 
en de Rijksrekening, voor zoover daarvan bij 
deze wet niet wordt afgeweken. 

15. Tot de inkomsten van den gewonen 
dienst van het Fonds bebooren onder meer : 

a. de krachtens deze wet geheven rechten ; 
b. de ba.ten, voortvloeiende uit de Crisis

Zuivelwet 1932 (Staatsblad n°. 290) en die, 
voortvloeiende uit de Crisis-Varkenswet 1932 
(Staatsblad n°. 374), voor zoover deze ten goede 
komen aan het Stabilisatiefonds ; 

c. het in artikel 13, onder 2°., bedoelde ge
deelte van de geldelijke opbrengst der ingevolge 
de Tarwewet-1931 gesteunde inheemsche tar
we; 

d. de opbrengst van ten bate van het FondE 
verkochte producten ; 

e. de rente van ten laste van het Fonds ver
strekte credieten; 

/. de rente, volgens de rekening-courant,, 
bedoeld in artikel 22 ; 

g. de bijdrage door het Rijk aan het Fonds 
verstrekt; 

h. het voordeelig slot van den gewonen dienst 
van de laatst afgesloten rekening van het 
Fonds· · 

i. d~ waarde van de aan het einde van het 
be<>rootingsjaar aanwezige producten. 

16. 'l'ot de uitga.ven van den gewonen dienst 
van het Fonds behooren onder meer : 

a. de uitkeeringen wegens steun, ten behoe
ve van eenig product ; 

b. 1 o. uitgaven, voortvloeiende uit de Cri8is
Zuivelwet 1932 (Staatsblad n°. 290) en die, 
voortvloeiende uit de Crisis-V a.rkenswet 1932 
(Staatsblad n°. 374), voor zoover deze ten laste 
komen van het Stabiliteitsfonds; 

2°. de door Onzen Minister aan te wijzen 
kosten, verbonden aan de uitvoering van de 
Ta.rwewet-1931; 

c. de uitgaven voor aankoop van producten ; 
d. de kosten van administratie en toezicht, 

welke de uitvoering va,n deze wet medebrengt ; 
e. de rente, volgens de rekening-courant, be

doeld in artikel 22 ; 
/ . de uitkeering aan het Rijk wegens terug

ga.af van bijdra~en aan het Fonds verstrekt; 
g. het na.deehg slot van den gewonen dienst 

van de laatst afgesloten rekening van het 
Fonds; 
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h. de waarde van de aan het begin van het 
begrootingsjaar aanwezige producten. 

17. 1. Tot de inkomsten van den kapitaal
dienst van het Fonds behooren onder meer : 

a. de 1tflossing van ten laste van het Fonds 
verstrekte credieten ; 

b. de uit 's Rjjks kas aan het .Fonds ver
strekte voorschotten, dienende tot crediet-ver
leening aan eenigen tak van land- of tuinbouw; 

2. '.lot de uitgaven van den kapitaaldienst 
v1tn het Fonds behooren onder meer: 

a. de uitga,en wegens ten laste van het 
Fonds aan eenigen tak van la.nd- en tuinbouw 
verstrekte credieten ; 

b. de terugbetaling aan het Rijk op de voor
schot,ten, bedoeld ondt>r lid 1, sub b, van dit 
artikel. 

18. Onze Minister zendt binnen vier maanden 
na afloop van het begrootingsjaar, de rekening 
van het Fonds aan Onzen Minister van Finan
ciën ter onderzoek toe. 

19. 1. Onze Minister van Financiën zendt 
binnen zes maanden na afloop van het begroo
tingsjaar de rekening van het Fonds aan de 
Algemeene Rekenkamer ter goedkeuring toe, 
onder bijvoeging van de opmerkingen, waartoe 
zijn onderzoek hem aanleiding heeft gegeven. 
Hij doet van zijn bij de rekening gevoegde op
merkingen mededeeling aan Onzen Minister. 

2. De Algemeene Rekenkamer zendt de door 
haar goedgekeurde rekening aan Ons toe, onder 
bijvoeging van hare opmerkingen, welke bij cle 
aanbieding der rekening aan de Staten-Generaal 
worden overgelegd. 

3. Bestaat er bij de Algemeene Rekenkamer 
bezwaar tegen de goedkeuring van de rekening 
van het Fonds, dan geeft zij hiervan kennis aan 
Onzen Minister met uit,noodiging het noodige 
te verrichten, teneinde haar bedenkingen op te 
heffen. 

4. Onze Minister is verplicht binnen een 
maand na ontvangst van de in het vorig lid 
bedoelde mededeeling, d1tt bezwaren tegen de 
i:;oedkeuring zijn gerezen, de Algemeene Reken
kamer in kennis te stellen met hetgeen tot op
heffing van de bezwaren leiden kan. 

5. De Algemeene Rekenkamer kan den in 
het vierde lid genoemden termijn tweemaal met 
ten hoogste een maand verlengen, hetzij op 
verzoek van Onzen Minister, hetzij op grond, 
dat zij, hetgeen tot opheffing der bezwaren is 
medegedeeld, niet voldoende acht en Onzen 
Minister alsnog nader in de gelegenheid wenscht 
te stellen tot opheffing van het gerezen bezwaar. 

6. Na afloop van den in de vorige zinsneden 
bedoelden termijn, neemt de Algemeene Reken
kamer haar eindbeslissing, waarvan zij - indien 
zij niet tot goedkeuring overgaat - tegen on+,. 
vangbewijs mededeeling doet aan Onzen Mi
niste,·. 

20. Blijft de Algemeene Rekenkamer bij 
haar eindbeslissing bezwaar maken tegen de 
goedkeuring van de rekening van het Fonds, 
dan wordt, tenzij inmiddels omtrent het be
zwaar tegen die goedkeuring een regeling naar 
genoegen van het College is getroffen, binnen 
drie maanden, nadat die beslissing ter kennis 
van Onzen Minister is gebracht, bij de Staten
Generaal een voorstel van wet ingediend, hou
dende de bepaling, dat, de rekening van het 
Fonds alsnog door de Algemeene Rekenkamer 
zal worden goedgekeurd. 

• 

21. 1. Het beheer van de kasmiddelen varu 
het Fonds worclt administratief afgescheideru 
van het beheer der overige kasmiddelen van 
het Rijk. 

2. De door het Fonds benoodigde kasmidde
len worden uit 's-Rijks schatkist vE>rstrekt; de
overtollige kasmiddelen van het Fonds worden 
in 's Rijks Schatkist gestort. 

22. 1. Van de geldelijke betrekking tusschen 
het Rijk en het Fonds, voortvloeiende uit de 
bepalingen dezer wet, wordt door Onzen Minis
ter van Financiën en door het, Fonds een 1eke
ning-courant aangehouden. 

2. Onze Minister van Financiën stelt jaarlijks 
vast het percentage van de rente, welke in de 
rekening-courant, bedoeld in het vorig lid,. 
zal worden berekend. 

23. 1. De Algemeene Rekenkamer houdt ter
plaatse waar de boekhouding van het Fonds. 
wordt gevoerd, voor zoover haar dit noodig 
voorkomt, toezicht op de juistheid der bedragen,. 
welke ten laste van en t,en bate van het Fonds 
worden gebracht. Zij onderzoekt aldaar de
boeken, rekeningen, verantwoordingen, be
wijsstukken en verdere bescheiden, zooals zij 
dat noodig acht voor het uit-oeren van de taak 
haar h~i de wet opgedra.gen. 

2. Alle bewijzen en bescheiden, van welken 
aard ook, de boekhouding en de administratie· 
betreffende, blijven berusten ter plaatse, waar
Onze Minister dit ten behoeve van de boekhou
ding van het Fonds bepaalt. 

24. Het bepaalde in de artikelen 27, 28, 29,. 
tweede, derde, vierde en vi,ifde lid, 31 tot en 
met 38, 76 tot en met 83 der Comptabiliteits
wet 1927 (Staatsblad n°. 259) is op het Fonds· 
niet v11-n toepassing. 

§ 7. Organen van. bijstand en advies. 

25. l. Er wordt ingesteld eene Centrale 
Commissie, welke eiaener beweging bevoeod en, 
desgevraagd, verpli ; ht is advies uit te br~ngen 
met betrekking tot de ingevolge deze wet te 
nemen maatregelen en met betrekking tot de 
wetten, genoemd in artikel UL Desgevraagd 
verleent zij bijstand in de uitvoering van deze 
maatregelen en wetten. 

2. De Commissie bestaat uit ten minste 7 
leden en ten hoogste 11 leden. 

3. De leden der Commissie worden door Ons. 
benoemd OP, voordracht van Onzen Minister,. 
behoudens eén lid, dat door Ons wordt benoemd 
op voordracht van Onzen Minister van Finan
ciën. De Regeeringscommissaris voor de hulp
verleening aan de melkveehouderij, de Regee
ringscommissaris voor de uitvoering van de 
Crisis-Varkenswet 1932 en de Regeerings
comm.issaris voor de uitvoering van de Tarwe
wet-1931 zijn ambtshalve lid der Commissie. 

4. De Commissie brengt hare adviezen recht
streeks uit aan Onzen Minister. Elk advies 
wordt vastgesteld bij meerderheid van stemmen 
Ieder lid is bevoegd van zijne afwijkende mee
ning bij afzonderlijke nota aan Onzen Minister 
te doen blijken. 

5. Bij algemeenen maatregel van bestuur 
worden nadere regelen gesteld ten aanzien van 
de bevoegdheid, samenstelling, benoeming en 
werkwijze der Commissie. 

6. In den algemeenen maatregel van bestuur, 
bedoeld in het vorige lid, worden ook regelen 
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gesteld voor de instelling van districts-com
IJ?-issies, en zoo noodig van plaatselijke commis
sies, welke aan de Commissie advies uitbrengen 
en bijstand verleenen. 

. 7 .. De grenzen der in het vorige lid bedoelde 
districten worden door Onzen Minister bepaald. 

"26. De _besturen der provinciën en gemeenten 
ZIJD verplicht Onzen Minister bij de uitvoering 
van deze wet hunne medewerking te verleenen. 

§ 8. Bepalingen, betrefjende de Grisis-Zuivel
Gentrale en de Nederlandsche Varkenscentrale . 

27. A1le besluiten van de Crisis-Zuivel
Centrale en van de Jederlandsche Varkens
Centrale, welke geldelijke gevolgen of eenig 
rechtsgevolg kunnen hebben, voor zoover die 
besluiten _nader bjj algemeenen maatregel van 
bestuur ZIJD aangewezen, behoeven de machti
ging van Onzen Minister, de Commissie gehoord. 

§ 9. Sancties en Strafbepalingen. 

28. Onze Minister is bevoegd bij overtreding 
van doo_r hem, Ju:achtens d~ze wet gegeven 
voorschriften en b1J vaststellmg van bedrieg
lijke handelingen dengene, die zich naar het 
oordeel des Ministers daaraan schuldig maakt, 
van steun geheel of gedeeltelijk voor bepaalden 
of onbepa,alden tijd uit te sluiten. 

29. 1. Hij, die handelt in strijd met een der 
krachtens deze wet vastgestelde voorschriften 
of met eene voorwaarde, als bedoeld in de arti
kelen 8, 9 en 10, wordt gestraft met hechtenis 
van ten hoogste een jaar of geldboete van ten 
hoogste f 10,000. 

2. Het feit wordt beschouwd als eene over
treding. 

3. Voorwerpen, den veroordeelde toebehoo
rende, waarmede of ten aanzien waarvan de 
overtreding_ is gepleegd, kunnen worden ver
beurd verklaard. 

4. De rechter kan de openbaarmaking van 
zijn uitspraak gelasten. 

30. Indien de overtredingen, bij deze wet 
strafbaar gesteld, zijn gepleegd door of vanwege 
e~ne naamiooze vennootschap, eene coöpera
tieve of andere rechtspersoonlijkheid bezit
tende vereeniging of eene stichting, wordt de 
strafvervolging ingesteld en de straf uitgespro
ken tegen de leden van het bestuur. Geen straf 
wordt uitgesproken tegen hem, van wien blijkt, 
dat de overtreding buiten zijn toedoen is ge
pleegd. 

31. Met het opsporen van de overtredingen, 
bij deze wet strafbaar gesteld, zijn belast, be
halve de bij artikel 141 van het Wetboek van 
Strafvordering aangewezen ambtenaren: 

a_. _ de ambtenaren van Rijks- en gemeentt;i
pohtie; 

b. de ambtenaren van invoerrechten en ac
cijnzen; 

c. zij, die daartoe door Onzen Minister zijn 
aangewezen. 

32. 1. De ambtenaren, in het voorgaande 
artikel bedoeld, zijn te allen tijde bevoead ter 
inbeslagneming de uitlevering te vordere~ van 
alle voorwerpen, die kunnen dienen om de waar
heid aan den dag te brengen. 

2. Zij kunnen te allen tijde inzage vorderen 
van alle bescheiden, die op zoodanige voor
werpen betrekking hebben. 

33. 1. Zij zijn tot het opsporen van de over-

tredingen, bij deze wet strafbaar gesteld, be
voegd elke plaats, daaronder begrepen besloten 
lokalen, erven en woningen te betreden. 

2. Indien _hu~ de_ toegang wordt geweigerd, 
verschaffen z~J zich dien desnoods met inroeping 
van den sterken arm. 

3. In woningen treden zij tegen den wil van 
den bewoner niet binnen dan op vertoon van 
een bijzonderen schriftelijken last van den com
missaris van politie, en in gemeenten, waar geen 
commissaris is, van den burgemeester. Van dit 
binnentreden wordt binnen tweemaal vier en 
twintig uren proces-verbaal opgemaakt. Daarin 
wordt mede van het tijdstip van het binnen
treden en van het daarmede beoogde doel mel
ding gemaakt. 

§ 10. Slot- en overgangsbepalingen. 

34. 1. De bepalingen dezer wet treden in 
werking op door Ons vast te stellen tijdstippen. 

2. Deze wet kan worcien aangehaald als 
Landbouw-Crisiswet, met vermelding van den 
jaargang van het Staatsb/,ad, waarin zij is ge
plaatst. 

3. Zoo spoedig mogelijk wordt een wetsont
werp ingediend, strekkende om in de Crisis
Zuivelwet 1932 (Staatsblad n°. 290), de Crisis
Varkenswet 1932 (Staatsblad n°. 374) en de 
Crisis-Uitvoer"°et 1931 (Staatsb/,ad n°. 553} 
zoodanige wijzigingen aan te brengen als in 
verband met deze wet wordt vereischt. 

35. 1. Na het vaststellen eener bepaling als 
bedoeld in artikel 9, zal in elk voorkomend geval 
aan de Staten-Generaal onverwijld een voor
stel van wet ter goedkeuring daa,rvan worden 
gedaan. 

2. Indien het voorstel wordt ingetrokken of 
indien een van de beide Kamers der Staten
Generaal tot niet aanneming van het voorstel 
besluit, wordt de bepaling dadelijk ingetrokken . 

36. Bij het volledig in werking treden van 
deze wet treden het Crisis-Zuivelfonds en het 
Stabilisatiefonds van rechtswege in liq nidatie. 
Het batig of nadeelig saldo na vaststelling der 
liquidatierekening komt ten bate of ten laste 
van het fonds. 

37. Zoo spoedig mogelijk na het in werking 
treden van deze wet worden alle baten en lasten, 
betreffende alle overige reeds getroffen steun
maat,regelen ten behoeve van den land- en 
t,uinbouw, naar het fonds overgebracht. 

38. 1. Door Ons kan, op voordracht van 
Onzen Minister, in bijzondere &evallen van door 
Ons krachtens deze wet geste1de voorschriften 
ontheffing worden verleend. 

2. Onze Minister kan in bijzondere door hem 
te beoordeelen gevallen van door hem krach 
tens deze wet gestelde voorschriften ontheffing 
verleenen. 

39. Wij behouden Ons de bevoegdheid voor 
ter bevordering van een goede uitvoering van 
deze wet nadere regelen te stellen. 

40. Deze wet vervalt den eersten Januari 
1934. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 5den Mei 193R. 

WILHELM! A . 
De Minister van Economische Zalcen en Arbeid, 

T. J. Ver schuur. 
De Minister van Financiën, d e Geer. 

( Uitgeg. 9 .lJ!lei 1933.) 
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s. 262 . 
5 Mei 1933. WE'r, houdende goedkeuring van 

den onderhandschen verkoop aan de ge
meente DoeJJburg van eenige perceelen 
grond en water, welke hebben behoord tot 
de voormalige vesting Doesburg. 

Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat de gemeente Doesburg in koop heeft ge
vraagd eenige perceelen grond en water, welke 
hebben behoord tot de voormalige vesting 
Doesburg, en dat het belang van den Staat 
zich tegen dezen verkoop niet verzet; 

Zoo is het, dat Wij, den R aad van State enz. 
Eenig artikel. 

Goedkeuring wordt verleend aan den onder
handschen verkoop aan de gemeente Doesburg 
van eenige, in na te noemen akte nader om
schreven, perceelen grond en water, welke 
hebben behoord tot de voormalige vesting Does
burg, welke verkoop is geconstateerd bij de in 
afschrift aan deze wet gehechte akte, d.d. 14 
October 1932. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te ' s-Gravenhage, den 5den Mei 

1933. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, de Ge e r. 
( Uitgeg. 24 M ei 1933.) 

Afschrift. 

VERKOOP. 

De ondergeteekenden: 
1. Fran Adolf van Seters, Ontvanger der 

Registratie en Domeinen te Doetinchem, han
delende namens den Staat der Nederlanden, 
hiertoe gemachtigd bij brief van den Direc
teur der Registratie en Domeinen te Arnhem 
d.d. 14 Maart 1932, n°. 2429, en 4 October 
1932, n°. 8883, gegrond op de missive van den 
Minister van Financiën d.d. 15 December 
1931, n°. 7, afd. Domeinen, en 29 September 
1932, n°. 11, afd. Domeinen; 

2. J onkheer Gerard Arnold Adriaan a-
huijs, burgemeester der gemeente Doesburg, als 
zoodanig deze gemeente vertegenwoordigende 
en tevens handelende ter uitvoering van het 
beslui t van den gemeenteraad d.d. 6 October 
1931, n°. 8, goedgekeurd bij besluit van Ge
deputeerde Staten van Gelderland d.d . 20 
October 1931, n°. 141, 

zijn overeengekomen als volgt: 
De Staat der Nederlanden verkoopt en 

draagt in eigendom over onder voorbehoud 
van goedkeuring door de wet aan de gemeente 
Doesburg, die in koop en eigendomsoverdracht 
aanneemt: 

Eenige perceelen grond en water behoorende 
tot de voormalige vesting Doesburg, kadas
traal bekend gemeente Doe burg, sectie A. n°. 
78, B, no . 928, 924, 925, 922, 910, 912, 915, 
en gemeente Keppel, sectie G, n°. 850, te
zamen groot ± 24,34, 73 H.A., met uitwnde
ring van een gedeelte van het perceel sectie 
B, n°. 910, hetwelk is gelegen ten oord
westen van de lijn, getrokken op een afstand 
van 4 Meter ten Zuidoosten van en evenwijdig 

aan de as van het gedeelte der Rijkskrib n°. 
43700 aan den rechteroever van den IJssel 
onder Doesburg, dat evenwijdig loopt met de 
1·echter normaallijn. 

Deze verkoop is aangegaan voor de som van 
f 15,685 en onder de volgende bepalingen: 

Art. 1. H et verkochte gaat op de koopster 
over in den toestand, waarin het zich bevindt, 
met alle daaraan verbonden lasten, heerschen
de en lijdende erfdienstbaarheden. Op het per
ceel gemeente Doesburg, sectie B , n°. 924, be
vindt zich een gebouwtje, hetwelk eigendom is 
van de schietvereeniging Doesburg en om
streken. 

De tennisbaan op Doesburg, sectie B, n°. 
922, is eigendom van de Doesburgsche Tennis
club. 

De vergunningen tot het hebben dezer wer
ken zijn ingetrokken te rekenen van den dag 
van de overschrijving dezer akte ten hypo
theekkantore. 

Art. 2. De Staat is tot geenerlei vrijwaring, 
behalve die voor den eigendom, gehouden, 
terwijl alle navordering wegens over- en onder
maat wordt uitgesloten. 

Art. 3. Het verkochte kan in genot worden 
aanvaard bij de betaling der koopsom; de 
grondbelasting en andere zakelijke lasten op 
het verkochte drukkende zijn vanaf 1 J anuari 
van het jaar, volgende op dat, waarin de 
wettelijke goedkeuring op deze overeenkomst 
is verkregen, voor rekening van de koopster. 

Art. 4. De koopsom moet worden betaald 
ten kantore van den Ontvanger der Registratie 
en Domeinen te Doetinchem binnen acht da
gen na door voornoemden Ontvanger aan de 
koopster gedane mededeeling van de wettelijke 
goedkeuring op deze overeenkomst. 

Art. 5. Ten behoeve van het in deze over
dracht begrepen perceel kadastraal bekend 
sectie B, n°. 928, en ten laste van het aan den 
Staat verbleven perceel secti e B, n°. 927, wordt 
de erfdienstbaarheid van weg gevestigd. 

De koopster is verplicht op de scheiding der 
perceelen sectie B, nos. 926 en 927, een af
ra tering, voorzien van een draa ibaar hek, te 
plaatsen en te onderhouden, een en ander in 
overleg met en ten genoegen van den Eerst
aanwezend Ingenieur der Genie; bovendien is 
de koopster verplicht op de grenzen der per
ceel en sectie B, nos. 924 en 928, met het aan 
den Staat verbleven perceel n°. 926, benevens 
op de grens tu schen de perceelen nos. 922 en 
920, een terreinafscheiding te plaatsen en te 
onderhouden in overleg met en ten genoegen 
van voormelden Eerstaanwezend Ingenieur. 

Art. 6. Ten behoeve van de aan den Staat 
verbleven perceel en kadastraal bekend sectie 
B, nos. 926 en 927, en ten laste van het over
gedragen perceel n°. 925 en mede ten laste van 
den rijweg bij de Kraak, uit den straatweg 
van Doesburg op Doetinchem links uitgaande 
bijna evenwijd ig aan gemelden straatweg en 
kadastraal bekend gemeente Doesburg, sectie 
B, ongenummerd, tot aan het overgedragen 
perceel n°. 925 en daar uitkomende tusschen 
de grenspalen nos. 43 en 44, wordt de erf
dienstbaarhe id van weg gevestigd. 

Art. 7. Ten laste van het verkochte ge
deel te van perceel gemeente Doesburg, sectie 
B, n°. 910, en ten behoeve van de Rijkski-ib 
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n°. 43700 aan den rechteroever van den IJssel, 
kadastraal bekend gemeente Angerlo, sectie 
B, n°. 719, gedeeltelijk, en gemeente Does
burg, sectie B , ongenummerd, wordt gevestigd 
de erfdienstbaarheid om te gedoogen, dat 
van perceel 910 gebruik wordt gemaakt voor 
de uitvoering van onderhoudswerk door den 
Rijkswaterstaat aan gemelde Rijkskrib. 

Art. 8. De vestingwallen moeten als water
keerend werk in stand worden gehouden. De 
vestingwerken mogen niet zoodanig worden 
afgegraven, dat zij a ls waterkeering niet ten 
volle meer dienst kunnen doen. 

Onverminderd de op dit punt bestaande be
palingen van publiekrechtelijken aard ver
beurt de koopster eene boete van f 25,000 voor 
iedere overtreding van dit artikel , gepleegd 
gedurende den tijd, dat zij eigenares of zake
lijk rechthebbende is. 

Of een overtreding gepleegd is wordt be
slist door den Minister van W aterstaat. 

Art. 9. Krachtens de Telegraaf- en Tele
foonwet 1904 bevinden zich in den verkochten 
grond telegraaf- en telefoonkabels. 

Art. 10. Mocht de gemeente te eeniger tijd 
overgaan tot overdracht in welken vorm ook 
van het geheel of van een gedeelte der bij 
deze akte verkochte onroerende goederen, dan 
is zij verplicht om bij de te sluiten overeen
komsten op te nemen: 

a. wanneer het vast goed betreft grenzende 
aan het perceel Doesburg n°. 926 of vast goed 
grenzende aan de oostzijde van het perceel 
Doesburg n°. 920: de bepaling van artikel 5, 
tweede lid; 

b. wanneer het de vestingwallen of een deel 
daarvan betreft: de bepaling van artikel 8. 

Bij elke volgende overdracht is de overdra
gende partij verplicht deze verplichtingen aan 
den nieuwen e igenaar op te leggen ten behoeve 
van den Staat. 

De gemeente en elke volgende overdragende 
partij zijn gehouden van uur en plaats der 
overdracht zoo tijdig aan den Minister van 
Financiën kennis te geven, dat de Staat bij de 
overdracht vertegenwoordigd kan zijn ten 
e inde het te zijnen behoeve gemaakte beding, 
in het vorig l id bedoeld , aan te nemen. 

Indien een der bepalingen in de vorige drie 
leden omschreven niet wordt nagekomen is de 
overtreder aan den Staat verschuldigd eene 
boete van f 1000 in het geval sub a en van 
f 25 ,000 in het geval sub b, waarvoor hij met 
zijn voorganger in den e igendom hoofdelijk 
aansprakelijk is . 

Art. ll. Voor zoover de verkochte gronden 
belast zijn met het recht van jaagpad zijn zij 
onderworpen aan a rt. 7, titel 28, van de ordon
nance des Eaux et forets du mois d'Aout 1669, 
krachtens welk artikel aan den eigenaar van 
den grond onder meer de verplichting is op
gelegd om voor het jaagpad eehe breedte van 
7, 78 M. open te laten . 

Art. 12. Voor zoover op de verkochte gron
den de last van publieken weg rust en voor 
zoover mocht worden aangenomen, dat de 
Staat voorheen als eigenaar van eenig deel 
van het verkochte onderhoudspl ichtig was, 
gaan deze I asten over op de koopster, die den 
Staat vrijwaart voor elke vordering welke te 
d ier zake jegens hem mocht worden ingesteld. 

Art. 13. Ten behoeve van de aan den Staat 
toebehoorende perceelen kadastraal bekend 
gemeente Doesburg, sectie D, nos. 916 en 917, 
en ten laste van het in deze overdracht begre
pen perceel sectie B , n° . 915, wordt de erf
dienstbaarhe id van weg gevestigd. 

De Staat heeft het recht in dezen weg, ka
dastraal bekend sectie B , n° . 915, of in eenig 
onderdeel daarvan uitwegen en andere werken 
te maken, te doen maken en te behouden en 
verbindt zich na voltooiing dezer werken het 
stuk, waarin h ij heeft laten werken, in behoor. 
lij ken toestand weer op te leveren, alles zon
der eenige betaling. 

Indien te eeniger tijd, ten gevolge van eenige 
p laatselijke verordening, van den Staat ter 
zake eenige betaling wordt gevorderd, zal de 
gemeente op eerste vordering een bedrag, ge
lij k aan het betaalde, aan den Staat uitkeeren. 

Art. 14. Met ingang van den dag van beta
ling der koopsom eindigt de huurovereenkomst 
tusschen den Staat en de gemeente Doesburg 
betreffende de batterij aan den linker I J ssel
oever krachtens akte d.d. 1 November 1896. 

Gelijktijdig met de koopsom betaalt de ge
meente een evenredig deel der pacht ad f 4 
's jaars, gerekend van 1 Januari 1932 tot den 
dag der betaling. 

Recogn ities, wier verschijndag vóór den dag 
der betaling ,der koopsom valt, komen ten 
bate van den Staat. 

Art. 15 . · De kosten dezer a kte zijn voor 
rekening van de koopster en moeten door 
haar · binnen 8 dagen na opgave door voor
noemden Ontvanger te diens kantore worden 
voldaan tegen uitreiking van een exemplaar 
dezer a kte. 

De overschrijving dezer akte ten hypotheek
kantore zal geschieden door de zorg van ge
melden Ontvanger. 

T en slotte verklaart de eerstondergeteekende, 
dat ten aanzien van overwegen over den bij 
deze verkochten grond, welke zijn verleend of 
vergund aan of worden uitgeoefend door der
den, het volgende bekend is: 

a. blijkens de na te noemen processen-ver
baal: 

1 °. In het proces-verbaal van 14 Maart 
1849, houdende grensregeling tusschen den 
Staat en J acobus van Barneveld Wzn. te Does
burg, is vermeld: 

Ov,erpad over het peneel gemee,~te K eppel , 
sectie G, n°. 233 . 

De eigenaar van het perceel nummer negen 
en tachtig (89), sectie G, gemeente Keppel, 
heeft het regt van overpad, ook met voertui
gen, over het gedeelte grond, hetwelk vanaf 
den Dremptschen dijk, buiten langs de For
tificatiegracht op 's Rijks gronden tot aan het 
perceel gemeente Keppel , sectie G , n°. 32, 
loopt en bekend is onder de ~emeente K eppel , 
sectie G , n°. 233 . 

2°. In het proces-verbaal van 21 Maart 
1849, houdende grensregeling tusschen den 
Staat en Gerrit H endrik Smit te Drempt, ge
(woonplaats niet vermeld), is vermeld: 

Overpad over het perceel gemeente K eppel, 
sectie G, 11°. 233 . 

De e igenaar van het perceel nummer negen 
en dertig (39), sectie G, gemeente Keppel, 
heeft het regt van overpad ook met voer tu ig·en 
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over het gedeelte grond, hetwelk vana f den 
Dremptschen dijk, bui ten langs de Fort ificatie 
g racht op ' s Rijks gronden tot aan het perceel 
gemeente K eppel , sectie G, n°. 32, loopt en 
bekend is onder gemeente K eppel, sectie G. 
n°. 233 . 

3°. In het proces-verbaa l van 27 Maa rt 
1849, houdende grensregeling tusschen den 
Stàat en Jhr. Mr. L . van Schuijl enburch 
(woonpl aats n iet vermeld ), is vermeld: 

Overpad over het pe,·ceel gemeente K eppel , 
sectie G, n° . 288 . 

De e igenaa r de r perceelen nos. 32, 37 en 38 
heeft het regt van overpad, ook met voer
tuigen, over het gedeelte grond, hetwelk vanaf 
den Dremptschen dijk, tot aan het pe rceel n° . 
32 bui ten langs de Fort ificatiegracht op 
's Rijks g ronden loopt en bekend is onder ge
meente K eppel , sectie G, n° . 233. 

b. Blijkens oud gebru ik: 
1. l'oetpad va.n Doe.,burg op St eenderen 

ov,er n° . 283 , sectie G, gem eente K eppel. 
H et g roote voetpad , van Steenderen loopen

de door de gemeente Hum melo en K eppel tot 
aan de Stad Doesburg, en zich, buiten de For
tificatiebrug, op den straatweg van Doesburg 
op Doetinchem, met denzelven vereen igende, 
za l over ' s Rijks gronden mogen loopen, zoo
a ls di t tha ns plaats heeft , van bij paal n° . 19 
der bu itenscheiding, b innen langs de l ijn, di e 
de palen n° . 19 en n°. 18 vereenigt , tegen h/')t 
kadastrale n°. 234, sectie G , gemeente K eppel , 
en weder doorsnijdende de I ijn, di e de pal en 
n°. 18 en n°. 17 dezer sche iding vereenigt. 

H et Rijk hel;l ft het onderhoud van di t voet
pad, voor zooverre he t over Rijksgrond loopt, 
welk onderhoud zich echter a ll een bepaalt tot 
het vla k houden van hetzelve, zonder er gr ind 
of za nd, of iets anders op te brengen . H et 
Rijk staat toe aan de eigenaren in het Z ieder
veld, waardoor dit pad zich uitstrekt, om een 
slagboom voor hunne rekening te plaatsen en 
onderhouden op 's Rijks grond, b innen la ngs 
de lijn , di e de palen n°. 17 en n°. 18 voor
noemd vereeni gt, doch onder voorwaarde, van 
ten dienste va n het Rijk een sleutel van dezen 
s lagboom a f te staan, ten e inde het Rij k d ien 
ten a ll en tijde voor zij n gebru ik kan doen ont
sluiten. Di t een en ander is gegrond op lang
du r ig gebruik. 

2. K e-e,·ka.de la.ngs de Forti/icatiegracht, m et 
de J,aaronde,· bestaande duike,·. 

H et dijkbestuur der Dremptsche, Oldenhaaf
sche, H ooglurenscbe en Ol denburgsche dijken , 
a lsook de e igenaren der perceelen, grenzende 
tegen Rijk gronden vanaf den D remptschen 
dijk tot aa n den Nieuwen IJssel, hebben het 
reg t van ovei'pad , ook met voertu igen, over 
het gedeelte de r K eerkade, hetwelk a ldaa r 
bui ten langs de Fortificatiegracht op 's Rijks 
g ronden rnst . 

All e rechten en verplich t ingen, ui t voren
staande processen-ve rbaal voor den Staat voort.. 
vloeiende, a lsmede de verplich tingen, geg rond 
o p o ud gebruik, worden onvermi nderd het 
bepaa lde bij art ikel 11 dezer a kte door de 
koopster overgenomen . 

Door dezen verkoop word t niets beslist om
trent de ve rpl icht ingen tot onderhoud of ve r
nieuwing va n de brug over het B roekhuizer
water. 

Aldus in duplo opgemaakt en geteekend. 
Doesburg, 14 October 1932. 

(get.} F . A . van Seters, 
Ontvanger der R egistratie 

s. 263. 

en Dom einen. 

(get .} Nahuijs, 
Burgem eeste,·. 

Voor gelijkluidend afschrift, 
D e S ecreta,·is- Generaal 

va.n het M inisterie va.n Financiën, 
(get.} van Asch va n Wijck. 

5 M ei 1933. BESLU IT tot nadere w11 z1g mg 
van het Konink lij k beslui t van 15 Septem
ber 1928 (Staatsbla.d n°. 372}, 1 houdende 
instell ing van raden van beroep voor de 
di recte belasti ngen en vaststelling van be
pali ngen nopen die coll eges. 

Wij WILHELM! A , enz . ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Justit ie van 5 April 1933, 2de Afdeeling A , 
n ° . 870; 

Gezien de wet van 19 December 1914(Staats
bla.d n°. 564), laatstelijk gewijzigd bij de wet 
van 7 F ebruar i 1929 (Sta.atsbla.d n°. 38} ; 
H ebben goedgevonden en verstaan te bepalen : 

Ons beslui t van 15 S eptember 1928 (Staats
bla.d n °. 373 ), gewijzigd bij Onze besluiten van 
26 April 1930 (S ta.a.tsbla.d n°. 150) en van 15 
April 1932 (Staatsbla.d n°. 165}, wordt nader 
gewijzi gd a ls volgt: 

A rt. I . I n de alinea, aanvangende met 
" Gezien de a r t ikelen" wordt in plaats van 
" 15" gelezen " 15bis" en worden de woorden 
" gewijzigd bij de wet van 23 Maart 1918 
(Staatsbla.d n° . 172} " vervangen door: ,,gelijk 
deze wet sindsdien is gewijzigd". 

Art. II. Artike l 3 wordt gelezen: 
" De voorzitters van de raden van beroep en 

de leden, die in eene enkelvoudige kamer op
t reden, a lsmede hunne pl aatsvervangers, ge
nieten een vacatiegeld van vijftien gulden en 
de over ige leden van die raden, a lsmede hunne 
pl aa tsvervangers, genieten een vacatiegeld van 
twaalf gulden voor eiken dag, waarop zij eene 
vergadering bijwonen." 

Art. III. I n a rtikel 4 worden de woorden 
,,Depa rtement van Financiën" gelezen: ,,De
partement van Justitie" . Tusschen de woorden 
,, leden" e n "worden" word t ingevoegd : 
,, , niet optredende in eene enkelvoudige ka
mer " 

Art.· IV. De art ikelen 5 en 6 vervallen. 
Art. V. Artikel 7 wordt gel ezen: 
,,D e kosten van huur, verwarming, verlicl1-

t ing en schoonhouden van het lokaal , waarin 
de raad vergadert, en van de bediening van 
den raad worden door Onzen Ministe r van 
Justit ie vastgesteld." 

Art . VI. In a rt ikel 8, eerste lid, worden 
de woorden "artikel 15" gelezen: ,,artikel 
15bis". 

Aan het derde lid wordt toegevoegd: ,,De 

1 L ees S . 373. 
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decl aratie wordt ingezonden aan het Departe
ment van Justitie." 

Het vierde lid wordt gelezen als volgt: 
,,Waar in dit artikel sprake is van den voor

zitter, wordt daa ronder begrepen het lid op
tredende in eene enkelvoudige kamer." 

Art. VII. In artikel 10 worden de woorden 
,,a rtikel 15" gelezen: ,,artike l 15bis". 

Overgangsbepaling. 

De vergoeding voor bureaukosten, bedoeld 
in artikel III der wet van 7 Februari 1929 
(Staatsblad n°. 38) bedraagt ten hoogste 
f 2000 's jaars. H et bedrag dezer vergoeding 
wordt door Onzen Minister van Justitie gere
geld. 

Onze Ministe r van Justitie is belast met de 
uitvoer ing van di t besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 5den Mei 1933. 
WILHELM! A . 

D e M in.iste,· van J ustitie, J. Don n er. 
(Uitgeg. 12 M ei 1933.) 

s. 264. 

6 M ei 1933 . BESLUIT tot vernietiging van 
het bes! uit van den raad van Elst d.d. 
24 J anuari 1933, waarbij is vernietigd een 
voorwaarde , verbonden aan een, aan H. S . 
J ansen te L ent door burgemeester en wet
houders verleende, vergunning voor den 
bouw va n een woonhuis. 

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

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken, 
van 30 Maart 1933, n°. 1950 M/PBR, afdee
l ing Volksgezondheid , betreffende het bes! uit 
van den raad van Elst d.d . 24 J anuari 1933, 
waarbij is vernietigd een voorwaarde, verbon
den aan een, aan H . S . J ansen te L ent door 
burgemeester en wethouders verleende, vergun
ning voor den bouw van een woonhuis; 

Overwegende, dat volgens de bedoelde voor
waarde zou worden a fgeweken van het onder
werpelijk bouwplan - voor welks ongewijzigde 
uitvoer ing burgemeester en wethouders fe itelijk 
vergunn ing hebben geweigerd - en dat het 
raadsbeslui t strekt tot het verleenen va n bouw
vergunning overeenkomstig de aanvraag van 
Jansen; 

Overwegende, dat volgens artikel 6, tweede 
1 id , van de Woningwet bouwvergunning moet 
worden geweigerd indien niet wordt voldaan 
aan de bouwverordening voor de betrokken 
gemeente; 

dat het dak van het ontworpen huis met 
pannen gedekt zou zijn en een helling zou 
hebben van ongeveer 75 graden, terwijl in ar
t'ke l 37 va n de bouwverordening van de ge
meente Elst een heli ing van slechts 60 graden 
wordt toe ge l aten; 

Gezien artikel 185 van de gemeentewet; 
Den R aad van State gehoord (advies van 

25 April 1933, n°. 33); 
Ge let op het nader rapport van Onzen Mi

nister van Staat, Minister van Binnenlandsche 
Za ken, van 2 Mei 1933, n°. 3296 M/P.B .R. , 
afdeeling Volksgewndhe id; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
vorenbedoeld besluit van den raad van Elst 

d .d. 24 J anuari 19 33 te vernietigen wegens 
str ijd met de wet. 

Onze Minister van Binnenland che Za ken is 
belast met de uitvoering van dit bes! uit, dat 
in het Staatsblad za l worden geplaatst en 
waarvan a fschrift zal worden gezonden aan 
den R aad van State. 

's-Gravenhage, den 6den Mei 1933. 

s. 265. 

WILHELMINA. 
De Minister van Staat, 

Minister· van B innenlandsche Z aken, 
R u y s d e B e e r e n b r o u c k. 

( Uitgeg . 23 Mei 1933.) 

6 M ei 1933 . BESLUIT tot vernieti gi ng van 
de bes] uiten van burgemeester en wet
houders van Goo,· van 23 J uli 1932, waar
bij D. Aal.derink, M. J . B ekhuis, G. J. 
Haaf kes en J. J . W. L ee1nreize, a ll en te 
Goor, op de lijst, bedoel d in artikel 17 der 
Drankwet (Staatsblad 1931, n°. 476), wer
den geplaatst. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Ministe r van 

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken van 
24 Maart 1933, n°. 1000 G., Afdeeling Volks
gezondheid; 

Overwegende, <lat burgemeester en wethou
ders der gemeente Goor bij besluit van 25 Juni 
1932 aan D. Aalderink, M. J. Bekhuis, G. J . 
H aafkes en J . J. W. Leemre ize, a ll en te 
Goor, een vergunning voor den verkoop van 
sterken drank in het klein hebben geweigerd 
uitsluitend op grond, dat het vastgestelde 
maximum aantal ve ,·gunningen was berei kt; 

Overwegende, dat a rtikel 17 , lid 1 , der 
Drankwet (Staatsblad 1931, n° . 476) o . a. 
voorschrij ft, da burgemeester en wethouders 
de namen van h n, op wier verzoek om een 
vergunning a fwij zend moest worden beschikt 
uitsluitend op g rond, dat het vastge telde maxi
m um is bereikt, op een daartoe bestemde lijst 
p laatsen , indien zij binnen twee weken na den 
dag, waarop de beschikking is uitgereikt, een 
daartoe strekkend schriftelijk verzoek doen; 

Overwegende, dat het hierbedoel de verzoek 
van A alderi nk, Bekhuis. H aafkes en Leem
reize voornoem d 21 Juli 1932 bij burgemeester 
en wethouders is binnengekomen, zoodat dit 
vel'zoek is gedaan ongeveer vier weken na den 
dag, waarop de beschikking is u itgere ik t; 

Overwegende, dat derhalve de besluiten van 
burgemeester en wethouders van Goor, waarbij 
de namen Aalderink, Bekhuis, H aafkes en 
Leemreize op de lij st, bedoeld in a rtikel 17 
der Drankwet (Staatsblad 1931, n°. 476), wer
den geplaatst zijn genomen in st,;jc] met a rti
kel 17, lid 1, del' Drankwet (Staatsb lad 1931, 
n°. 47 6) , derhal ve zijn in strijd met de wet; 

Gelet op artike l 185 der gemeentewet; 
Den R aad van State gehoord (advies van 

25 April 1933, n° . 31) ; 
Gez ien het nader rapport van Onzen Minis

ter van Staat, M iniste r van Binnen la ndsche 
Zaken van 4 Mei 1933, n°. 1871 G. afdeeling 
Volksgezondheid; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
voornoemde beslu iten van burgemeeste r en 

wethouders van de gemeente Go o,r van 23 J ui i 



1933 ö-10 MEI tS. 265-268) 286 

1932 te vernietigen wegens strijd met de wet. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Sta,atsblad zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 6den Mei 1933. 

s. 266. 

WILHELMINA. 
De Ministm· van Staat, 

:Minister van Binnenlandsche Zaken, 
R u y s d e B e e r e n b r o u c k. 

(Uitgeg. 23 M ei 1933.} 

6 M ei 1933. BESLUI'r, waarbij met toepas
sing van artikel 16 der Bedrijvenwet 
(Staatsblad 1928, n°. 249), een bedrag 
uitgetrokken op de begrooting van het 
Staatsbedrijf der Algemeene Landsdruk
kerij voor 1932 wordt toegevoegd aan den ' 
overeenkomstigen post van de begrooting 
van genoemd bedrijf voor het dienstjaar 
1933. 

s. 267 . 

6 M,ei 1933. BESLUIT tot wijziging van ar
tikel 6 eerste lid, van en tot invoeging 
van ee'n artikel 7bis in het Koninklijk 
besluit van 29 Januari 1924 (Staatsblad 
n° . 23), laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk 
besluit van 31 Juli 1931 (Staatsblad n°. 
351), tot vaststelling van de _regeling van 
de wijze van uitbetalen der Jaarwedde en 
wedde van de onderwij zers aan de open
bare lagere scholen, bedoeld in artikel 30, 
vierde lid, der Lager-onderwijswet 1920, 
en tot het stellen van regelen betreffende 
verlof tot afwezigheid en inhouding van 
die jaarwedde of wedde bij dat verlof. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van 
11 Apri l 1933, n°. 32293, afdeeling Lager 
Onderwijs Algemeen; 

Overwegende, dat het wenschelijk is artikel 
6 eerste lid van Ons besluit van 29 Januari 
1924 (Sta,ats'blad n°. 23), laatstelijk gewijzigd 
bij Ons besluit van 31 Juli 1931 (Staatsblad 
n°. 351), tot vaststelling van de regeling van 
de wijze van uitbetalen der jaarwedde en 
wedde van de onderwijzers aan de openbare 
lagere scholen, bedoeld in artikel 30, vierde 
lid, der Lager-onderwijswet 1920, en tot het 
stellen van regelen betreffende verlof tot af
wezigheid en inhouding van die jaarwedde of 
wedde bij dat verlof, te wijzigen en een artikel 
7bis in dat besluit in te voegen; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
2 Mei 1933, n°. 32); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 5 Mei 1933, n° . 4266, 
afdeeling Lager Onderwijs Algemeen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. I . Artikel 6, eerste lid , van Ons be

sluit van 29 Januari 1924 (Staatsblad n°. 23), 
laatstel ijk gewijzigd bij Ons besluit van 31 Juli 
1931 (Sta,atsblad n°. 351), wordt gelezen als 
volgt: 

1. Wordt aan een onderwijzer, buiten de 
gevallen, bedoeld in de artikelen 2, 2bis, 3, 4 
en 5, een verlof verleend voor I anger dan acht 
al dan niet achtereenvolgende schooltijden ge
durende eenzelfde kalender kwartaal, dan 
wordt hem over den tijd van dit verlof geen 
jaarwedde of wedde uitbetaald, tenzij dit ver
lof is verleend voor ten hoogste vier-en-twintig 
al dan niet achtereenvolgende schooltijden ge
durende hetzelfde kalenderkwartaal en het 
door Onzen voornoemden Minister is goedge
keurd. 

Art. II. a artikel 7 van Ons besluit van 
29 J anuari 1924 (Staatsblad n°. 23}, laatste
lijk gewijzigd bij Ons besluit van 31 Juli 1931 
(Sta,atsblad n°. 351) , wordt ingevoegd een 
artikel 7bis, luidende: 

1. Verlof. verleend voor korter dan éé,.. 
dag, wordl voor de toepassing van de artikelen 
2, 2bis, 3, 4 en 5 beschouwd als verlof, ver
leend voor één dag. Hetzelfde geldt, wat de 
uitbetaling van jaarwedde of wedde betreft, 
voor de toepa sing van artikel 6, eerste lid. 

2. Verlof, verleend voor korter dan één 
schooltijd, wordt voor de toepassing van arti
kel 6, eerste lid, beschouwd als verlof, ver
leend voor één schooltijd. 

Art. III. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van 1 Juli 1933. 

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

's-Gravenhage, den 6den Mei 1933. 

s. 268. 

WILHELM! A. 
De Ministe1· van Onderwijs, 
Kunsten en W•etenschappen, 

J. T erp s tra. 
( Uitgeg. 19 M ei 1933.) 

10 Mei l!.133. BESLUIT tot w~jziging van het 
Koninklijk besluit van 20 November 1919, 
Staatsblad n°. 760, tot vaststelling van een 
algemeenen maatregel van bestuur, als be
doeld bij de artikelen 137, tweede lid, en 
153, derde lid, der Inva,liditeitswet, ge
wijzigd bij het Koninklijk Besluit van 
29 Januari 1932, Staat8blad n°. ~3. 

vVij WILHELMINA, enz. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

E conomische Zaken en Arbeid van 6 Maart 
1933, n°. 452, afdeeling Arbeidersverzekering; 

Gezien artikel 137, tweede lid en artikel 153, 
derde lid, der Invaliditeitswet; 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
25 April 1933, n° . 46); 

Gelet op het nader rapport ,an Onzen voor
noemden Minister van 5 Mei 1933, n°. 1043, 
afdeeling Arbeidersverzekering ; 

B.euben goedgevonden en verstaan 
te wijzigen Ons besluit van 20 Novtimber 

1919, Sta,atsblarl n°. 760, tot vaststelling van 
een algemeenen maatregel van bestuur, als 
bedoeld bij de artikelen 137, tweede lid, en l.'\3, 
derde lid der Invaliditeitswet, gewijzigd bij 
Ons besluit van 29 ,Januari 1932, Sta,atsblad no. 
23, en te bepalen als ,olgt : 

Art. I. Artikel 2 van Ons vorengenoemd be-



287 10-11 MEI (S. 268•272) 1933 

sluit van 20 November 1919, 8taatsblad no. 760, 
gewijzigd bij dat van 29 J anuari 1932, Staats• 
bla,d n°. 23, wordt als volgt gelezen: 
. ,,I~g~v~l blijkt, dat d~ aanvrager van een 
mvaliclite1tsrente reeds mvalide was op een 
vroegeren dag dan dien, waarop de indiening 
der aanvraag plaats had, geldt als dag van 
indiening de eerste dag der kalenderweek, vol. 
gende op die, waarin de invaliditeit reeds bleek 
aanwezig te zijn, mits ten genoegen van den 
Raad van Arbeid wordt aangetoond, dat de 
aanvrae:er door ziekte of andere redenen ver. 
h~nder~,is geweest zijn aanvraag vroeger in te 
dienen . . 

Art. IL Tusscben artikel 2 en artikel 4 van 
Ons vorengenoemd besluit van 20 November 
1919, Staatsblad n°. 760, gewijzigd bij dat van 
29 Januari 1932, Staatsbla,d no . 23, wordt een 
artikel ingevoegd luidende : 

"Art. 3. Ingeval blijkt, dat de aanvraagster 
van een weduwenrente reeds invalide was op 
een vroegeren dag dan dien, waarop de indie. 
ning der aanvraag plaats had, geldt als dag van 
indiening de eerste dag der kalenderweek, vol 
gende op die, waarin de invaliditeit reeds bleek 
aanwezig te zijn, mits ten genoegen van den 
Raad van Arbeid wordt aangetoond, dat de 
aanvraagster door ziekte of andere redenen 
verhinderd is geweest haar aanvraag vroeger in 
te dienen.". 

Art. III. Artikel 5 van Ons vorengenoemd 
besluit van 20 November 1919, Staatsblad no. 
760, &ewijzigd bij dat van 29 Januari 1932, 
Staatsolad n°. 23, wordt als volgt gelezen : 

,;Voor de beslissing op de aanvraag van rente 
wordt de verzekering in de e:evallen, in de arti
kelen 1, 2 en 4 onderscheiden, geacht te hebben 
voortgeduurd tot den dag, welke in die gevallen 
als dag van indiening der aanvraag geldt.". 

Art. IV. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van den tweeden dag na dien de'r dag• 
teekening van het Staatsbla,d, waarin het is 
geplaatst . 

Onze Minister van Economische Zaken en 
Arbeid is belast met de uitvoering van dit be
sluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden ge• 
plaatst en waarvan afschrift zal worden gezon
den aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den !Oden Mei 1933. 
WILHELMINA. 

De ~/Jfinister van Economische Zaken en Arbeid, 
T. ,J. Vers c hu u r. 

(Uitgeg . 23 Jl,!ei 1933.) 

s. 269 . 

10 M ei 1933. BESLUIT tot schorsing van het 
besluit van den raad der gemeente H aar
lem van 12 April 1933, strekkende tot in
willigiog van het verzoek van het raadslid 
J oosten om tot burgemeester en wethoude rs 
een vijftal vragen te richten. 

Geschorst tot 1 S eptem ber 1988. 

s. 270. 

11 M ei 1933. BESLUIT tot wijziging en aan
vulling van het Bezoldigingsbesluit Bur
gerlijke Rijksambtenaren 1928 (Staatsblad 
1929 n°. 72) , laatstelijk gewijzigd bij het 
Koninklijk besluit van den 12den April 
1933 (Staatsblad n°. 171). 

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

Staat,_ Minister van Binnenlandsche Zaken, 
Voorzitter van den Raad van Ministers van 
11 April 1933, n°. 159, K abinet M.R.; 

Gelet op artikel 63 der Grondwet en op 
artikel 125, eerste lid, der Ambtenarenwet 
1929 ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 2den Mei 1933, n°. 29); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minis-
te r voornoemd van 6 Mei 1933, n°. 195, Ka
binet M.R.; 

Overwegende, dat het wenschelijk is, het 
Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtena
ren 1928 opnieuw te wijzigen en aan te vul
len ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 

Eenig artikel. 
In vorengenoemd Bezoldigingsbesluit de na

,·olgende wijzig ing aan te brengen: 
In artikel 21, lid 1, zooals dit lid luid t in

gevolge Ons besluit van den 7den J uli 193:? 
(Staatsblad n°. 322), wordt voor "wettelijk 
erkende" gelezen: gewettigde. 

Onze Ministers, Hoofden der Departementen 
van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor zoo
veel hem betreft, helast met de uitvoering van 
dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal wor
den geplaatst en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State. 

' s-Gravenhage, den llden Mei 1933. 
WILHELMINA. 

De Minister van Staat, 
Minister van B innenlandsche Zaken, 

Voorzitter 'l>lln den Raad van Ministers, 
R u y s d e B e e r e n b r o u c k. 

(Uitgeg. 12 M ei 1933.) 

s. 271. 

11 M e-i 1933. BESLUIT tot nadere verlen
ging van den bij Koninklijk besluit van 
14 September 1932, Staatsblad 471, be
volen en bij Koninklijk besluit van 14 
Maart 1933, Staatsblad 94, verlengde
schorsing van een besluit van den raad 
van Ridderkerk. 

V erlengd tot 15 Augustus 1988. 

s. 272. 

11 M ei 1933. BESLUIT tot ongegrond ver. 
klaring van het beroep van den raad dei· 
gemeente Burgh, ingesteld tegen een be
sluit van Gedeputeerde Staten van Z ee
land van 22 Juli 1932, n°. 213, 3e afd., 
waarbij goedkeuring is onthouden aan het 
bes lui t van den raad dier gemeente van 13" 
Juli 1932, n°. 16, tot het verleenen van 
ongevraagd eervol ontslag aan G. A . van 
Zuijen als gemeente-ontvanger. 

Wij WILHELM! A, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Burgh tegen de bij 
schrijven van 22 Juli 1932, n°. 213, 3e af
deeling, door Gedeputeerde Staten van Z ee
land aan het bestuur der voornoemde gemeente 
kenbaar gemaakte besliss ing, dat goedkeuring· 
is onthouden aan het raadsbesluit van 13 Juli 
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1932, n°. 16, tot het verleenen van onge
vraagd eervol ontslag aan G. A. van Zuijen 
als gemeente-ontvanger ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschi ll en van Bestuur, gehoord, adviezen van 
9 ovember 1932, n°. 776 en van 15 Februari 
1933, n°. 776(1932) /23; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken van 
24 April 1933, n°. 7368 , Afdeeling Binnen
landsch Bestuur ; 

Overwegende: dat de raad der gemeente 
Burgh bij besluit van 13 Juli 1932, n°. 16, 
aan G. A. van Zuijen, met ingang van 1 
Januari 1933. wegens het bereiken van zijn 
]Jensioengerechtigden leeftijd en met het oog 
op de bezuiniging eervol ontslag heeft ver
leend als gemeente-ontvanger, uit overweging, 
dat G. A. van Zuij en, gemeente-ontvanger, 
op 12 Juli 1932 vijf en zestig jaren oud is 
gewo,-den en dat hij dientengevolge den pen
sioengerechtigden leeftijd heeft bereikt ; dat 
de raad het gewenscht acht, dat een ambte
naar op 'llijn pensioengerechtigden leeftijd zijn 
betrekking nederlegt en dat dit ten opzichte 
van den gemeente-ontvanger een belangrijke 
bezuiniging voor de gemeente beteekent; dat 
toch de tegenwoordige gemeente-ontvanger 
eene jaarwedde van f 760 geniet en aan een 
eventueel nieuw optredend gemeente-ontvan
ger in verband met de thans geldende jaar
wedde,·egeling voor de gemeente-ontvangers in 
Z eeland en het niet in aanmerking komen 
van geldende dienstjaren, een belangrijk min
dere jaarwedde zou behoeven te worden toe
gelegd; dat het daarom voor de gemeente
financiën een belangrij ke bezuiniging zou be
teekenen, wanneer aan den gemeente-ontvan
ger eervol ontslag werd verleend; 

dat Gedeputeerde Staten van Z eeland bij 
hesluit van 22 Juli 1932, 11°. 213, 3e Afdee
Jing, hunne goedkeuring aan dit raadsbesluit 
hebben onthouden, uit overweging, dat in het 
ambtenarenreglement voor de gemeente B u,·gh, 
door den raad vastgesteld in zijne vergade
r ing van 18 April 1931 , geen enkele bepaling 
voorkomt die den raad het recht geeft om 
een ambtenaar, die den leeftijd van 65 jaar 
heeft bereikt, ongevraagd een eervol ontslag 
te verleenen; dat het "ongevraagd E:ervol ont
slag" m het ambtenarenreglement 1s opgeno
men onder lette\' h van artikel 22, onder het 
hoofd "disciplinaire straffen", terwijl uit het 
raadsbesluit van 13 J ui i 1932, n°. 16, niet 
blijkt, dat op den gemeente-ontvanger G. A. 
van Zuijen de bovengenoemde straf moet 
worden toegepast; dat mitsdi en het raadsbe
sluit moet geacht worden te zijn genomen in 
strijd met het algemeen belang ; 

dat van dit be luit van Gedeputeerde Sta
ten de gemeenteraad bij Ons in beroep is ge
komen aanvoerende, dat hij niet a ll een den 
gemee.:..te-ontvanger bij het bereiken van zijn 
65-jarigen leeftijd eervol ontslag wenscht te 
verleenen, maar dat hij bij raadsbesluit van 
19 Augu;,tus 1932 aan het Ambtenarenregle
ment van de gemeente Burgh eene bepaling 
heeft toegevoegd , waarbij wordt bepaald, dat 
aan alle gemeente-ambtenaren bij het bereiken 
.-an hun 65-j a rigen leeftijd eervol ontslag 

wordt verleend ingaande 1 J anuari daaraan
volgende; 

dat de raad der gemeente Burgh bij besluit 
van 1 Maart 1933 zijn bes! uit van 19 Augus
tus 1932 tot wijziging van het ambtenaren
reglement inmiddels weder heeft ingetrokken ; 

Overwegende, dat het, ingevolge artikel 125 
der Ambtenarenwet 1929, door den raad der 
gemeente Bu1·gh vastgestel de ambtenarenregle
ment voor die gemeente het verleenen van on
gevraagd eervol ontslag op grond van het 
bereiken van den pen ioengerechtigden (vij f
en-zestig- jarigen) leeftijd en op grond van be
zuiniging op den datum , waarop besloten werd 
aan den gemeente-ontvanger G. A. van Zuij en 
ongevraagd eervol ontslag te verleenen, niet 
kende· 

dat'_ voorzoover andere wettelijke bepa
lingen zich daartegen niet verzetten, zooal in 
casu, en onverminderd het bepaalde in ar
tikel 113 der gemeentewet - de bepalingen 
van bedoeld ambtenarenreglement, handelende 
over het verleenen van ongevraagd eervol ont
slag geacht moeten worden op den gemeente
ontv'anger van toepassing te zijn en de op
somming der gronden van ongevraagd eervol 
ontslag iu het ambtenarenreglement ook voor 
den gemeente-ontvanger limitatief i ; 

dat het besluit tot verleening van onge
vraagd eervol ontslag aan den gemeente-ont
vanger G. A. van Zuijen derhalve is genomen 
op gronden, welke het ambtenarenreglement 
der gemeente Burgh niet kende; 

dat de bepaling van artikel 125 der Amb
tenarenwet 1929 - dat met betrekking tot den 
rechtstoestand der ambtenaren vaste regelen 
zull en gelden - verijdeld zou worden, indien 
het den raad zou vrijstaan naar willekeur van 
de ingevolge dat artikel vastgestelde voor
sch r iften af te wijken; 

dat de raad der gemeente B urgh mitsdien, 
door aan den gemeente-ontvanger G. A. van 
Zuij en wegens niet in het ambtenarenregle
ment voorkomende gronden ongevraagd eer
vol ontslag te verleenen, handelde in strijd 
met artikel 125 der Ambtenarenwet 1929 en 
Gedeputeerde Staten van Z eeland d rhalve te
recht aan het desbetreffend bes] uit hunne in
gevolge artikel 113 der gemeentewet vereischte 
goedkeuring hebben onthouder.; 

Gezien de gemeentewet en de Ambtenaren
wet 1929; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze 1\1iniste r van Binnenlandsche Zaken is 

belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk tegelijk met de in hoofde dezes genoemde 
voordracht van Onzen genoemden Minister iu 
het Staa,tsblad zal worden geplaatst en waar
van afschrift zal worden gezonden aan den 
R aad van State, Afdeeling voor de Geschillen 
van Bestuur. 

's-Gravenhage, den llden Mei 1933. 
WILHELMINA. 

D e Minist e,• van Staa,t, 
M inister van Binnenlandsche Zaken, 

R u y s d e B e e r e n b r o u c k. 
(Uitgeg . 30 M ei 1933.) 
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N°. 7368. 
BINNE JLANDSCH 

BESTUUR. 

Beroep raad der ge
meente Burgh. 

's-Gravenhage, 24 April 1933. 

Aan de Koningin. 

Eerbiedig wordt Uwer Majesteit hiernevens 
weder aangeboden het bij kabinetsrenvooi d.d. 
23 Augustus 1932, n°. 35, in mijne handen 
gesteld beroep van den raad der gemeente 
Burgh d.d. 17 Augustu 1932, ingesteld tegen 
het besluit van Gedeputeerde Staten van Z ee
lctnd d.d. 22 Juli 1932, n°. 213, 3e Afd. , waar
bij goedkeuring is onthouden aan het besluit 
van den raad dier gemeente d.d. 13 Juli 1932, 
n °. 16, tot het verleenen van ongevraagd eer
vol ontslag aan den heer G. A. van Zuijen 
.als gemeente-ontvanger wegens het bere iken 
van zijn pensioengerechtigden leeftijd en met 
het oog op bezuiniging. 

Omtrent dit beroep bracht de Raad van 
State, Afdeeling voor de geschillen van Be
stuur, bijgaand advies d.d. 9 ovember 1932, 
n°. 776, uit, hetwelk was vergezeld van een 
ontwerp-besluit, strekkende tot handhaving 
met vernietiging van het bestreden besluit van 
Gedeputeerde Staten, van het besluit van den 
xaad der gemeente Burgh van 13 Juli 1932, 
n°. 16, zulks in hoofdzaak uit overweging, dat 
.artikel 113 der gemeentewet het ontslag van 
den gemeente-ontvanger voll edig regelt, en er 
derhalve voor eene aanvullende regeling van 
gemeentewege ingevolge artikel 125 der Amb
tenarenwet 1929 omtrent dit punt geen plaats 
is. In verband hiermede kunnen Gedeputeerde 
Staten voor de onthouding van goedkeuring -
zooals in het onderhavige geval - aan een 
raadsbeslui t, waarbij aan een gemeente-ont
vanger ongevraagd ontslag wordt verleend, 
geen motief ontleenen aan de door den ge
meenteraad ter uitvoering van artikel 125 der 
Ambtenarenwet 1929 vastgestelde voorschrif
.ten. 

Bedoeld ontwerp-besluit is van den vol gen
den inhoud: 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den rnad der gemeente Burgh tegen de bij 
.schrijven van 22 Juli 1932, n°. 213, 3e a fd. , 
door Gedeputeerde Staten van Z eeland aan 
h et bestuur der voornoemde gemeente kenbaar 
gemaakte beslissing, dat goedkeuring is ont
houden aan het raadsbesluit van 13 Juli 1932, 
11° . 16 tot het verleenen van ongevraagd eer
vol o~tslag aan G. A . van Zuijen als ge
meente-ontvanger; 

Den R aad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
9 November 1932, n°. 776 ; 

Op de voordracht van Onzen Ministe r van 
Staat, Mi';Îster van Binnenlandsche Zaken 
van 

Overwegende: dat de raad der gemeente 
Burgh bij besluit van 13 Juli 1932, n°. 16, aan 

L. & S. 1933. 

G. A. van Zuijen, met ingang van 1 J anuari 
1933, wegens het bereiken van zijn pensioen
gerechtigden leeftijd en met het oog op de 
bezuiniging eervol ontslag heeft verleend als 
gemeente-ontvanger uit overweging, dat de 
heer G. A. van Zuijen, gemeente-ontvanger, 
op 12 Juli 1932 vijf en zestig jaren oud is ge
worden en dat hij dientengevolge den pen
sioengerechtigden leeftijd heeft bereikt; dat 
de raad het gewenscht acht, dat een ambte
naar op zijn pensioengerechtigden leeftijd zijn 

·betrekking nederlegt en dat dit ten opzichte 
van den gemeente-ontvanger een belangrijke 
bezuiniging voor de gemeente beteekent; dat 
toch de tegenwoordige gemeente-ontvanger 
eene jaarwedde van f 760 geniet en aan een 
eventueel nieuw optredend gemeente-ontvan
ger, in verband met de than geldende jaar
wedderegeling voor de gemeente-ontvangers in 
Z eeland en het niet in aanmerking komen van 
geldende dienstjaren, een belangrijk mindere 
jaarwedde zou behoeven te worden toegelegd; 
dat het daarom voor de gemeentefinanciën een 
belangrijke bezuiniging zou beteekenen, wan
neer aan den gemeente-ontvanger eervol ont
slag werd verleend; 

dat Gedeputeerde Staten van Z eeland bij 
besluit van 22 Juli 1932, n°. 213, 3e Afd. , 
hunne goedkeuring aan dit raadsbesluit heb
ben onthouden, uit overweging, dat in het 
ambtenarenreglement voor de gemeente B urgh, 
door den raad vastgesteld in zij ne vergadering 
van 18 April 1931, geen enkele bepaling voor
komt, die den raad het recht geeft om een 
ambtenaar, die den leeftijd van 65 jaar heeft 
bereikt, ongevraagd een eervol ontslag te ver
leenen ; dat het " ongevraagd eervol ontslag" 
in het ambtenarenreglement is opgenomen on
der letter h van art. 22, onder het hoofd " dis
ciplinaire straffen", terwijl uit het raadsbesluit 
van 13 Juli 1932, n°. 16, niet blijkt, dat op 
den gemeente-ontvanger G. A. van Zuijen de 
bovengenoemde straf moet worden toegepast ; 
da t mitsdien het raadsbeslu it moet geacht wor
den te zijn genomen in strijd met het algemeen 
belang ; 

dat van dit besluit van Gedeputeerde Staten 
de gemeenteraad bij Ons in beroep is gekomen, 
aanvoerende, dat hij niet alleen den gemeente
ontvanger bij het bereiken van zijn 65-jarigen 
leeftijd eervol ontslag wenscht te verleenen, 
maar dat hij bij raadsbesluit van 19 Augustus 
1932 aan het ambtenaremeglement van de ge
meente Bu,·gh eene bepaling heeft toegevoegd, 
waarbij wordt bepaald, dat aan alle gemeente-
ambtenaren bij het bereiken van hun 65-jari
gen leeftijd eervol ontslag wordt verleend in
gaande 1 Januari daaraanvolgende ; 

Overwegende: dat ingevolge art. 125, le 
lid , der Ambtenarenwet 1929, voor de ambte
naren, door of vanwege het Rijk aangesteld, 
bij of krachtens algemeenen maatregel van 
bestuur voorschr i [ten betreffende eenige in die 
wetsbepaling met name genoemde onderwer
pen, waaronder ontslag, worden vastgesteld, 
echter slechts voorzoover deze onderwerpen 
niet reeds bij of krachtens de wet zijn gere
geld ; 

dat het tweede lid van dit wetsartikel voor
schrijft, dat onder gelijk voorbehoud het be
voegd gezag der provinciën, gemeenten, wa-

19 
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terschappen, veenschappen en veenpolders voor 
de ambtenaren, door of vanwege deze lichamen 
aangesteld, voorschriften vaststelt omtrent de 
onderwerpen in het eerste 1 id genoemd; 

dat de gemeentewet in art. 113 het ver
leenen aan een gemeente-ontvanger van ont
slag anders dan op eigen verzoek aan regeling 
heeft onderworpen door te dien aanzien te be
palen, dat zoodanig ontslag steeds met rede
nen omkleed is en de goedkeuring van Gede
puteerde Staten behoeft; 

dat dethalve art. 125 der Ambtenarenwet 
1929 den gemeenteraden niet opdraagt het 
vasts teil en van voorschriften omtrent het aan 
den gemeente-ontvanger verleenen van onge
vraagd ontslag en geen wettelijken grondslag 
voor zoodanige voorschriften vormt; 

dat hieruit volgt, dat Gedeputeerde Staten 
voor de onthouding van goedkeuring - zooals 
in het onderhavige geval - aan een raads-
1:,esluit, waarbij aan een gemeente-ontvanger 
ongevraagd ontslag wordt verleend, geen mo
tief kunnen ontleenen aan de door den ge
meenteraad ter uitvoering van art. 125, 2e 
lid, der Ambtenarenwet 1929 vastgestelde 
voorschriften en de hun bij art. 113 der ge
meentewet opgedragen beslissing omtrent de 
goedkeuring van dit ontslag vrijelijk zullen 
hebben te nemen; 

Overwegende wijders dat het verleenen van 
eervol ontslag bij het bereiken van den leef
tijd, waarop recht op pensioen wordt verkre
gen, in het algemeen geacht kan worden in 
overeenstemming te zijn met de beginselen, 
welke aan de regeling van den rechtstoestand 
der ambtenaren op dit punt tot richtsnoer 
behooren te strekken ; 

dat niet is gebleken, dat zich in dit geval 
bijzondere omstandigheden voordoen, welke af
wijking van den regel zouden rechtvaardigen; 

dat dus geen aanleiding bestaat, de goed
keuring aan het raadsbesluit te onthouden; 

Gezien de gemeentewet en de Ambtenaren
wet 1929; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
met vernietiging van het bestreden besluit 

van Gedeputeerde Staten het besluit van den 
raad der gemeente Burgh van 13 J uli 1932, 
n°. 16, te handhaven. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, waar
van afschrift zal worden gezonden aan den 
Raad van State, Afdeeling voor de Geschillen 
van Bestuur. 

Met dit advies heb ik mij, na met Uwer 
Majesteits Minister van Justitie gepleegd over
leg, niet kunnen vereenigen. Naar dezerzijd
sche opvatting toch vormt artikel 113 der ge
meentewet niet eene uitputtende regeling van 
het ontslag, doch is daarnaast eene aanvul
lende regeling betreffende de gevallen, waar
in en de voorwaarden waaronder ontslag kan 
worden verleend (behoudens goedkeuring van 
Gedeputeerde Staten) zeer wel bestaanbaar. 
Krachtens Uwer Majesteits algemeene mach
tiging d.d. 29 Maart 1926, n° . 20, heb ik mij 
dan ook nader met de Afdeeling in verbin
ding gesteld. 

Naar aanleiding hiervan ontving ik van de 
Afdeeling bijgaand nader advies d.d. 15 Fe
bruari 1933, n°. 776(1932)/23, blijkens het-

welk de Afdeeling het dezerzijds gehuldigd 
standpunt niet heeft kunnen aanvaarden en 
Uwe Maje teit in overweging geeft, het voor
gedragen ontwerp-besluit alsnog te bekrach
tigen. 

Dit nader advies geeft mij, na met Uwer 
Majesteits Minister van Justitie nader ge
pleegd overleg, aanleiding het navolgende op 
te merken: 

Het eerste bezwaar van de Afdeeling is, 
dat in de opvatting van Uwer Majesteits Mi
nister van Justitie en mij Gedeputeerde Sta
ten een ontslag niet meer vrijelijk zullen 
hebben te beoordeelen, doch zich naar de ge
meentelijke voorschriften zullen hebben te 
richten. 

Dit schijnt in zooverre juist, dat het inder
daad voor Gedeputeerde Staten wel zeer be
zwaarlijk zou zijn een gegeven ontslag goed 
te keuren, wanneer daardoor de gemeentelijke 
voorschriften zouden zijn overtreden. Aan den 
anderen kant zijn zij volstrekt niet gehouden 
het ontslag goed te keuren, mits slech ts de 
gemeentelijke voorschriften niet zijn overtre
den, doch staat het hun volkomen vrij op 
grond van ondoelmatigheid de goedkeuring 
niettemin te weigeren. Voorts bedenke men 
hierbij vooral, dat wanneer geen gemeentelijke 
voorschriften bestaan, Gedeputeerde Staten 
toch niet werkelijk het ontslag "vrijelijk" be
oordeelen. Integendeel, zij zullen het hebben 
te toetsen aan de ongeschreven regelen van 
ambtenarenrecht. En aan deze regelen be
hooren de gemeentelijke voorschriften, aan
genomen dat zij behooren te worden vastge
steld, gelijk te zijn. Voor die overeenstemming 
tusschen de gemeentelijke voorschr iften en de. 
normen der billijkheid te waken, staat aan 
Gedeputeerde Staten zelf. Bovendien is de, 
ratio van artikel 113 der gemeentewet slechts: 
bescherming van den ambtenaar. Hoe zouden 
Gedeputeerde Staten in deze bescherming kun
nen worden belemmerd, doordat de gemeente 
zelve de mogelijkheid van ontslag beperktr 
Wanneer men de zaak in dit licht wil be
schouwen, staat, naar het Uwer Majesteits 
Minister van Justitie en mij voorkomt, de 
stelling dat onze opvatting de bij de gemeen
tewet bepaalde voorziening niet onaangetast 
zou laten, toch niet sterk. Beter zou men kun
nen volhouden, dat in de "vrijheid" van Ge
deputeerde Staten al heel weinig verandering 
komt. Van de meening, dat Gedeputeerde 
Staten zich naar de gemeentelijke voorschrif
ten zouden hebben te richten, kan slechts dit 
als juist worden aanvaard, dat de inhoud van 
zulke voorschriften hen belemmeren kan in 
de goedkeuring van een ontslag. Maar op 
dien inhoud kunnen zij zelf overwegenden in
vloed uitoefenen. 

Het tweede bezwaar van de Afdeel ing is, 
dat in het door Uwer Majesteits Minister 
van Justitie en mij voorgestane stelsel onder
scheid zou zijn te maken tusschen de gestelde 
gemeentelijke voorschriften naar gelang van 
hunne strekking, met name voor zoover zij 
aangeven de gevallen, waarin ontslag kan en 
die, waarin ontslag moet worden verleend, 
waarvan dan naar het oordeel van de Afdee-
1 i ng de consequentie is, dat de gemeentelijke 
regeling van de rechtspositie van . den ge-
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meente-ontvanger ten aanzien van diens ont
slag slechts bepalingen zou mogen bevatten, 
welke voor dezen functionaris gunstig luiden. 
Uiteraard kan de gemeente, nu eenmaal het 
ontslag . aan de goedkeuring van Gedeputeer
de Staten is gebonden, geen bepaling maken, 
dat ontslag in zekere gevallen moet plaats 
hebben, in dien zin, dat daardoor de eisch 
van goedkeuring illusoir gemaakt zou worden. 
Zool ang geen gemeentelijke voorschriften be
staan, kan de raad altijd ontslaan, zoolang 
Gedeputeerde Staten het gegeven ontslag ge
lieven goed te keuren. Waarom zou nu de 
gemeente hare relatieve vrijheid ten deze niet 
zelve verder mogen beperken door de moge
lijkheid van ontslag te binden aan bepaalde 
gebeurtenissen of omstandigheden? Volgens de 
Afdeeling zijn zoodanige bepalingen uitslui
tend gunstig voor den ontvanger. Ik wil 
gaarne aannemen, dat in de opvatting van 
Uwer Majesteits Minister van Justitie en mij 
de positie van den ontvanger gunstiger wordt; 
dat dit zoo zou zijn, was immer het oogmerk. 
Ons scheen het in den geest van de Ambte
narenwet 1929, dat naast den subjectieven 
waarborg van goedkeuring door Gedeputeerde 
Staten nog een objectieve waarborg zou wor
den gesteld: die van inachtneming van re
gelen. Nu deze regelen Gedeputeerde Staten 
nooit kunnen verplichten een gegeven ontslag 
goed te keuren, meent de Afdeeling, dat de 
opvatting van Uwer Majesteits Minister van 
Justitie en mij, die de reeds relatieve vrijheid 
van ontslagverleening aan nadere regelen .ge
bonden wil zien, l,llet de beginselen van eene 
regeling van rechtspositie in strijd is. Dit is 
niet anders te verstaan, dan in dezen zin, dat 
naar het oordeel van de Afdeeling de cumu
i atie van subjectieven en objectieven waar
borg ontoelaatbaar is. Nu immers het ontslag 
reeds aan de goedkeuring van Gedeputeerde 
Staten onderworpen is, wil de Afdeeling van 
nadere regelen, die den stand van zaken voor 
den ontvanger nog gunstiger zouden maken, 
geenszins weten. Zij acht het in strijd met de 
beginselen van eene regeling van rechtsposi
tie, dat zulke regelen zouden bestaan. 

Tegenover dit oordeel van de Afdeeling kan 
een voorbeeld worden gesteld, waaruit blijkt, 
dat de wetgever van andere meening is, al
thans wel geweest is. In artikel 37 der Ar
menwet vindt men eene bepaling omtrent 
ontslag van den geneeskundige of vroedvrouw, 
belast met de gemeentelijke armenpraktijk, . 
die geheel parallel loopt met artikel 113, 
tweede lid, eersten volzin, der gemeentewet 
en uiteraard dezelfde ratio heeft. Niettemin 
vormt artikel 37 der Armenwet niet den 
eenigen waarborg tegen onvoldoende gegrond 
ontslag van de gemeente-geneeskundigen: blij
kens artikel 34, lid 1, sub 2° ., heeft de wet
gever zich voorgeste.l d, dat bovendJÏen de ge
meenteraad eene regeling vaststelt omtrent 
het ontslag van de geneeskundigen. Het komt 
Uwer Majesteits Minister van Justitie en mij 
voor, dat de inhoud van deze regel ing een 
soortgelijke zal moeten zijn als die van de 
regeling, welke wij ons voor den ontvanger 
hebben gedacht, en dat de aangehaalde be
palingen van de Armenwet onze opvatting, 
dat eene zoodanige regeling zeer wel mogelijk 

is -:- en thans door de Ambtenarenwet 1929 
wordt geëischt - kunnen verstevige_n. 

Ten _slotte zij er op gewezen, dat de opvat
ting van Uwer Majesteits Minister van Ju
stitie en mij voor de rechtspositie van den 
ontvanger van het grootste belang is. Zonder 
van de waarde der preventieve controle door 
Gedeputeerde Staten iets te willen afdingen, 

' valt toch niet uit het oog te verliezen, dat 
van de opvatting der Afdeeling de conse
quentie is, dat de ontvanger, aan wien onge
vraagd ontslag is verleend, nooit met vrucht 
een beroep op den rechter zal. kunnen doen. 
Onrechtmatigheid zal hij immers niet kunnen 
aanvoeren. Al betrachten Gedeputeerde Sta
ten bij de toetsing van een ontslagbesluit de 
grootste voorzichtigheid, daardoor kan niet 
het feit worden goedgemaakt, . dat de ambte
narenrechter over middelen van onderzoek 
beschikt, welke Gedeputeerde Staten missen. 
Dezen kunnen daarom nooit geheel en al de 
rol van rechter vervullen. Ook uit dezen hoof
de meenen Uwer Majesteits Minister van Ju
stitie en ik, dat de gedachte van de Afdee
ling, dat het vereischte van goedkeuring door 
Gedeputeerde Staten de plaats inneemt van 
eene gemeentelijke regeling omtrent het ont
slag, minder wel vereenigbaar is met de be
doeling van de Ambtenarenwet 1929. 

In verband met het vorenstaandè ben ik 
van oordeel, dat op het beroep behoort te 
worden beslist, zooals is aangegeven in nevens
gaand ontwerp-besluit, hetwelk Uwer Ma
jesteit hierbij eerbiedig ter bekrachtiging 
wordt aangeboden. 

s. 273. 

De Minister van Staat, 
Minister van B innenlandsche Zaken, 
Ruys de Beerenbrouck. 

11 Mei 1933. BESLUIT, houdende voorzie
ning omtrent de rechtspositie van de door 
de Kroon benoemde bestuursleden van 
waterschappen, veenschappen en veen
polders. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de gemeenschappel ijke voordracht van 

Onzen Minister van Waterstaat en van Onzen 
Minister van Justitie van 4 April 1933, La. 
C., Afdeeling Waterstaatsrecht, en van 6 April 
1933, 2e Afdeeling A, n°. 885; 
- Gelet op artikel 125, eerste lid, van de 
Ambtenarenwet 1929, artikel 3, tweede lid, 
van het Algemeen Rijksambtenarenreglement 
en de Waterstaatswet 1900; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
25 April 1933, n°. 45); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 2 Mei 1933, La. G I, 
Afdeeling Waterstaatsrecht, en van 6 Mei 
1933, 2e Afdeeling A, n°. 856; . 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
vast te stellen de volgende bepalingen: 
Art. 1. 1. Gerekend van 1 September 1930 

· worden, voor zoover deze onderwerpen niet 
reeds bij of krachtens de wet zijn ·geregeld, 
voor de voorzitters en de leden van de dage
lij ksche besturen van watersch~ppen, veen-
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schappen en veenpolders, die ingevolge de 
artikelen 15 en 17 van de Waterstaatswet 1900 
door Ons worden benoemd, geschorst en ont
slagen, betreffende de in artikel 125, eerste 
lid, der Ambtenarenwet 1929 genoemde onder
werpen voorschriften vastgesteld door de Sta
ten der provinciën, waarin het waterschap, 
het veenschap of de veenpolder is gelegen. 

2. I s het waterschap, het veenschap of de 
veenpolder gelegen in twee of meer provin
ciën, dan geschiedt de vaststelling van de in 
het eerste lid bedoelde voorschriften bij ge
meenschappelijk besluit van de Staten der 
provinciën, waarin het waterschap, het veen
schap of de veenpolder is gelegen. 

3. Kunnen, in het geval in het vorige lid 
bedoeld, de Staten der provinciën zich omtrent 
de vaststelling van de voorschriften niet met 
elkander verstaan, dan worden de voorschrif
ten door Ons, den Raad van State gehoOl'd, 
bij een met redenen omkleed, in het Staatsblad 
te plaatsen besluit, vastgesteld. 

4. Hetzelfde geldt, wanneer de Staten van 
de eene provincie tot vaststelling van de voor
schriften wenschen over te gaan en die van de 
andere weigeren of nalaten zulks te doen. 

2. Gerekend van 1 September 1931 vinden 
de bepalingen van het Algemeen Rijksamb
tenarenreglement niet toepassing op de voor
zitters en de leden van de dagelijksche bestu
ren, in artikel 1 bedoeld. 

3. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na dien der dagteekening 
van het Staatsblad, waarin het is geplaatst. 

Onze Ministers van ·waterstaat en van Justi
tie zijn, ieder voor zooveel hem betreft, belast 
met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in 
het Staa,tsblad zal worden geplaatst en waar
van afschrift zal worden gezonden aan den 
Raad van State. 

's-Gravenhage, den llden Mei 1933. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, P.J. Re y me r. 
De Minister van J v.stitie, J. Don n er. 

( Uitgeg. 23 M,ei 1933.) 

s. 274 . 

12 M ei 1933. BESLUIT houdende een be
paling betreffende de rechtsgebieden van 
de raden van beroep voor de directe be
lastingen. 

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

Justitie van 9 Mei 1933, 2de Afdeeling A, no. 
845; 

Gezien artikel 1 der wet van 19 December 
1914 (Sf,aatsblad n°. 564), zooals dit luidt na 
de daarin bij de wet van 7 Februari 1929 
(Staatsblad n°. 38) gebrachte wijziging; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 

Eenig artikel. 
Met ingang van 15 Mei 1933 wordt in onder

deel 7 van artikel 1 van Ons besluit van 15 
September 1928 (Staatsblad n°. 373), gelijk dit 
sindsclien is gewijzigd, in plaats van "Vianen, 
L exm.ond, H agestein, Hei- en Boeicop en E•1er
dingen" gelezen: ,,Hoogvliet, P ernis, Poortugaal 
en Rhoon". 

Onze Minister van Justitie is belast met de 

uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 12den Mei 1933. 
. WILHELM! r A. 

De Minister van Justitie, J . D on n er. 
( Uitgeg. 15 Mei 1933.) 

s. 275 _ 

15 M ei 1933. BESLUIT tot w1Jz1gmg van 
het besluit op vaste melkproducten (Staats
blad 1932, n°. 57). 

Wij WILHELMINA, enz.; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken van 
9 Maart 1933, n°. 121 D, Afdeeling Volksge
zondheid; 

Gelet op de artikelen 14, 15 en 16 der Wa
rnnwet (Staatsblad 1919, n°. 581), gewijzigd 
bij de wet van 29 Juni 1925 (Staatsblad n°. 
308); 

Gezien het besluit op vaste melkproducten 
{Staat sblad 1932, n°. 57); 

Gezien het adv ies van de Commissie, be
doeld in artikel 17 der Warenwet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
25 April 1933, n°. 36) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister van Staat, Minister van Binnenlandsche 
Zaken van 10 Mei 1933, n°. 325 D , Afdeeling 
Volksgezondheid; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
in het beslui t op vaste melkproducten 

(Staatsblad 1932, n°. 57) de navolgende wij 
zigingen aan te brengen: 

I. Artikel 2 wordt gelezen als volgt: 
Waren, die in aard of samenstelling gelijken 

op de waren, in artikel 1 bedoeld, of die ten 
doel zouden kunnen hebben deze te vervangen, 
mogen uitsluitend en moeten worden aange
duid met een naam, waarvoor door Ons toe
stemming is verleend. 

II. In artikel 3, lid 2, vervalt na " het 
eerste lid" de komma en wordt tusschen "het 
eerste lid" en " mag niet worden gebezigd" 
ingevoegd "van dit artikel of in artikel 2,". 

III. In artikel 5 wordt vóór den eersten zin 
een " l." geplaatst. Aan dit artikel wordt een 
nieuw lid toegevoegd, luidende: 

2. De eischen, gesteld in het eerste lid , 
onder a, van dit artikel en de eisch betreffende 
den zuurgraad van het melkvet, gesteld in 
het eerste I id, onder b, van dit artikel, zijn 
van toepass ing op de waren, in art. 2 bedoeld. 

IV. Aan artikel 7, lid 2, onder b, wordt 
toegevoegd : 

Onze Minister, belast met de uitvoering van 
dit besluit, kan onder het stell en van voor
waarden van deze bepaling ontheffing ver
leenen. 

V. Aan artikel 7 wordt een nieuw lid toe
gevoegd, luidende: 

5. De bepalingen van dit artikel vinden 
overeenkomstige toepassing op het bereiden 
van de waren, in artikel 2 bedoeld, met dien 
verstande, dat de aangifte, in het eerste lid 
van dit artikel bedoeld, moet geschieden, het
zij binnen vier weken na den dattun, waarop 
Ons besluit van 15 Mei 1933 (Staatsblad n°. 
275) in werking treedt, hetzij ten minste negen 
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weken voordat de bereiding ter hand wordt 
genomen. 

VI. In artikel 8 wordt vóór den eersten 
zin een "1." geplaatst en wordt in plaats van 
,,Het vervoer van de waren, in dit besluit be
doeld," gelezen: ,,Het vervoer van de waren, 
in artikel 1 van dit besluit bedoeld," . 

VII. Aan artikel 8 wordt een niemv lid toe
gevoegd, luidende: 

2. Voor het vervoer van de waren, in ar
tikel 2 van dit besluit bedoeld, geldt het in 
lid 1, onder a, van dit artikel bepaa lde. 

VIII. In artikel 9 wordt tusschen "vaste 
melkproducten" en "mag alleen geschieden" 
ingevoegd "of van de waren, in artikel 2 be
doeld,". 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 15den Mei 1933. 

s. 276. 

WILHELMINA. 
De Minister van Staat , 

Ministe1· van B innenlandsche Zaken, 
R u y s d e B e e r e n b r o u c k. 

(Uitgeg. 28 Jul i 1933.) 

15 M ei 1933. BESLUIT ter uitvoering van 
de wet van 28 Maart 1877 (Staatsblad n°. 
35), gewijzigd biJ de wetten van 15 April 
1886 (Staatsblad n°. 64), 8 April 1893 
(Staatsblad n°. 63), 21 Juni 1901 (Staats
blad n°. 157), 31 Juli 1915 (Staatsblad 
n°. 346), 27 November 1919 (Staatsblad 
n°. 784) en van 24 Maart 1922 (Staatsblad 
n°. 135), tot wering van besmetting door 
uit zee aankomende schepen. 

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

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken en 
van Onzen Minister van Defensie van 27 Janu
ari 1933/18 Maart 1933, n°. 2120 H, afdeeling 
Volksgezondheid, en IIIde afd. A, n°. 115; 

Gelet op de artikelen 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 
12 en 13 der wet van 28 Maart 1877 (Staatsblad 
n°. 35), gewijzigd bij de wetten van 15 April 
1886 (Staatsblad n°. 64), 8 April 1893 (Staats
blad n°. 63), 21 Juni 1901 (Staatsblad no. 157), 
31 Juli 1915 (Staatsblad n°. 346), 27 ovember 
1919 (Staatsblad n°. 784) en van 24 Maart 1922 
(Staatsblad n°. 135), tot wering van besmetting 
door uit zee aankomende schepen; 

Den Raad van State gehoord (advies van 25 
April 1933, no. 35); 

Gelet op het nader rapport van Onzen Minis
ter van Staat, Minister van l3innenlandsche 
Zaken en van Onzen Minister van Defensie van 
3 Mei 1933, n°. 756H, afdeeling Volksgezond
heid, en van 10 Mei 1933, IIIde afd., A, no. 127; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 

§ 1. Algemeen. 

Art. 1. Onder wet wordt in dit besluit ver
staan de wet van 28 Maart 1877 (Staa.tsblad 
n°. 35), gewijzigd bij de wetten van 15 Apri l 
1886 (Staatsblacl n°. 64), 8 April 1893 (Staats -

blad n°. 63), 21 Juni 1901 (Staatsblad n°. 157), 
31 Juli 1915 (Staatsblad n°. 346), 27 November 
1919 (Staatsblad n°. 784) en van 24 Maart 1922 
(Staatsblad n°. 135), tot wering van besmetting 
door uit zee aankomende schepen. 

Onder inspecteur wordt in dit besluit ver
staan de geneeskundige inspecteur van het 
ambtsgebied, waarin de haven van aankomst 
gelegen is. 

Onder .Internationaal Sanitair Verdrag wordt 
in dit besluit verstaan het Internationaal Sani
tair Verdrag, gesloten te Parijs op 21 Juni 1926 
en goedgekeurd bij de wet va,n 18 Juli 1930 
(Staatsblad n°. 325). 

Onder toezicht wordt in dit besluit verstaan : 
geneeskundige controle over de daaraan onder
'".orpe~ personen, die, behoudens de verplich
ting zrnh aan het voorgeschreven geneeskundig 
onderzoek te onderwerpen, tot het vrije ver
keer worden toegelaten. De onder toezicht 
gestelden zijn onderworpen aan de voorschrif
ten van artikel 8 van Ons besluit van den l sten 
October 1929 (Staatsblad n°. 448), ter uitvoe
ring van de Besmettebjke Ziektenwet (Staats
blad 1928, n°. 265). 

Onder waarneming wordt in dit besluit ver
staan : afzondering der daaraan onderworpen 
personen, hetzij aan boord van het schip, hetzij 
in een sanitair station, vóór zij tot het vrije 
verkeer worden toegelaten. 

Onder bemanning worden in dit besluit ver
staan de personen, die tijdens de laatste reis 
deel uitmaakten van de equipage of het dienst
personeel van het schip, daaronder begrepen 
hofmeesters, jongens, cafedji, enz. 

§ 2. Van gemllen, bedoeld in artikel 1 der wet, 
waarin, voor de toepassing dezer wet, een schip 
geacht wordt te komen u·it een land, landstr~ek of 

plaats. 

Art. 2. Voor de toepassing der wet wordt 
eeu schip geacht uit een land, landstreek of 
plaats te_komen, waD?eer nog geen dertig dagen 
sedert 7.JJn vertrek mt dat land, die landstreek 
of die plaats zijn verloopen. 

Art. 3. l. Met afwijking van het bepaalde 
in artikel 2 wordt een schip geacht niet te komen 
uit een land, landstreek of plaats, wanneer het 
dat land, die landstreek of die plaats heeft aan
geloopen en geen andere gemeenschap met den 
wal heeft gehad dan tot : 

a. het ontschepen van passagiers en hunne 
bagage; 

b. het aan boord nemen van passagiers - al 
of niet voorzien van bagage -- welke geen ge
meenschap met dat land, die landstreek of die 
plaats hebben gehad; 

c. het afgeven en innemen van poststukken ; 
il. het toelaten van personen, die am htshalve 

aan boord zijn gekomen : 
en het geen goederen of levensmiddelen heeft 

geladen. 
2. Schepen komende uit een land, landstreek 

of p 1aats , die wegens pest besmet is verklaard 
en wanneer nog geen dertig dagen sedert het 
v_ertrek uit dat land, die landstreek of die plaats 
z1Jn verloopen, worden niet geacht te komen uit 
een land, landstreek of plaatR, we"ens pest 
besmet verklaard, indien aan alle hieronder 
volgende voorwaarden wordt voldaan: 

a. de gezagvoerder van het schip aan den 
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äan boord gekomen loods kan toonen een nog 
geldig certificaat van ontratting, of van vrij
stelling van ontratting, opgemaakt en afge
~even volgens artikel 28 van het Internationaal 
::;anitair Verdrag; 
· b. aan den aan boord gekomen loods onmid
dellijk wordt overhandigd een ingevulde vra
genlijst, volgens het bij dit besluit behoorende 
Model I en . daaruit t.en genoege van den Joods 
blijkt, dat aan de onder a gestelde voorwaarde 
voklaan is en aan die onder c voldaan zal wor
den; 

c. de gezagvoerder zich verbindt, aan de 
door Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken 
aangewezen personen toe te staan, ook na aan
komst in de haven, een onderzoek in te stellen 
~aar het aanwezig zijn van ratten aan boord 
van het schip en liierbij met de bemanning alle 
hulp te verleenen. 

3. Indien den aan boord gekomen loods niet 
oJijkt, dat aan de voorwaarde, onder a van het 
voorgaande lid genoemd, is voldaan, of aan die 
onder c voldaan zal worden, moet het sein, be
doeld in artikel 3 der wet, onmiddellijk gevoerd 
worden en heeft alsnog een gezondheidsonder
zoek plaats. 

4. Indien na aankomst in de haven aan de 
onder c van het tweede lid genoemde voorwaar
den niet wordt voldaan of indien aan den vol
gens het zesde lid van dit artikel aangewezen 
geneeskundige blijkt, dat door den loods, be
doeld in het tweede lid onder b, ten onrechte 
is aangenomen, dat het schip voor de toepas
sing van do wet geacht moet worden niet te 
komen uit een laad, landstreek of plaats we
gens pest besmet verklaard, is de gezagvoerder 
verplicht na bekomen schriftelijke mededeeling 
van den aangewezen geneeskundige onmiddellijk 
het sein, als bedoeld in artikel 3 der wet, te 
voeren en er voor te zorgen, dat geen gemeen
schap met den wal of met andere schepen plaats 
heeft, alvorens het gezondheidsonderzoek, in
gesteld door den aangewezen geneeskundige, 
is afgeloopen. 

5. Indien bij het ingestelde onderzoek, be
doeld onder c van het tweede lid , eene ongewone 
sterfte onder de ratten wordt vastgesteld of 
een of meer ratt en gevonden worden, die bij 
bacteriologisch onderzoek met pest besmet 
blijken te zijn, is de gezagvoerder op schrifte
lijke mededeeling van den aangewezen genees
kundige verplicht onmiddellijk het sein, als 
bedoeld in artikel 3 der wet, te voeren en er 
voor te zorgen, dat ~een gemeenschap met den 
wal en met andere schepen plaats heeft, al
vorens daartoe door den burgemeester toestem• 
ming o-egeven is. 

6. De loods, bedoeld in het tweede lid onder 
b, zendt de ingevolge het bij dit besluit behoo
rende Model I en de andere hem ter hand ge
stelde bescheiden, waaruit kan blijken, dat aan 
de voorwaarde, genoemd onder a, is voldaan 
aan een der door Onzen Minister van Binnen
landsche Zaken aangewezen geneeskundigen. 

7. De verdachte en onbesmette schepen, 
vallende onder artikel 2, worden niet geacht te 
komen uit een land, landstreek of plaats, indien 
zij in de door Onzen Minister van Binnenland
sÖhe ;,::aken aan te wuzen Nederlandsche of 
buitenlandsche havens tot het vrije verkeer zijn 
toegelaten, mits zich sedert niets heeft voorge
daan, dat de toepassing van gezondheidsmaat-

regelen vereischt, en het schip niet andermaal 
een door Onzen Minister van Binnenlandsche 
Zakea besmet verklaarde haven heeft bezocht. 

8. De onbesmette schepen, bedoeld in de 
artikelen 27, 31 en 35, worden niet geacht te 
komen uit een land, landstreek of plaats indien 
zij : 

a.. uit de wegens gele koorts besmet verklaar
de haven vertrokken zijn meer dan zes dagen 
vóór de aankomst van het schip ; 

b. uit de wegens vlektyphus besmet ver
klaarde haven vertrokken zijn meer dan twaalf 
dagen vóór de aankomst van het schip ; 

c. uit de wegens pokken besmet verklaarde 
haven vertrokken zijn meer dan veertien dagen 
vóór de aankomst van het schip. 

§ 3. Van het sein, be,doel.d in artikel 3 der wet, dat 
een schip voert, hetwelk aan een gezondheids-

onderzoek moet worden onderworpen. 

Art. 4. Het sein, dat een schip voert, het
welk aan een gezondheidsonderzoek moet wor
den onderworpen, bestaat : 

a. gedurende den geheelen tijd tusschen 
zonsopkomst en zonsondergang, uit een gele 
vlag aan den top van den mast, of bij gebreke 
van die vlag, uit de natievlag van het schip, 
op een zichtbare plaats uit het voorwant ; 

b. gedurende den geheelen tijd tusschen 
zonsondergang en zonsopkomst, uit twee witte 
lichten, geplaatst waar zij het best gezien kun
nen worden, horizontaal naast elkander, met 
een onderlingen afstand van ten minste 18 dm 
en zoodanig ingericht, dat zij over den geheelen 
horizon zichtbaar zijn op een afstand van ten 
minste 2 zeemijlen (60 in een graad). 

§ 4. Van de vragen, ingevolge het be'JXl,alde in 
artikel 5 der wet door den inspecteur of den met 
het gezondheidsonderzoek belasten geneeskundige 
te doen aan den gezagvoerder of den geneeskundige 
van een schip, dat aan een gezondheidsonderzoek 

moet worden onderworpen. 

Art. 5. De vragen, ingevolge het bepaalde 
in artikel 5 der wet door den inspecteur of den 
met het gezondheidsonderzoek belasten genees
kundige te doen aan den gezagvoerder van een 
schip, dat aan een gezondheid onderzoek moet 
worden onderworpen, of aan den scheepsgenees
kundige, indien deze aan boord is, worden ge
daan volgens het bij dit besluit behoorende 
Model II. 

§ 5. Van het gezondheidsonderzoek. 

Art. 6. 1. Het gezondheidsonderzoek ge
schiedt zooveel mogelijk bij daglicht, doch kan 
desgewenscht tusschen zonsondergang en zons
opkomst geschieden op die schepen, welke 
naar het oordeel van hem, die het onderzoek 
moet verrichten, met zoodanige middelen van 
verlichting zijn uitgerust, als voor het gezond
heidsonderzoek bij kunstlicht noodig zijn. 

2. Blijkt na den aanvang Yan een gezond
heidsonderzoek , dat do regelmatige voortzetting 
en voltooiino- er van niet mogelijk is, hetzij, 
indien het schip tijdens het onderzoek varende 
is, uit hoofde van scheepvaartbezwaren, hetzij , 
indien het onderzoek tusschen zonsondergang 
en zonsopgang wordt verricht, tengevolge van 
onvoldoende verlichting, hetzij om andere 
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redenen, dan wordt. het gestaakt en zoodra 
mogelijk voortgezet of herhaald, en eerst daarna 
de beslissing, bedoeld in artikel 9 .der wet, 
-aenomen. 

3. Het gezondheidsonderzoek van door Onzen 
Minister van Binnenla.ndsche Zaken aan te 
wijzen passagiersschepen, die geregeld va.stge
.stelde reizen ma.ken, kan, op verzoek der reede
rijen, gedurende de reis geschieden door genees
kundigen, daartoe door Ons aangewezen. 

4. Indien een onderzoek van een in het vorig 
lid bedoeld schip gedurende de reis niet kan 
worden voltooid of herhaling er van bij aan
komst uit zee wenschelijk of noodig is, wordt 
het· door den geneeskundige of den inspecteur 
voortgezet of herhaald. 

5.. Aan de in het derde lid bedoelde genees
kundigen kan door Ons mede worden opgedra
gen, gedurende de reis, zoo noodig en voor zoo
veel mogelijk, bij voorbaat maatregelen van 
.afzondering en ontsmetting te nemen, als in 
de artikelen 17 tot 38 van dit besluit zijn voor
geschreven. 

6. De aan boord ten uitvoer gelegde maat
regelen worden beschouwd als te zijn toeî"epast 
krachtens en overeenkomstig het bepa.a. de in 
de artikelen, in het vorig lid aangewezen, be
houdens goedkeuring van den burgemeester, die 
krachtens artikel 9 der wet de beslissing over de 
in het belang der volksgezondheid te nemen 
ma.atregeJen heeft. 

§ 6. Van de voorwaarden, hedoeU in artikel 8 
der wet, waaronder ie gezagvoerder van een schip, 
dat a.an een gezO'fldheidsonderzoek onderworpen 
moet worden, passagier8 kan ontschepen en ladinr, 
en poststukken kan lossen, indien hij zich niet 
wil onderwerpen aan de in of krachtens die wet 
gegeven voorschriften, en hij weder naa.r zee 

wenscht te vertrekken. 

Art. 7. 1. W a.nneer de gezagvoerder van een 
schip, dat aan een gezondheidsonderzoek onder
worpen moet worden, zich niet wil onderwerpen 
.aan de in of krachtens de wet gegeven voorschrif
ten en hij weder na.ar zee wenscht te vertrekken, 
kan hem worden toegestaan Ja.ding en poststuk
ken te lossen, onder de volgende voorwaarden : 

1°. afzondering van schip, bemn.nning en 
passagiers ; , 

20. wat pest betreft, voldoening aan het ver
·zoek om inlichting omtrent het voorkomen van 
ongewone sterfte onder de ratten, en zoo noodig 
vei-delging van de ratten aan boord van het schip; 

30_ w11,t cholera. aanga.at, ontsmetting van het 
.aan boord voorhanden drinkwater, wanneer 
dit als verdacht beschouwd wordt, en vervan
ging door water van goede hoedanigheid. 

2. De voorwaarde, waaronder de gezagvoer
der in bovengenoemd geval passagiers kan ont
schepen, bestaat in een geneeskundig onderzoek 
van die passagiers. Zij kunnen bovendien onder
worpen worden aan maatregelen, welke in dit 
besluit zijn vastgesteld voor schepen, die ten 
opzichte van het gevaar van overbrenging van 
besmetting moeten geacht worden in dezelide 
omsta.ndigbeden te verkeeren. 

3. Aan de passagiers kan tegen het storten 
van een waarborgsom voor het betalen der 
kosten, vergu.1d worden zonder oponthoud 
o,1der geleide door te reizen om over eene der 
a.ndere' grenzen het land te verlaten in afzonder
lijke voer- of vaartuigen of gedeelten daarvan ; 

deze voer- of vaartuigen worden na gebruik 
terstond ontsmet op de plaats van aankomst. 

4. Passagiers, die niet bereid ziJn zich aan 
de te hunnen aanzien gestelde voorwaarden te 
onderwerpen, of, in het geval bedoeld bij het 
voorgaande lid, weig!'ren een waarborgsom te 
storten, worden niet ontscheept . 

5. De kosten van de vervulling der in het 
eerste en tweede lid van dit artikel aangewezen 
voorwaarden komen voor rekening van den 
gezagvoerder. Deze stelt, vóór tot ontscheping 
of lossing wordt overgegaan, de door den burge
meester noodig geachte zekerheid, dat hij de 
gelde!Jjke verplichtingen, voortvloeiende uit 
de vervulling der voorwaarden, zal nakomen. 

§ 7. Van het schrirt,elij 1c adi•ies, bedoeld in artikel 
9 der wet, omtrent de in het belang der volksge
zondheid te nemen maatregelen en van de beslis
sing van den burgemeester omtrent het gei•o/,g, dat 

' aan tlit advies wordt gegeven . 

Art. 8. 1. Het schriftelijk advies, dat hij, 
die het gezondheidsonderzoek doet, geeft aan 
den burgemeester va.11 de gemeente, waar de 
maatregelen behooren te worden toegepast, is 
ingericht volgens het b\i dit besluit behoorende 
Model III. 

2. Ingeval de beslissing van den burgemees
ter omtrent het gevolg, dat aan het in het vorig 
lid bedoelde advies zal worden gegeven, van 
dat advies afwijkt, doet de burgemeester hier
van terstond en op de snelste wijze, zoo mogelijk 
langs draadweg, mededeeling aan hem, die het 
gezondheidsonderzoek heeft gedaan. 

§ 8. Van de maatregelen, bedoeld in artikel 10 
der wet, waaraan het schip, dat aon een gezond
heidsonderzoek onderworpen i8 geweest, zijn lading, 
daaronder begrepen postpakketten, en zijne op
varenden ·worden Of kunnen worden onderworpen. 

ALOEMEENE BE.PALINGEN. 

Art. 9. Indien een schip, komende uit een 
besmet verklaard land, landstreek of plaats, 
bliJkens ambtelijke verklaring vóór zijn aan
komst in een Nederla.ndsche ha.ven of op een 
Nederla.ndsche reede aan afdoende gezond
heidsmaatregelen onderworpen is geweest in 
een ha.ven van een land, dat tot het Internatio
naal Sanitair Verdrag is j;oegetreden, wordt het 
niet andermaal a.a.n die maatregelen onderwor
pen, mits zich sedert di«m niets heeft voorge
daan, dat de toepassing der hierboven genoemde 
gezondheidsmaatregelen vereischt en het schip 
niet andermaal een door Onzen Minister van 
Binnenla.ndsche Zaken besmet verklaarde ha.ven 
heeft bezocht. 

Art. 10. 1. Hij, die met, de tenuitvoerlegging 
van de in dit besluit bij de artikelen 17 tot 38 
aangewezen maatregelen belast is geweest, geeft 
van hetgeen door hem ter uitvoering van zijn 
last is verricht, aan den burgemeester eene 
schriftelijke verklaring af. 

2. Deze verklaring is ingericht volgens het 
bij dit besluit behoorende Model IV. 

Art. 11. Voor de toepassing van dit besluit 
worden de schepen verdeeld in : 

A. besmette schepen ; 
B. verdachte schepen ; 
C. onbesmette schepen, 
Art. 12. 1. Onverrpinderd het bepaalde in 
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artikel 6 der wet wordt bij de toepassing van 
de in artikel 10 der wet bedoelde maatregelen 
rekening gehouden met de maatregelen, welke 
vóór de aankomst van het schip door den 
scheepsgeneeskundige, indien deze aan boord 
is, zijn genomen ter vermin<lering van het ge
vaar van besmetting, en met de bruikbaarheid 
van de daartoe gebezigde middelen. 

2. Ten aanzien van schepen, die uit een ge
zondheidsoogpunt bijzonder gevaarlijk geacht 
moeten worden, hetzij door onhygiënische toe
standen, hetzij door een te groot aantal opva
renden, kunnen uitgebreider maatregelen wor
den toegepast, dan die, waaraan zij vol~ens de 
bepalingen van dit besluit onderworpen hadden 
kunnen worden. 

Art. 13. 1. füievenmalen, drukwerken, boe
ken, dagbladen, papieren en bescheiden, enz. 
(met uitzondering van postpakketten, die voor
werpen bevatten, waarop volgens dit besluit, 
maatregelen van ontsmetting toegepast kunnen 
worden) worden niet aan maatregelen van ont
smetting onderworpen, doch dadelijk tot het 
vr\ie verkeer toegelaten . 

2. Zij, die na aankomst van het schip uit
sluitend deel hebben gehad aan het afgeven en 
innemen van de in het eerste lid genoemde 
stukken, zonder daarbij gemeenschap met het 
schip te hebben gehad, worden aan geen enkelen 
maatregel onderworpen. 

Art. 14. Ontsmetting en reiniging kan alleen 
worden toegepast op goederen en voorwerpen, 
welke als besmet of verontreinigd worden be
schouwd. In- en doorvoer van koopwaren en 
bagage kan op grond van besmettingsgevaar 
niet verboden worden. 

Art. lfi. 1. Over zee aangevoerde goederen 
mogen niet in de haven worden aangehouden. 
Evenwel kunnen stortgoed en goeder.in in 
gebrekkige verpakking, waarin ratten of vlooien 
verscholen kunnen z\in, indien aan boord geen 
verdelging van ratten en vlooien kan plaats 
hebben, gedurende eene tijdruimte van ten 
hoogste veertien dagen aan den wal of in lichters 
worden opgeslagen, om daar te worden onder
worpen aan de maatregelen, die ter voorkoming 
van besmetting noodig geacht worden, waarna 
zij tot het vrije verkeer worden toegelaten. 

2. De toepassing van dezen laatsten maatre
gel mag noch oponthoud van het schip, noch 
buitengewone onkosten veroorzaken ten gevolge 
van het ontbreken van voldoende opslagiilaat
sen in de havens. 

Art. 16. l. De toepassing van maatregelen 
van ontsmetting, met inbegrip van die tot het 
verdelgen van ongedierte, van besmette schepen 
en goederen geschiedt volgens de regelen, door 
Onzen Minister van Binnenlandache Zaken vast 
te stellen. 

2. Waardelooze bedvulling en kleedingstuk
ken, lorren, besmette verbandstoffen, papier 
en andere voorwerpen van weinig waarde wor
den met goedvinden van den gezagvoerder 
verbrand. 

VERDERE BEPALINGEN. 

Van maatregelen tegen pest. 

Art. 17. 1. Als een besmet schip wordt be
schouwd een schip : 

10. dat één of meer personen lijdende aan 
pest aan boord heeft ; , 

2°. waarop één of meer gevallen van men
schenpest zijn voorgekomen meer dan zes dagen 
na het inschepen ; 

3°. waarop de aanwezigheid van pest-ratten 
is vastgesteld. 

2. Als een verdacht schip wordt bfschouwd 
een schip: 

1°. waarop één of meer gevallen van men
schenpest zijn voorgekomen in de eerste zes 
dagen na het inschepen ; 

2°. waarop een buitengewone sterfte onder 
de ratten is waargenomen, waarvan de oorzaak 
niet bekend is. 

Een verdacht schip blijft als zoodanig, be
schouwd tot het oogenblik, waarop het in een 
goed geoutilleerde haven onderworpen is aan 
de maatregelen bij dit besluit voorgeschreven. 

il. Als een onbesmet schip wordt beschouwd 
een schip : 

dat, hoewel van een besmette haven komende, 
geen geval van menschen- of ra.ttenpest aan 
boord heeft gehad op het oogenblik van vertrek 
uit de besmet verklaarde haven, gedurende 
de overtocht of bij de aankomst en waarop geen 
buitengewone sterfte onder de ratten is waar
genomen. 

Art. l 8. Met pest beBmette achepen worden 
behoudens hPt bepaalde bij de artikelen 8, 
tweede lid, 9 en 12 van dit besluit aan de vol
gende maatregelen onderworpen : 

1 o. gezondheidsonderzoek ; 
20. de opvarenden, die lijden aan pest, wor

den ontscheept en overgebracht naar de daar
voor aan te wijzen inrichtingen, waar zij worden 
afgezonderd en verpleegd tot zij geen gevaar 
voor het overbrengen van besmetting meer 
opleveren; 

3°. de personen, die met de lijders in aan
raking zijn geweest en zij, die als verdacht wor
den beschouwd, kunnen onderworpen worden 
aan eene waarneming of toezicht, dan wel aan 
eene waarneming gevolgd door een toezicht 
waarbij de geheele duur van deze maatregelen 
zes maal 24 uur na het oogenblik van aankomst 
van het schip niet mag overschrijden. 

Aan de bemanning kan verboden worden 
gedurende zes maal 24 uur na het oogenblik 
van aankomst van het schip van boord te gaan, 
behoudens voor zooveel dienstredenen naar het 
oordeel van den burgemeester het verlaten 
van het schip eischen ; 

4°. het vuile linnen, de benoodigdheden 
voor dagelijksch gebruik en die voorwerpen van 
bemanning en passagiers, welke als besmet be
schouwd worden, moeten gereinigd of zoo noo
dig ontsmet worden ; 

5°. de gedeelten van het schip, welke be
woond zijn geweest door pestlijders of welki, 
om andere redenen als besmet beschouwd wor
den, moeten gereinigd of zoo noodig ontsmet 
worden; 

6°. het schip wordt zoo spoedig mogelijk van 
ratten gezuiverd, hetzij vóór, hetzij nà de los
sing, met vermijding, zooveel mogelijk, van hot 
beschadigen der goederen, van het metaalwerk 
en van de machines. De bewerking moet zoo 
spoedig en snel mogelijk verricht worden en mag 
niet langer dan 24 uur duren. 

Een schip in ballast wordt zood.ra en zoo snel 
mogelijk, doch in elk geval vóór het innemen 
van lading, van ratten gezuiverd. De bewerking 
mag niet langer dan 24 uur duren. 
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- Indien een ontratting is geschied door middel 
van blauwzuurgas kan het verblijf of het slapen 
aan boord gedurende 6 uur na verloop van den 
termjjn van 24 uur worden verboden. Lossen 
en laden is gedurende bedoelde 6 uur toegestaan. 

Indien een schip slechts een gedeelte der 
lading moet lossen en een volledige ontratting 
niet mogelijk is, kan het schip bedoeld gedeelte 
lossen onder de voorwaarden, bedoeld in artikel 
15. De kabels van het schip worden onmiddel
lijk na aankomst van zoodanige inrichtingen 
voorzien, dat geen ratten zich langs die kabels 
van het schip kunnen verwijderen; deze inrich
tingen worden niet weggenomen vóór de ver
delging van de ratten is afgeloopen. 

Deelneming aan de behandeling van lading 
door personen, niet behoorende tot de beman
ning van het schip, is alleen geoorloofd aan hen, 
die overkleeding dragen van zoodanige stof, of 
zoodanig maaksel, dat besmetting zooveel mo
gelijk wordt voorkomen. Deze personen wor
den onderworpen aan eene waarneming of 
toezicht gedurende zes maal 24 uur na het 
oogenblik waarop hunne werkzaamheden bij de 
lossing zijn geëindigd. 

Art. 19. 1. Van pest verdachte sche_l;len wor
den behoudens het bepaalde bij de artikelen 8, 
tweede lid, 9 en 12 van dit besluit onderworpen 
aan de maatregelen, genoemd in artikel 18 onder 
1°. , 4°., 5°. en 6°. 

2. De bemanning en de passagitlrs kunnen 
onderworpen worden aan eene waarneming, die 
niet langer mag duren dan zes maal 24 uur na 
het oogenblik van aankomst van het schip. 

3. Aan ·de bemanning kan verboden worden 
gedurende zes maal 24 uur na het oogenblik 
van aankomst van het schip van boord te gaan, 
behoudens voor zooveel dienstredenen naar het 
oordeel van den burgemeester het verlaten van 
het schip eischen. 

Art. 20. 1. Onbesmette schepen worden zon
der gezondheidsonderzoek onmiddellijk tot het 
vrije verkeer toegelaten, indien voldaan is aan 
de voorwaarden, bedoeld in het tweede lid 
van artikel 3. 

2. Is aan de voorwaarden, bedoeld in het 
tweede lid van artikel 3, niet voldaan, dan 
worden behoudens het bepaalde bij de artikelen 
8, tweede lid, 9 en 12 van dit besluit de volgende 
maatregelen genomen : 

1 °. gezondheidsonderzoek ten einde vast te 
stellen of het schip voldoet aan de omschrijving 
van een wegens pest onbesmet schip ; 

2°. de maatregelen bedoeld onder 6°. van 
artikel 18, wanneer daartoe bijzondere redenen 
zijn, die aan den gezagvoerder van het schip 
schriftelijk worden medegedeeld ; 

3°. de bemanning en de passagiers kunnen 
onderworpen worden aan een toezicht gedurende 
zes maal 24 uur, te rekenen vanaf het oogenblik 
van het vertrek van het schip uit de besmet 
verklaarde haven . Aan de bemanning kan ge
durende hetzelfde tijdsbestek verboden worden 
van boord te gaan, behoudens voor zooveel 
dienstredenen naar het oordeel van den burge
meester het verlaten van het schip eischen. 

3. De burgemeester der gemeente kan, tot 
het schip vertrekt, eischen, dat voor hem, onder 
eede en schriftelijk, door den scheepsgenees
kundige, of, bij ontstentenis van dezen, door 
den gezagvoerder, wordt verklaard, dat op h•3t 
schip sedert zijn vertrek uit besmet verklaarde 

landen, landstreken of plaatsen, geen geval 
van pest onder de opvarenden en geen buiten
gewone sterfte onder de ratten is waargenomen. 

Art. 21. Worden op een schip een of meer 
ratten gevonden, die bij bacteriologisch onder
zoek met pest besmet blijken te zijn, of wordt 
onder de ratten eene buitengewone sterfte 
waargenomen, dan worden de volgende maatre
gelen toegepast ; 

A. op schepen met één of meer pestratten : 
a. de opvarenden worden aan een genees

kundig onderzoek onderworpen ; 
b. de bemanning en de passagiers, hetzij 

deze nog aan boord z~in of het schip reeds 
hebben verlaten, kunnen worden onderworpen 
aan eene waarneming of toezicht gedurende 
zes ma.al 24 uur na het oogenblik van aankomst 
van het schip. 

Aan de bemanning kan verboden worden 
gedurende zes maal 24 uur na het oogenblik, 
waarop de ontrattiog is afgeloopen, van boord 
te gaan behoudens voor zooveel dienstredenen 
naar het oordeel van den burgemeester het ver
laten van het schip · eischen. 

c. de maatregelen genoemd io artikel 18, 
onder 4°., 5°. en 6°. kunnen worden toegepast; 

B. op schepen, waarop eene buitengewone 
sterfte onder de ratten is waargenomen : 

a. de opvarenden worden aan een genees
kundig onderzoek onderworpen ; 

b. de gevonden ratten worden zooveel en 
zoo snel mogelijk met het oog op pest onder
zocht; 

c. blijkt verdelging van de ratten noodig 
dan vinden de maatregelen bedoeld in artikel 
18, onder 6°., toepassing; 

d. wanneer de onderzochte ratten met pest 
besmet blijken te zijn, worden de maatregelen 
onder A van dit artikel toegepast, voor zoover 
deze nog niet werden genomen. 

Van maatregelen tege.r,. cholera. 

Art. 22. 1. Als een besmet schip wordt be
schouwd een schip : 

1°. dat één of meer personen lijdende aan 
cholera aan hoord heeft ; 

2°. waarop één of meer gevallen van cholera 
in de laatste vijf dagen ziJn voorgekomen. 

2. Als een verdacht schip wordt beschouwd 
een schip waarop één of meer gevallen van 
cholera zijn voorgekomen op het oogenblik 
van of sedert het vertrek nit een wegens cholera 
besmet verklaarde haven, doch- geen nieuw 
geval is voorgekomen in de laatste vijf dagen 
vóór den dag van aankomst. 

Een verdacht schip blijft als zoodanig be
schouwd tot het oogenhlik, waarop het onder
worpen is geworden aan de maatregelen bij dit 
besluit voorgeschreven. 

3. Als een onbeamet schip wordt beschouwd 
een schip, dat, hoewelv:1neen besmet verklaarde 
haven komende of personen aan boord hebbende 
afkomstig uit een besmet verklaard land, land
streek of plaats, <>een geval van cholera aan 
boord heeft gehad op het oogenblik van of 
sedert het vertrek uit de laatstelijk aangedane 
haven dan V'el bij aankomst, noch gedurende 
de laatste vijf dagen vóór den dag van a.<tn
komst . 

De personen waaarbiJ klinische verschijnselen 
van cholera worden waargenomen, doch bij wie 
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geen choleravibrionen worden aargetroffen of 
bij wie vibrionen z~jn gevonden, die afwijkingen 
vertoonen ,an choleravibrionen, zijn onder
worpen aan alle maatregelen tegen cholera voor-

_ geschreven. Wanneer bij of na aankomst van 
het schip choleravibrionendra.gers ontdekt wor
den zijn deze onderworpen aan de bepalingen 
vervat in artikel 8 van Ons besluit van den 
lsten October 1929 (Staatsblad n°. 448), ter 
uitvoering van de Besmettelijke-Ziektenwet 
(Staatsblad 1928, n°. 265). 

Art . 23. Met cholera besmette schepen wor
den behoudens het bepaalde bij de artikelen 8, 
tweede lid, 9 en 12 van dit besluit aan de vol
gende maatregelen onderworpen : 

1°. gezondheidsonderzoek; 
2°. de opvarenden, die lijden aan cholera, 

worden ontscheept en overgebracht naar de 
daarvoor aan te wijzen inrichtingen, waar zij 
worden afgezonderd en verpleegd tot zij geen 
gevaar voor het overbrengen van besmetting 
meer opleveren; 

3°. de bemanning en de passagiers kunnen 
onderworpen worden a.an eene waarneming of 
toezicht gedurende vijf maal 24 uur na het oo
genblik van aankomst van het schip . 

Zij, die kunnen aantoonen, dat zij gevacci
nee1d zijn tegen cholera meer dan zes dagen en 
minder dan zes maanden geleden, mogen niet 
onder waarneming, doch ten hoogste onder toe
zicht worden gestèld, tenzij zij blijken vibrionen
dragers te zijn. In dit geval vindt toepassing 
artikel 8 van Ons besluit van den lsten October 
1929 (Staatsblad n°. 448), ter uitvoering v~.n de 
Besmettelijke-Ziektenwet (Staatsblad 1928, n°. 
265); 

4°. het vuile linnen, de benoodigdheden voor 
dagelijksch gebruik en die voorwerpen, eet- of 
drinkwaren, welke als besmet te beschouwen 
zijn, worden ontsmet ; 

5°. de gedeelten van het schip, welko be
woond zijn geweest door choleralijders of welke 
om andere redenen als hesmet zijn te bescho•.1-
wen, worden ontsmet ; 

6°. bij de lossing worden de noodige m"aat
-regelen genomen ten einde te voorkomen, dat 
het te werk gestelde personeel aan besmetting 
bloot staat. 

Dit personeel wordt onderworpen aan eene 
waarneming of aan een toezicht gedurende vijf 
maal 24 uur na het oogenblik waarop hunne 
werkzaamheden bij do lossing zijn geëindigd ; 

7°. het drinkwater aan boord wordt, indien 
het verdacht is, ontsmet en vervangen door goed 
drinkwater ; 

50_ ballastwater, ingenomen in een wegens 
cholera besmet verklaarde haven, mag slechts 
na voorafgegane ontsmetting geloosd worden ; 

0°. zonder vergunning van den burgemeester 
van de gemeente mogen vulling-, kiel- of ruim
water , huishoudwater, braaksel, urine en faeca
liën slechts na voorafgegane ontsmetting wor
den verwijderd. 

Art. 24. 1. Van cholera verdachte schepen 
worden behoudens het bepaalde •bij de artikelen 
8, tweede lid, 9 en 12 van dit besluit onder
worpen aan de maatfogelen genoemd in artikel 
23, onder 1°., 4°., 5°., 7°., 8°. en 9°. 

2. de bemanning en de passagiers kunnen 
onde·worpen worden aan een toezicht gedurende 
ten hoogste vijf maal 24 uur na het oogenblik 
van aankomst van het schip. Aan de bemanning 

kan gedurende hetzelfde tijdsbestek verboden 
worden van boord te gaan, behoudens voor zoo
veel dienstredenen naar het oordeel van den 
b~gemeester het verlat,en van het schip 
eischen. 

Art. 25. Een schip, dat besmet of verdacl,t 
is verklaard uitsluitend omdat er aan boord 
personen aanwezig zijn, die klinische symp
tomen van cholera vertoonen, zal als een onbe
smet schip beschouwd worden, indien bij twee 
bacteriologische onderzoekingen, die ten minste 
24 uur na elkander worden verricht, geen 
choleravribrionen of verdachte vibrionen wor
den aangetroffen. 

Art. 26. 1. Onbesmette schepen worden be
houdens het bepaalde bij de artikelen 8, tweede 
lid, 9 en 12 van dit besluit aan de volgende 
maatregelen onderworpen : 

10. gezondheidsonderzoek; 
2°. de maatregelen bedoeld in artikel 23, 

onder 70_, 8°. en 9°. en in artikel 24, tweede lid, 
kunnen toegepast worden. 

2. De burgemeester der gemeente kan, tot 
het schip vertrekt, eischen, dat voor hem, onder 
eede en sch1iftelijk, door den scheepsgenees
kundige, of, bij ontst,entenis van dezen, door 
den gezagvoerder, wordt verJ . .laard, dat op het 
schip sedert zijn vertrek uit besmet verklaarde 
landen, landstreken of plaatsen geen geval van 
cholera onder de opvarenden is waargenomen. 

Van maatregelen tegen gele koort8. 

Art. 27. 1. Als een besmet schip wordt be
schouwd een schip : 

10. dat één of meer personen lijdende aan 
gele koorts aan boord beeft ; 

2°. waarop één of meer gevallen van gele 
koorts zijn voorgekomen op het oogenblik van 
of sedert het vertrek uit een wegens gele koorts 
besmet verklaarde haven. 

2. Als een verdacht schip wordt beschouwd 
een schip: -

1 °. dat geen personen l\jdende aan gele koorts 
aan boord hebbende, minder dan zes dagen 
geleden is vertrokken uit een met gele koorts 
besmet verklaarde haven, of uit een haven die 
niet besmet is verklaard, doch nauwe verbin
dingen onderhoudt met streken, waar de gele 
koorts endemisch heerscht ; 

2°. dat, hoewel meer dan zes dagen doch 
minder dan 30 dagen geleden uit een met gele 
koorts besmet verklaarde haven vertrokken, 
verdacht wordt Stegomyia-muggen (Aedes 
Egypti) aan boord te hebben afkomstig van 
bedoelde haven. 

3. Als een onbesmet schip wordt beschouwd 
een schip, dat geen personen lijdende aan gele 
koorts aan boord heett, meer dan zes dagen 
~eleden uit een wegens gele koorts besmet ver
Jdaarde haven is vertrokken, en niet verdacht 
wordt Stegomyia-muggen aan boord te heb
ben of dat: 

a. een bewijs kan overleggen, dat het schip 
in de wegens gele koort,s besmet verklaarde 
haven op niet minder dan 200 meter van den 
bewoonden wal voor anker is gebleven ; 

b. een bewjjs kan overleggen, dat het schip 
op het oogenblik van vertrek van muggen ge
zuiverd is. 

Art. 28. Met gele koorts besmette schepen 
worden behoudens het bepaalde bij de artikelen 
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8, tweede lid, 9 en 12 van dit besluit aan de 
volgende maatregelen onderworpen :' 

10. gezondheidsonderzoek; 
20. de zieken worden ontscheept en degenen, 

die langer dan vijf dagen ziek zijn, zoodanig 
geïsoleerd, dat besmetting op anderen door 
middel van muggen wordt voorkomen ; 

30. de bemanning en de passagiers worden 
onderworpen aan eene waarneming of aan een 
toezicht van ten hoogste zes maal 24 uur na 
hei; oogenblik van het verlaten van het schip; 

40. het schip wordt, zoo mogelijk op niet 
tuinder dan 200 Meter van den bewoonden wal 
voor anker gelegd ; · 

5°. het schip wordt, zoo mogelijk vóór de 
losaing, van muggen en larven gezuiverd. Ge
schiedt, de zuivering van muggen en larven na 
de lossing dan wordt het personeel, dat cleelge
nomen heeft aan de lossing, onderworpen aan 
waarneming of toezicht gedurende ten hoogste 
zes maal 24 uur na het oogenblik, waarop zijn 
werkzaamheden bij de lossing zjjn geëindigd. 

Art. 29. 1. Van gele koorts verdachte schepen 
worden behoudens het, bepaalde bjj de artikelen 
8, tweede lid, 9 en 12 van dit besluit onder
worpen aan den maatregel bedoeld onder 1°., 
en kunnen onderworpen worden aan de maat
regelen, bedoeld onder 3°.,4°en5o. vanartikel28. 

2. De maatregel voorgeschreven onder 4.0, 
van artikel 28 wordt niet toegepast, indien, 
hoewel de overtocht minder dan zes dagen heeft 
geduurd, een der bewijzen overgelegd kan wor
den, bedoeld in artikel 27, lid 3, onder a en b. 

Art. 30. 1. Onbesmette schepen worden na 
gezondheidsonderzoek tot het vrije verkeer 
toegelaten. 

2. De burgemeest,er der gemeente kan, tot 
het schip vertrekt, eischen, dat voor hem, onder 
eede en schriftelijk, door den scheepsgenees
kundige, of, bij ontstentenis van dezen, door 
den gezagvoerder, wordt ,erklaard, dat op het 
schip sedert zijn vertrek uit besmet verklaarde 
landen, landstreken of plaatsen geen geval van 
gele koorts onder opvarenden is waargenomen. 

Van maa.tregelen tegn vlektyphus. 

Art. 31. 1. Als een besmet schip wordt be
schouwd een schip : 

1°. dat één of meer personen lijdende aan 
vlektyphus aan boord heeft ; 

2°. waarop één of meer gevallen van vlek
typhus in de laatste twaalf dagen zjjn voorge-
komen. . 

2. Als een verdacht schip wordt beschouwd 
een schip,.waarop één of meer gevallen van vlek
typhus zijn voorgekomen op het oogenblik van 
of sedert het vertrek uit een wegens vlekt)phus 
besmet verklaarde haven, doch meer dan twaalf 
dagen vóór de aankomst, of wanneer sedert 
het vertrek uit die haven nog geen twaalf dagen 
zijn verloopen. 

3. Als een onbesmet schip wordt beschouwd 
een schip, dat geen geval van vlektyphus aan 
boord heeft, noch heeft gehad op het oogenblik 
van of sedert het vertrek uit een wegens vlek
typhus besmet verklaarde haven en meer dan 
twaalf dagen sedert dit vertrek zijn verloo-
pen. . 

Art,. 32. Met vlektyphus besmette schepen 
worden behoudens het bepaalde bij de artikelen 
8, tweede lid, 9 en 12 van dit besluit aan de 
volgende maatregelen onderworpen , 

1 o. gezondheidsonderzoek ; 
2°. opvarenden, die lijden aan vlektyphus, 

worden ontscheept en overgebracht naar de 
daarvoor aan te wijzen inrichtingen, waar zij 
worden afgezonderd, gereinigd en verpleegd tot 
zij geen gevaar voor het ·overbrengen van be
smett,ing meer opleveren ; 

3°. indien andere opvarenden verdacht wor
den met luizen verontreinigd te zijn, dan wel 
aan besmetting te hebben blootgestaan, worden 
zij eveneens gereinigd en kunnen zij onderwor
pen worden aan een toezicht, waarvan de duur 
dadelijk moet worden vastgesteld, doch welke 
niet meer mag bedragen dan twaalf maal 24 
uur na het ·oogenblik der reiniging; 

4°. het vuile linnen, de benoodigdheden voor 
dagelijksch gebruik en die voorwerven, welke 
als verontreinigd te beschouwen ziJn, worden 
gereinigd; 

'5°. de gedeelten van het schip, welke be
woond zijn geweest door lijders aan vlektyphus 
of welke om andere redenen als besmet zijn te 
beschouwen, worden gereinigd. 

Art. 33. Van vlektyphus verdachte schepen 
kunnen behoudens het bepaalde bij de artikelen 
8, tweede lid, 9 en 12 van dit besluit onder
worpen worden aan de maatregelen genoemd 
in artikel 32 onder 10., 30., 4°. en 50, 

Art. 34. 1. Onbesmette schepen worden zonder 
gezondheidsonderzoek tot het vrije verkeer 
toegelaten. 

2. De burgemeester der gemeente kan, tot 
het schip vertrekt, eischen, dat voor hem, onder 
eede en schriftelijk, door den scheepsgenees
kundige, of, bij ontstentenis van dezen, door den 
gezagvoerder, wordt verklaard, dat op het schip 
sedert zjin vertrek uit besmet verklaarde landen, 
landstreken of plaatsen geen geval van vlek
typhus aan boord is waargenomen. 

Van maatregelen tegen pokken. 

Art. 35. 1. Als een besmet schip wordt be
schouwd een schip : 

1°. dat één of meer personen lijdende aan 
pokken aan boord heeft ; 

20. waarop één of meer gevallen van pokken 
in de laatste veertien dagen zijn voorgekomen. 

2. Als een verdacht schip wordt beschouwd 
een schip waarop één of meer gevallen van pok
ken zijn voorgekomen meer dan veertien dagen 
voor het oogenblik van aankomst of wanneer 
sedert het vertrek uit een wegens pokken besme.t 
verklaarde haven nog geen veertien dagen ver
loopen zijn. 

3. Als een onbesmet schip wordt beschouwd 
een schip, dat geen geval van pokken aan hoord 
heeft, noch heeft gehad op het oogenblik van of 
sedert het vertrek uit een wegens pokken besmet 
verklaarde haven en meer dan veertien dagen 
sedert dit vertrek zijn verloopen. 

Art. 36. Met pokken besmette schepen worden, 
behoudens het bepaalde bij de artikelen 8, 
tweede lid, 9 en 12 van dit besluit, aan de vol
gende maatregelen onderworpen : 

1 °. gezondheidsonderzoek : 
2°. opvarenden, die lijden aan pokken, 

worden ontscheept en overgebracht naar de 
daarvoor aan te wijzen inrichtingen, waar zij 
worden afgezonderd en verpleegd, tot zij geen 
gevaar voor het overbrengen van besmetting 
meer opleveren ; 

3°. overige opvarenden, die aan boord be-
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smet kunnen zijn en die volgens het oordeel 
van den burgemeester niet voldoende tegen 
pokken beschermd zijn door een kort geleden 
ondergane vaccinatie, of aan pokken geleden 
hebben, kunnen onderworpen worden aan eene 
vaccinatie of aan een toezicht, dan wel aan eene 
vaccinatie gevolgd door een toezicht, waarvan 
de duur dadelijk moet worden vastgesteld , doch 
welke niet meer mag bedragen dan veertien 
maal 24 uur na het oogenblik van de aankomst 
van het schip ; 

4°. het vuile linnen, de benoodigdheden voor 
dagelijksch gebruik en die voorwerpen, welke 
als besmet te beschouwen zijn, worden ontsmet; 

50. de gedeelten van het schip, welke be
woond zijn geweest door pokkenlijders of welke 
om andere redenen als besmet worden be
schouwd, worden ontsmet. 

Art. 37. Van pokken verdachte schepen wor
den behoudens het bepaalde bij de artikelen 
8, tweede lid, 9 en 12 van dit besluit onderwor
pen aan den maatregel bedoeld onder 1°., 
en kunnen onderworpen worden aan de maat
regelen, bedoeld onder 3°., 40 en 5°. van artikel 36. 

Art. 38. 1. Onbesmette schepen worden zonder 
gezondheidsonderzoek tot het vrije verkeer 
toegelaten. 

2. De burgemeester der gemeente kan, tot 
het schip vertrekt, eischen, dat voor hem, on
der eede en schriftelijk, door den s~heepsgenees
kundige, of, bij ontstentenis van dezen, door den 
gezagvoerder, wordt verklaard, dat op het schip 
sedert zijn vertrek uit de besmet verklaarde 
landen, landstreken of plaatsen geen geval van 
pokken aan boord is waargenomen. 

§ 9. V '.in de periodieke verdelging van ratten, 
bedoe/,d, in art. 1.1 der wet, aan boord van schepen, 
liggende binnen het Rijk in Europa, ook al zijn 
deze niet ,aan een gezondheidsonderzoek onder-

worden geweest. 

Art. 39. 1. Onverminderd het bepaalde in 
de artikelen 17, 18, 19 en 20 van dit besluit 
worden aan maatregelen tot verdelging van 
ratten en vlooien onderworpen alle schepen -
behalve die voor de nationa le kustvaart be
stemd - , liggende binnen het Rijk in Europa, 
tenzij uit een ingesteld onderzoek blijkt, dat 
de aan boord zich bevindende rattenbevolking 
gering is te achten. 

2. Verdelging van ratten heeft evenmin 
plaats wanneer uit een ambtelijke verklaring, 
afgegeven overeenkomstig artikel 28 van het 
Internationaal Sanitair Verdrag, blijkt, dat het 
schip binnen de voorafgaande zes maanden 
van ratten gezuiverd is of vrijgesteld werd 
van ontratting, dan wel dat het schip binnen 
een maand na afloop der zes maanden de haven, 
waar het thuisbehoort, kan bereiken. 

De burgemeester der gemeente kan in het 
laatste geval van den gezagvoerder een verkla
ring eischen, waaruit blijkt in welke haven het 
schip thuisbehoort en waarin bevestigd wordt 
het voornemen van den gezagvoerder om 7,ich 
binnen een maand daarheen te begeven, ten 
einde het schip te doen ontratten. 

3. De burgemeester der gemeente is bevoegd, 
ook wanneer de in lid 2 genoemde ambtelijke 
verklaring aanwezig is, een onderzoek te doen 
instellen als bedoeld in het tweede lid van artikel 
3, onder c, wanneer er redenen zijn, die doen 

vermoeden, dat er eene buitengewone sterfte, 
waarvan de oorzaak niet bekend is, onder de 
ratten voorkomt. De gezagvoerder is verplicht 
met de bemanning alle hulp bij het onderzoek 
te verleenen. 

Worden bij dit onderzoek één of meer ratten 
gevonden, die bij bacteriologisch onderzoek met 
pest besmet blijken te zijn, of wordt onder de 
ratten eene buitengewone sterfte waargenomen, 
dan worden de maatregelen toegepast vermeld 
in artikel 21 van dit besluit onder A. of B . 

4. De termijn, waarin de maatregelen tot 
verdelging van de ratten voltooid moeten zijn, 
bedraagt niet meer dan 24 uur. 

Indien een ontratting is geschied door middel 
van blauwzuurgas kan het verblijf of het slapen 
aan boord gedurende 6 uur na verloop van den 
termijn van 24 uur worden verboden. Lossen en 
laden is gedurende bedoelde 6 uur toegestaan. 

5. De burgemeester of de door hem aange
wezen geneeskundige geeft van de uitvoering 
der maatregelen of van het ingestelde onderzoek 
eene schriftelijke verklaring af volgens het bij 
dit besluit behoorende Model V. 

§ 10. Van de afgifte en den vorm der verklaringen, 
door den burgemeester af te geven ingevolge artikel 

12 der wet. 

Art. 40. De burgemeester geeft onverminderd 
het bepaalde in artikel 3!l op hun verzoek, de 
volgende verklaringen af : 

A. Aan de eigenaars van lading of van andere 
goederen, of aan hunne vertegenwoordigers, 
eene schriftelijke verklaring omtrent de maat
regelen, waaraan die lading of die andere goe
deren onderworpen zijn geweest. 

Deze verklaring is ingericht volgens het bij 
dit besluit behoorende Model VI. 

B. Aan den gezagvoerder, den reeder of diens 
vertegenwoordiger, eene schriftelijke verklaring 
omtrent de maatregelen, waaraan het schip, 
zijne lading en zijne opva1·enden onderworpen 
zjjn geweest. 

Deze verklaring is ingericht volgens het bij 
dit besluit behoorende Model VII. 

C. Aan de passagiers, die aangehouden zijn 
met. een schip, dat aan maatregelen onderwor
pen is geweest, eene schriftelijke verklaring 
nopens het tijdstip hunner aankomst en de 
maatregelen, waaraan zij en hunne bagage 
onderworpen zjjn geweest. 

Deze verklaring is ingericht volgens het bij 
dit besluit behoorende Model VIII. 

§ 11. S lotbepalingen . 

Art. 41 . De personen, op wie de in dit besluit 
aangewezen maatregelen worden toegepast, 
zijn verplicht zich aan die maatregelen t.e onder
werpen. 

Art. 42. Onze besluiten van 3 Januari 1923 
(Staatsblad n°. 34), van 27 Juni 1931 (Staat8blad 
n°. 258) en het Koninklijk besluit van 21 Juni 
1877 (Staatsblad n°. 152), laatstelijk gewijzigd 
bij Oru; besluit van 28 Februari 1911 (Staatsblad 
n°. 82), vervallen met ingang van den dag, 
waarop Ons-beslnit van heden in werking treedt. 

Art. 43. De instructie voor den geneeskundi
ge, belast met het gezondheidsonderzoek, be
doeld bij artikel 7 der wet van 28 Maart 1877 
(Staatsblad n°. 35), tot wering van besmetting 
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door uit zee aan.komende schepen, laatstelijk 
gewijzigd bij de wet- van 24 Maart 1922 (Staats
blad n°. 135), wordt vastgesteld als is aangege
ven in het bij dit besluit behoorende Model IX. 

Onze Ministers van Binnenlandsche Zaken 
en van Defensie zijn belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden 
geplaatst, en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State. 
· 's-Gravenhage, den 15den Mei 1933. 

WILHELMINA. 
De M inister van Staat, 

Minister van B innenlandsche Zaken, 
R u y s d e B e e r e n b r o u c k . 

De Minister van Defensie, L. N. Deck ers. 
(Tlitgeg. 30 Mei 1933.) 

MODEL I. (Vragenlijst.) 
VRAGEN, ingevolge het bepaalde bij art. 3, 

tweede lid, onder b, van het Koninklijk 
besluit van 15 Mei 1933 (Staatsblad n°. 
276) door den loodA aan den gezagvoerder 
van het schip, dat komende uit een wegens 
pest besmet verklaard land, landstreek of 
plaats, van het gezondheidsonderzoek 
wenscht vrijgesteld te worden met het oog 
op de in bedoeld land, landstreek of plaats 
genomen maatregelen. 

1. Hoe is Uw naam en voornaam ? 
Name of the captain ? 
Nom du capitaine ? 
Name des Kapitäns ? 

1 
1 
1 

1 
-------- --- --/----
2. Welke is de naam van het schip 

en onder welke vlag vaart het ? 
Name of the ship and of what 
fiag? 
Nom du navire, pavillon ? 
Name des Schiffes, Flagge? 

/ 

1 
1 
1 
1 

1 
-------------1----
3. Waar is Uw reis begonnen en wel- / 

ke andere plaatsen hebt gij aange- / 
daan? 1 
Port of departure ? / 
Intermediate ports ? / 
Port de départ ? / 
Ports d'escale ? / 
Abfahrtshafen? 1 

Einlaufhäfen ? / 
3a. Welke met pest besmette havens / 

zijn door U aangedaan ? / 
Which pest-infected ports have / 
you touched ? / 
Dans quels ports infectés de peste / 
avez-vous mouillé ? / 
In welchen mit P est infizierten / 
Häfen sind Sie eingelaufen ? / 

---------------1----
4. Op welken dag is de reis begonnen / 

en wanneer hebt gij de onder 3 be- / 
doelde andere plaatsen verlaten ? / 
Date of beginning of the journey? / 
Departure from the intermediate 
ports? 
Date du commencement du voy
age? 
Départs des ports d 'escale? 
Datum von Anfang der R eise ? 
Abfahrt von Einlaufhäfen ? 

5. Zijn er zieken aan boord, waarvan 1 
de verschijnselen wijzen op het / 
bestaan van pest ? / 
Have you sicks on board with / 
symptoms of pest ? 1 
Avez-vous des malades à bord 1 

avec des symptomes de peste ? 1 

Haben Sie Kranken an Bord mit 1 

Erscheinungen von Pest ? 1 

-------------1----
6. Waren gedurende de reis zieken 

aan boord als bedoeld in vraag 5 
of zijn zulke personen overleden ? 
Had you sicks on board with 
symptoms of pest during journey 
and how many of this persona 
died? 
Y-avaient-ils des malades à bord / 
avec des symptomes de peste pen- 1 
9-ant Ie voyage et combien de eet- / 
tes personnes sont morts ? 1 
Haben Sie während der Fahrt 1 
Kranken a.n Bord gehabt mit 1 

Erscheinungen von Pest und wie- 1 
viel sind gestorben ? 1 

- --------------1----
7. Hebt gij veel ratten aan boord ? 1 

Is gedurende de reis eene buiten- 1 
gewone sterfte onder de ratten / 
waargenomen ? 1 
Have you many rats on board ? 
Was under same an uncommon 
morta.lity stated ? 
Y-a-t-il beaucoup de rats à bord? 
A-t-on constaté une mortalité 
insolite pa.rmi ces rongeurs ? 
Sind viele Ratten an Bord ? 
Ist eine grosse Mortalität unter 
diesen Tieren festgestellt worden? 

- - ----------- - - !----
8. Zijn de ka.beis van het schip ge

durende het verblijf in de met 
pest besmet verklaarde havens 
steeds voorzien geweest van zoo
danige inrichtingen, dat geen rat
ten zich langs die kabels naar het 
schip konden begeven ? 
Have the lines of the ship, staying 
in a with plague infected port, 
always been guarded with any 
appara.tus to prevent the ingress 
of rats to the ship ? 
Est-ce-que pendant tout le temps 
que Ie navire ·est resté dans un 
port déclaré infecté, les cables 
ont-été pourvus d'appa.reils pour 
empêcher que les rats puissent 
gagner Ie navire le long de ces 
cables? 
Sind die K abel des Schiffes, wäh
rend dessen Aufenthalt in einem 
mit Pest infectierten Hafen im
mer von zwekcmäsigen .Einrich
tungen versehen gewesen, urn zu 
verhüten dasz die Ratten den Ka
beln entlang das Schiff erreichen 
könnten ? 

/ 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

1 

1 
1 

1 
1 

1 
- - -----------1-··---
9. I s het schip korter dan zes maan

den geleden van ratten gezuiverd? 
Zoo ja, kunt gij daaromtrent een 
ambteljjke verklaring overleggen? 

I 
1 

1 
1 
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Ras the ship been deratirated for 1 
six months or leas ? 1 
If so, can you produce in that 1 
case an official declaration ? 1 
Le navire a-t-il été dératisé dans 
un délai de si.x mois ? 
Pouvez-vous dans ce cas fournir 
un certificat officie! ? 
Würde das Schiff innerhalb einer 
6 monatlichen Frist entrattet ? 
Können -Sie in diesem Falie eine 
amtliche Erklärung vorzeigen ? 
------------1----

10. Zijt gij bereid het schip onder 1 

toezicht te stellen van de door den 1 
Minister van Binnenlandsche Za- 1 
ken aangewezen personen en 1 

daarbij alle hulp, die noodig 1 
wordt geacht, te verleenen1 ook 1 

door de bemanning ? 1 
Are you disposed to let the ship 
unter the supervision of persona 
designed by the Minister for Ho
me Affairs to give all the assis 
tance necessary and to require 
crew wanted ? 
Vous engagez-vous à placer Ie na
vire sous Ia surveillance des per- 1 
sonnes désignées par Ie Ministre 1 
de !'Interieur à prêter à eet effet 1 

toute l'assistance jugée nécessaire 1 
au besoin avec le concours de 
l'équipage? 
Sind Sie bereit das Schiff unter 
Aufsicht zu stellen von Personen 
die von dem Minister des Inneren 
dazu angewiesen sind, dabei alle 
geforderte Hilfe zu !eisten, und 
die Manschaft zur Verfügung zu 
stellen? 

Bovenstaande vragen naar waarheid beant-
woord den -··------ 19 __ te ______ _ 

Present declaration done to the l:iest of my 
knowledge _____ 19 __ at ______ _ 

La déclaration ci-dessus faite sincère et véri-
table Ie ______ 19 __ à _______ _ 

Obiges nach bestem Wissen bescheinigt den 
--··-- 19 _ __,_ zu ---------

De Gezag~oerder, 
The Capt11,in, 
Le Capitaine, 
Der Kapitän, 

De Scheepsgeneeskundige, 
The Doctor, 
Le Médecin, 
Der Artz, 

. ontratting 
Het certificaat van vrijste ing van ontratting 

afgegeven volgens art. 28 van het Internationaal 
Sanitair V;erdrag en bedoeld in vraag 9 was uit-
gereikt op den _ ______ 19 ____ te 
_______ doc,n· _______ _ 

_______ den ____ 19_ 

De Loods. 

MODEL II (Vragenlijst). 
VRAGEN, ingevolge het bepaalde bij art. 5 

der wet van 28 Maart 1877 (Staat8bkul 
no. 35) laatstelijk gewijzigd bij de wet van 
24 Maart 1922 (Staat8blad n°. 135), van 
den Inspecteur of den met het gezond
heidsonderzoek belasten geneesk,undige aan 

den gezagvoerder van een schip, dat aa.n 
een gezondheidsonderzoek moet worden 
onderworpen. 

1. Hoe is Uw naam en voornaam? 
ame of the captain ? 

Nom du capitaine? 
Name des Kapitäns ? 

1 
1 
1 
1 

-------------1 
2. Welke is de naam van het schip 1 

en onder welke vlag vaart het? 1 

Name of the ship and of what flag? 1 
Nom du navire,_ pavillon? 1· 
Name des Schiffes, Flagge? 1 

. 1----
3. ,Waar is Uw reis begonnen 

welke andere plaatsen hebt 
aangedaan? 
Port of departure ? 
Intermediate ports ? 
Port de départ ? 
Ports d 'escale ? 
Abfahrtshafen ? 
Einlaufhäfen ? 

en 1 
gij 1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
-------------1----
4. Op welken dag is de reis begonnen 1 

en wanneer hebt gij de onder 3 be- 1 
doelde andere :plaatsen verlaten ? 1 
Date of beginiung of the journey ? 1 

Departure from the intermedia.te 1 

ports? I· 
Date du commencement du voy- 1 

age? 1 
Départs des ports d'escale? 1 
Datum von Anfang der Reise ? 1 
Abfahrt von Einlairlhäfen ? 1 

--------------1----
5. Hoeveel personen zijn aan boord? 

a. Bemanning ? 
b. Passagiers ? 
a. Crew ; number ? 
b. Passengers ; number ? 
a. Equipage; nombre ? 
b. Passagers; nombre ? 
a. Mannschaft ; Zahl ? 

1 
1 
1 
1 

1 
1 

1 
1 

b. Passagiere ; Zahl ? 1 

------------1----
6. Zijn personen in tusschenhavens 

achtergebleven of aan boord ge
komen? 
Zoo ja, hoeveel en waar ? 
Hoevelen van hen behoorden tot 
de bemanning ? 
Hoevelen tot de passagiers ? 
a. umber of crew Ieft in inter
mediate ports, and where ? 
b. Number of crew shipped in in
termedia.te ports, and where ? 
c. Number of passengers disem
barked in intermediate ports, and 
where? 
d. Number of passengers embar
ked in intermediate ports, and 
where? 
a. Nombre de personnes de l'é
quipage restées en escale et en 
q uels ports ? 
b. ombre de persol\nes de l'é
quipag~ abordées en escale et en 
q ue!s ports ? · 
c.Nombre de passe.gers désembar
quées en escale et en quels ports ? 
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d. Nombre de passagers embar
quées en escale et en quels ports ? 
n. Zahl der Mannschaft in .tfän
laufhäfen zurückgeblieben und 
wo? 
b. Zahl der Mannschaft an Bord 1 

genommen in Einlaufhäfen und 1 

wo? 1 
c. Zahl der Passagiere in Einlauf- 1 

häfen von Bord gegangen und wo? 1 

d. Zahl der Passagiere in Ein- 1 
laufhäfen an Bord gekommen und 1 
wo? 1-

--------------1----
7. Welke is de volgende plaats van 1 

bestemming van het schip ? 1 
Next port? 1 

Port suivante ? 1 
Nächster Hafen·? 1 

--------------1----
8. Waren er zieken aan boord gedu- 1 

rende de reis ? 1 
Zoo ja, hoe vele ? 1 

Welke waren de verschijnselen der 1 
ziekte? 1 

a. Had you ~icks on board during 1 

journey? 1 
b. How many cases ? 1 

c. Which were the symptoms ? 1 
a. Y-avait-il quelques malades à 1 
bord pendant Ie voyage ? 1 

b. Nombre de cas? 1 
c. Quels étaient les symptomes ? 1 

a. Sind während der Fahrt Per
sonen erkrankt ? 
b. Zahl der Fälle ? 
c. W elche waren die Krankheits
erscheinungen ? 

-~-------------1----
9. Hoevele personen zijn gedurende 1 

de reis overleden ? 1 

Onder welke verschijnselen ? 1 

a. Deaths during journey, how 1 

many cases ? 1 
b. Which were the symptoms ? 1 
a. N ombre de décès pendant ie ' 
voyage? 
IJ. Quels étaient les symptomes ? 
a. Zahl der Personen während 
der Fahrt gestorben ? 
b. W elche waren die Erscheinun
gen? 

10. Hoeveel zieken zijn nog onder 
behandeling ? 
How rnany sicks have you at pre
sent? 
Nombre de malades au moment? 
Wieviel Kranken sind augenblick
lich an Bord ? 

--- -----------1-------
11. Welke maatregelen zijn in ver- 1 

band met de ziektegevallen aan 1 
boord genomen ; hoe is ontsmet 1 

en waarmede ? 1 
Measures taken on board against 1 
the sickness. Row did you do and 1 
what means of disinfection were i 
applied? 
Quelles mesures ont été prises 
contre la malac1ie? Que! méthode 
et quels moyens de désinfection 
ont été appliqués ? 

W elche Massnahmen wurden wi
der die Krankheit genommen, 1 

welche Desinfizierungsmittel wur- 1 

den angewandt und auf welcher 1 
Weise wurde desinfbiert? 1 

----- ---- ---1----
12. Is er een ontsmettingsoven aan 1 

boord of een toestel tot verdel- 1 

ging van ratten, zoo ja, van welk 1 
stelsel ? Werden zij gedurende 1 

deze reis gebruikt ? 1 
Have you any apparatus for des- 1 

infection and ( or) any for derati- 1 
sation on board ? Of what system? 1 
Did you use them during journe:i,? J 

Y-a-t-il une étuve de désinfectfon 1 
et (ou) un appareil de dératisati- 1 

on ? De quels systèmes ? Ont-ils 1 
été employés pendant Ie voyage ? 1 

1st eine Desinfectionsvorrichtung 1 

vorhanden und ( oder) ein Appa- 1 
rat zur Rattenvertilgung? Nach 1 

welchen Systemen ? Sind sie wäh- 1 
rend der Fahrt gebraucht ? 1 

- ------------1------
13. Kwam in de plaats van vertrek 

of in een der andere plaatsen, door 
U op reis aangedaan, bij het ver
trek pest, gele koorts, Aziatische 
cholera, vlektyphus of pokken 
voor? 
Was plague, yellow fever, cholera, 
spotted typhus or smal-pox sta
ted in the port of departure or in 
any other port you touched, when 
you left them ? 
'Est-ce-q ue la peste, la fi èvre j au
ne, Ie choléra, Ie typhus ou la va
riole se sont présentés dans les 
ports de départ ou d'escale au 
moment de partance ? 
War im Abfahrtshafen oder in 
Einlaufhäfen Pest, Gelbfieber, 
Cholera, Fleckfieber, oder Pocken 
festgestelt worden, wenn Sie von 
dort abfuhren ? 

1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

- -----------1----
14. Hebt gij veel ratten aan boord ? 1 

Is gedurende.de reiseene buitenge- ! 
wone sterfte onder de ratten waar- 1 
genomen? 
Have you many rats on board ? 
Was under same an uncommon 
mortality stated ? 
Y-a-t-il beaucoup de rats à bord? 
A-t-on constaté une mortalité in
solite parmi ces rongeurs ? 
Sind viele Ratten an Bord ? 1 

Ist eine grosse Mortalität unter 1 

diesen Tieren festgestellt worden ? 1 
- - ------------1----
15. Waaruit bestaat de 

van het schip ? 
lading 

What is your cargo ? 
Quelle est la nature de votre car
gaison? 
Welche ist die Ladung des Schif-· 
fes? 1 

-------------1----
16. Welk soort drinkwater is inge- 1 

men? 1 
Waar is het ingenomen ? 1 
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What kind of drinkingwater is 
on board? 
Where did you renew your water
provision? 
Quelle sorte d'eau potable est en 
magasin? 
Quelle est sa provenance ? 
W elçhe Art Trinkwasser haben 
Sie? 
Welche ist die Herkunft dessel
ben? 

17. Hebt gij ballastwater aan boord? 
Zoo ja, waar hebt gij het inge
nomen? 
Hoeveel ballastwater hebt gij nog 
aan boord? 
Is water-ballast on board? 
Present quantity ? 
Where did you load it? 
Y-a-t-il de !'eau de lest à bord? 
Quantité présente ? 
Ou-a-t-elle été puisée ? 
Ist wasserballast an Bord ? 
Noch verhandenes Q.uantum? 
W o ist dasselbe geladen ? 

1 

1 
1 

--------------1----
18. Is Uw schip in tusschenhavens 

aan gezondheidsmaatregelen on
1 
1 

1 derworpen geweest ? 
Zoo ja, waar, welke 
maatregelen ? 

waren die 1 

Did your ship pass sanitary mea
sures in intermediate ports ? 
In which ports ? Which were the 
measures? 
li)st-ce-que v.otre navire a. été l'ob
j et de mesures sanit11,ires appli 
q uées en ports d'escale? 
Dans quels ports? Et quelles 
étaient les mesures ? 

1 

1 
1 

1 
1 
1 

! 
1 
1 
1 

Ist das Schiff in Einlaufhäfen an 1 

Gesundheitsmassregeln unterwor- 1 

fen gewesen ? W o ? 1 
Und welche waren die Massre- 1 

gein? 1 

19. Verdere bijzonderheden? 
Genera! remarks ? 
Observations générales ? 
Algemeine Bemerkungen ? 

1 

Bovenstaande vragen naar waarheid beant-
woord den ·--- 19_········- te ______ _ 

Present declaration done to the best of my 
knowledge ___ 19 ... ·-··- - at ______ _ 

La déclaration ci-dessus faite sincère et véri-
-table Ie ···--- 19_._ :._ à _ _ _ ____ _ 

Obiges nach bestem Wissen bescheinigt den 
··--·····- ·- - 19_ .. _ _ zu --- ----
De Gezagvoerder, De Scheepsgeneeskundige, 
"The Captain, The Doctor, 
Le Capitaine, Le Médecin, 
Der Kapitän, Der Artz, 

De ondergeteekende 
_geneeskundig inspecteur van de Volksgezond
heid 

Geneeskundige, ingevolge het bepaalde bij 
.artikel 7 der wet van 28 Maart 1877 (Staatsblad 
no. 35), laatstelijk gewijzigd bij de wet van 24 

Maart 1922 (Staatsblad n°. 135), met het ge
zondheidsonderzoek belast, verklaart op boven
staande vragen de daarnevens gestelde ant
woorden te hebben ontvangen. 

------,den ______ 19 .............• 
Opmerkingen van hem, die het gezondheids

onderzoek hèeft verricht. 1 

1 N.B. Hieronder o.m. te vermelden alle 
waargenomen afwijkingen van de hierboven 
vermelde antwooJ"den. 

MoriEL III. (Advies aan den Burgemeester). 

No. ·--···-
ADVIES, bedoeld in artikel 9 der wet van 

28 Maart 1877 (Staatsblad n°. 35) laatste
lijk gewijzigd bij de Wet van 24 Maart 
1922 (Staatsblad n°. 135) en in artikel 8 
van het Koninklijk besluit van 15 Mei 1933 
(Staatsblad n°. 276) aan den Burgemeester 
der gemeente _ ______ omtrent 
de in het belang der Volksgezondheid te 
nemen maatregelen, waaraan het ___ _ 
schip, genaamd -------, zijne 
lading en zijne opvarenden dienen t,e wor
den onderworpen. 

De ondergeteekende, _ _ _ ____ , ge-
neeskundig Inspecteur van de Volksgezondheid, 

Geneeskundige, aangewezen voor het gezond
heidsonderzoek van nit zee aankomende schepen 

verklaart: 
heden, den _______ 19. _____ aan een 
gezondheidsonderzoek, bedoeld in de wet van 
28 Maart 1877 (Staatsblad n°. 35), laatstelijk 
gew,jzigd bij de wet van 24 Maart 1922 (Staats
blad n°. 135), te hebben onderworpen, 
het ·····-·-·-schip, genaamd ___ ____ ; 
varende onder ______ vlag ; den - --·-····- ·· 

in de haven 
____ 19·--·· _ aangekomen op de reede van 

Gezagvoerder: ___________ _ 
Geneeskundige ____ _ _ _____ _ 
Vertegenwoordiger hier te lande van den 

eigenaar 
Haven van afvaart 
Aangedane tusschenhavens 
Volgende haven van bestemming ____ _ 
Sterkte der bemanning _______ _ 
Aantal passagiers 
Lading 
Haven, waar drink- of ballastwater is inge

nomen 

Maatregelen bedoeld in artikel 6 van het 
Koninklijk besluit van 15 Mei 1933 (Staatsblad 
n°. 276) gedurende de reis aan boord van den 
door de Koningin aangewezen geneeskundige 
genomen: 

Maatregelen bedoeld in artikel 12 van het 
Koninklijk besluit van 15 Mei 1933 (Staatsblad 
n°. 276) gedurende de reis aan boord door den 
scheepsgeneeskundige genomen : 

Maatregelen bedoeld in artikel 9 van het Ko
ninklijk besluit van 15 Mei 1933 (Staatsblad 
n°. 276), waaraan het schip vóór zijn aankomst 
onderworpen is geweest in de haven van ·----···-
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Bij het gezondheidsonderzoek is aan onder
geteekende het volgende gebleken : 

Op grond van het bovenstaande adviseert 
ondergeteekende, gelet op de wet van 28 Maart 
1877 (Stbl. n°. 35), laatstelijk gewijzigd bij de 
wet van 24 Maart 1922 (Staatsblad n°. 135), en 
op het Koninklijk besluit van 15 Mei 1933 
(Staatsblad n°. 276), den Burgemeester der ge-
meente _______ tot het toepassen 
van de vol11:ende maatregelen : 

het schip, zijne lading en zijne opvarenden 
onmiddellijk tot het vrije verkeer toe te laten. 

Gegeven den _____ 19-··-······- te _ 
Inspecteur . 

De G- k- d~ voornoemd. enees un 1ge 

N.B. Aan dit advies wordt een afschrüt ge
hecht van de aan den gezagvoerder of den 
scheepsgeneeskundige gedane vragen en de 
daarop door hen gegeven antwoorden. 

Beslissing van den Burgemeester op bqven
staand advies. 1 

Gegeven den _____ 19 ...... _ ...... te ___ _ 
De Burgemeester van 

1 Indien de beslissing van den Burgemeest<'r 
afwijkt van het advies van hem, die het ge
zondheidsonderzoek heeft gedaan, wordt daar
van aan dezen terstond en op de snelste wijze, 
zoo mogelijk langs draadweg, door den Burge
meester mededeeling gedaan (Artikel q van het 
Koninklijk besluit van 15 Mei 1933 (Staatsblad 
no. 276). 

MODEL IV (Ambtelijk rapport aan den Burge
meester). 
No. __ .. _ 

VERKLARING, bedoeld in artikel 10 van 
het Koninklijk besluit van 15 Mei 1933 
(Staatsblad n°. 276), van ______ _ 
omtrent de maatregelen, waaraan het 
___ schip, genaamd 
zijne lading en zijne opvarenden zijn onder
worpen. 

Aan den Burgemeester van ______ _ 
De ondergeteekende 

door U belast met de tenuitvoerlegging van 
maatregelen, waaraan het in hoofde dezes 
aangeduide schip, dat aan een gezondheids
onderzoek onderworpen is geweest, zijne lading 
en zijne opvarenden moesten worden onderwor
pen, . verklaart, dat de volgende maatregelen 
zijn toegepast: 

a. Op het ______ schip, genaamd ____ _ 
varende onder _____ vlag, den ___ _ 

in de haven 
19 __ aangekomen opdereede van - ---

Gezagvoerder 
Vertegenwoordiger hier te lande van den ei

genaar 
Haven van afvaart 

Aangedane tusschenhavens 
Haven van volgende bestemming ____ _ 

(Volgen de maatregelen). 
L. & S. 1933. 

b. Op de lading van het onder a genoemde 
schip : 

(Volgen de maatregelen.) 
c. Op de opvarenden van het onder a ge

noemde schip : 
(Volgen de maatregelen.) 

______ , den ______ 19 __ _ 
De ________ _ 

Zie voor Model V, bladz. 306 en 307. 

MODEL VI (Verklaring ten behoeve van eige
naars van lading en van andere 
goederen). 

(Nederlandsch.) 
No. --
VERKLARING. bedoeld onder A van artikel 

40 van het Koninklijk besluit van 15 Mei 
1933 (Staatsblad n°. 276), omtrent de maat
regelen, waaraan de lading en de andere 
goederen van het ____ schip, genaamd 

in de haven 
------ op de reede van ---
onderworpen zijn geweest. 

De Burgemeester van ----------'
gelet op h~~::naalde onder A van artikel 40 

van het Ko · ijk besluit van 15 Mei 1933 
(Staatsblad n°. 276) ; 

gezien het schrütelijk rapport, d.d. ___ _ 
19 _____ , n°. ---,van ______ _ 

verklaart: 
dat de lading en andere goederen van het 

---~chip genaamd _____ _ 
varende onder ______ vlag ; 
den ______ 19___ aangekomen 

in de haven 
op de reede van - -----

gezagvoerder 
vertegenwoordiger hier te lande van de~ 

eigenaar 
haven van afvaart 
aangedane tusschenhavens ______ _ 
volgende haven van bestemming _____ ; 
aan de volgende maatregelen onderworpen 

zijn geweest : 
Afgegeven den _____ 19_ .. __ ,._ te ___ _ 

De Burgemeester voornoemd, 

MODEL VI (Verklaring ten behoeve van eige
(Fransch.) naars van lading en van andere 

goederen) . 
No. --·-

DECLARATION sti:pulée à la section A de 
l'Article 40 de I Arrêté Royal du 15 mai 
1933 (Staatsblad n°. 276), concernant les 
mesures sanitaires au:xquelles la cargaison 
et les autres marchandises du bateau 

nommé ____ ont é té sou-
mises dans Ie port de 

en rade ------

Le Bourgroestre de _________ ; 
en vertu de ladispositionarrêtéepar la section 

A de l'article 40 de l'Arrêté Royal du 15 mai 
1933 (Staatsblad n°. 276) ; 

vu Ie rapport écrit en date du ____ 19_ 
n°. ___ de ______ _ 

déclare: 
20 



MonEL V. NETHERLANDS * PAYS-BAS 

INTERNATIONAL SANITARY CONVE NTION OF PARIS , 1926 
CONVENTION SANITAIRE INTERNATIONALE DE PARIS, 1926. 

DERATISATION CERTIFICATE (a) 
CERTIFICAT DE DÉRATISATION (a) 

DERATISATION EXEMPTION CERTIFICATE (a) 
CERTIFICAT D'EXEMPTION DE DÉRATISATION (a) 

Given under art. 28 of the International Sanitary Convention of 
Paris, 1926 (not to be taken away by port authorities). 

Date ___ _ _____ port of-----------
THIS CERTIFICATE records the inspection and exemption/ 
deratisation (a) at this port and on the above date, of the ship ........ -
---- of -·---······-- net tons, from _ ___ in accordance 
with the quarantine laws and regulations (last section of article 
39 of the Royal Decree of 15 May 1933 (Staatsblad n°. 276). 

At this time the holds were 7~e;?' with (a) -···-···-.. - tons of -·--···-··--
- -- cargo. 

(a) Strike out the unnecessary indications. 

Observations. (in case of exemption, state here the measures taken 
for maintaining the vessel in such a condition that the rat popula
tion would be reduced to a minimum) : 

Délivré conformément à !'art. 28 de la Convention Sanitaire 
Internationale de Paris, 1926. (Ne devant pas être retiré par les 
autorités du port). 
Date ____ _ _____ port of ___________ _ 

LE PRÉSENT CERTIFICAT atteste l'inspection et l'exemption/la 
dératisation (a) en ce port et à la date ci-dessus, dunavire ___ _ 
de ---··- tonnage net, venant de ____ conformément aux lois 
et règlements quarantenaires (l'alinéa final de l'article 39 de 
l'Arrêté Royal du lfi mai 1933 (Staatsblad n°. 276). 

. vides 
A ce moment les cales étaient h d- (a) cargese 
tonnes de _ ________ cargo. 

(i;.) Rayer les mentions inutiles. 

Observations. (Dans Ie cas d'exemption, indiquer ici les mesures 
prises pour que Ie navire soit maintenu dans des conditions telles 
que la population murine y soir réduite au minimum): 

Seal, name, qualification and signature of the. inspector, 
Cachet, nom, qualité et signature de !'inspecteur, 

T,';,i~ certificate should be kept on the ship. 
Oe certifkat doit ètre conservé à bord du navire, 

.... 
C0 w w 
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:cta 1, a1:001....,.,.0 :,!'-..., -r-------x:,,,....rt:n;oa,-v.i: ~-··,-•------,---------------

Refuges à rats B f . . p f • t ' 1 _________ , y _um1gat10n - .8:r, _um1ga ion By catching, trapping 
Fum1gant - Gas ut1lise . - --- or poisoning 
Hours exposure for (rats ___ _ . 

Compartments 't:I "' .s '" ".§ 

Exposition (heures) pour insects___ Par capture ou po1son 
Compartiments 

(a) 

Holds I 
" 2 
" 3 
" 4 
" 5 
" .. 6 
" 7 Shelter '])eckspace 

Bunker space 
Engineroom and 

Shaft alley 
Forepeak and Sto

reroom 
Afterpeak and 

Storeroom 
Lifeboats 

Charta and Wire-
less rooms 

Galley and Bakery 

Pantry 
Provision store-

rooms 
Quarters (crew) 
Quarters ( officers} 

Quarters ( cabin) 
passengers) 

Quarters( steerage) 

Total 

{b) (c) 

" " ~ i:,.. 
0 :, om 

Cu. FT. 
Space 

Espaces 
(Mèt . 
cubes) 

(a) In case any of the compartments enumerated are not 
present on the vessel, this fact must be mentionned. 

(b) Old or recent evidence of excreta, runs or cutting. 

(c) None. Slight, Moderate of Pronounced. -
(d) State the weight of Sulphur or of Cvanid salts or quantitv 

Quantity 1 used Dead rats 

Q 
, recovered 

uantités , , 
employées I Rats trouves 

morts 
(d) 

Traps set 
or poisons 
put out 

Pièges ou 
poison mis 

Rats 
recovered 
Rats pris 
ou tués 

ICales I 
" 2 
" 3 
" 4 
" 5 
" 6 
" 7 

(a) 

Entrepont 
Soute à charbon 
Chaufferies, tunnel 

de l'arbre 
Coqueron avant et 

magasin 
Coqueron arrière 

et magasin 
Canots de sauve

· tage 
Chambre des car

tes, T.S.F. 
Cuisines et Bou

langerie 
Cambuses 
Soute à vivrès 

Postes (équipage) 
Chambres (offi

ciers). 
Cabines et salles 

(passagers) 
Postes (passagers 

de 3ième classe 
et émigrants) 

Total 

(a) Lorsqu'un des compartiments énumérés n'existe pas sur 
le navire on devra le mentionner expressément. . 

(b) Traces anciennes ou récentes d'excréments, de passages 
ou de rongements. 

(c) Néant. Peu. Passablement ou beaucoup. 
/d) Indiquer les poids de souffre oude cvanure ou la propor-

...... 
°' 

UJ. 
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que la cargaison et les autres marchandises 
du bateau ____ nommé 

battant pavillon 
arrivé dans_ Ie port de ____ Ie, 

entré en rade -----
19 ____________ ; 

capitaine _______________ ; 
représentant du propriétaire en ce pays ______ ; 
port de départ __________ _ 
escales effectuées ___________ ; 
port de destination suivante · 
ont été soumises aux mesures sanitaires sui-

vantes: 

Délivré à 
Le Bourgmestre, 

MODEL VI (Verklaring ten behoeve van eige
(Duitsch.) naars van lading en van andere 

goederen). 
No . .. __ .. _ 

ERKLÄRUNG, behandelt unter A des Arti
kels 40 des Königlichen Beschlusses vom 
15 Mai 1933 (Staatsblad n°. 276), bezüglich 
der Gesundheitsmassregeln, welchen die 
Ladung und die anderen Güter des .... ___ .. _ ..... 
S hifi im Hafen 

c es, namens ---~ auf der Reêde 
von ______ unterworfen gewesen 
sind. 

Der Bürgermeister von 
verwiesen auf die Bestimmung unter A des 

Artikels 40 vom Königlichen Beschlusse vom 
15 Mai 1933 (Staatsblad n°. 276); 

nach Einsichtnahme in den schriftlichen 
Bericht, d.d. ____ 19 ________ n° ....... _____ .. _ .. , vom 

erklärt: 
dass die Ladung und die anderen Güter des 

____ ,Schiffes, namens _______ _ 
fahrend unter -----~-lagge ; 

im Hafen 
am ... _ .. , __ .. ___ 19 .. ___ ... _angekommenauf der Reede 

von ______ ; 
Kapitän 
Vertreter des Eigentümers hierzuLande .. _ 
Hafen der Abfahrt 
Zwischenhäfen 
folgender Bestimmungshafen _____ _ 
folgenden Gesundheitsmassregeln unterwor: 

fen gewesen sind : 
Abgegeben den ____ 19 ............ __ zu ____ _ 

Der Bürgermeister, 

MoDEL VI (Verklaring ten behoeve van eige
(Engelsch.) n11ars van lading en van andere 

goederen). 
No ... , _____ ... 
DECLARATION mentioned under A of 

article 40 of the Royal Decree of 15 May 
1933 (Staatsblad n°. 276), as to the sanitary 
measures to wich· the cargo and other 
goods of the ___ __,,hip, named ___ _ 

in the harbour of ____ have been 
at the roadstead 
submitted. 

The Burgomaster of _________ ; 
having regard to what is appointed under A 

of article 40 of the Royal Decree of 15 l\fay 1933 
(Staatsblad n°. 276); 
having seen the written report, dated ____ .. ___ .. __ 

19 ____ n°. ____ of ________ ; 
hereby declares : 

that the cargo other goods of the ____ .... ___ ship, 
named ______ sailing under the .... ___ flag; 

which arrived on the ____ day of _ 
19 __ 

in the harbour of 
at the roadstead ------

captain 
representative of the owner in this coun-

try 
port of departure _________ _ 
intermediate ports __________ ; 
next port of de.stination ________ ; 
have been submitted to the following sanitary 

measures: 
Delivered on the,_ .. ___ .. ,_ ... _day of _____ 19 _____ , at ..... 

The Burgomaster, 

MODEL VIT. (Verklaring ten behoeve van den 
gezagvoerder, van den reeder of 
van diens vertegenwoordiger.) 

(Nederlandsch.) 
No. --
VERKLARING, bedoeld onder B van artikel 

40 van het Koninklijk besluit van 15 Mei 
1933 (Staatsblad n°. 276), omtrent de ma,at-
regelen waaraan het ... ,_ .. ____ .. schip, genaamd 
____ __, zijne lading en zijne opvaren-

" in de haven 
den onderworpen Z\Jn geweest tl tl op e ree e 

van _______ _ 

De Burgemeester van _________ ; 
gelet op het bepaalde onder B van artikel 40 · 

van het Koninklijk besluit van 15 Mei 1"933 
(Staatsblad no. 276); 

gezien het schriftelijk rapport, d .d. ___ _ 
19 .... _ .. _ .. ,_, n°. -, van 

verklaart: 
a, dat het ____ .. ______ .. schip, genaamd ___ _ 

varende onder _____ vlag ; 
in de haven 

den ____ 19 .. -... , aangekomen op de reede 

van 
gezagvoerder : 
vertegenwoordiger hier te lande van de~ 

eigenaar: 
haven van afvaart: _________ _ 
aangedane tusschenhavens: ______ ; 
volgende haven van bestemming : ____ ; 
aan de volgende maatregelen onderworpen is 

geweest: 
b. dat de lading van het onder a genoemde 

schip aan de v0lgende maatregelen onderworpen 
is geweest: 

c. dat de opvarenden van het onder a ge
noemde schip aan de volgende maatregelen 
onderworpen zijn geweest: 

Afgegeven 'den ____ 19 ....... , te 
De Burgemeester voornoemd, 
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MODEL VII. (Verklaring ten behoeve van den 
(Fransch.) gezagvoerder, van den reeder of 

van diens vertegenwoordiger.) 
No .... _ ......... 
DECLARATION stipulée à la section B de 

l'article 40 de l 'Arrêté Royal du 15 mai 
1933 (Staatsbla,d n°. 276) concernant les 
mesures sanitaires aux"quelles ont été 
soumis le bateau ____ nommé .......... -......... .. 
sa cargaison et les personnes de son bord 
dans le port de 

en rade -------

Le Bourgmestre de _________ _ 
en vertu de la disposition arrêtée par la 

section B de l'article 40 de l'Arrêté Royal du 
15 mai 1933 (Staatsblad n°. 276); 

vu le rapport écrit en date. du ___ _ 
19 .......... __ , n° ................. de _______ _ 

déclare: 
a. que le bateau ____ nommé ___ _ 

battant pavillon 

ar:i::rta:: ~:szrt de ----, le ----
19._ ....... _; 

capitaine: 
représentant du propriétaire en ce pays : ......... -, 
port de départ : 
escales effectuées : 
port de destination suivante : _____ _ 
a été soumis aux mesures sanitaires sui" 

vantes: 
b. que le cargaison du bateau nommé en a. 

été soumise aux mesures sanitaires suivantes: 
c. que les personnes du bord du bateau nom" 

mé en a. ont été soumises aux mesures sani" 
taires suivantes·: 

Délivré le ___ _ 19 ............. _ à -----
Le Bourgmestre, 

MODEL VII. (Verklaring ten behoeve van den 
(Duitsch.) gezagvoerder, van den reeder of 

van diens vertegenwoordiger) .. 
No . .. - ...... .. 
ERKLARUNG, behandelt unter B des Art-i" 

kels 40 vom Königlichen Beschlusse vom 
15 Mai 1933 (Staatsblad n°. 276) bezüglich 
der Gesundheitsmassregeln, welchen das 
___ _,_,chiff, namens 
seine Ladung und seine Mitfahrenden 

f . d im Hafen 
unterwor en gewesen sm auf der Reede 
von ________ _ 

Der Bürgermeister von ________ ; 
verwiesen auf die Bestimmung uI?i;er B des 

Artikels 40 vom Königlichen Beschlusse vom 
15 Mai 1933 (Staatsblad n°. 276); 

nach Einsichtnahme in den schriftlichen Be" 
richt, dd. ______ ·19_ ........... n° ................ vom 

erklärt: 
a. dass das ___ _,_,S~hiff, namens ___ _ 

fahrend unter Flagge ; 
am 19................ angekommen_ .. _ 
im Hafen 

auf der Reede 
Kapitän: 

von 

Vertreter des Eigentümers hier zu Lande:_._ 
Hafen der Abfahrt : 
Zwischenhäfen : ___________ ; 
folgenden Gesundheitsmassregeln unterwor" 
fen gewesen ist : 
b. dass die Ladung des unter a. genannten 

Schiffes folgenden Gesundheitsmassregeln un" 
terworfen gewesen ist : 

c. dass die Mitfahrenden des unter a. genann" 
ten Schiffes folgenden Gesundheitsmassregeln 
unterworfen gewesen sind : · 

Abgegeben den ____ 19 .. _.-..... zu __ 
Der Bürgermeister, 

MODEL VIL (Verklaring ten behoeve van den 
(Engelsch.) gezagvoerder, van den reeder of 

van diens vertegenwoordiger.) 
No ......... . 
DECLARATION, mentioned under B of arti" 

cle 40 of the Ro;yal Decree of 15 May 1933 
(Staatsblad n°. 276), as to the sanitary 
measures to which the ---~hip, 
named ------, its cargo and the 
persona on board have been submitted 
in the liarbour of 
at the roadstead ------

The Burgomaster of _________ ; 
having regard to what .is appointed under B 

of article 40 of the Royal Decree of 15 May 
1933 (Staatsblad n°. 276); · 

having seen the written report, dated" 
19 ................ , n° ................. ,of ____ ; 

hereby declares : 
a. that the ··-············-···ship, named ____ _ 

sailing under the ______ flag ; 
. . in the harbour 

wh1ch arrived at the ro~dstead of ___ _, 
on the ____ day of _____ 19. .. _ .. _ .. ; 

captain: _____________ _ 
representative of the owner in this coun" 

try: ________________ _ 
port of departure : 
intermediate ports : _________ ; 
next port of destination : _______ ; 
has been submitted to the following sanitary 

measures : 
b. that the cargo of the ship mentioned under 

a has been submitted to the following sanitary 
measures: 

c. that the persona on board the ship men" 
tioned under a have been submitted to the 
following sanitary measures : 

Delivered on the ____ day of ............... 19 .. _ ... at _______ _ 

The Burgomaster, 

MODEL VIII (Verklaring voor passagiers). 
(Nederlandsch.) 

No. : ....... . 
VERKLARING, bedoeld onder C van artikel 

40 van het Koninlijk besluit van 15 Mei 
1933 (Staatsblad n°. 276) omtrent de aan" 
komst van ------ passagier van 
het ........................... schip, genaamd ------, 
en de maatregelen, waaraan die passagier 

zijne b d ·· t en h~re agage on erworpen ZIJn gewees . 
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De Burgemeester van ________ ; 
gelet op het bepaalde onder C van artikel 40 

van het Koninklijk besluit van 15 Mei 1933 
(Staatsblad n°. 276); 

gezien het schriftelijk rapport d.d. ___ _ 
19·--····· n°. ·········-·-van ________ _ 

verklaart: 
a. dat _____ passagier van het 

____ schip, gena~-;;:;'d -~----, en 
varende onder ____ vlag, gezagvoerder 
------, den ____ 19_. __ met dat 

. . indehaven schip ,s aangekomen d -d van ___ _ 
op eree e 

b. dat genoemde passagier aldaar aan de 
volgende maatregelen onderworpen is geweest : 

c. dat de bagage van genoemde(_n) passagier 
aldaar aan de volgende maatregelen onderwor
pen is geweest : 

Afgegeven den ____ 19 ................ te .. 
De Burgemeester voornoemd, 

MODEL VIII (Verklaring voor passagiers). 
(Fransch.) 

No. ·············· 
DECLARATION, stipulée à la section C de 

l 'article 40 de l' Arrêté Royal du 15 rnai 
1933 (Staatsblad n°. 276) concernant l'arri-
vée de ____ _, passager du bateau 
------, no=é ___ _, et les 
mesures sanitaires au:xquelles ce passager 
et ses bagages ont été soumis. 

Le Bourgrnestre de 
en vertu de la diRposition arrêtée par la 

section C de l'article 40 de l'Arrêté Royal du 
15 mai 1933 (Stbl. n°. 276); 

vu Ie rapport écrit _en date du ____ 19 ___ _ 
n°. ·--·- de ______ _ 

déclare: 
a. que passager du bateau 
_____ nommé ------, et battant 

pavillon ------, capitaine _____ _ 
dans Ie port 

est arrivé à bord de ce bateau - en rade - -
de _____ Ie _____ 19 .. ·-·····-···; 

b. que Ie passager prénornmé y a été soumis 
aux mesures sanitaires suivantes : 

c. que les bagages du passager prénommé 
y ont été soumis aux mesures sanitaires sui
vantes: 

Délivré Ie _____ 19_···-···-·· à ____ _ 
Le Bourgmestre, 

MODEL VIII (Verklaring voor passagiers). 
Duitsch.() 
No. ·-·-···-·-
ERKLÀRUNG, behandelt unter C des Arti

kels 40 vom Königlichen Beschlusse vom 
15 Mai 1933 (Staatsblad n°. 276), bezüglich 
der Ankunft von ------, Passagier 
des ······-···-·········••Schiffes, namens 
und bezüglich der Gesundheitsmassregeln, 

seine 
welchen dieser Passagier ihre Bagage 

unterworfen gewesen sind. 

Der Bürgermeister von _______ _ 
verwiesen auf die Bestimmung unter C des 

Artikels 40 vom Königlichen Beschlusse vom 
15 Mai 1933 (Staatsblad n°. 276) ; 

nach Einsichtnahme in den schriftlichen Be
richt, dd.··-··---·· 19 .. __ no. -·- vom _··--·--··----·--···; 

erklärt: 
a. dass ------, Passagier des ·---

Schiffes, namens ______ , und fahrend 
unter -·-·--- Flagge, Kapitän : _____ , 
am _____ 19 ... ·-··-- mit diesem Schiffe an -
karn __i~ _Hafen - von 

auf die Reede --------
b. dass genannter Passagier daselbst folgen

den Gesundheitsmassregeln unterworfen gewe
sen ist: 

c. dass die Bagage des genannten Passagiers 
daselbst folgenden Gesundheitsmassregeln un
terworfen gewesen ist : 

Abgegeben, den ____ 19 .. ___ zu ___ _ 
Der Bürgermeister, 

MODEL VIII (Verklaring voor passagiers). 
(Engelsch .) 

No. --·-·--·-
DECLARATION, mentioned under C of 

article 40 of the Royal Decree of 15 May 
1933 (Staatsblad n°. 276), as to the arrival 
of ______ passenger of the ___ _ 
ship, named ______ and the sani-
tary measures to which this passenger and 

h
~s luggage have been submitted. 

er 

The Burgornaster of _________ ; 
having regard t,o what is appointed under C 

of article 40 of the Royal Decree of 15 May 
1933 (Staatsblad n°. 276); 

having seen the written report, dated -·-··----···· 
19 .. ·--··-·· n°. ____ ·of _______ ; 

herebv declares : 
a. thàt -----, passenger of the 

ship, named , and sailing unter 
the ----~ag, captain 
arrived by that ship on the _____ _ of 

in the port 19-····· at the roadstead of 

b. that the ~bove-mentioned passenger there 
has been submitted to the following sanitary 
measures: 

c. that the above-rnentioned passenger's 
luggage there has been submitted to the follo
wing sanitary measures : 

D elivered the---···--- day of··--··-··-- l9 __ at -···
The Burgomaster, 

MODEL IX (Instructie). 

INSTRUCTIE voor den geneeskundige, belast 
met het gezondheidsonderzoek, bedoeld bij art. 
7 der wet van 28 Maart 1877 (Staatsblad n°. 
35), tot wering van besmetting door uit zee 
aankomende schepen, laatstelijk gewijzigd bij 
de wet van 24 Maart 1922 (Staatsblad n°. 135). 

Art. l. De geneeskundige verricht de werl< -
zaamheden, in deze instructie omschreven. 
onder het toezicht van den geneeskundigen 
Inspecteur van de Volksgezondheid. 

Art. 2. H ij zorgt, dat hii steeds zoo spoedig 
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mogelijk beschikbaar is, wanneer zijne diensten 
worden gevorderd. 

Art. 3. Hij vangt het gezondheidsonderzoek 
van het schip, dat daaraan moet worden onder
worpen, aan, zoodra de omstandigheden van 
weer en tijd dit veroorloven, met inachtneming 
van door den Minister van Binnenlandsche 
Zaken gegeven bevelen. 

Art. 4. Hij neemt inzage van de monsterrol 
en van den gezondheidsbrief, zoo de schipper 
dien bezit. 

Art. 5. Hij doet aan den schipper de vragen 
volgens het voorschrift door den Minister van 
Binnenlandsche Zaken gegeven, en meldt de 
beal).twoording daarvan bij door hem en, in 
het geval van artikel 17 der wet, door den com
mandeerenden officier en den eerstaanwezenden 
officier van gezondheid, onderteekend rapport 
aan den burgemeester. 

Art. 6. Hij moet alle opvarenden zien, en, 
bij twijfel omtrent hun gezondheidstoestand, 
zoo nauwkeurig mogelijk onderzoek doen. 
. Indien uit de verklaring van den schipper 
blijkt dat lijders aan pest, gele koorts, cholera, 
pokken of vlektyphus gedurende de reis aan 
boord zijn geweest, of :lat gedurende de reis 
eene ongewone sterfte onder de ratten is waar
genomen, zoomede indien het onderzoek aan
toont of vermoeden doet, dat er lijders aan 
genoemde ziekten aan boord zijn of geweest 
zijn, of dat onder de ratten ongewone sterfte 
bestaat, stelt hij een onderzoek in naar den toe
stand van het schip (verblijfplaatsen, kielwater, 
drinkwater, enz.), naar den aard der lading en 
de wijze van stuwing. 

Art. 7. Vóór of onmiddellijk na het verlaten 
van een besmet schip draagt hij zorg voor de 
ontsmetting zijner kleederen, volgens de re~elen 
ingevolge artikel 16 van de Besmettelijke
Ziektenwet (Staatsblad 1928 n°. 265) door Ons 
bij algemeenen maatregel van bestuur vastge
steld of nader vast te stellen. 

Art. 8. Hij geeft aan den burgemeester on
middellijk bericht van den uitslag van het on
derzoek, en, zoo daarvoor grond is, een schrif
telijk advies omtrent : 

1°. het buiten gemeenschap met den wal 
stellen van het schi:P. ; 

2°. de noodzakeliJkheid van de ontsmett.ing 
der opvarenden, voor zoover dezen aan den 
wal kunnen worden toegelaten ; 

3°. het vervoer van lijders naar eene inrich
ting voor verpleging van lijders aen besmette
lijke ziekten ; 

4°. de vergunning tot het vervoer van lijders 
naar hunne woning ; 

5°. de ontsmetting van het schip en van de 
koopmansgoederen, daar .mder begrepen de ver
delging van de aan boord aanwezige ratten en 
ander ongedierte en de ontsmetting of vernie
tiging van voorwerpen, die met zieken of lijken 
in aanraking zijn gewe.:~t. 

Art. 9. Hij zendt aan den iu::::,ecteur vóór den 
lOden der maanden April, Juli, October en 
Januari eene opgaaf volgens door den Minister 
van Binnenlandsche Zaken vast te stellen mo
del, van de in het afgeloopen kwartaal onder
zochte schepen, of een bericht, dat hij in dien 
tijd niet tot het onderzoek van schepen ge
roepen is. 

Indien het gezondheidsonderzoek leidt tot 
het nemen van maatregelen, geeft hij hem 

binnen 24 uur kennis van hetgeen is verricht. 
Bij twijfel omtrent de te nemen maatregelen 

wordt door hem tèn spoedigste advies van den 
inspecteur gevraagd. 

Art. 10. Hij houdt toezicht op de uitvoering 
der maatregelen, wanneer hem dit door den 
burgemeester wordt opgedragen. 

Art. ll. Het is hem verboden eenige andere 
belooning, dan die van Overheidswege is toege
kend, te vorderen of aan te nemen ter zake van 
het gezondheidsond~rzoek van schenen. 

Art. 12. De bepalingen dezer instructie gel 
den, met uitzondering van artikel 9, ook voor 
de inspecteurs, indien het gezondheidsonderzoek 
door hen wordt verricht, en met uitzondering 
van artikel 2 en van de opgaaf, bedoeld in de 
eerste alinea van artikel 9, ook voor den genees
kundige, die krachtens het tweede lid van 
artikel 7 der wet van 28 Maart 1877 (Staatsblad 
n°. 35) door den burgemeester met het gezond
heidsonderzoek van een schip is belast. Deze 
geneeskundige zendt vóór het einde der maand, 
waarin een gezondheidsonderzoek door hem is 
verricht, hetwelk niet tot het nemen van maat
regelen geleid heeft, daarvan bericht aan den 
inspecteur in zijn kring. 

Modellen I tot en met IX behoorende bij 
Koninklijk besluit van 15 Mei 1933 (Staatsblad 
no. 276). 

. Mij bekend, 
De Minister · van Staat, 

Minister van Binnenlaruüche Zaken, 
R u y s d e B e e r e n b r o u c k. 

De Minister van · Defensie, L. N. Deck ers. 

s. 277. 

15 Mei 1933. BESLUIT houdende vaststel
ling van een algemeen reglement voor den 
dienst op de spoorwegen. 

Wij WILHELMINA, enz. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 15 Maart 1933, La. E, afdee
ling Vervoer- en Mijnwezen; 

Gelet op artikel 27 der Spoorwegwet en op 
art. II der Overgangsbepalingen van de wet 
van 13 Juli 1907 (St,aatsblad n°. 193) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 28 
Maart 1933, n° . 25 ); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 9 Mei 1933, La. E, 
a.fdeeling Vervoer- en Mijnwezen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen, dat 
I. wordt ingevoerd het algemeen reglement 

v~or _den die_ns~ op de spoorwegen, zooals dat 
b11 dit beslmt 1s gevoegd ; 

II. komen te vervallen : 
a. het Algemeen Reglement Dienst, vastge

steld bij Koninklijk besluit van 26 Juni 1913 
(St,aatsblad n°. 315), het laatst gewijzigd bij 
Koninklijk besluit van 17 December 1932 
(Staatsblad n°. 619); 

b. het Koninklijk besluit van 26 Maart 1914 
(St,aatsblad n°. 166), tot vaststelling van regelen 
voor den dienst op de spoorwegen, waarop de 
wet van 9 April 1875 (St,aatsblad n°. 67) van 
toepassing is en op welke vervoer plaats heeft, 
zoowel met stoom als met electriciteit als be
weegkracht, met uitzondering van de spoor-
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wegen, bedoeld bij artikel 1 der wet van 9 Juli 
1900 (Staatsblad n°. 118), het laatst gewijzigd 
bij Koninklijk besluit van 21 Juli 1928 (Staats
blad n°. 311) ; 

III. dit besluit in werking treedt op 1 Au
gustus 1933. 

Onze Minister van Waterstaat is befast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staa-tsblad geplaatst en in afschrift aan den 
Raad van State medegedeeld zal worden. 

's-Gravenhage, den 15den Mei 1933. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, P. J. Re y me r. 
( Uitgeg . 24 Mei 1933). 

ALGEMEEN RE GLEMENT VOOR DEN 
DIENST OP DE SPOORWEGEN. 

HOOFDSTUK I. - INLEIDING. 

Verklaring van enkele in dit reglement gebezigde 
uitdrukkingen. 

Art. 1. In dit reglement wordt verstaan 
onder: 

Minister: de Minister, belast met de uitvoe
ring van de Spoorwegwet ; 

Inspecteur Generaal: de Inspecteur Generaal 
der Spoor- en Tramwegen ; 

locorrwtie1 : elk voertuig, met een vermogen 
van meer dan tien paardekracbt en niet inge
richt voor het vervoer van reizigers, goederen 
of post; 

rrwtorvoertuig : elk voertuig, met een vermo
gen van meer dan tien paardekracht en tevens 
ingericht voor het vervoer van -reizigers, goede
ren of post; 

krachtvoertuig : elke locomotief en elk motor
voertuig; 

trein : een krachtvoertuig met of zonder 
andere voertuigen, blijkens het daarop aanwe
zige sluitsein een gesloten geheel vormende, 
dat als zoodanig zich naar of op de vr~je baan 
beweegt of bewegen gaat, of van de vrije baan 
komt of gekomen is ; 

gemengde trein : een trein, zoowel bestemd 
voor het vervoer van reizigers als van goederen 
of vee, en in de dienstregeling als gemengde 
trein aangeduid; 

hoofdconducteur : hiJ, aan wien de hoofdleiding 
van en het bevel over den trein is opgedragen; 

machinist: hij, aan wien het besturen van 
een door stoom gedreven krachtvoertuig is 
opgedragen ; 

mertuigbestuurder : hij, aan wien het besturen 
van een door electriciteit of verbrandingsmoto
ren gedreven krachtvoertuig is opgedragen; 

beambte: beambte of bediende, bedoeld in 
de Spoorwegwet ; 

rangeerdeel : een of me~r aaneengekoppelde 
voertuigen, waarmede rangeerbewegingen wor
den uitgevoerd ; 

rijtuig : elk voertuig, geen motorvoertuig 
zijnde, geheel of gedeeltelijk ingericht voor het 
vervoer van reizigers of uitsluitend ingericht 
als postkantoor (postrii tuig) ; 

wagen : elk voertuig, geen motorvoertuig 
zijnde, ingericht voor het vervoer van goederen, 
goederen en post of levende dieren ; 

hoofdsporen : die sporen op dA stations of op 
den weg, welke voor de uitvoering der dienst
regeling door de treinen, voor reizigersvervoer 
bestemd, in gewone omstandigheden worden 

bereden , alsmede die sporen, welke door be
stuurders van den spoorwegdienst alR zoodanig 
worden aangewezen ; 

kruisspoor : elke plaats op den spoorweg, 
uitsluitend bestemd tot kruising en inhaling 
van treinen : 

inhaalspoor : elke plaats op den spoorweg, 
uitsluitend bestemd tot inhaling van treinen; 

atmosfeer : de druk van één kilogram op den 
vierkanten centimeter; 

nacht : de tijd tusschen vijftien minuten na. 
zonsondergang en ~jftien minuten voor zons
opgang. 

HOOFDSTUK II. - VAN DEN W]iG. 

Onderhoud, bewakin{J ~n schouwing. 

Art. 2. 1. De weg en de daartoe behoorende 
werken moeten zoodanig worden onderhouden, 
·dat zij vei.lig kunnen worden bereden. 

2. De spoorweg moet zoolang worden be
waakt, als treinen verwacht worden. 

3. Punten, waar gevaar dreigt, moeten voor.t
durend worden bewaakt. 

4. Dagelijks tusschen zonsop- en ondergang 
moet de weg over zijne geheele lengte ten min
ste eenmaal nauwkeurig worden geschouwd. 
De Inspecteur Genera.al kan toestaan, dat niet 
dagelijks zal worden geschouwd, en kan in 
bijzondere gevallen of voor bepaalde baanvak-. 
ken bepalen, dat meer dan éénmaal in het et
maal en op welken t\id var het etmaal moet 
worden geschouwd. 

5. B\j elke schouwing moet inzonderheid 
worden gelet op den toestand va.n sporen, 
wissels, seininrichtingen, electrische sterk
stroomgeleidingen en electrische spoorstaaf
verbindingen, alsmede op het gesloten zijn van 
de hekken, dienende tot afsluiting van uit- en 
overwegen, bedoeld in artikel 35, tweede lid, 
der Spoorwegwet. 

A andiiid·ing mn gedeelten, welke niet of slecht.~ 
met beperkte snelheid bereden mogen worden. 

Art. 3. Gedeelten van den spoorweg, welke 
tijdelijk niet berijdbaar zijn, of wegens de uit
voering van werken of om andere redenen 
niet met de overeenkomstig artikel 68 door 
bestuurders van den spoorwegdienst vast
gestelde snelheid bereden kunnen worden. 
moeten op voldoenden afstand door seinen wor
den aangeduid, ook wanneer geen trein wordt 
verwacht. 

Profiel ,;an vrije ruimte. 

Art. 4. 1. Voor de sporen op den weg en de 
hoofdsporen op de stations en halten geldt het 
als bijlage A bji dit reglement gevoegde, met 
I gemerkte profiel van vrije ruimte. Voor de 
overige sporen geldt het met II gemerkte pro
fi el. Op geëleotrificeerde baanvakken met bo
venleiding geldt bovendien voor sporen op den 
weg het met III en voor alle ~poren op de sta
tions het met IV gemerkte profiel van vrije 
ruimte. 

2. Binnen deze profielen mogen zich geene 
vaste voorwerpen bevinden, tenzij deze voor 
de veiligheid van het verkeer niet hinderlijk 
zijn en door den lnspecteur Generaal worden 
toegelaten. 
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Hoofdsporen. 

Art. 5. 1. In de hoofdsporen worden geene 
verzonken sporen en geene draaischijven toege
laten. 

2. Wissels in de hoofds1,oren, welke op een 
afstand van meer dan 250 meter bediend wor
den en door treinen tegen de punt bereden wor
den, moeten, behoudens ontheffing door den 
Inspecteur Generaal, voorzien zijn van inrich
tingen, waardoor het omzetten tijdens het be
rijden belet wordt. 

3. Bij wissels in de hoofdsporen, welke op 
een afstand van 250 meter of minder bediend 
worden, moeten dergelijke inrichtingen worden 
aangebracht, indien de Inspecteur Generaal, 
bestuurders van den spoorwegdienst gehoord, 
dit noodig oordeelt. 

Maatregelen ter voorlr.oming vo.n het ongewenscht 
met elkaar in aanraking komen van voertitigen. 

Art. 6. 1. Tusschen twee samenloopende of 
elkander kruisende sporen wordt de grens aan
geduid, tot welke zich voertuigen op het eene 
spoor kunnen bewegen, zonder de beweging van 
voertuigen op het andere spoor te hinderen. 
Tusschen die grens en den wissel of het kruis
punt mogen gel\jktijdig op de beide sporen geen 
voertuigen worden geplaatst of voortbewogen. 

2. De wijze, waarop die grens wordt aange
duid, wordt, bestuurders van den spoorweg
dienst gehoord, door den Inspecteur Generaal 
vastgesteld. 

3. Tijdig vóór de komst van een trein moeten 
de te berijden sporen vrij en onbelemmerd en 
de wissels in den juisten stand gesteld zijn. 

Aanwijzing van afstanden, bogen en hellingen. 
Art. 7. 1. Op den weg moeten palen aan

wezig zijn, die den afstand van een beginstation 
langs de as van den spoorweg in kilometers 
en hectometers aangeven ; in bijzondere geval
len kan een ander beginpunt worden aangeno
men. 

2. Waar de as van den weg uit de rechte 
strekking in een boog, of van een waterpas ge
deelte in eene helling, of van eene helling in 
eene andere helling overgaat, moeten wijzers 
aanwezig zijn. 

3. De wijzers van de bogen moeten aangeven 
de straal en de lengte van den boog, alsmede 
de lengte van de aansluitende rechte strekking. 

4. De wijzers van de hellingen moeten aan
geven de sterkte en de lengte der helling, als
mede de lengte van het aansluitende waterpas 
liggende - onderscheiaenlijk hellende - ge
deelte. 

5. Wanneer de straal van den boog grooter 
is dan 1000 meter, of de helling geringer is dan 
1 op 400, behoeven geene wijzers geplaatst 
te worden. 

6. De palen en de wijzers, in dit artikel be
doeld, moeten bij dag uit den trein duidelijk 
zichtbaar zijn. 

Openbare overwegen. 
Art. 8. 1. De beweegbare afsluitingen van 

openbare overwegen moeten worden geverfd 
op de wijze en in de kleuren, door den Inspec
teur Generaal aan te geven, en voorzien zijn 
van door den Inspecteur Generaal verder noo-

dig geoordeelde inrichtingen om de afsluitingen 
op afstand voor het snelverkeer kenbaar te 
maken. 

2. De in het eerste lid bedoelde afsluitingen 
worden ter plaatse bediend en bewaakt, of 
op afstand bediend. In het eerste geval moet 
de met de bediening en bewaking belaste be
ambte zoodanig zijn geplaatst, dat hij den over
weg en de toeleidende weggedeelten kan over
zien, en zoo noodig aanwiJzingen aan het pu
bliek kan geven. 

3. De beweegbare afsluitingen moeten door 
den met de bediening belasten beambte, onge
acht of de in artikel 22 bedoelde aankondiging 
al of niet werd ontvangen, gesloten worden zoo
dra de veiligheid van het verkeer op den spoor
weg zulks vordert, met dien verstande, dat zij 
gesloten moeten zijn, voordat de trein of het 
rangeerdeel op den overweg is . Zij worden ge
sloten gehouden, totdat de trein of het rangeer
deel den overweg is voorbij gereden. 

4. De met de bediening van de beweegbare 
afsluitingen belaste beambte moet ten minste 
3 minuten vóór de komst van eiken trein, of 
van elk rangeerdeel bij de bedieningsinrichting 
van de afsluitingen aanwezig zijn. · 

5. Met inachtneming, voor zooveel noodig, 
van het bepaalde in het derde lid, moeten de 
beweegbare afsluitingen van openbare over
wegen onmiddellijk na het voorbijgaan van den 
trPin of van het rangeerdeel worden geopend. 

6. De bepalingen van dit artikel zijn niet van 
toepassing op openbare overpaden, welke met 
toestemming van den Minister met klaphekken 
of draaikruisen zijn afgesloten. 

7. Voor werk- en hulptreinen, welke buiten 
de diensturen loopen, kunnen in het dienst
reglement, bedoeld in artikel 6 der Spoorweg
wet, van dit artikel afwijkende bepalingen wor
den vastgesteld. 

Bediening op afstand van openbare overwegen . 

Art.. 9. 1. Voor bediening op afstand van 
beweegbare afsluitingen van openbare over
wegen wordt de goedkeuring van den Inspec
teur Generaal gevorderd. 

2. De beambten, die deze sluitboomen be
dienen, moeten van hun post den overweg kun
nen zien, tenzij in bijzondere gevallen de Inspec
teur Generaal dit niet noodig acht. 

3. Bij de op deze wijze afgesloten openbare 
overwegen moeten door den Inspecteur Gene
raal goed te keuren waarschuwingstoestellen 
geplaatst zijn, waarmede de beambte, met de 
bediening belast, alvorens den overweg af te 
sluiten, het sein geeft dat tot sluiting zal worden 
overgegaan. 

4. Het sein van dat waarschuwingstoestel 
wordt door bestuurders van den spoorwegdienst 
aan Burgemeester en Wethouders der gemeente, 
waarin de overweg gelegen is, medegedeeld en 
door deze algemeen bekend gemaakt. 

Verlichting van openbare overwegen. 
Art. 10. 1. De openbare overwegen, welke 

van beweegbare afsluitingen zijn voorzien, 
moeten, met uitzondering van de openbare 
overpaden, des nachts op naar het oordeel van 
den Inspecteur Generaal voldoende wijze wor
den verlicht. 

2. De Inspecteur Generaal kan van de ver
plichting tot verlichting ontheffing verleenen. 
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3. De Inspecteur Generaal kan voorschrij
ven, dat een niet van afsluitingen voorziene 
openbare overweg op naar zijn oordeel voldoen
de wijze worde verlicht. 

B eperking in het gebruik van overwegen. 

Art. ll. 1. Het is aa.n een ieder, wien het 
uit den aard zijner betrekking niet vrij staat, 
verboden: 

a. de afsluitingen van openbare overwegen 
te openen; .. 

b. zich te voet of op andere WlJZe op een 
van beweegbare afsluitingen voorzienen open
baren overweg of overweggedeelte te begeven, 
wanneer een of meer tot afsluiting van dien 
overweg of van dat overweggedeelte dienende 
afsluitboomen zijn gesloten of in d11,lende bewe
ging zijn, alsmede ,~anneer het ~°: artikel 9, 
derde lid, bedoelde sem voor de slmtmg gegeven 
is; 

c. zich met een of meer bespannen voer
tuigen of met mot0rrijtuigen, als b5?-o_eld in 
artikel l, punt 1, der Motor- en Rijwielwet, 
op de van beweegbare afsluitingen voüi"ziene 
openbare overwegen of overweg~edeelten te 
begeven, wanneer een of meer atsluitboomen 
gedeeltelijk zijn neergelaten; 

d. vee over de van beweegbare afsluitingen 
voorziene openbare overwegen te drijven, 
indien de beambte met de bewaking belast, 
zulks verbiedt; 

e. zich te voet of op andere wijze op de niet 
van beweegbare afsluitingen voorziene openbare 
overwegen, op de uit- en overwegen, bedoeld 
m artikel .:,, vijfde lid , en op de overpaden te 
bege, en of daarover vee te drijven, wanneer 
een trein of ran~eerdeel waarneembaar nadert. 

2. Het is verooden overwegen met voertui
gen of motorrijtuigen, als bedoeld in artikel l, 
punt l , der Motor- en R ijwielwet te naderen 
met eene grootere snelheid dan van twi1;1_tig 
kilometer in het uur tusschen het aan de Zijde 
van den overweg, vanwaar men nadert, ge
plaa tste waarschuwingsbord of merkpaal en 
het begin van den o,erweg. De bestuurder 
van een motorrijt,uig, als bedoeld in artikel 1, 
punt 1, der Motor- en Rijwielwet, is verplich_~ 
bij het naderen vitn een overweg, t:ot<lat hij 
zekerheid verkregen heeft , dat hij dien over
weg zonder gevaar over kan rijden, met geen 
grootere snelheiè te rijden dan die toelaat h~t 
motorrijtuig nog vóór den overweg tot stil
stand te brengen. 

3. H et is verboden een ploeg, een eg of a n
dere dergelijke gereedschappen, alsook een , 
boomstam of een zwaar voorwerp over een 
overweg te sleepen . Zij moeten gedragen dan 
wel met wagens of sleden over de overwegen 
vervoerd worden. 

Waarschuwingsborden bi,j overwegen. 
Art. 12. 1. Aan weerszijden van elken, niet 

van beweegbare afsluitingen voorzienen, open
baren overweg moeten op een afstand van ten 
minste 12 meter uit het hart van het naastbij
gelegen spoor waarschuwingsborden en, indien 
de Inspecteur Generaal zulks noodig acht, vóór
waarschuwingsborden worden geplaatst. De 
waarschuwingsborden moeten daar, waar de 
Inspecteur Generaal zulks noodig acht, des 
nachts worden verlicht, of op andere, naar het 

oordeel van den Inspecteur Generaal voldoende 
wijze kenbaar worden gemaakt: .. 

2. Vorm, afmetingen, opschriften en WljZe 
van verlichting van de horden behoeven de 
goedkeuring van den Inspecteur Generaal. 

Kruisingen van spoorwegen op gelijke hoogte. 

Art. 13. 1. Bii kruising op gelijke hoogte 
van in dit reglement bedoelde spoorwegen met 
spoorwegen, voor welke noch dit reglement, 
noch het A.R.D.L. van kracht is, moeten de 
bepalincren van artikel 12 van het Tramweg- • 
reglemett op de in de tweede plaats genoemde 
spoorwecren worden toegepast,, ook al mocht 
het Tra~wegreglement niet voor die spoorwegen 
gelden. 

2. Voor andere spoorwegkruisingen op gelijke 
hoogte gelden de bepalingen van de artikelen 
17, eerste lid, 19, tweede lid, en 21, vierde lid. 

B eweegbare spoorwegbruggen. 

Art. 14. 1. Voorschriften voor de bediening 
en beveiliging van beweegbare spoorwegbr1;1gge~ 
in verband met de scheepvaart worden m bij 
Koninklijk besluit vast te stellen reglementen 
gegeven. 

2. De bruggen, waarvoor bij een der in het 
eerste lid bedoelde reglementen niet anders is 
bepaald, blijven in den regel gesloten en moeten 
op verzoek van belanghebbenden worden ge
opend. Zij moeten tien minuten -,,óór de komst 
van een trein gesloten zijn. 

3. Des daags moet het geopend zijn, en des 
nachts zoowel het geopend als het gesloten zijn 
van de doorvaart, door seinen aan de scheep
vaart worden aangegeven. De Minister kan 
van deze bepaling ontheffing verleenen. 

4. Met afwijking van hetgeen omtrent het 
gesloten zijn of het sluiten van beweegbare 
spoorwegbruggen in het tweede. lid is en in de 
reglementen. bedoeld in het eerste lirl, is of 
zal worden bepaald, moeten die bruggen ge
opend zijn, voor zooveel en op de tijden, waar
voor dit door den Minister, bestuurders van 
den spoorwegdienst · geho"rd, zal worden be
paald. 

Werken op, in 01 boven den spoorweg. 
Art. 15. het is anderen dan bestuurders 

van den spoorwegdienst verboden zond~r. ver
gunning, verleend door of namens den M1_ms_ter, 
op, in of boven den spoorweg werken of mnch
tingen te maken, te doen maken of te hebben. 
H etzelfde <Teldt ten aanzien van het aanleggen, 
doen aanleggen of het hebben van be.11lantingen 
op den s,soorweg. 

Beschadir,in{J. 
Art. 16. Eet is aan een ieder verbod.;n den 

spoorweg en dP daartoe behoorende werken en 
inrichtingen te beschadigen. 

HOOFDSTUh. III. - VAN DE SEINEN. 

H oofdseinen en voorseinen. 

Art. 17. 1. De stations, de kruis- en inhaal
sporen, de kruisingen van spoorwegen op ge
lijke hoogte, welke niet vallen onder artikel 13, 
eerste lid, de aansluitingen ran spoorwegtakken 
en de beweegbare spoorwegbruggen moeten 
beveiligd worden door hoofdsPinen, die op ten 
minste 100 meter vóór de te beschermen pun-
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ten worden &eplaatst en - behoudens bijzon
dere omsta.naigheden - moeten worden voor
afgegaan door vóórsei.nen, die den stand der 
hoofdseinen kenbaar maken en op ten minste 
450 meter daarvoor worden geplaatst; blijft het 
vóórsein achterwege, dan moeten de hoofdsei
nen worden geplaätst op ten minste 300 meter 
voor de te heschermen punten. ·wanneer de 
!,.ruising of de beweegbare brug zich bevindt 
op een station, voorbij de plaats waar alle 
treinen tot stilstand moeten worden gebracht, 
mogen deze afstanden verminderd worden. 
Onder de t,e beschermen punten op een station, 
kruis- of inhaalspoor, worden verstaan de uiter
ste wissels, die daartoe behooren. 

2. De stand van het hoofdsein of van het 
vóórsein moet bij normale weersgesteldheid 
van den komenden trein op zoodanigen afstand 
kunnen worden waargenomen, dat de trein 
voor het hoofdsein tot stilstand kan worden 
gebracht. . 

3. De stand van het hoofdsein moet t er 
plaatse van bediening kenbaar zijn. 

4. De Inspecteur Gf'lneraal kan van de he
palingen van dit artikel ontp.effing verleenen. 

Seinen aan waterkranen. Verbinding tusschen 
wissels en seinen. 

Art. 18. 1. De stand van de uitlooppijp der 
waterkranen naast hoofdsporen moet bij nacht 
gedurende den dienst op voldoenden afstand 
kenbaar z\in aan een sein aan de waterkraan. 

2. Wissels, welke buiten de stations in de 
hoofdsporen gelegen zijn, moeten, wanneer 
zij niet rechtstreeks door seinen beveiligd zijn. 
zoodanig met de seinen van een voorgelegen 
station of blokpost verbonden zijn, dat bU 
veiligen stand van deze ~einen de goede stand 
van de wissels verzekerd is. 

3. Wissels in hoofdsporen moeten, als z\J 
tegen de punt bereden worden, zoodanig met 
de seinen verbonden z\in, dat b~i veiligen stand 
van het betrokken sein de goede stand van de 
wissels verzekerd is. 

4. Met goedvinden van den Inspecteur Gene
raal kan afgeweken worden van het bepaalde 
in het tweede en derde lid, mits de wissels bij 
het doorrijden van treinen over het hoofdspoor 
met een slot gesloten of bewaakt zijn. 

Verbinding tusschen hoofdseinen en beweegba-re 
spoorwegbruggen en tus.ychen hoofdseinen onder-

ling. 
Art. 19. l. Bij beweegbare spoorwegbruggen 

moeten de hoofdseinen zoodanig ingericht en 
met de bruggen verbonden zijn, dat zij niet 
veilig kunnen toonen, tenzii de brug veilig 
bereidbaR,r is. 

2. Bij kruisingen van spoorwegen op gelijke 
hoogte, en bij aansluitingen van spoorwegtak
ken, moeten de hoofdseinen onderling zoodanig 
gekoppeld zijn, dat niet tegelijkertijd veilig 
kan worden 'gegeven aan treinen, welke mP-t 
P-lkaar in aanraking zouclen kunnen komen. 

N ormalc stand der seinen. 
Art. 20. De normale stand der seinen wordt 

aangeg13ven in het dienstreglement, bedoeld 
in artikel 6 der Spoorwcgwet. 

Electrische verbindingen. 
Art. 21. 1. Het gebruik en de bediening "an 

de electrische ,erbindingen ter beveiliging van 
den treinenloop en ter bevordering van de re
gelmatigheid van het vnkeer worden geregeld 
in het dienstreglement, bedoeld in artikel 6 
der Spoorwegwet. 

2. De Inspecteur Generaal bepaalt, bestuur
ders van den spoorwegdienst gehoord, welke 
electrische verbindingen voor eiken spoorweg 
noodig zijn. 

3. Op spoorwegen, waar de telegraaf gebruikt 
wordt voor het veilig verkeer der treinen, moet 
voor het wisselen dËir daarop betrekking heb
bande telegrammen een afzonderlijke telegraaf
draad aangewezen worden ; voor baanvakken 
met gering verkeer kan de Inspecteur Generaal 
hiervan ontheffing verleenen. 

4. Posten bij beweegbare spoorwegbruggen, 
b\j kruisingen van spoorwegen op gelijke hoogte 
en bij aansluitingen van spoorwegtakken moe
ten telegrafisch of telefonisch met het naastbij
gelegen station of het naastbijgelegen kruis
of inhaalRpoor verbonden z\in. De Inspecteur 
Generaal kan, bestuurders van den spoorweg
dienst gehoord, bepalen, dat genoemde posten 
met de aan weerszijden gele~en stations, kruis
of inhaalsporen op de aangegeven w~jze ver
bonden moeten zi.1n. De posten, tot den blok
seindienst behoorende, moeten onderling tele
fonisch verbonden zijn. 

5. Waar de Inspecteur Generaal zulks, 
bestuurders van clen spoorwegdienst gehoord, 
noodig oordeelt, moeten de posten telefonisch 
met de naastbijgelegen stations worden ver-
bonden. · 

6. Le richting, waarin de naastbijgelegen 
telegraaf of telefoon zich bevindt, moet door 
een duidelijk zichtbaar teeken op voldoende 
wijze zijn aangewezen. 

Aankondiging van de treinen. 

Art. 22. 1 e komst van olken trein moet ten 
minste drie minuten te voren aan de wachters 
worden aangekondigd. 

Seinen door de wachterB te geven. 

Art,. 23. Aan een komenden trein moet, bij 
nacht zoowel als bij dag, door de wachters 
kunnen worden geseind : ,,onveilig" of "lang
zaam rijden". 

Treinseinen. 

Art. 24. 1. Het achterste voertuig van elken 
trein moet, zoowel bij dag als bij nacht, door 
een sein kenbaar worden gemaakt. 

2. Bovendien moet des nachts elke trein 
aa,n de voorzijde zijn voorzien van ten minste 
twee helder brandende lantarens, welke naar 
voren wit licht geven, behoudens de afwijkin
gen, voorgeschreven in het seinreglement, be
doeld in artikel 28. 

3. Elke buitengewone trein moet daaren
boven door een sein als zoodanig worden ken
baar gemaakt. 

1. Voertuigen, geen trein vormende, voeren, 
wanneer zij zich Of de hoofdsporen bevinden, 
des daags eene roode vlag en des nachts eene 
helder brandende lantaren, welke rood licht 
toont, naar de zijde vanwaar op het spoor, 
waarop de voertuigen zijn geplaatst, een trein 
kan worden verwacht. 
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Seinmiddelen op de treinen. 
Art . .,5_ In de treinen moeten seinmiddelen 

aanwezig zij n , waarmede zoowel des daags als 
des nachts de wachters en het personeel van 
andere treinen gewaarschuwd worden, dat een 
trein, die niet vooraf schriftelijk is aangekon
digd, in aantocht is : 

a. in dezelfde richting ; 
b. in tegenovergestelde richting. 

Seinen tP. geven door den machinist, àen voertuig
bestuurder en de overige treinbeambten. 

Art. 26. De machinist Pn de voertuigbestuur
der moeten de middelen hebben om de volgende 
seinen te geven : 

a. geeft acht ; 
b. remmen vast ; 
c. remmen los ; 
de overige treinbeambten die om het sein 

tot s•ilhouden te geven. 

Maatregelen bij omstandigheden, waardoor de 
dagseinen niet duidelijk zijn te onderscheiden. 

Art. 27. 1. Bij mistig '4eder, sneeuwjacht en 
andere omstandigheden, waardoor des daags 
de hoofd- en voorseinen op een afstand van 
ten minste 100 meter niet duidelijk te onder
scheiden zijn, moeten in de hoofd- en voor
seinen naast de dag- ook de naohtseinen worden 
getoond, tenzij de Minister daarvan afwijking 
toestaat. 

2. Voorschriften tot bevordering van het 
veilig verkeer in dergelijke gevallen, alsmede 
voor het gebruik van knalseinen, worden ge
geven in het dienstreglement, bedoeld in artikel 
6 der Spoorwegwet. 

Plaatsing der seinen. Seinreglement. 
Art. 28. 1. De plaatsing van de vaste seinen, 

hunne onderlinge verbindingen en hunne ver
bindingen met de wissels in de hoofdsporen, 
worden omschreven in voorschriften, welke aan 
den Inspecteur Generaal worden toegezonden. 

2. De beschrijving en de voorschriften voor 
het gebruik van de seinen, in dit hoofdstuk 
genoemd, worden opgenomen in eene afzonder
lijke afdeeling van het dienstreglement, be
doeld in artikel 6 der Spoorwegwet, welke af
deeling den naam "_8einreglement" zal dragen. 

HOOFDSTUK IV. - VAN DE STATIONS 
EN DE HALTEN. 

Aanwijzing van station8 en halten. 
Art. 29. Na bestuurders van den spoorweg

dienst te hebben gehoord, wijst de Minister de 
stations en de halten aan. 

Voorschr,:ften ter instandhouding van de goede 
orde op buitenpleinen en toegangen. 

Art. 30. Bij plaatselijke verordening worden 
afzonderlijke voorschriften, betreffende de orde 
en de veiligheid van het verkeer op de buiten
pleinen van en de toegangen tot de stations en 
halten van spoorwegondernemingen, niet vast
gesteld, dan nadat bestuurders van den spoor
wegdienst zijn gehoord. 

Namen van stations en halten. Uurwerken. 
Art. 31. 1. De naam van elk station en van 

elke halte moet met duidelijke, uit de trein 
leesbare letters worden aangeduid. 

2. Elk station moet voorzien zijn van een 
goed loopend uurwerk, geregeld naar den wette
lijken tijd . 

3. Voor die stations, waar het uurwerk, be
doeld in het tweede lid, niet op naar het oordeel 
van den Inspecteur-Generaal voldoende wijze 
voor de vertrekkende reizigers waarneembaar 
is, kan hij het aanbrengen van zulk een uurwerk 
in de wachtkamers of de vestibule voorschrijven. 

4. De Inspecteur Generaal wijst de stations 
aan, waar zulke uurwerken aanwezig moeten 
zijn, duidelijk zichtbaar van de perrons, van 
het buitenplein en zooveel mogelijk van de toe
gangen tot het station. Deze uurwerken moe
ten, zoolang de dienst duurt, bij nacht verlicht 
zijn. 

Ver lichting en verwarming. 
Art. 32. De hoofdingang van de stations, 

alsmede de voor de reizigers of voor het publiek 
toegankelijke lokalen en perrons moeten, zoo
lang zij zijn opengesteld, bij nacht behoorlijk 
worden verlicht ; de wachtkamers moeten 
bovendien van 15 October tot 15 April gedu
rende den tijd, dat zij zijn opengesteld, vol
doende worden verwarmd. 

Ladingmallen en weegbruggen. 
Art. 33. Op elk station, waar de Inspecteur 

Generaal, bestuurders van den spoorwegdienst 
gehoord, het noodig a,cht, moeten een lading
mal voor het meten vn eene weegbrug voor het 
wegen van geladen wagens aanwE>zig zijn. 

Reservekrachtvoertuigen, alsmed6 werktuigen en 
materialen tot ontruiming en herstelling "an den 

weg. 
Art. 34. De Inspecteur Generaal wijst, be

stuurders van den spoorwegdienst gehoord, de 
stations aan, waar : 

a. t ijdens den dienst een reservekrachtvoer
tuig gereed moet staan tot onverwijld &(ebruik ; 

b. de noodige werktuigen en materialen aan
wezig moeten zijn, om bij ongevallen den •weg 
te ontruimen en voorloopig te herstellen. 

!i." lachtenboeken . 
Art. 35. 1. Op elk station moet op het 

kantoor van den stationschef een klachtenboek 
aanwezig zijn, volgens een door den Inspecteur 
Generaal vast te stellen model, ~aarin klachten 
over aangelegenheden, den spoorwegdienst be
treffende, kunnen worden geschreven. 

2. Op de gemeenschappelijke stations moet 
voor ieder der spoorwegondernemingen, die 
voor haren dienst van dat station gebruik 
maken, een klachtenboek aanwezig zijn. 

3. Elk blad van het klachtenboek moet wor
den genummerd en de eerste en laatste bladzijde 
moeten door c'en Inspecteur Generaal worden 
gewaarmerkt. 

4. Het klachtenboek moet op eerste aanvrage 
door den stationschef worden verstrekt aan 
ieder, die het ter inschrijving van eene klacht 
verlangt, en ter inzage worden gegeven aan de 
ambtenaren, bedoeld in artikel Il der Spoor
wegwet, aan de ambtenaren van het openbaar 
ministerie, den kantonrechter, den commissaris 
van politie en den burgemeester. 

5. Een ieder, die eene klacht inschrijft, moet 
duidelijk, volledig en in behoorlijken vorm den 
aard en de strekking van de klacht, zijn naam 
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en vaste woonplaats vermelden; klachten o-ver 
beambten van den spoorweg moeten, zoo moge
lijk, den naam, de betrekking of het nummer 
van den bedoelden persoon aangeven. De klacht 
moet onderteekend zijn. 

6. Bestuurders dragen zorg, dat zij ten spoe
digst afschrift van de klachten ontvangen. Zij 
zijn verplicht deze te onderzoeken, den uitslag 
van hun onderzoek zoo spoedig mogelijk aan 
den klager schriftelijk mede te deelen en een 
afschrift van de schriftelijke mededeeling achter 
de klacht in het klachtenboek te doen schrijven. 

7. Indien op een gemeenschappelijk station 
in het klachtenboek van ééne onderneming 
een klacht is ingeschreven, die eene andere 
bij de gemeenschap betrokken onderneming 
aangaat, wordt die door den stationschef in 
het klachtenboek dier andere onderneming 
overgebracht en ge:tcht rechtstreeks in laatst
bedoeld boek te zijn ingeschreven. 

8. Eene door den stationschef gewaar
merkte vermelding van het overbrengen dezer 
klacht in een ander klachtenboek wordt dan 
in het eerste klachtenboek opgenomen. 

9. Bestuurders van den spoorwegdienst 
zenden in de eerste helft van elke maand af
schrift van de klacrten, in de vorige maand 
ingeschreven, en van de daarop gegeven ant
woorden aan den Inspecteur Generaal. 

A /sluiting van wegen over sporen op stations en 
halten. 

Art. 36. 1. Wegen over sporen op stations 
en halten moeten, indien de Minister zulks noo
dig oordeelt, van door hem goed te keuren be
weegbare afsluitingen worden voorzien. 

2. Voorschriften omtrent de bediening en 
bewaking dezer afsluitingen worden door be
stuurders van den spoorwegdienst, onder goed
keuring van den Minister, gegeven. 

Stilstaande voertu·igen. 
Art. 37. Maatregelen moeten worden geno

men om te beletten, dat op de sporen staande 
voertuigen door den wind of door andere on
voorziene omstandigheden in beweging worden 
gebracht. 

HOOFDSTUK V. - VAN HET ROLLEND 
MATERIEEL. 

AFDEELING I. 

Van krachtvoertuigen - Algemeene Voorschriften 
be.treffende de inrichting van kracht1•oertuigen. 

Art. 38. 1. Elk krachtvoertuig moet voor
zien zijn: 

a. zoowel aan de vóór- als aan de achter
zijde van veerkrachtige stoot- en trekinrichtin
gen, spoorstaafruimers en lantarenijzers of 
vaste lantarens ; 

b. van eene zich onder het onmiddellijk be
reik van den met het besturen van het kracht
voertuig belasten beambte bevindende inrich
ting om geluidseinen te geven ; 

c. van een handrem ; 
d. van een doorgaande zelfwerkende rem, 

indien het krachtvoertuig bestemd is voor het 
vervoeren van treinen met doorgaand zelf
werkend remwerk. 

2. Elk krachtvoertuig, waarop een stoom
ketel aanwezig .is, moet voorzien zijn: 

a. van een aan de vuurkist aansluitenden 

aschbak, die zoodanig ingericht moet zijn, dat 
geen vuur uit kan vallen. De luchttoevoerope
ningen moeten van de standplaats van den be
ambte, met. het besturen van het krachtvoertuig 
belast, gesloten kunnen worden ; 

b. van eene inrichting om het uitvliegen van 
vonken en brandende stoffen uit den schoorsteen 
zooveel mogelijk te voorkomen ; 

c. van ten minste twee voedingstoestellen, 
die onafhankelijk van elkander kunnen werken 
en waarvan elk ruimschoots in de waterbehoefte 
van den stoomketel kan voorzien. Ten minste 
één dier toestellen moet in zijn werking onaf
hankelijk zijn van de voortbeweging van het 
krachtvoertuig. Elk dier toestellen moet afzon
derlijk aan den ketel zijn aangesloten door een 
rechtstreeks daarop aangebrachte voedingsklep 
met kraan of afsluiter. 

3. Elk krachtvoertuig, gedreven door een of 
meer motoren, moet voorzien zijn van inrich
tingen, waardoor de beambte, met het besturen 
belast, den gang van dien motor of van die 
motoren kan beheerschen. Wanneer het kracht 
voertuig een motorvoertuig is, bestemd om in 
vereeniging met een of meer soortgelijke voer
tuigen een trein voort te bewegen, moet de 
inrichting zoodanig zijn, dat de met het bestu
ren belaste beambte den gang der motoren van 
alle in den trein als zoodanig opgenomen motor
voertuigen van Z\jne standplaats kan beheer
schen. 

4. Bij krachtvoertuigen, gedreven door een 
of meer verbrandingsmotoren moeten : 

a. de vaten, waarin de vloeibare brandstof 
wordt medegevoerd en de leidingen voor deze 
vloeistof zoodanig ingericht zijn, dat daarin 
geen ongewilde overdruk kan ontstaan en dat 
zij zooveel mogelijk gewaarborgd zijn tegen het 
ontstaan van lekken ; 

b. de vulopeningen dezer vaten zich buiten 
het voertuig bevinden, voor zoover hiermede 
reizigers of post vervoerd worden ; 

c. de ruimten, waarin deze vaten zijn aange
bracht, van het inwendige van het voertuig 
door dichte onbrandbare wanden gescheiden zijn 
en met de buitenlucht op zoodanige wijze in 
gemeenschap staan, dat buiten de vaten ge
raakte vloeibare brandstof of brandbare gassen 
aanstonds naar buiten worden afgevoerd ; 

d. de leidingen voor den afvoer van afge
werkte motorgassen, voor zoover zij zich in de 
inwendige ruimte van het krachtvoertnig be
vinden, ononderbroken en, waar zij gevaar voor 
brand opleveren, geïsoleerd, en aan het einde 
buiten het voertuig uitgerust zijn met eene 
inrichting, waarin de afgewerkte gassen in die 
mate worden afgekoeld, dat zij bij het verlaten 
van die inrichting geen brand kunnen veroor
zaken; 

e. indien de voertuigen ingericht z~jn voor 
het vervoer van reizigers, de motoren geplaatst 
zijn in door onbrandbare of met een onbrand
bare stof bekleecle wanden omgeven ruimten, 
die niet toegankelijk zijn voor de reizigers. 

5. Krachtvoertuigen, gedreven door electro
motoren, moeten voorzien zijn van : 

a. middelen, die beveiligen tegen de gevol
gen van te groote sterkte en te hooge spanning 
van den electrischen stroom, voorzoover deze 
niet elders b.v. in onderstations zijn onderge
bracht; 

b. geleidende verbindingen met de aarde 
van a lle tl eelen van het voertuig, die, indien 
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zij tengevolge van contactdraadbreuk of door 
andere oorzaken ongewild onder spanning ko
men, gevaar opleveren. 

6. De wielen van de krachtvoert uigen moeten 
van flenzen van voldoende hoogte voorzien zjjn. 
Flenzen mogen worden weggelaten bij wielen 
van niet verschuifbare tusschenassen van ten 
minste drie in een gemeenschappelijk raamwerk 
aangebrachte assen ; de afmetingen moeten 
dan zoodanig zijn, dat, ook onder de ongunstig
ste omstandigheden bij normaal bedrijf, de 
buitenkant van het wopvlak der wielen ten 
minste 45 millimeter buiten den binnenkant 
van de spoorstaaf bljift. De dikte van de wiel
banden moet ten minste 25 millimeter bedragen. 

7. Het gebruik van gegoten ijzer is voor de 
wielen van locomotieven en tenders niet geoor
loofd. Van dit verbod kan door den Inspecteur 
Generaal ontheffing worden verleend. 

8. Locomotieven, voorzien van een afzon
derl(iken tender, moeten daarmede behalve 
door eene hoofdkoppeling door een of meer 
borgkoppelingen verbonden zijn. 

Vocrrschriften betreffende de inrichting van de 
stoomketels der krachtvoertuigen. 

Art. 39. 1. Elke stoomketel van een kracht
voertuig moet voorzien zijn van : 

a. een met goed leesbaar volgnummer ge
merkten manometer, die, rechtstreeks met den 
ketel verbonden, den druk van den stoom 
duidelijk aangeeft en die ten minste twee atmos
feren meer· kan aanwijzen dan den grootsten 
toegelaten werkelijken druk, welke laatste op 
de wijzerplaat door een duidelijk merk moet 
zijn aangewezen; 

b. eene gebogen afsluitbare pijp met flens 
van 40 millimeter middellijn en 5 millimeter 
dikte om daaraan een controle-manometer te 
kunnen verbinden ; 

c. een waterpeilglas met afsluit- en door 
olaaskranen en van ten minste twee proefkra
nen of een tweede peilglas ; de waterpeilglazen 
moeten voorzien zijn van een schermkoker, 
zoodanig ingericht, dat het waterpeil goed 
waarneembaar blijft; • 

d. een zelfwerkende inrichting, waardoor 
watergebrek in den ketel wordt kenbaar ge
maakt; 

e. ten minste twee veiligheidskleppen, vol
doende aan de bepalingen van artikel 40 ; 

/. een aanduiding van den grootsten toege
laten stoomdruk in den ketel. 

2. Zoowel de waterstand als de stoomdruk 
moeten van de standplaats van den machinist 
of voertuigbestuurder kunnen worden waarge
nomen. 

3. De toegelaten laagste waterstand, alsmede 
de toegelaten grootste stoomdruk moeten zoo
danig zijn aangegeven, dat zij van de standplaats 
van den machinist kunnen worden waargeno
men. 

4. De steunbouten, waarmede de wanden 
van de vuurkist en van den ketel onderlin" 
verbonden zijn, moeten over de lengte geheel 
of ten deele hol zjjn en wel zoodanig, dat breu
ken worden kenbaar gemaakt door water- of 
stoom verlies. 

5. Het gebruik van gegoten ijzer is voor die 
deelen van den ketel, welke aan den stoomdruk 
bloot staan en aan den buitenkant van den 
ketel zijn bevestigd, verboden. 

Veiligheid,skleppen. 

Art. 40. 1. De in artikel 39, eerste lid, onder 
e, bedoelde veiligheidskleppen moeten op den 
ketel zoodanig worden geplaatst, dat zii, wan
neer de ketel in werking is, gemakkelijk kunnen 
worden onderzocht. 

2. De kleinste waarde, welke genomen moet 
worden voor de middelljjn van elk der beide· 
klepopeningen, wordt berekend .naar de for 
mule: 

d = 190 V-----cc--R~~
p + 1.03 

waarin voorgesteld wordt door : 
d. de middellijn in millimeters; 
p. de overdruk van den stoom in kilo<Yram-

men per vierkanten centimeter ; 
0 

R het roosteroppervlak in vierkante meters. 
3. Heeft een ketel meer dan twee veiligheids

kleppen, dan moet de som van de oppervlakken 
der klepopeningen ten minste gelijk zijn aan 
de som van de oppervlakken, die de openingen 
zouden moeten hebben, indien de ketel van 
slechts twee kieppen zou worden voorzien. 

4. .De kleppen moeten, onverminderd het 
bepaalde in het tweede en derde lid, voldoenden 
doortocht voor dep stoom aanbieden. 

5. Kleppen, niet voldoende aan de in het 
tweede en derde lid genoemde voorwaarden, 
kunnen worden toegelaten, indien bij het in 
artikel 42, derde lid, bedoelde onderzoek ge
bleken is, dat met vollen stoomdrnk en zoo 
hoog mogelijk opgevoerde stoomvorming met 
gedwongen t rek, afgesloten voedingstoestellen 
en afgesloten stoomafvoerleidingen gedurende 
20 minuten de stoomdruk in den ketel niet 
hooger oploopt dan 10 ten honderd boven den 
toegelaten grootsten stoomdrnk. 

6. De rniddelljjn eener klepopening mag nooit 
kleiner zijn dan 40 millimeter. -

7. Bij veiligheidskleppen, die met vlakke 
randen op hare zittingen sluiten, mag de breedte 
van het draagvlak ten hoogste 1/20 gedeelte 
van de middellijn der opening bedragen, doch 
mag in geen geval grooter zijn dan 3 millimeter. 

8. De kleppen moet al of niet rechtstreeks 
door veeren worden belast, zoodanig, dat de 
klep ten minste over eene hoogte gelijk aan 1/40 
van de middellijn der opening kan lichten, vóór
dat de druk op de klep met tien procent van 
den keteldruk toeneemt. De kleppen moeten 
ten minste over eene hoogte gelijk aan 1/20 
van de middellijn harer opening kunnen lich
ten, met een minimum van 3 millimeter, en 
geborgd zijn tegen het wegslingeren, voor het 
geval dat een veer mocht breken. 

Aanschaffing van krachtvoertuigen. 
Art. 41. 1. Geen krachtvoertuigen worden 

door bestuurders van den spoorwegdienst aan
geschaft dan nadat het type door den Minister 
is goedgekeurd. 

2. Bestuurders zenden daartoe voldoend 
toegelichte teekeningen op ten minste 1/20 der 
ware grootte van het toe te passen type aan 
den Minister ter goedkeuring in, en geven 
daarbij tevens op : 

a. welk aantal krachtvoertuigen van het 
voorgestelde type zal worden aangeschaft ; 

b. binnen welken tijd zij zich voorstellen 
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hef onder a bedoeld aantal krachtvoertuigen 
te doen maken ; 

c. voor krachtvoertuigen, tevens motor
voertuig zijnde, het aantal zit- en staanplaatsen 
in elke afdeeling en op elk balcon, alsmede het 
draagvermogen voor vervoer van goederen. 

3. Voor aanschaffing van een grooter aantal 
dan ingevolge het bepaalde in het tweede lid, 
onder a, is opgegeven, of voor verdere aanschaf
fing, na het verstrijken van den ingevolge het 
bepaalde in het tweede lid, onder b, opgegeven 
termijn, wordt opnieuw goedkeuring vereiscbt. 

I ndienststelling van krachtvoertuigen. 
Art. 42. 1. Krachtvoertuigen worden niet 

in dienst gesteld dan na vanwege den Inspecteur 
Generaal te zijn onderzocht en goedgekeurd. 

2. Daartoe verstrekken bestuurders van den 
spoorwegdienst aan · den met het onderzoek 
belasten Rijksambtenaar teekeningen van de te 
onderzoeken krachtvoertuigen, aangevende de 
belangrijkste onderdeelen en de hoofdafmetin
gen daarvan. 

3. Ten bewijze van de goedkeuring itrekt 
voor krachtvoertuigen de in artikel 44 bedoelde 
akte van vergunning of de krachtens dat artikel 
verleende voorloopige vergunning. 

Onderzoek en beproeving van stoomketels van 
krachtvoertuigen vóór de indienststelling. 

Art. 43. 1. De stoomketels van krachtvoer
tuigen moeten-vóór de indienststelling in onbe
kleeden, of, met goedvinden van den Inspecteur 
Generaal, in bekleeden toestand, vanwege den 
Inspecteur Generaal worden onderzocht en 
beproefd. Slechts wanneer onderzoek en beproe
ving bevredigende uitkomsten hebben opgele
verd, mogen de ketels in gebruik worden ge
nomen. 

2. De beproeving moet met water geschieden 
op eenen druk, bedragende vijf atmosferen meer 
dan de grootst toe t e laten werkelijkestoomdruk. 
Die beproeving duurt zoolang als noodig is, om 
de verschillende deelen van den ketel behoorlijk 
te onderzoeken. 

3. De juistheid van de aanwijzing der mano
meters en de juiste werking der veiligheids
kleppen moeten worden nagegaan. 

4. De uitkomst van het onderzoek en van 
de beproeving is onvoldoende, zoo eenig deel 
van den ketel of van zijne onderdeelen geduren
de de beproeving eene nadeelige vervorming 
beeft ondergaan, of zoo andere belangrijke ge
breken aan den dag zijn gekomen. 

Akte van vergunning. Voorloopige vergunning. 
Art. 44. 1. Wanneer het onderzoek van een 

krachtvoertuig bevredigende uitkomsten heeft 
opgeleverd en overigens voldaan is aan de bepa
lingen van dit reglement, wordt door den 
Inspecteur Generaal eene akte van vergunning 
uitgereikt. 

2. In afwachting van de uitreiking dezer 
akte kan de met het onderzoek belast,e Rijks
ambtenaar eene voorloopige schriftelijke ver
gunning tot indienststelling geven. Deze ver
gunning vervalt, indien zij niet binnen een 
daarin genoemden termijn door uitreiking der 
akte van vergunning is gevolgd. 

3. In de akte van vergunning worden opge
nomen: 

A. voor alle krachtvoertuigen : 
a. de naam van den Spoorwegdienst, die 

het krachtvoertuig in gebruik neemt; 
b. het volgnummer, het fabrieksnummer, de 

naam en de woonplaats der vervaardio-ers, het 
jaar, waarin het krachtvoertuig is afgeleverd 
en eene korte omschrijving van het krachtvoer
tuig; 

c. de beschikking van den Minister, waarbij 
de toekeningen zijn goedgekeurd ; 

d. de omschrijving van de zelfwerkende rem; 
e. de omschrijving en de afmetingen van de

draagveeren en de t rekinrichtingen ; 
f. het gewicht van het krachtvoertuig in 

diensttoestand en de grootste rnddruk. 

B . voor krachtvoertuigen door stoom gedrP.
ven : 

a. de omschrijving van den vorm en de af
metingen van den stoomketel, alsmede de groot
te van het verwarmd oppervlak en van het 
roosteroppervlak ; 

b. de omschrijving der veiligheidstoestellen 
van den stoomketel en hunne voornaamste af
metingen; 

c. de grootste toegelaten overdruk van den 
stoom in den ketel in atmosferen. 

C. voor krachtvoertuigen al of niet recht
streelcs door een verbrandingsmotor ge
dreven: 

a. de omschrijving en de hoofdafmetingen, 
van de motoren ; 

b. het grootste toegelaten aantal omwente
lingen van de motoren in de minuut ; 

c. het grootste vermogen in effectieve paar
dekrachten ; 

d. de omschrijving van het stelsel der koel
inrichting ; 

e. eene opgave van het stelsel van den ver
gasser en van de ontsteking ; 

/. eene opgave van den inhoud van het vat 
of van de vaten, waarin de vloeibare brandstof 
wordt medegevoerd, en eene omschrijving van 
de wijze, waarop dat vat of die vaten worden 
gevuld en afgetapt ; 

g. de omschrijving van de krachtoverbren 
ging tusschen motoren en drijfassen. 

D. voor krachtvoertuigen, electrisch ge.dreven; 
a. de omschrijving van de electrische inrich

ting van het krachtvoertuig ; 
b. de omschrijving van de beveiligingsmid

delen tegen de gevolgen van te hooge stroom
sterkte en. te hooge spanning, alsmede van de 
inrichting tot geleidende verbinding met de
aarde. 

4. De akte van vergunning moet te allen 
tijde ter inzage aanwezig zijn bij bestuurders 
van den spoorwegdienst of in de werkplaats~ 
waar het krachtvoertuig in den regel wordt 
hersteld. 

Onderzoek en beproeving van krachtvoertuigen en. 
van stoomketels van krachtvoertuigen na de in-

dienststelling. 
Art. 45. 1. Krachtvoertuigen moeten ten 

minste eenmaal in de drie jaren worden gelicht 
en nauwkeurig in alle onderdeelen worden 
onderzocht. 
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2. Elke stoomketel moet ten minste eenmaal 
in de vier jaren en bovendien na elke belang
rijke herstelling, of wanneer de Inspecteur 
Generaal zulks noodig oordeelt, opnieuw, met 
inachtneming van het bepaalde in artikel 43, 
worden onderzocht en beproefd. De termijn 
van vier jaren wordt gerekend van den dag, 
waarop het krachtvoertuig na het laatste on
-derzoek is in dienst gesteld. Bij de beproeving 
van vóór het in werking treden van dit regle
ment aanwezige ketels van krachtvoertuigen, 
wordt het verschil tusschen den druk, waarop 
de beproeving geschiedt en den gewenschten 
overdruk van den stoom niet grooter genomen 
dan bij de eerste beproeving. 

3. Ten hoogste acht jaren na cle indienststel
ling van een stoomketel moet deze inwendig 
nauwkeurig worden onderzocht, nadat de vlam
pijpen zijn weggenomen. 

4. Zulk een onderzoek wordt daarna, telkens 
na verloop van ten hoogste zeven jaren, her. 
naald. 

Onvol,doende uitkomsten bij de beproeving. 
Art. 46. 1. Indien eenig onderzoek of eenige 

beproeving van een ketel, als in artikel 45 be
doeld, onvoldoende uitkomsten heeft opgele
verd, mag de ketel niet weder in gebruik wor
den genomen, dan nadat de door den Inspecteur 
Generaal noodig geachte voorzieningen zijn aan
gebracht. 

2. Ingeval hierbij wijzigingen worden ge
bracht in de bij de akte van vergunning ver
melde gegevens, wordt de vroeger verleende 
.akte van vergunning ingeleverd en door een 
nieuwe vervangen. 

Register van ketelbeproevingen. 

Art. 4 7. Elk onderzoek en elke beproeving 
van een stoomketel, als in de artikelen 43 en 

-45 bedoeld, wordt door den daarmede belasten 
Rijksambtenaar aangeteekend in een register, 
dat daartoe door bestuurders van den spoor
wegdienst, onder goedkblll'ing van den Inspec
teur Generaal, moet worden aangelegd. 

Maatregelen, welke bij ketelbeproevingen door den 
spoorwegdienst moeten worden genomen. 

Art. 48. 1. Bij elk onderzoek en elke beproe
ving van een s~-oomketel wordt van wege 
bestuurders van den spoorwegdienst zorg ge
dragen, dat : 

a. de locomotief geplaatst zij in een daartoe 
_geschikt lokaal, boven een droogliggenden 
werkkuil en te bekwamer hoogte voor het 
onderzoek; 

b. de vuurkist, de rookkast en de vlampijpen 
behoorlijk i!ereinigd zijn; 

c. de aschbak en de roosters verwijderd zijn. 
2. In de werkplaatsen, waar ketelbeproevin

gen plaats hebben, moet eene inrichting aan
wezig zijn, dienende tot het onderzoek van de 
manometers. 

Gebruik van buitenlandsche krachtvoertuigen. 
Art. 49. 1. Krachtvoertuigen, aan buiten

landsche spoorwegdiensten toebehoorende, wor
den krachtens eene vergunning van den Inspec
teur Generaal op een baanvak, dat ten deele 
op Nederlandsch grondgebied en ten deele op 
<lat van een naburig Rijk is gelegen, toegelaten 

onder dat de bepalingen van dit r eglement, 

het onderzoek en de beproeving van kracht
voertuigen betreffende, worden toegepast, mits 
die krachtvoertuigen,' wat de algemeene in
richting en de hoofdafmetingen aangaat, zon
der bezwaar voor de veiligheid kunnen worden 
toegelaten. 

2. De Inspecteur Generaal kan vorderen : 
a. dat door bestuurders van den spoorweg

dienst het bewijs wordt geleverd, dat voor die 
krachtvoertuig.en voldaan is aan de bepalingen, 
dienaangaande in het naburig Rijk van kracht ; 

b. dat door bestuurders aan hem aangaande 
de krachtvoertuigen de opgaven worden ver
strekt, welke hij voor het toezicht noodig oor
deelt. 

3. Eene vergunning, als bedoeld in het eerste 
lid, kan te a llen tijde door den Inspecteur Gene
raal worden ingetrokken. 

Motorvoertuigen. 

Art. 50. Op motorvoertuigen zijn mede de 
bepalingen van de artikelen 51 en 52 van toepas
sing. 

AFDEELlNO II. 

Van rijtuigen en wagens. - Voorschriften, waar
aan rijtuigen en wagens moeten voldoen. 

Art. 51. 1. De rijtuigen en wagens moeten 
voldoen aan de voorschriften, gegeven in artikel 
II van het slotprotocol van de Conferentie 
voor de technische eenheid der spoorwegen van 
Mei 1907 (Koninklijk besluit van 7 Januari 
1909, Staatsblad n°. 9) en de hierin aangebrachte 
en nog aan te brengen wijzigingen . 

2. Afwijkingen kunnen door den Minister 
worden toegestaan. 

3. Alle rijtuigen en bagagewagens moeten 
voorzien zijn van de vereischte dragers of in
richtingen voor de gevorderde seinen. 

Bijzondere worschriften betreffende de inrichting 
der rijtuigen. 

Art. 52. 1. De rijtuigen moeten zijn : 
a. overdekt en romdom gesloten ; van dit 

laatste kan de Minister ontheffing verleenen; 
b. voorzien van middelen tot behoorlijke 

verlichting, luchtverversching en verwarming. 
2. De rijtuigen worden in drie klassen onder

S"lieiden, tenzij de Minister, bestuurders van 
den spoorwegdienst gehoord, daaromtrent an
ders bepaalt. 

3. Naar buiten openslaande deuren in de 
zijwanden der rijtuigen moeten : 

a. in een stand, loodrecht op de lengte-as 
van het voertuig, binnen het profiel van vrije 
ruimte blijven ; 

b. voorzien zijn van twee sluitingen, welke 
beide aldus ingericht zijn, dat z\j zoowel van 
buiten, als van binnen door de reizigers zonder 
bezwaar kunnen worden geopend ; deze twee 
sluitingen mogen in éèn slot vereenigd zijn. 

4. De Inspecteur-Generaal kan van de be
palingen in het derde lid afwijkingen toestaan. 

Aanschaffing van rijtuigen en wagfns. 
Art. 53. 1. Bestuurders van den spoorweg

dienst mogen geen rijtuigen of wagens aan
schaffen, dan nadat het type door den Minister 
is goedgekeurd. 

2. Zij zenden daartoe voldoende toegelichte 
teekeningen op ten minste 1/20 der ware groot-
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te van het toe te passen type aan den Minüter 
ter goedkeuring in en geven daarbij op : 

a. voor de rijtuigen : het aantal zit- en 
staanplaatsen in elke afdeeling en op elk balcon, 
voor de wagens : het draagvermo11en ; 

b. welk aantal rijtuigen of wagens van het 
voorgestelde type zal worden aangeschaft ; 

c. binnen welken tijd zij zich voorstellen 
het onder b bedoelde aantal voertuigen te doen 
aanmaken. 

3. Voor aanschaffing van een grooter aantal 
dan ingevolge het tweede lid, onder b, is opge
geven, of voor verdere aanschaffing na het 
verstrijken van den ingevolge het tweede lid, 
onder r,, opgegeven termijn, wordt opnieuw 
goedkeuring van de teekeningen vereischt. 

Tndienststelling ian rijtuigen en wagens. 
Art. 54-. Rijtuigen en wagens mogen niet in 

dienst worden gesteld, dan na van wege den 
Inspecteur Generaal te zijn onderzocht en 
goedgekeurd. Door hem wordt daa.rna eene 
t!Chriftelijke vergunning tot ingebruikneming 
uitgereikt. 

Onderzoek van rijtuigen en wagens na de indiewit
stelling. 

Art. 55. 1. Rijtuigen en wagens worden van 
tijt tot tijd aan een grondig onderzoek onder
worpen, waarbij de assen, potten en veeren 
worden afgenomen. 

2. Dit onderzoek moet geschieden, nadat 
sedert de indienststelling of sedert het laatste 
grondige onderzoek uiterlijk zijn verloopen : 

a. een half jaar voor rij tuigen en bagage
wagens, aangewezen voor doorgaand buiten
landsch verkeer ; 

b. een jaar voor de overige rijtuigen en baga
gewagens; 

. c. anderhalf jaar voor wagens, van door
ga1and remwerk voorzien, uitgezonderd bagage
wagens voor reizigerstreinen ; 

d. drie jaar voor de overige wagens. 
3. De Inspecteur Generaal kan van de bepa

lingen van dit artikel ontheffing verleenen. 

Gebruik van buitenlandsche rijtuigen en wagens. 
Art. 56. 1. Rijtuigen en wagens, behoorende 

aan bnitenlandsche spoorwegdiensten, mogen 
op de spoorwegen hier te lande worden gebruikt, 
zonder dat de bepalingen van dit, reglement, 
het onderzoek van rijtuigen en wagens betref
fende, worden toegepast, mits : 

a. die rijtuigen en wagens, wat de algemeene 
inrichting en de hoofdafmetingen betreft, niet 
meer afwijken van de voorschriften van dit 
reglement dan zonder bezwaar voor de veilig
heid kan worden toegelaten ; 

b. het uiterlijk aanzien geen twijfel laat aan
gaande de deugdelijkheid en den goeden staat 
van onderhoud ; 

c. de rijtuigen inwendig zindelijk onderhou
den en niet minder goed ingericht zijn, dan op 
de Nederlandsche Spoorwegen wordt get:ischt. 

2. Bestuurders van den s-poorwegdienst 
zorgen, dat de algemeene inrichtrng en de toe
f!tand van de rijtui~~n en wagens van buiten
tandsche spoorwegct.iensten, die in een trein 
van hun dienst overgaan, vooraf voldoende 
onderzocht worden, en dat die rijtuigen en 
wagens niet in den trein worden geplaatst, in-

L. & 8. 19.33. 

dien zij niet aan de bepalingen van dit ,irtikel 
voldoen. 

AFDEELTNG III. 

Van het rollend materieel in het algemeen. -
Onderhand van het rollend materieel. 

Art. 57 . Het rollend materieel, op den spoor
weg in gebruik, wordt in zoodanigen staat ge
houden, dat de treinen te allen tijde veilig 
kunnen worden vervoerd. 

Wijziging van het rollend materieel. 

Art. 58. Wijziging van de bestemming of 
van de inrichting van het rollend materieel, 
waardoor wordt afgeweken van de krachtens 
artikel 4-1 of artikel 53 door den Minister goed
gekeurde teekeningen, vereischt de ministe
rieele goedkeuring. 

Opschriften op en in het rollend materieel. 

Art. 59. Behalve de opschriften, voorgeschre
van in artikel II van het slotprotocol van de 
Conferentie voor de technische eenheid der 
spoorwegen van Mei 1907 (Koninklijk besluit 
van 7 Januari 1909, Staatsblad n°. 9) en de 
hierin aangebrachte en nog aan te brengen 
wijzigingen, worden op eene zichtbare plaats 
duidelijk aangegeven : 

a. op de krachtvoertuigen : de naam of de 
naarnletters van den spoorwegdienst, het volg
nummer, de datum der opneming of der laatste 
beproeving, de naam van de vervaardigers, het 
fabrieksnummer en het jaar van gereedkomen; 

b. op de rijt,uigen, geen postrijtuig zijnde, 
en de voor het verzoer van reizigers ingerichte 
motorvoertuigen : de klasse en in elke afdeeling 
en op elk balcon de klasse en het aantal zit
en staanplaatsen; 

c. op de wagens : de oppervlakte van den 
bodem in vierkante meters ; 

d. in de rijtuigen en in de voor het vervoer 
van reizigers ingerichte motorvoertuigen met 
eene grootere buitenbreedte van den bak dan 
2,90 meter: bij elke vensteropening eene waar
schuwing tegen het naar buiten steken van 
lichaamsdeelen. 

Omgrenzingsprofi el. 

Ar~. 60. 1. Kracht- en andere voertuigen 
moeten met alle daaraan bevestigde losse 
deelen, als: seinschijven, seinlantarens, en 
dergelijke, blijven binnen de grenzen van het 
als bijlage B bij dit reglement gevoegde om 
grenzingsprofiel. 

2. Met het oog op het veilig doorrijden van 
bogen moeten de aangegeven breedte-afmetin
gen der voertuigen, in verband met hunne 
lengte en inrichting, zooveel noodig verminderd 
worden. Hierbij geldt een straal van 250 meter 
als grondslag. 

3. A. Bij rijtuigen, motorvoertuigen en wa
gens mogen beneden 130 millimeter boven den 
bovenkant der s·poorstaven, bij de kleinste 
toegelaten bufferhoogte, behalve de wielen , 
slechts de volgende deelen uitsteken : 

a. de door de wielbanden in langsrichting 
gedekt wordende deelen tot 50 millimeter bo
ven de spoorstaven ; 

b. de koppelingen en borgkettingen tot 75 
millimeter boven de spoorstaven. 

21 
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B. Bij locomotieven mogen beneden 100 
millimeter boven den bovenkant der spoorsta
ven, bij de geringste toegelaten dikte der wiel
banden, behalve de wielen slechts de tegen
gewichten der wielen, de spoorstaafruimers, 
remblokken, zandstrooiers, koppelingen, borg
kettingen en de deelen onafhankelijk van de 
doorbuiging der draagveeren, uitsteken, en wel : 

a. de door de wielbanden in langsrichting 
gedekt wordende deelen tot 50 millimeter 
boven de spoorstaven ; 

b. de overige genoemde deelen tot 60 milli
meter boven de spoorstaven. 

4. De voetplank van de zitplaats van den 
remmer mag niet hooger zijn dan 2.85 meter 
boven de spoorstaven. 

fi. Van het bep.,,a,Jde in het eerste lid, voor 
zoover de losse deelen betreft, en van het be
paalde in het derde lid, B, onder b, kan de 
Inspecteur Generaal afwijkingen toestaan. 

Registers van het rollend materieel. 
Art. 61. Van de kracht- en andere voertni

gen moeten registers worden gehouden, waarin 
van elk voertuig worden aangeteekend : 

a. het volgnummer ; 
b. de naam van den vervaardiger; 
c. de dag van indienststelling ; 
d. de dagen van de opnemingen en van de 

wederindienststellingen; 
e. de wijzigingen en belangrijke herstellin

gen; 
f. van krachtvoertuigen, bo"l'endien het 

aantal doorloopen kilometers; voor ieder unr 
rangeerdienst ,vordt vijf kilometer in rekening 
gebracht. 

Registers van assen van het rollend materieel. 
Art. 62. Van de assen dei kracht- en andere 

voertuigen moeten registers worden gehouden, 
waarin "l'an elke as worden opgeteekend : 

a. het volgnummer ; 
b. de omschrijving van de grondstof en de 

naam van den vervaardiger ; 
c. de hoofdafmetingen ; 
d. de dag van indienststelling ; 
e. de dagen van de opnemingen en van de 

wederinclienststellingen ; 
/. de voertuigen, waaronder de as achter

eenvolgens heeft dienst gedaan. 

Bijzondere t>0ertuigen. 
Art. 63. 1. Indien het noodig is ten aanzien 

van eenig kracht - of ander voertuig, wegens 
bijzondere redenen, sommige hepalingen, in dit 
hoofdstuk opgenomen, buiten werking te stel
len, te wijzigen of aan te vullen, kan de Minister 
daartoe, bestuurders van den spoorwegdienst 
gehoord, overgaan. 

2. De desbetreffende beschikking wordt aan 
de akte van vergunning, hedoeld in artikel 44, 
onderscheidenlijk aan de schriftelijke vergun
ning, bedoeld in artikel 54, gehecht. 

HOOFDSTUK VI. - VAN DE '!REINE EN 
DE RANGEERDEELEN. 

Lengte der treinen. 
Art. 64. Een trein mag niet zijn samenge

steld uit meer voertnigen, dan wordt aangegeven 
door een aantal assen van : 

a. 100 voor reizigerstreinen; 

b. 150 voor gemengde treinen; 
r, . 200 voor andere treinen. 

Plaatsing der krarhtrnertuigen in de treinen. 
Art. 65. 1. Het kracht.voertuig wordt - be

houdens het bepaalde in het tweede en derde 
lid - geplaatst aan het hoofd van den trein. 
In een trein, voortbewogen door motorvoer
tuigen, mogen ook tusschen of achter de andere 
voertuige:i één of meer motorvoertuigen ge
plaetst worden, mits deze gelijktijclig bestuurd 
worden door den voertuigbestuurder van het 
voorste voertuig. 

2. Indien een voertuig, geen motorvoertuig 
zijnde, voorzien is van inrichtingen, waardoor 
alle motoren in den trein en de doorgaande 
zelfwerkende rem kunnen worden bediend, 
kan een dergelijk voertuig aan het hoofd van 
den trein creplaatst worden. 

3. Het duwen van een trein is geoorloofd : 
a. bij ongevallen op den weg ; 
b. bij bijzondere treinen, die niet ten dienste 

van het publiek zijn ingelegd; 
r, . bij treinen, die dienst doen tusschen sta

tions en los- en laadplaatsen. 
In deze gevallen moet het voorste voertui_g 

bewaakt zijn. 
4. Treinen met locomotieven aan het hoofd 

mogen door een ander krachtvoertuig worden 
opgedrukt bij het bestijgen van moeilijke hel
lingen, bjj het in beweging komen op de stations 
en bij ongevallen op den weg. Indien een aan 
den trein gekoppeld duwenrl krachtvoertuig 
tijdens den rit ontkoppeld moet worden, moet 
dit ontkoppelen van de standplaats van den 
machinist of voertuigbestuurder kunnen ge
schieden. 

5. Het rijden van locomotieven met tender 
voorop is geoorloofd : 

a. b~i treinen volgens de gewone dienstrege
ling bij uitzondering en met goedkeuring van 
den Inspecteur Generaal, die de te nemen maa 
regelen van voorzorg bepaalt ; 

b. bij den dienst op stations; 
c. in de gevallen, bedoeld in het derde lid ; 
d. voor eene hulplocomotief. 
6. Bij tenderlocomotieven wordt geen onder

scheid gemaakt tusschen het rijden met den 
schoorsteen voor of achter. 

7. )leer dan twee locomotieven mogen niet 
vóór, meer dan één niet achter aan den trein 
geplaatst worden. 

8. Wordt een trein door twee kraühtvoertui
gen getrokken, dan geeft de machinist of de 
voertuigbestuurder van bE>t voorste kracht
voertuig do noodige seinen. 

Samenstelling der treinen. 
Art. 66. 1. In eiken stoomtrein, waarmede 

reizigers worden vervoerd, en rlie met eene groo
tere snelheid dan van 75 kilometer in het uur 
rijdt, moet onmiddellijk achter de locomotief 
met of zonder tender een voertuig worden ge
plaatst, waarin zich geene personen - uitge
zonderd beambten van den ~poorwegdienst -
mogen bevinden. Afwijkingen kunnen door den 
Inspecteur Generaal worden toegestaan. 

2. In reizigerstreinen, waarin meer dan één 
voertuig op draaistellen voorkomt, mogen twee
assige en daartoe door den Inspecteur Generaal 
aangewezen drie-assige voertuigen slechts ~ or
den opgenomen, indien deze achter aan den 
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trein word~n geplaatst. Voor naar het oordllel ' 
van den Inspecteur Generaal daartoe geschikte 
twee-assige voertuigen kan deze, o~ verzoek 
van bestuurders van den spoorwegdienst, van 
deze bepaling ontheffing verleenen. 

3. Bij de plaatsing van postrijtuigen in de 
treinen moet, voor zooveel zulks met de eischen 
van den dienst is overeen te brengen, op de 
belangen van den dienst der posterijen worden 
gelet. 

4. Wagens beladen met goederen, welke 
volgens de bepalingen van het A. R.V. slechts 
voorwaa,rdelijk ten vervoer worden toegelaten, 
alsmede wagens met buitengewone koppeling, 
mogen alleen in goederentreinen worden ver
voerd. 

5. De in het vierde lid bedoelde wagens wor
den bij uitzondering in gemengde treinen toege
laten; zij worden dan achter de rijtuigen ge
plaatst en moeten van die rijtuigen door ten 
minste één gesloten goederenwagen gescheiden 
zijn. 

6. De bepa.lingen van het vierde en vijfde 
lid, welke op voorwaardelijk ten vervoer toege
laten goederen betrekking hebben, gelden niet 
voor wagens, waarin snelgoedzendingen zijn 
geladen, bestaande uit goederen, welke blijkens 
eene door den Minister krachtens het A.R.V. 
genomen beschikking, voorwaardelijk tot het 
vervoer als snelgoed zijn toegelaten. 

7. In reizigerstreinen en in gemengde treinen 
worden de rijtuigen en wa~ens onderling en 
met het krachtvoertuig zóo vast gekoppeld, 
dat al de trek- en bufferveeren gespannen zijn. 

8. De wagens, welke als sluitwagens achter 
een trein geplaatst worden, moeten voorzien 
zijn van de vereischte dragers of inrichtingev 
voor de gevorderde seinen . 

Remmen. 

Art. 67. 1. Onverminderd het bepaalde in 
artikel 68, vierde lid, onder a, moeten in elken 
trein ten minste zooveel remmen - die van 
het krachtvoertuig of de krachtvoertuigen niet 
medegerekend - bediend worden, als in den 
volgenden staat zijn aangegeven: 

Op 1 
hellingen -~B_1~·ó_e~e_n~sn_e_lh~ e~id_ t~ot_ e~n_m~ e_t~~ 

~I 30I 35I 40J 45I 5oJ 60I 10175I 80J 9oJ 100 
0 

1 

l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
12 
14 
15 
16 
17 
18 

of 

1: 1000 
1: 500 
1 : 333 
1 : 250 
1: 200 
1 : 166 
1 : 143 
1: 125 
1: 111 
1 : 100 
1 : 83 
1 : 71 
1 : 66 
1: 62 
1 : 58 
1: 55 

kilometer in het uur moeten van 
elke 100 voertuigassen geremd 

kunnen worden : 

4 5 7[ 9 12 20 24 28 33 44155 
6 6 8 11 14 21 26 30 35 45157 
6 7 9 12 15 23 27 32 37 47 59 
7 8 10 13 16 24 29 34 38 49 61 
7 9 12 15 18 26 31 35 40 51 63 
8 10 13 16 19 27 32 37 
9 12 14 17 20 29 34 39 

11 13 15 19 22 31 36 40 
12 14 17 20 23 32 37 42 
13 15 18 21 25 34 39 44 
15 18 21 24 28 37 
17 20 23 27 31 40 
19 21 25 28 32 
20 23 26 30 34 
21 24 28 31 
22 25 29 33 

De Inspecteur Generaal kan in gevallen, 
waarin van het remvermogen van het kracht
voertuig of de kracbtvoertuigcn niet ten volle 
gebruik zou behoeven te worden gemaakt, voor 
goederentreinen afwijkingen van dezen staat 
toestaan. 

2. Bij bet naar dezen staat bepalen van het 
aantal te remmen assen moet het volgende in 
acht genomen worden : 

rt. voor snelheden en hellingen, gelegen tus
schen de in den staat opgenomen getallen, geldt 
steeds het grootste remcijfer ; 

b. het aantal te remmen assen moet worden 
bepaald naar de sterkste helling, die op het 
door den trein te berijden baanvak voorkomt ; 
is de sterkste helling korter dan duizend meter, 
dan wordt als st.erkste helling beschouwd de 
helling van de lijn tusschen de twee punten 
van het lengteprofiel van den spoorweg, welke 
bij een afstand van duizend meter het meest 
in hoogte verschillen ; 

c. als snelheid wordt aangenomen, die, 
waarmede de trein op elk baänvak volgens 
dienstregeling moet worden vervoerd, doch 
ten minste 30 kilometer in het uur ; 

d. zoowel bij de bepaling van het aantal 
assen, waaruit de trein bestaat, als van het 
aantal te remmen assen, wordt de as van eev 
onbeladen goederenwagen voor een halve as 
in rekening gebracht; een wagen wordt hierbij 
als onbeladen beschou~ d, indien het gewicht 
der lading niet meer dan ::.000 kilogram be
draagt ; 

e. leidt de bepaling van het aantal te remmen 
assen tot een gedeelte van eene as, dan wordt 
dit als een geheel gerekend ; 

/. indien slechts één as zou moeten worden 
geremd, kan deze worden verwaai loosd. 

3. Op spoorwegen met hellingen steiler dan 
l op 200 en langer dan duizend meter, moet in 
eiken trein het laatste voertuig van een bediend 
remtoestel voorzien zijn. 
\ 4 . Bij uitzondering kan in goederen- of ge
mengde t,reinen achter dat van remwerk voor
ziene voertuig, een herstelling behoevend ledig 
voertuig worden aangehaakt, wanneer het ver
voer ~een gevaar oplevert en de aard der be
schadiging eene andere plaatsing in den weg 
staat. 

5. Reizigerstreinen, die met grootere snel
heid dan van 50 kilometer en goederentreinen, 
die met grootere snelheid dan van 60 kilometer 

in het uur rijden, moeten voorzien zijn van door
gaand zelfwerkend remwerk, dat aa,n de vol 
gende eischen voldoet : 

a. de remmen moeten door den machinist 
of den voertuig bestuurder van zijne standplaats, 
zoomede uit elke rijtuigafdeeling en uit elke 
afdeeling, voor verbl\if van treinbeambten aan
gewezen, in werking kunnen worden gebracht ; 

b. de remmen moeten vanzelf in werking 
treden, zoodra de remleiding wordt verbroken. 

6. Het stelsel van doorgaand zelfwerkend 
remwerk, op de treinen toe te passen, alsmede 
de inrichtingen, waardoor het mogelijk is, ge
durende den rit uit elke rUtuigafdeeling en uit 
elke afdeeling, voor verblijf van treinbllambten 
aangewezen, den trein te doen stilhouden 
(noodrem) behoeven de goedkeuring van den 
Inspecteur Generaal of worden - bestuurders 
van den spoorwegdienst gehoord - door hem 
voorgeschre,en. 
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7. Behoudens de yerplichting om overigens 
het bepaalde in dit artikel na te leven, is het 
geoorlnofd voertuigen, die niet van doorgaand 
zelfwerkend remwerk voorzien zijn, achteraan 
te plaatsen in : 

A. reizigerstreinen, voorzien van doorgaand 
zelfwerkend remwerk, die met geen grootere 
snelheid rijden dan van : 

a. 60 kilometer in het uur, tot een getal van 
ten hoogste 16 assen; 

b. 90 kilometer in het uur, tot een getal 
van ten hoogste 6 assen ; · 

B. goederentreinen, voorzien van doorgaand 
zelfwerkend remwerk, die met eene snelheid 
van meer dan 60 kilometer in het uur rijden, 
tot een getal van ten hoogste 6 assen. 

8. Overigens mag in reir.igerstreinen één 
voertuig geplaatst worden, dat niet van door
gaand zelfwerkend remwerk is voorzien. 

Snelheid. 
Art. 68. 1. De snelheid, waarmede de treinen 

worden vervoerd, wordt door bestuurders van 
den spoorwegdienst vastgesteld. Zij mag, be
houdens het bepaalde in het vierde lid, niet 
meer bedragen dan : 

a. voor reizigerstreinen 90 kilometer in het 
uur ; voor reizigerstreinen. samengesteld uit 
daartoe bijzonder aangewezen rijtuigen en baga
gewagens, loopende op daarvoor door den in
specteur Genera11,l goedgekeurde spoorwegen, 
kan met diens toestemming eene grootere 
snelheid dan van 90 kilometer in het uur worden 
vastgesteld ; 

b. voor treinen, uitsluitend bestemd voor 
het vervoer van goederen of vee, alsook voor 
gemengde treinen, mits voorzien van door
gaand zelfwerkend remwerk, voldoende aan de 
eischen, genoemd in artikel 67, vijfde lid, 90 
kilometer in het uur ; 

c. voor de niet onder b bedoelde goederen
of veetreinen en gemengde treinen, voor werk
treinen, voor treinen, samengesteld uit locaal
spoorwegmaterieel, voor losse tenderlocomo
tieven en voor losse locomotieven met afzonder
lijken tender met den schoorsteen voorop, 60 1 

kilometer in het uur ; 
d. voor treinen, gereden met den tender 

voorop of voor die, welke getrokken en geduwd 
worden, behalve de treinen bedoeld in artikel 
65, eerste lid, en voor treinen, samengesteld uit 
tramwegmaterieel, 45 kilometer in het uur ; 

e. voor treinen, die alleen geduwd worden, 
behalve de treinen, bedoeld in artikel 65, tweede 
lid, en voor hulptreinen, die niet vooraf aan 
het bewakingspersoneel zijn aangekondigd, 30 
kilometer in het uur. 

2. Voor treinen, gereden met den tender 
voorop, kan de Inspecteur Generaal, op voor
stel van bestuurders van den spoorwegdienst, 
eene grootere snelheid, dan in het eerRte lid 
daarvoor is aangegeven, toestaan. 

3. Voor proefritten is de snelheid onbeperkt. 
4. In geen geval mag de snelheid grooter 

zijn dan die, welke volgens de in artikel 67, 
eerste lid, opgenomen remtafel overeenkomt 
met het aantal assen, dat kan worden geremd 
en mag voorts niet meer bedragen dan : 

a. bij het afrijden van hellingen, welke, be
rekend over een lengte van 500 meter 
niet st-eiler zijn dan 1 : 125, 100 kilometer in het 
uur; 

steiler zijn dan 1 : 125 en niet steiler dan 1 : 100, 
95 kilomet,er in het uur ; 
steiler zijn dan 1 : 100 en niet steiler dan 1 : 71, 
80 kilometer in het uur ; · 
steiler zijn dan 1 : 71, 60 kilometer in het uur ; 

b. bij het doorrijden van bogen - waaronder 
mede te verstaan wisselbogen - met een straal: 
niet kleiner d11.n 1000 meter, 100 kilometer in 
het uur; 
kleiner dan 1000 m t /m750 m, 90 km in het uur; 

750 500,, , 75 ,, , 
500 ,, ,, 300 ,, , 60 ,, ,, ,, , 
300 ,, ,, 180 ,, , 45 ,, ,, ,, , 
180 ,, ,, 130 ,, , 30 ,, ,, ,, , 

,, ,, . 130 " 20 ,. ~, ,, ,, . 
5. In of krachtens het dienstreglement, be

doeld in artikel 6 der Spoonvegwet, zal worden 
bepaald of, en in welke mate de snelheid moet 
worden verminderd voor het doorrijden van 
stations en halten, waar door de bogen van wis
sels moet worden gereden, zoomede bij het be
rijden van bruggen, alsook waar zulks verder 
voor de veiligheid van het verkeer noodig 
mocht zijn. 

6. De Inspecteur Generaal kan de plaatsen 
aanwijzen, waar toestellen voor het meten der 
treinsnelheden moeten worden geplaatst. Het 
stelsel van deze snelheid smeters behoeft zijne 
goedkeuring. 

Vervoer van vrachtgoederen met reizigerstreinen. 

Art. 69. Vrachtgoederen mogen met reizi
gerstreinen vervoerd worden, mits de reizigers 
geenerlei overlast daarvan ondervinden. 

Verlichting en verwarming der treinen. 

Art. 70. Gedurende den tijd, dat de rijtuigen 
en de voor het vervoer van· reizigers ingerichte 
motorvoertuigen ten dienste van het publiek 
gebruikt worden, moeten zij op voldoende wijze 
des nachts van binnen verlicht en van 15 Oot.o
ber tot 15 April verwarmd zijn. 

Gereedschappen in de treinen. 

Art. 71. Op eiken trein moeten de gereed
schappen voorhanden zijn, noodig bij kleine 
ongevallen en herstellingen van het rollend 
materieel. 

Nazien van de treinen. 

Art. 72. 1. .ri:lke trein moet, voordat hij het 
station, waar hij is samengesteld, verlaat, ge
heel zijn nagezien. Daarbij moet er in he:. hij
zonder op worden gelet, dat : 

a. het in artikel 67 voorgeschreven aantal 
assen kan geremd worden en de remtoestellen 
zooveel mogelijk gelijkelijk over den trein ver
deeld zijn; 

b. indien de trein voorzien is van doorgaand 
zelfwerkend remwerk, dit goed werkt ; 

c. de voertuigen geene gebreken vertoonen, 
welke voor de veiligheid van het verkeer gevaar 
kunnen opleveren en in den trein geen voertui
gen zijn opgenomen, die niet geschikt zijn voor 
de grootste snelheid, waarmede de trein ver
voerd wordt ; 

d. de voertuigen onderling voldoende vast
gekoppeld zijn en de borgkoppeling is ingehaakt 
tusschen die voertuigen, welke niet aangesloten 
zijn aan de doorgaande zelfwerkende rem; 
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e. de electrische verbindingen tusschen de 
voertuigen onderling zijn aangebracht en deze 
goed werken ; 

/. de wagens elk zooveel mogelijk gelijkmatig 
en niet boven het daarop aangegeven draagver. 
mogen beladen zijn ; 

g. de rijtuigen overeenkomstig het bepaalde 
in artikel 70 verlicht en verwarmd zijn; 

h. de gevorderde seinen aangebracht of aan
wezig zijn; 

i. de deuren in de zijwanden der rijtuigen 
gesloten zijn. 

2. Dit onderzoek wordt gedurende den loop 
van den trein, bij elke wijziging in zijne samen
stelling herhaald. 

Wijze van rijden bij dubbel spoor. 

Art. 73. 1. Waar dubbel spoor ligt, houden 
alll;l treinen tusschen de stations en halten, het 
ten opzichte van de richting, waarin zij zich 
bewegen, rechts liggende spoor. 

2. Afwjjkingen van dien regel zijn geoor
loofd: 

a. indien zij op voorstel van bestuurders van 
den spoorwegdienst door den Minister zijn toe
gestaan; 

b. bij ongevallen, bij den dienst van en naar 
spoorwegaansluitingen, bij de uitvoering van 
werken, voor treinen, die .niet ten dienste van 
het publiek zijn ingelegd, en voor terugkeerende 
opdrukkracbtvoertnigen, nadat al de voor de 
veiligheid gevorderde maatregelen nauwkeurig 
zijn in acht genomen. 

Afstnnd tusschen opeenvolgende treinen op den 
weg. 

Art. 74. 1. Een trein mag een anderen trein 
niet, volgen, voordat laatstgenoemde trein het 
volgende station, of den volgenden blokpost 
heeft bereikt, dit op het voorgaand station of 
den vorigen blokpost bekend is en aan het 
personeel van eerstgenoemden trein is mede
gedeeld of door seinen bekend gemaakt. 

2. Op baanvakken, voorzien van zelfwerkend 
blokstelsel, en bij storing der electrische ver
bindingen kan hiervan, met inachtneming van. 1 

de in het dienstreglement, bedoeld in artikel 1 
6 der Spoorwegwet, voorgeschreven voorzorgs
maatregelen, worden afgeweken. 

Ra-ngeerdeekn. 

Art. 75. 1. Bij het rangeeren moeten, be
houdens ontheffing door den Minister in bij
zondere gevallen, op elke locomotief ten minste 
een machinist en een leerling-machinist of stoker 
aanwezi$ zijn. 

2. BiJ het rangeeren gedurende den nacht 
moet het krachtvoertuig aan de voorzijde en 
aan de achterzjjde voorzien zijn van eene lan
taren, welke wit licht toont. 

3. Op overwegen mag niet gerangeerd wor
den, voor zooveel en op de tijden, waarvoor 
dit door den Minister, bestuurders van den 
spoorwegdienst gehoord, wordt bepaald. 

4. Rangeerdeelen mogen een overweg, voor 
welken bewaking is voorgeschreven, slechts 
berijden, indien de beweegbare afsluit-ingen 
gesloten zijn. 

Toezicht op kra.chtvoertuigen in dienstvaardigen 
staat. 

Art. 76. 1. Bij stilstaande krachtvoertuigen 
in dienstvaardigen staat moeten alle maatrege
len genomen worden om te voorkomen, dat 
deze voertuigen vanzelf in beweging komen. 

2. Door stoom bewogen locomotieven in 
dienstvaardigen staat staan voortdurend onder 
toezicht. 

HOOFDSTUK VII. - VAN DE BEAMBTEN. 

AFDEELING I. 

A lgemeene bepalingen. - Algemeene vereisc.hten 
voor beambten. 

Art. 77. 1. Alle beambten moeten de Neder
landsche taal kunnen lezen en schrijven. Zij 
moeten een voldoend gehoorvermogen en een 
normaal gezichtsvermogen bezitten, voor zoo
ver zulks voor de behoorlijke uitoefening ,an 
hun dienst wordt vereischt. 

2. Beambten, die naar het oordeel van den 
Minister ongeschikt zijn om de hun opgedragen 
betrekking waar te nemen, worrlen op vorde
ring van den Minister door bestuurders van den 
spoorwegdienst ontslagen. 

Vrouwelijke beambten. 

Art. 78. 1. De bewaking en de bediening der 
middelen tot afsluiting der overwegen kunnen 
aan vrouwen worden opgedragen, tenzij naar 
het oordeel van den Inspecteur Generaal het 
verkeer van dien aard is, dat de bewaking en 
bediening niet aan eene vrouw kunnen worden 
toevertrouwd. 

2. Tot andere betrekkingen, in verband 
staande met de veiligheid van het verkeer op 
de spoorwegen, mogen vrouwen slechts be
noemd worden, indien die betrekkingen daartoe, 
op voordracht van bestuurders van den spoor
wegdienst, door den Inspecteur Generaal wor
den aangewezen. 

Beambten op elken trein noodig. 

Art. 79. 1. Op elken trein moeten ten minste 
itanwezig zijn : 

a. een hoofdconducteur ; 
b. een machinist en een leerling-machinist 

of stoker voor elke door stoom voortbewogen 
of andere door den Minister daarvoor aange
wezen locomotief ; 

c. een voertuigbestuurder, wanneer de trein 
niet door een locomotief wordt voortbewogen ; 

d. zooveel personeel, dat elk verplicht rem
toestel kan worden bediend. 

2. Op losse locomotieven, ledige treinen, 
posttreinen en goederentreinen, die zonder an
der bediend remtoestel dan dat op de locomo
tief of op den tender en dat, gevorderd door het 
bepaalde in artikel 67, derde lid, mogen worden 
vervoerd, alsmede op treinen, voortbewogen 
door motorvoertuigen, kunnen de werkzaam
heden van den hoofdconducteur aan den ma
chinist, onderscheidenlijk aan den voertuig
best-uurder, worden opgedragen, behoudens 
inachtneming van het bepaalde in artikel 82, 
derde lid. 
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Hetgeen de bea,mbten op el/een trein in acht rrweten 
nemen. 

Art, 80. l, De hoofdconducteur moet gedu
rende den loop van den trein de ~reinr~pporten 
invullen, zooals voorgeschreven m artik~l 1 ~O. 

2, Alle overige beambten op den trem ZIJn 
gedurende den loop van ~ent.rein aan den hoofd
conducteur ondergeschikt. 

3, Op door motorvoertuigen v<_>ortbewog~n 
treinen moet de hoofdconducteur zwh zoodamg 
in den trein ophouden, dat hij zich onmiddellijk 
naar den voertuigbestuurder kan begeven, ten 
einde zoo noodig diens plaats in te nemen. 

4. Het bedienen van de doorgaande rem 
mag slechts door den m:i,chinist of d,oor den 
voertuigbestuurder geschieden. De semen tot 
het in werking brengen der handremtoestellen 
worden alleen door hen gegeven. 

;;. Zoolang de trein in beweging is, moeten 
de remmers onafgebroken op hun post zijn en 
steeds gereed om op het sein van den machinist 
of van den voertuigbestnurder de hun toever
trouwde remtoestellen te bedienen. 

6, De beambten mogen, zoolang de trein i~ 
beweging is, zich niet buiten langs de voertm
gen van het eene voertuig naar het andere 
begeven, behalve in geva!,-len, wa.ar":1 dit vo<_>r 
de veiligheid van den trem of van Zl?,h daarm 
bevindende reizigers dienstig mocht ZIJil. 

Eischen van bekwaamheid voor krachtvoertuig-
personeel. 

Art. 81. 1. Niemand mag met het bestuu,r 
van een krachtvoertuig worden belast, tenzIJ 
hij: 

a. den vollen ouderdom van 21 jaar heeft 
J-.ereikt; 

b. voldoende lager onderwijs heeft genoten; 
c. voldoende bewijzen heeft gegeven van 

practische en theoretische bekwa~mheid door 
proefritten €\Il door het met gunstig gevolg af
leggen van een examen; de bij dit examen te 
stellen eischen en de samenstelling der examen
commissie behoeven de goedkeuring van den 
Minister. 

2. Niemand mag bovendien worden belast 
met het besturen van een : 

a. door stoom voortbewogen krachtvoer
tuig, tenzij bij na ten _minste -~en jaar in de 
metaalnijverheid werkzaam te _zIJn gew~e~t, ten 
minste twee jaren als leerlmg-machimst of 
stoker op door Rtoom voortbewogen kracht
voertuigen dienst heeft gedaan en :oldoende 
bewijzen heeft gegeven van pract,sche be
kwaamheid door het uit elkander nemen en 
weder aanbrengen van de samenstellende dee
len van locomotieven en tenders ; 

b. door electriciteit of verbrandingsmotoren 
voortbewogen locomotief, tenzij ~j gedurende 
een jaar als leerling-voi:rtui~~estuurder op door 
electriciteit onderscheidenhJk door verbran
dingsmotoren voortbewogen locomot,i_even heeft 
dienst gedaan, en voldoende bew1J~en_ heeft 
ge"even van practische bekwaamheid m het 
ga~gbaar houden van de samenstellende deelen 
dezer locomotieven. In bijzondere gevallen kan 
de Minister hiervan ontheffing verleenen ;_ 

~. motorvoertuig, tenzij hij daarop ten mm~te 
vier weken onder toezicht van een voertmg
bestuurder als zoodanig heeft dienst gedaan ; 

' dit tijdvak bedraagt twee weken, indien, ~ij 
reeds ten minste één jaar als leerling-macrumst 
op een door stoom voortbewogen krachtvoertuig 
heeft dienst gedaan. 

3. Aan hem, die aan de ruerboven gestelde 
eischen voldoet, wordt ten bewijze daarvan eene 
verklaring uitgereikt. . 

4. De leerlingen-machinist, de leerlrnge1;1-
voertuio-bestuurder, of zij, die als zoodamg 
kunnen°worden aangewezen, moeten _ten minste 
18 jaar oud zijn en met de behandelmg van de 
door stoom voortbewogen krachtvo~~tu~gen, 
onderscheidenlijk van de door electr101te1t of 
verbrandingsmotoren voortbewo_~en kr~ch~
voertuigen genoegzaam bekend_ z.un om die m 
beweging te brengen, te doen stilstaan en terug 
te zetten. 

5. Beambten, die vóór het in werking treden 
van dit reglement de bevoegdheid hebb~n v~~
kregen om als machinist, onderscbe1denhJk 
als voertuigbestuurder met het besturen van 
krachtvoertuigen te worden, belast,. behouden 
die bevoegdheid ook na het m wer~ng treden 
van dit reglement. Voort~ ge~den ~e eisc~en van 
bekwaamheid, genoemd m dit ar_t1kel, met voor 
op het tijdstip van het m werkmg ,t~eden __ van 
dit reglement i_n. dienst en i1;t opleidmg z~Jnde 
leerlingen-machirust en leer lmgen-voertmgbe
stuurder. 

Bepalingen tot bevordering van de zorgvuulige 
waarneming van den dienst. 

Art. 82, 1. Bestuurders van den spoorweg
dienst dragen zorg, dat de beambten, voor_zoo
ver de zorgvuldige waarneming van hun die!lst 
dit vordert steeds gedurende de uitoefemng 
daarvan te 'hunner beschikking hebben de ge
deelten van de Spoorwegwet, van dit regle
ment van· het A.R.V., en van het dienstregle
ment' bedoeld in artikel 6 der Spoorwegwet, 
welk~ voor het boven aangegeven doel noodii 
zijn, alsmede een exen:iplaar van de ~andlei
leiding, bedoeld in artik~l 113, eerste lid! van 
dit règlement, en eene t1Jdtafel van de dienst
regeling. 

2. De hoofdconducteurs, de beambten,_ be
last met de bediening van een krachtvoe,tmg en 

,de wegonzichters, brug-, wissel- en overweg
wachters· moeten aedurende de uitoefening van 
hun dienst voorzi~n zijn V!l-n een goed loopend 
unrwerk, . 

3. Gedurende de waarneming hunner dieJ?:st
plichten mag aan de beambten op belangr1Jke 
posten; strekkende tot verzekering van het veilig 
verkeer op den spoorweg, noch aan re~mers, 
machinisten, voertuigbestuurders en leerlmgen
machinist of stokers !!edurende den loop van 
de treinen, waarop zij dienst doen, iets worden 
Jpgedragen of veroorloofd, waardo<_>r hunne 
aandacht zou kunnen worden afgeleid. 

Beëediging van beambten. , 

Art. 3. 1. Bij eiken spoorweg worden beëe
digd: 

a. de chefs der stations en de overige met den 
buitendienst op de stations en halten belaste 
beambten; 

b. de beambten, met de contröle der plaats
bewijzen belast ; 

r. . de portiers op de stations en de nacht
wakers: 
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d. de wegopzichters, ploegbazen en wach
ters; 

e. de hoofdconducteurs en conducteurs op 
de treinen; 

f. de bestuurders van krachtvoertuigen en 
de als zoodanig dienstdoende beambten. 

2. Eveneens worden beëedigd de beambten, 
wier be.:-ediging door bestuurders van den spoor
wegdienst wenschelijk geacht wordt met het 
oog op de door deze beambten te verrichten 
werkzaamheden. 

3. De Inspecteur Generaal kan, na de be
stuurders van den spoorwegdienst te hebben 
gehoord, andere dan de in de beide vorige leden 
bedoelde beambten van den spoorwegdienst 
ter beëediging aanwijzen. 

Wijze van beë,,diging. 
Art. 84. 1. De eed (belofte) wordt afgelegd 

voor den rechter van een der kantons binnen 
het Rijk. 

2. Ieder doet den eed (de belofte) als volgt: 
Ik zweer (beloof) , dat ik alle plichten, welke 

mij bij mijne vervulling van eenige betrekking 
van beambte of bediende van den spoorweg door 
of krachtens de Spoorwegwet zijn of zullen 
worden opgelegd, eerlijk en vlijtig zal vervullen. 

Zoo waarlijk helpe mij God Almachtig ! (Dat 
beloof ik!). 

Kleeding en anderscheidingsteekenen. 
Art. 85. 1. De beambten der spoorwegdien

sten, die in aanraking komen met het publiek, 
zijn gedurende de uitoefening van hun dienst 
van dienstkleeding of een dienstonderschei
<lingsteeken voorzien. 

2. De stationschefs en hunne plaatsvervan
gers dragen eene roode pet gedurende den dienst 
bij de reizigerstreinen. 

3. De dienstkleeding en het dienstonder
scheidingsteeken worden door bestuurders van 
<len spoorwegdienst vastgesteld ; eene beschrij
ving daarvan wordt aan den Inspecteur Gene
raal toegezonden. 

AFDEELING Il. 

Dienst- en rusttijden. - Algemeene bepaling. 
Art. 86. De bepalingen van deze afdeeling 

zijn van toepassing op het geheele personeel, 
dat bij eene spoorwegonderneming in dienst 
is, met uitzondering van : 

a. de bestuurders, de secretarissen, de hoof
den van takken van dienst, afdeelingen of werk
plaatsen, de inspecteurs, de ingenieurs, de 
adjunct-inspecteurs en -ingenieurs en de han
delsagenten ; 

b. voor zoover hunne diensttijden door hen
zelven worden geregeld, de controleurs, de op
zichters, de ambtenaren met technisch toezicht 
belast en de a djuncten van al deze person en ; 
de Minister kan echter, bestuurders van den 
spoorwegdienst gehoord, op die personen of op 
sommige van die personen, door hem aan te 
wijzen, een of meer der artikelen 88, 94, 96, 97 
en 98 van toepassing verklaren ; 

c. de alleen met het houden van toezicht 
belaste chefs en onner-chefs van groote stations 
en hoofden van krachtvoertuigdepöts, door den 
Minister, bestuurders van den spoorwegdienst 
gehoord, aan te wijzen ; 

d. de personen, op wier arbeid van toepas-

sing zijn de hoofdstukken IV en V der "Arbeids 
wet 1919"; 

e. de concierges. 

Verklaring van enkele in deze afdeeling gebezigde 
uitdrukkingen. 

Art. 87. 1n deze afdeeling wordt verstaan : 
a. onder "cJie°'sttijd" de tijd, gelegen tus

schen twee onafgebroken rusttijden, als in 
artikel 97 en artikel 98 genoemd, na aftrek van 
de daarin gelegen rusttijden. Deze aftrek wordt• 
niet toegelaten voor rusttijden : 

van minder dan een half uur ; 
gelegen tusschen acht uur namiddag en acht 

uur voormiddag; 
welke niet op dienstrooster aangegeven, bij 

algemeene aanschrijving geregeld, of op andere 
wijze vóór den aanvang van de dienstindeeling 
vastgelegd zijn ; 

van ander dan onderhoudspersoneel, welke 
niet op de standplaats genot-en kunnen worden ; 

b. onder "rusttijd" de tijdruimte, waarin het 
personeel geheel vrij is van elke bemoeienis 
met den spoorweg ; 

c. onder "week" de kalenderweek; 
d. onder "standplaats" de plaats of plaatsen, 

waar zich bevindt het kantoor, de werkplaats 
het station, de halte of de post, het baanvak 
of het kracbtvoertuigdepöt, waarbij het perso
neel is ingedeeld ; 

e. onder "jeugdige personen" beambten 
beneden 18 jaar. 

Diensttijd van personeel, dat voortdurend of in
spannend arbeidt. 

Art. 88. Ten opzichte van personeel, werk
zaam op kantoren, belast met den buitendienst 
op stations of halten, of met ander dan dage
lijksch onderhoud van rollend materieel, of wel 
geplaatst op belangrijke posten, geldt, voor zoo
ver dat personeel naar het oordeel van den 
Minister, bestnurders van den spoorwegdienst 
gehoord, voortdurenden of inspannenden arbeid 
verrir.ht het vol~ende : 

a. een diensttijd mag niet meer bedr:1gen 
dan t ien (10) uren; 

h. in een tijdvak van twee (2) achtereenvol
gende weken mag de gezamenlijke duur van 
de daarin vallende diensttijden en gedeelten 
van diensttijden niet meer bedragen dan negen
tig (90) uren voor personeel, uitsluitend of in 
hoofdzaak werkzaam op de kantoren van de 
in artikel 86 onder a genoemde personen, zes 
en negentig (96) uren voor personeel, uitsluitend 
of in hoofdzaak werkzaam op andere kantoren, 
of belast met anc1er dan dagelijksch onderhoud 
van rollend >uaterieel, en honderd twee (102• 
uren voor be~ overige personeel. 

Diensttijd van locomvtie/personeel. 
Art. 89. Ten opzichte van locomotiefperso

neel geldt het volgende: 
ri. een diensttijd mag vier malen in een tijd

vak var> twee (2) achtereenvolgende weken meer 
dan twaalf (12) doch niet meer dan veertien 
(14) uren, en de overige malen niet meer dan 
twaalf (12) uren bedra.gen) Diensttijden van 
meer dan twaalf (12) uren mogen alleen worden 
gegeven bij lange afatandritten, waarbij ge
durende den diensttijd niet op de standplaats 
wordt teruggekeerd ; 
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b. in een tijdvak van twee (2) achtereenvol
gende weken mag de gezamenlijke duur van 
de daarin vallende diensttijden en gedeelten 
van diensttijden niet meer bedragen dan hon
derd acht (108) uren. 

Diensttijd van voertuigbestuurder 8 en treinperso
neel. 

Art. 90. Ten opzichte van voertu.igbestuur
ders en trempersoneel geldt het volgende : 

a. een diensttijd mag twee malen in een tijd
vak van t\vee (2) achtereenvolgende weken meer 
dan twaalf (12) doch niet meer clan veertien (14) 
uren, en de overige malen niet meer d,in twaalf ' 
(12) uren berlragen; 

b. in een tijdvak van twee (2) achteenvol
gende .vekeu mag de gezamenlijke duur va,n 
de daarin vallende diensttijden en gedeelten 
van diensttijden niet meer bedragen dan : 

a a. honderd elf (lll) uren voor ,oertuig
bestnurder~, dienstdoende op krachtvoe•tuigen, 
die door electriciteit worden gedreven ; 

b b. honderd veertien (ll4) uren voor voer
tuigbestuurders, dienstdoende op krachtvoer
tuigen, die door verbrandingsmotoren worden 
gedreven, alsmede voor treinpersoneel. 

Diensttijd van wegbewakingspersoneel. 

Art. 91. Tim opzichte van het personeel, dat 
uitsluitend of in hoofdzaak belast is met de 
bewaking van den weg en op hetwelk artikel 
88 niet van toepassing is, geldt het volgende : 

a . een diensttijd mag niet meer bedragen 
dan twaalf (12) uren; 

b. in een tijdvak van twee (2) achtereenvol
gende weken mag de gezamenlijke duur van 
de daarin vallende diensttijden en gedeelten 
van diensttijden niet meer bedragen dan hon
derd vier en veertig (144) uren voor personeel, 
dat op ten hoogste 100 meter afstand van den 
bewaakten post woont en honderd twee en 
dertig (rn2) uren voor het overige personeel. 

Diensttijd van onderhoudspersoneel en kolen-
dragers. 

Art. 92. Ten opzichte van het personeel, 
belast met het onderhoud van den spoorweg 
of de daartoe behoorende werken of inrichtingen 
en ten opzichte van de kolendragers geldt het 
volgende: 

a. een diensttijd mag niet meer bedragen dan 
tien (10) uren; 

b. in een tijdvak van twee (2) achtereen
volgende weken mag de gezamenlijke duur van 
de daarin vallende diensttijden en gedeelten 
-van diensttijden niet meer bedragen dan hon
derd twee (102) uren. Bedraagt echter de ge
zamenlijke duur van de daarin vallende dienst
tijden en gedeelten van diensttijden in de maan
den November tot en met Februari in een tijd
van van twee (2) achtereenvolgende weken 
minder dan honderd (100) uren, dan mag het 
maximum van honderd twee (102) uren in de 
overige maanden overschreden worden, zonder 
dat het echter in een tijdvak van twee (2) ach
tereenvolgende weken meer mag bedragen dan 
honderd veertien (114) uren of gemiddeld over 
het geheele jaar per tijdvak van twee (2) achter
eenvolgende weken meer dan honderd twee ( 102) 
uren. 

Diensttijd van personeel, werkzaam in kracht
voertuigloodsen. 

Art. 93. Ten opzichte van het personeel, 
werkzaam in krachtvoertuigloodsen of in de 
daarbij behoorende kleine werkplaatsen, geldt 
het volgende : 

a. een diensttijd mag niet meer bedragen 
dan tien (10) uren; 

b. in .een tijdvak van twee (2) achtereen
volgende weken mag de gezamenlijke duur van 
de daarin vallende diensttijden en gedeelten 
van diensttijden niet meer bedragen dan hon
derd (100) uren. 

Diensttijd van het overige personeel. 

Art. 94. Ten opzichte van het overige perso
neel geldt het volgende : 

a. een diensttijd mag twee malen in een tijd
vak van twee (2) achtereenvolgende weken 
meer dan tien (10) uren, doch niet meer dan_ 
veertien (14) uren, en de overige malen niet 
meer dan tien (10) uren bedragen; 

b. in een t,ijdvak van twee (2) achtereenvol
gende weken mag de gezamenlijke duur van_ 
de daarin vallende diensttijden en gedeel ten 
van diensttij den niet meer bedragen dan hon
derd veertien {ll4) uren. 

Personeel vallende onder versr,hil/.ende artikelen. 

Art. 95. Ten opzichte van personeel, vallende 
onder verschillende artikelen, geldt het vol-
gende: . 

a. wanneer in den loop van twee (2) achter
eenvolgende weken diensten worden verricht, 
onder verschillende artikelen gerangschikt, zal 
het .maximum per twee weken, genoemd in het 
artikel, waaronder de betrokkene in den regel 
werkt, worden verhoogd of verlaagd met zoo
veel maal het verschil tusschen de maxima der 
desbetreffende gemiddelde diensttijden per dag. 
!1.ls het aantal dagen bedraagt, dat door hem 
volledig dienst wordt gedaan voor het verrich
"en van werkzaamheden, waarvoor een hooger 
of lager maximum in twee (2) achtereenvol
gende "eken is vastgesteld ; 
· b. onder maximum van den gemiddelden 
diensttijd wordt verstaan het cijfer, dat ver
kregen wordt door het maximum, bij de ver
schillende artikelen voor twee (2) achtereen
volgende weken vastgesteld, door twaalf (12} 
te deelen; 

c. worden in één diensttijd werkzaamheden 
verricht, welke onder verschillende artikelen zijn 
aerangschikt, dan wordt dat a.rtikel toegepast, 
hetwelk van toepassing is op rlie werkzaam
heden, die meer dan een halven dienstt\jd in 
beslag nemen. Ingeval geene der verschillende 
werkzaamheden meer dan den halven dienst.
t.ijd beslaan, gelden de bepalingen van dat 
artikel, waaronder de betrokkene in den regel 
werkzaam is . 

Verkorten van diensttijden . door den Minister. 

Art. 96. De Minister kan, bestuurders van 
den spoorwegdienst gehoord : 

a. voor door hem aan te wijzen personeel, 
genoemd in de a.rtikelen 88, 89, 90, 92, 93 en 
94, een diensttijd tot ten hoogste acht (8) ur·en 
en den in een tijdvak van twee (2) achtereen-
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volgende weken vallenden gezamenlijken duur 
van de diensttijden en gedeelten van diensttij
den tot ten hoogste negentig (90) uren verkorten; 

b. voor door hem aan te wijzen personeel, 
genoemd in artikel !ll, een diensttijd tot ten 
hoogste tien (10) uren en den in een tjjdvak van 
twee (2) achtereenvolgende weken vallenden 
gezamenlijken duur van de diensttijden en 
gedeelten van diensttijden tot ten hoogste 
honderd zes en twintig (126) uren voor perso
neel, dat op of nabij den bewaakten post woont, 
en honderd veertien (114) uren voor het overige 
personeel, verkorten. 

Rusttijden en -poozen. 

Art. 97 . 1. Aan het personeel moet in een 
tijdvak van twee (2) achtereenvolgende weken 
tusschen twee opeenvolgende diensttijden twee 
malen een onafgebroken rusttijd van ten minste 
tien (10) uren en de overige malen een van ten 
minste twaalf (12) uren worden gegeven. 

2. Door den Minister kan voorwaardelijk of 
onvoorwaardelijk voor het door hem aan te 
wijzen personeel, die onafgebroken rusttijd tot 
ten minste tien (10) uren worden beperkt. 

3. Tusschen twee onafgebroken rusttijden, 
als in dit artikel en in het volgende artikel be
doeld, mag geene grootere tijdruimte dan veer
tien (14) uren gelegen zijn. 

4. Aan het personeel moeten boven de in het 
eerste en tweede lid bedoelde rusttijden gedu
rende den diensttijd de noodige korte rust
poozen voor het gebruiken van de maaltijden 
worden toegestaan. 

R11-sttijden va,n langeren duur en Zondagsrust, 

Art, 98, 1. Het personeel, benevens de per
sonen, genoemd onder b en c van artikel 86, 
genieten elke week op standplaats een onaf
gebroken rusttijd van ten minRte dertig (30) 
uren, waarvan in een tijdvak van drie (3) ach
tereenvolgende weken ten minste één - van 
dertig (30) uren voor hen, die werkzaam zijn op 
stations of halten, of belast met de bewaking 
van den weg, en van zes en dertig (36) uren 
voor de overigen - moet omvatten den tijd 
tusschen Zonda/! 2 uur voormidda!! en Maandag 
4 uur voormiddag, Wanneer evenwel in een 
tijdvak van een kalenderkwartaal niet ten 
::ninste zes Zondagsrusten als bovenbedoeld 
genoten zijn, moet een extra-rusttijd van ten 
minste dertig (30) uren worden toegekend in 
het ka,Jenderkwartaal, volgende op dat, waarin 
minder dan zes Zondagsrusten genoten zijn 
geworden, 

2. Volgen eenige rusttijden, als bedoeld in 
het eerste lid, elkander op, dan behoeft de 
duur van den tweeden rusttijd en yan de vo l
gende rusttijden njet meer dan vier en twintig 
(24) uren te bedragen. 

3. Voor personeel, behoorende tot een kerk
genootschap, dat den wekelijkschen rustdag 
niet op Zondag viert, wordt, wanneer het aan 
bestuurders van den spoorwegdienst zijn ver
langen daartoe kenbaar gemaakt heeft, de 
Zondag als rustdag vervangen door den dag, , 
die door zijn kerkgenootschap als wekelijksche 
rustdag is aangewezen. 

-Vaditdien-st. 

Art. 99, 1. Ten aanzien van personeel, werk
zaam in krachtvoertuigloodsen of in de daarbij 
behoorende kleine werkplaatsen, mogen in een 
tijdvï van twee (2) achtereenvolgen.de weken 
met eer dan zeven (7) diensttijden geheel of 
gedee telijk gelegen zijn in de tijdruimte tus
scheT\ twaalf (12) uur des nachts en zes (6) uur 
des v'oormiddags. Ten opzichte van personeel, 
belas met het poetsen of met andere werkzaam
hederi- van dagelijksch onderhoud van rollend 
mateiieel buiten die loodsen en werkplaatsen, 
mogen in een tijdvak van twee (2) achtereen
volge de weken niet meer dan zeven (7) dienst
tijde geheel of gedeeltelijk gelegen zijn in de 
tijdruimte tusschen tv.aalf (12) uur des nachts 
en vier (4) uur des voormiddags, 

2, Eene vrouw mag tuRschen tien (10) uur 
des middags en (vijf (5) uur des voormiddaus 
geen dienst doen als wachtere . "' 

Dienst doen van jeugdige personen, 
Art, 100, 1. Jeugdige personen mogen tus

schen tien (10) uur des namiddags en vijf (5) 
uur des voormiddags geen dienst doen, 

2. Met afwijking in zoover van R.:rtikel 97, 
eerste en tweede lid, moet aan jeugdige perso
nen in een tijdvak van twee (2) achtereenvol
gende weken tusscben twee opeenvolgende 
diensttijden twee malen een onafgebroken rust
tijd van ten minste elf (11) uren en de overige 
malen een van ten minste twaalf (12) uren 
worden gegeven. 

Ontheffingen, 
Art. 101. De Mimster is bevoegd van de be

palingen van de artikelen 88, 89. 90, 91, 92, 93, 
94, 97, 98 en 99 ontheffing te 1Tedeenen voor 
het personeel van minder belangrijke stations, 
halten en posten, zoomede voor dat personeel, 
hetwelk gedurende zijn diensttijd niet, onafge
broken '\Vllrkzaam is. 

Dienstrooster~ en dienstregisters, 
Art. 102. l. De dienst- en rusttijden en de 

rustpoozen van het personeel, behalve van het 
locomotief- en treinpersoneel, en van de voer
tuigbestuurders worden, voor zoover deze met 
bij algemeene aanschrijving zijn geregeld, op
genomen in dienstroosters, waarin achter den 
naam van elk hunner melding gemaakt wordt 
van de strekking, de dagteekemng en het num. 
mer der hem betreffende beschikkingen van 
den Mimster, krachtens de artikelen 86 onder 
b en c, 88, 96, 97 en 101 genomen. De dienst- en 
rusttijden van het reserve-personeel, zoomede 
van hen, belast met de aflossing bjj ziekte en 
verlof, worden aangeteekend in daarvoor door 
den Inspecteur Generaal vast te stellen model
len. 

2, Aan elk station, elke haHe, eiken post, 
elk kantoor, elke loods of werkp]a,i,ts worden 
de dienstroosters betreffende het aldaar inge
deelde personeel, voor zoover die krachtens het 
bepaalde in het eerste lid worden vereischt, 
binnen vier (4) weken na he,t in werking treden 
van eene nieuwe dienstregeling op eene zicht
bare plaats opgehangen. Door den Inspecteur 
Generaal kan van deze bepaling ontheffing 
worden verleend. 
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3. Door of vanwege bestuurders der spoor
wegdiensten worden registers aangelegd en 
geregeld bijgehouden, ter plaatse door den 
Inspecteur Generaal te bepalen, waarin voor 
elk persoon, werkzaam op treinen, locomotie
ven of motorvoertuigen, de diensttijden wor
den aangeteekend. De registers worden inge- 1 
richt naar een model, dat door den Minister, 
bestuurders van den spoorwegdienst gehoord, 
wordt vastgesteld. Aan den Inspecteur Generaal 
en de ambtenaren , onder hem met het dage
lijksch toezicht belast, wordt te allen tijde op 
hun verlangen inzage van die registers verstrekt. 

'l'oegelaten af wij !ringen. 

Art. 103. 1. Va,n het bepaalde bij of krach
tens de artikelen 88 tot en met 99 en van artikel 
100 (voor zooveel jeugdige personen boven 16 
jaar betreft) kan worden afgeweken, wanneer 
dit in het belang van de behoorlijke uitoefening 
van den dienst of de veiligheid van het verkeer 
noodzakelijk is en de afwijking niet door het 
nemen van andere maatregelen kan worden 
voorkomen. 

2. Vanwege de bestuurders van den spoor
wegdienst wordt van elke afwij king binnen 
acht (8) dagen mededeeling gedaan aan den 
betrokken met het dagelijksch toezicht belasten 
Rijksambtenaar. 

3. De bepalingen van artikel 98 zijn niet van 
toepassing op aflossingsversoneel, hetwelk niet 
meer dan vier (4) uren per etmaa-1 bij den spoor
wegdienst werkzaam is. 

AFDEELINO III. 

l)ienstvoorwarirden. - Goedkeu,·ing en vaststelling 
der reglementen. 

Art. 104. 1. De voorwaarden, volgens welke 
de beambten der svoonvegdiensten in dienst 
worden genomen en in den dienst werkzaam 
zijn, de loonregeling voor de onderscheidene 
categorieiin van personeel inbegrepen, a.!smede 
die, volgens wel..Ke hunne dienstbetrekking een 
einde neemt, moeten worden neergdegd in een 
reglement, dat door bestuurders aan de goed
keuring van den Minister wordt onderworpen. 
Wordt omtrent zoodanige regeling tusschen den 
Minister en de bestuurders der spoorwegdien
sten geene overeenstemming bereikt, dan is de 
Minister bevoegd, die regeling zelfstandig vast 
te stellen. 

2. De in het eerste lid bedoelde reglementen 
kunnen worden aangehaald onder den titel 
,,Reglement Dienstvoorwaarden" of "R.D.V." 
met - bij voeging van het jaar, waarin zij van 
kracht geworden zijn en - tusschen ha.akjes -
van de naamletters der onderneming, waarvoor 
zij gelden. 

Inhoud der Reglementen Dienstvoorwaarden. 

Art. 10-~. 1. In de Reglementen Dienstvoor
waarden moeten bepalingen worden opgenomen 
krachtens welke : 

a. de beambten bevoegd zullen zijn wenschen 
of bezwaren ter kennis te brengen van bestuur
ders van den spoorwegdienst ; 

b. ter zake van disciplinaire straffen, behou
dens wanneer de straf bestaat in geldboete ten 
bedrage van een kwart dag bezoldiging of 

minder en de uitvoering van deze straf opge
schort is, beroep zal openstaan bij een ~cheids
gerecht, dat in hoogsten aanleg eene met rede
nen omkleede uitspraak doet. De scheidsge
rechten zullen zijn samengesteld rut een lid, 
tevens voorzitter en verder nit een bij het 
Reglement Dienstvoorwaarden te bepalen aan
tal leden, waarvan door bestuurders van den 
spoorwegdienst en door den beambte, die het 
beroep instelde, een gelijk getal - met voor 
ieder lid een plaatsvervanger - . zullen worden 
aangewezen, een en ander volgens regelen in 
dat Reglement te stellen. Een secretaris en 
diens plaatsvervanger worden door bestuurders 
van den spoorwegdienst aan de scheidsgerech
ten toegevoegd ; 

c. a.an beambten, a.an welke de dienstbetrek
king van de zijde · van bestuurders van den 
spoorwegdienst wordt opgezegd, behoudens de 
uitzonderingen, in het Reglement Dienst,voor
waarden omschreven, eene uitkeering zal zijn 
te doen, waarvan het bedrag in billijkheid zal 
zijn te bepalen, doch niet meer zal zijn dan een 
in even bedoeld Reglement te bepalen maximum; 

d. in gevallen van dienstopzegging, als onder 
c bedoeld, beroep zal openstaan bij een scheids
gerecht, samengesteld op de wiJze, als onder b 
aangegeven. De scheidsgerechten doen in hoog
sten aanleg eene met redenen omkleede uit
spraak, waarbij wordt bepaald, of aanleiding 
bestaat het ontslag .,eervol" te verleenen, of 
een der gevallen, waarin geen nitkeering wordt 
gegeven, zich voordoet en - zoo neen - of en 
welke uitkeering binnen de gestelde grens zal 
worden gedaan. 

2. In de Reglementen Dienstvoorwaarden 
moeten voorts worden geregeld : 

a. de omvang, waarin en de wijze, waarop 
rle tenuitvoerlegging van disciplinaire straffen 
kan worden opgeschort ; 

b. de wijze, waarop wenschen en bezwaren 
ter kennis van de bestuurders van den spoor
wegdienst kunnen worden gebracht en waarop 
deze zullen worden onderzocht- en daaromtrent 
zal worden beslist ; 

c. de wijze, waarop het beroep bij een 
scheidsgerecht wordt aangebracht, waarop be
stuurders van den spoorwe~dienst en de be
ambten den secretaris inlichtmgen verstrekken, 
en waarop het scheidsgerecht de zaak onder
zoekt en da.arover uitspraak doet ; 

d. a l hetgeen verder wordt vereischt tot 
uitvoering van het bepaalde in het eerste lid 
onder b en d; 

e. de tijdruimte_ diP. tusschen het opzeggen 
van de die nstbetrekking van de zijde van de 
bestuurders van den spoorwegdienst, of door 
de beambten, en het eindigen van die dienstbe
trekking moet · verloopen, met dien verstande, 
dat zij ten minste twee weken moet bedragen, 
tenzij, indien de dienstbetrekking door de be
ambten is opgezegd, de bestuurders van den 
spoorwegdienst van dezen termijn afstand doen. 

Wijziging en herziening der Reglementen Dienst 
voorwaarden. 

Art. lOfl. l. Elke verandering van de Regle
menten Dienstvoorwaarden wordt aan de goed
keuring van den Unister onderworpen. Zij 
zullen telken vijfden jare worden herzien, op 
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welke herziening het bepaalde in den slotzin 
van artikel 104, eerste lid, toepassel\jk is. 

2. De termijn van v~jf jaar kan bij een met 
redenen omkleed, in de Staatscourant te plaatsen 
Koninklijk besluit eens of meermalen, telkens 
voor met langer dan een jaar, worden verlengd 
voor een RE"glement Dienstvoorwaarden in 
zijn geheel of voor eenig deel. Ingeval van 
verlenging voor eenig deel, wordt voor dat- deel 
de termijn van verlenging gekort op den vol
genden vijfjarigen termijn. 

HOOFDSTUK VIII. - BEPALINGEN VAN 
VERSCHILLENDEN AARD. 

Vaststelling van de dienstregeling, inzending van 
ontwerpen. 

Art. 107. 1. De dienstregeling der op vaste 
tijden rijdende treinen ( onverschillig of zij 
bestemd z,jn voor het vervoer van reizigers 
of van goederen) wordt door den Miruster 
voor een door hem te bepalen tijdvak vastge
steld. 

2. Het ontwerp dier regeling wordt, voor 
reizigerstreinen twee en een halve maand vóór 
het in werking treden, dat voor andere treinen 
zoo spoedig mogelijk aan den Minister ingezon
den. Wat betreft laatstvermelde treinen zijn 
bestuurders bevoegd den dienst naar het inge
zonden ontwerp te regelen, tenzij en totdat 
wijziging van dat ontwerp door den Miruster 
wordt voorgeRchreven. Buitenlandsche spoor
wegondernemingen, welke hier te lande haren 
dienst uitoefenen, behoeven de ontwerp-dienst
regeling voor reizigerstreinen slechts zes weken 
voor het in werking treden aan den Minister 
te zenden. 

3. Bij de inzending van eene ontwerp-dienst
regeling moet worden overgelegd : 

a" het ontwerp in drievoud, aanwijzende den 
juisten tijd van vertrek en aankomst van eiken 
trein voor elk station ; 

b. eene grafische voorstelling van de dienst
regeling in tweevoud, ingericht volgens model, 
door den Inspecteur Generaal bestuurders van 
den spoorwegdienst gehoord, vast te stellen ; 

c. voorzoover de ontwerp-dienstregeling rei
zigerstreinen betreft, eene nota in tweevoud, 
waarin alle wijzigingen, welke de bestaande 
dienstregeling heeft ondergaan om tot de voor
gestelde te geraken, zijn opgenomen en toege
licht en de verkregen of verbroken aansluitingen 
zijn vermeld. 

4 . Bestuurders van onderling aansluitende 
diensten treden vóór de inzending van het ont
werp der dienstregeling van de reizigerstreinen, 
over de aansluitingen dier treinen met elkander 
in overleg. 

Bekendmaking en wijziging van de dienstregeling. 

Art. 108. 1. De dienstregeling van reizigers
treinen wordt zoo spoedig mogelijk na hare 
vaststelling door bestuurders van den spoor
wegdienst algemeen bekend gemaakt. 

2. Wijzigingen en aanvullingen mogen in die 
dienstregeling niet dan met goedvinden van 
den Minister worden aangebracht. Daartoe 
.,.even bestuurders van den spoorwegdienst van 
de voorgenomen wijzigingen en aanvullingen 
zoo spoedig mogelijk kennis aan den Minister. 

3. Zijn de in het tweede lid bedoelde wijzigin
gen en aanvullingen niet van ingrijpenden aard, 
dan zijn bestuurders bevoegd deze in te voeren, 
tenzij en totdat van den Minister bericht is 
ontvangen, dat zijne goedkeuring aan de wijzi
ging of aanvulling wordt onthouden. 

4. Buiten de vastgestelde dienstregeling 
mogen treinen door of vanwege bestuurders 
van den spoorwegdienst worden ingelegd, mits 
door hen of van hunnentwege een exemplaar 
der daartoe uitgevaardigde aanschrijving warde 
gezonden aan den betrokken Rijksambtenaar, 
belast met het dagelijksch toezicht. 

Uitvoering van de dienstregeling. 

Art. 109. 1. De dienstregeling moet door be
stuurders zoo nauwkeurig mogelijk worden ten 
uitvoer gelegd. 

2. Zij kunnen echter voorschrijven, dat goe
derentreinen ten hoogste 10 minuten voor ·den 
in de dienstregeling aangegeven tijd van een 
station mogen vertrekken, mits daardoor de 
veiligheid van het verkeer en de regelmatigheid 
van den loop der andere treinen niet in gevaar 
worden gebracht en geen aangekondigde brug
openingstijden worden verkort. 

3. De hoofdconducteurs, machinisten en voer
tuig bestuurders moeten bekend zijn met de 
dienstregeling, voor zoover dit voor de goede 
uitvoering van hun dienst noodig is. 

Aanteekeningen, betreffende de iiitvoering van de 
dienstregeling. 

Art. llO. Op de treinrapporten, bedoeld in 
artikel 80, eerste lid, moeten worden aangetee
kend: 

a. de dag, het nummer van den trein en 
het baanvak, waarop deze loopt ; 

b. de werkelijke tijd van vertrek en aankomst 
op elk station benevens het aantal minuten ver
traging ; indien de werkzaamheden van den 
hoofdconducteur aan den machinist of aan den 
voertuigbestuurder zijn opgedragen, kan vol
staan worden met vermelding van de werkelijke 
tijden van vertrek en aankomst op de begin- en 
eindstations en op de stations, waar gekruist 
wordt; 

c. de oorzaken der vertragingen ; 
. d. alle buitengewone voorvallen, welke zich 

gedurende den loop van den trein voordoen ; 
e. de nummers van de kracht- en andere 

voertuigen, waaruit de trein is samengesteld ; 
/. aantal en verdeeling vandebezetteremmen. 

Vervoer over den spoorweg, anders dan door mid
del van krachtvoertuigen. 

Art. lll. Voorschriften betreffende het ver
voer over den spoorweg, anders dan door middel 
van krachtvoertuigen, moeten worden opge
nomen in het dienstreglement, bedoeld in artikel 
6 der Spoorwegwet. . 

Maatregelen bij buitengewone omstandighede,i en 
ongevallen. 

Art. 112. In het dienstreglement, bedoeld in 
artikel 6 der Spoorwegwet, moeten voorschrif
ten worden opgenomen betreffende de te nemen 
maatregelen : 
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a. bij het doen rijden van buitengewone 
treinen; 

b. bij storing van de electrische-verbindingen 
langs den spoorweg ter beveiliging van het ver
keer; 

indien een trein ten gevolge van eenig 
ongeval op den weg stilhoudt ; 

d. indien een gedeelte van een trein onder
weg afbreekt ; 

e. indien eenig hoofdspoor versperd is ; 
/. tot spoedig herstel van den dienst bij on

gevallen. 

Hulp bij ongevallen. 

Art. 113. 1. Op elk station, alsmede op elken 
trein, waarmede reizigers worden vervoerd, 
moeten de door den Minister voorgeschreven 
middelen tot het verleenen van eerste hulp aan 
gekwetsten, benevens eene door den Minister 
goedgekeurde handleiding voor het verleenen 
van hulp aan gewonden bij spoorwegongelukken 
aanwezig zijn. 

2. Op de stations moeten zich bovendien 
bevinden de door den Minister voorgeschreven 
middelen tot het vervoer van gekwetsten. 

3. Het toezicht op die midd elen wordt uit
geoefend door den Inspecteur Generaal. 

4. Onder goedkeuring van den Minister tref
fen bestuurders van den spoorwegdienst eene 
regeling omtrent de wijze, waarop aan de daar
bij aan te wijzen beambten de noodige kennis 
zal worden bijgebracht omtrent het verleenen 
van de eerste hulp aan gekwetsten. 

Kennisgeving en onderzoek van ongevallen. 

Art. 114. 1. Van alle feiten of omstandighe
den op den spoorweg, die, hetzij den geregelden 
loop van de treinen, hetzij de veiligheid van 
reizigers, beambten of andere personen in ge
vaar hebben gebracht, moet, ook wanneer daar
uit geenerlci noodlottige gevolgen zijn ontstaan, 
onmiddellijk door of vanwege bestuurders van 
den spoorwegdienst kennis worden gegeven 
aan den best.rokken Rijksambtenaar, belast 
met het dagelijksch toezicht op den spoor
weg. 

2. Deze kennisgeving geschiedt : 
a. van belangrijke of ernstige voorvallen tele

grafisch; 
b. van alle andere voorvallen schriftelijk. 
3. Bestuurders van den spoorwegdienst ge

ven van ernstige ongevallen terstond telegra
fisch kennis aan den Minister en aan den Inspec
teur Generaal. Zij doen van tijdstip en plaats 
van het naar aanleiding van het ongeval in te 
stellen onderzoek tijdig kennis geven aan den 
betrokken Rijksambtenaar, opdat deze het 
onderzoek kan bijwonen. Zij doen daarna een 
verslag van het gebeurde aan den Inspecteur 
Generaal in den door dezen gewenscbten vorm 
toekomen. 

4. Zoo het voorval den dood of de verwonding 
van een of meer personen ten gevolge heeft 
gehad, wordt daarvan onmiddellijk door of 
vanwege bestuurders van den spoorwegdienst 
kennis gegeven aan den burgemeester der ge
meente, in welke het ongeva.l heeft plaats ge
vonden en aan den officier van justitie bij de 
arrondissements-rechtbank, onder welke die 
gemeente behoort. Tot lijkschouwing zal slechts 

in overleg met laatstgenoemden ambtenaar 
mogen worden overgegaan. 

Openbaar onderzoek van ongevallen. 

Art. 115. 1. Zoo dikwijls de Minister dit ten 
aanzien van eenig· ongeval beveelt, zal een on
derzoek in het openbaar geschieden; alsdan be
noemt bij - onder toevoeging van een secreta
ris - eene commissie van onderzoek van ten 
minste drie leden, waaronder in den regel de 
Inspecteur Generaal. 

2. Een der leden, door den Minister aan te 
wijzen, treedt op als voorzitter. 

3. Plaats en tijd van het onderzoek worden 
door den voorzitter na overleg met bestuurders 
van den spoorwegdienst bepaald, en in de Staats
courant en in een of meer nieuwsbladen bekend 
gemaakt. 

4. De bekendmaking bevat eene uitnoodiging 
tot opgaaf van naam en woonplaats aan een 
ieder, die meent inlichting of voorlichting te 
kunnen geven, en onder verwijzing naar artikel 
27 der Spoorwegwet en de artikelen 192, punt 
2, en 444 van het Wetboek van Strafrecht, de 
mededeeling, dat een ieder, die wordt opgeroe
pen om als getuige of deskundige te verschijnen, 
verplicht is aan die oproeping gevolg te geven 
en getuigenis van de waarheid af te leggen of 
voorlichting te geven. 

5. De voorzitter roept getuigen en deskundi
gen op bij aangeteekenden brief, waarin de bij het 
vorig lid bedoelde mededeeling wordt her
haald. 

6. Ter plaatse van het onderzoek worden 
vertegenwoordigers van nieuwsbladen zooveel 
doenlijk toegelaten. 

7. De voorzitter leidt de verhooren. 
8. Voor zooveel de commissie dit, al dan niet 

op verzoek van den te hooren persoon, in het 
algemeen belang noodig verklaart, geschiedt 
het verhoor met gesloten deuren. 

9. De commissie beslist, of en in hoever de 
uitkomsten van een met gesloten deurengehou
den verhoor ter zitting zullen worden bekend 
gemaakt. Van deze beslissing doet de voorzit 
ter mededeeling, nadat de deuren heropend 
zijn. 

10. De uitkomsten van elk verhoor worden 
door de zorgen ,an den secretaris zoo spoedig 
doenlijk in schrift gebracht en, zoo de voorzitter 
dit noodig oordeelt, na voorlezing aan den 
ondervraagde door dezen onderteekend. 

11. De voorzitter kan de voortzetting va.n het 
onderzoek verdagen, in welk geval de bepalin
gen van het derde, vierde en vijfde lid, voor zoo
veel noodig, overeenkomstige toepassing vin
den. 

12. Het is verboden bjj het onderzoek op 
eenigerlei wijze de orde te verstoren of een bevel 
van den voorzitter, dat men zich verwijdere, 
buiten gevolg te laten. 

13. Omtrent bare bevindingen brengt de com 
missie aan den Minister verslag uit, waarin de 
uitkomsten der verhooren worden opgeno
men. 

14. De Minister bepaalt, op welke wjjze het 
verslag zal worden bekend gemaakt, behoudens 
weglating van hetgeen daarvoor in verband met 
beslissingen volgens het bepaalde van het 
negende lid niet in aanmerking komt. 
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HOOFDSTUK IX. - SLOTBEPALINGEN. 

Buitenlandsche spoorwegondernemingen. 

Art. 116. Ten aanzien van buitenlandsche 
spoorwegondernemingen, welke haren dienst 
hier te lande uitoefenen, kunnen door den Minis
ter afwijkingen van dit reglement worden toege
staan. 

Bepalingen voor treinen, samengesteld uit bijzon
der soort materieel. 

Art. 117. Voor treinen, samengesteld uit 
locaalspoorwegmaterieel, en voor treinen, sa
mengesteld uit tramwegmaterieel, kan de Mi
nister ontheffing verleenen van de bepalingen, 
voorkomende in de hoofdstukken V, VI, VII 
(afdeeling I) en VIII van dit reglement. 

Gewijzigde toepassing van sommige artikelen van 
dit reglement. 

Art. 118. Ten aanzien van de spoorwegen, in 
beheer bij de N. V. Maatschappij tot Exploi
tatie van Staatsspoorwegen of bij de N. V. Hol
landsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij, wordt 
de toepassing van de artikelen 2, 4-6, 17, 18, 
21, 27, 31, 33--36, 38, 41-47, 49, 51- 55, 
58, 60, 63, 65-68, 73, 75, eerste lid, 78, 81, 83, 
107, derde lid, 113 en 117, aldus gewjjzigd. dat 
voor zooveel bij of volgens een dezer bepalingen 
aan den Minister, den Inspecteur Generaal of 
een zijner ambtenaren eenige bemoeienis is 
opgedragen, in de plaats hiervan de Directie der 
Maatschappij daarmede is belast onder ver
plichting tot inachtneming van door den Minis
ter te geven voorschriften, en dat de toezending 
van bescheiden en de mededeelingen, bedoeld 
in de artikelen 85, derde lid, en 108, vierde lid , 
achterwege kunnen blijven. 

Voorwaarden, we-lke aan ontheffingen worden 
verbonden. 

Art. 119. 1. Waar in dit reglement aan den 
Minister of aan den Inspecteur Ger.eraal de 
bevoegdheid is toegekend om ontheffing te ver
leenen van bepalingen van dit reglement, kun
nen aan die ontheffingen voorwaarden worden 
verbonden. 

2. Het niet naleven van de gestelde voor
waarden staat gelijk met overtreding van de 
bepalingen van welke onder die voorwaarden 
ontheffing werd verleend. 

Verkorte titel. 

Art. 120. Dit Reglement kan worden aange
haald onder den titel "Algemeen Reglement 
Dienst" of "A.R.D.". 

Behoort bij Koninklijk besluit van 15 Mei 
1933 (Staatsblad n°. 277). 

Mij bekend, 

De Minister van Waterstaat, P. J. R e y m e r. 
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VOOR GEËLECTRIFICEERDE SPOORWEGEN. 
( ++++ Uiterste afwijking in zeer bijzondere 

gevallen toe te laten. ) 
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Behoort bij Koninklijk besluit van 15 Mei 
1933 (Staatsblad n°. 277). 

Mij b e kend, 
D e M inister van Waterstaat, P . J. R e y me r. 

B Ij Ia ge B. 

OMGRENZINGSPROFIEL. 

DE AFMETINGEN ZIJN U ITGEDRUKT 
IN MILLIMETERS. 

-- NO RMAAL 0MGR[NZIN6SPfl0nf:.L 

----- V[R(,RQOT1NG VAf-111(T NORMAL( 
OMGR[NZINGSPRQrf[L TO(G[LAT[N 
VOOR STRQOMAtN(M[RS 

()IVIC,RENZIJ\fGSAAOfl[L VOOR Sf.IN· 
LANTAARNS (N SIGr-iAALSCH'J\l(N 

Behoort bij Koninklijk besluit van 15 Mei 
1933 (Staatsbl·ad n°. 277). 

Mij bekend, 
De M inister van Waterstaat, P . J. Re y me r. 
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s. 278. 

17 Mei 193,3, _BESLUI'.1' tot vaststelling van 
het tiJdst1p van m werkin"treding der 
artikelen 1; 8 en 9; 10, eerste en tweede 
zin ; 11 en 12 ; 25, lid 1 tot en met 5 ; 
26 ; 28 tot en met 33 ; 34, lid 1 en 2 ; 
35 en 38 tot en met 40 van de Landbouw
Cdsiswet-1933. 

Wij WILHELMINA, enz. 

Op de voordracht, van Onze Ministers van 
Economische Zaken en Arbeid en van :Finan
ciën van den 9den Mei 1933, no. 5622, Directie 
van den Landbouw, Afdeeling II, en van den 
l2den Mei 1933, n°. 108, afdeelina Generale 
Thesaurie ; " 

Gelet op artikel 34, lid ,1, der Landbouw
Crisiswet-1933: 

Hebhen goedgevonden en verstaan , 
te bepalen: 
De artikelen l ; 8 en 9; 10, eerste "n tweede 

zin ; 11 en 12 ; 25, lid l tot en met 5; 26; 28 tot 
en met 33 ; 34, lid l en 2 ; 35 en 38 tot en met 
40 van de Landbouw-Crisiswet-1933 treden in 
werking met ingang van den dag na dien der 
afkondiging van die wet. 

Onze Ministers van Economische Zaken en 
Arbeid en van Financiën zijn belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal gezonden worden aan de Algemeene Reken
kamer. 

's-Gravenhage, den 17den Mei 1933. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken en Arbeid, 
T. ,J. Verschuur. 

De Minister van Financiën, cl e Geer. 
(Uitge,g. 24 JJfei 1933.) 

s. 279. 

17 M ei 1933. BESLUIT, bepalende de be
kendmaking in het Staatsblad van de 
tusschen den Nederlandschen Gezant te 
B1-ussel en den Belgischen Minister van 
Buitenlandsche Zaken gewisselde nota's 
dd. 17 Maart 1933, houdende eene over
eenkomst tot aanvulling van die, welke 
op 21 Juli 1913 tusschen beide landen is 
gesloten met betrekking tot de teruglei
ding van minderjarigen, die zich hebben 
onttrokken aan het gezag van ouder of 
voogd {Staatsblad 1913, n°. 371) . 

Wij WILHELM! A, enz. ; 
Gezien de tusschen Onzen Gezant te B,-ussel 

en den Belgischen Minister van Buitenlancl
sche Zaken gewisselde nota's dd. 17 Maart 
1933, houdende eene overeenkomst tot aan
vulling van die, welke op 21 Juli 1913 tus
schen beide landen is gesloten met betrek
king tot de terugleiding van minderjarigen, 
die zich hebben onttrokken aan het gezag van 
ouder of voogd, van welke nota's een afdruk 
en eene vertaling bij dit Besluit zijn gevoegd; 

Overwegende, dat eerstgenoemde overeen
komst op 17 Maart 1933 is in werking ge
treden· 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Buitenlandsche Zaken ad 
interim, van den llden Mei 1933, Directie 
van het Protocol, n°. 15805 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
bovengenoemde nota's, alsmede de vertaling 

daarvan, te doen bekend maken door de 
plaatsing van dit Besluit in het Staatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departemen
ten van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor 
zooveel hem aangaat, belast met de uitvoering 
van hetgeen ten deze wordt vereischt. 

's-Gravenhage, den 17den Mei 1933. 
WILHELMINA. 

De Ministe'l' van Staat, 
.lfiniste,· van Buitenlandsche Zaken a . i., 

Ruys d e B ee renbrouck. 
{Uitgeg. 30 M ei 1933.) 

ARRANGEMENT ADDITIONNEL à celui 
conclu_ e_ntre la Belgique et les Pays-Bas, 
l e 21 Juill et 1913, en vue du mpatriement 
des mineurs qui se sont soustraits à l' auto-
1·i té paternelle ou tutélaire . 

Le souss igné, . Envoyé Extraordinaire et Mi
nistre Plénipotentiaire de Sa Majesté la Reine 
des P ays-Bas à Bruxelles, dûment autorisé à 
eet effet, a l'honneur de porter à la con
naissance de Son E xcell ence Monsieur Ie Mi
nistre des Affaires Etrangères de Sa Majesté 
Ie Roi des Belges, que Ie Gouvernement de la 
Reine propose de modifier ]'arrangement du 
21 juillet 1913, en ce sens que les mineurs 
renvoyés aux Pays-Bas et devant être dirigés 
sur Roosendael soient dorénavant confi és au 
Commissaire de Police de cette ville au lieu 
d'être mis entre les mains du Bourgmestre 
de Roosendael. 

Le soussigné profite de cette occasion pom· 
renouveler à Son Excellence Monsieur Ie Mi
nistre des Affaires Etrangères de Sa Majesté 
Ie Roi des Belges, l'assurance de sa plus haute 
considération. 

Bruxelles, Ie 17 mars 1933. 

0. van Nispen tot Sevenaer. 

Le souss igné, Ministre des Affaires Etran
gères de Sa Majesté Ie Roi des Belges, dû
ment autorisé à eet effet, a l'honneur de 
porter à la connaissance de Son Excellence 
Monsieur l'Envoyé Extraordinaire et Ministre 
Plénipotentiaire de Sa Majesté la Reine des 
Pays-Bas à Bruxelles, que Ie Gouvernement 
du Roi consent, par modification à !'arrange
ment du 21 juillet 1913, à ce que les mineurs 
renvoyés aux Pays-Bas et devant être dirigés 
sur Roosendael so ient dorénavant confiés au 
Commissaire de Police de cette ville au lieu 
d'être mis entre les mains du Bourgmestre 
de Roosendael. 

Le soussigné profite de cette occasion pour 
renouve!er à Son Excellence Monsieur l'En
voyé Extraordinaire et Ministre Plénipoten
tiaire de Sa Majesté la Reine des Pays-Bas à. 
Bruxelles, l'assurance de sa haute considéra
tion. 

Bruxelles, Ie 17 mars 1933. 

Hymans. 
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Ver t a 1 ing. 

OVEREENKOMST tot aanvulling van die, 
welke op 21 Juli 1913 tusschen Nederland 
en België is gesloten met betrekking tot 
de terugleiding van minderjarigen, die 
zich hebb en onttrokken aan het gezag van 
oude,· of voogd. 

De ondergeteekende, Buitengewoon Gooant 
en Gevolmachtigd Minister van Hare Ma
jesteit de Koningin der Nederlanden te Brus
sel, daartoe behoorlijk gevolmachtigd, heeft 
de eer ter kennis te brengen van Zijne Ex
cellentie den H eer Minister van BuitenJand
sche Zaken van Zijne Majesteit den Koning 
der Belgen, dat Harer Majesteits Regeering 
voorstelt de overeen komst van 21 J ui i 1913 
aldus te wijzigen, dat de minderjarigen, die 
worden teruggeleid naar Nederland en naar 
Roosendaal moeten worden gezonden, voortaan 
worden overgegeven aan den C!)mmissaris van 
Politie dier stad in plaats van in handen te 
worden gesteld van den Burgemeester van 
Roosendaal. 

De ondergeteekende maakt van deze ge
legenheid gebruik om aan Zijne Excellentie 
den H eer Minister van Buitenlandsche Zaken 
van Zijne Majesteit den Koning der Belgen 
de hernieuwde verzekering zijner meeste hoog
achting aan te bieden. 

Brussel , 17 Maart 1933. 

0. van Nispen tot Sevenaer. 

De ondergeteekende, Minister van Buiten
landsche Zaken van Zijne Majesteit den Ko
ning der Belgen, daartoe behoorlijk gevol
machtigd, heeft de eer ter kennis te brengen 
van Zijne Excellentie den heer Buitengewoon 
Gezant en GeYolmachtigd Minister van Hare 
Majesteit de Koningin der Nederlanden te 
Brussel, dat Zijner Majesteits Regeering erin 
toestemt dat, bij wijze van wijziging der over
eenkomst van 21 Juli 1913, de minderjarigen, 
die worden uitgeleid naar Nederland en naar 
Roosendaal moeten worden gezonden, voor
taan worden overgegeven aan den Commis
saris van Politie dier stad in plaats van in 
handen te worden gesteld van den Burge
meester van Roosendaal. 

De ondergeteekende maakt van deze gele
genheid gebruik om aan Zijne Excellentie den 
Heer Buitengewoon Gooant en Gevolmachtigd 
Minister van Hare Majesteit de Koningin der 
Nederlanden te Brussel de hernieuwde ver
zekering zijner hoogachting aan te bieden. 

Brussel, 17 Maart 1933. 

Hymans. 

s. 280 . 

17 Mei 1933. BESLUIT tot nadere wijziging 
van het Koninklijk besluit van 16 Septem
ber 1905 (Staatsblad n°. 270). 

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

Justitie van den 8 April 1933, le afdeeling C, 
n°. 881; 

Overwegende, dat het wenschelijk is Ons be
sluit van 16 September 1905 (Staatsblad n°. 
270), zooals dit laatstelijk is gewijzigd, op
nieuw te wijzigen, bijzonderlijk met het oog 
op de wet van 15 Juni 19 31 (Staatsblad n °. 
195) tot wijziging van de wet op het Notaris
ambt; 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
2 Mei 1933, n°. 25) ; ' 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemd~n Minister van den 11 Mei 1933, l e 
Afdeelmg C, n°. 879; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Ons besluit van 16 September 1905 

(Staatsblad n°. 270), zooals dit laatstelij k is 
gewijzigd, wordt oi;!nieuw gewijzigd, als volgt: 

I. Artikel 26 wordt gelezen: 
"De leden, de plaatsvervangende leden en 

de secretaris van de Kamer van Toezicht ge
nieten ter zake van ingevolge de wet of dit 
besluit gedane verrichtingen buiten hunne 
woonplaats vergoeding van reis- en verblijf
kosten overeenkomstig de Tweede klasse van 
het Reisbesluit 1916." 

II. Artikel 27 wordt gelezen: 
" Aan hen, die op verzoek eener K amer van 

Toezicht voor deze zijn verschenen tot het ge
ven van inlichtingen of het afleggen van ge
tuigenis, wordt op hun verlangen eene door 
den voorzitter .der Kamer te bepalen vergoe
ding toegelegd voor: 

reiskosten, te berekenen naar de noodzake
lijke uitgaven; 

verblijfkosten, voor verblijf buiten de woon
plaats, van ten hoogste zes gulden per etmaal· 

tijdverzuim van ten hoogste vier gulden pe~· 
dag, indien nadeel door tijdverzuim moet ge
acht worden te worden geleden, gedeelten van 
dagen voor geheele dagen gerekend." 

III. Aan artikel 31 worden toegevoegd vier 
nieuwe leden, luidende: 

"De afstand wordt berekend volgens de door 
het Departement van Justitie vastgestelde af
standstafelen. 

Komt eene plaats in die afstandstafelen niet 
voor, doch wel op den afstandswijzer van het 
Koninkrijk der Nederlanden vastgesteld bij 
Koninklijk besluit van 4 Ma~rt 1862 (Staats
blad n °. 27), dan kan de afstand worden be
rekend volgens dien wijzer. 

Ingeval eene plaats noch in de afstands
tafelen, noch op den afstandswijzer voorkomt, 
wordt het m de afstandstafelen genoemde on
derdeel der gemeente, waarin zij is gelegen, 
genomen. 

I s ook dit niet mogelij k, dan wordt de 
hoofdplaats der gemeente genomen." 

2. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na dien der dagteekening 
van het Staatsblad, waarin het is geplaatst. 

Onze Minister van Justitie is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 17den Mei 1933. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, J. Don n er. 
(Uitueg. 24 Mei 1933 .) 
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s. 281. 
18 Mei 1933. BESLUIT tot vaststelling 

eener bijzondere wachtgeldregeling voor 
de ambtenaren van de voormalige Rijks
kweekschool voor vroedvrouwen te A m
ste,·dam, die, in verband met de omzetting 
van deze instelling in de Stichting "Kweek
school voor vroedvrouwen te A nistenla1m" 
naar deze stichting zijn overgegaan. 

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

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken van 
18 April 1933, n°. 776, Afdeeling Algemeen 
Secretariaat en Comptabili te it, en van onzen 
Minister van Financiën van 22 April 1933, 
n°. 182, Afdeel. Pensioenen en Eerediensten; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 9den Mei 1933, n°. 22); 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister van Staat, Minister van Binnenlandsche 
Zaken van 13 Mei 1933, n°. 947, Afdeeling 
Algemeen Secretariaat en Comptabili teit; 

Overwegende dat de wenschelijkheid is ge
bleken van eene bijzondere wachtgeldregeling 
voor de ambtenaren van de voormalige Rijks
kweekschool voor vroedvrouwen te Amsterdan,, 
d ie in verband met de omzetting van deze 
instelling in de Stichting " Kweekschool voor 
vroedvrouwen te Amsterdam" naar deze stich
ting zijn overgegaan; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te rekenen van 1 Januari 1933 te bepalen 

a ls volgt: 
Art. 1. • Met terzijdestelling van het be

paalde bij artikel 1, derde lid , van Ons be
sluit d.d. 3 Augustus 1922 (Staatsblad n°. 
479) tot regeling van de toekenning van 
wachtgeld aan burgerlijke rijksambtenaren, 
vinden de overige bepalingen van dat be
slui t, zooals die thans luiden of zullen gaan 
luiden, overeenkomstige toepassing met be
trekking tot de regeling van de toekenning 
van wachtgeld aan de in eerstgenoemde be
paling bedoelde ambtenaren van de voorma
lige Rijkskweekschool voor vroedvrouwen te 
Amstenlmm, die in verband met de omzetting 
dezer instelling in de Stichting "Kweekschool 
voor vroedvrouwen te Amsterdam" naar deze 
stichting zijn overgegaan, met dien verstande, 
dat met betrekking tot de inkomsten in dienst 
van die stichting, het bepaalde bij artikel 6, 
.eerste I id onder b en c, van dat bes] uit, bui
ten toepassing blijft en in pi aats daarvan het 
bepaalde bij artikel 6, eerste lid onder a, van 
toepassing is. 

2. Voor zoover volgens de bestaande rege
ling, wachtgelden zijn toegekend, blijft deze 
toekenn ing over het tijdvak van 1 Januari 
tot en met 31 Maart 1933 van kracht. 

Onze. Ministers van Binnenl a ndsch& Z aken 
en van Financiën zijn belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
-worden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 18den Mei 1933. 
. WILHELMINA. 

De M inister van Staat, 
Minister van Binnenlandsche Zaken, 
Ruys de B ee renbrouck. 

D e J,finiste,· van Financiën, de Geer. 
(Uitgeg. 2 J uni 1933.) 

L . & S. 1933 

s. 282 . 

18 M ei 1933. BESLUIT tot vaststelling van 
het tijdstip van inwerkingtreding der Wet 
op den Economischen Raad (Wet van 8 
J ui i 1932, Staatsblad n°. 346). 

I nwe,·kingtreding 20 M ei 1933. 

s. 283. 

18 M ei 1933. BESLUIT, houdende bevoegd
verklaring van instellingen om certifica
ten uit te reiken als bedoeld in artikel 4 
der Wet van 19 December 1930 (St{J,fl,ts
blad n°. 482), tot regeling van den uit
voer van melkproducten en van gepas
teuriseerde en gesteri liseerde melk en 
ro01n. 

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

Economische Zaken en Arbeid van 17 Mei 
1933, Directie van den Landbouw, n°. 6243 
Afdeeling II Z. ; 

Gelet op artikel 5 van de wet van 19 De
cember 1930 (Staatsblad n°. 482) , tot rege
ling van den uitvoer van melkproducten en 
van gepasteuriseerde en gesteri li seerde mei k 
en room· 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
met ingang van het tijdstip, bedoeld in 

artikel 8 van bovengenoemde wet: 
I. in te trekken Ons besluit van 24 Fe

bruari 1931, n°. 18; 
II . bevoegd . te verklaren, met betrekking 

tot mei kproducten en gepasteuriseerde en ge
steri liseerde melk en room, in verband met 
controle certificaten uit te reiken als bedoeld 
in artikel 4 der wet van 19 December 1930 
(Staatsblad n°. 482), tot regeling van den 
uitvoer van melkproducten en van gepasteu
riseerde en gesteriliseerde melk en room: 

a. op den voet van het bepaalde in artikel 
5, eerste lid, onder a, der voornoemde wet de 
Vereenig ing " Het Controlestation voor Melk
producten (C. V. M.)", gevestigd te 's-Gra
venhage); 

b. op den voet van het bepaalde in artikel 
5, eerste lid, onder b, der voornoemde wet 
de Vereeniging "Controlestation voor Zuivel
producten Leiden (C. Z . L . )", gevestigd te 
Leiden . 

Onze Minister van E conomische Zaken en 
Arbeid is belast met de uitvoering van dit 
besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan de Algemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 18den Mei 1933. 
WILHELMINA. 

De Minister van E conomische Zaken en Arbeid, 
T. J. V e r s c hu u r . 

(Uitg eg. 23 M ei 1933.) 

s. 284 . 

18 M ei 1933. BESLUIT tot vaststelling van 
het tijdstip van inwerkingtreding der wet 
van 19 December 1930. (Staatsblad n°. 
482), tot regeling van den uitvoer van 
melkproducten en van gepasteuriseerde en 
gesterili seerde mei k en room. 

l nwe,·kingt,,edin g 1 Juni 1933. 

22 
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18 M ei 1933. BESLUIT, houdende ooepas
selijkverkl aring van het notarieel ta rief 
voor de consulaire ressorten in China voor 
het ressort, waarin de Consul-Generaal te 
Hong Kong de bevoegdheid van notaris 
uitoefent. 

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

Onze M inisters van Bui tenlandsche Zaken en 
van Justitie, van den 16 Februari 1933, Af
deeling Jur idische Zaken, n°. 4060, en van 
23 Februari 1933, l ste Afdeeling C, n°. 867; 

Overwegende dat het gewenscht is het bij 
Ons Besluit van 18 Augustus 1911 (Staats 
blad n°. 284) vastgesteld tarief, voor zooveel 
de consulaire ressorten in China betreft, voor 
de verrichtingen, bedoeld in artikel 17 der 
Wet van 25 Jul i 1871 (Staatsblaà n° . 91) , 
laatstelijk gewijzigd bij de Wet van 29 J uni 
1925 (Staatsblad n°. 308), ook toepassel ijk 
te verklaren voor het ressort waarin de Con
sul-Generaal te H ong Kong de bevoegdheid 
van notaris uiooefent; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 11 April 1933, n°. 27); 

Gelet op het nader gemeenschappelijk rap
port van Onze voormelde Ministers, van den 
6 Mei 1933, Afdeeling J uridische Zaken, n°. 
12585, en van den 15 Mei 1933, lste Afdee
ling C, n°. 820; 

Hebben goedgevonden en verstaan, te be-
palen: _ 

Ons besluit van 18 Augustus 1911 (Staats
blad n°. 284) is mede ooepas elijk voor het 
ressort waarin de hoogste titularis van het 
Consulaat-Generaal te H ong Kong de bevoegd
heid van notaris uitoefent, te weten: de 
Britsche kolonie H ong Kong. 

Onze Ministers van Buitenlandsche Zaken 
en van Justitie zijn, elk voor zooveel hem 
betreft, belast met de uitvoering van dit be
sluit, dat in het Staatsblad zal worden gi,. 
p laatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State en aan de 
Algemeene R ekenkamer. 

's-Gravenhage, den 18den Mei 1933. 
WILHELMll~A. 

De Minister van Staat, 
M inister van Buitenlandsche Zaken a. i., 

R u y s d e B e e r e n b r o u c k. 
De Minister van J ustitie, J . Don n e r . 

(Uitgeg. 16 Juni 1933.) 

s. 286 . 

19 Mei 1933. BESLUIT tot vernietiging van 
het besluit van burgemeester en wethou
ders van de gemeente Do esburg van 20 
December 1932, waarbij de vergunning 
voo1· den verkoop van sterken drank in 
het klein, staande ten name van H. J . ter 
Haar, te Doesburg, werd overgeschreven 
ten name van diens neef H. J . ter Haar. 

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

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken 
van 20 April 1933, n°. 1759 G, afdeeling 
Vol ksgezondheid; 

Overwegende, dat bij besluit van burge-

meester en wethouders van Doesburg van 25 
Apri l 1901 aan H. J . ter Haar een vergun
ning voor den verkoop van sterken drank in 
het kl ein werd verleend voor een drietal loca
li teiten van het perceel Roggestraat D n°. 
221, aldaar; 

Overwegende, dat deze ten name van H. J . 
ter Haar staande vergunning op diens schrif
telijk verzoek bij besluit van burgemeester en 
wethouders van 20 December 1932 door dat 
college krachtens artikel 79 van de Drank
wet (Staatsblad 1931, n°. 476) werd over
geschreven ten name van d iens neef H . J. ter 
Haar; 

Overwegende, dat artikel 79, lid 1, der 
Drankwet (Staatsblad 1931, n°. 476), gelijk 
deze wet is gewijzigd bij de wet van 29 Maart 
19 33 (Staatsblaà 123 ), bepaalt o.a., dat een 
door burgemeester en wethouders verleende 
vergunning op schriftelijk verzoek van den 
houder tot 1 April 1934 door dat college kan 
worden overgeschreven ten name van hem, 
d ie op 1 Mei 1931 den houder in de uitoefe
ning van het bedrijf verving; 

Ovenvegende, dat H. J. ter Haar nimmer 
door diens neef H. J. ter Haar in de ui t
oefening van het bedrijf werd vervangen; 

Overwegende, dat derhalve het besluit van 
burgemeester en wethouders van Doesburg van 
20 December 1932, waarbij de vergunning 
staande ten name van H . J. ter Haar, werd 
overgeschreven ten name van diens neef H. J . 
ter Haar, is in strijd met artikel 79, lid 1, 
der Drankwet (Staatsblad 1931, n°. 476), ge
lijk deze wet is gewijzigd bij de wet van 29 
Maart 1933 (Staatsblad 123) , derha1ve is in 
strijd met de wet. 

Gelet op artikel 185 de r gemeentewet; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

den 9den Mei 1933, n°. 21) ; 
Gezien het nader rapport van Onzen Minis

ter van Staat, Minister van Bi nnenlandsche 
Zaken van 16 Mei 1933, n°. 2022 G, afdeeling: 
Volksgezondheid; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
voornoemd besluit van burgemeester en wet

houders van Doesburg van 20 December 1932; 
te vernietigen wegens strijd met de wet. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken i 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 19den Mei 1933. 

s. 287. 

WILHELMINA. 
De Minister van Staat, 

Minister van B innenlandsche Z aken, 
Ruys de Beere nbr ouck. 

( Uitgèg. 2 J uni 1933.) 

19 Mei 1933. BESLUIT oot hernieuwde aan
wijzing overeenkomstig artikel 157 der 
hooger-onderwijswet van de afdeeling gym
nasium van het Rotterdamsch lyceum te 
Rotterdam. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 2. 
Maart 1933, n°. 2.274 III, afdeel ing Voorbe-
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reidend Hooger en Middelbaar Onderwijs; 
Gelet op artikel 157 der hooger-onderwijs

wet· 
D~n Raad van State gehoord (advies van 

25 April 1933, n° . 40); 
Gelet op het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 15 Mei 1933, n° . 5710, 
afdeeling Voorbereidend Hooger en Middel
baar Onderwijs; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
met ingang van 1 September 1933 de af

deeling gymnasium van het lyceum van de 
vereeniging " Het Rotterdamsch lyceum" te 
Rotte,·dam, opnieuw voor een tijdvak van zes 
jaren aan te wijzen als bevoegd om, met in
achtneming der desbetreffende wettelijke voor
schriften aan haar leerlingen, die het onder
wijs tot aan het einde hebben bijgewoond, een 
getuigschrift van bekwaamheid tot universi
taire studiën af te geven, dat met het ge
tuigschrift, in artikel 11 der hooger-onderwijs
wet vermeld, wordt gelijkgesteld. 

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

's-Gravenhage, den 19den Mei 1933. 

s. 288. 

WILHELMINA. 
De Minister van Ond!.e,·wijs, 
Kunsten en W etenschappen, 

J. Te r p s t r a. 
( Uitgeg . 2 Juni 1933.) 

19 Mei 1933. BESLUIT, houdende aanwij
zing van een overschot op de begrooting 
van uitgaven van het Staatsvisschershaven
bedrijf te IJmuiden voor het dienstjaar 
1932, hetwelk wordt toegevoegd aan het 
daarnevens aangege,ven krediet voor het 
dienstjaar 1933. 

s. 289. 

19 M ei 1933. BESLUIT tot schorsing van 
het besluit van Burg-emeester en Wethou
ders der gemeente Roer1nond d.d . 10 
Maart 1933, n°. 8571, waarbij aan het 
Comité van de Middenstandsweek te 
Roermond toestemming werd verleend tot 
het aanleggen en houden van vier lo
terijen. 

Geschorst tot 1 D ecem b,er 1988. 

s. 290 . 

19 M ei 1933. BESLUIT tot nadere wijziging 
van het Koninklijk besluit van 1· Mei 
1914 (Staatsblad 191), houdende instel 
ling van het Rijksbureau betreffende de 
bestrijding van den vrouwenhandel en 
van den handel in ontuchtige uitgaven. 

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

Justitie van den 5 April 1933, 2e Afdeeling 
C., n°. 863; 

Overwegende, dat de personeelsformatie, op
genomen in artikel 2 van Ons beslmt van 1 
Mei 1914 (Staatsblad n°. 191), zooals dit 

laatstelijk is gewijzigd bij Ons beslu it van 24 
Mei 1930 (Staatsblad n°. 212) herziening be
hoeft, en verder, dat het Bezoldigingsbesluit 
Burgerlijke Rij ksambtenaren 1928 de bezoldi
ging der betrokken ambtenaren regelt; 

Den Raad van State gehoord (advies van 2 
Mei 1933, n° . 26); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van den 16 Mei 1933, 2e 
Afdeeling C., n°. 812 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Eenig artikel. 

In artikel 2 van Ons besluit van 1 Mei 1914 
(Staatsblad n°. 191), zooals dit laatstelijk is 
gewijzigd bij Ons besluit van 24 Mei 1930 
(Staatsblad n°. 212) vervalt in het tweede lid 
het gestelde achter de woorden: ,,tevens hoofd 
van den administratieven dienst", en wordt 
vervangen door : ,,en een Adjunct-Commies.". 

Onze Minister van Justitie is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

' s-Gravenhage, den 19den Mei 1933. 
WILHELMINA. 

D e Minister van Justitie, J . Don n e r. 
(Uitg eg. 30 M ei 1933.) 

s. 291. 

20 Mei 1933. BESLUIT tot vaststell ing van 
het tijdstip van inwerkingtreding der Wet 
van 6 Apr il 1933 (Staatsblad n°. 139), 
houdende wijziging der Wet op de Kan
selarijrechten en van het Koninklijk Be
sluit van 25 April 1933 (Staatsblad n°. 
228), houdende wijziging der Koninklijke 
Besluiten van 26 Mei 1922 (Staatsblad 
n~. 393) en 24 December 1923 (Staats
blad n°. 556), gewijzigd bij het Konink
lijk Besluit van 23 Juni 1927 (Staatsblad 
n°. 188). 

Inw erkingtreding 15 Juni 1983. 

s. 292 . 

20 Mei 1933. BESLUIT tot vaststelling van 
een algemeenen maatregel van bestuur, be
doeld in artikel 73a der Wet op het No
tarisambt, gelijk dit artikel is vastgesteld 
bij de wet van 15 Mei 1931 (Staatsblad n°. 
195). 

Wij WILHELMINA, enz. 
Op de voordracht va~ Onzen Minis~er ·van 

Justitie van den 21 April 1933, Afdeeling I c, 
no. 839; 

Overwegende, dat door ~ns ,:oorschrifte!l
moeten worden gegeven ter mtvoermg van arti
kel 73a der Wet op het Notarisambt, gelijk dit 
artikel is vastgesteld bij de wet van 15 Mei 1931 
(Staatsblad n°. 195) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
9 Mei 1933, n°. 20) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van den 17 Mei 1933, lste 
Afdeeling C, n°. 875; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art. 1. Door Ons wordt ingesteld een Centraal 

Bureau van Bijstand, hetwelk de Kamers van 
Toezicht over de notarissen en candidaat-nota
rissen zal bijstaan bij het toezicht op de nako
ming van de in artikel 73a der Wet op het 
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Notarisambt neergelegde verplichting der nota
rissen tot boekhouding. 

2. Het Centraal Bureau is gevestigd in eene 
door Ons aan te wijzen gemeente. 

Het bestaat uit een voorzitter en ten minste 
twee deskundigen, door Ons te benoemen. 

Wij behouden Ons de benoeming voor van 
een plaatsvervanp:end voorzitter en van één 
of meer plaatsvervangende deskundigen, ter 
vervanging bij afwezigheid, belet of ontstente
nis. 

Onze Minister van Justitie benoemt het aan 
het Centraal Bureau verbonden personeel. 

3. De voorzitter en de deskundigen zijn ge
houden hunne woonplaats te hebben in de ge
meente, waar het Centraal Bureau is gevestigd . 

Onze Minister van Justitie kan, telkens voor 
een bepaalden tijd, vrijstelling van deze ver
plichting verleenen. In het desbetreffende be
sluit wordt de woonplaats aangewezen. 

Het aan het Centraal Bureau verbonden per
soneel kan met toestemming van den voorzit
ter buiten de gemeente van vestiging van het 
Bureau wonen. 

4. Alvorens in bediening te treden leggen de 
voorzitter, de deskundigen en het aan het 
Centraal Bureau verbonden personeel den vol
genden eed (belofte) af : 

"Ik zweer (beloof) trouw aan den Koning 
en aan de wetten des Rijks. 

Ik zweer (verklaar), dat ik middellijk noch 
onmiddellijk, onder eenigen vorm of voor
wendsel, tot het verkrijgen mijner aanstelling 
aan iemand, wie hij ook zij, iets heb gegeven of 
beloofd noch zal geven of beloven. 

Ik zweer (beloof), dat ik, om iets in mijne 
betrekking te doen of te laten, van niemand 
hoegenaamd middellijk noch onmiddellijk eeni~e 
beloften of geschenken aannemen zal, dat 1k 
mijne taak nauwgezet en ijverig zal volbrengen 
en de zaken, waarvan ik door mijne bediening 
kennis draag, en die mij als geheim zijn toever
trouwd of waarvan ik het vertrouwelijk karak
ter moet begrijpen, niet zal openbaren aan ande
ren, dan aan hen, aan wie ik volgens de wet of 
ambtshalve tot mededee~~ng verplicht b~n. 

Zoo waarhJk helpe mJJ God almachtig. 
(Dat verklaar en beloof ik)." 
De voorzitter legt den eed (belofte) af in 

handen van Onzen Minister van Justitie; de 
deskundigen en het aan het Centraal Bureau 
verbonden personeel in handen van den voor
zitter. 

Van de beëediging wordt proces-verbaal op
gemaakt. 

5. Voor afwezigheid gedurende langer dan 
vijf achtereenvolgende dagen behoeft de voor
zitter verlof van Onzen Minister van Justitie. 
Zijn vacantie-verlof is niet gebonden aan den 
biJ artikel 23 van het Algemeen Rijksamhtena
renreglement bepaalden duur. 

Het verlof aan de deskundigen en het aan 
het Centraal Bureau verbonden personeel wordt 
verleend door den voorzitter. 

6. De deskundigen bekleeden geen openbare 
of particuliere nevenbetrekkingen of functiën, 
waaraan geldelijke voordeelen verbonden zijn, 
zonder toestemming van Onzen Minister van 
Justitie; het aan het Centraal Bureau verbon
den personeel doet dit niet zonder toestemming 
van den voorzitter. 

7. De voorzitter en de deskundigen genieten 

vergoeding voor reis- en verblijfkosten overeen
komstig de Tweede klasse van het Reisbesluit 
1916. 

8. De voorzitter is belast met het leiden der 
vergaderingen van het Centraal Bureau en met 
de algemeene regeling van de werkzaamheden 
der deskundigen. 

Hij regelt tevens de werkzaamheden van het 
aan het Centraal Bureau verbonden personeel 
en oefent daarop toezicht uit. 

Als secretaris van het Centraal Bureau treedt 
een der deskundigen op, door den voorzitter 
daartoe aan te wijzen. 

Indien het Centraal Bureau overgaat tot het 
vaststellen van een Huishoudelijk Reglement, 
behoeft dit de goedkeuring van Onzen Minister 
van Justitie. 

9. Het Centraal Bureau oefent zijne taak 
uit door: 

1°. in opdracht van de Kamers van Toezicht 
door zijne deskundigen te doen onderzoeken, of 
door de notarissen behoorlijk wordt voldaan 
aan de verplichting tot boekhouding, hun opge
legd bij artikel 73a der Wet op het Notarisambt; 

2°. voor zoover zulks niet reeds krachtens 
de onder 10. bedoelde opdrachten geschiedt, het 
daar bedoeld onderzoek geregeld ten aanzien 
van alle notarissen te doen ,erricbten. 

Elk der deskundigen is in het geheele Rijk 
bevoegd. Het Centraal Bureau zal evenwel de 
ressorten van de Kamers van Toezicht aanwij 
zen, waarin ieder hunner bij voorkeur werk
zaam zal zijn. 

De notarissen verleenen medewerking, mede 
door aan de deskundigen inzage te geven van 
hunne boekhouding. 

10. Het Centraal Bureau zendt aan de Kamer 
van Toezicht zoo spoedig mogelijk na elk onder
zoek een door den deskundige onderteekend 
verslag van diens bevindingen . 

Leidt het onderzoek niet tot het maken van 
opmerkingen van bijzonderen aitrd, dan kan 
er mede worden volstaan alleen deze omstan
digheid in het verslag te vermelden. 

11. In opdracht van den Voorzitter van eene 
K amer van Toezicht, die een onmiddellijk 
onderzoek ten aanzien van een bepaalden nota
ris noodig acht, zal het Centraal Bureau dat 
onderzoek onverwijld doen verrichten. 

12. De voorzitter van eene Kamer van Toe
zicht kan het Centraal Bureau opdragen een 
zijner deskundigen aan te wijzen om bijstand 
te verleenen aan het lid of de leden der Kamer, 
met het instellen van een onderzoek belast inge
volge artikel 17 van den ter uitvoering van 
artikel 50b der Wet op het Notarisambt vast
gestelden algemeenen maatregel van bestuur. 

13. Het Centraal Bureau en de deskundigen 
verstrekken aan de Kamer van Toezicht en aan. 
haar voorzit~er alle inlichtingen, welke de 
Kamer of de voorzitter dienstig zal oordeelen 

14. Het Centraal Bureau dient desgeVTaagd 
Onzen Minister van Justitie van voorlichting 
in 1tlle vragen betreffende de uitvoering van 
artikel 73a der Wet op het Notarisambt. Het 
is bevoegd aan voornoemden Minister ook 
eigener beweging daaromtrent voordrachten te 
doen. 

15. Telken jare vóór 1 Mei brengt het Cen
traal Bureau aan Onzen Minister van Justitie 
schriftelijk verslag uit over zijne werkzaamhe
den in het afgeloopen jaar. 
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16. Vóór 1 Maart van elk jaar maakt het 
Centraal Bureau een staat van kosten op, welke 
het toezicht op de nakoming van de verplichting 
der notarissen tot boekhouding over het afge
loopen jaar heeft medegebracht. De staat bevat 
de verschillende posten van uitgaaf. 

In de kosten is begrepen eene rente over de 
uitgaven van het afgeloopen jaar; deze rente 
wordt berekend over een vol jaar naar een 
rentevoet, welke gelijk is aan het, wisseldisconto 
van de Nederlandsche Bank, geldende op 1 Juli 
van het afgeloopen jaar. 

De eerste maal wordt de rente, bedoeld bij 
het vorige lid, in plaats van over een vol jaar, 
berekend over een tijdvak van zes maanden, 
vermeerderd met het halve aantal maanden, dat 
het Centraal Bureau in het eerste jaar werk
zaam is geweest. 

De staat van kosten behoeft de goedkeuring 
van Onzen Minister van Justitie. 

17. Het gezamenlijk bedrag der kosten wordt 
door het Centraal Bureau omgeslagen over alle 
in het Rijk gevestigde notarissen met inacht
neming van de navolgende regelen. 

18. Telkenjare vóór 1 April doen de notaris
sen aan het Centraal Bureau opgave tot welke 
der drie onderstaande inkomen-klassen zij be
hooren. 

Tot klasse a. behooren zij , die bij de uitoefe
ning van het notariaat over het afgeloopen 
kalenderjaar hebben gehad een zuiver inkomen 
van minder dan f 6000; tot klasse b zij, die heb
ben gehad een zuiver inkomen van f 6000 of 
meer, doch minder dan f 12,000; tot klasse c 
zij, .die hebben gehad een zuiver inkomen van 
f 12,000 of meer. 

Onder het bedoelde inkomen worden verstaan 
alle inkomsten, welke direct of indirect uit de 
uitoefening van het notariaat voortvloeien. 
Onder indirecte inkomsten worden o. a. ver
staan administratieloon, executeurs- f'n be
windvoerdersloon, inkomsten uit penningmees
terschappen van polders of waterschappen of 
uit andere functiën, indien deze geacht moeten 
worden te zijn verkregen in verband met het 
notariaat. 

De omslag geschiedt over hen, die behooren 
tot klasse a, b of c, in de verhouding van 1, 2 
en 4 .. 

Over het jaar, waarin een notaris zijne be
diening aanvaardt of ophoudt notaris te zijn, 
draagt hij of dragen zijne erven of rechtverkrij
genden niet bU.' 

De omslag behoeft de goedkeuring van Onzen 
Minister van Justitie. 

19. Het Centraal Bureau herinnert telken 
jare in de maand Januari de notarissen aan 
hunne verplichting tot het doen der opgave. 

Zij, die na herhaalde aanmaning niet vóór 
15 April opgave hebben gedaan, worden door 
het Centraal Bureau ambtshalve in klasse c 
ingedeeld. 

20. De aanslag over een jaar wordt ten spoe
digste, zoo mogelijk vóór het einde van Mei van 
het daaropvolgende jaar, door het Centraal 
Bureau ter kennis van den notaris gebracht met 
de mededeeling waar, wanneer en hoe de beta
ling moet geschieden. 

21 . In den in artikel 16 bedoelden staat 
wordt opgenomen het bedrag der kosten van 
een vorig jaar, hetwelk onbetaald mocht zijn 
gebleven . 

22. Dit besluit treedt in werking op een door 
Ons te bepalen tijdstip. 

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

's-Gravenhage, den 20sten Mei 1933. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, J. Don n er. 
( Uitgeg. 2 Juni 1933.) 

s. 293 . 

22 M ei 1933. BESLUIT tot uitgifte van bij
zondere frankeerzegels. 

Wij WILHELMINA, enz.; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 6 Mei 1933 n°. 1 Hoofdbe
stuur der Posterijen, Telegr~fie en 'Telefonie; 

Gel et op het bepaalde bij artikel 24, 2de 
lid der Postwet (Staatsblad 1919, n°. 543) en 
artikel 14, § 1, 2de lid en § 2, lste lid van 
het Postbesluit 1925 (Staatsblad n°. 396); 

Hebben goedgevonden en verstaan 
te bepalen als volgt : 
Art. l. Gedurende een door Onzen Minister 

van Waterstaat te bepalen tijdvak worden van 
Rijkswege ten bate van het Uitvoerend Co
mité oprichting Monument Nederlandsch Red
dingwezen, .. het Nationaal Zeemansfonds, de 
Nederlandsche Zeemanscentrale. Het Aposro
laat ter Zee en de Vereeniging het Hospitaal
Kerkschip "De Hoop" bijzondere postzegels 
verkrijgbaar gesteld. 

2. 1. De in het vorige artikel bedoel de 
postzegels worden uitgegeven in de frankeer
waarden 1½, 5, 6 en 12½ cent. Zij worden 
verkocht met een roeslag van onderscheidenr 
lij k 1 ½, 3, 4 en 3½ cent boven de frankeer
waarde. 

2. De zegels vertoonen ontwerpen verband 
houdende met het doel der uitgifte. 

3. De opbrengst van deze postzegels, na 
aftrek van de frankeerwaarde, de kosten van 
aanmaak en andere bijzondere kosten uit de 
u itg ifte voortvloeiende, wordt ter beschiklcing 
gesteld van het Comité en de Vereenigingen 
genoemd in artikel 1. 

3. 1. Op de ingevolge dit besluit uitgege
ven postzegels zij n van roepassing de bepa
lingen, welke gelden voor de gewone post
zegels, behoudens dat de geldigheidsduur voor 
het gebruik eindigt met den 31sten December 
1934. 

2. De hierbedoelde bijzondere postzegels, 
welke, nadat de termijn van verkrijgbaar
stel I ing aan de kanroren der posterijen is ver
streken nog niet zijn verkocht, zullen worden 
vernietigd . · 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de ui tvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en in af
schrift aan den Raad van State medegedeeld 
zal worden. 

's-Gravenhage, den 22sten Mei 1933. 
WILHELM! A. 

De Minister van Wat erstaat, P.J. R e y me r . 
(Ui tgeg. 9 Juni 1933.) 
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22 .Mei 1933. BESLUIT houdende wijziging 
van het Algemeen Rijksambtenarenregle
ment en intrekking van het Koninklijk 
besluit van 21 April 1913 (Staatsblad no. 
136), zooals dit laatstelijk is gewijzigd. 

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

Justitie van 31 Maart 1933, 2de Afdeeling A, 
n°. 1590, Geheim; 

Overwegende, dat het wenschelijk is geble
ken het Algemeen Rijksambtenarenreglement 
te wijzigen en Ons besluit van 21 April 1913 
(8taatsblad n°. 136), zooals dit laatstelijk is 
gewijzigd, in te trekken ; 

Gelet op artikel 125 der Ambtenarenwet 
1929; 

Den Raad van State gehoord (advies van 25 
April 1933, n°. 39); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 1 Mei 1933, 2de Afdee
ling A., n°. 2091, Geheim; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. I. In artikel 2 van het Algemeen Rijks

ambtenarenreglement worden de navolgende 
wijzigingen aangebracht : 

in het eerste lid wordt na het bepaalde onder 
b ingevoegd : 

"G. Commissarissen des Konings;'". De letter 
c voor het volgende zinsdeel wordt vervangen 
door eend; 

in het tweede lid wordt na "hooger-" inge
voegd: ,,het hooger landbouw-". 

Art. II. Aan artikel 7 van het Algemeen 
Rijksambtenarenreglement wordt een nieuw 
lid toegevoegd, luidende : 

,,4. Gehuwde vrouwen kunnen voor aanstel
ling tot ambtenaar slechts in aanmerking ko
men in de gevallen, bedoeld in het tweede lid 
van artikel 97. Het derde lid van artikel 97 vindt 
overeenkomstige toepassing." 

Art. III. Art.ikel 50 van het Algemeen Rijks
ambtenarenreglement wordt gelezen als volgt : 

"1. De ambtenaar is gehouden, de plichten 
uit zijn ambt voortvloeiende, nauwgezet en 
ijverig te vervullen en zich te gedragen, zooals 
een goed ambtenaar betaamt. 

2. Hij behoort zich te onthouden van het 
bezigen van vloeken en van ruwe of onzedelijke 
taal. 

3. Het is den ambtenaar verboden om in 
dienst of bij gekleed gaan in uniform insignes 
of andere onderscheidingsteekenen of in dienst 
uniformkleedingstukken te dragen, een en ander 
voor zoover die niet van Regeeringswege zijn ver
strekt of voorgeschreven of tot het dragen daar
van niet door Onzen Minister, Voorzitter van 
den Raad van Ministers, ver~unning is verleend. 
Dit verbod is niet toepassehjk ten aanzien van 
vreemde ordeteekenen met Ons verlof aange
nomen." 

Art. IV. Aan artikel 56 van het Algemeen 
Rijksambtenarenreglement wordt een nieuw 
lid toegevoegd, luidende : 

"3. Hij onthoudt zich van het uitsteken of 
hijschen van andere dan nationale of oranje 
vlaggen. Uit het uiterlijk aanzien van de 
ambts- of dienstwoning of van het daarbij be
hoorend erf mag niet blijken van de politieke 

gezindheid van den ambtenaar of zijne huisge
nooten.". 

Art. V. Artikel 90, eerste lid, onder b, van 
het Algemeen Rijksambtenarenreglement wordt 
gelezen: 

" b. wanneer hem door de daartoe bevoegde 
macht het voornemen tot bestraffing met on
voorwaardelijk ontslag is te kennen gegeven of 
hem van de oplegging van deze straf mededee
ling is gedaan;" 

Art. VI. Artikel 92 van het Algemeen Rijks
ambtenarenreglement wordt gelezen als volgt: 

,,1. Tijdens de schorsin~ ingevolge artikel 90, 
eerste lid, onder a, of m!$evolge artikel 91, 
onder a, wordt de bezoldigmg voor éi>n derde 
gedeelte ingehouden; na verloop van een ter
mijn van zes weken kan eene verdere inhouding, 
ook van het volle bedrag, plaats vinden. Het 
niet ingehouden gedeelte van de bezoldiging 
kan aan anderen dan aan den ambtenaar wor
den uitbetaald. 

2. Tijdens de schorsing inuevolge artikel 90, 
eerste lid, onder b, kan tot den in de strafaan
zegging of -oplegging genoemden datum van 
ingang van het ontslag de bezoldiging geheel 
of gedeeltelijk worden ingehouden. Van be
bedoelden datum van ingang van het ontslag 
af wordt de bezoldiging geheel ingehouden. 
Het niet ingehouden gedeelte van de bezoldi
ging kan aan anderen dan aan den ambtenaar 
worden uitbetaald. 

3. De ingevolge het eerste lid ingehouden 
bezoldiging wordt alsnog uitbetaald, indien de 
schorsing niet door een door den strafrechter 
opgelegde straf wordt gevolgd of ook indien en 
in zooverre op andere gronden alsnog tot uitbe
taling wordt besloten. 

4. De ingevolge het tweede lid ingehouden 
bezoldiging wordt alsnog uitbetaald, indien 
op de schorsing bestraffing van den ambtenaar 
met onvoorwa.ardelijk ontslag niet volgt.". 

Art. VII. Aan artikel 96 van het Algemeen 
Rijksambtenarenreglement wordt een nieuw lid 
toegevoegd, luidende : 

"4. Wanneer krachtens het eerste lid ontslag 
wordt verleend aan een tijdelijk ambtenaar, die 
daaraan geen aanspraak op wachtgeld ontleent, 
wordt een opzeggingstermijn in acht genomen 
als aangegeven in het tweede lid van artikel 95. 
Het derde en vierde lid van artikel 95 zijn als
dan van toepassing. In alle andere gevallen, 
wa.arin krachtens het eerste lid ontslag wordt 
verleend, wordt zoo mogelijk een opzeggingster
mijn van drie maanden in acht genomen.". 

Art. VIlI. Na artikel 96 van het Algemeen 
Rijksambtenarenreglement wordt een nieuw 
artikel ingevoegd, luidende : 

"Art. 96a. Indien de ambtenaar, die met 
Onze machtiging eene functie als lid van Gede
puteerde Staten eener provincie of van wet
houder eener gemeente heeft aanvaard en in 
verband daarmede van de waarneming van 
zijn ambt tijdelijk is ontheven, ophoudt lid van 
Gedeputeerde Staten of wethouder te zijn en bij 
naar het oordeel van het bevoegd gezag niet 
in actieven dienst kan worden hersteld, wordt 
hem eervol ontslag verleend". 

Art. IX. Na artikel 97 van het Algemeen 
Rijksambtenarenreglement worden twee nieu"e 
artikelen ingevoegd, luidende : 

"Art. 97a. Voor de toepassing van artikel 97 
wordt met de vrouwelijke ambtenaar, die in 
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het huwelijk treedt, gelijk gesteld de vrouwelijke 
ambtenaar, die in concubinaftt is gaan leven. 

97b. 1. Aan den ambtenaar kan eervol ont
'Blag worden verleend op grond van revolutio
naire gezindheid. 

2. Onverminderd het bepaalde in het eerste 
lid, kan voorts eervol ontslag worden verleend 
aan den ambtenaar, die lid is van eene vereeni
ging, waarvan Onze Minister, Voorzitter van 
den Raad van Ministers verklaard heeft, dat 
zij om de doeleinden, die zij nastreeft, of de 
middelen, die zij aanwendt, de behoorlijke ver
vulling van zijn plicht als ambtenaar kan in 
gevaar brengen of schaden, of die op eenigerlei 
wijze medewerking of steun verleent aan eene 
zoodanige vereeniging of aan van baar uitgaan 
de actie. 

3. Voor eene ontslagverleening, als bedoeld in 
de beide vorige leden, is de medewerking of 
machtiging vereischt van Onzen Minister, Voor
zitter van den Raad van Ministers." 

Art. X. In artikel 98 van het Algemeen 
Rijksambtenarenreglement wordt de navolgen
de wijziging aangebracht : 

in den aanhef van het eerste lid wordt in 
plaats van "bij de artikelen 95, 96, 97 en 99 
van <lit besluit" gelezen: ,,bij de a rtikelen 9;\ 
96, 96a, 97, 97a, 97b en 99 van rlit besluit". 

Art. XI. Artikel 100 van het Algemeen Rijks
ambtenarenreglement wordt, gelezen als volgt: 

"Aan den ambtenaar, wien eervol ontslag 
is verleend krachtens artikel 96, eerste lid, of 
artikel 96a, wordt een wa.chtgeld toegekend op 
~en vo,~t van de daarvoor vastgestelde bepa 
lingen .. 

Art. XII. Ons besluit van 21 April 1913 
(Staatsblad n°. 136), zooals dit besluit sedert 
1s gewijzigd, is ingetrokken. 

Onze Ministers, hoofden van de Departemen
ten van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor 
zooveel hem betreft, belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in het Striatsblad zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State en 
de Algemeene Rekenkamer. 

's-Gravenbaue, den 22sten Mei 1933. 
"' WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, ,T. Do on n er. 
• (Uitgeg. 24- Mei 1933.) 

s. 295. 

22 M ei 1933. BESLUIT tot schorsing van 
het bes] uit van den raad der gemeen te 
L eiden van 28 April 1933, strekkende tot 
inwilliging van het verzoek van het raads
lid D. A. van Eck, om aan den burge
meester inlichtingen te mogen vragen met 
betrekking tot het weigeren van toestem
ming tot het houden van een optocht op 
1 Mei aan het Me i-comité uit de arbei
dersbeweging. 

Geschorst tot 1 Sept e111 be1· 1933. 

s. 296. 

23 M ei 1933. BESLUIT tot wijziging van 
het Bijzonder Visscherijreglement III 
(Staatsblad 1932, n°. 315). 

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

Economische Zaken en Arbeid van 30 Maart 
1933, n°. 2296, Afdeeling Visscherijen; 

Gelet op de Visscherijwet (Staatsblad 1931, 
n°. 410); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
9 Mei 1933, n°. 26); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 18 Mei 1933, n°. 4075, 
afdeel ing Visscherijen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. In art. 7, lid 3, van het Bijzonder 

Visscherijreglement III (Staatsblad 1932, n°. 
315) vervallen de woorden: ,,de aalreep" en 
de daarachter geplaatste komma. 

2. Dit besluit treedt in werking met in
gang van den tweeden dag na dien der dag
teekening van het Staatsblad, waarin het is 
geplaatst. 

Onze Minister van Economische Zaken en 
Arbeid is belast met de uitvoering van dit 
besluit, hetwelk in het Staatsb_lad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den R aad van State. 

's-Gravenhage, den 23sten Mei 1933. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken en Arbeid, 
T. J. V ers c huur. 

(Uitgeg. 2 Juni 1933). 

s. 297 . 

24 M ei 1933. BESLUIT tot vernietiging van 
het besluit van den raad van Koudekerk 
d.d. 9 Februari 1933, waarbij aan J . G. 
Groen te Rotierdam vergunning is ver
leend tot het verbouwen van een schuur 
tot dr ie woonhuizen. 

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

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken 
van 20 April 1933 n°. 2210 M/P.B.R. afdee
ling Volksgezondheid betreffende het besluit 
van den raad van K oudekerk dd. 9 Februari 
1933 waarbij aan J. G. Groen te Rotterda,n 
vergunning is verleend tot het verbouwen van 
een schuur tot drie woonhuizen; 

Overwegende, dat ingevolge artikel 6, tweede 
lid juncto artikel 1 van de Woningwet bouw
vergunning moet worden geweigerd indien 
niet wordt voldaan aan de bouwverordening 
voor de betrokken gemeente, voorzoover daar
van geen vrijstelling is verleend krachtens bij 
die verordening voorbehouden bevoegdheid; 

Overwegende, dat aan de bouwverordening 
voor Koudeke,·k in dit geval niet is voldaan 
reeds in dit opzicht, dat verschillende van de 
opgaven, die volgens artikel 7 van die ver
ordening moeten worden verstrekt me.~ be
trekking tot bouwplannen, ontbraken bIJ het 
verzoek om vergunning zooals dat bij het 
gemeentebestuur werd ingediend; 

dat uit de onvolledige aanvraag evenwel 
blijkt dat het de bedoeling is een schuur te 
verbo~wen tot woningen, die zouden staan 
aan een aan te leggen weg, waarvoor geen 
rooil ijn is bepaald, zulks in strijd :met het
geen artikel 18 van de bouwverordemng voor
schrijft met betrekking tot het bouwen aan 
wegen; 

dat toch volgens dat voorschrift aan wegen 
in de bebouwde kommen- niet mag worden 
gebouwd anders dan met inachtneming van 
rooilijnen, die de gemeenteraad vaststelt -
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waaruit volgt, dat het bouwen aan zulke 
wegen in geen geval kan worden toegestaan 
zool ang daarvoor geen rooilijnen bepaald zijn; 
dat het bouwplan van Groen bovendien niet 
voldoet aan hetgeen genoemd art. 18 van de 
verordening voorschrijft omtrent open ruimte 
achter gebouwen; dat toch volgens dat plan 
een strook grond ter breedte van slechts 1 m 
onbebouwd zou blijven achter de woningen, 
terwijl de verordening een open ruimte e ischt 
van tenminste 1/3 van het (grond) oppervlak 
van ieder gebouw; 

Overwegende, voor wat betreft het verleenen 
van vrijstel! ing, dat bevoegdheid daartoe bij 
de bouwverordening voor Koudekerk niet is 
voorbehouden ten aanzien van vorenbedoeld 
voorschrift betreffende het bouwen aan we
gen, maar wel ten aanzien van den e isch in 
zake open ruimte achter gebouwen, met dien 
verstande, dat de gemeenteraad, ingevolge 
art. 4, laatste lid, der verordening, vrijstel
ling alleen kan verleenen in beroep tegen een 
besluit van burgemeester en wethouders, waar
bij zij zou zijn geweigerd ; dat echter vrij
stelling in dit geval niet aan burgemeester 
en wethouders is gevraagd, dus ook niet door 
dat college verleend of geweigerd; dat de ge
meenteraad derhalve niet bevoegd was de 
vrijstel! ing te verleenen; 

dat mitsdien - bij het ontbreken van, be
voegd verleende, vrijstelling van voorschrif
ten, waaraan moet worden voldaan - bouw
vergunning in strijd met de wet is verleend; 

Gezien artikel 7, vierde lid van de Wo
ningwet, en artikel 185 van de gemeentewet; 

Den Raad van State gehoord, advies van 
16 Mei 1933 n°. 19 ; 

Gezien het nader rapport van Onzen Mi
nister van Staat, Minister van Binnenland
sche Zaken, van 22 Mei 1933, n°. 3867, 
M/P .B.R. , afdeeling Volksgezondheid ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
vorenbedoeld besluit van den raad van 

Koudekerk dd. 9 Februari 1933 te vernietigen 
wegens strijd met de wet. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoer ing van dit besluit, dat 
in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 24sten Mei 1933. 

s. 298. 

WILHELMINA. 
De M inister van Staat, 

Ministe,r van B innenlandsche Zaken, 
Ruys d e Beerenbrouck. 

(Uitgeg. 13 J uni 1933.) 

24 M ei 1933. BESLUIT tot vernietiging van 
het besluit van Gedeputeerde Staten van 
Noordholland d.d. 10 Augustus 1932, n°. 
67 , voorzoover daarbij onbewoonbaarver
klaring, door den raad van Amsterdam, is 
gehandhaafd van de woningen I hoog 
vóór, II hoog vóór en II hoog achter in 
het perceel Rozenstraat 4 7 aldaar. 

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

Staat, Minister van Binnenl andsche Zaken 

van 26 April 1933, n°. 2887 M/P .A. afdee
lin_g Volksgezondheid, betreffende het besluit 
van Gedeputeerde Staten van Noo,vlholland 
dd. 10 Augustus 1932, n°. 67, voorzoover 
daarbij onbewoonbaarverklaring, door den 
raad van Amsterdam, is geh,andhaafd van de 
woningen I hoog vóór, II hoog vóór en II 
hoog achter in het percee l Rozenstraat 47 
a ldaar · 

Over'.vegende: dat de raad van A ,nsterilmm 
de bedoelde woningen onbewoonbaar heeft 
verklaard omdat zij ongeschikt zouden zijn 
ter bewoning wegens: a. het ontbreken van 
een doorloopend privaat voor elke woning, 
b. onvoldoende inrichting van den toegang, en 
c. het in slechts één vertrek vereenigd zij n 
Yan alle bestanddeel en der woning; ; en om
dat zij niet door het aanbrengen van ver
beteringen in bewoonbaren staat zouden kun
nen worden gebracht; 

dat overeenkomstige overwegingen het stand
punt hebben· bepaald van Gedeputeerde Sta
ten, die er nader op hebben gewezen, dat 
,,de woningen elk slechts bestaan uit één ver
trek, waarin zoowel gekookt als geslapen 
moet worden"; dat "een gemeenschappelij k 
privaat op den gang van elke verdieping is 
aangebracht"; en volgens wier rapport h et 
perceel in slechten toestand zou verkeeren; 

Overwegende, dat volgens art. 25, eerste 
lid, van de Woningwet een woning onbewoon
baar wordt verklaard, indien zij ongeschikt is 
ter bewoning en niet door het aanbrengen 
van verbeteringen in bewoonbaren staat kan 
wor8en gebracht ; 

dat ongeschiktheid a ls bedoeld moet zijn 
een ongeschiktheid van de woning op zichzelf 
om, op welke wijze ook bewoond, tot bewo
ning te di~nen; 

Overwegende, dat bij een ingesteld onder
zoek is gebleken: dat het perceel Rozenstraat 
47 is hecht en sterk en in goeden staat van 

· onderhoud; 
dat in het ontbreken van een afzonderlijk 

privaat voor elke woning kan worden voor
zien door het bijplaatsen van een privaat op 
iedere verd ieping, waartoe de eigenaar van 
het perceel bereid is; dat de toegang tot de 
woningen alleen in dit opzicht te wenschen 
laat, dat de trappen steil zijn, maar dat deze 
door minder stei le trappen kunnen worden ver
vangen; dat niet alle bestanddeel en van de 
woning telkens in slechts één vertrek zijn ver
eenigd reeds doordat de privaten buiten de 
kamers zijn aangebracht ; dat de woningen een 
vloeroppervlak hebben onderscheidenlijk van 
± 16.5, 19 en 22 m2 en zich ook door haar 
verdere a fmetingen en samenstelling, leenen 
voor de huisvesting ieder van een of twee 
personen; 

dat derhalve de voorwaarden, die de wet 
stelt voor onbewoonbaarverklaring, niet zijn 
vervuld en deze mitsdien is uitgesproken in 
strijd met de wet ; 

Gezien art. 168 van de Provinciale wet en 
art. 25 , zesde lid , van de Woningwet; 

Den R aad van State gehoord, adv ies van 
16 Mei 1933 n°. 18; 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister van Staat, Minister van B innenland
sche Zaken, van 22 Mei 1933, n°. 3852 
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M/P.A. afdeeling Volksgezondheid; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

vorenbedoeld besluit van Gedeputeerde Sta
ten van Noordholland dd. 10 Augustus 1932 
wegens strij d met de wet te vernietigen voor
zoover daarbij onbewoonbaarverklaring van 
woningen in het perceel Rozenstraat 47 te 
A 1nste1·da1n is gehandhaafd . 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 24sten Mei 1933. 

s. 299 . 

WILHELMINA. 
De Min;ster vwn. Staat , 

Minister van B innenlandsche Zaken, 
Ruys de Beerenbrouck. 

(Uitgeg. 13 Juni 1933.) 

24 M ei 1933. BESLUIT tot vernietiging van 
het besluit vau den raad van Wisch d.d. 
30 December 1932, waa rbij aan B. H. 
H o/ s Jr . te Varsseveld vergunning is ver
leend tot ui tbreiding van zijn werkplaats 
op het percee l kadastraal bekend gemeen
te Varsseveld, sectie B , n° . 3257. 

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

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken 
van 20 April 1933, n°. 2729 M/P.B.R., af
deeling Volksgezondhe id , betreffende het be
sluit van den raad van Wisch, d.d. 30 D ecem
ber 1932, waarbij aan B. H. H ofs J r . te 
Varsseveld vergunning is verleend tot uitbrei
ding van zijn werkplaats op het perceel, ka
dastraal bekend gemeente Vai·sseveld, sectie 
B, n°. 3257; 

Overwegende, dat B. H .. Hofs J r ., blijkens 
zijn verzoek om vergunning, wi l bouwen op 
grond, dje bij het, overeenkomstig de Wo
ningwet goedgekeurde uitbreidingsplan voor 
de gem eente W isch, bestemd is voor weg
aanleg; en dat de raad de vergunning heeft 
verleend uit overweging, dat "de uitbreiding 
van de werk.p i aats slechts is van geringen 
omvang en adressant genegen is te allen tijde 
het daargestelde weg te ruimen"; 

Overwegende, dat volgens artikel 6, tweede 
lid , onder a, van de Woningwet bouwvergun
ning moet worden geweigerd, indien het plan, 
voor welks uitvoering zij wordt gevraagd, 
afwijkt van een goedgekeurd plan van uit
hreiding, zulks zonder onderscheid b.v. naar 
den omvang van het bouwplan of de mate 
van duurzaamheid van hetgeen wordt ge
bouwd c.q. bereidwilli gheid van den aanvra
ger om het gebouwde te eeniger tijd te ver
wijderen ; 

dat de vergunning derhalve had moeten 
worden geweigerd; 

Gezien artikel 185 van de gemeentewet ; 
Den Raad van State gehoord, advies van 

16 Mei 1933, n° . 20; 
Gelet op het nader rapport va n Onzen Mi

nister van Staat, Minister van Binnenland
sche Zaken van 22 Mei 1933, n°. 3851 
M/P.B.R.; . 

H ebben goedgevonden en verstaan: 

vorenbedoeld besluit van den raad van 
Wisch d .d. 30 December 1932 te vernietigen 
wegens strijd met de wet. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van di t besluit, dat 
in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift za l worden gezonden aan 
den R aad van State. 

' s-Gravenhage, den 24sten Mei 1933. 

s. 300. 

WILHELMINA. 
De Minister van Staat, 

Ministe,· van Binnenlandsche Zaken, 
Ruy de Beerenbrouck. 

(Uitgeg. 16 J uni 1933.) 

26 M ei 1933. BESL IT tot vernietiging van 
het besluit van den raad van Ridderkerk 
d.d. 19 Augustus 1932, waarbij aan D. de 
Waard te R ijsoord ontheffing is verleend 
van bepalingen betreffende de overdracht 
van grond enz. in verband met een door 
hem gevraagde vergunning voor de uit
voering van een bouwplan. 

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

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken 
van 23 November 1932, n°. 8894, M/P.B.R., 
afdeeling Volksgezondheid, betreffende het be 
slui t van den raad van R idderkerk, d.d. H, 
Augustus 1932, waarbij aan D. de W aard te 
Rijsoord ontheffing is verleend van bepalin
gen betreffende overdracht van grond enz. in 
verband met een door hem gevraagde ver
gunning voor de uitvoering van een bouw
plan; 

Overwegende , dat het hier gaat om voor
waarden, van het voldoen waaraan burge
meester en wethouders van R idderkerk het ver
leenen van bouwvergunning afhankelijk heb
ben gesteld , zulks ter uitvoering van artikel 
15 , eerste lid, onder 3, eerste zinsnede, van 
de bouwverordening voor di e gemeente, ,vol
gens hetwelk het verboden is te bouwen "al 
" vorens de grond, die bestemd is voor straat, 
" plein o f gracht en waaraan gebouwd zal 
,,worden , aan de gemeente zal zijn overge
" dragen en in de daartoe bestemde registers 
,,ten name van de gemeente za l zijn inge
"schreven, welke overdracht en inschrijving 
"niet eerder mag plaats hebben dan nadat de 
"straat, da t plein of die gracht ten genoege 
"van burgemeester en wethouders voldoet aan 
,,de daarv,?or door den Raad vastgestelde be
,,pal1ngen ; 

dat van dit voorschrift geen vrijstelling kon, 
noch kan, worden verleend, omdat bevoegd
heid daartoe niet is voorbehouden aan burge
m eester en w ethouders; 

dat de gemeenteraad, door van vorenbe
doelde bepalingen (voorwaarden) ontheff ing 
te verleenen, in wezen heeft besloten, dat ten 
aanz ien van het onderwerpelijk bouwplan niet 
behoeft te worden voldaan aan den eisch der 
verordening, ter uitvoering waarvan die bepa
li ngen zijn vastgesteld; 

dat het raadsbesluit hierdoor in strijd komt 
met artikel 6, tweede lid, van de Woningwet, 
volgens hetwelk bouwvergunning moet wor
den geweigerd voor ieder plan, dat niet vol-
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doet aan de bouwverordening voor de be
trokken gemeente voor wover daarvan geen 
vrijstelling is verleend krachtens aan burge
meester en wethouders voorbehouden bevoegd
heid; 

Gezien artikel 185 van de gemeentewet; 
Den Raad van State gehoord (adviezen van 

20 December 1932, n°. 46, en 14 Maart 1933, 
n°. 35}; 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister van Staat, Minister van Binnenlandsche 
Zaken, van 22 Mei 1933, n°. 3779 I , M/P.B.R., 
afdeel ing Volksgezondheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
vorenbedoeld besluit van den raad der ge

meente R idderkerk, d.d. 19 Augustus 1932, te 
vernietigen wegens strijd met de wet. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den R aad van State. 

's-Gravenhage, den 26sten Mei 1933. 
WILHELMINA. 

D e Minister van Binnenlandsche Zaken, 
J . A. d e W i l de. 

( Uitgeg. 16 Juni 1933.) 

s. 301. 

26 M ei 1933. BESLUIT, bepalende de be
kendmaking in het St-aatsblad van de toe
passelijkverklaring op N ederlandsch-Indië 
van het Verdrag van Genève van 14 De
cember 1928, met bijbehoorend protocol, 
betreffende economische statistieken (Stbl. 
1932, n°. 495). 

Wij WILHELMINA, enz. ; 

Gezien de Wet van 8 Juli 1932 (Staatsblad 
n°. 337}, houdende goedkeuring van het op 
14 December 1928 te Genève gesloten verdrag, 
met bijbehoorend protocol, betreffende econo
mische statistieken; 

Gezien Ons Besluit van 12 October 1932 
(Staatsblad n°. 495), bepalende de bekend
making van bovengenoemd verdrag en proto
col, alsmede de vertalingen daarvan, in het 
Staatsblad; 

Overwegende, dat krachtens artikel 2 van 
genoemde Wet en overeenkomstig artikel 11 , 
2de lid, van het verdrag van 14 Decembe1· 
1928, vanwege Ons aan den Secretaris-Gene
raal van den Volkenbond is medegedeeld, 
dat meergenoemd verdrag en protocol toepas
selij k zullen zijn op Nederlandsch-lndië onder 
het voorbehoud, vermeld in artikel 2 van bo
vengenoemde Wet, welke mededeeling op 5 
Mei 1933 door voornoemden Secretaris-Gene
raal is ontvangen; 

Overwegende mede, dat voor genoemd ge
biedsdeel het verdrag, met bij behoorend pro
tocol, in werking zal treden op 5 Mei 1934; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat Minister van Buitenlandsche Zaken 
ad interim, van den 22sten Mei 1933, Directie 
van het Pmtocol, n°. 15936; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
de toepasselijkverklaring op N ede1·landsch

l ndië van bovengenoemd verdrag, met bij be-

hoorend protoc l, onder vermeld voorbehoud 
te doen bekend maken door de plaatsing van 
dit Besluit in et Staatsblad. 

Onze Ministe , Hoofden van Departemen
ten van Algem en Bestuur, zijn, ieder voor 
zooveel hem a ngaat, belast met de uitvoe
ring van hetgee ten deze wordt vereischt. 

's-Gravenhage den 26sten Mei 1933. 
WILHELMINA. 

D e Minister van B uitenlandsche Zaken, 
De Graeff. 

( Uitgeg. 13 Juni 1933 .} 

s. 302. 

30 M ei 1933. ESLUIT, waarbij met toe-
pass ing va artikel 24 der Comptabili
teitswet 192 (Staatsbl,ad n°. 259} een res
tant op een artikel van het el fde Hoofd
stuk der Ri ksbegrooting voor het dienst
jaar 1932 w rdt toegevoegd aan het over
eenkomstige artikel van het elfde Hoofd
stuk der Ri sbegrooting voor het dienst
jaar 1933. 

s. 303. 

3 J uni 1933. tot schorsing van 
het besluit v n den raad van Vriezenveen 
d.d. 5 Mei 1 32, waarbij aan J. H. Vetker 
aldaar een ouwvergunning is verleend. 

Gescho,·st tot D ece1nber 1933 . 

s. 304 . 

3 Juni 1933. B SLUIT tot vernietiging van 
het besluit. a n Gedeputeerde Staten van 
Noorwhollan d.d. 16 Maart 1932, n°. 
134, voorzoo er daarbij onbewoonbaarver
klaring, doo den raad van A.1ns.terda1n, 
is gehandha fd van de bovenwoningen I, 
II en III h og, rechts en links, in het 
perceel Laur ersgracht 78 aldaar. 

Wij WILHEL INA, enz. ; 

Op de voordra ht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Ziiken, 
van 8 Mei 1933 n°. 2888 M/P.A ., afdeeling 
Volksgezondheid , betreffende het besluit van 
Gedeputeerde St ten van Noordhollamd d.d. 
16 Maart 1932, n°. 134, voorzoover daarbij 
onbewoonbaarver -laring, door den raad van 
A 1nsterda1n, is ehandhaafd van de boven
woningen I, II n III hoog, rechts en l inks, 
in het perceel L uriersgracht 78 aldaar; . 

Overwegende, at de gemeenteraad de wo
ningen onbewoo~ aar heeft verklaard omdat 
zij ongeschikt z uden zij n ter bewoning -
alle woningen w gens onvoldoende inrichting 
van den toegang, slechte inpandige ligging 
en brandgevaarlijken toestand, en de woningen 
I hoog bovendien wegens onvoldoende voor
ziening met daglicht van het achtervertrek -
en omdat zij niet door het aanbrengen van 
verbeteringen in bewoonbaren staat zouden 
kunnen worden gebracht; 

dat overeenkomstige overwegingen het stand
punt hebben bepaald van Gedeputeerde Sta
ten, die er nader op hebben gewezen, dat 
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de woningen die elk bestaan uit één kleine 
"voorkamer aÎsmede een kleine achterkamer, 
" welke als keuken is ingericht, slechts toe
::gankelijk zijn door een ~~er small_~ s~g''; 
dat de kamers blind (z1Jn), terw1Jl m het 

ach~rvertrek zoowel de lichttoetreding als 
"de gelegenheid tot I uchtverversching veel te 
" wenschen Iaat" · en dat ,de afscheidingen 
" in de woningen' a lle uit hout bestaan"; 
" Overwegende, dat volgens art. 25, eerste lid, 
~•an de Woningwet een womng onbe_woo~baar 
wordt verklaard, indien zij ongeschikt 1s ter 
bewoning en niet door het aanbrengen van 
verbeteringen in bewoonbaren staat kan wor-
den gebracht; . 

Overwegende, dat bij onderzoek 1s gebl~kell:: 
dat de toegang tot de woningen alleen m dit 
opzicht te wenschen laat, dat een van de 
overbouwde gangen, die leiden van de ~traat 
naar het binnenterrein waaraan de wonmgen 
liggen en die ongev~r 1 M . breed zijn, op 
één pi'aats slechts 1,80 M. hoog is, welk be
zwaar echter kan worden opgeheven door de 
bestrating in die gang lager te leggen; dat 
van "slechte" inpandige l igging van de "."o
nino-en niet kan worden gesproken, aangezien 
zij grenzen aan open terrein ter diepte van 
5 20 Nl. zoodat licht en lucht ruimschoots 
l_;_1nnen 'toetreden, terwijl de omstandigheid, 
dat zij slechts door gangen van de straat af 
bereikbaar zijn goede, en veilige, huisvesting 
niet uitsluit· <lat niet alle afscheidingen van 
hout zijn en' dat, voorzoover zij dat wel zijn, 
de brandgevaarlijke toestand kan wor~en op
geheven door bekleeding met brandvnJ mate
riaal; dat de dagverl ichting van het achter
vertrek in de woningen I hoog kan worden 
verbeterd door het aanbrengen van een raam 
in ieder vertrek wat tevens ten goede zal 
komen aan de' gelegenheid voor luchtver
versching · dat de woningen ieder een vloer
oppervlak' hebben van ongeveer 25 M2. en 
een verdiepinghoogte van 3 tot 2,35 M., ~n 
dat het blind" zijn van de kamers niet m 
den weg' staat aan voldoende voorziening 
met daglicht en gelegenheid voor luchtve_r
versching, welke alleen te wenschen laat m 
de woningen I hoog; . 

dat de woningen behoudens verbetermg als 
omschreven, geschikt zijn ter bewoning; dat 
de voorwaarden, die de wet stelt vo~: onbe
woonbaarverkiaring, mitsdien niet ZIJn ver
vuld en deze is gehandhaafd in strijd met de 
wet· 

G~zi en artikel 168 van de Provinciale wet 
en artikel 25, zesde lid, van de Woningwet ; 

Den Raad van State gehoord, advies van 23 
Mei 1933. n°. 39; 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi: 
nister van Binnenlandsche Zaken van 30 Mei 
1933, n°. 4107 M/P.A., afdeeling Volksge
zondheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
vorenbedoeld besluit van Gedeputeerde Sta

ten van Noordholland d.d . 16 Maart 1932 te 
vernietigen wegens strijd met de wet voor 
zoover het de bovenwoningen in het perceel 
Lauriersgracht 78 betreft. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en 

waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State. 

H et Loo, den 3den Juni 1933. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
J. A . de Wilde. 

( Uitgeg. 27 Juni 1933.) 
s. 305. 

6 Juni 1933. BESLUIT bepalende het tijd
stip van inwerkingtreding van de wet van 
3 December 1932 (Staatsblad n°. 575), tot 
verdere ontwikkeling van de berechting van 
burgerlijke en himdelszaken door eene en
kelvoudige kamer der rechtbank. 

Wij W I LHELMINA, enz. 
Op de voordracht va~ Onzen Ministe~ van 

Justitie van den 31 Mei 1933, 1 • Afdeehng C, 
no. 844; 

Gelet op artikel 4 der wet van 3 December 
1932 (Staatsblad no._575) tot verder_e ontwikke
ling van de berechtmg van burgerhJke en han
delszaken door een enkelvoudige kamer der 
rechtbank; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
De wet van 3 December 1932 (Staatsblad n°. 

575) tot verdere ontwikkeling van de berech
ting van burgerlijke en handelszaken door een 
enkelvoudige kamer der rechtbank treedt m 
werking met ingang van 1 September 1933. 

Onze voornoemde Minister is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staats
blad zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 6den Juni 1933. 
W ILHELMINA. 

De Minister van Justitie, van Scha ik. 
(Uitgeg . 13 Juni 1933.) 

s. 306 . 

6 Juni 1933. BESLUIT houdende wijziging 
van den a lgemeenen' maatregel van be
stuur van 26 Augustus 1931 (Staatsb la.d 
n°. 384) . 

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

Justitie van 31 Ma.art 1933, 2e Afdeelmg A. , 
n° . 865 · 

Den Raad van State gehoord (advies van 2 
Mei 1933, n°. 27); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 31 Mei 1933, 2e Afdee
ling A., n°. 842; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. L In Ons besluit van 26 Augustus 1931 

(Staatsblad n°. 384) worden de navolgende 
wijzigingen aangebracht: 

In de considerans en in artikel 1 wordt tel
kens na "leden van den Raad van State",, in
gevoegd: ,, , Commissarissen des Komngs . 

Art. IL Dit besluit treedt in werking tege
lijk met Ons besluit van 22 Mei 1933 (Staats
blad n°. 294) tot wijziging van het Algemeen 
Rij ksambtenarenregl ement. 

Onze Ministers hoofden van de Departemen
ten van Algem;en Bestuur, zijn, ieder voor 
zooveel hem betreft, belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal 
worden geplaatst. 

H et Loo, den 6den Juni 1933. 
WILHELMINA. 

De Ministe,· van Justitie, van Scha i k. 
(Uitgeg . 9 Juni 1933.) 



1933 

s. 307 . 

7 JUNI (S. 307-309) 348 

1 J uni 1933. BESLUIT tot wijziging van het 
Koninklijk besluit van 9 September 1918 
(Staatsblad n°. 546} , houdende vaststel
ling van bepalingen nopens de veL"krijg
baarstelling van drukwerken, welke door 
de Algemeene Landsdrukkerij worden uit
gegeven. 

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

Binnenlandsche Zaken van 1 Juni 1933, n°. 
1034, afdeel ing Algemeen Secretariaat en 
Comptabiliteit; 

Gelet op Ons besluit van 9 September 1918 
(Staatsblad n°. 546), gewijzi gd bij Ons be
sluit van 21 Augustus 1920 (Staatsblad n°. 
718); 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
artikel 7 van Ons vorengenoemd beslui t 

wordt gelezen als volgt: 
H et debiet van de Rijkspublicatiën, voor

zoover de uitgifte aan de Algemeene L ands
drnkkerij is opgedragen, geschiedt, behalve 
rechtstreeks door de Algemeene Landsd ruk
kerij, tevens door tusschcnkomst van de Post
kantoren en van den Boekhandel. 

De verrekening van de deswege door de 
Postkantoren ontvangen gel den geschiedt eens 
per jaar met het Staatsbedrijf der Posterijen , 
Telegrafi e en Tel efonie. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden 
aan de Algemeene R ekenkamer. 

H et Loo, den 7den Juni 1933. 
WILHELMINA. 

D e ltl in is ter van B innenlanclsche Zaken, 
J. A. d e W i I de. 

(Uitgeg. 23 Juni 1933.) 

s. 308. 

7 .Juni 1933. BESLUIT, houdende aanwij
zing van het Paedologisch Instituut, Vos
siu straat n° . 56 te Amsterdam, staande 
onder het bestuur van de Vereeniging tot 
Opvoeding en Verpleging van idioten en 
achterl ijke kinderen, gevestigd te Utrecht, 
als eene inrichting, die niet als een ge
sticht voor krankzinnigen wordt be
schouwd, ook wanneer daarin meer dan 
twee krankzinnigen worden verpleegd. 

Wij ,VILH"ELMINA, e nz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Binnenlandsche Zaken van 1 Juni 1933, n°. 
4920, afdeel ing Armwezen; 

Gelet op de wet van 27 April 1884 (Stl1(1,l,s
blad n° . 96), laatstelijk gewijzigd bij de wet 
van 31 Mei 1929 (Staatsblad n° . 275); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. 1. Het Paedologisch Instituut, Vos

siusstraat 56, te Amsterdam , staande onder 
het bestuur van de Vereeniging tot opvoe
ding en verpleging van idioten en achterlijke 
kinderen, gevestigd te Utrecht, wordt onder 
de voorwaarden, vermeld in arti kel 2 aange
wezen als eene inrichting, di e niet als ge
sticht voor kra.nkzinnigen wordt beschouwd, 

ook wannee1· daa,·in meer dan twee zwakz in
nigen worden verpleegd. 

Wij behouden Ons voor die voorwaarden. 
wanneer dit noodig blijkt, aan te vullen of te 
wijzigen. 

2. De voorwaarden, bedoeld in artikel 1, 
luiden als volgt: 

1. Tot de inrichting wordt te allen tijde 
vrije toegang verleend aan diengene der in
specteurs, bedoeld in artikel 1 der wet van 
27 April 1884 (Staatsblad n° . 96). die door 
Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken 
belast is met het toezicht op de inrichting. 

2. H et bestuur, de geneeskundigen aldaar 
werkzaam, benevens het overige personeel, 
geven den inspecteur de door hem verlangde 
in! ichtingen. 

3. Het bestuur draagt zorg, dat in de in
richting steeds aanwez ig is een stel p latte
grondteekeningen, waaruit de bestemming 
van alle vertrekken duidelijk blijkt; deze tee
keningen worden den inspecteur op verlangen 
ter inzage voorgelegd. 

4 . Inzake veranderingen, welke zouden 
moeten leiden tot wijzigingen in de teekenin
gen, bedoeld in het vorig lid , wordt vooraf 
schriftel ijk het advies ingewonnen van den 
inspecteur. 

5. In elk voor meer dan één verpleegde 
bestemd slaapvertrek wordt op eene duidelijk 
zichtbare plaats aangegeven het aantal ver
pleegden, waarvoor het vertrek bestemd is. 

6. De verpleegden worden niet belemmerd 
zich schriftelijk te wenden tot de Hoofden der 
Departementen van Algemeen Bestuur, tot 
den inspecteur en tot den officier van Justitie. 

7. Door Onzen Minister van Binnenland
sche Zaken kunnen nadere voorschriften wor
den gegeven ten aanzien van het bepaalde in 
het 3e, 4e en 6e I id . 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoering van d it besluit, 
dat in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 7den Juni 1933. 
-WILHELMINA. 

D e Minister var, B innenlandsche Zaken , 
J . A. de W i 1 de. 

( Uitgeg. 23 J uni 1933.) 

s. 309. 

1 Juni 1933. BESLUIT tot w1Jz1gmg van de 
Instructie· en verdere bepalingen voor de 
Algemeene Rekenkamer in Nederla,uhch
l ndië. 

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

Koloniën van 12 Mei 1933, 2de Afdeeling, 
n°. 6; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 23s ten Mei 1933, n°. 51); 

Gezien de nadere voordracht van Onzen Mi
nister van Staat, Minister van Koloniën van 
31 Mei 1933, n°. 19; 

Den Volksraad gehoord; 
Gelet op de a rtikelen 70 en 117 van de 

Indische Staatsregeling; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

A rt. 1. In de Instructie en verdere bepa-
1 ingen voor de Algemeene Rekenkamer in 
N ederla11dsch-lndië, vastgesteld bij artikel 1 
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van het Koninklijk besluit van 15 Maart 
1898, n°. 9 (Indisch Staatsblad n°. 164) en 
laatstelijk gewijzigd bij Ons besluit van 17 
Februar i 1933, n°. 29 (Indisch Staatsblad n° . 
104) worden de volgende wijzigingen ge
bracht ; 

I . de artikelen 27, 28. 29, 31 , 32 en 33 
vervall en. 

II. Artikel 30 wordt gelezen : 
De uitgaven worden door de Al gemeene 

Rekenkamer onderzocht naar aanle idi ng van 
de duplicaat-ordonnanti ën en mandaten, met 
de bewijsstukken haar toegezonden door de 
H oofden der departementen van algemeen be
stuur. 

De stukken betreffende de uitgaven, waar
tegen bezwaar bestaat, worden teruggezonden 
met eene nota van bedenkingen. 

Geldt de bedenking het aangewezen artikel 
der begrooting, clan wordt aangegeven onder 
welk artikel de uitgaaf naar het oordeel der 
Kamer valt. 

Wordt aan de aanmerking der Rekenkamer, 
hetzij omtrent de uitgaaf zelve, hetzij om
trent het artikel, geen gevolg gegeven, dan 
houd t de Kamer bij de terugontvangst van de 
stukken daarvan aanteekening. 

De stukken, bedoeld in het eerste lid van 
dit a rtikel, bl ijven bij de Rekenkamer berus
ten, voorzien van een kenmerk van het ge
maakt gebru ik. 

III. In het eerste lid van artikel 41 wordt 
sub c. gelezen : 

c. van hare bedenkingen als bedoeld in het 
vierde I id van artikel 30. 

2. Dit besluit treedt in werking met in
gang van den dag na dien van afkondiging 
in N ederlandsch-lndië. 

Onze Minister van Staat, Minister van Ko
loniën is belast met de u itvoering van dit be
sluit, hetwelk in het StaatsblaàJ zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State. 

H et Loo, den 7den Juni 1933. 

s. 310. 

WILHELMINA. 
De Minister van Staat , 
llcfinister van K oloniën, 

H . Col ijn. 
( Uitg eg. 20 J uni 1933.) 

8 J uni 1933. BESLUIT tot uitvoering van 
artikel 25, lid 1 en 5, der Landbouw
crisiswet-1933. (R eglement-Centrale-Com
missie-1933.) 

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

Economische Zaken en Arbeid van den 6en 
Mei 1933, n°. 5623, Directie van den Land
bouw, Afdeelin" II ; 

Gezien artikeÎ 25, lid 1 en 5, der Landbouw
crisiswet 1933 ; 

Gehoord den Raad van State (advies van 16 
Mei 1933, n° . 23) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van den 3 Jnni 1933, n°. 6345, 
Directie van den Landbouw, Afdee!ing II; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
A. met ingang van het tijdstip, waarop arti

kel 25 der Landbouw-Crisiswet 1933 in werking 

treedt, in te stellen de in dat artikel bedoelde 
Centrale Commissie ; 

B. voor die Commissie nadere regelen te 
stellen, als volgt : 

Art. 1. In de Centrale Co=issie moeten 
naast degenen, die ambtshalve lid zijn, zitting 
hebben: 

een vertegenwoordiger van Onzen met de 
zaken van den Landbouw . belasten Minister ; 

een vertegenwoordiger van Onzen Minister 
van F inanciën ; 

een vertegenwoordiger van elk der drie 
Centrale Landbouworganisaties; 

een vertegenwoordiger uit de kringen van 
den handel; 

een vertegenwoordiger uit de kringen van 
den middenstand. · 

2. 1. Uit de leden der Centrale Commissie 
worden door Onzen met de Zaken van den 
Landbouw belasten Minister een Voorzitter en 
een Ondervoorzitter a11.ngewezen. 

2. De Centrale Commissie wordt bijgestaan 
door een secretaris en door andere personen, 
wier hulp zij voor de uitvoering van h11.a r taak 
behoeft. De Secretaris wordt door Onzen voor
noemden Minister benoemd, geschorst en ont
alagen. Zijne bezoldiging wordt door dien Mi
nister geregeld. 

3. De leden der Centrale Commissie hebben 
zitting tot den eersten Januari 1934. 

4. 1. De Centrale Commissie vergadert zoo 
dikwijls de Voorzitter dit noodig acht of het 
door ten minste drie leden met opgave van 
redenen wordt gevraagd. In het laatste geval 
moet de vergadering gehouden worden uiter
lijk binnen 14 dagen, nadat het verzoek ter 
kennis van den Voorzitter is gekomen. 

2. De vergaderingen worden gehouden ter 
plaatse, door den Voorzi~ter voor elke vergade
ring aan te wijzen. 

5 . 1. De Centrale Commissie, alsmede haar 
Voorzitter, is bevoegd de werkzaamheden, ter 
voorbereiding van door haar te verleenen advies 
of bijstand, aan commisAiën uit h11.ar midden op 
te dragen. 

2. Als Voorzitter dezer commissiën treedt 
de Voorzitter der Centrale Commissie dan wel 
de Onder.voorzitter op. 

6. Alle stukken, welke van de Centrale Com
missie uitgaan, worden door den Voorzitter · 
en den Secretaris onderteekend. 

7 . 1. De secretaris is de Centrale Commissie, 
den Voorzitter, den Ondervoorzitter en den 
leden in alles, wat de hun opgedragen taak be
trt>ft, behulpzaam. 

2. Hij is belast met de zorg voor het archief 
der Centrale Commissie. 

3. De Centrale Commissie regelt zijnf\ ver
vanging bij afwezigheid of ontstentenis. 

8. 1. De Centrale Commissie is bevoegd zich 
met alle openbare besturen, colleges, autori
teiten of andere personen rechtstreeks in ver
binding te stellen. 

2. Zij, a lsmede haar Voorzitter en de door 
haar ingestelde subcommissies zijn bevoegd 
ambtenaren, deskundigen of andere personen, 
op wier voorlichting prijs wordt gesteld, tot 
het geven daarvan uit te noodigcn. 

3. Overleg met Hoofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur geschiedt door tusschen
komst van Onzen voornoemden Minister. 

9. Tenzij Onze voornoemde Minister in be-
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daalde gevallen ander~ beslist, is het, personeel, 
hetwelk de Centrale Commissie voor de uit
voering van haar taak behoeft, onder den secre
taris werkzaam. Dit personeel wordt benoemd, 
geschorst en ontslagen door of vanwege Onzen 
voornoemden Minister. 
.. 10. De Centrale Commissie brengt maande

hJ ks aan Onzen voornoemden Minister een 
beknopt verslag uit omtrent de hoofdzaken 
harer verrichtingen en den stand harer werk
zaamheden in de afgeloopen maand. 

11. l. De leden en de secretaris van de 
C~ntrale Commissie ontvangen vergoeding voor 
reis- en verblijfkosten, terwijl de leden, voor 
zooverre zij geene bezoldigde landsbetrekking 
bekleeden, aanspraak hebben op een door 
Onzen voornoemden Minister vast te stellen 
vergoedin~ voor tijdsverzuim voor elken dag 
w~a~op ZIJ eene vergadering der Centrale Com
m1ss1e of van eene subcommissie hebben bijge
woond, d!l'n wel ingevolge opdracht der Centrale 
Commissie of van den Voorzitter bijzondere 
werkzaamheden hebben verricht. 

2. Het in het eerste lid bepaalde vindt over
eenkomstige toepassing ten aanzien van de in 
artike_l 8, lid 2, bedoelde personen. . 

3. Den voorzitter kan door Onzen Minister 
een afzonderlijke toelage worden toegekend. 

12. De leden en de secretaris der Centrale 
Commissie zijn verplicht tot geheimhouding 
van al hetgeen zij in hunne hoedanigheid ver
n~men, voor zooveri:e mededeeling daarvan niet 
b1J of krachtens de wet is voor~eschreven. 

13. l. Dit besluit kan worden aangehaald 
onder den titel: Reglement-Centrale-Commis
sie-1933. 

2. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den t'!'e~den dag na dien der afkondiging. 

Onze Mm1ster van Economische Zaken en 
Arbeid is belast met de uitvoering van dit 
besluit, hetwelk in het S1,aatsbl,ad, zal worden 
geplaatst en in afschrift zal worden gezonden 
aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den Ssten Juni 1933. 
WILHELMINA. 

De Minister van Econornische Zaken en Arbeid, 
T. J. V ers c h uur. 

(Uitgeg. 15 Jun~ 1933.) 

s. 311. 

8 Juni 1933. BESLUIT tot instelling van 
een Departement van Algemeen Bestuur 
dat den naam zal dragen van Ministerie 
van Sociale Zaken en tot wijziging van 
den naam van het Ministerie van Econo
mische Zaken en Arbeid. 

Wij WILHELMINA, enz.; 

Op het rapport van den Raad van Ministers 
van 27 Mei 1933, Letter R12, Kabinet M.R.; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
6 Juni 1933 n°. 22); 

Gezien het nader rapport van den Raad 
van Ministers van 7 Juni 1933 n°. 254, Ka
binet M .R.; 

Gelet op artikel 77 der Grondwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

I. In te stellen een Departement van Al
gemeen Bestuur, dat den naam zal dragen 
van "Ministerie van Sociale Zaken". 

II. Aan het Hoofd van het onder I ge-

noemd Departement de zorg op te dragen voor 
de zaken betreffende: 

de arbeidersverzekering; 
de arbeidersbescherming; 
de arbeidsgeschillen; 
de vervaardiging. het vervoer, den invoer 

en het ten verkoop voorhanden hebben van 
phosphorlucifers; 

het stoomwezen; 
de inrichtingen, welke gevaar schade of 

hinder kunnen veroorzaken; ' 
het Instituut voor zuivering van a fvalwater ; 
de werkloosheidsverzekering; 
de arbeidsbemiddeling; 
de werkverschaffing en de steunverleen ing · 
de uitoefening der geneeskunde en der art-

senijbereidkunde; 
het diploma voor ziekenverpleging; 
de opleiding voor vroedvrouwen; 
de bereiding en het in verkeer brengen van 

sera en vaccins, bestemd voor gebruik bij den 
mensch; 

den kleinhandel in alcoholhoudende dran
ken· 

h;t opium en andere verdoovende middelen; 
het hebben van Röntgentoestellen en het in 

voorraad houden van radio-actieve stoffen; 
de Nederlandsche Pharmacopee; 
het Staatstoezicht op de Volksgezondheid; 
de beteugeling van besmettelijke zieh-ten; 
het weren van besmetting door uit zee aan-

komende schepen; 
het toepassen van middelen voor ontsmet

tings- of zuiveringsdoeleinden; 
keuring en aanduiding van waren; 
wering van vleesch en vleeschwaren, die 

voor de volksgezondheid schadelijk zijn; 
drinkwatervoorziening; 
volkshuisvesting; 
verdere zaken betreffende de volksgezond

heid. 
III. Aan het Hoofd van het Departement 

van Binnenlandsche Zaken op te dragen de 
zorg voor de zaken betreffende: 

het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie 
en Telefonie; 

de Rijkspostspaarbank; 
de materieele rechtspo itie van de burger

lijke ambtenaren en het personeel in Over
heidsdienst op arbeidsovereenkomst naar bur
gerl ijk recht; 

de pensioenzaken met uitzondering van die, 
bedoeld in artikel 172 van de Grondwet; 

het opmaken van de lijst, bedoeld in artikel 
123, eerste lid onder b der Ambtenarenwet 
1929; 

de regeling van de salarissen der burger
lijke Rijksambtenaren; 

wachtgeldregelingen; 
herplaatsing van op wachtgeld en op wacht

geldpensioen gestelde burgerlijke Rijksambte
naren en militairen en controle op de inkom
sten van de wachtgelders en van de gepen
sionneerde militairen. 

IV. Alle bevoegdheden en verplichtingen, 
onderwerpen betreffende, in dit besluit onder 
Il genoemd en welke bij bestaande algemeene 
maatregelen van bestuur aan Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken of van Economi
sche Za ken en Arbeid zijn opgedragen, gaan 
over op Onzen Minister van Sociale Zaken. 
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Alle verplichtingen, de in het vorig lid be
doelde onderwerpen betreffende, welke bij be
staande algemeene maatregelen van bestuur 
aan derden tegenover Onze Ministers van 
Binnenlandsche Zaken of van Economische 
Zaken en Arbeid zijn opgelegd, worden na 
het in werking treden van dit besluit geacht 
te zijn opgelegd tegenover Onzen Minister 
van Sociale Zaken. 

V. All e bevoegdheden en verplichtingen, 
onderwerpen betreffende, in dit besluit onder 
III genoemd en welke bij bestaande a lgemeene 
maatregelen van bestuur aan Onzen Minister 
van Waterstaat, van Justitie of van Finan
ciën zijn opgedragen, gaan over op Onzen 
Minister van Binnenlandsche Zaken. 

Alle verplichtingen, de in het vorig lid be
doelde onderwerpen betreffende, welke bij be
staande a lgemeene maatregelen van bestuur 
aan derden tegenover Onzen Minister van 
Waterstaat, van Justitie of van Financiën zijn 
opgedragen, worden na het in werking treden 
van dit besluit geacht te zijn opgelegd tegen
over Onzen Minister van Binnenlandsche Za
ken. 

VI. D en naam van het Ministerie van Eco
nomische Zaken en Arbeid te wijzigen in dien 
van Min isterie van Economische Za ken. 

VII. Di t besluit treedt in werking met in
gang van 12 Juni 1933. 

Onze Ministers, Hoofden der Departementen 
van Algemeen Bestuur, zijn belast met de 
uitvoering van dit beslui t, dat in het Staats
blad zal worden geplaat.st en waarvan af
schrift zal worden gezonden aan den R aad 
van State. 

's-Gravenhage, den 8sten Juni 1933. 
WILHELMINA. 

De M inister van Staat, 
M inisMr van Kol oniën, 

Voorzitter van den Raad van M inisters, 
H. Colijn. 

( Uitgeg. 9 Juni 1933.) 

s. 312. 

8 J uni 1933. BESLUIT tot aanvulling van 
het Koninklijk besluit van 3 December 
1878 (Staatsblad n°. 174), tot regeling van 
het beheer, door curatoren der Rijksuni
versiteiten te voeren, en van hunnen overi
gen werkkring. 

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

Onderwijs, Kunsten en W etenschappen van 4 
Mei 1933, n°. 1190 IV, afdeeling Hooger On
derwijs; 

Overwegende, dat aanvulling van het Ko
ninklij k besluit van 3 December 1878 (Staats
blad n°. 174) wenschelijk is; 

Den Raad van State gehoord (advies van 23 
11ei 1933, n°. 43); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 2 Juni 1933, n°. 2074, 
afdeel ing H ooger Onderwijs; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
i;e bepalen: 

Eenig artikel. 

In het Koni nklijk besluit van 3 December 
1878 (Staatsblad n°. 174), tot regeling van het 

beheer, door Curatoren der Rijksuniversi teiten 
te voeren, en van hunnen overigen werkkring, 
wordt een nieuw artikel 7a ingevoegd, lu iden
de a ls volgt: 

Zij dragen zorg, dat de gebouwen en ter
reinen der Rijksuniversiteit overeenkomstig 
hunne bestemming worden gebruikt; voor le
zingen, vergaderingen en dergelijke is, wan
neer zij n iet rechtstreeks met die bestemming 
verband houden, toestemming van Curatoren 
vereischt, die daaraan voor zoover noodig 
voorwaarden verbinden, onder meer opdat 
waarborgen tegen misbruik worden verkregen. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal 
worden geplaat.st en waarvan afschri ft zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 8sten Juni 1933. 

s. 313. 

WILHELM! A. 
De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en W etenschappen, 

Marchant. 
(Uitgeg. 30 Juni 1933. ) 

8 J uni 1933. · BESLUIT tot vernietiging van 
het besluit van Burgemeester en wethou
ders van de gemeente Ameide van 27 F e
bruari 1933, tot ontslag van den heer 
H. H. v . d. B rink te Vianen, als waar
nemend keuringsveearts, hoofd van dienst 
van .Ameide, en tot benoeming van den 
heer A. J. Peters te Rhenen, als zoodanig. 

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

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken 
van 3 Mei 1933, n°. 506 E, Afdeeling Volks
gezondheid, betreffende het beslui t van bur
gemeester en wethouders van .Ameide van 
27 Februari 1933, tot ontslag van den heer 
H. H . van den Brink te Vianen, als waar
nemend keuringsveearts, hoofd van dienst van 
An~eide, en tot benoeming van den heer A. J. 
P eters te Rhenen, als zoodanig; 

Overwegende, dat J . v. d. H ek, slager, te
vens wethouder, te A 1neide, zich op 23 F e
bruari 1933 tot den waarnemenden keui-ings
veeart.s, hoofd van den dienst van Ameide, 
J . M. Scheygrond, wendde met verzoek een 
koe te willen goedkem·en, waarvan de organen 
en de huid reeds waren verwijderd, hoewel de 
koe niet levend was gekeurd; dat de waar
nemende keuringsveearts deze goedkeuring 
weigerde, met welke weigering J . van der 
Hek geen genoegen nam; dat de waarnemen
de keuringsveearts, die reeds 23 Februari 1933 
er den burgemeester opmerkzaam op had ge
maakt, dat aan de toepassing der Vleesch 
keuringswet in de gemeente onvoldoende de 
hand werd gehouden, op 25 Februari zijn 
functie 1,eerlegde; 

OYerwegende, dat nog op 25 Februari een 
vergadering van burgemeester en wethouders 
werd gehouden, waarin werd besloten H . H . 
van den Brink, keuringsveearts, hoofd van 
den dienst van Vianen, met de waarneming 
Yan del! dienst te Ameide te belasten; dat de 
nieuwe waarnemende keuringsveearts over
brenging van de koe van J . van der Hek 
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naar de noodslaohtpl aats vorde rde om aldaar 
voorwaardelijk te worden goedgekeurd , aan 
welke vordering J. van der H ek, zonder her
keuring aan te vragen, geen gevolg gaf ; 

Overwegende, dat J . van der H ek in zij n 
l,oeda ni gheid a ls wethouder, welke wegens 
ongesteldhe id va n den burgemeester di en fun0-
t.ionari s vei· ving, tegen 27 F ebruari een ver
gadering va n burgemeester en wethouders bij 
eenriep, waarin op zijn voorstel werd besloten 
tot ontslag van den hee r H. H. van den Brink 
te Vianen a ls waarnemend keuringsveearts, 
hoofd van den dienst van A 1neide en tot be
noeming al s zoodani g van den heer Peters te 
Rhenen, di e inmiddel s h a d te kennen gegeven 
tegen goedkeur ing geen bezwaar te m aken ; 
da t J . van de r H ek onm iddellij k na de ver
gadering van burgemeester en wethouders aa n 
van den Brink diens ontslag is gaan mede• 
deelen en hem daarbij voor de verr iohte werk
zaamheden een schadeloosstell ing van f 50 
heeft aangeboden, in geval h ij in onmiddellijk 
ontsl ag ,ben, tte; 

Ove rwegende, dat u it het vorenstaande vol
doende blijkt , dat het beslu it van burgemees
ter en wethouders van 27 F ebrua ri tot ontslag 
van H. II. van den Brink te V ianen, als 
waarnemend keuringsveear ts, hoofd van den 
dienst va n A 111 eide, en tot benoeming van den 
heer A. J P eters te Rhen en a ls zoodan ig niet 
st rekt ter beha rt ig ing van het a lgemeen be
lang der gemeente, maa r van het particulie re 
bela ng van den slager , tevens wethouder, J. 
va n der H ek die kennelijk poogde de toepas
s ing der Vl e~schkeuringswet te zijnen gunste 
te beïnvloeden ; 

Overwegende, dat een dergelijk beslu it in 
strijd met het a lgemeen belang is te ach ten 
en di en tengevolge voor vern ietiging in aan
merking kom t ; 

Gelet op a rt ikel 185 der gemeentewet; 
Den Raad van State gehoord (advies ,van 

23 Mei 1933, n° . 38) ; 
Gezien het na der rapport van Onzen Mi

nist.er van BinnenJ andsche Za ken van 2 Juni 
1 933, n° . 619 E , a fdeeling Volksgezondheid; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
voornoemd beslu it van burgemeester en wet

houders van A m eide van 27 Februa ri 1933 te 
ve rnietigen wegens strijd met het a lgemeen 
belang. · 

Om,e Minister van B innenla ndsche Za ken 
i; belast met de u itvoer ing van di t beslui t, 
da t in het Staatsblad za l worden geplaa tst 
e n waarvan a fschrift zal worden gezonden 
aa n den R aad van State. 

' s-Gravenh age, den 8sten J uni 1933. 
WILHELMINA. 

De Minister van B innenlandse/i e Zaken, 
J . A. d e W i I d e. 

( Uitgeg . 27 J uni 1933.) 

s. 314. 
8 J uni 1933. BESLUIT tot vernietiging van 

het besluit van den raad va n Apeldoorn 
van 22 September 1932, waarbij in beroep 
is gehandhaa fd de weigering, door burge
meester en wethouders, van vergunni ng 
voor den bouw van een huis op het per
ceel, kadastraal bekend gemeente Apel-
doorn, sect ie H , n°. 5388 (ged.). 

Wij WILHELMINA, enz.; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Mi nister van Binnenl a ndsche Za ken 
van 25 April 193 3, n°. 298 0 M/P .B .R. , a fdee
ling Volksgezondhe id, betreffende het beslui t 
van den raad van A peldoorn van 22 Sept.om
ber 1932, waarbij, in beroep , is gehandhaa fd 
de weigering, door burgemeester en wethou
ders van vergunn ing voor den bouw va n een 
huis op het perceel, kadastraal bekend ge
meente A peldoorn, sectie H , n° . 5388 (ged.) ; 

Overwegende, da t burgemeester en wethou
ders van A peldoorn de vergunni ng hebben ge
weige,·d omdat het ingediende bouwpl a n niet 
zou vo ldoen aan artikel 11 van de bouwveror
dening voor di e gemeente, volgens hetwelk 
" het ui terlijk van een nieuw t.e bouwen of te 
,,verbouwen gebouw, met a l wat daartoe be
" hoort, heggen, muren en dergelijke, zoodanig 

' ,, (moet) zijn, da t het noch op zichzelf, noch 
,, in verband met de omgeving, uit een oog
" punt van welstand aanstoot ka n geven"; en 
da.t de gemeent.eraa d, eveneens met een be
roep op artikel 11 der verordening, de weige
r ing heeft gehandhaafd uit overweging, dat 
" het ingedi ende bouwpla n, wat betreft de 
"vrije ru imte, onvoldoende a fmetingen heeft 
,, in verband met de omgeving, en het uitge
"voerde bouw plan derhalve, uit een oogpunt 
,, van welsta nd, aanstoot zou geven" ; 

Overwegende, dat het bedoelde bouwpl an, 
blij kens erkenning van het gemeen t.ebestuur, 
voldoet aan de bouwverordening voor Apel
doorn - afgez ien van a rt ikel 11 - met name 
ook aan hetgeen a rt ikel 8 voorsch r ijft met 
betrekking tet de oppervl akte van het ter 
rein , da t bij elk gebouw en bij elke woning 
ten m imte onbebouwd en onoverdekt moet 
blijven ; 

dat het bouw plan voldoet aan het uitbre i
dingsplan ; 

dat u it een en ander vol g t , dat de weigering 
van bouwvergunn ing n iet is geha ndhaafd om 
bezwaar tegen het uite rlijk van het ontworpen 
gebouw a ls woda ni g maar omda t door uit
voering van het p lan de bebouwing ter pl aatse 
di chter zou worden dan thans wenschelijk 
wordt geacht in verband met de omgev ing; 

dat zoodani ge toe pass ing va n art. 11 de r 
Yerordening in strij d is n iet a lleen met de 
dui delij ke strekking van die bepaling - ge
bouwen t.e weren, waarvan het ui te1·lijk niet 
zou voldoen aan redelijke e isohen van wel
stand - maar ook met de Woningwet , volgens 
wel ke de regel ing van de bebouwing, in het 
bijzonder ook wat haa r dic htheid betreft, is 
voo rbehouden aan het uitbre idingsplan en be
bouwingsvoorschr iften - wat niet uitsluit, dat 
in een bouwverordening eischen kunnen wor
den gesteld met betrekking tot " vrij e ru imt.e", 
die bij iede r gebouw tenminste aanwezig moet 
zijn; 

dat bij het ontbreken, ook overigens, van 
een we igeringsgrond a ls bedoeld in a rt . 6, 
tweede lid , va n de Woningwet , de vergunning 
ingevolge die bepaling had moeten worden 
verleend, en de we igering in strijd met de wet 
is gehandhaafd ; 

Gezien artikel 185 v.v. van de gemeente
wet; 
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Den Raad van State gehoord, advies van 
16 Mei 1933, n°. 24 ; 

Gezi en het nader rapport van Onzen Minis
ter van Binnenlandsche Zaken van 2 J uni 
1933, n°. 3850 M/P .B.R., Afdeeling Volksge
zondheid; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
vorenbedoeld besluit van den raad van 

A peldoo,·n dd. 28 September 1932 te vernieti
gen wegens strijd met de wet. 

Onze Minister van Binnenl a ndsche Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den R aad van State. 

's-Gravenhage, den 8sten Juni 1933. 
WILHELMINA. 

De M inister van Binnenlandsche Zaken, 
J. A . d e W i l d e. 

(Uitgeg. 27 J uni 1933.} 

s. 315. 

8 J uni 1933. BESLUIT tot wijzi g ing van het 
Koninklijk beslui t van 18 Maart 1921 
(Staatsblad n°. 592} , laatstelijk gewijzigd 
bij Koninklijk besluit van 24 J anuari 1931 
(Staatsblad n°. 19) tot uitvoer ing van ar
tikel 13 der W arenwet. 

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

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken van 
21 Maart 1933, n°. 147 D, Afdeeling Volksge
zondhe id ; 

Gezien Ons besluit van 18 Maart 1921 
(Staatsblad n°. 592}, laatstelijk gewijzigd bij 
Ons besluit van 24 J anuari 1931 (Staatsblad 
n° . 19}, tot uitvoering van artikel 13 der Wa
renwet (Staatsblad 1919 n° . 581); 

D en Raad van State gehoord (advies van 
9 Mei 1933, n °. 28) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 26 Mei 1933, n°. 355 D , 
afdeel ing Volksgezondheid; 

Gezien het rapport van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Za ken van den 7 Juni 1933, 
n° . 416 D, Afdeeling Volksgezondheid; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
in Ons besluit van 18 Maart 1921 (Staats

blad n°. 592), l aatstelij k gewijzigd bij Ons be
sluit van 24 Januar i 1931 (Staatsblad n° . 19} 
de navolgende wijzigingen aan te brengen: 

Art. I. In artikel 2, 1 ° ., wordt in plaats 
van "artikel 114bis" gelezen "artikel 122". 

Art. II. Artikel 2, 4°., a, wordt gelezen 
a ls vol gt: 

a. de a lgemeene organisatie va n den dienst 
en het aantal ambtenaren en beambten in de 
verschill ende rangen, benevens hunne sala
rieering ; 

Art. III. Aan artikel 2, 10°., wordt een 
nieuwe a linea toegevoegd, luidende : 

Gedeputeerde Staten zenden gel ijktijdig met 
het bericht van goedkeuring der begrootiug 
een afschri ft van hunne beslissing aan den 
Inspecteur, bedoeld in 6°.; deze Inspecteur 
kan binnen 14 dagen na ontvangst van het 
afschrift bij Ons in beroep komen. 

Artikel 236 van de gemeentewet is van toe
pass ing. 

Art. IV. In artikel• 2, 12°., wordt in plaats 
L. & S. 1933. 

van "de artikelen 232- 236 en 254 der ge
meentewet" gelezen "de artikelen 269- 273 en 
287 der gemeentewet". 

Art. V. In a rtikel 4, onder a, 1°., vervall en 
de woorden "aan op grond van a rtikel 2, on
der 5 buiten dienst gesteld personeel". 

Onze Minister van Binnenlandsche Za ken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonde n aan 
den Raad van State en aan de Algemeene 
R ekenkamer. 

's-Gravenhage, den 8sten Juni 1933. 
WILHELMINA. 

De Ministe,· van Binnenlandsche Zaken, 
J. A. d e W i 1 d e. 

(Uitgeg. 23 Juni 1933.) 

s. 316. 

9 J uni 1933 . BESLUIT tot aanvulling van 
het reglement voor de Technische Hooge
school , vastgesteld bij Koninklijk besluit 
van 24 Juni 1905 (S taatsblad n° . 215), 
laatstelijk gewijzi gd bij Koninklijk beslu it 
van 10 J anuari 1927 (Staatsblad n °. 3). 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voord racht van Onzen Minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 4 
Mei 1933, n°. 1064 IV, afdeeling Hooger On
derwijs; 

Overwegende, dat aanvulling van het regle
ment voor de Technische Hoogeschool , vastge
steld bij Ons besluit van 24 Juni 1905 (Staats
blad n° . 215), zooals dit l aatstelijk gewijzigd 
is bij Ons besluit van 10 J anuari 1927 (Staats
blad; n°. 3), wenschel ijk is; 

D en Raad van State gehoord (advies van 23 
Mei 1933, n°. 42); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 2 Juni 1933, n° . 2073, 
afdeeling Hooger Onderwijs ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 

E enig artikel. 
In het reglement voor de Technische H ooge

school, vastgesteld bij Ons beslui t van 24 Juni 
1905 (Staatsblad n°. 215) , zooals dit laatste
lijk gewijzigd is bij Ons beslu it van 10 J a
nuari 1927 (Staatsblad n° . 3) , wordt een 
nieuw artikel 7a ingevoegd, luidende a ls volgt: 

Zij dragen zorg, dat de gebouwen en terrei
nen der Technische Hoogeschool overeenkom
stig hunne bestemming worden gebruikt; voor 
lez ingen, vergaderingen en dergelijke is, wan
neer zij niet rechtstreeks met die bestemming 
verband houden, toestemming van Curatoren 
verei scht, die daaraan voor zoover noodig 
voorwaarden verb inden, onder meer opdat 
waarborgen tegen misbruik worden verkregen . 

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

's-Gravenhage, den 9den Juni 1933. 
WILHELMINA. 

De M inister van Onderwijs, 
Kunsten en W etenschappen, 

M a re ha n t. 
( Uitgeg. 30 Juni 1933.} 

23 
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s. 317 . 
10 Juni 1933. BESLUIT tot schorsing van 

het besluit van den raad van Zuilen d.d. 
24 Mei 1933, ,~aarbij aan burgemeester 
en wethouders dier gemeente is opgedra
gen vergunning te verleenen voor een 
bouwplan van F. Avezaat aldaar. 

Gescho?'St tot 1 December 19SS. 

s. 318. 
10 Juni 1933. BESLUIT tot vernietig ing 

van het beslu it van Gedeputeerde Staten 
van Noordholland d.d. 16 Maart 1932, 
voorzoover daarbij onbewoonbaarverkla
ring, door den raad van Amsterda1n, is 
gehandhaafd van de woning !-hoog in 
het perceel Laurierstraat 57 aldaar. 

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

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken, 
van 12 Me i 1933, n°. 3065 M/P.A., afdeeling 
Volksgezondhe id, betreffende het besluit van 
Gedeputeerde Staten van Noordholland d.d. 
16 Maart 1932, voor zoover daarbij onbewoon
baarverklaring, door den raad van Amster
dam, is gehandhaafd van de woning I hoog in 
het perceel Laurierstraat 57, aldaar. 

Overwegende, dat de raad van A msttrrda1n 
de bedoelde woning onbewoonbaar heeft ver
klaard omdat zij ongeschikt zou zijn wegens 
onvoldoende inrichting van den toegang, 
ouden, vei·vall en toestand, en brandgevaar
lij ken toestand; en omdat zij niet door het 
aanbrengen van verbeteringen in bewoonbaren 
staat zou kunnen worden gebracht; 

dat overeenkomstige overwegingen het stand
punt hebben bepaald van Gedeputeerde Sta
ten, die er nader op hebben gewezen, dat 
de woning bestaat uit "een zeer kleine voor
kamer en een ruimere achterkamer, waar in 
het privaat is aangebracht", en dat een ste ile 
trap toegang geeft tot de woning, waarvan 
alle afscheidingen van hout zouden zijn en 
die " in een verre van gunstigen toestand" 
zou verkeeren; 

Overwegende, dat volgens artikel 25, eerste 
lid, van de v\7oningwet een woning onbewoon
baar wordt verklaard indien zij ongeschikt is 
ter bewoning en niet door het aanbrengen van 
verbeteringen in bewoonbaren staat kan wor
den gebracht; 

dat ongeschiJ.."theid als bedoeld moet zijn een 
ongeschiktheid van <le woning op zich zelf om, 
op welke wijze ook bewoond, tot bewoning te 
dienen; 

Overwegende, dat bij onderzoek is gebleken: 
dat in het perceel Laurierstraat 57 gelegen
heid bestaat om de trap, die toegang geeft 
tot de woning I-hoog, te vervangen door een 
trap met een helling van 54°; dat de ka
mers in die woning samen een vloeroppervlak 
hebben van ongeveer 25 M2, vaste kasten, 
bedstede en privaat niet meegerekend; en 
dat d ie woning zich, door haar samenstelling, 
leent voor de huisvesting van één of twee per
sonen; dat de staat van onderhoud van de 
woning - in een huis, dat wel is waar oud 
maar niettem in sterk is - te wenschen laat, 
maar voldoende kan worden verbeterd; dat 
niet alle afsche idingen in de woning van hout 

zijn - de trapafscheiding in de voorkamer is 
van steen - en dat de brandg!Waarlijke toe
stand kan worden opgeheven door de afschei 
dingen, voor zoover die van hout zijn, met 
brandvrij materiaal te bekleeden; 

dat de woning, behoudens verbetering als 
vorenbedoeld, niet ongeschikt is ter bewoning; 

dat derhalve de voorwaarden, die de wet 
stelt voor onbewoonbaarverklaring, niet zijn 
vervuld en die verklaring is u itgesproken en 
gehandhaafd in strijd met de wet; 

Gez ien artikel 168 der Provinciale wet en 
artikel 26, zesde lid, van de Woningwet; 

Den R aad van State gehoord, advies van 30 
Mei 1933, n°. 23; 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister van Binnenlandsche Zaken van 7 Jnni 
l 933, n°. 4273 M/P.A. , afd. Volksgezondheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
vorenbedoeld besluit van Gedeputeerde Sta

ten .van Noordholtand d.d. '16 Maart 1932 
wegens strij d met de wet te vernietigen voor 
zoover het de onbewoonbaarverklaring van 
vorenbedoelde woning betreft. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State. 

's-Gravenhage, den l0den Juni 1933. 
WILHELMINA. 

De Minister van B innenlandsche Zaken, 
J. A. de W i I de. 

( Uitgeg. 30 J uni 1933. ) 

s. 319. 
12 J uni 1933. BESLUIT tot wijziging van 

den algemeenen maatregel van bestuur 
als bedoeld in artikel 23, lid 5, van de 
Visscherijwet (Staatsblad 1931, n° . 410), 
vastgesteld bij Koninklijk besluit van 1!t 
Mei 1931 (Staatsblad n°. 199). 

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

Economische Zaken en Arbeid van 3 April 
1933, n°. 2406, Afdeeling Visscherijen; 

Gelet op artikel 23, lid 5, der V isscherijwet 
(Staatsblad 1931, n°. 410); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
23 Mei 1933, n°. 49); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister yan 6 Juni 1933, n°. 4432, 
Afdeeling Visscherijen; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen : 
Art. 1. De aanhef van Ons beslui t van rn 

Mei 1931 (Staatsblad n°. 199) wordt gelezen : 
Gelet op artikel 23, l id 5, der Visscherijwet 

(Staatsblad 1931, n°. 410). 
2. In het eerste lid van het eenig artikel 

van Ons besluit van 19 Mei 1931 (Staatsblad 
n°. 199) tot vaststelling van een algemeenen 
maatregel van •bestuur, als bedoeld in artikel 
23, lid 5, van de Visscherijwet (Staatsblad 
1931, n° . 410) wordt het woord "vijftienden" 
vervangen door "zevenden" en het woord 

veertienden" door zesden" 
" 3. Dit besluit tr~~dt in ~erking met in
gang van den tweeden dag na dien der dag
teekening van het Staatsblad, waarin het is 
geplaatst. 
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Onze Minister van Economische Zaken is 
belast met de uitvoering van dit beslu it, dat 
in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den R aad van State. 

's-Graivenhage, den 12den Juni 1933. 
WILHELMINA. 

D e Ministe,· van Economische Zaken, 
T. J. Vers c hu u r. 

( Uitgeg . 23 Juni 1933.) 

s. 320. 

13 Juni 1933. BESLUIT tot wijziging van 
het Meelbesluit (Staatsblad 1924, n°. 313), 
laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk besluit 
van 5 September 1932 (Staatsblad n°. 456). 

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

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken, 
,an 28 April 1933, n°. 307 D, afdeeling Volks
gezondheid; 

Gelet op de artikelen 14 en 15 der Waren
wet (Staatsblad 1919, n°. 581); 

Gezien het Meelbesluit (Staatsblad 1924, n°. 
313), laatstelijk gewijzigd bij Ons besluit van 
5 September 1932 (Staatsblad n°. 456); 

Den Raa d van State gehoord (advies van 
30 Mei 1933, n°. 21); 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister van Binnenlandsche Zaken van 8 Jun' 
1933, n°. 424 D, afdeeling Volksgezondheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
in h et Meelbesluit (Staatsblad 1924, n°. 313), 

laatstelijk gewijzigd bij Ons besluit van 5 
September 1932 (Staatsblad n°. 456) de na
volgende wijzig ingen aan te brengen: 

Art. I. A an artikel 1, onder 1, wordt aan 
het slot toegevoegd: 

,,e. Boekweitgrauwmeel , het product ver
kregen door vei·malen en daarna builen van 
de vruchten van boekweit." 

Art. II. In artikel 7, onder 4, wordt ip 
plaats van "Macaroni en vermicelli", gele
zen "Macaroni, vermicelli, nouilles, spaghetti 
en andere overeenkomstige italiaansche alge
meen gebruikelijke benamingen". 

Art. III. In artikel 13, lid 1, onder 1, 
wmdt de tweede alinea gelezen als volgt: 

"Het aschgehalte van boekweitmeel mag 
niet hooger zijn dan 1.8 % der droge stof, dat 
van boekweitgrauwmeel niet hooger dan 2.2 % 
der droge stof". 

Art. IV. Artikel 13, lid 1, onder 2, wordt 
gelezen als volgt: 

" 2. het ruw-zandgehalte mag niet hooger 
zijn dan 0.1 % der droge stof en van boek
weitgrauwmeel niet hooger dan 0.2 % der 
droge stof." 

Art. V . In artikel 13, lid 1, onder 10, ver
valt het woord "schadelijke" . 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van clit besluit, dat 
in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 13den Juni 1933. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlan<lsche Zaken, 
J. A. de W i I de. 

( Uitgeg . 30 Juni 1933.) 

s. 321. 
13 Juni 1933. BESLUIT, houdende wijziging 

en aanvulling van artikel 13 van het 
Organiek besluit P.T.T. 1928 en van den 
bij genoemd besluit behoorenden staat van 
r angen. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Gelet op het Organiek besluit P.T.T. 1928; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Waterstaat van 7 Juni 1933, n°. 1, Hoofd
bestuur der Posterijen, Telegrafie en Telefo
nie; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. I. In het vierde lid van artikel 13 van 
het Organiek besluit P.T.T. 1928 worden de 
woorden: ,,in het eerste lid" vervangen door: 
,,in het derde lid". 

Art. II. In den bij het Organiek besluit 
P .T.T. 1928 behoorenden "Staat van de ran
gen, waarin het vaste ambtenaarspersoneel bij 
het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en 
Telefonie is ingedeeld" onder: ,,C. Ambte
naren, benoemd en ontslagen door den Direc
teur-Generaal", wordt het punt "17. Chef
stoker bij den Postchèque- en Girodienst" ge
wijzigd in: ,,1 7. Chef-vakman bij den Post
chèque- en Girodienst", worden na .,,18. Ma
gazijnbedienden bij den Postchèque- en Giro
dienst" opgenomen: 

"19. Vakwerklieden le klasse ) bij den Post 
"20. Vakwerklieden l chèque- en 
,,21. Verwarmingsstoker J Girodienst", 
en worden de nuilll)1ers "19 tot en met 69" 

OI)derscheidenlijk gewijzigd in "22 tot en met 
72". 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
de Algemeene R ekenkamer. 

's-Gravenhage, den 13den Juni 1933. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
J. A. de W i Id e. 

( liitgeg. 23 Juni 1933.) 

s. 322. 

13 Juni 1933. BESLUIT, bepalende de be
kendmaking in het Staatsblad van het 
verdrag van Genève van 13 Juli 1931 tot 
beperking van de vervaardiging en tot 
regeling van de distributie van verdooven
de middelen, met protocol van onderteeke
ning (Staatsblad 1933, n°. 243) . 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Gezien de wet van 28 April 1933 (Staats

blad n°. 243), betreffende voorbehoud van de 
bevoegdheid tot bekrachtiging van het ver
drag, met protocol van onderteekening, tot 
beperking van de vervaardiging en tot rege 
ling van de distributie van verdoovende mid
delen van 13 Juli 1931, waarvan een a fdruk 
en eene vertaling bij dit besluit zijn gevoegd; 1. 

Overwegende, dat genoemd verdrag, met 

1 Zie voor de Fransche en Engelsche tekst 
van dit verdrag, met protocol, Staatsblad 
1933, n°. 243. 
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protocol van onderteekening, door Ons is be
krachtigd en dat Onze akte van bekrachtiging 
op 22 Mei 1933 te Genève op het Secretariaat 
van den Volkenbond is nedergelegd; 

Overwegende, dat bij de bekrachtiging is 
ingetrokken het voorbehoud ten aanzien van 
artikel 22, lid 2, bij de onderteekening van 
genoemd verdrag, met protocol, gemaakt; 

Overwegende mede, dat het verdrag, met 
protocol van onderteekening, overeenkomstig 
arti kel 31, op 20 Augustus 1933 voor N eder
land, Ncderlandsch-l ndië, Suriname en Cu
raçao zal in werking treden; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den 7den Juni 
1933, Directie van het Protocol , n°. 18830 ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
meergenoemd verdrag, met protocol van on

derteekening, alsmede de vertalingen daarvan, 
te doen bekend maken door de plaatsing van 
di t besluit in het Staatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departemen
ten van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor 
zooveel hem aangaat, belast met de uitvoering 
van hetgeen ten d!)ze wordt vereischt. 

's-Gravenhage, den 13den Juni 1933. 
WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlandsehe Zaken, 
De Graeff. 

( Uitgeg. 23 Juni 1933.) 

Ver t a I ing. 

VERDRAG tot beperking van de vervaardi
ging en tot regeling van de distributie 
van verdoovende middelen. 

( Opsomming van Staatshoofden) 

Verlarnrend de bepalingen van de interna• 
tionale Öpiumverdragen van ' s-Gravenhage 
van 23 Januari 1912 en van Genève van 19 
Februari 1925 aan te vullen door bij inter
nationale overeenkomst de beperking van de 
vervaardig-ing van verdoo"O"ende middelen tot 
de wettelijke wereldbehoeften voor geneeskun
dige en wetenschappelijke doel einden te ver
wezenlijken en de distributie ervan te regelen; 

Hebben besloten daartoe een Verdrag te 
sluiten, en hebben als hun Gevolmachtigden 
aangewezen: 

(Lijst van Gevolmachtigden) 

Welke, na elkander hun in goeden en be
hoorlijken vorm bevonden volmachten te heb
ben medegedeeld, omtrent de volgende bepa
lingen zijn overeen gekomen : 

HOOFDSTUK I. - D efinities. 

Art. 1. Tenzij het tegendeel uitdrukkelijk 
bepaald is, zijn de onderstaande definities op 
alle bepalingen van di t Verdrag van toepas
sing: 

1. Onder " Verdrag van Genève" wordt 
verstaan het op 19 Februari 1925 te Genève 
gesloten Internationale Opiumverdrag. 

2. Onder " verdoovende middelen" worden 
verstaan de onderstaande verdoovende m idde-

len, onverschillig of zij ten deele vervaardigd 
of volledig gezuiverd zijn: 

Groep I. 

Sub-groep (a): 

I. Morphine en haar zouten met inbegrip 
van de preparaten, die rechtstreeks van ruw 
of medicinaal opium gemaakt zijn en meer 
dan 20 % morphine bevatten; 

II. Diacetylmorphine en de andere esters 
van morphine en haar zouten; 

III. Coca ïne en haar zouten, met inbegrip 
van de preparaten, die rechtstreeks van het 
cocablad gemaakt zijn en meer dan 0,1 % 
cocaïne bevatten, alle esters van ecgonine en 
haar zouten; 

IV. Dihydrooxycodeïnon (waarvan het pa
tent eucodal een zout is), dihydrocodeïnon 
(waarvan het patent dicodide een zout is) , 
dihydromorphinon (waarvan het patent di
laudide een zout is) , acetylodihydrocodeïnon 
of acetylo<lemethylodihydrothebaïne (waarvan 
het patent aced icon een zout is), dihydro
morphine (waarvan het patent paramorfan 
een zout is), haar esters en de zouten van elk 
dezer stoffen en ha ar esters, N-oxymorphine 
(patent-genomorphine ), de derivaten van N
oxymorphine, a lsmede de overige derivaten 
van morphine met vijfwaardige stikstof met 
het karakter van morphine. 

Sub-groep (b): 

Ecgonine, thebaïne en haar zouten, aethers 
van morphine, zooals benzylmorphine, en haar 
zouten, met uitzondering van methylmorphine 
(codeïne), aethylmorph ine en haar zouten. 

G,·oep ll. 

Methylmorphine (codeïne), aethylmorphine 
en haar zou ten. 

De in dit lid genoemde stoffen zullen als 
verdoovende middelen worden beschouwd, 
zelfs indien zij langs synthetischen weg ver
kregen zijn. 

De termen "Groep I" en "Groep II" wij
zen onderscheidenlijk de groepen I en II van 
dit lid aan. 

3. Onder "ruw opium" verstaat men het 
ap, vanzelf gestremd, verkregen uit de doos
,ruchten van den slaapbol (Pa?>aver somnife
lUm L.) en hetwelk slechts de bewerkingen 

heeft ondergaan, nood ig voor de verpakking 
en het vervoer, onverschillig welk het mor
phinegehalte moge zijn. 

Onder " medicinaal opium" verstaat men 
ruw opium, dat de noodige bereidingen heeft 
ondergaan, teneinde het gesch ikt te maken 
voor geneeskundig gebruik, hetzij in poeder
vorm of in korrelachtigen toestand, hetzij ver
mengd met neutrale stoffen, overeenkomstig 
de e ischen van de pha1macopee. 

Onder "morphine" verstaat men het voor
naamste alcaloïde van opium met de schei
kundige fo1mule C17H19O3N. 

Onder "dincetylmorphine" verstaat men 
di acetylmorphine (diamorphine, heroïne), dat 
de formule heeft 

C21H23OsN (C17H17(C2H3O)2OaN). 
Onder "cocablad" verstaat men het blad 

van Erythroxylon Coca Lamarck, van Ery-
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throxylon novo-granatense (Morris) H ierony
mus en van hun variëteiten, van de familie 
van de Erythroxylaceae, en het blad van an
dere soorten van dit geslacht, waaruit cocaïne 
rechtstreeks kan worden getrokken of door 
scheikundige omzetting kan worden verkregen. 

Onder "cocaïne" verstaat men den methyl
ester van de li nksdraaiende benzoylecgonine 
([cc] D 20° = - 16°4 bepaald in een op
lossing van 20 % in chloroform) met de for
mule C17H210,1N. 

Onder "ecgonine" verstaat men de links
draaiende ecgonine ([cc ] D 20° = - 45°6 be-
paald in een oplossing van 5 % in water) met 
de formule C11H1s03N.H20, en a lle derivaten 
van deze ecgonine, die in de industrie ge
bru ikt zouden kunnen worden om opnieuw 
ecgonine te maken. 

De onderstaande verdoovende middelen zijn 
a ls volgt met hun chemische formul es aange
duid: 

4. Onder "vervaardiging" is eveneens be
grepen de raffinage. 

Onder "omzetting" verstaat men de omzet
ting van een verdoovend middel langs schei
kundigen weg met uitzondering van de om
zetting van alcaloïden in hun zouten. 

Wanneer een der verdoovende middelen in 
een ander verdoovend middel wordt omgezet, 
wordt deze bewerking geacht een omzetting te 
zijn ten aanzien van het eerste verdoovende 
middel en een vervaardiging ten aanzien van 
het tweede. 

Onder "ramingen" verstaat men de krach-

tens de artikelen 2 tot 5 van dit Verdrag over
gelegde ramingen en, tenzij het tegendeel uit 
het verband blijkt, ook de aanvullende ra
mingen. 

De term "reservevoorraden" met betrekking 
tot een of ander verdoovend middel duidt aan 
de voorraden vereischt 

i ) voor het normale binnenlandsche gebruik 
in het laud of het gebied, waar die voorraden 
a angehouden worden, 

ii) voor omzetting in dat land of gebied, en 
iii) voor uitvoer. 
De term "Staatsvoorraden" met betrekking 

tot een of ander verdoovend middel duidt aan 
de voorraden, die onder toezicht van den 
Staat, voor gebruik door den Staat en voor 
buitengewone omstand igheden aangehouden 
worden. 

Tenzij het tegendeel uit het verband blijkt, 
wordt het woord · ,,uitvoer" geacht wederuit
voer te omvatten. 

HOOFDSTUK II. - Ramingen. 

Art. 2. 1. De Hooge Verdragsluitende Par
tijen zullen jaarlijks aan het P ermanente Cen
trale Opiumcomité, ingesteld krachtens Hoofo
stuk VI van het Verdrag van Genève, voor 
elk verdoovend middel en voor elk harer ge
bieden, waarop dit. Verdrag van toepassing is, 
r amingen overleggen, in overeenstemming met 
artikel 5 van dit Verdrag. 

2. Wanneer een Hooge Verdragslui tende 
Partij voor eon harer gebieden, waarop dit 
Verdrag van toepass ing is, geen raming heeft 
overgelegd op het tijdstip voorzien bij artikel 
5, lid 4, zal deze raming voor zoover moge
lijk worden opgemaakt door het Orgaan van 
toezicht, voorzien bij artikel 5, Jid 6. 

3. H et Permanente Centrale Opiumcomité 
zal voor landen of gebieden, waarop dit Ver
drag niet van toepassing is, ramingen vra
gen, opgesteld overeenkomstig de bepalingen 
van dit Verdrag. Indien voor een dezer lan
den of gebieden geen raming wordt inge
diend, zal het Orgaan van toezicht deze voor 
zoover mogelijk zelf vaststellen. 

Art. 3. Iedere H ooge Verdragsluitende 
Partij kan, zoo noodig, voor eenig jaar en 
voor eenig gebied aanvull ende ramingen over
leggen voor dat gebied voor dat jaar, onder 
uiteenzetting der redenen, die tot die aan
vullende ramingen noodzaken. 

Art. 4. 1. Iedere raming, die krachtens de 
voorgaande artikelen ingediend wordt met 
betrekk ing tot een der verdoovende middelen, 
benoodigd voor het binnenlandsch gebrui k 
van het land of het gebied, waarvoor die 
raming is opgesteld, zal uitsluitend gegrond 
zijn op de geneeskundige en wetenschappe
lijke behoeften van dat land of dat gebied. 

2. De H ooge Verdragsluitende Partijen 
kunnen behalve reservevoorraden nog Staats
voorraden aanleggen of behouden. 

Art. 5. 1. De ramingen, voorzien bij de 
artikelen 2 tot 4 van dit Verdrag, moeten 
opgesteld worden volgens het model, dat van 
tijd tot tijd door . het Permanente Centrale 
Opiumcomité zal worden voorgeschreven en 
dat door de zorgen van dit Comité aan alle 
Leden van den Volkenbond en aan de Staten 
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niet-Leden, vermeld in artikel 27, wordt me
degedeeld . 

2. De ramingen moeten voor elk der ver
doovende middelen, hetzij in den vorm van 
alcaloïden of zouten of preparaten van alca
loïden of zouten, voor elk jaar en voor elk 
land of gebied aangeven: 

a. De hoeveelheid benoodigd om als zoo
dani g gebruikt te worden voor geneeskundige 
en wetenschappelijke behoeften met inbegrip 
van de hoeveelheid benoodigd voor de ver
vaardiging van preparaten, voor den uitvoer 
waarvan geen uitvoervergunningen vereischt 
zijn, onverschillig of deze preparaten voor bin
nenlandsch gebruik dan wel voor uitvoer be
stemd zijn; 

b. De hoeveelheid benoodigd voor omzet
ting zoowel voor binnenlandsch gebruik a ls 
voor uitvoer · 

c. De res~rvevoorraden, die men wenscht 
in stand te houden; 

d. De hoeveelheid, benoodigd voor het aan
leggev of behoud van Staatsvoorraden, zoo-
als bij artikel 4 voorzien is . · 

Onder totaal der ramingen voor elk land 
of gebied verstaat men de som der hoeveel
heden, sub a en b van dit lid omschreven, 
onder toevoeging der hoeveelheden, die be
noodigd kunnen zijn,. om de reservevoorraden 
en de Staatsvoorraden op het gewenschte peil 
te brengen, of na aftrek van de hoeveelheden, 
waarmede die voorraden dat peil zouden 
overschrijden. Met deze vermeerderingen of 
verminderingen zal evenwel slechts rekening 
worden gehouden voor zoover de betrokken 
Hooge Verdragsluitende Partijen t ijdi g de 
benoodigde ramingen bij het P ermanente Cen
t.rale Comité hebben ingediend. 

3. Iedere raming zal vergezeld gaan van 
een uiteenzetting van de methode gevolgd bij 
de berekening der verschillende hoeveelheden, 
die daarop aangegeven zijn. Indien de be
rekende hoeveelheden een speelruimte laten 
met het oog op mogelijke schommelingen van 
de vraag, zal de raming de grootte van die 
speelruimte moeten aanduiden. Het is wel 
verstaan, dat in het geval van een der ver
doovende middelen, die in groep II begrepen 
zijn of daaronder gebracht kunnen worden, 
het noodig kan zijn een grootere speelruimte 
te laten dan voor de andere verdoovende m id
delen. 

4. Iedere raming zal het P ermanente Cen
trale Opiumcomité moeten bereiken uiterlijk 
op den len Augustus van het jaar, vooraf
gaande a an het jaar, waarvoor de raming 
gemaakt is. 

5. Aanvull ende ramingen zullen terstond 
na haar opstelling aan het Permanente Cen• 
trale Opiumcomité moeten worden · gezonden. 

6. De ramingen zullen door !)en Orgaan 
van toezicht onderzocht worden. De Raad
"evende Opiumcommissie van den Volken
bond, het Permanente Centrale Opiumcomité, 
het Gezondheidscomité van den Volkenbond 
en het Internationale Bureau voor openbare 
gezondheid, zullen elk het recht hebben een 
lid van dit orgaan aan te wijzen. In het 
Secretariaat van het Orgaan van toezicht zal 
worden voorzien door den Secretaris-Generaal 
van den Volkenbond, die voor nauwe samen-

werking met het P ermanente Centrale Comité 
zal zorg dragen. 

Het Orgaan van toezicht zal, voor zoover 
het geen Staatsbehoeften betreft, elke nadere 
inlichting of bijzonderheid, die het noodzake
lijk acht, kunnen vragen ten aanzien van elk 
land of elk gebied, waarvoor een raming is 
ove1·gelegd, hetzij om de raming aan te vul
len, hetzij om daarin opgenomen aanwijzingen 
te verklaren; overeenkomstig de aldus ver
kregen inlichtingen kan het met de toestem
ming van den betrokken Staat de raming 
wijzigen. In geval van een der verdoovende 
middelen, die in groep II begrepen zijn of die 
daaronder gebracht kunnen worden, is een 
summiere verklaring voldoende. 

7. Na in overeenstemming met bovenver
meld lid 6 de ingediende ramingen onder
zocht te hebben, en na in overeenstemming
met artikel 2 de ram ingen voor landen of 
gebieden, voor welke er geen zijn ingediend, 
te hebben vastgesteld, zal het Orgaan van toe
zicht, door bemiddeling van den Secretaris
Generaal, uiterlijk op den len November van 
elk jaar, aan alle Leden van den Volken
bond en de Staten, niet-Leden, vermeld in 
artikel 27, een lijst van de ramingen voor elk 
land of gebied doen toekomen. Voor zoover 
het Orgaan van toezicht zulks noodzakelijk 
zal achten, zal deze lijst vergezeld gaan van 
een overzicht der krachtens bovenvermeld lid 
6 verschafte of gevraagde toelichtingen, en 
van all e opmerkingen, die ·het Orgaan van 
toezicht omtrent elke raming, elke toelich
ting of elk verzoek om toelichting zou wen
sch en te maken. 

8. I edere aanvullende raming, die in den 
loop van het jaar aan het Permanente Cen
trale Opiumcomité wordt medegedeeld, zal 
zonder verwij l door het Orgaan van toezicht 
volgens de in bovenvermelde leden 6 en 7 
aangegeven procedure moeten worden behan
deld. 

HOOFDSTUK III. - B eperking van de 
vervaardiging . 

Art. 6. 1. In geên land of gebied zal ge
durende eenig jaar een hoeveelheid van eenig 
verdoovend middel worden vervaardigd, die 
het totaal der onderstaande hoeveel heden te 
boven gaat: 

a. De hoeveelheid, benoodigd, binnen de 
grenzen der ramingen voor dat land of ge
bied voor dat jaar , voor gebruik als zoodanig 
voor zijn geneeskundige of wetenschappelijke 
behoeften, met inbegrip van de hoeveelheid, 
benoodigd voor de vervaardiging van prepara
ten, voor den uitvoer waarvan geen uitvoer
vergunningen ver(lischt zijn, ongeacht of die 
preparaten voor binnenlandsch gebruik dan 
wel voor uitvoer bestemd zijn ; 

b. De hoeveelheid, benoodigd binnen de 
grenzen der ramingen voor dat land of ge
bied, voor dat jaar, voor omzettirig zoowel ten 
behoeve van binnenlandsch gebruik a ls van 
uitvoer; 

c. De hoeveelheid, die door dat land of 
gebied benoodigd zal zijn, ten einde in den 
loop van het jaar bestellingen voor uitvoer in 
overeenstemming met de bepalingen van dit 
Verdrag uit te voeren; 
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d. De hoeveelheid, eventueel door dat land 
of gebied benoodigd, teneinde de reservevoor
raden op het in de ramingen van het betrok
ken jaar aangeduide peil te houden. 

e. De hoeveelheid, eventueel benoodigd om 
de Staatsvoorraden op het in de ramingen 
voor he t bedoelde jaar aangegeven peil te 
handh aven. 

2. Indien aan het einde van een jaar een 
Hooge Verdragsluitende Partij vaststel t, dat de 
vervaardigde hoeveelheid het totaal der hier
boven aangeduide hoeveelheden overschrijdt, 
met inachtneming der verminderingen, voor
zien bij artikel 7, eerste lid, zal het aldus 
ontstane overschot van de gedurende het vol
gende jaar te vervaardigen hoeveelheid wor
den afgetrokken. Bij de overlegging harer 
jaarlijksche statistieken aan het Permanente 
Centrale Comité zullen de Hooge Verdrag
sluitende Part.ijen de redenen van een derge
lijke overschrijding opgeven. 

Art. 7. Voor ieder verdoovend middel zal 
van de hoeveelheid, waarvan de vervaardiging 
krachtens artikel 6 gedurende eenig jaar in 
eenig land of gebied geoorloofd is, worden 
afgetrokken: 

i) Elke hoeveelheid van het verdoovend 
middel , die ingevoerd is, met inbegrip van 
hetgeen teruggezonden is, verminderd met de 
hoeveelheden, die weder-uitgevoerd zijn; 

ii) Elke hoeveelheid van het verdoovend 
middel , die aangehaald is en als zoodanig 
voor binnenl andsch gebruik of voor omzetting 
benut is. 

Indien het niet mogelijk is gedurende het 
loopende jaar een der bovengenoemde ver
minderingen te bewerkstelligen, zal elke hoe
veelheid, die aan het einde van het jaar als 
surplus overblijft, van de ramingen voor het 
volgende jaar worden afgetrokken. 

Art. 8. De hoeveelheid van eenig verdoo
vend middel , d ie in een land of gebied inge
voerd of vervaardigd is, tene inde in overeen
stemming met de ramingen van dat land of 
gebied te worden omgezet, zal, zoo mogelijk, 
geheel gedurende het tijdperk, voor hetwelk 
de raming geldt, voor dat doel gebruikt moe
ten worden. 

Indien het evenwel onmogelijk is de geheele 
hoeveelheid gedurende het bedoelde tijdped 
op ven dergelijke wijze te gebruiken, zal hel 
gedeelte, dat aan het einde van het jaar nie1 
gebruikt is, van de ramingen voor het vol 
gend jaar voor dat land of gebied worden 
afgetrokken. 

Art. 9. Indien op het oogenblik, waarop 
alle bepalingen van dit Verdrag van kracht 
zullen zijn geworden, de alsdan in een land 
of geb ied aanwezige voorraden van eenig ver
doovend middel de hoeveelheid der reserve
voorraden , die dat land of gebied in over
eenstemming met zijn ramingen wenscht in 
stand te houden, overschrijdt, zal dit over
schot worden afgetrokken van de hoeveelhe id , 
die krachtens de bepalingen van dit Verdrag 
11ormaal gedurende het jaar hetzij zou kunnen 
worden vervaardigd hetzij ingevoerd. 

Indien zulks niet geschiedt, zal de Regee
ring de surplusvoorraden, die bestaan op het 
oogenblik, waarop alle bepalingen van dit 
Verdrag van kracht zullen zijn geworden, in 

bezit nemen. Daarvan zal de R egeering van 
tijd tot tijd slechts zoodanige hoeveelheden 
afgeven, als mogelijk is in overeenstemming 
met d it Verdrag. I edere hoeveelheid, die al
dus in den loop van het jaar zal zijn afge
geven, zal worden afgetrokken van de totale 
hoeveelheid, die gedurende datzelfde jaar het 
zij kan worden vervaardigd hetzij ingevoerd. 

HOOFDSTUK IV. - V erboden en 
B eperkingen. 

Art. 10. 1. De Hooge Verdragsluitende 
Partijen zullen den uitvoer van diacetylmor
phine en haar zouten, alsmede van prepara
ten, die diacetylmorphine of haar zouten be
vatten, uit haar gebieden verbieden. 

2. Echter zal op verzoek van de Regeering 
van een land, waar geen diacetylmorphine 
wordt vervaard igd, iedere Hooge Verdragslui
tende Partij den uitvoer naar zulk een land 
kunnen toestaan van de hoeveelheden diace
tylmorphine, van haar zouten en van prepa
raten , die diacetylmorph ine of haar zouten 
bevatten, die voor de geneeskundige en we
tenschappelijke behoeften van dat land be
noodigd zijn, op voorwaarde, dat zulk een ver
toek verg·ezeld is van een invoercertificaat en 
dat de zending gericht is aan het in het certi
licaat vermelde R egeeringsbureau. 

3. Alle op deze wijze ingevoerde hoeveel
heden zullen door de Regeering van het in
voerende land en onder haar verantwoordelijk
heid in den handel worden gebracht. 

Art. 11. 1. De handel in en de vervaardi
ging ·voor den handel van eenig product, ver
kregen uit een der phenantreen-alcaloïden van 
opium of uit de ecgonine-achtige alcaloïden 
van cocablad, dat op den dag van heden niet 
gebruikt wordt voor geneeskundige of weten
schappelijke doeleinden, zullen in eenig land 
of gebied slechts lnrnnen worden toegestaan, 
indien op een wijze, die door de Regeering 
aannemelijk is geacht, is vastgesteld, dat het 
product geneeskundige of wetenschappelijke 
waarde heeft. 

Tenzij de Regeering beslist, dat zoodanig 
product geen gevaar voor verslaving oplevert 
of niet kan worden omgezet in een product, 
dat verslaving kan teweegbrengen, mogen de 
hoeveelheden, waarvan de vervaardiging in 
afwachting van de hieronder vermelde beslis
singen toegestaan is , niet het totaal der bin
uenlandsche behoeften van dat land of gebied 
voor geneeskundige en wetenschappel ijke doel
e inden en de hoeveelheid, benoodigd om aan 
de uitvoerbestellingen te voldoen, overschrij
den , en zullen de bepalingen van dit Verdrag 
op zoodanig product van toepassing zijn. 

2. De Hooge Verdragsluitende Partij, die 
den J-iandel in of de vervaardiging voor den 
handel van een zoodanig product toestaat, zal 
daarvan onmiddellijk kennis geven aan den 
Secretaris-Generaal van den Volkenbond, d ie 
dit bericht ter kennis van de andere Hooge 
Verdragsluitende Partijen en van het Gezond
heidscomité van den Bond zal brengen. 

3. Na de vraag te hebben voorgelegd aan 
het Permanent Comité van het Internationale 
Bureau voor openbare gezondheid te P arijs, 
zal het Gezondheidscomité beslissen, of het 
betrokken product verslaving kan veroorzaken 
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(en dientengevolge gel ijkgesteld moet worden 
met de in sub-groep a van groep I vermelde 
verdoovende middelen), dan wel of het in een 
dier verdoovende middelen kan worden om
gezet (en di entengevolge kan worden gelij k
gesteld met de in sub-groep b van groep I 
of in groep II vermelde verdoovende midde
len) . 

4. Indien het Gezondheidscomité uitmaakt, 
dat het product niet is een verdoovend mid
del, in staat vers lav ing teweeg te brengen, 
maar in een zoodanig verdoovend middel kan 
worden omgezet, zal de vraag, of dit ver
doovende middel onder sub-groep b van groep 
I of wel onder groep II komt te vallen, aan 
de beslissing van een comité van drie des
kundigen worden onderworpen, die bevoegd 
zijn de zaak uit wetensch appel ijk en technisch 
oogpunt te onderzoeken. Twee dezer deskun
di gen zullen onderscheidenlijk door de be
langhebbende R egeer ing en door de Raad
gevende Opiumcommiss ie worden aangewezen, 
welke deskundigen wederom een derde aan
wijzen. 

5. Ieder krachtens de voorgaande twee le
den genomen besl issing zal ter kennis van den 
Secretari s-Generaal van den Volkenbond ge
bracht worden, die daarvan mededeeling zal 
doen aan all e Leden van den Volkenbond en 
aan de Staten, niet-Leden, vermeld in artikel 
27. 

6. Indien deze beslissingen van zoodanigen 
aard zijn, dat het product verslaving ~an te
weegbrengen, of omgezet kan worden 111 een 
verdoovend middel, dat zulks kan doen, zul
len de Hooge Verdragsluitende Partijen, on
middellijk na ontvangst van de mededeeling 
van den Secretaris-Generaal, op het verdoo
vend middel de betrekkelijke bepalingen van 
het Verdrag toepassen, naar mate het onder 
groep I of onder groep II zal zijn gebrach t. 

7. Op verzoek van iedere H ooge V erdrag
slui tende P artij , gedaan aan den Secretaris
Generaal kan elke dusdanige beslissing in 
het licht 'van later verkregen ervaring en vol
gens de hierboven aangegeven procedure her
zien worden. 

Art. 12. 1. De in- of ui tvoer van eenig 
verdoovend middel afkomstig van, of met be
stemming naar het gebied van een Hooge 
\,"erdragsluitende P artij , zullen slechts in 
OYereenstemming met de bepalingen van dit 
Verdrag kunnen plaats vinden. 

2. De ingevoerde hoeveelheden van eenig 
verdoovend middel in eenig land of gebied en 
voor eenig jaar zullen niet hooger mogen zijn 
dan het totaal van de ramingen, aangegeven 
in artikel 5, en van de hoeveelheid door dat 
land of gebied gedurende hetzelfde jaar uit
gevoerd, met a ftrek van de in het land of 
gebied gedurende hetzelfde jaar vervaardigde 
hoeveelheid. 

HOOFDSTUK V. - To ezicht. 

Art. 13. 1. a. De H ooge Verdragsluitende 
Partijen zullen op all e verdoovende middelen 
van groep I de bepalingen van het Verdrag 
van Genève toepassen, zooals dit Verdrag de 
toepassing voorsrhrijft op de stoffen, vermeld 
in zijn artikel 4 (of daarmede overeenkomstige 
bepalingen) . De Hooge Verdragsluitende Par-

tijen zullen deze bepalingen eveneens toepassen 
op de in evengenoemd artikel 4 bedoelde prepa
raten van morphine en cocaïne en op alle 
preparaten, gemaakt, van andere verdoovende 
middelen van groep I , behalve de preparaten, 
die aan de werking van het Verdrag van 
Genève kunnen worden onttrokken krachtens 
artikel 8 van dat Verdrag. 

b. De Hooge Verdragsluitende Partijen 
zullen oplossingen en verdunningen van mor
phine of cocaïne, of van haar zouten, met 
onwerkzame stoffen, hetzij vloeibaar of vast, 
en die 0,2 % of minder morphine, of 0.1 % 
of minder cocaïne bevatten, op denzelfden 
voet behandelen als preparaten, die een hoo
ger percentage bevatten. 

2. De Hooge Verdragsluitende Partijen 
zul len op de verdoovende middelen, die in 
g roep II begrepen zijn of daaronder gebracht 
kunnen worden, de volgende bepalingen van 
het Verdrag van Genève of daarmede over
eenkomstige bepalingen toepassen: 

a. De bepalingen der artikelen 6 en 7, 
voor zoover zij betrekking hebben op de ver
vaard iging, den invoer, den uitvoer van en 
den groothandel in deze verdoovende midde
len · 

b'. De bepalingen van Hoofdstuk V , be
halve voor wat betreft de samenstellingen, 
die een dezer verdoovende middelen bevatten 
en die voor normaal therapeutisch gebruil 
geschikt zijn ; 

c. De bepalingen van de leden 1 b, c en , 
en van lid 2 van artikel 22, met dien ver
stande: 

i) dat de in- en uitvoerstatistieken jaar
lijks in plaats van driemaandelijks kunnen 
worden ingezonden, en 

ii) dat lid 1 b en lid 2 van artikel 22 niet 
Yan toepassing zullen zijn op de preparaten, 
die een dezer verdoovende middelen bevatten. 

Art. 14. 1. De Regeeringen, die een uit
voervergunning hebben afgegeven voor den 
uitvoer van een verdoovend middel, dat in 
g roep I begrepen is, of daaronder kan worden 
gebracht, met bestemming naar landen of 
gebieden, waarop noch dit Verdrag, noch het 
Verdrag van Genève van toepassing is, zullen 
daarvan terstond kennis geven aan het Per
m anente Centrale Com ité. H et zij wel v,oe
staan, dat, indien de aanvragen tot uitvoer 
5 kilogram of meer beloopen, de vergunning. 
niet zal worden afgegeven, voordat de R egee
ring bij het Permanente Centrale Comi té de 
zekerheid zal hebben ontvangen, dat de uit
voer niet een overschrij ding der ramingen 
voor het land of gebied van invoer zal teweeg
brengen. Indien het Permanente Centrale Co
mi té doet weten, dat er een overschrijding zal 
plaats hebben, zal de Regeering den uitvoer 
van de hoeveelheid, die die overschrijding 
zou teweegbrengen, niet toestaan. 

2. Indien blijkt uit de tot het Perm anente 
Centrale Comité gerichte opgaven van in- en 
uitvoeren, of uit de krachtens het voorgaande 
lid aan dit Comité gedane kennisgevingen, 
dat de hoeveelheid , die uitgevoerd is, of 
waarvan de uitvoer toegestaan is, naar eenig 
land of gebied, het totaal der ramingen, be
doeld in artikel 5, voor dat land of gebied, 
vermeerderd met de hoeveelheden, waarvan 
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de uitvoer is vastgesteld, te boven gaat, zal 
het Comité daarvan terstond kennis geven aan 
alle Hooge Verdragsluitende Partijen. Deze 
zullen gedurende dat jaar geen nieuwen uit
voer naar dat land of gebied toestaan, be-
halve , 

i) in het geval, dat een aanvullende ra
ming voor dat land zal zijn ingediend, zoo
wel voor elke hoeveelheid, die te veel is in
gevoerd, als voor de aanvullende hoeveelheid, 
die verlangd wordt, of 

ii) in de uitzonderlijke gevallen, dat de 
uitvoer, naar het oordeel van de Regeering 
van het land van uitvoer, noodzakelijk is in 
het belang der menschheid of voor de be
handeling van zieken. 

3. Het Permanente Centrale Comité zal 
elk jaar een staat samenstellen, die voor elk 
land of gebied voor het voorafgaande jaar 
aangeeft: 

a. De ramingen ten aanzien van elk ver
doovend middel; 

b. De verbruikte hoeveelheid van elk ver 
doovend middel ; 

c. De vervaardigde hoeveelheid van elk 
verdoovend middel ; 

d. De omgezette hoeveelheid van elk ver
doovend middel; 

e. De ingevoerde hoeveelheid van elk ver
doovend middel ; 

f. De uitgevoerde hoeveelheid van elk ver
doovend middel; 

g. De hoeveelheid van elk verdoovend mid
del, gebruikt voor het maken van preparaten, 
voor der. uitvoer waarvan uitvoervergunningen 
niet vereischt zijn. 

Indien uit dezen staat blijkt, dat een der 
Hooge Verdragsluitende Partijen is of kan 
zijn te kort geschoten in het voldoen aan de 
verplichtingen, voorzien in dit Verdrag, zal 
het Comité het recht hebben aan die Partij 
door tusschenkomst van den Secretaris-Gene
raal van den Volkenbond uitleg te vragen. De 
in de leden 2 tot 7 van artikel 24 van het 
Verdrag van Genève voorgeschreven proce
dure zal alsdan van toepassing zijn. 

Het Comité zal bovenbedoelden staat zoo 
spoedig mogelijk openbaar maken en dezen, 
tenzij het zulks niet noodzakelijk acht, doen 
vergezellen van een overzicht der krachtens 
het voorgaande lid gegeven of gevraagde uit
leggingen, alsmede van de opmerkingen, die 
het naar aanleiding van deze uitleggingen of 
verzoeken om uitl egging zou wenschen te ma
ken. 

Het Permanente Centrale Comité zal alle 
nooc!,ge maatregelen nemen, dat de statistie
ken en andere inlichtingen, waarover het 
overeenkomstig dit Verdrag beschikt, niet 
openbaar worden gemaakt op zoodanige wijze, 
dat hierdoor de handelingen van speculanten 
zouden word,m w,rr,emakkel ijkt, of schade zou 
worden toegebracht aan den wettigen handel 
van een van de Hooge Verdragsluitende Par
tijen. 

HOOFDSTUK VI. - Administratieve 
Bepalingen. 

Art. 15. De Hooge Verdragsluitende Par
tijen zullen all e wetgevende of andere maat
regelen treffen, die noodig zijn om in haar 

gebieden aan de bepalingen van dit Verdrag 
uitvoering te geven. 

Voor zoover zij zulks niet reeds gedaan heb
ben, zullen de Hooge Verdragsluitende Par
tijen een afzonderlijke administratie in het 
1 even roepen, die tot taak zal hebben: 

a. De voorschriften van dit Verdrag toe 
te passen; · 

b. Den handel in verdoovende middelen te 
regelen en daar0p het noodige toezicht te 
houden; 

c. Den strijd tegen de verslaving aan ver
doovende middelen te organiseeren, door alle 
nuttige maatregelen te treffen om de uitbrei
ding daarvan te verhinderen en den smokkel
handel te bestrijden. 

Art. 16. 1. Ieder der Hooge Verdragslui
tende Partijen zal een nauwlettend toezicht 
uitoefenen op: 

a. De hoe·,eelheden grondstof en vervaar
digde verdoovende middelen, die zich in het 
bezit van eiken fabrikant bevinden voor de 
vervaardiging van en de omzetting ir, eenig 
verdoovend middel, of voor eenig ander doel; 

b. De hoeveelheden voortgebrachte verdoo
rnnde middelen (of preparaten, welke die ver
doovende middelen bevatten); 

c. De wijze, waarop over de aldus voort
gebrachte verdoovende middelen en prepara
ten beschikt wordt, met name de uitgifte uit 
de fabriek aan den handel. 

2. De Hooge Verdragsluitende Partijen 
zullen niet toestaan, dat zich in de handen 
van eenigen fabrikant eenige hoeveelheid 
grondstof ophoopt, die de hoeveelheden, be
noodigd voor de economische werking van het 
bedrijf , waarbij de op de markt heerschende 
omstandigheden in acht genomen moeten wor
den, overschrijdt. De hoeveelheden vondstof. 
die zich op eenig oogenblik in het bezit van 
eenigen fabrikant bevinden, zullen de hoe
veelheden, benoodigd voor de vervaardiging 
gedurende de volgende zes maanden, niet te 
boven gaan, tenzij de Regeering, na een on
derzoek te hebben ingesteld, van oordeel is, 
dat buitengewone omstandigheden de ophoo
ping van grootere hoeveelheden rechtvaardi
gen. De totale hoeveelheden, die aldus zullen 
kunnen worden opgehoopt, zullen echter niet 
de behoefte voor één jaar mogen te boven 
gaan. 

Art. 17. Ieder der Hooge Verdragsluitende 
Partij en zal van eiken in haar gebieden ge
vestigden fabrikant verlangen , dat hij drie
maandel ijksche opgaven indient, waaruit zal 
blijken: 

a. De hoeveelheden aan grondstof en aan 
elk verdoovend middel , die hij in zijn fabriek 
ontvangen heeft, alsmede de hoeveelheden der 
verdoovende middelen, of van elk ander pro
duct, welk het ook zij, dat met behulp van 
een dezer stoffen wordt vervaardigd. Bij de 
opgave der hoeveelheden grondstof, die hij 
op die wijze ontvangen heeft, zal de fabrikant 
het gehalte aan morphine, cocaïne of ecgonine 
daarvan, of dat daaruit kan worden getrok
ken, opgeven. Dit gehalte zal worden be
paald volgens een door de Regeering voor
geschreven methode, en op een wijze, die de 
Regeering bevredigt; 

b. De hoflveelheden, hetzij van grondstof-
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fen, hetzij van producten, met behulp dezer 1 

grondstoffen vervaardigd, die gedurende het 
kwartaal zijn verbru ikt; 

c. De hoeveelheden, die aan het eind van 
het kwartaal in voorraad bl ij ven. 

Ieder der Hooge Verdragsluitende Partijen 
zal van elk der in haar gebieden gevestigde 
groothandelaren verlangen, dat zij aan het 
einde van elk jaar een opgave indienen, waar
uit voor elk verdoovend middel blijkt, welke 
hoeveelheid van dat verdoovend middel ver
vat is in de preparaten, gedurende het jaar 
in- of uitgevoerd, voor den in- of uitvoer 
waarvan geen vergunning vereischt is. 

Art. 1 8. I eder der Hooge Verdragsluiten
de Partijen verbindt zich ertoe, dat alle ver
doovende middelen van groep I , die zij in 
den onwettigen handel zal aanhalen, zullen 
worden vernietigd, in niet verdoovende stoffen 
zullen worden omgezet, of zullen worden aan
gehouden voor geneeskundig of wetenschap
pelijk gebruik, hetzij door de Regeering, hetzij 
cnder haar toezicht, zoodra deze verdoovende 
middelen niet meer benoodigd zullen zijn 
voor de rechtspleging, of voor eenige andere 
handeling vanwege de autoriteiten van den 
Staat. In elk geval zal diacetylmorphine ver
nietigd of omgezet moeten worden. 

Art. 19. De Hooge Verdragsluitende Par
tijen zullen verlangen, dat de etiketten, waar
onder oenig verdoovend middel , of een pre
paraat, dat een verdoovond middel bevat, te 
koop wordt aangeboden, het percentage aan 
verdoovende middelen zullen aangeven. Deze 
etiketten moeten daarvan ook den naam aan
geven, op de wijze, bepaald in de nationale 
wetgeving. 

HOOFDSTUK VII. - Algemeene B e
palingen. 

Art. 20. l. I edere Hooge Verdragsluitende 
Partij, in eenig gebied waarvan eenig verdoo
vend m iddel zal worden vervaardigd of om
gezet op het oogenblik van de inwerkingtre
d ing van dit Verdrag, of die, op dat oogen
blik of later, voornemens zal zijn in zijn ge
bied voor deze vervaardiging of omzetting 
verlof te geven, zal een kennisgeving aan den 
Secretaris-Generaal van den Volkenbond zen
den, waarin wordt opgegeven, of de vervaar
diging of omzetting ui tsluitend voor binnen
landsche behoeften, of eveneens voor uitvoer 
zal dienen, en op welk oogenblik deze ver
vaardiging of omzetting zal aanvangen; deze 
kennisgeving zal eveneens de verdoovende 
middelen, die zullen worden vervaardigd of 
omgezet, aanduiden, alsmede de namen en 
a dressen van de personen of f irma's, die 
daartoe een vergunning hebben bekomen. 

2. Indien de vervaa rdiging of omzetting 
van eenig verdoovend middel in haar gebied 
ophoudt, zal de Hooge Verdragsluitende Par
tij daarvan een kenn isgeving zenden aan den 
Secretaris-Generaal van den Volkenbond, 
waarbij de datum en de plaats, waarop deze 
vervaardiging is opgehouden of zal ophouden, 
wordt aangegeven, en waarbij de verdoovende 
middelen, waarom het gaat, worden aange
duid, evenals de betrokken personen en fir
ma's met hun namen en adressen. 

3. De krachtens de leden 1 en 2 verstrekte 

in lichtingen zullen door den Secretaris-Gene
raal ter kennis van de Hooge Verdragsluiten
de Partijen worden gebracht. 

Art. 21. De Hooge Verdragsluitende Par
tijen zullen elkander door bemiddeling van 
den Secretaris-Generaal van dep Volkenbond 
mededeeling doen van de wetten en regle
menten, die zijn uitgevaardigd, teneinde aan 
dit Verdrag uitvoering te geven, en zullen 
den Secretari s-Generaal jaarlijks een verslag 
doen toekomen met betrekking tot de werking 
van het Verdrag in haar gebieden, volgens 
een formulier, vastgesteld door de Raadgeven
de Commissie voor den handel in opium en 
andere schadelijke verdoovende m iddelen. 

Art. 22. De Hooge Verdragslui tende Par
t ijen zullen in de jaarlijks door haar aan het 
Permanente Centrale Comité gezonden statis
tieken melding maken van de hoeveelheden 
der verdoovende middelen, di e door de fabri
kanten en groothandelaren worden gebruikt 
voor het maken van preparaten, bestemd voor 
binnenlandsch gebruik of voor u itvoer, voor 
<len uitvoer waarvan geen vergunningen ver
c ischt zijn. 

De Hooge Verdragsluitende Partijen zullen 
eveneens in haar statistieken opnemen een 
overzicht van de door de fabrikanten krach
tens artikel 17 ingediende opgaven. 

Art. 23. De Hooge Verdragsluitende Par
tijen zullen elkander door bemiddeli ng van 
den Secretari s-Generaal van den Volkenbond 
zoo spoedig mogelijk inlichtingen doen toe
komen omtrent elk geval van onwettigen han
del, dat door haa r ontdekt is, en dat van be
lang kan zijn, hetzij wegens cle hoeveelhe id 
der verdoovende middelen, die daarbij betrok
ken is, hetzij wegens de aanwijzingen, di e dat 
geval kan verschaffen omtrent de bronnen, 
waaruit voor den onwettigen handel verdoo
vende middelen worden verkregen, hetzij om
trent de door de onwettige handel aren ge
volgde werkwijzen. 

Zoo mogelijk zullen deze inlichtingen aan
geven: 

a. Den aard en de hoeveelheid der betrek
kel ij ke verdoovende middelen; 

b. Den oorsprong der verdoovende middelen, 
hun merken en etiketten; 

c. De plaatsen, waar de verdoovende mid
delen in den smokkelhandel gebracht zijn ; 

d. De plaatsen, van waar de verdoovende 
middelen afgezonden zijn en de namen der 
expediteurs, expeditie-agenten of commission
nairs, de wijzen van consignatie en de namen 
en adressen van den geadresseerde, voor zoo
ver deze bekend zijn ; 

e. De door de smokkelaars gevol gde werk
wijzen en wegen en eventueel de namen der 
schepen, die voor het vervoer gediend heb
ben : 

/. · De door de Regeering getroffen maat
regelen ten aanzien van de bij den smokkel 
handel betrokken personen, met name de
genen, die voorzien waren van vergunningen 
en verloven, alsmede de opgelegde straffen; 

g. Alle andere in! ichtingen, die tot bestrij
d ing van den onwettigen handel zouden kun
nen bijdragen . 

Art. 24. Dit Verdrag zal de Verdragen van 
's-Gravenhage van 1912 en van Genève van 
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1925 in de betrekkingen tusschen de Hooge 
Verdragsluitende Partijen, die door ten min
ste één dezer l aatste Verdragen gebonden zijn, 
aanvullen. 

Art. 25. Indien tusschen de Hooge- Ver
<Ïragsluitende Partijen eenig geschil rijst no
pens de uitlegging of toepassing van dit Ver
drag en indien dit geschil niet op bevredigen
de wijze is opgelost kunnen worden langs di
plomatieken wog, zal het worden geregeld 
overeenkomstig de bepalingen, die tusschen 
de partijen van kracht zijn met betrekking 
tot de regeling van internationale geschillen. 

Ingeval zoodanige bepalingen niet zouden 
bestaan tusschen de bij het geschil betrokken 
partijen, zullen zij het geschil onderwerpen 
aan een scheidsrechterlijke of rechterlijke pro
cedure. Bij gebreke aan overeenstemming ten 
aanzien van de keuze van een ander gerecht 
zullen zij, op verzoek van een harer, het ge
schil onderwerpen aan het P ermanente Hof 
van Internationale Justitie, indien zij alle 
Partij zijn bij het Protocol van 16 December 
1920 nopens het Statuut van dit Hof, en, in
dien zij niet alle Partij bij dit Protocol zijn, 
aan een scheidsgerecht, dat samengesteld zal 
worden overeenkomstig het H aagsche Verdrag 
van 18 October 1907 nopens de vreedzame be
leohting van internationale geschillen. 
Art. 26. Iedere Hooge Verdragsluitende 

Partij kan op het oogenbl ik van onderteeke
ning, bekrachtiging of toetreding verklaren, 
dat zij door de aanvaarding van dit Verdrag 
geen verplichting op zich neemt ten aanzien 
van alle of eenige van haar koloniën, protec
toraten, overzeesche gebieden of gebieden, die 
onder haar suzereiniteit of mandaat zijn ge
plaatst, en dit Verdrag zal niet van toepas
si ng zijn op de gebieden, die in een zoodanige 
verklaring zijn genoemd. 

Iedere Hooge Verdragsluitende Partij kan 
later ten allen tijde ter kennis van den 
S cretaris-Generaal van den Volkenbond bren
gen, dat zij wenscht, dat dit Verdrag van toe
passing zal zijn op alle of eenige gebieden, 
die in eon verklaring als bedoeld in het voor
gaande lid, zijn genoemd, en dit Verdrag zal 
van toepassing zijn op alle gebieden, die in 
deze medede.eling worden genoemd, als in het 
geval van een land, dat het Verdrag be
krachtigt of tot het Verdrag toetreedt . .. 

Iedere Hooge Verdragslui tende PartJJ kan 
ten allen tijde na afloop van het tijdperk 
van vijf jaren, voorzien bij artikel 32, verkla
ren, dat zij de toepassing van dit Verdrag op 
alle of eenige van haar koloniën, protectora
ten, overzeesche gebieden of gebiede~, die 
onder haar suzereiniteit of mandaat ZIJD ge
plaatst, wenscht te beëindigen,_ en het __ Ver
drag zal . ophouden van toepassmg te z1J n op 
de gebieden, die in een zoodanige ve~klaring 
zijn genoemd, als gold het een opzeggmg, ge
daan overeenkomstig de bepalingen van ar
t ikel 32. 

De Secretaris-Generaal van den Volkenbond 
zal aan alle Leden van den Volkenbond en 
aan de Staten niet-Leden, bedoeld in artikel 
27, de verklaringen en mededeelingen, die 
krachtens dit artikel ontvangen worden, mede
deelen. 

Art. 27. Di t Verdrag, waarvan de Fransche 

en Engelsche teksten beide authentiek zijn, zal 
de dagteekening van heden dragen en zal tot 
31 December 1931 kunnen worden ondertee
kend namens ieder Lid van den Volkenbond 
of namens iederen Staat niet-Lid, die zich 
heeft doen vertegenwoordigen op de Conferen
tie, die dit Verdrag hooft opgesteld, of aan 
wien de R aad van den Volkenbond daartoe 
afschrift van dit Verdrag heeft doen toeko
men. 

Art. 28. Dit Verdrag zal worden bekrach
tigd. De oorkonden van bekrachtiging zullen 
worden overgelegd aan den Sooretaris-Gene
raal van den Volkenbond, die van de neder
legging daarvan mededeeling zal doen aan 
alle Leden van den Volkenbond en aan de 
Staten niet-Leden, bedoeld in het voorgaande 
artikel. 

Art. 29. Van 1 J anuari 1932 af zal ieder 
Lid van den Volkenbond en iedere Staat niet
Lid, bedoeld in artikel 27, tot dit Verdrag 
kunnen toetreden. 

De oorkonden van toetreding zullen wor
den overgelegd aan den Secretaris-Generaal 
var: den Volkenbond, die van de nederlegging 
daarvan ·mededeeling zal doen aan alle Leden 
van den Volkenbond en aan de Staten niet
Leden, bedoeld in genoemd artikel. 

Art. 30. Dit Verdrag zal in werking tre
den negentig dagen nadat de Secretaris-Gene
raal van den Volkenbond de bekrachtiging of 
toetreding zal hebben ontvangen van vijf en 
tw int ig Leden van den Volkenbond of Staten 
niet-Leden, waaronder begrepen vier van de 
navolgende Staten: 

Dui tschland, de Vereenigde Staten van 
Amerika, Frankrijk, het Vereenigd Konink
rijk van Groot-Britannië en Noord-Ierland, 
Japan, Nederland, Zwitserlánd, Turkije. 

De andere bepalingen dan de artikelen 2 tot 
5 zullen evenwel slechts van toepassing wor
den op den l en J anuari van het eerste jaar, 
waarvoor krachtens de artikelen 2 tot 5 ra
mingen zullen zijn ingediend. 

Art. 31. De bekrachtigingen of toetredin
;en, die zijn nedergelegd na den datum van 
de inwerkingtreding van dit Verdrag, zullen 
van kracht worden na afloop van een termijn 
van negentig dagen vanaf den dag harer ont
vangst door den Secretaris-Generaal van den 
Volkenbond. . 

Art. 32. Na afloop van een termijn van 
vijf jaren vanaf de inwerkingtreding van dit 
Verdrag zal het kunnen worden opgezegd door 
middel van een geschreven stuk, nedergelegd 
bij den Secretaris-Generaal van den Volken
bond. Indien <leze opzegging door den Secre
taris-Generaal op den eersten Juli of op een 
vroeg-eren datum van eenig jaar is ontvangen, 
zal zij op den eersten Januari van het volgen
de jaar van kracht worden en, indien zij na 
den eersten ,Juli is ontvangen, zal zij van 
kracht worden als ware zij ontvangen op den 
eersten Juli of op een vroegeren datum van 
het volgende jaar. Elke opzegging zal slechts 
van kracht worden voor het Lid van den 
Volkenbond of den Staat niet-Lid, namens 
wien zij zal zijn nedergelegd. 

De Sooretaris-Generaal van den Volken
bond zal de aldus ontvangen opzeggingen ter 
kennis brengen van alle Leden van den Vol-



1933 13 JUNI (S. 322) 364 

kenbond en alle Staten niet-Leden, bedoeld 
in a rtikel 27. 

Indien ten gevolge van opzeggingen, die te
gelijkertijd of achtereenvolgens hebben plaats 
gevonden, het aantal der L eden van den Vol
kenbond of Staten niet-Leden, die door dit 
Verdrag gebonden zijn, tot minder dan vijf 
en twintig zal zijn teruggebracht, zal het Ver
drag ophouden van kracht te zijn vanaf den 
dag, waarop de laatste dezer opzeggingen 
overeenkomstig de bepal ingen van dit artikel 
zal zij n van :kracht geworden. 

Art. 33. Een verzoek tot herziening van dit 
Verdrag kan ten allen tijde door ieder Lid 
van den Volkenbond of door iederen Staat 
niet-Lid, die door het Verdrag gebonden is, 
worden gedaan door m iddel van een kennis
geving, gericht tot den Secretaris-Generaal 
van den Volkenbond. Deze kennisgeving zal 
door den Secretaris-Generaal ter kennis wor
den gebracht van alle overige Leden van den 
Volkenbond en Staten niet-Leden, die a ldus 
gebonden zijn, en, indien zij ten minste door 
een derde van de Hooge Verdragslmtende 
Partijen wordt ondersteund, verplichten deze 
zich in een Conferentie bijeen te komen, ten
einde het Verdrag te herzien. 

Art. 34. Dit Verdrag zal worden gere
gistreerd door den Secretaris-Generaal van 
den Volkenbond op den dag zijner inwerking
treding. 

Ten blij ke waarvan de bovengenoemde Ge
volmachtigden dit Verdrag hebben ondertee
kend. 

Gedaan te Genève, den dertienden Juli 
r,egentienhonderdeenendertig, in één enkel 
exemplaar, dat zaL worden nedergelegd in het 
archief van het Secretariaat van den Volken
bond en waarvan de voor eensluidend ge
waarmerkte a fschriften aan alle Leden van 
den Volkenbond en a lle Staten niet-Leden, 
bedoeld in artikel 27, zullen worden toegezon
den. 

Duitschland: Freiherr von Rheinbaben. 
Dr. Kahl er. 

V ereenigde Staten van Amerika: 
John K . Caldwell. 
Harry J. Anslinger. 
Walter Lewis Treadway. 
Sanborn Y oung. 

1. D e Regeering van de Vereenigde Staten 
van Amerika behoudt zich het recht voor, met 
het oog op binnenlandsch toezicht en toe
zicht op den invoer in en den uitvoer uit 
onder haar gezag geplaatste gebieden van 
opium, coca-blad, al hun derivaten en gelijk
soortige langs synthetischen weg verkregen 
producten, strengere maatregelen dan de be
palingen van dit Verdrag toe te passen. 

2. De Regeering van de Vereenigde Sta
ten van Amerika behoudt zich het recht voor, 
teneinde toezicht uit te oefenen op den door
voer door haar gebieden van ruw opium, 
coca-blad, al hun derivaten en gelijksoortige 
langs synthetischen weg verkregen producten, 
rr1aatregelen toe te passen, volgens welke de 
overlegging van een invoervergunning, afge
geven door het land van bestemming, a ls 

1 voorwaarde mag worden gesteld voor de toe
stemming tot doorvoer door haar gebied. 

3. De Regeering van de Vereenigde Staten 
acht het niet mogelijk zich te verplichten in
en uitvoerstatistieken aan het Permanente 
Centrale Opiumcomité te zenden binnen een 
termijn van zestig dagen na afloop van het 
tijdperk van drie maanden, waarop die sta
tistieken betrekking hebben. 

4. De R egeering van de Vereenigde Staten 
van Amerika acht het niet mogelijk zich te 
verplichten de hoeveelheden der voor Regee
ringsdoeleinden aangekochte of ingevoerde 
verdoovende middelen afzonderlijk op te ge
ven. 

5. De Gwolmaohtigden van de Vereenigde 
Staten van Amerika verklaren uitdrukkelijk, 
dat de onderteekening op dezen dag van het 
Verdrag tot beperking van de vervaardiging 
en tot regeling van de distributie van ver
doovende middelen door hen uit naam van de 
Vereenigde Staten van Amerika niet moet 
worden uitgelegd als te beteekenen, dat de 
Regeering van de Vereenigde Staten van 
Amerika een regiem of een eenheid, die het 
Verdrag onderteekent of tot het Verdrag toe
treedt, zou erkennen als de Regeering van 
een land, indien dat regiem of die eenheid 
niet door de R egeering van de Vereenigde 
Staten van Amerika als de Regeering van dat 
land erkend wordt. 

6. Ve,·der verklaren de Gevolmachtigden 
van de V ereenigde Staten van Amerika, dat 
de deelneming van de Vereen igde Staten van 
Amerika aan het heden onderteekende Ver
drag tot beperking van de vervaardiging en 
tot regeling van de distributie van verdooven
de middelen geen enkele verplichting van de 
zijde van de Vereeuigde Staten van Amerika 
inhoudt jegens een land, dat vertegenwoor
digd is door een regiem of een eenheid, die 
de Regeering van de Vereenigde Staten van 
Amerika niet erkent als de Regeering van 
dat land, totdat dat land een door de Regee
ring van de Vereenigde Staten van Amerika 
e rkende R egeering zal hebben. 

,1 rgentinië : 

Oostenrijk: 

B elgië : 

B olivia: 

Brazilië : 

J . K. c. 
H. J . A. 
W. L. T. 

S. IJ. 
Ad rtferend,11n 
Fernando Perez. 

E. Pflügl. 
Dr. Bruno Schultz. 

Dr. F. de Myttenaere. 

M. Cuellar. 

R aul do Rio Branco. 

Groot-Britannië en Noord-/ erland: 
evenals alle deeleo van het Britsche Rijk, 

die niet afzonderlijk Lid van den Volken
bond zijn. 

Canada: 

Britsch-lndië: 
Chili: 
Costa-Riea: 

M alcolm Delevingne. 

C. H. L. Sharman. 
W. A . Riddell. 
R. P . Paranjpye. 
Enrique J. Gajardo V. 
Viriato Figueredo Lora. 
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Cuba: G. de Bl anck. 
Dr. B. Primelles. 

Denemarken: Gustav Rasmussen. 
Vrije Stad Dantzig: 

F. Sokal. 
Dominicaansche R epublic k: 

Ch. Ackermann. 
Egypte: T. W. Russell. 
Spanje : .Jul io Casares. 
Ethiopië: Graaf Lagarde, H ertog van 

Entotto. 
Frankrijk: 

D EI Fransche R egeering m aakt voor 
zoover betreft de koloniën, protectora
ten en mandaatgebieden, die onder 
haar gezag geplaatst zijn, alle voor
behouden ten aanzien van de moge-
1 ijkheid regelmatig binnen den vast
gestelden tijd de driemaandelijksche 
statistieken, bedoeld in artikel 13, 
over te leggen . 

G. Bourgois. 
Griekenland: R. Raphaël. 
Guatemala: Luis Martinez Mont. 
Hedjaz, N edjid en .4.f-
hankelij ke Gebieden: 

Hafiz Wahba. 
Itali ë: Cavazzoni Stefano. 
Japan: S. Sawada. 

S . Ohdachi. 
Liberia: Dr. A. Sottile. 

Onder voorbehoud van bekrachtiging 
door den Senaat van de Republiek 
Liberia. 

Lithauen : 
Lux,emburg: 
Mexico: 
Monaco: 
Panama: 
Pa,·aguay : 
Nederland: 
Perzië : 
Polen: 
Portugal: 

Roemenië: 
San-Marino: 

Zaunius. 
Ch. G. Vermaire. 
S. Martinez de Alva. 
C. H entsch. 
Dr. Ernesto Hoffmann. 
R. V. Caballero de Bedoya. 
var. Wettum . 
A. Sepahbody. 
Chodzko. 
Augusto de Vasconcellos. 
A. M . Ferraz de Andrade. 
C. Antoni ade. 
Ferri Charles Emile. 

Siam : Damras. 
Aangezien onze wet op schadel ijke 
vorrloovende middelen op zekere pun
ten verder gaat dan de bepalingen 
vl\n het Verdrag van Genève en dit 
Verdrag, behoudt mijn R egeering zich 
het recht voor onze bestaande wet toe 
te passen. 

Zweden: K. I. Westman. 
Zwitserland : Paul Dinichert. 

Dr. H. Carrière. 
Tsjechoslovakije : 

Zd. Fierlinger. 
Uruguay: Alfredo de Castro. 
V enezuela: Ad referendum 

L. G. Chacin Itriago. 

PROTOCOL VAN ONDERTEEKENING. 

I. Bij de onderteek\ming van het Verdrag 
tot beperking van de vervaardiging en tot 
regeling van de -distributie van verdoovende 
middelen van heden verklaren de onderge
teekende Gevolmachtigden, behoorlijk daartoe 
gevolmachtigd en uit naam van hun onder
scheidenl ijke Regeeringen, omtrent het onder
staande te zijn overeengekomen: 

Indien op 13 Juli 1933 bedoeld Verdrag 
niet overeenkomstig de bepalingen van artikel 
30 in werking is getreden, zal de Secretaris
Generaal van den Volkenbond den toestand 
onder de aandacht van den R aad van den 
Volkenbond brengen, die hetzij een nieuwe 
Conferentie zal kunnen bijeenroepen van alle 
L eden van den Volkenbond en de Staten niet
Leden, namens welke het Verdrag ondertee
kend is, of bekrachtigingen of toetredingen 
nedergelegd zijn, teneinde den ooestand te 
overwegen, hetzij zoodanige maatregelen zai 
kunnen nemen, a ls hij noodzakelijk acht. De 
H.egeering van ieder Lid van den Volkenbond 
en iederen Staat niet-Lid, die het Verdrag 
onderteekend heeft of di e toegetreden is, ver
bindt zich, zich op elke zoodanig bijeengeroe
pen Conferentie te doen vertegenwoordigen. 

II. De R egeering van Japan heeft het vol
gende voorbehoud gemaakt, dat door de 
overige Hooge Verdragsluitende Partijen aan
vaard is: 

D e ruwe morphine, die voortkomt uit de 
vervaardiging van bereid opium in de 
fabriek van het Gouvernement-Generaal 
van Formosa en die door dat Gouverne
m ent in voorraad wordt gehouden, zal 
niet onderworpen worden aan de in dit 
Verdrag voorziene beperkingsmaatregelen. 

Van deze voorraden ruwe morphine zul
len van t ijd oot tijd slechts zoodanige hoe
veelheden worden afgegeven, als noodig 
zal zijn voor de vervaardiging van geraf
fineerde morphine in fabrieken , die voor
zien zij n van een vergunning van de 
J apansche R egeering overeenkomstig de 
bepalingen van dit Verdrag. 

Ten blijke waarvan de ondergeteekenden 
hun handteekeningen onder dit Protocol heb
ben geplaatst. 

Gedaan te Genève, den dertienden Juli 
negentienhonderdeenendertig, in een enkel 
exemplaar, dat zal worden nedergelegd in het 
archief van het Secretariaat van den Volken
bond ; voor gelijkluidend gewaarmerkte a f
schriften zullen aan a ll e Leden van den Vol
kenbond en aan alle Staten niet-Leden, die 
op deze Conferentie vertegenwoordigd zijn, 
worden toegezonden. · 

Duitschland: Freiherr von Rheinbaben. 
Dr. Kahler. 

"Vereenigde Staten van Amerika: 

A rgentinië: 

John K . Caldwell. 
Harry J . Anslinger. 
Walter Lewis T readway. 
Sanborn Young. 
Ad refe,·endU?n 
Fernando Perez. 
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Oostenrijk: 

B elgië: 
B olivia: 
B razilië : 

E. Pflügl. 
Dr. Bruno Schultz. 
Dr. F. de Myttenaere. 
M. Cuellar. 
Raul do Rio Branco. 

(}root-Britannië en N ooril,.J erland: 
evenals a ll e deelen van het Britsche Rijk, 

die n iet afzonderl ij k Lid van den Volken
bond zijn. 

Canada: 

Britsch-Indië: 
Chili : 
Costa-Rica: 
Cuba: 

Malcolm Delevingne. 
C. H. L. Sharman. 
W. A. Riddell. 
R. P. Paranjpye. 
Enrique J . Gajardo V. 
Viriato Figueredo Lora. 
G. de Blanck. 
Dr. B. Primelles. 

Denemarken: Gustav Rasmussen. 
Vrije Stad Dantzig: 

F. Sokal. 
Do1ninicaansche R epubliek: 

Ch. Ackermann. 
Egypte: T . W. Russell. 
Spanje: 
Ethiopië: 

Frankrijk: 
Griekenland: 
Guatemala : 

J ulio Casares. 
Graaf Lagarde, H ertog van 

Entotto. 
G. Bourgois. 
R. Raphaël. 
Luis M artinez Mont. 

H edjaz, N edjid en 
Onderhoorigheden: 

ltalië: 
Japan: 

L i thauen.: 
Lu:Demburg: 
M exico: 
Monaco: 
Panama: 
Paraguay: 
Nederland: 

H afiz Wahba. 
Cavazzoni Stefano. 
S. Sawada. 
S. Ohdachi. 
J . Sakalauskas. 
Ch. G. Vermaire. 
S. Martinez de Alva. 
C. Hentsch. 
D r. Ernesto Hoffmann. 
R. V. Caballero de Bedoya. 

Mijn onderteekening is onderworpen 
aan het door mij in de voormiddag
zitting van 12 J uli 1931 gemaakte 
voorbehoud ten aanzien van artikel 
22, lid 2. 

Perzië: 
Polen: 
Portugal: 

R oemenië: 
San-Marino: 
Siam: 
Zweden: 
Zwitserland: 

Uruguay : 
Venezuela : 

van Wettum. 
A. Sepahbody. 
Chodzko. 
Augusto de Vasconcellos. 
A. M. Ferraz de Andrade. 
C. Antoniade. 
Ferri Charles Emile. 
Damras. 
K . I . Westman. 
P aul D inichert. 
D r. H . Carrière. 
Alfredo de Castro. 
A d referendum 
L. G. Chacin Itriago. 

s. 323 . 

14 Juni 1933. BESLUIT tot schorsing van 
het besluit van Gedeputeerde Staten van 
Gelderland van 26 April 1933, n°. 72, 
strekkende tot goedkeuring van het be
slui t van _den Raad der gemeente Rheden 
d.d. 17 Maart 1933, n°. 17b, tot wijziging 
van de begrooting voor 1932 die,· gemeen
te in verband met de oprichting van een 
gemeente] ijk radio-distributie-bedrijf. 

Gescho,·st tot 1 Januari 1934. 

s. 324. 

14 J uni 1933. BESLUIT tot vernietiging 
van het besluit van burgemeester en wet
houders der gemeente Arnhem van 8 Juni 
1932, waarbij de vergunning voor den 
verkoop van sterken drank in het klein 
staande ten name van J. B. van den 
Driesschen werd overgeschreven ten name 
van E vert Aartsen. 

·wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken van 
9 Mei 1933, n°. 1878 G, afdeeling Volksge
zondheid; 

Overwegende, dat burgemeester en wethou
ders der gemeente Arnhe1n bij besluit van 8 
Juni 1932 de vergunning voor den verkoop 
van sterken drank in het klein, gevestigd in 
het perceel Verl engde Hoflaan 101, staande 
ten name van J . B. van den Driesschen, 
krachtens artikel 79, lid 1, der Dranlnvet 
(Staatsblad 1931, 11°. 476) hebben overge
schreven ten name van Evert Aartsen, die 
van den Driesschen op 1 Mei 1931 in de uit
oefening van het bedrijf verving en die het 
bedrijf zou uitoefenen in voornoemd perceel ; 

Overwegende, dat artikel 79, lid 3, in ver
band met artikel 30, lid 1, en artikel 12, l id 
1, onder 18, der Drank-wet (Staatsblad 1931, 
11°. 476) voorschrijft, dat de overschrijving 
door burgemeester en wethouders behoort te 
worden geweigerd, indien de verzoeker, te 
wiens name de overschrijving wordt gevraagd, 
een betrekking in dienst van een publiek
rechtelijk lichaam bekleedt; 

Overwegende, dat Evert Aartsen sedert 1 
J anuari 1920 onafgebroken als arbeider in 
dienst der gemeente Arnhem werkzaam is, 
zoodat het besluit van burgemeester en wet
houders, waarbij de overschrijving te zijnen 
name is geschied, in strijd met artikel 79, 
lid 3, in verband met artikel 30, lid 1, en 
artikel 12, lid 1, onder 18, der Drankwet 
(Staatsblad 1931, n°. 476) is genomen; 

Overwegende, dat derhalve dit besluit van 
burgemeester en wethouders der gemeente 
Arnhem strijdt met de wet en voor vernieti
ging in aanme1·king komt; 

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

30 Mei 1933, n° . 22); 
Gezien het nader rapport van Onzen M irus

ter van B innenlandsche Za.ken van 9 J uni 
1933, n°. 2168 G, Afdeeling Volksgezondheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
voornoemd besluit van burgemeester en 

wethouders der gemeente Arnhem van 8 J uni 
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1932 te vernietigen wegens strijd met de wet. 
Onze Minister van Sociale Zaken is belast 

met de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

Het Loo, den 14den Juni 1933. 
WILHELMINA. 

De M inister van Sociale Zaken, 
J. R. Slot e maker de B ruïne. 

( Uitgeg. 7 Jul i 1933.) 

s. 325 . . 

14 J uni 1933. BESLUIT tot vernietiging 
van het besluit van burgemeester en wet
houders der gemeente H erwen en A erdt 
van 29 Augustus 1929, waarbij aan A. W. 
H end1-iks te L obith een verlof voor den 
verkoop van alcoholhoudenden drank, an
deren dan sterken drank werd verleend. 

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

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken 
van 12 Mei 1933, n°. 1886 G, afdeeling Volks
gezondheid ; 

Overwegende, dat door burgemeester en 
wethouders der gemeente H erwen en A enlt 
bij besluit van 29 Augustus 1929 aan A. W. 
Hendriks te L obith een verlof werd verleend 
voor den verkoop van alcoholhoudenden drank, 
a nderen dan sterken drank voor de danszaal 
van het perceel L obith en Spijk , Sectie C, 
n° 721 · 

0ven:egende, dat artikel 36, lid 2, der 
Drankwet, gelijk deze in 1929 gold, in ver
band met artikel 16 van Ons besluit van 7 
Februari 1906 (Staatsblad n°. 22), gelijk di t 
beslu it laat tel ijk werd gewijzigd bij Ons be
sluit van 17 Februari 1916 (Staatsblad n°. 
72), voorschreef, dat het verlof voor den ver
koop van alcoholhoudenden drank, anderen 
dan sterken drank wordt geweigerd, indien de 
locali te it voor een ander doel dan voor de 
uitoefening van het bedrijf is ingericht en 
wordt gebruikt; 

Overwegende, dat H endriks de localiteit in 
het perceel Lobith en Spijk, Sectie C, n°. 721, 
waarvoor hem het verlof voor den verkoop 
van alcoholhoudenden drank, anderen dan 
sterken drank werd verleend, tevens a ls ga
rage gebruikte, zoodat het besluit van bur
gemeester en wethouders van 29 Augustus 
1929 tot het verleenen van dit verlof werd 
~enomen in strijd met artikel 36, lid 2, der 
Drankwet, gelijk deze in 1929 gold, in ver
band met artikel 16 van Ons besluit van 7 
F ebruari 1906 (Staatsblad n°. 22), gelijk dit 
besluit laatstelijk werd gewijzigd bij Ons be
sluit van 17 Februari 1916 (Staatsblad n°. 
72); 

Overwegende, dat derhalve dit besluit van 
burgemeester en wethouders der gemeente 
H erwen en A erdt is in strijd met de wet en 
voor vernietiging in aanmerking komt; 

Gelet op a rtikel 185 der gemeentewet; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

30 Mei 1933, n°. 24) ; 
Gezien het nader rapport van Onzen M inis

ter van Binnenlan<lsche Zaken van 9 J uni 
1933, n°. 2169 G, Afdeeling Volksgezondheid; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
voornoemd bes! uit van burgemeester en 

wethouders der gemeente H erwen en Aerdt 
van 29 Augustus 1929 te vernietigen wegens 
strijd met de wet. 

Onze M inister van Sociale Za ken is belast 
met de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

H et Loo, den 14den Juni 1933. 
WILHELMINA. 

De M inister van Social e Zaken, 
J. R. SI o tem aker d e B ruïne. 

( Uitgeg. 7 Jul i 1933.) 

s. 326. 

14 J uni 1933. BESLUIT tot vaststell ing van 
bepalingen betreffende indienstneming van 
personeel op arbe idsovereenkomst door elk 
van de beide Kamers der Staten-Generaal 
en de Gemengde Commissie, bedoeld in 
het Reglement voor de openbaarmaking 
van het verhandelde in de beide K amers 
der Staten-Generaal, door middel der 
Stenographie. 

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

Justitie van 1 Mei 1933, 2e Afdeeling A, n°. 
835 · 

G~let op artikel 134, eerste lid, van de 
Ambtenarenwet 1929; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
30 Mei 1933, n°. 19); 

Gez ien het nader rapport van Onzen Minis
ter voornoemd van 9 Juni 1933, Afdeeling 
2 A , n°. 878; 

Overwegende, dat het noodi g is bepalingen 
vast te stellen betreffende de gevall en waarin 
en de voorwaarden waaronder indienstnem ing 
op arbe idsovereenkomst naar burgerlijk recht 
kan plaats hebben door elk van de beide Ka
mers der Staten-Generaal en de Gemengde 
Commissie, bedoeld in het R eglement voor de 
openbaa1making van bet verhandelde in de 
beide Kamers der Staten-Generaal, door mid
del der Stenographie; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen a ls volgt: 
Art. 1. 1. In dit besluit wordt verstaan on

der: 
De K amer" · de betrokken Kamer der 

S~ten-Generaal i 
,,De Gemengde Commissie": de Commissie, 

bedoeld in het Reglement voor de openbaar
making van het verhandelde in de beide Ka
mers de,· Staten-Generaal, door middel der 
Stenographie; 

,,De Griffier": de Griffier van de betrok
ken K amer; 

"De Directeur": de Directeur, bedoeld in 
het Reglement voor de openbaarmaking van 
het verhandelde in de beide Kamers der 
Staten-Generaal, door middel der Stenogra
phie; 

"arbeider": hij , die op arbeidsovereenkomst 
naar burgerlijk recht in dienst is genomen. 

2. Waar in dit besluit sprake is van ver
richtingen of beslissingen van de K amer, kan 
deze die verrichtingen of besli ssingen overla-
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ten aan een door haar benoemde Commissie 
of aan haren Griffier. 

3. \Vaar in d it besluit sprake is van ver
richtingen of beslissingen van de Gemengde 
Comm iss ie, kan deze die verrichtingen of be
s li ss ingen overlaten aan den Directeur. 

4. De in dit beslu it bedoelde verrichtingen 
of bes lissingen van de Gemengde Commissie 
kunnen u itsl uitend betrekking hebben op de 
arbeiders voor den di enst der Stenograph ie. 

5. De in dit besluit bedoelde verri chtingen 
of besl iss ingen van de Kamer kunnen betrek
k ing hebben op a ll e arbeiders bij de betrok
ken K amer, met uitzondering van de a rbe i
ders, bedoeld i n h et vierde li d. 

2. Met betrekking tot de gevallen waarin 
en de voorwaarden waaronder door elk der 
Kamers en de Gemengde Commissie indi enst
neming op arbeidsovereenkomst naar burger
lij k recht kan plaa ts hebben, zijn , met inacht
nem ing van de artikelen 3 en volgende van 
dit besluit, de artikelen 2, eerste lid , b tot en 
m et ,n, 5, 6, 8 tot en met 11 , 12, eerste lid, 
13 tot en met 31, 33 tot en met 40, 42, 43, 
eerste en vierde lid , 44 tot en met 60, 62 en 
~3 va n het Arbeidsovereenkomstenbesluit van 
toepass ing. 

3. D e indi enstneming van personeel op ar
beidsovereenkomst naar burgerlijk recht ge
schiedt door de Kamer of de Gemengde Com
rn iss ie. 

4. De ve rgunning, bedoeld in het eerste 
lid van artikel 40 van het Arbei dsovereen
komstenbesluit, wordt verleend door de Ka
m er of de Gemengde Commi ie. Teven kun
nen door deze bepa lingen worden getroffen, 
nls bedoeld in het tweede lid van voormeld 
a rtikel 40. 

5. 1. H et buiten di enst gekl eed gaan in 
uniform is geoorloofd, behalve bij betoogingen 
en optochten, tenzij daarvoor door de K amer 
bijzondere vergunning wordt gegeven. 

2. H et dragen van dienstkl eeding of on
de rsche idingsteekenen buiten model is verbo
den, behoudens door de K amer te verleenen 
ontheffing. 

6. De ont-,egging, bedoeld in het eerste lid 
van artikel 49 van het Arbeidsovereenkom
stenbesluit, geschiedt door de Kamer of de 
Gemengde Comm iss ie . Door deze wordt ook 
h et onderzoek gelast, bedoeld in het derde lid 
van voormeld artikel 49. 

7. De straffen vermeld in het eerste lid van 
11rtikel 54 van het Arbe idsoveriienkomstenbe
s luit worden opgelegd door de Kamer of door 
de Gemengde Commissie. 

8. 1. Gedurende de maand van het over
lijden en de volgende 3 maanden behouden de 
achterblijvende gezinsleden van den overleden 
arbeider het gebruik der di enstwoning, waarin 
zij met hem woonden. Hiervan kan ech ter 
worden afgeweken, als de Kamer dat in het 
belang van den dien t noodzakelij k acht. A ls
dan wordt naar billijkheid eene schadevergoe
ding gegeven. 

2. B ij vrijwillig verlaten van de dienstwo
ning b innen den termijn, gedurende welken 
de woning nog mag worden gebruikt, kan 
Onze Mi n ister van Financiën te zijner beoor
deel ing eene vergoedi ng geven. 

9. Voor de toepass ing va n artikel 20, eer-

ste lid, en a rtikel 42 , eerste lid, van het 
Arbe idsovereenkomstenbesluit wordt onder 
" het bevoegd gezag" verstaan : de Kamer of 
de Gemengde Comm iss ie. Voor de toepass ing 
van de artikelen 20, \rijfde l id, 46 , tweede en 
derde lid, 48 en 52 van het Arbe idsovereen
komstenbesluit wordt onder " hoofd van dienst" 
ve rstaan de Griffier of de Directeur. 

10. De centrale commiss ie voor georgani
seerd overleg in ambtenarenzaken wordt ge
hoord over voorstellen tot wijziging va n dit 
besluit. 

ll. Voor zooveel voor arbeiders; op wie 
dit besluit van toepassing is, nadere alge
m eene voorschriften ter uitwerking van de 
bepalingen van dit besluit worden vereischt, 
worden zoodanige voorschri ften vastgesteld bij 
besluit van de Kamer of de Gemengde Com-
1n iss ie. 

Onze Minister van Justitie is hela t met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State en de Algemeene Rekenkamer. 

H et Loo, den 14den Jun i 1933. 
WILHELM! A . 

De M inister van J ustitie, v a n S c h a i k. 
( Uitgeg. 30 J uni 1933. ) 

s. 327 . 

15 J uni 1933. BESLUIT, houdende w1Jz1gmg 
van het Internationaal Postbesluit 1930 
(Staatsblad n°. 263). 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Overwegende, dat het wenschelij k is om wij 

zig ing te brengen in het Inte rnationaal Post
besl uit 1930 (Staatsblad n°. 263), gewijzigd bij 
de besluiten van 9 Augustus 1932 (Staatsbla.à 
n° . 430) en 17 December 1932 (Staatsblad n°. 
618) ; 

Op de voordrach t van Onzen Minister van 
\Vaterstaat van 10 Mei 1933, n°. 4, Hoofd
bestuur der Posterijen, Telegrafie en Telefo
nie · 

Den R aad van State gehoord (advies van 
den 30 Mei 1933, n°. 28) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 9 Juni 1933, n° . 9, 
Hoofdbestuur der P osterijen, T elegrafie en 
Telefonie; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen als volgt: 
A rt. I. In artikel 1, l e l id , onder c van 

het Internationaal Postbesl uit 1930 (Staats
blad ·n°. 263) verval t: ,,welke een gewicht 
van 10 kilogram niet te boven gaan;" en 
wo rdt de komm a achter het woord "postpak
ketten" vervangen door een puntkomma. 

Art. II. In artikel 17, l e lid , 2en zin, 
wordt het vermelde onder a vervangen door: 

,,a. wegens l a ndvervoer, voor elk pakket, 
afkomstig van of bestemd voor Nederland, : 

1. tot en met 5 K .G. op het bij artikel 3 
van de Ove reenkomst voor dat vervoer vast
gestelde bedrag, verhoogd m et 100 pct.; 

2. van m eer dan 5 tot en met 10 K.G. op 
het bij artikel 3 van de Overeenkomst voor 
dat vervoer vastgestelde bedrag, verhoogd met 
60 pct.; 

3. van meer dan 10 tot en met 15 K.G. en 
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Yan meer dan 15 tot en met 20 K.G. onder
scheidenl ij k op het bij a rtikel 3 van de Over
eenkomst voor den doorvoer over land van 
deze pakketten vastgeste lde bedrag, verhoogd 
met 60 pct. ; ". 

Art. III. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van den lsten Juli 1933. 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit beslui t, dat i11 het 
St'aatsblad geplaatst en in afschrift aan den 
Raad van State medegedeeld zal worden. 

H et Loo, den 15den Juni 1933. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, Ka I f f. 
( Uitgeg. 27 Juni 1933.) 

s. 328. 
15 Juni 1933. BESLUIT, houdende beslis

sing op de beroepen, ingevolge artikel 3 
der Wet Openbare Vervoermiddelen inge-

• steld tegen de beschikkingen van Gede
puteerde Sta ten van Drenthe van 20 Juli 
1932, n°. 20, en van Groningen van 21 
J uli 1932, letter C, l e Afdeeling. 

Wij WILHELML A, enz. ; 
B eschikkende op het beroep, ingesteld door 

K. de Boer, autobusdien tondernemer te E,n
mer-Compascvurn, tegen de beschikking van 
Gedeputeerde Staten van Drenthe van 20 Juli 
1932, n° . 20, waarbij aan de Naamlooze Ven
nootschap Dedemsvaartsche Stoomtramweg
l.VIaatschappij te Dedemsvaa,·t vergunning is 
verleend tot het in werking brengen ·an een 
autobusd ienst Coevorikn- Ernrnen, met zijtak 
l!:rica.- T e,· Apel (op werkdagen) , voor zoover 
in de prnvincie Dre,uhe gelegen, a lsmede het 
beroep van K. de Boer voornoemd tegen de 
besch ikking van Gedeputeerde Staten van 
Groningen van 21 Juli 1932, letter C, l e Af
deeling, waarbij aan de Naamlooze Vennoot-
1,chap Dedemvaartsche Stoomtramweg-Maat
schappij te .Dcdernsvaart, voor wat die pro
vincie aangaat, tot wederopzegging vergun
ning is verleend tot het in werking brengen 
van een autobusdienst tusschen E,·ica en 'l'er 
,ipel; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen 
van 2 Maart en 20 April 1933, nos. 139 en 
139/46 ; . 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
"\Vaterstaat van 8 Juni 1933, n°. 497, afdee
l i ng Vervoer- en Mijnwezen ; 

Overwegende: dat Gedeputeerde Staten va n 
Drenthe bij beslui t van 20 J uli 1932, n°. 20, 
.aan de Naaml ooze Vennootschap Dedems
vaartsche Stoomtramweg-Maatschappij te De
,dernsvaart vergunning hebben verleend tot het 
in werk ing brengen van een autobusdienst 
Coevorclen- E,nrnen, met zijtak Erica- T er 
Apel (op werkdagen), voor zoover in de pro
vincie Drenthe gelegen, en Gedeputeerde Sta
ten van Gron ingen bij beslui t van 21 Juli 
1932 aan de voornoemde Vennootschap, voor 
wat die provincie aangaat, vergunning hebben 
verleend tot het in werking brengen van een 
autobusdienst tusschen E1·ica en T e,· Apel; 

dat Gedeputeerde Staten van Dremhe daar
b ij hebben overwogen, dat verbetering van 
den tramdienst Coevorikn-Ter Apel de be
trokken streek ten goede zal komen; 

L. & S. 1933 

dat Gedeputeerde Staten van Groningen 
daarbij hebben overwogen, dat de eischen van 
het verkeer door de onderwerpelijke onderne
m ing zu ll en worden ged iend; 

dat de appellant in beroep in hoofdzaak aan
voert, dat Gedeputeerde Staten van D,·enthe 
hem vergunning hebben geweigerd, omdat er 
geen behoefte zou bestaan aan een autobus
dienst Coevorden-'l'e,· Apel; dat zij nu wel 
aan de tramwegmaatschappij vergunning ver
leenen; dat zijn beroep tegen d weigering 
van Gedeputeerde Staten reeds voor den Raad 
van State behandeld was, voordat de tram
wegmaatschappij de aanvraag deed; dat de 
tramwegmaatschappij van den een of anderen 
ambtenaar een wenk heeft gekregen, om ver
gunning aan te vragen, waaruit wederom valt 
af te le iden, dat het advies van den Raad van 
State niet ongunstig zoude zijn ; dat zulke 
handelwijze in strijd is met de Wet Openbare 
Vervoermiddelen; 

Overwegende met betrekking tot de bezwa
ren , thans door appellant aangevoerd tegen de 
beschikking van Gedeputeerde Staten van 
Drenthe van 27 October 1931, n°. 58 : 

dat hem middelerwijl bij Ons besluit van 
30 Augustus 1932, n° . 44, in beroep de ge
Haagde autobusvergunning T er Apel- Coevor
den is verleend; 

dat daarmede zijn bedenk ingen in hoofdzaak 
zijn ondervangen; 

Overwegende ten aanzien van de vraag, of 
nevens de aan K. de Boer verleende vergun
ning ook aan de N. V. Dedemsvaartsche 
Stoomtramweg-:Maatschappij een autobusver
gunning Coevorden-E,n,nen met zijtak Erica
T er Apel behoort te worden verleend: 

dat genoemde onderneming met haren tram
dienst reeds sedert jaren het reiz igersverkeer 
tusschen Coevorden en T e,· Apel verzorgt; 

dat zij met hare aanvraag in de eerste 
plaats beoogt op genoemd traject te geraken 
tot een rationeele verdeeling van het reizigers
vervoer tusschen tram en bus in dier voege, 
dat de tramritten voor zoover noodig en mo
gelijk door autobusritten worden vervangen; 

dat uit een oogpunt van goede en duurzame 
verkeersverzorging bij deze aanvraag derhalve 
verkeersbelangen van meer algemeenen aard 
betrokken zijn; 

dat onder die omstandigheden in het feit, 
dat reeds tusschen de-Lel fde eindpunten, echter 
langs een vrij sterk afw ij kende route eene ver
gun ning is verleend, geen grond kan zijn ge
legen om de thans gevraagde, in hoofdzaak 
met de tram evenwijdig loopende autobusver
gunningen te weigeren; 

dat Gedeputeerde Staten van Drenthe en 
van G,·oningen m itsd ien terecht op de aan
vragen gunstig hebben beschikt; 

Gezien de Wet Openbare Vervoe11niddelen ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

de beroepen ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Waterstaat is belast met 

de üitvoeriug van dit bes luit, dat met het rap
port van Onzen voornoemden Minister in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 15den Juni 1933. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, Ka I f f. 
(Uitg eg. 30 Juni 1933.) 

24 
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MINISTERIE VAN 
WATERSTAAT. 

N°. 497. 

Afdeeli ng 
Vervoer- en J\fijnwezen. 

's-Gravenh age, 8 Juni 1933. 

Aan de Koningin. 

De Raad van State, Afdeeling voor de Ge
sch ill en van Bestuur. heeft aan mijn Departe
ment toegezonden het door de Afdeeling aan 
TJwe Majesteit gerich te adv ies van 2 Maart 
1933, n°. 139, met ontwerp-besluit aangaande 
de beroepen, ingesteld door K. de Boer, auto
busdienstondernemer te Enin.er Compascuum 
tegen de beschikking van Gedeputeerde Sta
ten van Di·cnthe van 20 Juli 1932, n°. 20, , 
waarbij aan de N. V. Dedemsvaartsche Stoom
tramweg-Maatschappij te Dede,nsvawrt ver
gunn ing is verleend tot het in werking bren
gen van een a utobusdienst Coevorderv--Em
-men, met een zijtak Erica- T e·r Apel (op werk
dagen), voor zoover in de provincie Drenthe 
gelegen, alsmede het beroep van K. de Boer 
voornoemd tegen de beschikking van Gedepu
teerde Staten van Groningen van 21 J ui i 
1932, Letter C, l e afdeeling, waarbij aan de 
N. V. Dedemsvaartsche Stoomtramweg-Maat
schappij te Dedemsvaart voor wat die provin
c ie aangaat tot wederopzegging vergunning 
is verleend tot het in werking brengen van 
een autobusdienst tusschen Erica en T er Apel . 

Blijkens dat ontwE,rp-besl uit is de Afdeel i ng 
van oordeel, dat met vernietiging van de be
streden beschikkingen va n Gedeputeerde Sta
ten van G,·oningen en van Drenthe, laatstge
r.oemde voor zooveel daarbij een vergunning 
Erica-Ter Apel is verleend, de daarvoor ge
vraagde vergunningen behooren te worden 
geweigerd, en dat appell ants bernep tegen de 
beschikking van Gedeputeerde Staten van 
Drenthe, voor wat het verleenen der vergun
ning Coevorden-Emmen aangaat, ongegrond 
is. 

Dat ontwerp-besluit luidt als volgt: 

Wij WILHELM! A, enz. ; 
B esch ikkende op het beroep, ingesteld door 

K . de Boer, autobu d ienstondernemer te Em
mer-Compascuum, tegen de besch ikking van 
Gedeputeerde Staten van Drenthe van 20 Juli 
1932, n° . 20, waarbij aan de aamlooze Ven
nootschap Dedemsvaartsche Stoorntramweg
Maatschappij te Dedems11aart vergunning is 
verleend tot het in werking brengen , an een 
autobusdienst Coevonkn-Emmen, met zijtak 
Erica- T e,· Apel (op werkdagen), voor zoover 
in de prov incie Drenthe gelegen, a lsmede het 
bernep van K . de Boer voornoemd, tegen de 
beschikking van Gedeputeerde Staten van 
G1·oningen van 21 Juli 1932, letter C, le Af
deeling, waarbij aan de Naam looze Vennoot-
behaµ Dedemvaartsche Stoomtramweg-Maat-
schappij te Dedemsvaart, voor wat die pro
vincie aangaat, tot wederopzegging vergun
r.ing is verl eend tot het in werking brengen 
van een a utobusd ienst tusschen Erica en 1'er 
Apel; 

Den Raad van State, Afdeel ing voor de Ge
schill en van Bestuur, gehoord, advies van 2 
Maart 1933, N °. 139; 

Op de voordracht van Onzen Ministe ,· van 
W aterstaat van 

Overwegende: dat Gedeputeerde Staten van 
Drenthe bij besluit van 20 Juli 1932, n°. 20, 
aan de Naamlooze Vennootschap Dedems
vaartsche Stoomtramweg-Maatschappij te De
demsvaart vergunning hebben verleend tot het 
in werking brengen van een autobusdienst 
Coevorden-E1nmen, met zij tak Erica-T er 
Apel (op werkdagen), voor zoove r in de pro
vincie Drenthe gelegen, en Gedeputeerde Sta
ten van Groningen bij besluit van 21 Juli 
1932 aan de voornoemde Vennootschap, voor 
wat die provincie aangaat, vergunning hebben 
verleend tot het in werking brengen van een 
autobusdienst tusschen Erica en T e,· A11el ; 

dat Gedeputeerde Staten van Drenthe daar
bij hebben overwogen, dat verbetering van 
den tramd ienst Coevorden-T er Apel de be
trokken streek ten goede zal komen ; 

dat Gedeputeerde Staten van G,·oningen 
daarbij hebben overwogen, dat de eischen van 
het verkeer door de onderwerpelij ke onderne
ming zullen worden ged iend; 

dat de appe ll ant in beroep in hoofdzaak aan
voert, dat Gedeputeerde Staten van Drenthe 
hem vergunning hebben geweigerd, omdat er 
geen behoefte zou bestaan aan een autobus
dienst Coevorden-T er A11el; dat zij nu wel 
aan de tramwegmaatschappij vergunning ver
leenen; dat zijn beroep tegen de weigering 
van Gedeputeerde Staten reeds voor den Raad 
van State behandeld was, voordat de tram
wegmaatschappij de aanvrage deed; dat de 
vernnderstell ing voor de hand I igt, dat de 
tramwegmaatsr-happij van den een of anderen 
ambtenaar een wenk heeft gekregen, om ver
gunning aan te vragen, waaruit wederom vaJt 
af te leiden, dat het advies van den R aad van 
State niet ongunstig zoude zijn ; dat zu lke 
handelwijze in strijd is met de Wet Openbare 
Vervoermiddelen; 

Overwegende: dat naast den autobusdienst. 
van K. de Boer van T er Apel naar Coevorden 
geen pi aats is voor een tweeden dienst van 
Coevo1·den naar T er Apel, welke blijkens het 
advie van den I nspecteur Generaal de,· 
Spoor- en Tramwegen allereerst strekt tot. 
aanvu lling van den tramdienst; 

dat mitsdien ten onrechte voor het traject 
Ericar--Ter Apel vergunning is verleend; 

dat er echter geen bezwaar is tegen de ver
gunn ing voor het traject Coevorden-Eniine,~; 

Gezien de Wet Openbare Vervoermiddelen; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

1 °. met vernietiging van het bestreden be
slui t van Gedeputeerde Staten van Groningen 
en van het ,bestrnden besluit van Gedeputeerde 
Staten van D1·enthe, wat betreft vergunning 
voor het in de provincie Drenthe gelegen ge
deelte van het traject Erica-T er Apel, voor 
d it traject de gevraagde vergunning te we ige
ren · 

2( voor het overige het beroep tegen het 
besluit van Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
wat betreft het verleenen van vergunning 
voor het traject CoevordJen- E1mnen, onge
grond te verklaren. 
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Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit bes! uit." 

Wijl tegen beslissing in dien zin bij m ijn 
Ambtsvoorganger bedenking bestond, heeft 
deze zich nader tot de Afdeeling gewend met 
den volgenden brief van 6 April 1933, N°. 
483, afdeeling Vervoer- en Mijnwezen: 

,,Ingevolge door Hare M a jeste it de Ko
ningin verl eende machtig ing leg ik hierbij 
weder aan de Afdeeling over de stukken om
trent de beroepszaak, behandeld in haar ad
vies van 2 Maart 1933, n°. 130. 

Blijkens het ontwerp-besluit is de Afdeeling 
van oordeel, dat met vernietiging van de be
streden beschikkingen van Gedeputeerde Sta
ten van G1·oningen en van Drenthe, laatstge
noemde voor zooveel zij betrekking heeft op 
de zijlijn Erica,-Te,· Apel, de voor dit traject 
gevraagde vergunning behoort te worden ge
weigerd , en dat voor het overige het beroep 
ongegrond is. 

Ik vraag mij af, of die beslissing het meest 
in het belang zal zijn van een goede en duur
zame verkeersverzorging tusschen Co evorden 
en T e,· Apel. 

De overweg ing in het ontwerp-beslui t, dat 
naast den autobusdienst van K . de Boer van 
T e,· Apel naar Co evorden voor een tweeden 
dergelijken dienst geen plaats is, houdt geen 
rnkening met de omstand igheid , dat de route, 
waarvoor thans vergunning is gevraagd, op 
belangrijke punten zal afwijken van den dienst 
de Boer, nl. tusschen Munsterscheveld en T er 
Apel , a lsmede tusschen Nieuw-A msterda,n en 
Coevorden. 

Afgezien van het feit, dat de bezwaren van 
appe ll ant de Boer veel van hun beteekenis 
hebben verloren, nu hem inmiddels bij Konink
lijk besluit van 30 Augustus 1932, n°. 44, in 
beroep de begeerde vergunning 'l'er Apel
Coevorden is verleend, komt het mij voor, dat 
de aanvraag van de tram uit een oogpunt van 
a lgemeene verkeersverzorging verder reikende 
consequenties heeft, zoodat de omstandigheid, 
dat reeds langs een andere route vergunning 
is verleend, niet behoeft in te sluiten, dat 
op dien grond vergunning behoort te worden 
geweigerd. 

Blijkens de •adviezen van Gedeputeerde Sta
ten van Drenthe en van den I nspecteur Gene
raal der Spoor- en Tramwegen ligt het in de 
bedoeling van de D.S.M. haren tramwegdienst 
Coevo1·den-J.' e1· Apel aan te vull en of gedee l
telijk door autobusritten te vervangen . Met 
hare aanvraag beoogt de tram derhalve tot 
een rationeele verkeersverdeel ing tusschen 
tram en bus te geraken, zooda t ook op de 
bel·angen van het reizigersvervoer per tram 
moet worden gelet. Inwilli ging van de aan
vraag Erica-T e,· Apel heeft bovendi en het 
voordeel, dat op de beste wijze zal worden 
voorz ien in het per tram over Coevorden 
doorgaande reizigersverkeer naar en uit de 
r ichting Zwoll e. Omgekeerd zullen bij weige
r ing der vergunning de belangen der tram
reizi gers, bestemd voor verder dan Erica. in de 
r ich t ing Te?' Apel in het gedrang komen. 

Op grond van een en ander en in overeen
stemming met de adviezen van be ide college 
van Gedeputeerde Staten en van het Rij ks-

toezicht ben ik derhalve van oordeel, dat ook 
voor het baanvak Erica-Ter Apel de ge
wenschte vergunning behoort te worden ver
leend. Aan daaruit mogelijk voortvloe iende 
concurrentiebezwaren op het gemeenschappe
lijk traject Nieuw-A11uterda1n-Munstersche
veld, kunnen Gedeputeerde Staten van Drenthe 
bij goedkeuring der dienstregeling tegemoet 
komen. 

Ik moge het bovenstaande a lsnog aan het 
oordeel der Afdeeling onderwerpen." 

In antwoord daarop werd ontvangen het 
volgende nader advies van 20 April 1933, n°. 
139/46: 

"Krachtens machtiging van Uwe Majesteit 
heeft de Minister van ·waterstaat, met een 
schrij ven van 6 April 1933, N°. 483, afdee
ling Vervoer- en Mijnwezen, opnieuw bij den 
Raad van State, Afdeeling voor de Geschil
len van Bestuur, ter overweging aanhangig 
gemaakt het beroep, ingeste ld door K. de 
Boer, autobusdienstondernemer te E1n11oer
Compascuu1n tegen de beschikking van Ge
deputeerde Staten van Drenthe van 20 J ui i 
1932, n°. 20, waa rbij aan de Naämlooze Ven
nootschap Dedemsvaartsche Stoomtramweg
Maatschappij, te Dede1nsvaa1·t, vergunning is 
verleend tot het in werking brengen van een 
autobusd ienst Coevorden-E,nmen, met zijtak 
E,·ica- T er Apel (op werkdagen) , voor zoover 
in de provincie Drenthe gelegen, alsmede het 
beroep van K. de Boer voornoemd, tegen de 
beschikking van Gedeputeerde Staten van 
Gronin(J'en van 21 J uli 1932, Letter C, l e af
deeling, waarbij aan de Naamlooze Vennoot
schap Dedemsvaartsche Stoomtramweg-Maat
schappij te Dede1ns11aart, voor wat d ie provin
cie aangaat, tot wederopzegging vergunning 
is verleend tot het in werking brengen van 
een autobusd ienst tusschcn Erica en T er Apel. 

De Minister wijst er op, dat de autobus
dienst van de tram za l d ienen ter aanvulling 
of gedeel telijke vervanging van de tram. De 
Minister meent, dat een busdienst van de 
tram in het per tram over Coevorden door
gaande reizigersverkeer naar en uit de rich
ting Z wolle het best zal voorzien, terwijl om
gekeerd bij weigering van de vergunning de 
be langen der tramreizigers, bestemd voor ver
àer dan Erica in de richting Te,· Apel in het 
gedrang komen. Deswege zou de Minister ook 
voor het traject Erica-Ter Apel vergunning 
will en verleenen. 

Aan concurrentiebezwaren op het gemeen
schappel ijke traject Nieuw-A msterda1n-Mun
ste1·scheveld zouden Gedeputeerde Staten bij 
de goedkeuring van de dienstregeling tege
moet kunnen komen. 

De Afdeeling kan het standpunt van den 
Minister niet deelen . Uwe Majesteit heeft bij 
beslu it van 30 Augustus 1932, n°. 44, all er
eerst ter wille van eene directe en sne lle auto
busverbinding Coevorden- Ter Apel aan K. 
de Boer vergunning verleend voor dit traject. 
Onder het licht hiervan ware het niet redelijk 
juist ter wille van hetze! fde doorgaande ver
keer aan de tram vergunning te verleenen. 

Gedeputeerde Staten zullen bij de goedkeu
ring van de dienstregeling, zoo noodig, voor 
de belangen van de trampassagiers, bestemd 
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voor verder dan E,·ica in de richting T er Apel , 
kunnen waken . 

H et wa1·e tegen de l ijn der bestaande juris
prudentie hier eene tweede vergunning - zij 
het aan de tram - te verl eenen. 

De Afdeeling betwij felt voorts, of Gedepu
teerde Sta ten, die kennel ijk den busdienst de r 
tram verkiezen boven dien van de Boer , bij de 
goedkeuring van de dienstregel ingen de Boer 
tegen co.ncurrentie van de t ram zouden be
sche,·m en. 

Op g rond ·van het vorenstaa nde geeft de Af
deeling Uwer M ajeste it zeer eerbied ig in over
weging het voorgedragen ontwerp-besluit te 
be lu-achtigen." 

Na mijnerzijds de zaak te hebben overwo
gen, k ,tn ik door hetgeen de Afdeeli ng in 
tweeden termijn aanvoert, m ij n iet overtu igd 
ve rkla ren van de juisthe id der voorged ragen 
bes! issing. 

De Afdeeling stelt blij kbaa r de aanvraag 
van de D .S.M. op één lijn met die van K. de 
Boer, wien bij Uwer M a jesteit's beslu it van 
30 Augustus 1932, n°. 44, in beroep de be
geerde ve rgunning T er A pel-Coevorden is 
verleend ; zij acht het niet redelijk voo r het
zelfde doorgaande verkeer daarnevens aan de 
tramweg-M aatschappij vergunni ng te geven, 
hetgeen haars inzien bovendien tegen de lij n 
van de be taande jurisprudent ie zou ingaan . 

In de ee rste pl aats moge ik opmerken, dat 
b ij inwill iging van de aanvraag weliswaar het 
doorgaande verkeer Coevorden-T e,· Apel v.v. 
door twee ondernemingen zal worden verzorgd, 
doch wat het locale verkeer aangaat , zullen 
e r bela ngr ijke ve rschill en zij n door de afwij 
kende route, waarl angs de D.S.M. wil r ijden. 
Bovendien li gt het t raject Goevorde n- E1'ica 
in aansluiting aan den zij tak Erica-T e1· Apel 
in hoofdzaa k evenwijdi g aan de tram lijn. Di t 
is van groote beteekenis nu zij ha ren tram
dienst tusschen Goe1Jorden en T er A pel geheel 
of gedeel telijk door au tobusri tten wi l vervan
gen. Onder die omstandigheden schijnt inw il-
1 iging van de aanvraag de aangewezen op
los1,i ng, omdat zoodoende de beste waarborg 
zal worden verkregen, dat men de verkeers
bediening per tram of per autobus op de 
meest economische wijze bij de verkeersbehoef
ten van de streek zal doen passen. 

De bezwaren, die hieruit op het samenval 
lende tra ject voor den bestaanden busonder
nemer zullen voortvloe ien, kunnen een be
sli ssing in anderen zin n iet rechtvaardigen, 
te minder omdat Gedeputeerde Staten bij de 
goedkeuring der di enstregeling voor coördi 
natie kunnen zorgen. 

Dat een zoodanige beslissing tegen de be
staande jurisprudentie zou ingaan , kan nie t 
worden toegegeven. 

Integendeel trad in dergelijke gevall en 
meermalen het ondersche id aan het licht, dat 
tusschen eene tramweg Maatscha ppij , d ie ha
r en van ouds ui tgeoefen den dienst ter moder
niseering wenscht aan te vull en met au tobus
ritten , en eene in het vervoersgebied der t ram
weg Maatschappij binnendringende autobus
ondernemer moet worden gemaa kt. Verwezen 
zij naar Uwer Majestei t' s besluit van 28 J a
nuari 1932, n°. 25, waarbij aan C. J ager te 

H eerenveen opnieuw vergunning werd gewei
gerd tot het in werking brengen van een 
autobusdienst tusschen H eerenveen en Drach
ten, terwijl bij wer Majeste its's bes! uit van 
28 J a nua ri 1~33, n°. 27, in beroep een der
gelijke vergunning wel aan de N . V. Neder
la ndsche T ramweg-Maatscha ppij werd gegeven. 

De vrees van de Afdeeling, dat Gedeputeer
de S taten van Drenthe bij de goedkeuring van 
de d ienstrege li ng op het concmrentietraject, 
met de belangen va n den ondem emer K . de 
B_oer onvoldoende rekening zull en houden, 
vmdt geen ste un in de tot heden opgedane er
varing, en kan door mij niet worden gedeeld. 

I n overeenstem m ing met beide coll eges van 
Gedeputeerde Staten en met den I nspecteur 
Generaal der Spoor- en T ramwegen moge ik 
Uwer Majesteit m itsd ien zeer eerbiedig in 
overweg inJs geven om op de gronden, ve rmeld 
m het b11 gevoegde ontwerp-beslui t, de inge
ste lde beroepen ongegrond te verkl a ren. 

De M inister van Wa.te1·staat, Ka I f f. 

s. 329. 

16 .Tu ni 1933. BESLUIT tot va tstelling van 
een a lgemeenen maatregel van be tuur a ls 
bedoel d in a r t ikel 311 , eerste lid, der 
Invalid ite itswet. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordrach t van Onzen Minister van 

E conomische Zaken en A rbeid van 12 April 
1933, n°. 910, A fdeeli ng Arbeidersverzeke
ring ; 

Gezien artikel 311 , eerste lid, der Invalidi
te itswet ; 

Den R aad van State gehoord (advies van 
den 30 Mei 1933, n°. 29) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Ministe r van 10 Juni 1933, n°. 1322, 
Afdeeling Arbeidersverzekering ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen a ls volgt: 
A rt. 1. Ingeval de door de Rijksverzeke

r ingsbank bewaarde rentekaarten zijn verloren 
of te niet gegaan, worden bij het vaststellen 
van de aanspra ken der verzekerden, voor zoo
veel di t n iet kan geschieden uit de nog aan
wezige ren tekaar ten, tot g rondslag genomen 
de aanteekeningen, voorkomende op de vijf
jaarlijksche rekeningkaar t.en , bedoeld in ar
t ikel 11 , tweede lid, van Ons beslui t van 10 
Juni 1919, Staatsblad n° . 324, tot vaststelling 
van een a lgemeenen maatregel van bestuur, 
a ls bedoeld bij artikel 27, eerste l id, letters b, 
c, d, e, f en g der Invalidi teitswet, laatstelijk 
gewijzigd bij Ons besluit van den 17en Oc
tober 1927, Staatsblad n°. 337. 

2. Di t besluit treedt in werking met ingang 
van een nader door Ons te bepalen tijdstip . 

Onze Minister van Socia le Za ken is belast 
met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in 
het S taat.sblçu], za l worden geplaa tst en waar
van afschrift zal worden gezonden aan den 
R aad van State. 

H et Loo, den 16den Juni 1933. 
WILHELMINA. 

De M inister van S ocial e Zaken, 
J. R. S 1 o tem a k e r de B r u ï n e. 

· (Uitgeg. 30 J uni 1933.) 
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s. 330 . 
17 Juni 1933. BESLUIT, houdende: 

1°. intrekking van het Koninklijk be
si ui t va n den 17den December 1917 
(Staatsblad n°. 720), gelijk dat sedert ge
wijzigd is , houdende reorganisatie van 
het krankzinnigengesticht "Brinkgreven" 
in de gemeenten Devente,· en Diepenveen.; 

2°. het ver]eenen van vergunning aan 
het bestuur van het St. Elisa bethsgasthuis 
te De1Jente,· om van zijn stichting "Brink
greven", gelegen in de gemeenten D e-
1Jent e1· en Diepenveen, de paviljoenen 
,,Meijnert", ,,Conolly" , ,,Kraepelin", 

Lombroso" en E squirol" in te richten 
~t een gesticht '~oor krankzinnigen; 

3° . aanwijzing van de paviljoenen " Grei
singer" en "Schroeder van der Kolk", het 
landhuis "Labor sanat" , de boerderij 
" Rust roest", het keukengebouw en de 
boerderij "Het Huis aan den dijk", ge
zamenlijk a ls een inrichting, welke niet a ls 
krankzinnigengesticht wordt beschouwd, 
ook wanneer daarin meer dan twee krank
zinn igen worden verpleegd. 

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

Binncnlandsche Zaken van 13 Juni 1933, n°. 
..1968, afdeeling Armwezen ; 

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

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. 1. Met ingang van 1 Juli 1933 wordt 

ingetrokken O11s besluit van 17 December 1917 
(Staatsblcul n°. 720), gelijk dat sedert gewij
zigd is. 

2. Aan het bestuur van het St. El isabeths
gasthuis te D eventer wordt vergunn ing ver
.leend om van zijn stichting "Brinkgreven", 
gelegen in de gemeenten Deventer en Diepen
veen, de paviljoenen " Meijnert", ,,Conolly", 
"Kraepelin" , ,,Lon1broso" en ,,Esquirol" in 
te 1·ichten tot een gesticht voor krankz innigen. 

Zoowel voor dit gesticht a ls voor de imich
t ing, bedoeld in artike l 3, zullen g~lden de 
voorheen en thans overgelegde teekemngen en 
de daarbij gegeven beschrij ving. 

3. De paviljoenen " Greisinger" en " Schroe
der van der Kolk" , het landhuis " Labor 
sanat", de boerderij " Rust roe t", het keu
kengebouw en de boerderij "Het Huis aan 
den dijk" worden gezamenlijk onder de voor
waarden, vermeld in artikel 1.2, aangewezen 
als eene inrichting, welke niet als gesticht 
wordt beschouwd, ook wanneer daarin meer 
dan twee krankzinnigen worden verpleegd. 

\Vij behouden Ons voor die voorwaarden, 
wanneer <lit noodig blijkt, aan te vullen of te 
wijzigen . 

4. Onze Minister van Binnenlandsche Za
ken bepaalt voor elk pavi ljoen het tij dstip, 
waarop dit in gebruik mag worden genomen 
en het maximum van het aantal verpleegden, 
dat daarin mag worden opgenomen. 

5. In het gesticht voor krankzinnigen mo
gen niet meer dan 288 krankzinnigen, 144 
mannen en 144 vl'ouwen, verpleegd worden, 
en voorts nog 1 man en 1 vrouw, indien en 

voor zoolang voor hen plaatsen open blijven 
in de inrichting, bedoeld in artikel 3. Even
wel mogen gedurende het tijdvak, e indigende 
31 December 1936, nog 16 mannen en 16 
vrouwen verpleegd worden. 

6. In de inrichting, bedoeld in artike l 3, 
mogen, afgezien van de boerderij " H et Huis 
aan den dijk" niet meer dan 63 mannen en 
52 vrouwen verpleegd worden. 

In 
0

Het Huis aan de n dijk" mogen n ie t 
meer dan 11 mannen of vrouwen verpl eegd 
worden. 

7. Zonder toestemming va n Onzen Minister 
van Binnenl andsche Zaken mogen op het ter-
1·ein van de sticht ing "Brinkgreven" geen op
,ta ll en, tenzij overeenkomstig de teekeningen 
en beschrijving, bedoeld in artikel 2, worden 
opgericht en mag niet aan derden de beschik
king over eenig deel van dit terrein worden 
gegeven. 

8. Zonder toestemming van Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken mag in de gebou
wen van de stichting, de rioleering en ver
dere inrichtingen op het terrei n, zoomede in 
de omheining va n de tuinen, geen verande
ring worden aangebracht, welke tengevolge 
zoude hebben , dat zij niet meer geheel over
eenstemden met de teekeningen en beschrij
ving, bedoeld in artikel 2. 

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

10. De geneeskundige behandeling der ver
pl eegden wordt opgedragen aan ten minste 
dr ie geneeskund igen, van wie ten minste één 
gevestigd moet zijn in eene woning op het 
terrein van de stichting. 

Zool ang slechts één genee kundige geves
tigd is in eene woning op het terrein van de 
stichting, moet van de beide anderen ten 
minste één, ten genoegen van Onzen Ministe,
van Binnenlandsche Zaken, gevestigd zijn in 
eene woning in de onmiddellijke nabijheid 
van dat ter rein. 

De geneeskundige, bedoeld in het eerste en 
die, laatst.elijk bedoeld in het tweede lid van 
dit artikel mogen buiten het terrein va n de 
stichting 'geen geneeskundi ge praktijk uit
oefenen. 

ll . Va n elke opneming, ontslag of overlij
den van een ve rpl eegde wordt binnen twee 
weken een schriftelijke kennisgeving gezonden 
aan cli engene der Inspecteurs, bedoeld in ar
tikel 1 der wet van 27 April 1884 (Staatsblad 
n°. 96), di e door Onzen Minister van Binnen
landsche Zaken is be last met het toezicht op 
de stichting. 

12. De voorwaa1,den, bedoeld in artikel 3, 
luiden als volgt: 

1 . Tot de inrichting wordt te allen tijde 
vrij e toegang verleend aan den inspecteur, 
die door Onzen Minister van Binnenlandsche 
Za ken is belast met het toezicht op de stich
ting. 

2. Het bestuur, de genee kundigen, ver
bonden aan de inrichting, benevens het overige 
aldaar werkzaam personeel, geven den in
speqteur de door hem verlangde inlichtingen. 

3. De geneeskundigen, verbonden aan de 
inrichting, maken regelmatig ten aanzien van 
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de verpleegden, aan hunne behandeli ng toe
vertrouwd, nauwkeurige aanteekeningen, welke 
een duidelijk beeld geven van de voorgeschie
deni s, zoomede van den toestand van de ver
p leegden in li chamelijk, geestelijk en maat
schappelijk opzicht, van de wijzigingen, welke 
deze toestand ondergaat, van bijzondere voor
va Il en en van hetgeen in het belang der ver
p leegden wordt gedaan; uit deze aanteeke
ningen moet voorts nu en dan blijken, of 
voortzetting van de verpleging in de inrich
t ing 010g noodzakelijk of wenschelijk is. Zij 
worden na het ontslag of ovel'l ij den van den 
ve rpl eegde zorgvuldi g bewaard gedurende vijf
e ntwintig jaren. Van deze aanteeken ingen 
wordt aan den inspecteur op zijn verl angen 
inzage gegeven. 

4. De verpleegden worden niet belemmerd 
zich schriftelij k te wenden tot de hoofden der 
Departementen va n a lgemeen bestuur, tot den 
inspecteur en tot den Officier van Justitie. 

5. Een verpleegde wordt ontslagen: 
a. op e igen vei·zoek of op dat v-an een der 

ouders of van den voogd, ingeval de verpleeg
de staat onder ouderlijke macht of voogdij ; 

b. op schriftelij ke verklaring van den eer
sten geneeskundi ge, dat zij ne verpl egi ng in de 
inrichting niet langer noodzakelijk of wen
schel ijk is; 

c. op verla ngen van den in pecteur. 
6. In acht worden genomen de nadere 

voorschriften welke door Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken ten aanzien van het 
bepaalde in dit artikel mochten worden ge
geven. 

13. Aan den inspecteur wordt te allen 
t ijde vrije toegang verleend tot de dienstge
bouwen van de stichting. 

14 . H et bestuur draagt zorg, dat een af
schrift van di t beslui t en van de Ministerieele 
beschikkingen, bedoeld in de artikelen 4, 7, 
8 en 12, zoomede een copie van de teeke
ningen en beschrijving, bedoeld in a rt ikel 2, 
aanwezig zijn in de stichting en aan den 
in pectem·, zoomede aan den Officie r van Ju
stitie, te a ll en tijde op verlangen ter inzage 
worden voorgel egd. 

Onze Minister van Binnenl andsche Za ken is 
be last met de u itvoering van di t besluit, dat 
in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

H et Loo, den 17den Juni 1933. 
WILHELMINA. 

De Ministe,· van B innenlandsche Zaken, 
J. A. de W i Id e. 

( Uitgeg. 7 J ul i 1933.) 

s. 331. 

17 J uni 1933. BESLUIT tot nadern wijziging 
en aanvulling va n den a lgemeenen màat
regel van bestuur, bedoeld bij de artikelen 
3 en 21 der wet van 12 Februari 1901 
(Staatsblad n° . 64) , vastgesteld bij het 
Koninklijk besluit van 15 Juni 1905 
(Staatsblad n°. 209). (Bet reffende de kin
derwetgevi ng.) 

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

Justitie van den 18 April 1933, 3e Afdeeling 
B. n°. 830 ; 

Overwegende, dat het wenschelijk is den 

a lgemeenen maatregel van bestuur, bedoeld 
bij de a rtikelen 3 en 21 der Wet van 12 F e
bruar i 1901 (Staatsblad n°. 64) , vastgesteld bij 
Koninklijk beslui t van 15 Juni 1905 (Staats
blad n°. 209) en laatstelijk gewijzigd bij Ko
ninkl ijk besluit van 12 September 1932 (Staats
blad n°. 469) nader te wijzigen en aan te 
vullen; 

Den R aad van State gehoord (adv ies van 
den 23 Mei 1933, n°. 36); 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister van J ustitie van den 13 J uni 1933, 3e 
Afdeeling B , n°. 826; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen a ls volgt, 
Art. I. In den a lgerneenen maatregel van 

bestuu r, in hoofde vermeld, worden de vol 
gende wijzigingen en aanvullingen gebracht in 
de hierna te melden Hoofdstukken: 

HOOFDSTUK I . 

Tit e l I. 
Arti kel 1 wordt gelezen a ls volgt: 
" H et aantal der tuchtscholen wordt bepaald 

op drie . 
De tuchtschol en zijn gevestigd voor de jon

gens te Nijmegen en Ginneken en voor de 
meisjes te M ontfoort." 

Tit e l III. 
a. 

Artikel 36 vervalt. 

b. 
H et tweede en derde lid van artikel 43 ver

va ll en. 
Na het eerste lid worden drie leden inge

voegd, luidende: 
,,De eerste a fdeeling is bestemd voor hen, 

die den leeftijd van vij ftien jaar nog niet heb
ben bereikt. 

De tweede a fdeeling is bestemd voor hen, 
die dien leeftijd wel hebben bere ikt. 

Op grond van persoonlijke eigenschappen 
van verpleegden kan door Onzen Minister van 
Justitie afwij king van deze leeftijdsgrens wor
den toegestaan." 

c. 
Artikel 44 wordt gelezen als volgt: 
" De tuchtschool te Ginneken is eveneens 

bestemd voor hen, die den leeftijd van vijftien 
jaar hebben bereikt." 

d. 
N a artikel 44 wordt ingevoegd een artikel 

44bis, luidende : 
"Voor de d istr ibutie der verpleegden over 

de tweede a fdeeling der tuchtschool te Nijme
gen en de tuchtschool te Ginneken worden 
door Onzen Minister van J ustitie rE>gelen vast 
gesteld." 

e. 
Artikel 46 vervalt. 

/ . 
Artikel 47 vervalt. 

g. 

H et eerste l id van a rtikel 48 wordt gelezen 
als volgt: 
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,,Zoowel in de beide afdeelingen der tucht
school te Nijmegen als in de tuchtschool te 
Ginneken worden de verpleegden ingedeeld in 
drie klassen." 

h . 

Artikel 50 vervalt. 
i. 

Artikel 51 vervalt. 
j. 

Artikel 52 vervalt. 
k. 

In artikel 63 wordt in plaats van: ,,de ar
tikelen 49quinquies, 49septies en 51" gelezen: 
,,de artikelen 49quinquies en 49septies". 

l. 
Het eerste I id van artikel 77 wordt gelezen 

als volgt: 
,,De sluiting in de boeien wordt slechts op
gelegd aan verpleegden in de tweede afdee

)ing der tuchtschool te Nijmegen en in de 
tuchtschool te Ginneken, die zich aan voort
gezet wangedrag schuldig maken." 

HOOFDSTUK II. 

Afdeeling II. 

Titel I. 
Artikel 87 wordt gelezen als volgt: 
" H et aantal der rijksopvoedingsgestichten 

wordt bepaald op drie. 
De rijksopvoedingsgestichten zijn gevestigd 

voor de jongens te Doetinchem en Amersfoort 
en voor de meisjes te Z eist." 

Tit e l III. 
a. 

In artikel 93 wordt in plaats van: ,,De ar
tikelen 33, 35, 36 en 37 eerste lid" gelezen: 
,,De artikelen 33, 35 en 37 eerste lid" . 

b. 
Artikel 96 wordt gelezen als volgt: 
" H et rijksopvoedingsgesticht te Doetinchem 

is verdeeld in vier afdeelingen. 
De eerste afdeeling is bestemd voor aan

vankelijke opneming van hen : 
a. die niet reeds terstond na ter beschik

king van de Regeering gesteld te zijn, worden 
overgedragen aan eene vereeniging, stichting 
of instelling, als bedoeld bij artikel 12 der 
wet van 12 Februari 1901 (Staatsblad n° . 64); 

b. die na overdracht als bedoeld onder a 
daarvoor ongeschikt zijn gebleken, met uit
zonderi ng evenwel van hen, die vóór die 
overdracht reeds in _het rijksopvoedingsgesticht 
te Amersfoort opgenomen waren ; 

c. wier voorwaardelijk ontslag is herroepen, 
voorzoover voor hen niet ingevolge het be
paalde in a rtikel 174bis eene andere bestem
ming wordt vastgesteld; 

d. die ingevolge artikel 16 van voormelde 
wet in een rijksopvoedingsgesticht worden ge
plaatst; 

e. die ingevolge het bepaalde onder c van 
artikel 14 van den algemeenen maatregel van 
bestuur van 19 Juni 1922 (Staatsblad n°. 402) 
in een rijksopvoedingsgesticht worden ge
plaatst; 

/. die ingevolge het bepaalde onder a van 
artikel 16 van voormelden algemeenen maat

regel van bestuur in een rijksopvoedingsge
sticht worden geplaatst. 

De tweede afdeeling is bestemd voor hen, 
die lager onderwijs moeten ontvangen. 

De derde afdeeling is bestemd voor hen, die 
landbouwonderricht moeten ontvangen. 

De vierde afdeeling is bestemd voor hen, die 
wegens achterlijke geestvermogens bijzondere 
waarneming en behandeling vereischen." 

c. 
Artikel 98 wordt gelezen als volgt: 
"Het rijksopvoedingsgesticht te Amersfoort 

is bestemd voor hen, die ambachtsonderricht 
of een eenvoudige kantooropleiding moeten 
ontvangen. 

Verpleegden uit dit gesticht, die na over
dracht aan eene vereeniging, stichting of in
stelling, al-s bedoeld bij artikel 12 der wet van 
12 Februari 1901 (Staatsblad n°. 64) daarvoor 
ongeschikt zijn gebleken, worden in geval van 

schorsing of intrekking der opdracht in dit 
gesticht teruggeplaatst." 

d. 
Artikel 99 vervalt. 

e. 
Artikel 100 vervalt. 

f. 
Artikel l00bis wordt gelezen a ls volgt: 
,, In bijzondere gevallen kan door Onzen Mi

nister van Justitie worden a fgeweken van de 
bestemming der rijksopvoedingsgestichten voor 
jongens in de artikelen 96 en 98 omschreven." 

g . 

Artikel l00ter wordt gelezen als volgt: 
,,Omtrent overplaatsing van verpleegden tus

schen de verschillende afdeelingen van het 
rijksopvoedingsgesticht te Doetinchem en naar 
het rijksopvoedingsgesticht te Amersfoort doet 
de directeur van het eerstbedoelde gesticht 
de noodige voorstellen aan Onzen Minister van 
Justitie." 

h. 
Artikel 100quater wordt gelezen als volgt: 
,,H et rijksopvoedingsgesticht te Z eist is be

stemd voor haar: 
a. die niet reeds terstond na ter beschik

king van de Regeering gesteld te zijn, worden 
overgedragen aan eene vereeniging, stichting 
of instelling, als b.e'doeld bij artikel 12 der 
wet. van_ 12 •F,ebruari 1901 (Staatsblad n°. 64) ; 

b. die na overdracht als bedoeld onder a 
daarvoor ongeschikt zijn gebleken; 

c. wier voorwaardelijk ontslag is herroepen, 
voorzoover voor haar niet ingevolge het be
paalde in het tweede lid van artikel 174bis 
eene andere bestemming wordt vastgesteld; 

d. die ingevolge artikel 16 van voormelde 
wet in een rijksopvoedingsgesticht worden ge
plaatst; 

e. die ingevolge het bepaalde onder c van 
artikel 14 van den a lgemeenen maatregel van 
bestuur van 19 Juni 1922 (Staatsblad n°. 402) 
in een rijksopvoedingsgesticht worden ge
plaatst; 
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/. die ingevolge het bepaalde onder a van 1 
artikel 16 van voormelden algemeenen maat
regel van bestuur in een rijksopvoedingsge
sticht worden geplaatst. 

T en aanzien van nieuw inkomende verpleeg
den in dit gesticht is toepas elijk het bepaalde 
bij artikel 97. 

De verpleegden, die een onzedelijk leven 
hebben geleid, worden van de overige ge
scheiden gehouden." 

i. 
Artikel 100quinquies. vervalt. 

j . 
Artikel 111 wordt gelezen a ls volgt: 
"De artikelen 71 tot en met 77 zijn mede 

ten aanzien van de rijksopvoedingsgestichten 
toe passelijk, met dien verstande, dat in laatst
gemeld artikel in stede van " in de tweede af
deeling der tuchtschool te Nijmegen en in de 
tuchtschool te Ginneken, die zich aan voort
gezet wangedrag schuldig maken" wordt ge: 
lezen: ,, in de ee;-ste en derde afdeeling van 
het rij ksopvoedingsgesticht te Doetinchem en 
in het rijksopvoedingsgesti cht te A mers/oo,·t, 
die zich aan voortgezet wangedrag schuldig 
maken." 

A f d e e I i n g III. 

T i te I III. 
a. 

In artikel 158 wordt in plaats van: ,,het 
hun verstrekte lager onderwijs" gelezen : het 
hun verstrekte onderwijs". 

b. 
Het eerste lid van artikel 159 wordt ge

lezen als volgt: 
, De subsidie bedraagt per hoofd en per dag 

vo~r verpleegden onder den leeftijd van veer
tien jaar ten hoogste 55 cent, voor verpleeg
den boven genoemden leeftijd, doch onder dien 
van achttien jaar ten hoogste 80 cent en voor 
verpleegden, die laatstvermelden leeftijd heb
ben bereikt, ten hoogste 25 cent." 

c. 
In artikel 161 wordt in plaats van: ,,ten 

hoogste 90 cent" gelezen: ,,ten hoogste f 1.35". 

d. 
Artikel 161bis vervalt. 

e. 
De punt aan het slot val1 artikel 162 wordt 

vervangen door: ,, , overeenkomstig door On
zen M inister voornoemd ge telde regelen." 

/. 
Het eerste lid van artikel 164 wordt gelezen 

als volgt: 
" De uitbetaling der subsidie geschiedt als 

regel bij den aanvang van el k kalenderkwar
taal." 

Het derde, vierde en vij fde lid van dit ar
tikel worden gelezen als volgt: 

,,De driemaandelij ksche uitbetalingen ge
schieden over het eerste, tweede en derde 
kwartaal van ieder jaar tot ten hoogste het 
volle bedrag der vordering en over het vierde 
kwartaal tot twee derden daarvan. 

Zoodra de subsidie na afloop van ieder jaar 
door Onzen Minister van Justitie is getoetst 
aan een door de belanghebbende vereeniging, 
stichting of instelling te verstrekken hoofde
lijke opgaaf van kosten ·en baten over het af
geloopen jaar en voor zoover noodig nader is 
vastgesteld, zendt de vereeniging, stichting of 
instelling aan Onzen voornoemden Minister 
een opgaaf in tweevoud van het bedrag aan 
subs idie, waarop zij over dat jaar aanspraak 
maakt, met vermelding der bedragen welke 
reeds aan driemaandelijksche uitbetalingen zijn 
genoten. 

De in het vorig lid bedoelde opgaven wor
den ingericht naar door Onzen Minister van 
Justitie vastgestelde formulieren." 

A f d e e I i n g IV. 

"· 
Het vierde lid van artikel 173 vervalt. 

/,. 

Na artikel 173bis wordt ingevoegd een ar
t ikel 173ter, luidende: 

,,Naast het toezicht in de voorgaande arti
kelen bedoeld zijn een rechtstreeksch toezicht 
vanwege Onzen Minister van Justitie op de 
voorwaardel ijk ontslagenen en daarmede sa
menhangende bemoeiingen opgedragen aan 
Rijksagenten voor voorwaardelijk ontslag, die 
door Onzen Minister worden benoemd en ont
slagen. 

Door Onzen Minister wordt een instructie 
voor de Rijksagenten voor voorwaardelijk ont
slag vastgesteld. 

Het gedeelte des lands, waarover de be
moeiingen van iederen Rijksagent voor voor
waardelijk ontslag zich uitstrekken, alsmede 
zijn standplaats, worden door Onzen Minister 
bepaald. 

De l;!,ijksagenten voor voorwaardelijk ontslag 
genieten een jaarwedde en voorts vergoeding 
voor reis- en verblijfkosten." 

,·. 
· Na ~rtikel 174 wordt ingevoegd een artikel 
17 4bis, 1 ui den de: 

"De minderjarige, die vóór zijn ontslag in 
een rijksopvoedingsgesticht werd verpleegd, 
wordt, in geval van herroeping van het voor
waardelijk ontslag, weder in het gesticht van 
herkomst opgenomen. 
· De minderjarige, die vóór zijn ontslag aan 
eene vereeniging, stichting of instelling was 
opgedragen, wordt, in geval van herroeping 
van het voorwaardel ijk ontslag, hetzij weder
om aan die vereeniging, stichting of instell ing 
opgedragen, hetzij in het in artike l 96 of 
l00quater aangewezen rijksopvoedingsgesticht 
opgenomen. 

In bijzondere gevallen kan door Onzen Mi
nister van Justitie worden afgeweken van het 
in de vorige leden bepaalde." 

HOOFDSTUK III. 

Afdeeling I. 

T i te I I . 

In artikel 175 vervalt van de toepasselijk 
verklaarde artikelen art. 161bis. 
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T i te 1 II. 

a. 
Het tweede lid van artikel 178 wordt ge

lezen als volgt: 
,,Indien echter bijzondere omstandigheden, 

eenig gesticht of de daarin verpleegden be
treffende, daartoe aanleiding geven, kan op 
verzoek van de belanghebbende vereeniging, 
stichting of instelling Onze Minister van Ju
stitie, ten behoeve van zulk een gesticht, vrij
stelling verleenen van de naleving der voor
waarden, gesteld in de artikelen 132 eerste lid 
en 133, of voorschriften geven, afwijkende van 
het bij die artikelen bepaalde." 

b. 

In het eerste lid van artikel 178bis wordt 
in plaats van "het laatste lid van het voor
gaand artikel" gelezen "het derde lid van het 
voorgaand artikel". 

HOOFDSTUK IV. 

Titel I. 

a. 
Het vijfde lid van artikel 184 wordt ge

lezen als volgt: 
,,De secretaris kan, ten behoeve zijner ad

ministratieve werkzaamheden, worden bijge
staan door een of meer bezoldigde ambtena
ren, welke door Onzen Minister van Justitie 
worden benoemd en ontslagen, het College 
gehoord." 

b. 
Artikel 185 vervalt. 

c. 
Het vierde lid van artikel 187 wordt ge

lezen als volgt: 
"Bij ontstentenis of afwezigheid wordt de 

secretaris vervangen -door een door den voor
zitter aan te wijzen lid." 

d. 
Artikel 188 wordt gelezen als volgt: 
,,De leden en de secretaris genieten vergoe

ding voor rnis- en verblijfkosten. 
De bureelkosten worden den secretaris ver

goed op daartoe in te dienen declaratie." 
Art. II. Artikel II (Overgangsbepaling) 

van Ons besluit van 23 September 1910 
(Staatsblad n°. 291) vervalt. 

Art. III. De artikelen 2 tot en met 8 van 
Ons besluit van 30. September 1916 (Staatsblad• 
n°. 462) vervallen. 

Art. IV. Artikel III van Ons besluit van 
22 Juni 1918 (Staatsblad n°. 431) vervalt. 

Art. V. De artikelen II en III van Ons 
besluit van 31 Januari 1919 (Staatsblad n°. 
31) vervallen. 

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

Het Loo, den 17den Juni 1933. 
WILHELMINA. 

De Minist·er van Justitie, van Scha ik. 
( Uitgeg. 27 Juni 1933.) 

s. 332 . 

19 Juni 1933. BESLUIT tot bekrachtiging 
van een wijziging van het Rijnvaartpolitie
reglement voor den Rijn met inbegrip van 
de Waal en de L ek. 

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

Waterstaat van 24 Mei 1933, La. G. , Afdee
l ing Waterstaatsrecht, en van Onzen Minister 
van Staat, M inister van Buitenlandsche Za
ken a. i. van 24 Mei 1933, n°. 17357, Econo
mische en Consulaire Directie; 

Gezien de door de Centrale Commissie voor 
de Rijnvaart in haar zitting van April 1933 
vastgestelde hierna te noemen wijziging van 
het Rijnvaartpolitiereglement; 

Gelet op de herziene akte omtrent de Rijn
vaart van 1 7 October 1868, sedert gewijzigd; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
6 Juni 1933, n°. 21); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minis
ter van Waterstaat van 10 Juni 1933, La. Br ., 
Afdeeling Waterstaatsrecht, en van Onzen Mi
nister van Buitenlandsche Zaken van 13 Juni 
1933, Economische en Consulaire Directie, n°. 
19424; 

Hebben · goedgevonden en verstaan: 
te bepalen, dat met ingang van 1 Augustus 

1933 van kracht zal zijn de hier na te noemen 
wijziging van het bij Ons besluit van 23 Ja
nuari 1913 (Staatsblad n°. 40) bekrachtigde 
Rijnvaartpolitiereglement, ten aanzien waar
van het laatst wijzigingen van kracht zijn ver
klaard bij Ons besluit van 31 December 1932 
(Staatsblad 11°. 712): 

Aan § 5, cijfer 5, wordt een nieuw lid toe
gevoegd, luidende als volgt: 

"Evenwel mogen boven St,·aatsburg drie 
zijdelings gekoppelde vaartuigen varen, mits 
hunne gezamenlijke breedte niet meer bedraagt 
dan 16 m en mits bovendien hetzij ten minste 
een der vaartuigen is voorzien van voldoend 
sterke mechanische middelen van voortbewe
ging, hetzij de vaartuigen worden gesleept." 

Onze Ministers van Waterstaat en van Bui
tenlandsche Zaken zijn belast met de uitvoe
ring van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad 
geplaatst en in afschrift aan den Raad van 
State medegedeeld zal worden. 

Het Loo, den 19den Juni 1933. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, Ka I f f. 
De Minister van Buitenlandsche Zaken, 

De G ra e f f. 
( Uitgeg. 27 Juni 1933.) 

s. 333. 

22 Jimi 1933. BESLUlT, bepalende de be
kendmaking in het Staatsblad van het op 
21 Februari 1933 te Stockholm tusschen 
Nederland en Finland gesloten verdrag,: 
betreffende uitlevering en rechterlijken 
bijstand in strafzaken. 

Wij WILHELMINA, enz_. ; 
Gezien het op 21 Februari 1933 te Stockholm 

tusschen Neder/,and en Finland gesloten ver
drag, betreffende uitlevering en rechterlijken 
bijstand in strafzaken, van welk verdrag een 
afdruk en eene vertaling bij dit Besluit zijn 
gevoegd; 
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Overwegende, dat de akten van bekrachti
ging van dat, verdrag op 24 Mei 1933 te Stock
holm zijn uitgewisseld; 

Overwegende mede, dat het verdrag, over
eenkomstig artikel 21, voor het Rijk in Europa 
zal in werking treden op 24 Juni 1933; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van d en 20sten Juni 
1933, Directie van het Protocol, n°. 19931; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
meergenoemd verdrag, alsmede de vertaling 

daarvan, te doen bekend maken door de plaat
sing van dit Besluit in het Staatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor zoo
veel hem aangaat, belast met de uitvoering 
van hetgeen ten deze wordt vereischt. 

Het Loo, den 22sten Juni 1933. 
WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken , 
De Graeff. 

(Uit.geg. 30 Juni 1933.) 

TRAITÉ D'EXTRADITION et d'aide judiciaire 
en matière pénale entre les Pays-Bas et la 
Finlande. 

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas 
et 

Ie Président de la République de Finlande, 
ayant résolu, d 'un commun accord, de con

clure une convention pour l 'extradition réci
proque des malfaiteurs et l 'aide judiciaire en 
matière pénale ; 

out nommé à eet effet pour leurs plénipoten
tiaires, savoir: 

Sa Majesté la R eine des Pays-Bas: 
Son Cbambellan, Ie Baron Sweerts de Landas 

Wyborgh, Son Envoyé Extraordinaire et Mi
nistre Plénipotentiaire près la République de 
Finlande; 

Ie Président de la République de Finlande : 
Monsieur Rafael Waldemar Erich, Envoyé 

Extraordinaire et Ministre Plénipotent,iaire d e 
Finlande à Stockholm ; 

lesquels,après s'être communiqué leurspleins 
pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont 
convenus des articles suivants : 

Art. I er, Le Gouvernement des Pays-Bas et 
Ie Gouvernement de Finlande s'engagent à se 
livrer réciproquement, suivant les règles déter
minées par les articles suivants, à, l'exception de 
leurs nationaux, et de sujets d'un tiers Etat, 
en tant qu'une exception à l 'égard de ces der
uiers serait motivée par Ie droit des geus, les 
individus condamnés ou prévenus à raison d 'un 
des faits énumérés à l 'article 2, commis nors 
du territoire de l 'Etat auquel l' extradition est 
demandée, si Ie fait cqmmis est compris, égale
ment selonJa légistation deJ 'Etat requis, dans 
les fait's punissables éhumérés ei-après. 

Néanmoins, lorsque Ie fait motivant la de
mande d'extradition, aura été commis hors du 
territoire du Gouvernement requérant, il ne 
sera donné suite à cette demande que si la 
legislation du pays requis autorise la poursuite 
des mêmes infractions commises hors de sou 
territoire. 

Art. 2. Les faits punissables qui pourront 
donner lieu à une demande d'extradition sont: 

1° . attentat à la vie du chef d 'un Etat ami; 
2°. meurtre ou assassinat, infanticide; 

3°. avor tement, procuré par la femme en
ceinte ou par d 'autres; 

4°. coups portés ou blessures faites volon
tairement avec préméditation, ayant causé une 
maladie paraissant incurable, une incapacité 
permanente de travail personnel, la perte de 
l'usage absolu d'un organe, une mutilation 
grave ou la mort sans intention de la donner ; 

5° viol · 
actes impudiques, y compris Ie commerce 

charnel en dehors du mariage, commis sur la 
personne d 'un mineur de l 'un oude l'autre sexe, 
agé de moins de quinze ans accomplis; 

actes impudiques, y compris Ie commerce 
charnel en dehors du mariage, commis sur la 
personne d'un mineur de l'un oude l 'autre sexe, 
entre quinze et seize ans non débauché; 

actes impudiques commis sur la personne 
d'un individu placé sous la garde ou sous 
l 'autorité de !'auteur, en tant que punissable 
selon la législation des deux parties ; 

commerce charnel avec une femme ou une 
fille évanouies ou sans connaissance lorsque Ie 
coupable sait qu'elle est évanouie ou sans con
naissance; 

attentat aux moeurs en excitant un mineur 
de l'un ou de l'autre sexe au-·dessous de seize 
ans à commettre avec un tiers ou à subi d'un 
tiers des actes impudiques ou à avoir, en ehors 
du mariage, un commerce cbarnel avec un tiers ; 

attentat aux moeurs en excitant un mineur 
d e l'un on de l'autre sexe au-dessus de seize 
ans à commettre avec un tiers on à subir d 'un 
tiers des actes impudiques ou à avoir, en dehors 
du mariage, un commerce charnel avec un tiers, 
pour autant qu'un t el fait est punissable d 'après 
les lois des deux pays ; 

embauchage, entraînement ou détournement, 
même avec sou consentement, d'une personne 
de l'un ou de l 'autre sexe au-dessous de vingt 
et un ans en vue de la débauche, pour satisfaire 
les passions d 'autrui ; 

embauchage, entraînement ou détournement 
d 'une femme ou d'une fille majeure en vue de 
la débauche, lorsque Ie fait a été commis par 
fraude ou à l 'aide de violences, menaces , abus 
d'autorité on tout autre moyen de contrainte, 
pour satisfaire les passions d 'autrui ; 

rétention contre son gré d 'une personne dans 
une maison de débauche ; 

60. bigamie ; 
7°. enlèvement, recel, suppression, substi

tution ou supposition d 'enfant; 
8°. enlèvement de mineurs, pour autant que 

les lois des deux pays permettent l'extradit-ion 
de ce chef; 

9°. tous les faits frauduleux de fabrication 
ou d 'altération de monnaie, quel que soit Ie 
moyen employé pour produire Ie résultat ; . 

la mise en circulation frauduleuse de fausse 
monnaie; 

les faits, dans Ie hut de la mettre en circu
lation, d'introduire dans Ie pays ou de recevoir 
ou de se procurer de la fausse monnie, sachant 
qu'elle est fausse; 

les faits frauduleux de fabriquer, de recevoir 
on de se procurer des instruments ou d'autres 
objets destinés par leur nature à la fabrication 
de fausse monnaie ou à l'altération des mon
naies. 

Dans la présente convention Ie mot " monnaie" 
s'entend de la monnaie-papier, y compris les 
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billets de banque, et de la monnaie métallique, 
ayant cours en vertu d 'une loi. 

10°. contrefaçon ou falsi6cation de timbres 
o u de marques de l 'Etat ou de timbres qui y 
sont assimilés à eet égard ou de poinçons de 
maître, pour autant que les lois des deux pays 
permettent l'extradition de ce chef; 

u o. faux en écriture et usage fait à dessein 
de l 'écriture fausse ou falsifiée, pour autant que 
les lois des deux pays permettent l'extradition 
de ce chef; 

1 °2. faux serment d'une partie, d 'un t émoin 
ou d 'un exper t; fausse assertion équivalant au 
parjure; 

13°. concussion, détournement commis par 
des fonctionnaires ou par ceux qui sont consi
<lérés comme t els ; 

14°. incendie allumé à dessein, lorsqu 'il peut 
en résulter un <langer commun pour des biens 
ou un <langer de mort pour autrui ; incendie 
allumé dan s Ie dessein de se procurer ou de 
procurer à un tiers un profit illégal au détriment 
de l 'assureur ou du porteur légal d'un contrat 
à la grosse; 

15°. destruction volontaire et illégale d'un 
édifice ou d 'une construction, pour autant que 
les lois des deux pays permett ent l' extradition 
de ce chef; 

16°. actes de violence commis en public, 
à forces réunies , contre des personnes ou des 
bi en s; 

17°. Je fait illégal, commis à dessein, de faire 
couler à fond ou échouer un navire lorsqu'il 
peut en résulter un <langer pour autrui; 

18°. émeute ou insubordination des gens de 
l 'équipage à bord d 'un navire contre leurs 
supérieurs, pour autant que les lois des deux 
pays permettent l 'extradition de ce chef ; 

19°. Ie fait , commis à dessein, d 'avoir mis 
en péril un convoi sur un chemin de fer ; 

20° . vol ; 
21°. escroquerie; 
22°. abus d'un blanc-seing; 
23°. détournement; 
24°. banqueroute frauduleuse. 
Sont comprises dans les qualifications précé

dentes la tentative et la complicité, lorsqu'elles 
sont punissables d 'après la législation du pays 
auquel l'extradition est demandée. 

Art. 3. Lorsqu'une m ême personne sera 
réclamée simultanément par plusieurs Etats, 
l'Etat r equis r est era libre de décider à que! pays 
l 'extradit ion sera accordée. 

Art. 4. L' extradition n 'aura pas lieu : 
1°. si, depuis les faits imputés, Ie dernier 

acte de poursuite ou la condamnation, la pres
<:ription de l'action ou de la peine est acq uise, 
<l 'après les lois du pays auquel l 'extradition est 
<lemandée, au moment oû la remise pourrait 
avoir lieu ; 

2°. lorsque la demande en sera motivée );lar 
Ie même fait pour lequel !'individu réclame a 
ét é poursuivi et mis hors de cause, ou est en
core poursuivi ou a déjà été jugé dans Ie pays 
auquel l 'extradition est démandée. 

Art. 5. Si !' individu réclamé est poursuivi 
ou condamné dans Ie pays requis, pour une 
infraction autre q ue celle qui a donné lieu à 
la demande tl ' extradition ,son extradition pourra 
être difiérée, jusqu'à la fin de la poursuite et, 
en cas de condamnation , jusqu 'au moment 
ou il aura subi sa peine ou aura été gracié. Il 

pourra toutefois, afin de comparaître devarit les 
tribunaux du pays requérant, être livré tem
porairement à la condition qu' il sera renvoyé 
aussitót que la procédure judiciaire sera ter
minée. 

Art. 6. Il est expressément stipulé que !'in
dividu extradé ne pourra être ni poursuivi ni 
puni , dans Ie pays auquel l 'extradition a été 
accordée, pour un fait punissable quelqonque 
non prévu par la présente convention et an
térieur à son extradition, et qu' il ne pourra 
non plus, sans Ie consentement du Gouverne
ment qui a accordé l'extradition, être poursuivi 
ou puni pour un fait prévu par la présente con
vent ion et antérieur à son extradition, autre 
que celui qui a motivé l 'extradition, ni être 
extradé à un Etat tiers, à moins qu' il n 'ait au 
en tout cas la pleine liberté de quitter de 
nouveau Ie pays susdit pendant Ie mois qui 
suit son élargissement définitif . 

Art. 7. Aucun individu livré par l'une des 
Parties contractantes à l'autre, ne pourra être 
poursuivi pour l 'infraction qui a motivé son 
extradition, <levant un tribunal qui n'est in
vesti que t emporairement ou dans des circon
stances par ticulièr es du pouvoir exceptionnel 
de connaître de pareilles causes . 

Art. 8. L'extradition ne sera pas accordée 
si l ' infraction pour laquelle elle est démandée 
est considérée par la partie requise comme un 
délit politique ou un fait connexe à un semblable 
délit. La personne qui aura été extradée à 
raison de l 'un des faits de droit commun men
tionné à l 'article 2, ne pourra, par conséquent, 
en aucun cas, être poursuivie ou punie dans 
l 'Etat auquel l 'extradition a été accordée, à 
raison d 'un délit politique commis avant l' ex
tradition, ni à raison d 'un fait connexe à un 
semblable délit politique. 

Art. 9. L 'extradition sera demandée par la 
voie diplomatique et ne sera accordée que sur 
la production de l 'original ou d 'une expédition 
authentique, soit d 'un jugement de condam
nation , soit d 'une ordonnance de mise en ac
cusation ou de renvoi <levant la justice répres
sive avec mandat d 'arrêt, soit d 'un mandat 
d 'arrêt, délivré dans les formes prescrites par 
la législation de l'Etat qui fait la demande et 
indiquant suf6 samment Ie fait dont il s'agit 
pour mettre l 'Etat requis à même de juger s'il 
constitue, d 'après sa législation, un cas prévu 
par la présente convention, ainsi que la dis
position pénale qui lui est applicable. Ces 
pièces seront accompagnées d 'une traduction 
françai se. 

Art . 10. Quand il y aura l ieu à l'extradition, 
tous les objets provenant de l'infraction ou 
pouvant servir de pièces à conviction, qui sont 
trouvés en la possession de !'individu réclamé 
au moment de son arrest ation, seront, si l'au
torité compétente de l 'Etat requis en ordonne 
ainsi, saisis et r emis à l 'Etat requérant. 

Sont cependaut réservés les droits que des 
tiers auraient pu acquérir sur lesdits objets qui 
devront, Ie cas échéant, leur être rendus, sans 
frais, à la fin du procès . 

Art. ll. En attendant la demande d 'extra
dition par la voie diplomatique, l 'arrestation 
:provisoire de !'individu dont l'extradition peut 
etre réclamée aux termes de la préseute con
vention, pourra être demandée : 

du cóté des P ays-Bas par tout officier de 
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justice ou tout juge d'instruction (juge com
missaire); 

du cöté de la Finlande par les tribunaux et 
les préfets de département. 

L'arrestation provisoire est soumise aux 
formes et aux règles prescrites par la législation 
du pays auquel la demande est faite. 

Art. 12. L'étranger arrêté provisoirement, 
aux termes de l'article précédent, sera, à moins 
que son arrestation ne doive être maintenue 
pour un autre motif, mis en liberté si dans Ie 
délai de vingt jours après la date du mandat 
d 'arrestation provisoire, la demande d'extra
dition par la voie diplomatique, avec remise des 
docnments prescrits par la présente convention, 
n'a pas éte faite. 

Art . 13. Lorsque l'extradition aura été 
1 

accordée, le Gouvernement requérant sera tenu 
de se faire délivrer !'individu réclamé dans Ie 
délai fixé par Ie Gouvernement requis et dont 
la durée sera d 'au moins un mois. Passé ce 
délai, ! 'individu réclamé pourra être mis en 
liberté. 

L'individu à extrader sera, s'il y échet, con
duit au port que désignera ! 'agent diplomatique 
ou consulaire du Gouvernement requérant, aux 
frais duquel il sera embarqué. 

Art. 14. Lorsque dans la poursuite d'une 
affaire pénale non-politique, l'un des Gouverne
ments jugera nécessaire l'audition de personnes 
se trouvant dans l'autre pays ou tout autre 
acte d'instruction, exception faite pour les 
visites domiciliaires, une commission rogatoire 
sera envoyée, à eet effect, par la voie diploma
tique ou consulaire et, à moins que Ie Gouver
nement requis ne constate l'impossibilité de la 
faire exécuter, il y sera donné suite en obser
vation des lois du pays dans lequel l' audition 
ou !'acte d'i nstructiou devra avoir lieu . 

Toute commission rogatoire devra être ac
compagnée d'une t raduction française. 

Art. 15. Si, dans une cause pénale non
politique, la comparution personnelle d'un 
témoin danl'autre pays est nécessaire ou désirée, 
Ie Gouvernement du pays ou réside Ie témoin 
l 'engagera à se rendre à l'invitation qui lui sera 
faite, et en cas de consentement, il lui sera 
accordé des frais de voyage et de séjour d'après 
les tarifs et règlements en vigueur dans Ie pays 
·ou l'audition devra avoir lieu, suaf Ie cas ou 
le Gouvernement requérant estimera devoir 
a llouer au témoin une plus forte indemnité. 

Aucun témoin, quelle que soit sa nationalité, 
qui cité dans l 'un des deux pays, comparaîtra 
volonta irement devant les juges de l'autre pays, 
ne pourra y être poursuivi ou détenu pour des 
faits ou condamnations criminels antérieurs, 
ni sous prétexte de complicité dans les faits, 
obj et du procès ou il figurera comme témoin. 

Art. 16. Lorsque, dans une cause pénale 
non-politique, instruite dans l 'un des deux 
pays, la communication de pièces de conviction 
ou de documents se trouvant entre les mains 
des autorités de l 'autre pays sera jugée néces
saire ou utile, la demande en sera faite par la 
voie diplomatique, et l 'on y donnera suite, 
à moins que des considérations particulières 
ne s'y opposent et sous l'obligation de renvoxer 
les p ièces et documents dans le plus bref delai 
poss ib Ie . 

Art. 17 . Le transit à travers le t erritoire de 
' un des Etats contractants, d'un individu I ivré 

par une tierce puissance à l'au tre partie et 
n 'appartenant pas au pays du transit, sera. 
accordé sur la simple production, en original 
ou en expédition authentique, de l'un des actes 
de procédure mentionnés à l'article 9, pourvu 
que le fait servant de base à l'extradition soit 
compris dans la présente convention et ne 
rentre pas dans les prévisions des articles 4 
et 8, et que le transport ait lieu, quant à !'es
corte, avec le concours de fonctionnaires du 
pays qui a autorisé le transit sur son territoire. 

Art . 18. Le Gouvernement néerlandais s'en
gage à communiquer au Gouvernement fin lan
dais les sentences de condamnation ayant obtenu 
force de chose jugée, pour infractions de toute 
espèce, à l 'exception des contraventions, qui 
auront été prononcées par ses juridictions contre 
des citoyens finlandais. 

Le Gouvernement finlandais, de son cöté. 
s'engage à communiquer au Gouvernement 
néerlandais les sentences de condamnation 
ayant obtenu force de chose jugée, inscrites 
au casier judiciaire finlandais et visant des 
citoyens néerlandais. 

Cette communication sera effectuée moyen
nant !'envoi par la voie diplomatique au Gou
vernement du pays auquel appartient Ie con
damné, d 'une expédition authentique on d'un 
extrait de la décisiou définitive, ou d'un extrait 
du casier judiciaire, accompagné d'une traduc
t ion en langue française . 

Art. 19. Les frais occasionnés par l'exécution 
des mesures prévues par la présente convention 
resteront à la charge de l'Etat sur Ie territoire 
duquel ces mesures auront été prises, à l'ex
ception des fràis du transit prévu dans l 'article 
17 et des frais de l 'embarquement prévu dans 
l 'article 13. 

Art. 20. Les stipulations de la présente con
vention seront applicables également aux Indes 
néerlandaises, au Surinam et à Curaçao, sauf 
l'observation des dispositions à établ ir ulté
rieurement par des notes à échanger entre les 
deux Etats et dont la nécessité pourrait s'im
poser par la législation en vigueur dans ces terri
toires d'outre-mer. 

Les modalités des demandes prévues par le 
présent traité et émanant des autorités de ces 
territoires ou adressées à celles-ci, seront égale
ment réglées par ces notes . Par dérogation aux 
articles 12 et 13 Ie délai pour la mise en liberté 
sera de trois mois. 

Art. 21. Le présent traité sera ratifié et l~s 
ratifications en seront échangées Ie plus tot 
possible. Il entrera en vigueur un mois après 
la date de !'échange des ratifications mais ne 
sera exécutoire dans les territoires du Royaume 
des Pays-Bas, situés hors de l 'Europe et visés 
à l'article 20, qu'à la date à fixer dans les notes 
à échanger selon eet article. 

Chacune des Parties contractantes pourra, 
en tout temps, Ie dénoncer en prévenant l'autre 
partie de son intention, six mois à l'avance. 

En foi de quoi les pléni:potentiaires respectifs 
ont signé Ie présent traite. 

Fait, en double expédition, à Stockholm, 
Ie 21 février 1933. 

S w e e r t s d e L a n d a s. 
R af a e I W a I d e m a r E r i c h. 
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YERDRAG betre.ffende uitlevering en rechter
lijken bijstand in strafzaken tusschen N eder
land en F inland. 

Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden 
en 

de President der Republiek Finland, 
in gemeenschappelijk overleg overeenge

komen zijnde een verdrag betrefl;ende weder 
ziidsche uitlevering van misdadigers en rechter
lijken bijstand in strafzaken te sluiten; 

hebben te dien einde tot Hunne gevolmach
tigden benoemd, te weten : 

Hare Maj csteit de Koningin der Nederlanden : 
Hoogstderzelver Kamerheer, baron Sweerts 

de Landas Wyborgh, Hoogstderzelver Bui
tengewoon Gezant en Gevolmachtigd Minister 
bij de Republiek Finland ; 

de President van de Republiek Finland: 
den heer Rafael Waldemar Erich, Buiten

gewoon Gezant- en Gevolmachtigd Minister van 
Finland te Stockholm ; 

die, nadat zij elkander hunne volmachten 
hebben medegedeeld en deze in goede orde heb
ben bevonden, omtrent de volgende artikelen 
zijn overeengekomen: 

Art. 1. De R egeering van Nederland en de 
Regeering van Finland verbinden zich, volgens 
de regelen bij de volgende artikelen vastgesteld, 
met uitzondering van hare eigen onderdanen 
en onderdanen van een derden Staat voorzoover 
eene uitzondering ten opzichte van de laatsten 
haar grond zou vinden in het volkenrecht, 
wederkeerig aan elkander uit te leveren de per
sonen, die veroordeeld of verdacht zijn ter zake 
van een der in artikel 2 vermelde feiten, ge
pleegd buiten het grondgebied van den Staat 
aan welken de uitlevering wordt gevraagd, in
dien het gepleegde feit, naar de wetgeving van 
den aangezochten Staat, eveneens valt onder 
cle hierna vermelde strafbare feiten. 

Evenwel, indien het aan de uitleveringsaan
vraag ten grondslag liggende feit begaan is 
buiten het grondgebied van den aanvragenden 

taat, zal aan deze aanvraag slechts gevolg 
worden gegeven wanneer de wetgeving van den 
aangezochten Staat vervolging van dezelfde 
feiten, buiten zijn grondgebied begaan, toelaat. 

Art. 2. De strafbare feiten, die aanleiding 
kunnen geven tot eene uitleveringsaanvraag, 
zijn de volgende : 

1 °. aanslag tegen het leven van het Hoofd 
van een bevrienden Staat ; 

2°. doodslag of moord, kinderdoodslag of 
kindermoord ; 

3°. het opzettelijk veroorzaken van de af
drijving der vrucht van eene vrouw door haar 
zelve of door anderen; 

4°. opzettelijk met voorbedachten rade toe
toegebrachte slagen of verwondingen, die eene 
klaarblijkelijk ongeneeslijke ziekte, eene voort
durende ongeschiktheid töt p ersoonlijken ar
beid, het verlies van het algeheel gebruik van 
een lichaamsdeel, een zware verminking of den 
dood zonder dien t e hebben willen veroorzaken, 
ten gevolge hebben; 

50_ verkrachting; 
ontuchtige handelingen, met inbegrip van 

vleeschelijke gemeenschap buiten echt, gepleegd 
op den persoon van een minderjarige van het 

eene of het andere geslacht, beneden den leef
tijd van vijftien jaren; 

ontuchtige handelingen, met inbegrip van 
vleeschelijke gemeenschap buiten echt, gepleegd 
op den persoon van een minderjarige van het 
eene of het andere geslacht, die tusschen vijf. 
tien en zestien jaren oud is en niet in ontucht 
leeft; 

ontuchtige handelingen gepleegd op den per
soon van iemand die onder do hoede of het ge
zag van den dader geplaatst is, voorzoover 
strafbaar naar de wetgeving der beide par
tijen; 

vleesche_ljjke gemeenschap met een vrouw 
of een meisje, welke in staat van bewusteloos
heid of onmacht verkeert, terwijl de schuldige 
weet, dat zulks het geval is ; 

aanslag tegen de zeden door het opwekken 
van een minderjarige van het eene of het andere 
geslacht beneden zestien jaren tot het plegen 
met een derde of dulden van een derde van 
ontuchtige handelingen of tot vleeschelijke ge
meenschap met een derde buiten echt; 

aanslag t egen de zeden door het opwekken 
van een minderjarige van het eene of het andere 
geslacht boven zestien jaren tot het plegen met 
een derde of dulden van een derde van on
tuchtige handelingen of tot vleesche:tijke ge
meenschap met een derde buiten echt, voor 
zoover zoodanig feit naar de wetgeving van 
beide partij en strafbaar is ; 

aanwerving, medeneming of ontvoering, zelfs 
met haar goedvinden, van een persoon van het 
eene of het andere geslacht beneden eenen
twintig jaren, met het oog op het plegen van 
ontucht, ter voldoening van eens anders lusten; 

aanwerving, medeneming of ontvoering van 
eene vrouw of een minderjarig meisje t en fine 
van ontucht, wanneer het feit bedreven is 
door bedrog of met geweld, bedreigingen, mis
bruik van gezag of eenig ander dwangmiddel, 
met het doel om de hartstochte/1 va1, een derde 
te bevredigen ; 

vasthouding tegen haar wil van een persoon 
in een huis van ontucht ; 

6°. dubbel huwelijk; 
7°. oplichting, wegvoering, verberging, weg

making of onderschuiving van een kind ; 
8°. oplichting of wegvoering van minder

jarigen, voor zoover de wetgeving der beide 
landen uitlevering uit dien hoofde toelaat; 

9°. iedere bedriegelijke vervaardiging of ver
anderin~ van munt, welk middel ook gebezigd 
moge ziJn om het resultaat te verkrijgen; 

het bedriegelijk in omloop brengen van val
sche munt; 

het binnen het land invoeren of het ontvangen 
of zich verschaf{en van valsche munt, waarvan 
men weet dat zij valsch is, teneinde deze in 
omloop te brengen ; 

het bedriegelijk vervaardigen, ontvangen of 
zich verschaf{en van werktuigen of andere voor
werpen, welke naar hun aard bestemd zijn voor 
de vervaardiging van valsche munt of voor 
de verandering van munt. 

In dit verdrag wordt onder het woord "munt" 
verstaan papiergeld, waaronder begrepen bank
biljetten, en metalen geld, welke wettig betaal
middel zij n; 

10°. namaking of vervalsching van zegels 
of Rijksmerken of daarmede te dezen opzichte 
gelijkgestelde zegels of meesterteekens, voor 
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zoover de wetgeving der beide landen uitleve
ring op dien grond toelaat ; 

11 °. valschheid in geschrifte en opzettelijk 
gebruik maken van het valsch of vervalscht 
geschrift , voorzoover de wetgeving der beide 
landen uitlevering op dien grond toelaat; 

12°. meineed van eene partij, een getuige 
of een deskundige; valsche verklaring gelijk te 
stellen met meineed ; 

13°. knevelarij, verduistering gepleegd door 
ambtenaren of met dezen gelijkgestelden; 

14°. opzettelijke brandstichting, indien daar
van gemeen gevaar voor goederen of levensge
vaar voor een ander t e duchten is; brandstich
ting met het oogmerk om zich of een ander 
wederrechtelijk te bevoordeelen ten nadeele 
van den verzekeraar of van den wettigen houder 
van een bodemerijbrief; 

ló0 • opzettelijke en wederrechtelijke ver
nieling van een gebouw of getimmerte, voor 
zoover de wetgeving der beide landen ui t leve
ring op dien grond toelaat; 

16°. openlijk geweld met vereenigde krach
ten t egen personen of goedereii ; 

17°. het opzettelijk en wederrechtelijk doen 
zinken of doen stranden van een schip, wan
neer daaruit gevaar voor een ander kan ont
staan ; · 

18°. muiterij of verzet van lieden die tot de 
bemanning behooren , aan boord van een schip, 
tegen hunne meerderen in rang, voor zoover 
de wetgeving der beide landen uitlevering op 
dien grond toelaat ; 

19°. het opzettelijk doen ontstaan van ge-
vaar voor een spoortrein ; 

200. diefstal ; 
21 °. oplichting ; 
220. misbruik van eene handteekening m 

blanco. 
23°. verduistering; 
24°. bedriegelijke bankbreuk. 
Onder de voorgaande benamingen zijn be

grepen de poging en de medeplichtigheid, 
voor zoover zij strafbaar zijn volgens de wet
geving van het land, aan hetwelk de uit levering 
wordt gevraagd. .. 

Art. 3. Indien een zelfde persoon t egeliJker
tijd wordt opgeëischt door verscheiden Staten, 
zal de aangezochte Staat vrij zijn te beslissen 
aan welk land de uitlevering zal worden toe
gestaan. 

Art. 4. De uitlevering zal niet plaats hebben: 
1° . indien , naar de wetten van het land 

waaraan de uitlevering is gevraagd, sedert de 
telastgelegde feiten, de laatste daad van ver
volging of de veroordeeling, verjaring is inge
treden ten aanzien van de vervolging of van 
de straf op het tijdstip waarop de overgave zou 
kunnen plaats hebben . . . 

2°. indien de aanvrage haar grond vmdt m 
het zelfde feit waarvoor de opgeëischte persoon 
in het land waaraan de uitlevering is gevraagd, 
vervolgd is geworden en ontslagen is van recht s
vervolging of is vrijgesproken of nog wordt 
vervolgd of reeds is gevonnist. 

Art. 5. Indien de opgeëischte persoon ver
volgd wordt of veroordeeld is in den aange
zochten Staat, voor een ander misdrijf dan het
welk tot de aanvrage om uitlevering geleid heeft , 
kan zijne uitlevering worden uitgesteld tot aan 
het einde der vervolging en , in geval van ver
oordeeling, tot het oogenblik waarop hij zijne 

straf zal hebben ondergaan of hem daarvan 
gratie zal zijn verleend. Hij kan evenwel. ten
einde voor de gerechten van den aanvragenden 
Staat te verschijnen, tijdelijk worden uitge
leverd op voorwaarde dat hij zal worden terug
gezonden zoodra de gerechtelijke behandeling 
is geëindigd. 

Art. 6. Uitdrukkelijk wordt bepaald dat de 
uitgeleverde persoon ni et zal mogen worden 
vervolgd noch gestraft in het land waaraan 
de uitlevering is toegestaan, voor eenig straf
baar feit niet in het onderhavig verdrag voor
zien en vóór zij ne uitlevering gepleegd en dat 
hij evenmin, zonder toestemming van de Regee
ring die de uitlevering heeft toegestaan, mag 
worden vervolgd of gestraft voor een ander 
strafbaar feit voorzien in het onderhavig ver
drag en vóór zijne uitlevering gepleegd, dan 
dat waarvoor de uitlevering heeft plaats gehad, 
noch uitgeleverd aan een derden Staat, ten zij 
hij in elk geval volle vrijheid gehad hebbe het 
genoemde land weder te verlaten gedurende de 
maand volgende op zijne uiteindelijke invrij
h ei ds telling. 

Art . 7. Geen persoon die door een der Par
tij en aan de andere is uitgeleverd, zal vervolgd 
mogen worden wegens het misdrijf dat aan zijne 
uitlevering ten grondslag ligt , voor eene recht
bank die slechts tijdelijk of in bijzondere om
standigheden met de uitzonderlijke bevoegd
heid is bekleed om van zoodanige zaken kennis 
t e nemen. 

Art. 8. De uitlevering zal niet worden toe
gestaan als het misdrijf waarvoor zij is aange
vraagd, door de aangezochte partij als een 
politiek mi sdrijf of een met zoodanig misdrijf 
samenhangend feit wordt beschouwd. De per
soon die wegens een der in artikel 2 genoemde 
gemeene feiten is uitgeleverd, kan derhalve 
in geen geval vervolgd en gestraft worden in 
den Staat waaraan de uitlevering is toegestaan, 
wegens een staatkundig misdrijf gepleegd vóór 
de uitlevering, noch wegens een feit met zoo
danig staatkundig misdrijf samenhangende. 

Art . 9. De uitlevering zal worden aange
vraagd langs diplomatieken weg en alleen toe
gestaan worden op vertoon van het oorspron
k elijke of van een gewaarmerkt afschrift, hetzij 
van een vonnis van veroordeeling, hetzij van 
eene beschikking tot in staat van beschuldiging
st elling of van eene beschikking waarbij rechtsin
gang is verleend met bevel tot gevangenneming, 
hetzij van een bevel van gevangenneming, afge
geven in de vormen voorgeschreven door de 
wetgeving van den Staat, die de aanvrage doet, 
en waarbij het feit waarvan sprake is vol
doende wordt omschreven dat de aangezochte 
Staat in staat zij te beoordeelen of het, volgens 
zijne wetgeving, een geval daarstelt in het 
t egenwoordig verdrag voorzien, alsmede ver
meldende de op het feit toepasselijke strafbe
paling. Deze stukken moeten van eene Fransche 
vertaling vergezeld zijn. 

Art. 10. Wanneer er termen zijn voor uit
levering zullen alle voorwerpen , die van het 
misdrijf afkomstig zijn of als stukken van over
tuiging kunnen dienen en gevonden worden 
op en bij den opgeëischten persoon op h et oogen
blik van zijne aanhouding, in beslag genomen 
en overgegeven worden aan den aanvragenden 
Staat, indien de bevoegde overheid van den 
aangezochten Staat het aldus beveelt. 
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Echter zullen voorbehouden blijven de rech
ten die derden zouden hebben kunnen ver
krijgen op deze voorwerpen die hun eventueel 
zonder kosten na afloop van het proces zullen 
worden teruggegeven. 

Art . ll. In afwachting van de aanvrage om 
uitlevering langs diplomatieken weg, zal de 
voorloopige aanhouding van den persoon, wiens 
uitlevering volgens het t egenwoordig verdrag 
kan gevraagd worden, kunnen worden ver 
zocht: 

van de zijde van Ned,erland door eiken offi
cier van justitie of eiken rechter van instructie 
(rechter-commissaris); 

van de zijde van Finland door de rechtbanken 
en de prefec ten van de departementen. 

De voorloopige aanhouding is onderworpen 
aan de vormen en regelen voorgeschreven door 
de wetgeving van den Staat waaraan de aan
vrage wordt gedaan. 

Art. 12. De vreemdeling, voorloopig aange
houden volgens de bepalingen van het voor
gaand artikel, zal, tenzij zijne aanhouding we
gens eene andere reden gehandhaafd behoort 
te worden, in vrijheid worden gesteld, indien 
niet binnen den termijn van twintig dagen na 
de dagteekening van het bevel van voorloopige 
aanhouding, de aan'7rage tot uitlevering langs 
diplomatieken weg, met overlegging der be
scheiden , voorgeschreven door het onderhavig 
verdrag, is ingediend. 

Art. 13. Wanneer de uitlevering is toege
staan, zal de aanvragende R egeering gehouden 
zijn zich den opgeëischten persoon te doen 
uitleveren binnen den termijn, door de aange
zochte R egeering vastgesteld, welke termijn 
minstens een maand zal duren. Na ommekomst 
van dien termijn kan de opgeëischte persoon 
in vrijheid gesteld worden. 

De uit te leveren persoon zal, indien het geval 
zich voordoet, naar de haven worden gebracht, 
aangewezen door den diplomatieken of con su
lairen agent van de aanvragende R egeering, op 
welker kosten hij zal worden ingescheept. 

Art. 14. Wanneer bij vervolging wegens een 
gemeen mi sdrijf eene der R egeeringen het ver
hooren van personen , die zich in het andere 
land bevinden, of eenige andere daad van in
structie, uitgezonderd huiszoekingen, noodig 
oordeelt, zal tot dat doel eene rogatoire com
missie worden gezonden langs den diplomatieken 
of consulairen weg en, tenzij de aangezochte 
R egeering de onmogelijkheid vaststelt om haar 
te doen uitvoeren, zal er gevolg aan gegeven 
worden met inachtneming van de wetten van 
het land waar het verhoor of de daad van in
structie moet plaat s hebben. 

I edere rogatoire commissie moet vergezeld 
zijn van eene Fransche vertaling. · 

Art. 15. Indien, in een geding wegens ge-
. meen misdrijf de persoonlijke verschijning van 

een getuige in het andere land noodig of ge
wenscht is, zal de R egeering van het land, waar 
de getuige woont, hem bewegen gevolg te geven 
aan de tot hem te richten uitnoodiging, en in 
geval van toestemming, zullen hem reis- en ver
blijfkosten worden verleend volgens de tarieven 
en reglementen die gelden in het land waar het 
verhoor moet plaats hebben, behalve indien de 
aanvragende R egeering oordeelt, dat aan den 
getuige een hoogere vergoeding moet worden 
toegekend. 

E en getuige van welke nationaliteit ook, die 
in een der beide landen opgeroepen, vrijwi llig 
voor de rechters van het andere land verschijnt, 
zal er niet vervolgd of aangehouden mogen 
worden wegens vroeger door hem begane straf
bare feiten of tegen hem uitgesproken straf
rechtelijke veroordeelingen, of onder voorwend
sel van medeplichtigheid aan de feiten , die het 
voorwerp zijn van het geding, waarin hij a ls 
getuige optreedt . 

Art . 16. Wanneer in een geding wegens ge
meen misdrijf aanhangig in een der beide lan
den, de mededeeling van overtuigingsstukken 
of documenten, die zich in handen van de over
heid van het andere land bevinden, noodig of 
nuttig wordt geacht, zal het verzoek daartoe 
worden gedaan langs den diplomatieken weg, 
en zal er gevolg aan gegeven worden , tenzij bij
zondere overwegingen zich daartegen verzetten 
en onder verplichting de stukken van over
tuiging en de documenten binnen den kortst 
mogelijken tijd terug te zenden. 

Art. 17. De doorvoer over het grondgebied 
van een der contracteerende Staten, van een 
door een derde Mogendheid aan de andere Partij 
uitgeleverd persoon niet behoorende tot het 
land door hetwelk de doorvoer plaats heeft , 
zal worden toegestaan op het eenvoudig ver
toon hetzij van het oorspronkelijke, hetzij va n 
een gewaarmerkt afschrift, van een der stukken 
genoemd in art. 9, mits het feit, waarop de uit
levering gegrond is, in het onderhavig verdrag 
vermeld zij en niet valle onder de bepalingen 
van de artikelen 4 en 8 en mits de doorvoer , 
wat het geleide betreft , geschiede met mede
werking van ambtenaren van h et land dat den 
doorvoer over zijn grondgebied heeft toegestaan. 

Art. 18. De Nederlandsche R egecring ver
bindt zich om aan de Finsche R egeering mede 
te deelen de veroordeelingen, die in kracht van 
gewijsde zijn gegaan, wegens strafbare feiten 
van welken aard ook, met uitzondering van 
overtredingen , uitgesproken door hare gerech
ten tegen Finsche staatsburgers. 

De Finsche Regeering van haar kant, ver
bindt zich om aan de Nederlandsche R egeering 
mede te deelen de in kracht van gewijsde ge
gane veroordeelingen , die in het Finsche straf
register zijn ingeschreven en Nederlandsche 
staatsburgers betreffen. 

Deze mededeeling zal geschieden door toe
zending, langs diplomatieken weg, aan de R e
geering van het land, waartoe de veroordeelde 
behoort, van een gewaarmerkt afschrift van of 
van een uittreksel ui t de onherroepelijke beslis
sing of van een uittreksel uit het strafregister, 
welke van een Fransche vertaling vergezeld 
moeten zijn. 

Art. 19. De kosten veroorzaakt door de uit
voering der maatregelen bij het onderhavig 
verdrag voorzien. blijven ten laste van den 
Staat, op welks gebied die maatregelen zijn ge
nomen, met uitzondering van de kosten van 
den doorvoer voorzien bij artikel 17 en van 
de kosten van inscheping voorzien bij artikel 13. 

Art. 20. De bepalingen van het onderhavig 
verdrag zullen eveneens toepasselijk zijn op 
Ne<lerlandsch-Indië, Suriname en Curaçao, be
houdens inachtneming van de bepalingen die 
later zullen worden vastgesteld bij tusschen de 
beide Staten te wisselen nota's en waarvan de 
noodzakelijkheid zou kunnen voortvloeien uit 
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de in die overzeesche gewesten van kracht zijnde 
wetgeving. 

De wijze, waarop aanvragen, voorzien bij 
dit verdrag en uitgaande.van de overheden van 
die gewesten of tot hen gericht, zullen geschie
den, zal eveneens bij die nota's worden geregeld. 
Met afwijking van de artikelen 12 en 13 zal de 
termijn voor de invrijheidstelling drie maan
den zijn . 

Art. 21. Het onderhavige verdrag zal worden 
bekrachtigd en de bekrachtigingsoorkonden 
zullen zoo spoedig mogelijk worden uitgewisseld. 
Het zal in werking treden een maand na den 
datum van de uitwisseling der bekrachtigings
oorkonden, maar zal eerst van kracht zijn in de 
buiten Europa gelegen en in artikel 20 bedoelde 
gewesten van het Koninkrijk der Nederlanden 
op den datum vast te stellen in de volgen s dat 
artikel te wisselen nota's. 

Elk der Verdragsluitende Partij en zal te allen 
tijde dit Verdrag kunnen opzeggen door de 
andere Partij zes maanden tevoren met haar 
voornemen in k ennis te stellent 

Ten blijke waarvan de wederzijdsche Gevol
machtigden dit verdrag hebben geteekend . 

Gedaan in tweevoud te Stockholm, den 
21 Februari 1933. 

S w e er t s d e L a n d a s. 
R a f a e 1 W a 1 d e m a r E r i c h. 

s. 334. 

24 .luni 1933. BESLUIT tot vernietiging 
van het besluit van den raad der gemeente 
Amsterdam van 29 Maart 1933, tot in
williging van het verzoek van het raads
lid A. F. B ruins1na om aan den burge
meester een viertal vragen te mogen stel
len . 

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

·taat Minister van Binnenlandsche Zaken · 
van 22 Mei 1933, n°. 8324, afdeeling Binnen
l andsch Bestuur; 

Overwegende dat de raad der gemeente 
A mste·rà,am bij besluit van 29 Maart 1933 
heeft ingewilligd het verzoek van het raads-
1 id A . F. Bruinsma om aan den burgemeester 
-de navolgende vragen te mogen stellen: 

1. Is het den burgemeester bekend, dat"er 
in A 1nsterda1n één of meer bioscopen z1Jn, 
welke onder controle van buitenlandsche film
producenten staan en dèhalve geen vrije 
·keuze van films hebben, maar de hem toege
zonden films moeten opvoeren? . 

2. Is het den burgemeester bekend, dat _uit 
het publiek reeds dagen vóór de vertoonmg 
va,n de film "Morgenrot" waarschuwmgen 
werden gericht tot de directie van het Rem
bra.ndt-theater te Amsterdam, dat de opvoe
ring van deze film vooral in dezen tijd aan
leidin"' zou geven tot openbare protesten? 

3. Kan de burgemeester mededeelen, waar
•om hij, terwijl hij wel voornemens was de 
verdere opvoering van "D_e Matrozen v:an Cat
taro" te verbieden en ook de opvoermg van 
een tafereel in de 'revue "De Bilt seint" i1n 
net Grand Théatre, wegens mogelijke orde
·verstoringen heeft verboden, geen reden heeft 
_gevonden tot het nemen van m aatregelen 

tegen de vertooning van de film "l'11orgen
rot" die zooals men kon voorzien, aanstoot 
zou 'geve;.,_ aan een groot gedeelte der Am
sterdamsche burgerij en zooals thans blijkt, 
dagelijks, zoowel ' s middags als 's avonds, 
aanleiding heeft gegeven tot protesten en 
openbare betoogingen, tengevolge waarvan 
een belangrijk deel van het politiekorps moest 
worden gerequireerd? 

4. Welke maatregelen denkt de burge
meester te nemen, om in het vervolg A 1nst.er
dam te vrijwaren tegen de willekeur van bui
tenlandsche filmmaatschappijen, ten einde de 
verstor ing van de openbare orde in de toe
komst te voorkomen?; 

dat de burgemeester van A rnsterdam voor
dat bedoeld besluit genomen werd, nadrukke
lijk aan den raa d heeft verklaard, tegen de 
beantwoording van deze vragen overwegend 
bezwaar te hebben, en nadat bedoeld besluit 
genomen was, artikel 76 der gemeentewet 
heeft toegepast; 

Overwegende, dat de toegestane vragen be
trekking hebben op het beleid v11;n den burge
meester ter zake van de handhavmg der open
bare orde en van de politie; 

dat noch volgens de letter noch volgens den 
geest der gemeentewet aan den burgemeester 
yerantwoordelijkheid jegens den gemeente
raad is opgedragen nopens het door hem ge
,oerde of te voeren beleid ter zake van de 
handhaving der openbare orde en van de po
litie in de gemeente; 

dat mitsdien tegen den zin van den burge
meester de gemeenteraa,d geen besluit tot het 
toestaan van het stell en van bedoelde vragen 
vermocht te nemen; . 

dat het bovenbedoelde raadsbesluit mitsdien 
in strijd is met de gemeentewet; 

Gelet op artikel 185 ,der gemeentewet; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

6 Juni 1933, n°. 18) ; . 
Gelet op het nader rapport van Onzen Mi: 

nister van Binnenlandsche Zaken van 20 Jum 
1933, n°. 10908, _afdeeling Binnenlandsch Be
stuur· 

Hebben goedgeYonden en verstaan: 
Bedoeld besluit van den raad der gei:neente 

A.. mst-erdam, d .d. 29 Maart 1933 te vermet1gen _ 
wegens strijd met de wet. . 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken IS 

belast met ,de uitvoering van dit beslmt, het
welk in het Staatsblail zal worden geplaatst 
en waarvan afschr ift zal worden gezonden aan 
den R aa.d van State. 

Het Loo den 24sten Juni 1933. 
' WILHELMINA. 

D e ÎJlinister van B innenlandsche Zaker., 
J. A. d e W i I de. 

(Uitgeg. 7 .luli 1933.) 

s. 335 . 

24 .Tuni 1933. BESLUIT, houdende bepa
lingen omtrent de rechtsgebieden en de 
standplaatsen van de raden van beroep 
voor de directe belastingen. 

Wij WILHELMINA, enz.; . . 
Op de voordracht van Onzen M1ms!er van 

Justitie van 20 Juni 1933, 2e Afdeelmg A., 
n° . 844; 
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Gezien artikel 1 der wet van 19 December 
1914 (Staatsblad n°. 564), zooals dit luidt na 
de daarin bij de wet van 7 Februari 1929 
(Staatsblad n°. 38) gebrach te wijziging; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Met ingang van 1 September 1933 

wordt artikel 1 van Ons besluit van 15 Sep
tember 1928 (Staatsblad n°. 373), gelijk dit 
laatstelijk is gewijzigd bij Ons beslu it van 12 
Mei 1933 (Staatsblad n°. 274), gelezen a lE 
volgt: 

"Er is een raad van beroep voor de directe 
belastingen gevestigd in e lk der volgende 
rechtsgebieden met de daarbij vermelde stand
plaats: 

1. het gedeelte der provincie Noord-Bra
bant, behoorende tot de inspectie der directe 
belastingen te Eindhoven, lste en 2de Afdee
ling, Gennep, H elmond, 's-H ertogenbosch, l ste 
en 2de Afdeeling, en Waalwijk; standplaats 
's-H ertoaenbosch; 

2. het overige gedeel te der provincie Noord
Brabant; standpl aats B1·eda; 

3. de provinsie Gelderland, uitgezonderd het 
gedeelte dier provincie, behoorende tot de in
spectie der directe belastingen te Harderwijk; 
standplaats A 1·nhem; 

4. het gedeelte der provincie Zuid-Holland, 
omvattende de gemeenten Rotterdam en Schie
dam; standplaats Rotterdam (aan te duiden 
als Raad van Beroep voor de directe belas
tingen I te Rotte1·da1n) ; 

5. het gedeelte der provincie Zuid-Holland, 
behoorende tot de inspectiën der directe be
lastingen te Dordrecht, Gorinchem, Gouda, 
Schiedam, met uitzondering van de gemeente 
Schiedam, Hell evoetsluis, Rotterdam, buiten
gemeenten, eerste en tweede afdeeling, en 
·v1aardingen, met uitzondering van de ge
meenten Monst er en 's-Gravenzande, benevens 
de gemeenten Overschie, H oogvliet, P ernis, 
l 'oortugaal en Rhoon; standplaats Rotterda1n 
(aau te duiden a ls raad van beroep voor de 
directe belastingen II te Rotterda1n); 

6. het gedeelte der provincie Zuid-Holland, 
omvattende de inspectiën der directe belastin
gen te Delft en 's -Gra,,enhage, benevens de 
_gemeenten Monster en 's-Gravenzande; stand
plaats 's-Gravenhage; 

7. het gedeelte der provincie Zuid-Holland, 
behoorende tot de inspectie der directe be
lastingen te L eiden, lste, 2de en 3de Afdee
ling, Alphen aan den Rijn en Woerden; 
standplaats L eiden; 

8. het gedeelte der provincie Noord-Hol
land, behoorende tot de inspectiën der directe 
belastingen te Amsterdam, Haarl em, Zaandam 
en Bussum ; standplaats A 1nsterdam; 

9. het gedeel te der provincie Noord-Hol
lc:.nd, behoorende tot de inspectiën der directe 
belastingen te Alkmaar, lste en 2de Afdee
ling, Beverwijk, den H elder, H oorn en Pur
rne,·end; standplaats Alkmaar; 

10. de provi ncie Zeeland; standpl aats Mid
.delburg; 

ll. de provincie Utrecht, benevens het ge
deelte der provincie Noord-Holland, behoo
rende tot de inspectiën der directe belastingen 
-te H ilversum en Baarn; standplaats Utrecht; 

12. de provincie Friesland, benevens het 
·gedeel te der provincie Noord-Holland, behoo-

L. & 8. 1933. 

1·ende tot de inspectie der directe belastingen 
te Harlingen; standplaats L eeuwarden; • 

13. de provincie Overijssel, benevens het 
gedeel te der provincie Gelde,·land, behoorende 
tot de inspectie der directe belastingen te 
Ha,•de,·wijk, en het gedeelte der provincie 
Drenthe, behoorende tot de inspectie der di
recte belastingen te Hoogeveen, Emmen en 
M eppel; standplaats Zwolle; 

14. de provincie Groningen, benevens h<1t 
gedeel te der provincie Drenthe, behoorende 
tot de inspectie der directe belastingen te 
A ssen; standplaats Groningen; 

15. de provincie Limbu,·g; standplaats 
Roermond." 

2. Met ingang van 1 September 1933 wordt 
de Raad van Beroep voor de directe belas
t ingen I te Amsterdam Raad van Beroep voor 
de directe belastingen te Amsterdam. 

Met ingang van denzelfden datum worden 
de ra den van beroep voor de directe belastin
gen te Tilburg, Zutphen, H aarlem, Assen en 
Maast,·icht, benevens de Raad van Beroep voor 
de dixecte belastingen II te A mste,-dam ont
bonden. 

3. De op 1 September 1933 bij de Raden 
van Beroep voor de directe belastingen, wel
ker 1·echtsgebieden ingevolge dit besluit wijzi
ging ondergaan, ingediende beroepschriften, 
waarvoor nog geen dag van mondelinge be
handeling is vastgesteld, betreffende de ge
deelten van het rechtsgebied van die raden, 
krachtens dit besluit val lende onder het rechts
gebied van een anderen raad, worden door de 
voorzitters van de in den aanhef van dit 
arti kei bedoelde raden bij dien anderen raad 
ter afdoening overgebracht. 

4. De voorzitters van de raden van beroep 
voor de directe belastingen, welke ingevolge 
dit beslu it worden ontbonden, dragen zorg, 
dat de bij die raden aanhangige beroepschrif
ten vóór 1 September 1933 ter afdoening wor
den overgebracht bij den raad, bij welken elk 
dier beroepschriften aanhangig zou moeten 
zijn gemaakt, indien de aanhangigmaking op 
1 September 1933 zou hebben plaats gehad. 

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

Onze Minister van Justitie is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 24sten J uni 1933. 
WILHELMINA. 

De Minisbe1· van J ustitie, v a n S c h a i k. 
( Uitgeg. 3 J uli 1933.) 

s. 336 . 

27 Juni 1933. BESLUIT, waarbij aan de 
Vereeniging " ederlandsch Hervonnde 
Stichtingen voor Zenuw- en Geeste zie
ken", gevest igd te Amersfoort, vergunning 
wordt verleend op een terrein, gelegen in 
de gemeente Assen, een gesticht voor 
krankzinnigen op te richten. 

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

Binnenlandsche Zaken van 22 Juni 1933, n°. 
5592, afdeeling Armwezen; 

Gelet op de wet van 27 Apri l 1884 (Staats-
25 
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blad n°. 96), laatstelijk gewijzigd bij de wet 
van 31 Mei 1929 (Staatsblad n°. 275); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. 1. Aan de Yereeniging " ederlandsch 

Hervormde Stichtingen voor Zenuw- en gees
teszieken", geveótigd te A m ers/001·t, wordt 
~ergunning ve rl eend op een terrein ge legen 
m de gem nte Assen, overeenkomstig de door 
haai:. b stuu r overgelegde teekeningen en be
schnJv1ng e n gesticht voor krankzinnigen op 
te richten . 

2. In het gesticht, aanvankel ij k be taande 
uit 2 paviljoenen en de noodige dien tgebou
wen, mogen niet rneer dan 130 krankzinni
gen, 6ó mannen en 65 vrouwen verpleegd wor
den. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
bepaalt voor e lk paviljoen het tijdstip, waar
op dit in gebrnik mag worden genomen en het 
maxi_mum van het aantal verpleegden, dat 
daarm mag worden opgenomen. 

3. Zonder toestemming van Onzen Mini ter 
v~n Binner:ilandsche Zaken mogen op het ge
st1chts_terrein geen opstallen, tenzij ove1·een
kom tig de teekeningen en beschrijving, be
doeld in artike l 1, worden opgericht en mag 
uiet aan derden de beschikking over een ig 
deel van dit terrein worden gegeven . 

4. Zonder toestemming van Onzen Minister 
van Binncn landsche Zaken mag in de gebou
wen, de rioleering en verdere inrichtingen op 
het terrein, zoomede in de omheining der tui
nen, geen verandering worden aangebracht, 
welke ten gevolge zoude hebben, dat zij niet 
meer geheel overeenstemmen met de teeken in
gen en beschrijving, bedoel·d in artikel 1. 

5. In elk voor meer dan één verpleegde be
stemd slaapvertrek wordt op eene duidelijk 
zichtbare pi aats aangegeven het aantal per
onen, waarvoor het vertrek bestemd is. 

6. De geneeskundige behandeling der ver
pleegden wordt opgedragen aan ten minste 
l'Ón gene~skund ige, die gevestigd moet zij n in 
E\ene wo111ng op of in de onmiddellijke nabij 
heid van het gestichtsterrein. 

7 . . H et be tuur draagt zorg, dat een af
sch rift van dit besluit en van de ifinisterieele 
beschikkingen, bedoeld in de artikelen 2 3 
en 4, zoomede een copie van de teekeningen 
en beschrijving, bedoeld in artikel 1 aanwe
zig zijn in het gesticht en aan den I~specteur 
voor het taatstoezicht op krankzinnigen en 
krankzinni gengestichten, door Onzen Minister 
van Binnenland che Zaken belast met het toe
zicht op het gesticht, zoomede aan den Offi
cier van Justitie, te a l I en tijde op ver! angen 
ter inzage worden voorgelegd. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
bela t met de uitvoering van dit besluit dat 
in het Staatsblad zal worden geplaatst. ' 

H et Loo, d n 27sten Juni 1933. 

WILHELM! A. 
De M inister van Binnenlandsche Zaken, 

J. A. cl e W i Id e. 
(Uitgeg. 14 Jul,i 1933.) 

s. 337. 
27 J uni 1933_. BE L IT tot verlenging van 

de schorsmg van het besluit van den raad 
der gemeente H uizen van 3 Januari 1933 
strekkende tot schorsing van den gemeente'. 
architect S. Mossel. 

Verlengd tot 25 Janua,·i 1984. 

s. 338. 

27 Juni 1933. BESLUIT tot verlenging van 
de schorsing van het besluit van den Ge
meenteraad van Cuyk c.a. van 30 Juni 
1932, waarbij is besloten den gemeente
toren aldaar af te b.-eken. 

Verl engd tot Nov embe,· 1983. 

s. 339. 

27 J uni 1933. _BE LUIT, houdende wijziging 
en aanvullmg van het Koninklij k besluit 
van 31 Mei 19_26 (Staatsblad n°. 159), tot 
nadere uitvoering van artikel 16 en artikel 
28 vierde lid, der ijverheidsonderwijswet, 
zooals dat laatstelijk is gewij zigd en aan
gevuld bij besluit van 12 J anuari 1932. 
(Staatsblad n°. 9). 

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

Onderwijs, Kunsten en W etenschappen van 12 
Mei 1933, n°. 12099 III, afdeeling Iij ver
heidsonderwijs; 

Overwegende, dat het wenschelij k is gebh 
ken lil Ons besluit van 31 Mei 1926 (Staat~ 
b_lad n°. 159) tot nadere uitvoering van ar
t1k_el 16 en .~rtikel 28, vierde lid, der Nijver
hE:!dsonderw1Jswet, zooals dat laatstelijk is ge
w1Jz1gd en aangevuld bij besluit van 12 J a
nuari 1932 (Staatsblad n°. 9), eenige wijzi
g ingen en aanvullingen aan te bren o-en · 

Geh_oord de Centrale Commissie ''vo~r ge
organiseerd overleg in ambtenarenzaken ad-
vies van 4 Mei 1933, n°. 4596 ; ' 

Den Raad van State gehoord adv ies van 
23 Mei 1933, n°. 44; ' 

Gezien het nader rapport van Onzen Minis
ter van On~erwijs, K unsten en Wetenschappen 
van 22 Jum 1933, n°. 12630, afdeel ing Nijver
he idsonderwijs ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Ons aangehaald be luit te wijzigen en aa" 

te vullen als volgt: 
Art. I. a.. In het eerste lid van artikel 16 

wordt na het woord "pensioen" tusschen kom
ma's ingevoegd de zin nede: uitgezonderd ver
vroegd ouderdomspen ioen, bedoeld in artikel 
48, eerste lid onder b, der Pensioenwet 1922" 
(Staatsblad n°. 240). 

In het tweede lid van dit artikel wordt in 
beide ge~allen na het woord "dienst" vóór de 
komma. rngevoegd de z_i_nsnede: in een dag
betrekkmg, welke a ls z1Jn hoofdbetrekking i,· 
te beschouwen. In plaats van ,tien jaren" 
wordt gelezen: vijf jaren. ' 

b. In de eerste zinsnede van artikel 17 
wordt na hei woord "wordt" tu schen komma's 
ingevoegd: behoudens het bepaalde in artikel 
18, vijfde lid. 

c. In het eerste lid van artikel 18 wordt 
na het woord "wordt" tu schen komma's inge- -
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voegd: behouden het bepaalde in het verdere 
van dit besluit. In plaats van "uitzicht heeft 
of, indien uit hoofde van eenigerlei omstan
digheid zoodanig uitzicht niet of niet meer 
bestaat, anders zou hebben gehad" wordt ge
lezen: uitzicht zou hebben of, indien uit hoof
de van eenigerlei omstandigheid zoodanig uit
zicht niet of niet meer zou bestaan, anders 
zou hebben gehad, wanneer hij gepensionneerd 
werd naar den in het derde lid bedoelden 
diensttijd, voor zoover deze medetelt voor pen
Bioen en naar de middelsom der pensioens
grondslagen, bedoeld in artikel 54, tweede lid, 
der Pensioenwet 1922 (Staatsblad n°. 240), in 
de betrekking, waaruit het wachtgeld is toe
gekend. 
,In het tweede lid van dit artikel wordt na 
het woord "wordt" tusschen komma's inge
voegd: behoudens het bepaalde in het verder(' 
van dit beslui t. In plaats van "twee maanden" 
en "een maand" wordt gelezen: drie maan
den, respectievel ijk: anderhalve maand. 

In het derde lid van dit artikel wordt in 
plaats van "uitzicht heeft of, indien uit hoofde 
van eenigerlei omstandigheid zoodanig uit
zicht niet of niet meer bestaat, anders zou heb
ben gehad" gelezen: uitzicht zou hebben of, 
indien uit hoofde van eenigerlei omstandigheid 
zoodanig uitzicht niet of niet meer zou be
staan, anders zou hebben gehad, wanneer hij 
gepensionneerd werd naar evengenoemden 
diensttijd, voor zoover deze medetelt voor pen
sioen en naar de middelsom der pensioens
gronds lagen, bedoeld in artikel 54, tweede lid, 
der Pensioenwet 1922 (Staatsblad n°. 240), in 
de betrekking, waaruit het wachtgeld is toe
gekend. 

d. De eerste zinsnede van artikel 19 tot aan 
de dubbele punt wordt gelezen als volgt: 
Onder diensttijd wordt voor de toepassing van 
de bepalingen van dit besluit, voor zoover 
regelende de toekenning van wachtgeld, ver
staan de aan het ontslag voorafgaande dienst
tijd, die hie1· te lande is doorgebracht in een 
dagbetrekking, welke als hoofdbetrekking is 
aan te merken, aan Rijks- of van Rijkswege 
gesubsidieerde scholen voor middelbaar, nij 
verheids-, handel -, lager of buitengewoon 
lager onderwijs of daarmede door Onzen Mi
nister gelijk te stellen inrichtingen van onder
wijs, met dien verstande echter, dat:. 

Ouder littera b van dit artikel wordt de 
punt na het woord "geduurd" vervangen door 
een puntkomma; daarna worden aan het ar
tikel, onderscheidenlijk onder c en d, twee 
nieuwe leden toegevoegd, te weten onder c: 

diensttijd, die in aanmerking is genomen bij 
de berekening van den duur van wachtgeld of 
een daarmede gelijk te stellen uitkeeri ng ten 
laste van een der lichamen, bedoeld in de ar
tikelen 3 en 4 der Pensioenwet 1922 (Staats
blad n°. 240), niet wordt medegeteld; en on
der d: 

dien ttijd , die reeds met pensioen is vergol
den, niet wordt medegeteld. 

e. Het eerste I id van artikel 20 wordt ge
lernn: Onder laatstelijk genoten wedde wordt 
voor de vaststelling van het wachtgeld, be
houdens het bepaalde in de volgende leden, 
verstaan de bezoldiging, de toelagen, die in 
den pensioensgrondslag worden opgenomen, en 

de t ijdelijke kindertoelage, bedoeld in artikel 
43 van dit besluit, die door betrokkene op den 
dag vóór het ontslag werden genoten. 

Het tweede lid wordt gelezen: Indien in de 
bezoldiging, de toelagen en de tijdelijke kin
dertoelage, in het eerste I id bedoeld, uit an
deren hoofde dan wegens periodieke verhoo
gingen, wijziging zou zijn gekomen, wanneer 
de betrokkene op de J aatstelijk genoten be
zoldiging in dienst ware gebleven, geldt van 
den datum af, waarop deze wijziging zou heb
ben plaats gevonden, het aldus gewijzigd be
drag als laatstelijk genoten wedde. 

/. In het eerste lid van artikel 21 wordt de 
dubbele punt vervangen door een komma en 
daarna toegevoegd: behoudens het bepaalde 
in het negende lid van dit artikel:. 

In het zevende lid van dit artikel wordt na 
het woord "dit" ingevoegd: en het volgende. 
In plaats van "verruimde inkomsten" wordt 
gelezen: verzuimde inkom ten. 

In het achtste lid van dit artikel wordt na 
het woord " dienst" ingevoegd de zinsnede: 
en in het genot van een wedde of totaal aan 
wedden van meer dan f 400. 

Aan dit artikel wordt toegevoegd een nieuw 
lid, luidende als volgt: 

9. In geval van inkomsten uit overwerk in 
di en t van een openbaar lichaam of uit een 
betrekking, als bedoeld in het vorige lid, kan 
worden bepaald, dat de in het eerste lid onder 
a en c bedoelde vermindering tot wederopzeg
ging, onder goedkeuring van Onzen Minister, 
geheel of ten deele achterwege blijft. 

g. In het eerste lid van artikel 23 wordt 
de komma na ,, (Staatsblad n°. 240)" vervan
gen door een punt. De woerden "zooals deze 
gewijzigd is bij de wet va,1 28 Mei 1925 
(Staatsblad n°. 216)" vervallen. 

h . In artikel 24 wordt in plaats van "met 
ingang van den dag" gelezen: voor den duur. 

i. In het eerste lid van artikel 26 wordt de 
laatste volzin gelezen als vol_gt: Ten aanzien 
van de uitbetaling van wachtgeld bij over
lijden vinden de in de bijlage A van dit be
sluit onder 21 gestelde regelen overeenkom
stige toepassing. 

j . De laatste volzin van artikel 27 w01·dt 
gelezen als volgt: Hij pleegt, a l vorens deze 
goedkeur ing te verleenen, zoomede over voor
stellen tot het vervallen verklaren van wacht
geld of tot het toekennen van verhuiskosten, 
als bedoeld in artikel 25, overleg met Onzen 
Minister van Binnenlandsche Zaken. 

k. Na artikel 27 wordt een nieuw artikel 
ingevoegd, luidende als volgt: 

Art. 27bis. Onze Minister wint, indien de 
op wachtgeld gestelde dit wenscht, over door 
hem ingebrachte bezwaren tegen de ten aan
zien van zijn wachtgeld genomen be lissingen, 
het advies in van de commissie, bedoeld in 
artikel 12 van het Koninklijk besluit van 3 
Augustus 1922 (Staatsblad n°. 479). Na ont
vangst van dit advies wordt de met redenen 
omkleede nadere beslissing ter kennis van den 
belanghebbende gebracht. 

Art. IL a. In het eerste I id van artikel 30 
wordt na het woord "personeel" tusschen 
komma's ingevoegd de zinsnede: voor zoover 
niet vallende onder de bepalingen van de 
Ziektewet. 
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b. In het eerste lid van artikel 31 wordt 
na de komma achter het woord "leeraren" 
ingevoegd de zinsnede: voor zoover niet val
lende onder de bepali ngen van de Ziektewet, . 

c. In het eerste lid van artikel 32 wordt 
na de komma achter het woord "ambtenaar" 
ingevoegd de zinsnede: voor zoover niet val
lende onder de bepalingen van de Ziektewet,. 

d. Na a rti kel 32 wordt een nieuw a rtikel 
ingevoegd, luidende a ls volgt: 

Art. 32bis. 1. Aan het personeel, dat onder 
de bepalingen van de Ziektewet valt, wordt bij 
verzuim wegens ziekte, gedurende de t ij dvak
ken en onder de voorwaarden in artikel 30 
van dit beslui t gesteld~ een uitkeering ve r
trekt ten bedrage van het voordeeling ver-
chil tus chen hetgeen zij zouden ontvangen. 

indien zij onder de werking van dat artikel 
vielen en de uitkeering op grond van de Ziek
tewet. 

2. Op gelijke wijze a ls in het eerste lid is 
omschreven, wordt gehandeld in de gevall en, 
genoemd in de artikelen 31 en 32 van dit be
slui t . 

Art. III. Het eerste l id van artikel 43 tot 
aan de dubbele punt wordt gelezen a ls volgt: 

1. Boven en behalve de wedden, toelagen 
en verdere belooningen, naar de regelen, ver
vat in de bijl agen van dit besluit, toe te ken
nen, genieten de ambtenaren, bij wijze van 
t ijdelijke toelage, voor hun wettige of gewet
tigde, zoomede voor de uit een vroeger huwe
lijk van hun echtgenoot ge proten kinderen 
beneden den leeftijd van 18 jaar, die zij op 
den l sten Januari van het jaar bezitten, een 
kindertoelage. Deze toelage bedraagt per kind 
3 ten honderd van de wedden en toelagen, met 
uitzondering van die, bedoeld in dit artikel, 
voor zooveel noodig verminderd met den stand
pi aatsaftrek, benevens 3 ten honderd van de 
geldswaarde voor het geheel of gedee ltelijk 
genot van vrije woning en/of vrij vuur, l icht 
en/of water, voo~ zoover deze inkomsten wor
den genoten op den lsten Januari van het 
jaar, of, bij latere indiensttreding, op den 
datum van de indiensttreding. Een en ander 
met dien verstande: . 

Art. IV. a. In de bijlage A van Ons aan
gehaald be luit wordt in de 16e algemeene 
bepaling, onder e, tusschen de woorden " neven
betrekkingen" en "bekleedt" ingelascht: aan 
onderwijsinrichtingen. 

b. In de bijlage D van Ons aangehaald 
besluit wordt de zin " Werkvrouwen genieten 
een bezoldi ging als ter plaatse gebruikelijk is, 
tot een maximum van 35 cent per uur" ge
lezen als volgt: Werkvrouwen worden bezol
digd naar dezelfde regelen, als voor werk
vrouwen in Rijksdienst zij n of zullen worden 
vastgesteld. 

Art. V. Het bepaalde in artikel I van dit 
be lui t is van den dag van het in werking 
treden van dit bes! uit af mede van toepassing 
ten aanzien van hen, die vóór dien dag op 
wachtgeld zijn gesteld en wier wachtgeldter
m ijn op dien dag nog niet is geëindigd. Voor 
hen, die vóór den datum van het in werking 
treden van dit besluit in het genot zijn ge
komen van een wachtgeld ten bedrage van 
het uitgesteld pensioen, bedoeld in het eerste 
en derde lid van artikel 18, of van een wacht-

geld, waarvan de duur is vastgesteld roet in
achtneming van het bepaalde bij art. 19, zooals 
deze bepal ingen luidden vóór de wijziging bij 
dit beslui t, is het bepaalde bij artikel I, onder 
c, eerste en derde lid, en d van dit besluit 
niet van toepas ing. 

Art. VI. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van den tweeden dag na dien der dag
teekening van het Staatsblad, waa rin het is 
geplaatst. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit be luit, hetwelk in het Staatsblad zal 
worden geplaat t en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State en 
aan de Algemeene Rekenkamer. 

Het Loo, den 27sten Juni 1933. 

s. 340 . 

WILHELMINA. 
De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en W etenschappen, 

Ma re ha n t . 
(Uitgeg. 4 Jul i 1933. ) 

2 Juni 1933. BESLUIT tot verlenging van 
de gedeel telijke schors ing van het beslui t 
van den gemeenteraad van Hulst van 7 
October 1932, waarbij o. m. aan C. C. van 
Gijsel aldaar een uitweg is verleend ornr 
een strook gemeentegrond aan den Sta
tionsweg aldaar, 

V erlengd tot 1 Oclol>e1· 1933. 

s. 341. 

28 Juni 1933. BESUJIT tot wijziging van 
het Koninklijk besluit van 20 Mei 1921 
(Staatsblad n°. 731), laatstelijk gewijzigd 
bij Koninklijk besluit van 24 J anuari 
1931 (Staatsblad 11°. 20), tot uitvoering 
van artikel 34 der Warenwet. 

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

Sociale Zaken van 22 Juni 1933, n°. 476 D, 
Afdeeling Volksgezondheid; 

Gezien Ons be luit van 20 Mei 1921 (Staats
blad n°. 731), laatstelijk gewijzigd bij Ons be
sluit van 24 Januari 1931 (Staatsblad n°. 20) ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: In Ons besluit van 20 Mei 1921 

(Staatsblad n° . 731), laatstelijk gewijzigd bij 
Ons besluit van 24 Januari 1931 (Staatsblad 
n°. 20), wordt de navolgende wijziging aan
gebracht: 

Het bepaalde in artikel 4, onder A, 4°., a, 
wordt gelezen als volgt: 

a. de a lgemeene organ isatie van den dienst 
en het aantal ambtenaren en beambten in de 
versch illende rangen. 

Onze Minister van ocia le Zaken is belast 
met de uitvoering van dit besluit, dat in het 
daatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
af chrift zal worden gezonden aan de Alge
meene Rekenkamer. 

Het Loo, den 28sten J uni 1933. 
WILHELM! A. 

De Ministe,· van Sociale Zaken, 
J. R. SI o tem aker cl e B ruïne. 

(Uitgcg. 25 Augustus 1933.) 



389 

s. 342 . 

29 JUNI- 5 JULI (S. 342-344) . 

s. 344 . 

1933 

29 J uni 1933. BESLUIT tot schorsing van 
het besluit van den raad van Zwolle1·
kerspel cl cl . 29 Maart 1933, n° . 6, waarbij 
is gehandhaafd een aanschrijving van 
Burgemeester en Wethouders, tot verbe
tering van woningen te Spoolde. 

Geschont tot 1 Jan'Ua.-i 1984. 

s. 343. 

30 Jun i 1933. BESLUIT tot regeling van de 
toekenning van vacatiegeld aan de voor
zitters, de leden, de secretarissen en hunne 
plaatsvervangers van commissiën als be
doeld in de artikelen 85 tot en met 89 van 
het Algemeen Rijksambtenarenreglement. 

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

Staat, Voorzitter van den Raad van M inisters 
van 15 Mei 1933, Kabinet M.R., n°. 220; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
6 Juni 1933, n°. 16) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister van Staat, Minister van Koloniën, Voor
zitter van den Raad van Ministers van 26 Juni 
1933, n°. 259, Kabinet M.R.; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. De bepalingen van Ons besluit van 

29 Decembei· 1921, Staatsblad n° . 1452, gelijk 
dit sindsdien is gewijzigd, zijn niet van toe
passing op de voorzitters, de leden, de secre
tarissen en hunne plaatsvervangers van com
missiën als bedoeld in de artikelen 85 tot en 
met 89 van het Algemeen Rijksambtenaren
reglement. 

2. De voorzitters, de leden, de secretarissen 
en hunne plaatsvervangers van commissiën als 
bedoeld in de artikelen 85 tot en met 89 van 
het Algemeen Rijksambtenarenreglement ge
nieten voor elke vergadering der commissie , 
die zij bijwonen, een vacatiegeld. 

Het vacatiegeld bedraagt, te bepalen door 
den voorzitter, ten hoogste f 6.50 per vergade
ring. Twee of meer vergaderingen op den
zelfden dag gelden voor ééne vergadering. 

3. Wij behouden Ons voor in stede van 
vacatiegeld eene vaste belooning toe te kennen 
bij een besluit, te nemen op voordracht van 
Onzen Minister, onder wiens Departement de 
commissie ressorteert, met medewerking van 
Onzen Minister van Financiën. 

Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den tweeuen dag na dien der dagteekening 
van het Sta,atsblad waarin het is geplaatst. 

Onze Ministers, Hoofden der Departementen 
van Algemeen Bestuur, zijn belast met de uit
voering van dit besluit, hetwelk in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State. 

-Het Loo, den 30sten Juni 1933. 
WILHELMINA. 

De Minister van Staat, 
M inister van Koloniën, 

Voorzitt e,· van den Raad van Ministers, 
H. Co I ij n. 

( Uitgeg. 18 Jul i 1933. ) 

5 Juli 1933. BESLUIT tot vaststelling van 
een algemeenen maatregel van bestuur als 
bedoeld in artikel 2 der wet van 25 Juli 
1932 (Staatsblad 11°. 375). 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Economische Zaken, van Financiën en van 
Buitenlandsche Zaken van 3 Juli 1933 ; 

Overwegende, dat het wenschelijk is uitvoe-
ring te geven aan art. 2 der wet van 25 Juli 
1932 (Staatsblad n°. 375); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
4 Juli 1933, n°. 21); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minis
ter van Economische Zaken van 4 Juli 1933, 
Afdeeling H andel en Nijverheid, n°. 16847 
A.P. ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Het doen te niet gaan van schul

den, ontstaan in verband met invoer van door 
Ons aan te wijzen goederen uit gebiedsdeelen 
van door Ons aan te wijzen vreemde Mogend
heden, welke beperkende bepalingen hebben 
getroffen ten aanzien van het internationale 
betalingsverkeer, is slechts geoorloofd door 
storting van het verschuldigde bedrag in Ne
derlandsche guldens bij De Nederlandsche 
B ank. 

Onder schulden, ontstaan in verband met 
invoer van goederen, worden te dezen ver
staan de voor in Nederland ingevoerde goe
deren verschuldigde koopprijzen of, indien de 
goede1·en bij den invoer nog niet verkocht zijn, 
de uit den eersten verkoop in Nederland ver
schuldigde koopprij zen. 

2. Eene aanwijzing behoudt hare kracht, 
totdat zij door Ons wordt ingetrokken. Ons 
besluit tot intrekking geeft tevens de over
gangsvoorzieningen, welke noodig mochten blij
ken. 

Elke aanwijzing en elke intrekking van eene 
aanwijzing wordt bekend gemaakt in de Ne
de1·landsche Staatsco'Urant . 

3. Eene aanwijzing van goederen kan lui 
den algemeen voor de gebiedsdeelen van alle 
aangewezen of nog aan te wijzen vreemde 
Mogendheden of bijzonder voor de gebieds
deelen van een of meer dezer Mogendheden. 
Het in art. 1 vervatte verbod geldt ten aan
zien van de schulden, ontstaan in verband met 
invoer, welke plaats vindt op of na den dag 
waarop het besluit van aanwijzing in werking 
treedt. 

4. Aangewezen goederen, ten aanz ien waar
van niet ten genoegen van Onzen Minister van 
Financiën wordt bewezen, dat zij niet worden 
ingevoerd uit een gebiedsdeel van eene vreem
de Mogendheid, waarvoor de aanwijzing dier 
goederen geldt, worden geacht uit een zoo
danig gebiedsdeel te worden ingevoerd. 

5. Voor zoover de in artikel 1 bedoelde 
schulden niet in Nederlandsch courant luiden, 
zal de grootte der te torten bedragen worden 
bepaald door omrekening in Nederlandsch cou
rant naar een telkens door De Nederlandsche 
Bank vast te stellen koers. 

6. De gelden, die, ter voldoening van koop
prijzen van goederen uit gebiedsdeelen van 
eene aangewezen vreemde Mogendheid, ge-
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stort worden bij De Nederlandsche Bank, zul
len, volgens regelen door Onze Ministers van 
F inanciën en van Economische Zaken in over
leg met De Nededandsche Bank te stellen, 
kunnen worden aangewend ten behoeve van 
in Nederland gevestigde personen, firma's en 
instellingen, wier vorderingen getroffen wor
den door de beperkende bepalingen, welke 
door de desbetreffende Mogendheid ten aan
zien van het internationale betalingsverkeer 
zijn genomen. Daarbij wordt in acht genomen, 
dat de personen, firma's en instellingen, die 
op dèze wijze betal ing ontvangen, van de aan
spraken, welke zij terzake in het buitenland 
hebben, afstand doen ten behoeve van de 
schuldeischers, wier vorderingen ingevolge ar
t ikel 1 zijn vereffend. 

7. Wij behouden Ons voor in bijzondere ge
vall en vrij steil ing te verleenen van het in 
artikel 1 vervatte verbod. 

8. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na dien der dagteeke
n ing van het Staatsblad, waarin het is ge
plaatst. 

Onze voornoemde M inisters zijn, ieder voor 
zooveel hem aangaat, belast met de uitvoering 
van dit beslu it, hetwelk in het Staatsblad zal 
worden geplaatst, en van hetwelk afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 5den Juli 1933. 
WILHELM! A. 

De Minister van Economische Za!.,en, 
T. J. Vers c h u u r. 

D e Minister van Financiën, 0 ud. 
De Minist e,· van BuitenlanwJche Za.ken, 

De Graeff. 
(Uitgeg. 5 Jul i 1933.) 

s. 345. 

5 J,il i 1933. BESLUIT tot schor ing van het 
besluit van den raad der gemeente B eerta 
van 14 Juni 1933, daartoe strekkende, dat 
op de ondersteuning, welke door burge
meester en wethouders di er gemeente 
wordt verleend aan G. R ösken, geen in
houding zal plaats hebben wegens huur
schuld aan de gemeente, zoolang diens in
komsten n iet meer bedragen dan de f 8.50 
per week, welke hij aan ondersteuning 
ontvangt. 

Gescho.-st tot 1 Octobe,· 1933. 

s. 346. 

5 Jul i 1933. BESLUIT tot aanvulling van 
het Koninklijk besluit van 13 J uni 1931 
(Staatsblad n°. 249) , waarbij opnieuw 
worden aangewezen de buitenlandsche in
steil ingen van onderwijs of onderzoek, be
doeld in arti kel 125 der hooger-onderwijs
wet. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenscha ppen van 10 
Mei 1933, n° . 17933, afdeeling Hooger Onder
wijs; 

Gelet op artikel 125 der hooger-onderwijs
wet; 

Gezien de adv iezen van den senaat der 

Technische hoogeschool te Delft van 13 Fe
bruari 1933, n°. 23, en van 16 Maart 1933, 
n° 44 · 

Den 'Raad van State gehoord (advies van 
20 Juni 1933, n°. 15) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen 
voornoemden Minister van 29 Juni 1933, n°. 
2469, afdeeling Hooger Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
In artikel 2 van Ons besluit van 13 Juni 

1931 (Staatsblad n°. 249) wordt de punt aan 
het slot vervangen door een puntkomma; 
daaraan wordt toegevoegd: 

6°. het einddiploma van de Rossall school 
te Fleetwood (Engeland). 

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

's-Gravenhage, den 5den Juli 1933. 

s. 347. 

WILHELMINA. 
De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

Marc ha n t. 
( Uitgeg. 14 Juli 1933.) 

5 Jul i 1933. BESLUIT tot aanvulling van 
het Cri is-Zuivel-Besluit III 1932, Staats 
blad n°. 475, zooals het is gewijzigd bij 
Koninklijk besluit van 9 Februari 1933, 
Staatsblad n . 40. 

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

Eco"om ische Zaken en Arbeid van 8 Juni 
1933, n°. 398, afdeeling Cris is-Zuivel-Aange
legenheden; 

Gezien artikel 20 der Crisis-Zuivelwet 1932 
(Staatsblad n°. 290); 

Den Raad van State gehoord (advie van 
den 13 Juni 1933. n°. 22 ) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen Minis
ter van Economische Zaken van 30 Juni 1933, 
n°. 422, afdeeling Crisis-Zuivel -Aangelegen
heden; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te wijzigen het Cris is-Zuivel-Besluit III 1932 

(Staatsblad n° . 475), zooals dat is gewijzigd 
bij Koninklijk besluit van 9 Februari 1933 
(Staatsblad n°. 40) , en te bepalen als volgt: 

Art. 1. Aan artikel 2 van Ons voornoemd 
gewijzigd besluit wordt een nieuw lid toege
voegd, luidende als volgt: 

,,4. De in het eerste lid bedoelde vergun
ning geld t tevens voor personen, in dienst of 
onder verantwoordelijkheid werkende van den. 
gene, aan wien de vergunning is verleend, 
voorzoover die personen in het bezit zijn van 
het door de Centrale te hunnen behoeve af
gegeven bewijs als in het tweede lid bedoeld." 

2. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na dien der dagteeke
ning van het Staatsblad, waarin het is ge
plaatst. 

Onze Minister van Economische Zaken is 
hela t met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
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waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 5den Juli 1933. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken, 
T . J . Vers c h u u r. 

( Uitgeg. 14 Jul. i 1933.) 

s. 348. 

7 Jul i 1933 . BESLUIT tot schorsing van het 
besluit van den raad der gemeente Lon
neke,· van 22 Juni 1933, n°. 79, strekken
de tot inwillig ing van het verzoek van het 
raadslid H. Krom,nlndijk om den burge
meester te interpelleeren over het door 
hem, burgemeester, gegeven bevel tot uit
le iding van den Duitscher Jui·ock. 

Geschorst tot 1 October 1933. 

s. 349. 

7 Juli 1933. BESLUIT, houdende aanvulling 
van den bij het Organiek Besluit P.T.T. 
1928 behoorenden "Staat van de rangen, 
waa rin het vaste-ambtenaarspersoneel bij 
het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie 
en Telefonie is ingedeeld". 

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

Rinnenlandsche Zaken van 3 Juli 1933, N°. 2, 
Hoofclbe tuur der Posterijen, Telegrafie en 
Telefoni e: 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

In den bij het Organiek Besluit P .T.T. 1928 
behoorenden ,.Staat van de rangen, waarin het 
rnste-ambtenaarspersoneel bij het Staatsbedrij f 
der Posterijen, Telegrafie en Telefonie is in
gedeeld" onder: ,,B. Ambtenaren, benoemd 
en ontslagen door den Minister", worden na 
het punt: 

"9. Magazijnchef aan het magazijn van 
postzegels" opgenomen: 

,,10. Hoofdbureelambtenaren". 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

belast met de uitvoering van dit besluit, het-
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
de Algemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 7den Juli 1933. 
WILHELMINA. 

D e llfiniste,· van B innenlandsche Zaken, 
J . A. cl e W i Id e. 

(Uitgeg . 1 Augustus 1933.) 

s. 350. 

7 J11l i 1933. BESLUIT, houdende intrekking 
rnn artikel 68 van het D.A.P.T.T. 

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

Binnenl a, ,dsche Zaken van 3 .Juli 1533, N °. 
1 , H oofdbestuur der Posterijen, Telegrafie en 
Telefonie ; 

Gelet op artikel 132 van het Algemeen 
Rij ksambtenarenreglement; 

H ebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

dat artikel 68 van het D.A.P.T.T. is inge
tmkken. 

Onze 1inister van Binnenlanclsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, het-
we lk in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

's-Grnvenhage, den 7clen Jtüi 1933. 
WILHELMINA. 

b e llfinister van Binnenl-andsche Zaken, 
J. A. cl e W i I cl e. 

(Uitgeg. 1 Augustus 1933.) 

s. 351. 
7 Jul i 1933. BESLUIT tot wijziging van het 

Melkbesluit (Staatsblad 1929, n°. 43) 
laatstelijk gewijzigd bij Konink lijk be
sluit van 9 Februari 1933 (Staat sblad n°. 
37). 

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

Staat, M inister van Binnenlandsche Zaken 
van 12 Mei 1933, n°. 339 D. , afdeeling Volks
gezondheid; 

Gelet op de artikelen 14 en 15 der Waren
wet (Staatsblad 1919, n°. 581), zooa ls deze is 
gewijzigd bij de wet van 29 Juni 1925 (Staats-
1,lad n°. 308) ; 

Gezien het Melkbesluit (Staatsblad 1929, 
n°. 43), gewijzigd bij Onze besluiten van 25 
Juni 1929 (Staatsblad n°. 370) , van 1 Fe
bruari 1930 (Staatsblad n°. 38) en van 9 Fe
bruari 1933 (Staatsblad n°. 37); 

Gelet op het advies van de Comm issie, be
doeld in artikel 17 der Warenwet (Staat.,blad 
1919, n°. 581); 

Den Raad van State gehoord (advies van 13 
Juni 1933, n°. 16); . 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister van Sociale Zaken van 30 Juni 1933, 
n°. 505 D., afdeeling Volksgezondheid; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
In het Melkbesluit (Staatsblad 1929, n°. 43), 

laatstelijk gewijzigd bij Ons besluit van 9 Fe
bruari 1933 (Staatsblad 11°. 37), worden de 
navolgende wijzigingen aangebracht: 

I. Aan artikel 31, lid 1, onder b, wordt 
een nieuwe bepali ng toegevoegd, luidende: 

,,9°. de bedrijfsvoering moet in a lle opzich
ten deugde! ijk zij n; ". 

II. Na artikel 32 wordt een nieuw artikel 
ingevoegd, luidende: 

A1·t. 32bis. In afwijki ng van het bepaalde 
bij artikel 32, lid 2, gelden voor bedrijven, 
die worden uitgeoefend in perceel en, welke 
naar het oordeel van den burgemeester of 
Yan hem , die vanwege dien burgemeester de 
vergunn ingen, bedoeld in artikel 29, verleent, 
gelegen zijn in het lande lijk deel eener ge-
meente, de volgende e ischen: t 

l°. de eisohen, gesteld in artikel 32, lid 2, 
onder 1°. 1 3°. , 4°., a, b, den een onder 5°.; 

2°. de vloer van het lokaal of de ruimte 
mag niet meer dan 0,5 M. beneden de straat-
hoogte vóór het perceel of meer clan 1,5 M. 
daarboven liggen ; 

3°. in het perceel , waarin de aanvrager der 
vergunning woont, of op het erf, dat bij d it 
percee l behoort, moet deze door huur of eigen
dom de beschikking hebben oyer een bij hem 
voor zijn melkbedrijf in gebru ik zijnd lokaal , 
dat een vloeroppervlakte heeft van ten min
ste 15 M2 . en een hoogte onder de zoldering 
van ten minste 2 M . 
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Met behoud van het bepaalde in artikel 29, ' 
lid 3, kan de vergunning·, met gebruikmaking 
van dit artikel 32bis verleend, worden inge
trokken, indien naar het oordeel van den 
burgemeester of van hem, die haar vanwege 
dien burgemeester verleent, het landelijk ka
_rakter van het deel der gemeente, waarin het 
perceel gelegen is, is verloren gegaan. 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast 
met de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den R aad 
van State. 

' s-Gravenhage, den 7den Juli 1933. 
WILHELMINA. 

De Ministe1· van Social e Zaken, 
J. R. S 1 o tem aker de B ruïne. 

(Uitgeg. 18 Augustus 1933.) 

s. 352. 

7 Jul i 1933. BESLUIT, houdende vaststel
ling van het contingent gewone dienst
plichtigen der lichting 1934. 

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

Defensie van 4 Juli 1933, VIIe afd., n° . 
203 O; 

Gelet op art. 27, eerste en tweede lid, der 
Dienètplichtwet en op art. 55, tweede lid, van 
het Dienstplichtbesluit; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. 1. Van de voor inlijving aangewezen 
personen der lichting 1934 worden 24. 359 be
stemd tot gewoon dienstplichtige. 

2. Van de 24.359 tot gewoon dienstplich
tige bestemde ingeschrevenen der lichting 
1934 worden 1145 bestemd voor de zeemacht. 

Onze Minister van Defensie is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 7den Juli 1933. 
WILHELMINA. 

De Minister van Defensie, L . N. Deck ers. 
(Uitg eg. 18 Juli 1933.) 

s. 353. 

7 Juli 1933. BESLUIT, bepalende de be
kendmaking in het Staatsblad van de op 
22 Mei 1933 te Stockholrn tusschen Neder
land en Finland gesloten overeenkomst in 
zake de wederzijdsche erkenning van meet-

f brieven. 
Wij WILHELMINA, enz. ; 
Gezien de op 22 Mei 1933 te Stockholrn tus

schen Nederland en Finland gesloten over
eenkomst in zake de wederzijdsche erkenning 
van meetbrieven, van welke overeenkomst een 
afdruk en eene vertaling bij dit Besluit zijn 
gevoegd; 

Overwegende, dat genoemde overeenkomst, 
overeenkomstig artikel 7, op 22 Augustus 
1933 voor Nede,·land, Nederlaniu!ch-Indië, Su
rinarne en Curaçao zal in werking treden; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den lsten Juli 
1933, Directie van het Protocol, n°. 22004; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
meergenoemde overeenkomst, a lsmede de 

vertaling daarvan, te doen bekend maken 
door de plaat,5ing van dit Besluit in het 
Staatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departemen
ten van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor 
zooveel hem aangaat, belast met de uitvoering 
van hetgeen ten deze wordt vereischt. 

's-Gravenhage, den 7den Juli 1933. 
WILHELMINA. 

D e ,lf inister van Buitenlaniu!che Zaken, 
De G ra e f f. 

(Uitgeg. 18 Juli 1933.) 

Fransche tekst. 

ARRANGEMENT entrele Royau,ne des Pays
Bas (y cornpris l es Indes néerlandaises, 
le Surinarn et CU?·açao) et la République 
d e Fintande, concernant la reconnaissanoe 
réciproque des certificats de jaugeage des 
navires née,·landais et finlandai s. 

Les soussignés, dûrnent autorisés par leurs 
Gouvernements respectifs, sont convenus de 
]'Arrangement suivant, relatif à la recon
naissauce réciproque des certificats de jau
geage des navires néerlanda is et finlandais, 
délivrés sur la base des règles de jaugea&"e 
actuellement en vigueur dans Ie Royaume des 
Pays-Bas (y compris les Indes néerlanda ises, 
Ie Surinam et Curaçao) et dans la République 
de Finlande. 

Article premier. Il ne sera procédé, en 
vue de vérifier Ie tonnage, à aucun nouveau 
mesurage total des navires néerlandais munis 
d'un certificat national de jau geage, dans les 
ports f inlandais, ni des navires finlandais 
pareillement munis d'un certificat national de 
jaugeage, dans les ports du Royaume des 
Pays-Bas, sauf dans les cas oû demande en . 
est faite par le propriétaire du navire ou par 
le capitaine. 

Les navires non munis de ces certificats de 
jaugeage devmnt être mesurés conformément 
aux règles de mesurage du pays dans lequel 
doivent être acquittés les droits à percevoir 
sur les navires. 

Art. 2. Les règlements de mesurnge néer
landais et finlandais ne concordant pas ab
solument, le tonnage imposable sera déter
miné par voie de remesurage partiel, con
formément aux instructions détaillées ei-après: 

I. N aviries née,·landais à propttlsion rné
canique. 

Dans les cas non prévus à l' a linéa suivant 
les navires mnnis d'un certificat néerlandais 
de jaugeage seront exemptés, <lans les ports 
finlanda is , de tout nouveau mesurage partiel 
ou de tout calcul nouveau. 

S'il exist,e sur ces navires des espaces tels 
que ceux qui sont affectés aux écoutilles, aux 
pont'5-abris, à l a poupe, etc. qui n'ont pas été 
ccmpris dans Ie tonnage brut, alors que, con
formémeut au règlement finlandais de mesu
rage des navires, ils devraient y être inclus, 
ces espaces seront mesurés et ajoutés audit 
tonnage; si toutefois les dimensions de l'es-
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pace en question sant 
certificat néerlandais de 
cédé seulement à un 
l' espace. 

mentionnées dans Ie 
jaugeage, il sera pro

nouveau calcul de 

La tolérancc pour l'espace affecté aux far
ces matrices sera, dans Ie cas mentionné ci
dessus, fixée à 32 pour cent du tonnage brut 
du navire (mesurage finlanda is), à condition 
que Ie cubage total des espaces donnant droit 
à une tolérance pour les forces matrices soit 
supérieur à 13 pour cent et inférieur à 20 
pour cent du tonnage brut du navire; dans 
les autres cas cette tolérance sera fixée au 
cubage des espaces donnant droit à une tolé
ranoe pour les farces matrices, augmenté de 
75 pour cent. Toutefais, dans aucun cas, la 
toléranoe ne sera supérieure à 55 pour cent 
du tonnage brut, déduction faite pour les 
espaces inclus dans ce tonnage qui, exception 
faite de la tolérance pour les farces matrices, 
ne sant pas compris dans Ie tonnage net. 

Si se lon les règles néerlandaises de jaugeage 
la tolérance pour Jes farces matrices est supé
rieure à 55 pour cent du tonnage brut, après 
qu'on en a déduit les espaoes inclus dans ce 
tonnage qui, exception faite de la tolérance 
pour les farces matrices, ne sant pas compris 
dans Ie tonnage net, il sera inscrit par l'auto
rité compétente néerlandaise sur Je certificat 
de jaugeage une déclaration, <lont résulte la 
tolérance maximum mentionnée ci-dessus. 

Les droits qui devront être calculés sur la 
base du tonnage net seront, dans les cas men
tionnés à J'alinéa 1, calculés - en observant 
la tolérance maximum mentionnée ci-dessus 
pour les farces matrices - sur la base du ton
nage imposable indiqué au certificat néerlan
dais de jaugeage et, dans les autres cas, sur 
la base du tonnage imposable qui aura été 
!'-tabli au moyen des nouveaux mesurages ou 
des nouveaux calculs mentionnés ci-dessus. 

II. Navires finlandais à propulsion 1néca-
11ique. 

Dans les cas non prévus à l'alinéa suivant 
les navires munis d'un certificat finlandais de 
jaugea;:i-e seront exemptés dans les ports du 
Royaume des Pays-Bas de tout nouveau me
surage partiel et de tout nouveau calcul. 

S'il existe sur Ie navire des espaces qui, 
confarmément aux règlements néerlandais de 
mesmage, devraient être compris dans Ie ton
nage brut du navire, alors que, confarmément 
au règlement finlandais de mesurage, ils n'y 
sant pas inclus, ces espaces seront mesurés et 
ajoutés audit tonnage. Si, toutefais, les di
mensions des espaces en question sant men
tionnées dans Ie certificat finlandais de jau
geage, il sera procédé seulement à un nou
veau calcul de ces espaces. 

Les droits qui devront être calculés sur la 
base du tonnage brut ou net seront, dans les 
cas mentionnés à l'alinéa 1, calculés sur la 
base du tonnage 1mposable indiqué au certi
ficat finlandais de jaugeage et, dans les autres 
cas, sur la base du tonnage imposable fixé au 
moyen du nouveau mestu-age ou du nouveau 
calcul mentionné ci-dessus. 

III. Navires à propulsion non rnécanique. 
Les navires munis d'un certificat national 

de jaugeage ne feront l'objet d'aucun nou
veau mesurage partiel , ni d'aucun nouveau 
calcul. 

Les droits à acqu itter sur la base du ton
nage brut ou net seront, en pareil cas, cal
culés sur la base du tonnage imposable indi
qué au certificat national de jaugeage. 

Art. 3. Le nouveau rnesurage partiel des
tiné à établi r l'augmentation ou la diminution 
rnentionnée à 1'article 2, ne s'applique qu'à. 
l'espace au sujet duquel les règlements de 
mesurage néerlandais et finlandais ne con
cordent pas. 

Il sera déliné au navire un certificat sup
plémentaire portant sur le remesurage ou Ie 
nouveau calcul et fa isant ressortir Ie tonnage 
brut et net du navire confarmément au règle
ment de mesurage en vigueur dans Ie pays ou 
Je remesurage ou Ie nouveau calcul est ef
fectué . 

Les frais de remesurage total, de remesu
rage partiel ou de nouveaux calculs seront 
établis confarmément aux instructions rela
tives audit mesurage ou auxdits calculs en 
vigueur dans Ie pays ou s'effectue ce mesu
rage ou ces calcul s. 

Art . 4. Au cas ou Je nouveau mesurage 
partiel ou Je nouveau ca lcul viendrait à ré
véler que Je volume des espaces n'a pas fait 
l'objet d'une déclaration ou que le mesurage 
n' a pas été effectué conformément aux règles 
de mesurage en vigueur dans le pays en 
question, les chiffres dÎlment rectifiés seront 
insérés sans délai dans Ie certificat prévu à 
J'article 3, deuxième alinéa, et notification en 
sera prompternent faite am, autor ités compé
tentes néerlandaises pour les navires néer
landais et à la Direction générale de la Na
vigation commerciale de la République de 
Finlande pour les navires finlandais. 

Art. 5. Sur Ja demande du propriétaire ou 
du cap itaine du navire, il peut être procédé 
à un rnesurage total , à un nouveau mesurage 
partiel ou à un nouveau calcul, indépendam
ment des dispositions du présent arrangement, 
et dans ce cas les frais en résul tant seront à 
la char"'e du propriétaire ou du capitaine. 

Art. 6. Il est entendu que partout oÎI dan& 
Je présent anangement il est question de na
vires, prernriptions et autorités néel'landais, 
ces terrnes visent également les navires, pres
criptions et autorités des Indes néel'landa ises, 
du Sur inam et de Curaçao. 

Art. 7. Le présent arrangement entre ra en 
vigueur trois mais après la date à laquelle il 
aura été signé. Il sera applicable j usqu' à 
l'expiration d'un délai de douze mais à comp
ter du jour de sa dénonciation par l'une de& 
Parties. 

En fai de quoi, les soussignés ont signé Ie 
présent arrangement et y ont apposé leur& 
sceaux . 

·Fait en double, à Stockholm, Ie 22 mai 1933. 

(L .S.) Sweerts de Landas, 
Ministre des Pa,ys-Bas à Helsingfors. 

(L.S.) Rafael Erich, 
Ministre de Finlande à Stocklwl,n. 
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Ver t a I ing. 

OVEREENKOMST tusschen het Koninkrijk 
àe,· Nederlanden (m et inbeg,·ip van Ne
derlandsch-lndië, Surinam-e en Curaçao) 
en de Republiek F inland betreffende de 
wederzijdsche erkenning van de ,neetbrie
ven ·oan N ede,·landsche en }'insche sche
pen. 

De ondergeteekenden, behoorlijk door hun 
Regeeringen gemachtigd, zijn overeengekomen 
omtrent de volgende Overeenkomst betreffen
de de wederzijdsche erkenning van de meet
brieven v an Nederlan<lsche en Finsche sch e
pen, afgegeven op den voet der scheepsme
tingsreglementen, welke thans van kracht 
zijn in het Koninkrijk <ler Nederlanden (met 
inbegrip van Nederlandsch-Indië, Suriname 
en Curaçao) en in de Republiek F inl and. 

Art. 1. Er zal, om de tonnenmaat te veri
fieeren, geen geheel nieuwe meting plaats heb
ben van N ederlandsche schepen, voorzien van 
een nationalen meetbrief, in Finsche havens, 
noch van Finsche schepen, gelijkel ijk voor
zien van een nat iona len meetbr ief, in de ha
vens van het Koninkrijk der Nederlanden, be
halve in de gevallen, dat het verzoek daartoe 
wordt gedaan door den e igenaar van het 
Yaartuig of door den kapitein. 

De schepen , welke niet van deze meetbrie
ven zijn voorz ien, zullen gemeten worden over
eenkomstig de metingsvoorschriften van het 
land, waar de op de schepen te heffen rech
ten moeten worden voldaan. 

Art. 2. D aar de Nederlandsche en de Fin
sche meetingsreglementen niet geheel over
eenstemmen, zal de belastbare tonnenmaat be
paald worden door gedeeltel ijke hermeting 
OYereenkomstig de volgende uitgewerkte voor
schriften : 

I. N ederla:i~ch e schepen ,net m echanu;che 
voortstuwing. 

In de gevall en, ni et voorzien in het volgen
de lid , zullen de schepen, voorz ien van een 
Nederlandschen meetbrief , in de Finsche ha
venó vrijgesteld zijn van elke gedeeltelijke 
nieuwe meting of van elke nieuwe berekening. 

Indien op deze schepen ru imten bestaan, 
zooals die van luikhoofden, shelterdek, achter
dek, enz., die niet in den bruto-inhoud be
grepen zijn, terwijl zij daarin volgens het 
:Finsche scheepsmetingsreglement opgenomen 
zouden moeten zijn, zullen deze ruimten ge
meten worden en bij den voormelden inhoud 
1-.-orden gevoegd; indien echter de afmetingen 
van de bedoelde ruimte in den Nederland
schen meetbrief vermeld zijn, zal slechts een 
nieuwe berekening van de ruimte plaats heb
ben. 

De aftrek voor de ruimte, ingenomen door 
de voortstuw ingsinrichtingen, zal in het bo
venbedoelde geval worden bepaald op 32 per
cent van den bruto-inhoud van het schip 
/Finsche meting), indien de tota le inhoud van 
de ruimten, welke recht geven op een aftrek 
voor de voortstuwingsinrichtingen, meer dan 
13 percent en m inder dan 20 percent van den 
bruto-inhoud van het schip is; in andere ge
val len zal deze aftrek worden bepaald op den 

inhoud van de ruimten, welke recht geven op 
een a ftrek , voor de voortstuwingsinrichtingen, 
vermeerderd met 75 percent. Evenwel zal in 
geen geval de aftrek meer zijn dan 55 percent 
van den bruto-inhoud, verminderd met de in 
dezen inhoud begrepen ruimten, die, buiten de 
ruimten voor de voortstuwingsinrichtingen, 
niet in den netto-inhoud begrepen zij n. 

Indien volgens de Nederlandsche scheeps
rnetingsvoorschriften de aftrek voor de ruim
ten voor de voortstuwingsinrichtingen meer is 
dan 55 percent van den bruto-inhoud, ver
minderd met de in dezen inhoud begrepen 
ruimten, die, buiten de nümten voor de 
voortstuwingsinrichtingen , niet in den netto~ 
inhoud begrepen zijn , zal door de bevoegde 
Neder! andsche autor iteit op den meetbrief eeri 
verklaring worden gesteld, waaruit de hier
voren bedoelde maximale aftrek blijkt. 

De rechten, die zu llen moeten worden be
rekend naar den netto-inhoud, zullen in de in 
het eerste lid bedoelde gevallen - met in
achtneming van den bovenbedoelden maxima
Jen aftrek voor de ruimten voor de voort
stuwingsinrichtingen - worden berekend naar 
den in den Nederlandschen meetbrief vermel
den belastbaren inhoud en in andere gevallen 
naar den belastbaren inhoud, die zal zijn 
v,,stgesteld door m iddel van de bovenbedoelde 
nieuwe metingen of nieuwe berekeningen. 

II. Finsche schepen ,net rn echanisch e voort
stuwing . 

In de gevallen, n iet voorz ien in het volgen
de lid, zullen de schepen, voorzien van een 
Finschen meetbrief, in de havens van het Ko
uinkrijk der Nederlanden vrijgesteld zijn van 
elke gedeeltelijke nieuwe meting en van elke 
nieuwe berekening. 

Indien op het schip ruimten bestaan, die 
volgens de Nederlandsche scheepsmetingsvoor
schriften in den bruto-inhoud van het vaartuig 
begrepen zouden moeten zijn, terwijl zij vol
gens het Finsche metingsreglement daarin niet 
zijn opgenomen, zullen deze ruimten gemeten 
worden en bij den voormelden inhoud worden 
gevoegd. Indien echter de afmetingen van de 
bedoelde ruimten in den Finschen meetbrief 
yermeld zijn, zal slechts een nieuwe bereke
ning va n deze ruimten plaats hebben. 

De rechten , die züllen moeten worden be
rekend naar den bruto- of den netto-mhoud, 
zullen in de in het eerste lid bedoelde geval
len worden berekend naar den in den Fin
schen meetbrief vermelden belastbaren inhoud 
en in andere gevallen naar den belastbaren 
inhoud, vastgestel,d door middel van de bo
venbedoelde nieuwe meting of nieuwe bereke
ning. 

III. Schepen 111 et niet-mechanische voort
stuwin g. 

De schepen, welke voorzien zijn van een na
tionalen meetbrief, zullen niet het voorwerp 
zijn van eenige gedeeltelijke nieuwe meting, 
noch van eenige nieuwe berekening. 

De rechten, die verschuldigd zijn naar den 
bruto- of den netto-inhoud, zu llen in een der
gelijk geval berekend worden naar den be
lastbaren inhoud, vermeld in den nationalen 
meetbrief. 
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Art. 3. De gedeeltelijke nieuwe meting be
stemd om de in artikel 2 bedoelde verme~rde-
1·ing of vei·mindering vast te stellen, wordt 
slechts toegepast op de ruimten, ten aanzien 
waarvan de Nederlandsche en de Finsche me
tingsvoorschriften niet overeenstemmen. 

Voor het schip zal een aanvullend certifi
caat worden afgegeven, dat betrekking heeft 
op de nieuwe meting of de nieuwe berekening 
en den bruto- en den netto-inhoud van het 
vaartuig vermeldt, overeenkomstig het gelden
de metingsreglement van het land waar de 
nieuwe meting of de nieuwe ber~kening is 
verricht. 

De kosten van geheele of gedeeltelijke nieuwe 
meting of van nieuwe berekening zullen wor
den vastgesteld volgens de voorschriften, welke 
betreffende de voormelde meting of bereke
ningen gelden in het land, waar deze meting 
of deze berekeningen worden verricht. 

Art. 4. In geval de gedeeltelijke nieuwe 
meting of de nieuwe berekening mocht aan
toonen, dat geen melding is gemaakt van den 
inhoud van de ruimten of dat de meting niet 
is verricht oyereenkomstig de gel <lende me
tingsvoorschriften van het desbetreffende land 
zulle11 de behoorlijk verbeterde cijfers zonde,'. 
verw1Jl worden vermeld in het bij artikel 3 
lweede lid , bedoelde certificaat en zal daar'. 
van dadelijk worden kennis gegeven aan de 
bevoegde Nederlandsche autoriteiten voor de 
Nederlandsche schepen en aan de Generale 
Directie van de Handelsscheepvaart van de 
Republiek Finland voor de Finsche schepen. 

Art. 5. Op verzoek van den e igenaar of 
den kapitein van een schip kan onafhankelijk 
van de bepalingen van deze ove'reenkomst, een 
geheele of gedeeltelijke nieuwe meting of een 
meuwe berekening plaats hebben; in dat ge
val zullen de daaruit voortvloei ende kosten 
ten I aste van den eigenaar of den kapitein 
kornen . 

Art. 6. Het is wel te verstaan dat overal 
,vaar in deze overeenkomst spr~ke is van 
Nederlandsche schepen, voorschriften en au
toriteiten, met deze uitdrukkingen eveneens 
bedoeld zijn schepen voorschriften en autori
teiten van Nederla;dsch-Indië, Suriname en 
Curaçao. 

Art. 7. _ Deze overeenkomst zal in werking 
trede_r.i dne maanden na" den dag, waarop zij 
za l ZIJn onderteekend. Z1J zal van kracht blij
ven totdat een termijn van twaalf maanden 
ve rstreken is , te rekenen van den dag der op
zeggmg door een der Partijen. 

Ter oorkonde waarvan de ondergeteekenden 
deze overeenkomst hebben onderteekend en 
van hun zegels voo1·zien. 

Gedaan in tweevoud te Stockholm, den 
22sten Mei 1933. 

(L .S.) Sw eerts de Landas, 
Gezant van Nederland te H elsingfors. 

(L .S.) Rafa e l Erich, 
Gezant van Finland te Stockholm . 

1 s. 354 . 

7 Jttl i 1933. BESLUIT bepalende de be
kendmaking in het 'Staatsblad van de 
protocollen van Parijs van 15 Juni en 11 
December. 1929 in zake wijziging onder
sche1denhJk van de artikelen 3 5 7 15 
34, 3ï, 41, 42 en de slotbep~I i;ge~ e~ 
van de artikelen 34 en 40 van het op 13 
October 1919 te Pa1·ijs gesloten verdrag 
houdende regeling van de I uchtvaart 
(Staatsblad 1931, n°. 298 , en 1932, n°. 
115). 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Gez ien de Wetten van 9 .Juli 1931 (Staats

blad n°. 298} en van 19 Maart 1932 (Staats
biad n°. 115) tot goedkeuring onderscheiden
hJk van het protocol van Parijs van 15 Juni 
1929 in zake de wijziging van de artikelen 3, 
5_, 7, 15 , 34, 37, 41, 42 en van ,de slotbepa
lmgen van het verdrag, houdende regeling 
van de luchtvaart van 13 October 1919 (Staats
blad 1928, n° . 397} en van het protocol van 
P _a,-ijs van 11 December 1929 in zake wijzi
ging van de artikelen 34 en 40 van genoemd 
vel'drng, van welke protocollen een afdruk en 
eene vertaling bij dit Besluit zij n gevoegd; 1 

Overwegende, dat genoemde protocollen door 
Ons voor Nede1·la11d, Nederlandsch- Tndië Su
·rina1ne en Curaçao zijn bekrachtigd en 'onze 
akten van bekrachtiging onderscheidenlijk op 
18 September 1931 en 18 April 1932 te Parijs 
111 de archieven van de Internationale Lucht
vaartcommissie zijn nedergelegd; 

Overwegende, dat de hierna genoemde lan
den eveneens _hunne akten van bekrachtiging 
betreffende die protocol] en hebben nederge
legd, te weten: Australië, B elgië, Britsch
f ndië, Bulga1·ije, Canada, Chili, Denema1·ken, 
F,·ankrijk, Griekerua11d, Groot-B,·itannië en 
Noord-I erland, Ie1·sche .Vrijstaat Italië J a
pan, Nieuw-Z eeland, Polen, Po~·tugal, 'Roe-
1nenië, het Saa,·gehied, Siam, Tsjechoslowa
kije, Uruguay, Z,vid-A/1·ika, Zuidslavië en 
Zweden, en dat Finland en Noorwegen tot die 
protocollen zijn toegetreden; · 

Ovel'We[l'ende mede, dat bedoelde protocol
len op 17 Mei 1933 zijn in werking get!'eden; 

Op de vool'dracht van Onzen Minister van 
Bu itenlandsche Zaken van de~ lsten J uli 
1933, Directie van het Protocol , n°. 22005; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
meergenoemde protocollen a lsmede de ver

tal ingen daarvan, te doen bekendmaken door 
de plaatsing van dit Besluit in het Staatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departemen
ten van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor 
zooveel hem aangaat, belast met de uitvoering 
van hetgeen ten deze wordt vere ischt. 

's-Grnvenhage, den 7den Juli 1933. 

WILHELMINA. 
D e Minister van B uitenlandsche Zaken, 

De Graeff. 

(Uitgeg. 18 J ul i 1933.) 

1 Zie voor de Fransche, Engelsche en Ita-
1 iaa nsche tekst van deze protocollen Staats
blad 1931, n° . 298, en 1932, n°. 115. 
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Ver t a I ing. 

PROTOCOL inzake wijziging van de artikelen 
3, 5, 7, 15, 34, 37, 41 , 43 en van de slot
bepalingen van h et V e,•drag houdende 
reg eling van de luchtvaart van 13 Octobe1· 
1919. 

De Internationale Luchtvaartcommiss ie heeft 
tijdens haar zestiende bijeenkomst , te Parijs 
gehouden onder voorzit-terschap van den Heer 
Pierre-Etienne :rnandin, die bijgestaan werd 
door den Heer A lbert Roper, Al gemeen Se
cretaris, in de zitting van 15 Juni 1929 over
eenkomstig de voorschri ften van artikel 34 

van het verdrag houdende regeling van de 
luchtvaart wijzigingen van de artikelen 3, 5, 
7, 15, 34, 37, 41 , 42 en van de slotbepalingen 
van genoemd verdrag goedgekeurd, welke ar
tikelen en bepalingen als volgt zullen luiden 
in de Fransche, in de Engelsche en in de 
Ital iaansche taal. 

Art. 3. Elke verdragslui tende Staat heeft 
het recht, om militaire redenen of in het be
lang van de openbare ve iligheid , de lucht
vaartuigen, behoorende tot de andere verdrag
sluitende Staten, te verbieden boven bepaal de 
gedeelten van zijn grondgebied te vl iegen op 
straffen, bij de in dien Staat geldende wet 
bepaald, en onder voorbehoud, dat in dit 
opzicht geen enkel onderscheid zal worden 
gemaakt tusschen de eigen particuliere lucht
vaartu igen en die van de andere verdrag
si uitende Staten . 

E lke verdragsluitende Staat kan, bij wijze 
van uitzonderingsmaatregel en in het belang 
van de openbare veiligheid, het vliegen boven 
genoemde geb ieden door zijn nationale luch t
vaartuigen toestaan. 

De ligging en de ui tgestrektheid der ver
boden gebieden zullen te voren bekend worden 
gemaakt en zullen, evenals de uitzonderlijke 
ingevolge de vorige paragraa f gegeven ver
gunningen, aan alle overige verdragsluitende 
Staten, alsmede aan de Internationale Lucht
' aa rtcommissie worden medegedeeld. 

Elke vei·dragsluitende Staat behoudt zich 
bovendien het recht voor om in tijd van vrede 
in buitengewone omstandigheden het vliegen 
boven zijn grondgebied of boven een gedeelte 
van zijn grondgebied te beperken of tijdelijk 
te verbieden met onmiddellijke inwerkingtre
ding, onder de voorwaarde, dat die beperking 
of dat verbod zal gelden ten aanz ien van de 
luchtvaartuigen van al de overige Staten , 
zonder onderscheid van nationalite it. 

E en zoodanig besluit zal openbaar worden 
gemaakt, ter kennis worden gebracht van a lle 
verdragsluitende Staten en worden medege
deeld aan de Internationale Luchtvaartcom
m iss ie. 

(In te voegen a ls laatste a rtikel van 
hoofdstuk I}. 

Art. 5. Elke verdragsluitende Staat heeft 
het recht a fzonderlijke verdragen te sluiten 
met Staten, di e niet bij dit verd rag zijn aan
gesloten. 

De bepalingen van die afzonderlijke ver
dragen mogen geen inbreuk .maken op de 
rechten der bij di t verdrag aangesloten Par 
tijen. 

Die a fzonderl ijke verdragen mogen, voo r 
zoover zulks vereenigbaar is met hun onder
werp, niet in strijd komen met de algemeene 
beginselen van dit verdrag. 

Zij zullen worden medegedeeld aan de In
ternationale L uchtvaartcommissie, welke de
zei ve ter kennis zal brengen van de overige 
verdragsluitende Staten. 

Art. 7. De inschrijving van de in het vorige 
a r t ikel bedoelde luchtvaartuigen geschied t 
overeenkomstig de wetten en bijzondere voor
schriften van eiken verdragsluitenden Staat. 

A rt. 15. Elk luchtvaartu ig van een ver
dragslu itenclen Staat heeft het recht over een 
anderen Staat h een te v liegen zonder er te 
landen . In dat geval is het verplicht de route 
te vol gen, vastgestel cl door den Staat, waar
over het vliegt. Evenwel is het, om redenen 
van openbare orde, verplicht te landen, in
dien het daartoe het bevel ontvangt door mid
del van de in de bijlage D bedoelde seinen. 

Geen luchtvaartuig van een verdragsluiten
den Staat, dat kan vl iegen zonder bestuurder 
mag, tenzij met bijzondere toestemming, zon
der bestuurder bO\·en het grondgebied van 
een anderen verdragslui tenclen Staat vliegen. 

Elk IuchtYaar tu ig, dat zich van den eenen 
Staat naar den anderen begeeft, moet, indien 
de voorschriften in den laatstbecloelden Staat 
dit vorderen, 1 an den op een der door dezen 
aangewezen luchtvaartterreinen. Opgave van 
deze I uchtvaartterre inen zal door de verdrag
sluitende Staten worden gedaan aan de In
ternationale Luchtvaartcommissie , welke deze 
opgave zal doorzenden aan alle verdragslui
tende Staten. 

Elke verclragsl uitende Staat kan de inrich
ting van internationale luchtwegen en de in
stell ing en de uitoefening van geregelde in
ternationale luchtdiensten over zijn gebied, 
met of zonder tusschenlanding , van zijn voor
afgaande toestemming afhankelijk stellen. 

Art . 34. E r wordt onder den naam van I n
ternationale Luchtvaartcommiss ie een perma
nente internationale Commiss ie ingestel d , 
staande onder het gezag van den Volkenbond. 

Elke verdragsluitende Staat mag niet meer 
clan twee vertegenwoordigers in de Commissie 
hebben . 

E lke Staat, welke in de Commiss ie is ver
tegenwoordigd (Groot-Br itannië met zijn Do
minions en Indië worden voor di t doel als 
één Staat gerekend}, heeft één stem. 

De Internationale Luchtvaartcommissie be
paalt de regelen voor haar e igen werkwijze en 
de plaats, waar zij permanent zal zijn geves
tigd, maar het staat haar vrij te vergaderen 
op zoodanige p laatsen, als zij gesch ikt acht. 

Deze Comm iss ie heeft de volgende bevoegd
heden: 

a. H et ontvangen van de voorstell en van 
eiken verclragslui tenden Staat of- het doen 
van voorstellen aan dezen tot wijziging of 
verbete r ing van de bepalingen van dit ver
drag; het bekend maken van de aangenomen 
wijzig ingen; 

b . Het uitoefenen van de bevoegdheden, 
welke haa r zij n toegekend bij dit artikel en 
bij de artikelen 9, 13, 14, 15 , 16, 27, 28 , 36 
en 37 van dit verdrag; 
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c. Het aanbrengen van alle verbete r ingen 
in de bepalingen der Bijlagen A tot G · 

d. Het verzamelen en mededeelen ~an de 
rnrdragsl uitende Staten van de berichten van 
<·1 ken aard betreffende de internationale l ucht
-vaart; 

e. H et verzamelen en mededeelen aan de 
rnrdragsluitende Staten van all e ber ichten be
treffende ra d io- telegrafie, meteorologie en ge
neeskunde, w e lke van belang zijn voor de 
luchtvaart; _ 

/. De zorg voor de uitgave van kaarten ten 
behoeve van de luchtvaart, overeenkomstig de 
bepa lingen van de Bij lage F; 

g . H et dienen va n raad betreffende de 
vraagstukken, wP.lke de Staten aan haar on
d erzoek mochten onderwerpen. 

Elke wijzig ing in de bepalingen van een 
der Bijl agen, welke ook kan door de Inter
nationale Luchtvaartcom;,,issie worden aange
bracht, wanneer die wijziging zal zijn goed
g~eurd door dri e vierden van het totaal der 
stemmen van d op de zitting vertegenwoor
digde _Staten en twee derden van het grootst 
moo-el!Jke aantal stemmen, die zouden kunnen 
worden u itgebracht, indien a lle Staten ver
tegenwo~~·digd ware~ .. Die wijziging zal van 
kracht ZIJD, zoodra ZIJ door de I nternationale 
Luchtvaartcomm issie aan alle verdragsluitende 
Staten zal zijn bekend gemaakt. 

Elke voorgestelde wijziging van de arti
kelen van dit verdrag wordt onderzocht door 
de Internationale Luchtvaartcommissie, hetzij 
dat het voorstel a fkomstig is van een der ver
dragsluitende Staten, hetzij van de Commissie 
'l.elve. Geen zoodanige wijziging mag ter goed
keuring aan de verdragsluitende Staten wor
d en voorgesteld, dan wanneer zij za l zijn goed
gekeurd door tenminste twee derden van het 
g rootst mogelijke aantal stemmen. 

De wij,igingen, welke zijn aangebracht in 
de artikelen vai:i: dit verdrag (met uitzonde
nng van de B1Jlagen) . moeten, a l voren zij 
rnn kracht worden, uitdrukkelijk door de 
verdragsluitende Staten worden aanvaard. 

De uitgaven van de Internationale Lucht
vaartcomm issie worden door de verdragslui
tende Staten g dragen in de verhouding, als 
door de genoemde Commissie bepaald. 

De kosten, veroorzaakt door het zenden van 
technische afgevaard igden worden gedragen 
door de Staten, waartoe die a fgevaardigden 
behooren. 

Art. 37. (Eerste alinea.) In geval van 
ye1·sch il van meening tusschen twee of meer 
Staten betreffende de uitl egging van dit ver
drag zal het punt va n verschil worden opge
lost door het P ermanente Hof van Interna
t ionale Justitie. Indien echter een der be
trokken Staten de Protocollen betreffende het 
~of niet heeft aanvaard, zal het gesch il , op 
z1Jn verzoe k, door arbitrage worden opgelost. 

Art. 41. E l ke Staat mag tot dit verdrag 
toetreden . 

Die toetredi ng zal langs diplomatieken weg 
worden medegedeeld aan de Regeering der 
Fransche Republiek en door deze aan alle 
Staten, d ie dit verdrag hebben onderteekend 
of tot hetze! ve zijn toegetreden. 

Art. 42. (Vervallen.) 

(SI o tb e pa I in gen.) 

Ter oorkonde waarvan de hierna genoemde 
gevolmacht_i_gden, wier ".olmachten in goeden 
en behoorhi ken vorm ziJn bevonden, d it ver
drag hebben geteekend. 

Di t verdrag is gesteld in de Fransche in 
de Engelsche en in de Ital iaansche taal. ' 

I n geval van verschil geldt de Fransche 
tekst. 

De onder!,l"eteekenden, behoorlij k gemachtigd, 
verklaren 111 ,:iaam van de Staten, welke zij 
vertegenwoordigen, de h ierboven vermelde wij 
z1gmgcn, welke ter uite indelijke goedkeuring 
aan de verdragslu itende Staten worden voor
gesteld, te aanvaarden . 

D it protocol kan door de Staten die op 
d_i_t oogenblik bij het verdrag aa~gesloten 
z1Jn, worden geteekend; het zal worden be
krachtigd en de bekrachtigingsoorkonden zul 
len zoo spoedig mogel ij k worden nedergelegcl 
ter plaatse, waar de Commiss ie haar perma- . 
nenten zete l gevestigd heeft. 

_H et treedt in werking, zoodra de Staten, 
d,e op .1 it oogenbl ik bij het verdrag aange
sloten z1J n, hun bekracht ig ings-oorkonden zul
len hebben nedergelegd. 

De Staten, d ie Partij worden bij het ver
drag, kunnen tot dit protocol toetreden. 

Een gewaarmerkt afschrift van dit protocol 
zal door den algemeenen secretaris worden 
overgelegd aan all e verdragslui tende Staten , 
a lsmede aan a lle overige Staten, die het ver
drag houdende regeling van de luchtvaart 
tee kenden . 

Gedaan te Parijs, den vijft ienden J uni ne
gentienhonderd negen en twintig, in één exem
p laar, dat in de arch ieven der Commissie zal 
worden nedergelegd. 

Pierre-Etienne F landi n, 
"Foonitter van de Z es tiende Z itting der 

C. I . N.A. 

Albert Roper, 
A lgemecn Secretaris der C. I . N. A. 

Geteekend : Voor België : 
R. van Crombrugge. 

Voor Groot-Britannië en Noord
Ierl and : 

Sefton Brancker. 
Voor Canada: 

Sefton Brancker. 
Voor Australi ë: 

Sefton Brancker. 
Voor N ieuw-Zeeland: 

Sefton Brancker. 
Voor den I erschen Vrijstaat: 

Vaughan B . Dempsey. 
Voor I ndië : 
Sefton B rancker. 
Voor Denemarken : 

Hoskiaer. 
Voor Frankrijk : 

P .-Et. F'landi n. 
F . Camerman. 
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Voor Italië: 
B. Piccio. 
A. Giannini . 

Voor Portugal: 
Prof. Dr. Lobo d'Avila Lima. 

Voor het Saargebied: 
J. Chanzy. 

Ver t a 1 in g. 

PROTOCOL in zake wijz-iging van de artike
len 34 en 40 van het V erdrag houden.de 
regeling van de l·uchtvaart van 13 Octobe1· 
1919. 

De Internationale Luchtvaart Commissie, 
we lke is samengesteld uit vertegenwoordigers 
der Staten, di e op d it ciogenblik bij het ver
drag aangesloten zijn, t.w. Australië, België, 
Bu lgarije, Canada, Chili, Denemarken, Frank
r ijk, Groot-Britannië en Noord-Ierland, Grie
kenland, Britsch-Indië, de I ersche Vrijstaat, 
Ita lië, Japan, Nieuw-Zeeland, Panama, re
derland, Perzië, Polen, P ortugal, Roemenië, 
het Saargebied, Siam, Zweden, Tsjechos lowa
kije, de Unie van Zuid-Afrika, Uruguay en 
Zuidslavië, heeft tijdens haar zeventiende bij
eenkomst, te Parijs gehouden onder voorzit
ter chap van den Heer Alej andro Alvarez ver
tegenwoord iger van Chi li , die bijgestaan werd 
door den Heer Albert Roper, algemeen secre
taris, in de zitting van 11 December 1929 
overeenkomstig de voorschriften van artikel 
S4 van het verdrag houdende regeli ng van de 
luchtvaart, wijzigingen van de artikelen 34 
en 40 van genoemd verdrag goedgekeurd. 

1. De vijfde al inea van artikel 34, welke 
overeenkomt met de derde alinea van artikel 
34, zooals hiervan de tekst luidt in het pro
toco l van 15 Juni 1929 in zake wijziging van 
de artike len 3, 5, 7, 15, 34, 37, 41, 42 en 
van de slotbepalingen van het verdrag, zal a ls 
vo lgt luiden in de Fransche, in de Engelsche 
en in de Italiaan che taal : 

Elke Staat, welke in de Commissie is ver
tegenwoordigd, heeft één stem. 

II. De eerste alinea van artikel 40 vervalt. 
De ondergeteekenden, behoorlijk gemach

Ligd, verklaren in naam van de Staten, welke 
zij vertegenwoordigen, de hierboven vermelde 
wijzigingen, welke ter uiteindelijke goedkeu
ring aan de verdragsluitende Staten worden 
voorgesteld, te aanvaarden. 

Dit protocol kan door de Staten, die op het 
oogenblik bij het verdrag aangesloten zijn, 
worden geteekend; het zal worden bekrach
t igd en de bekrachtigingsoorkonden zullen 
zoo spoedig mogelijk worden nedergelegd ter 
p laatse, waar de Comm issie haar permanenten 
zete l gevestigd heeft. 

Het treedt in werking, zoodra de Staten, 
die op d it oogenblik bij het verdrag aange
sloten zijn, hun bekrachtigingsoorkonden zul
len hebben nedergelegd. 

De Staten, die partij worden bij het verdrag, 
kunnen tot dit protocol toetreden. 

Een gewaarmerkt afschrift van dit protocol 
zal door den a lgemeenen secretaris worden 
toegezonden aan a l Ie verdragslu itende Staten, 
a lsmede aan alle overige Staten, die het ver-

drag houdende regeling van de luchtvaart 
teekenden. 

Gedaan te Parijs, den elfden December ne
gentienhonderd negen en twintig, in één exem
plaar, dat iu de archieven der Commissie za l 
worden nedergelegd. 

Alejandro Alvarez, 
Voonitt er van de zeventiende 

bijeenkomst der C. 1. N. A . 

Albert Roper, 
Algemeen Secretaris de,· C. 1. N. A. 

Gcteekcnd: Voor Australi ë: 

s. 355. 

T. Trumble. 
Voor Canada: 

Philippe Roy. 
Voor Chili: 

A. Alvarez. 
Voor D enemarken: 

Knud Gregersen. 
Voor Frankrijk: 

E. Chaumie. 
Voor Groot-Britannië en Noord
I erland: 

Sefton B rancker. 
Voor Britsch-Indië: 

A tu l C. Chatterjee. 
Voor den I erschen Vr ijstaat: 

Graaf G. O'KeJJy de Gallah. 
Voor Italië: 

R. P. Piccio. 
A . Giannini . 

Voor Nieuw-Zeeland: 
T. M. Wilkes. 

Voor Portugal: 
Prof. Dr. Lobo d'Avila Lima. 

Voor het Saargebied: 
J. Chanzy. 

Voor de Unie van Zuid-Afrika: 
C. T. te Wate1·. 

7 J uli 1933. BESL1JIT tot schors ing van 
het besluit van den raad van Oldenzaal 
d.d. 8 J uni 1933, waarbij aan G. J. H uis
man aldaar vergunning is verleend voor 
den bouw van een huis aan de Rogge
straat. 

Geschorst tot 1 F ebrnari 1934. 

s. 356 . 

10 J uli 1933. BESLUIT, bepalende het tijd
tip van inwerkingtreding van de wet van 

6 April 1933, Staatsblad n° . 141, houdende 
na dere voorz ieningen betreffende de be
taling van geldboeten en van het geldel ijk 
bedrag, waarop verbeurdverklaarde voor
werpen bij de uitspraak geschat worden. 

Inwerkingt,·eding 1 Augustus 193 . 
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s. 357 . 
10 Juli 1933. BESLUIT tot nadere wijziging 

van het Koninklijk besluit van 3 J anuari 
1914 Staatsblad n°. 2, houdende regeling 
der toelagen aan de advocaten-raadslieden 
van beklaagden, di e naar den zeekrijgs
raad binnen het rijk in Europa zijn ver
we-!;en . 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Gezien Ons besluit van 3 Januari 1914, 

Staatsblad n°. 2, houdende regeling der toe
lagen aan de advocaten-raadslieden van be
kl aagden, di e naar den zeekrijgsraad binnen 
het Rijk in Europa zijn verwezen, zooals dit 
besluit l aatstelijk is gewijzigd bij Ons besluit 
van 7 Juli 1925 , Staatsblad n°. 322 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Justitie van den 6 Juli 1933, 2e Afdeeling A , 
11°. 806. 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
E enig artikel. 

Artikel 1 van Ons voornoemd besluit wordt 
gelezen: 

"Art. 1. Aan de advocaten, die door den 
pres ident van den zeekrijgsraad binnen het 
Rijk in Eu,·opa als raadslieden worden toe
gevoegd aan beklaagden, di e naar dien krijgs
raad zijn verwezen, wordt ter zake va n hunne 
verrichtingen als zoodanig eene toelage toe
gekend van vijfti en gulden. 

Door advocaten in het arrondissement Alk
maar, di e buiten Helder zijn gevestigd, wordt 
bovendien genoten : 

1 °. ter zake van reis- en verblijfkosten, 
voor eiken dag, waarop zij zich naar Helder 
hebben begeven, eene toelage ten bedrage van 
vijf gul den; 

2°. wegens t ijdverlies, voor eiken dag, 
waarop zij zich naar H elder nebben begeven 
- den eersten en eenigen dag van de behan
deling der zaak ter terechtz itt ing of dien 
samenvallende met zoodanigen dag uitgezon
derd - eene toelage ten bedrage van tien 
gulden. · 

Nochtans mag het gezamenlijk bedrag der 
toelagen voor verrichtingen in eene en de
zelfde zaak de som van vijf en veertig gulden 
niet overschrijden." 

Onze Minister van Justitie is ·belast met de 
uitvoering van dit bes! uit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

' s-Gravenhage, den !Oden Juli 1933. 
W1LHELMINA. 

JJe Minister van Justitie, v a n S c h a i k. 
(Uitgeg. 18 Juli 1933. ) 

s. 358 . 

10 Juli 1933. BESLUIT tot ongegrondver
klaring van het beroep, ingestel d door den 
raad der gemeente Kerkrade tegen het 
besluit van Gedeputeerde Staten van Lim
burg van 18 October 1932 n°. 11509/2 X, 
6e afdeeling, waarbij goedkeuring is ont
houden aan de gemeentebegrooting voor 
den di enst 1932. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Kerkrade tegen het 

bes! uit van Gedeputeerde Staten van Linibu,·g 
van 18 Ootober 1932, n°. 11509/2 X, 6e afdee
ling, waarbij goedkeuring is onthouden aan 
de gemeentebeg-rooting voor den dienst 1932; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, adviezen van 
18 Januari 1933, n° . 37 en 6 Juni 1933, n°. 
37/60 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 3 Juli 1933, n°. 
10909, Afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Overwegende: dat Gedeputeerde Staten van 
Limburg bij hun evengenoemd besluit hunne 
goedkeuring aan de gemeentebegrooting van 
K erkrade voor den dienst 1932 hebben ont
houden, uit overweging, dat bij de raming 
van de verschillende uitgaafposten wegens 
jaarwedden der gemeente-ambtenaren en werk
lieden rekening is gehouden met het besluit 
van den raad dier gemeente van 26 April 
1932 - gehandhaafd bij besluit van 6 Sep
terber 1932 - strekkende tot toepassing met 
ingang van 1 Januari 1932 van eene defini
tieve korting op de grondjaarwedden de r ge
meente-ambtenaren en werklieden van 5 % der 
eerste f 1500 van het grondsalaris en van 
10 % van hetgeen de grondjaarwedde f 1500 
te boven gaat; dat noch met de hoegrootheid 
der toegepaste jaarweddenvermindering, noch 
met de invoering daarvan met terugwerkende 
kracht tot 1 Januari 1932 genoegen kan wor
den genomen; dat, wat het eerste punt be
treft, de jaarwedden van de ambtena ren der 
gemeente K erkrade naar het oordeel van dit 
college aan den l agen kant zijn, zoodat eene 
verlag ing, di e beduidend verder gaat dan de 
op het oogenblik door het Rijk toegepaste 
salarisvermindering, ongemotiveerd moet wor
den geacht en wat, het tweede punt betreft, dat 
daardoor ernstig inbreuk wordt gemaakt op 
de rechtszekerheid, waarop de gemeen te-amb
tenaren moeten kunnen aanspraak maken, 
zulks temeer nu voormeld besluit werd geno
men, zonder dat de belanghebbenden vooraf 
in de gel egenheid zijn gesteld hun gevoelen 
ter zake kenbaar te maken, al is dan ook tot 
dusverre geen ambtenarenreglement, in den 
zin van artikel 125, 2e lid, of artikel 126 , 2e 
lid der Ambtenarenwet 1929, voor de ambte
naren in dienst der gemeente, K erkrade vast
gesteld; dat op grond van het vorenstaande 
de goedkeuring aan de voorliggende begroo
ting door hun college niet kan worden ver
leend; 

dat van dit besluit de raad van K erkrade 
bij Ons in beroep is gekomen, aanvoerende 
dat h ij zich met de zienswijze van Gedeputeer
de Staten niet kan vereenigen en van oordeel 
is, dat de jaarwedden van het personeel zoo
zeer uitgaan boven het sa! arispeil der parti
culiere bedrijven, dat het gemeentepersoneel 
eene geheel uitzonderlijke positie is gaan in
nemen, zoodat het in deze crisistijden alles
zins gewenscht is, dat niet alleen de particu
lieren, doch ook de ambtenaren een deel van 
de daaruit voortspruitende gevolgen dragen; 

Overwegende : dat het geschil loopt over de 
vraag, of op de grondjaarwedden van het ge
meentepersoneel te rekenen van 1 Januari 
1932 een korting zal worden toegepast van 
5 % der eerste f 1500 van het grondsalaris en 
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van 10 % van hetgeen de grondjaarwedde 
f 1500 te boven gaat; 

dat het in de huidige tijdsomstandigheden 
in het algemeen - en ook in casu - allesin 
ve rkl aarbaar en wenschel ijk moet worden ,ge
acht dat de gemeentebesturen met het oog op 
den ongunsti gen toAstand der gemeentefin an
c iën, overgaan tot toepass ing van een korting 
op de bezoldi g ing van het gemeentepersoneel ; 

dat ech ter eene blijvende korti ng tot een 
percentage, als door den raad der gemeente 
K erkrade vastgesteld , althans ten aanzien van 
de adm inistratieve ambtenaren dier gemeente, 
gelet op het voor die categorie ambtenaren 
geldende salarispei l , geacht moet worden , van 
te ver gaande strekking te zijn; 

dat voorts de hll'ugwerkende kracht, welke 
de raad aan de verlaging heeft gemeend te 
moeten geven, zeer ernstige bedenking ont
moet, aangezien daardoor, zooals Gedeputeer
de Staten terecht hebben overwogen, op de 
rechtszekerheid, waarop de gemeente-ambte
naren aanspraak hebben, in hooge mate in
breuk wordt gemaakt, terwijl van deze amb
tenaren niet kan worden geëischt, een deel 
van het hun rechtmatig uitbetaalde salar is, op 
grond van latere bes luiten van den gemeente
raad, weder in de gemeentekas terug te stor
ten; 

dat mitsdien op deze gronden terecht aan de 
begrooting goedkeuring is onthouden; 

Gezien de gemeentewet; 
H ebben goedgevonden en ver taan : 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenland che Zaken is 

belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk met het begeleidend rapport van Onzen 
Fenoemden Minister, in het Staatsblad zal 
worden geplaatst en waarvan afschr ift zal 
worden gezonden aan den Raad van State, 
Afdeeling voor de Geschi ll en van Bestuur. 

's-Gravenhage, den l0den Juli 1933. 
·wILHELMI A. 

De llliniste,· van B innenlandsche Zaken, 
J . A. de W i Id e. 

N°. 10909. 
BINNE ANDSCH 

BESTUUR. 

Beroep raad der 
gemeente Kerkrade. 

(Uitgeg. 28 Juli 1933.} 

's-Gravenhage, 3 Juli 1933. 

Aan de Koningin. 

Eerbiedig wordt Uwer Majesteit hierbij aan
geboden het in m ij ne handen gestelde ad vies 
van den Raad van State, Afdeel ing voor de 
geschillen van bestuur van 18 J anuari 1933, 
n °. 37, uitgebracht naar aanle iding van het 
beroep ingesteld door den raad der gemeente 
Kerkrade tegen het besluit van Gedeputeerde 
Staten van Li·1nb·urg van 18 October 1932, n°. 
11509/2 X, 6e Afdeeling, waarbij goedkeu
l'ing is onthouden aan de gemeentebegrooting 
voor den dienst 1932. 

H et daarbij overgelegde ontwerp-beslui t 
1 uidt als volgt: 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente K erkrade tegen het 
beslu it van Gedeputeerde Staten van Li,nburg 
van 18 October 1932, n°. 11509/2 X, 6e af
deel ing, waarbij goedkeuring is onthouden aan 
de gemeentebegrnoting voor den dienst 1932; 

Den R aad vau State, Afdeeling voor de Ge
sch illen van Bestuur, gehoord, adv ies van 18 
J anuari 1933, n° . 37 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Za ken van 

Ovenvegende: dat Gedeputeerde Staten van 
L i,nbw·g bij hun evengenoemd beslu it hunne 
goedkeuring aan de gerneentebegrooting van 
Kerkra de voor den dienst 1932 hebben onthou
den, uit overweging, dat bij de raming van de 
verschillende uitgaafposten wegens jaarwed
den der gemeente-ambtenaren en werkl ieden 
rekening is gehouden met het besluit van den 
raad dier gemeente van 26 Apr il 1932 - ge
handhaafd bij besluit van 6 September 1932 
-- strekkende tot toepassing met ingang van 
1 Januari 1932 van eene definitieve korting 
op de grondjaarwedden der gemeente-ambte
naren en werk! ieden van 5 % der eerste f 1500 
van het grondsalaris en van 10 % van het
geen de grondjaarwedde f 1500 te boven gaat; 
dat noch met de hoegrootheid der toegepaste 
jaarweddenverminder ing, noch met de invoe
ring daarvan met terugwerkende kracht tot 
1 Januari 1932 genoegen kan worden geno
men; dat, wat het eerste punt betreft, de 
jaarwedden van de ambtenaren der gemeente 
l( e,·krade naar het oordeel van dit college aan 
den Jagen kant zijn, zoodat eene verlaging, 
die beduidend verder gaat dan de op het 
oogcnblik door het Rijk toegepaste salaris
ye1mindering, ongemotiveerd moet worden ge
acht en wat het tweede punt betreft, dat daar
door ernstig inbreuk wordt gemaakt op de 
rechtszekerhe id, waarop de gemeente-ambtena
ren moeten kunnen aanspraak maken, zulks 
temeer nu voormeld besluit werd genomen, 
zonder dat de belanghebbenden vooraf in de 
gelegenheid zijn gesteld hun gevoelen ter zake 
kenbaar te maken, al is dan ook tot dusverre 
geen ambtenarenreglement, in den zin van 
artikel 125, 2e Jid, of artikel 126, 2e lid der 
Ambtenarenwet 1929, voor de ambtenaren in 
dienst der gemeente Kerkrade vastgesteld ; 
dat op grond van het vorenstaande de goed
keuring aan de voorliggende begrooting door 
hun college niet kan worden verleend; 

dat van dit besluit de raad van K er/..-rade 
bij Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, 
dat hij zich met de zienswijze van Gedepu
teerde Staten niet kan vereen igen en van oor
deel is, dat de jaarwedden van het pe rsoneel 
zoozeer uitgaan boven het salar ispe il der par
ticuliere bedrijven, dat het gemeentepersoneel 
eene geheel uitzonderlijke positie is gaan in
nemen, zoodat het in deze crisistijden a lles
zms gewenscht is, dat niet alleen de particu-
1 ieren, doch ook de ambtenaren een deel van 
de daaruit voortspru itende gevolgen dragen ; 

Overwegende: dat het geschi l loopt over de 
vraag, of op de grondjaarwedden van het ge
meentepersoneel te rekenen van 1 Januari 
1932 een kort ing zal worden toegepast van 
5 % der eerste f 1500 van het grondsalaris en 
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van 10 % van hetgeen de grondjaarwedde 
f 1500 te boven gaat; 

dat zu lks betreft de huishouding der ge
meente, waartoe het oordeel allereerst aan den 
gemeenteraad staat; 

dat in zoodanig geval , wanneer, zooals hier, 
uit een oogpunt van financieel beleid tegen de 
begrooting geen bezwaar bestaat, niet dan om 
zeer dringende redenen goedkeuring aan de 
begrooting mag worden onthouden; 

Overwegende: dienaangaande, dat niet is 
gebleken, dat de salarieering van het ge
meentepersoneel te K erkrade dermate laag 1s, 
dat de door den raad toegepaste korting on
toelaatbaar zou zijn te achten; 

dat echter de terugwerkende kracht, welke 
de rnad aan de verlaging heeft meenen te 
moeten geven, zeer ernstige bedenking ont
moet, aangezien daardoor, zooals Gedeputeer
de Staten terecht hebben overwogen, op de 
rnch tszekerhe id, waarop de gemeente-ambtena
ren aanspraak hebben, in hooge mate inbreuk 
wordt gemaakt, terwijl van deze ambtenaren 
niet kan worden geëischt, een deel van het 
hun rechtmatig uitbetaalde salaris, op grond 
van latere besluiten van den gemeenteraad, 
weder in de gemeentekas terug te storten; 

dat mitsdien op den laatstgemelden grond 
terecht aan de begrooting de goedkeur ing is 
onthouden; 

Gezi en de gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenla ndsche Za ken i 

belast met de uitvoering van dit beslui t, waar
van afschrift zal worden gezonden aan den 
Raad van State, Afdeeling voor de Geschillen 
Yan B estuur. 

Zooals daaruit moge blij ken strekt de voor
gedragen uitspraak tot ongegrondverklaring 
van het beroep, waarmede ik mij kan ver
eenigen . 

Onder de overwegingen komt echter voor 
het navolgende "dat niet is gebleken dat de 
.sa larieering van het gemeentepersoneel te 
K erkrade dermate laag is, dat de door den 
raad toegepaste korting ontoelaatbaar zou zijn 
te achten". 

Deze zinsnede gaf mij aanleid ing, m ij te 
wenden tot het Centraal Bureau van voorbe
rnidi ng voor ambtenarenzaken, met de vraag 
of, gelet op het peil der salar issen van de 
gemeente-ambtenaren en werklieden te K erk
rade, getoetst aan dat in daarmede te verge
lijken gemeenten, een blijvende korting van 
5 % der eerste f 1500 van het grondsalaris en 
van 10 % van hetgeen de grondjaarwedde 
f 1500 te boven gaat, toelaatbaar kan worden 
geacht. 

In dit rapport, hetwelk mede hierbij eer 
biedig wordt aangeboden, wordt als uiteinde
lijk oordeel uitgesproken, dat de door den 
raad van Kerkrade toegepaste korting niet 
toelaatbaar is te achten, onder opmerking, 
dat, hoewel de korting desnoods op de loonen 
-der gemeentewerklieden kan worden toege
past, het onbillijk zou zijn het over ige ge
meentepersoneel in die korting te betrekken, 
zu 1 ks in verband met het voor laatstgenoemde 
.categorie geldende lagere salarispeil. 

De in het rapport geopperde bezwaren kwa-
L. & S. 1933. 

men mij van voldoende gewicht voor , om deze 
onder de aandacht te brengen van de Afdee
l ing voor de geschillen van bestuur, nochtans 
onder mededeeling dat ik, met de Afdeeling, 
niet zou willen bevorderen, dat door Uwe 
Majeste it een uitspraak zou worden gedaan, 
waarin een argument zou kunnen zijn gelegen 
voor hen, die zich in het a lgemeen verzetten 
tegen ve rlaging van, of korting op de salaris
sen van gemeentepersom,el. 

In verband hiermede verzocht ik de Afdee-
1 ing, mij te willen mededeelen of, en zoo ja, 
in hoeverre zij in vorenstaande beschouwingen 
aan leiding kon vinden de hier bedoelde over
weging te herzien dan we l aan te vullen. 

Uit het hierbij eerbiedig aangeboden nadere 
adv ies van de Afdeeling d.d. 6 Juni 1933, n°. 
37/60 moge blijken dat zij , op grond van de 
daarvoor aangevoerde motieven, geen termen 
heeft kunnen vinden, het door haar aangebo
den ontwerp-bes! uit te wijzigen of aan te vul
len. 

Het wil mij voorkomen , dat, hoezeer onder 
de huidige omstandigheden aanpassing van de 
bezoldiging van Overheidspersoneel aan de 
gedaalde kosten van levensonderhoud wensche
lijk moet worden geacht, dient te worden voor
komen, dat exces en in deze richting worden 
begaan, niet in de laatste plaats in dit op
zicht, dat de bezoldiging van verschillende 
categor iën en het onder één orgaan werkend 
personeel te zeer uiteenloopt. In het onder
havige geval ben ik, mede op grond van bo
vengenoemd ,·apport, van oordeel, dat ten op
zichte van de administratieve ambtenaren der 
gemeente I(erkrade, in vergelijking met de 
werklieden, een onbi llijkheid zou ontstaan, in
dien de voorge telde hooge - en blijvende -
korting zou worden toegepast. 

Nochtans kan ik de conclusie van bedoeld 
rapport niet onderschrijven, dat nu ook de 
korting ten aanzien van het geheele personeel 
(ook derhalve de werklieden) ontoelaatbaar 
zou zijn. Immers in dat rapport wordt er
kend, dat de bezoldiging der werklieden deze 
korting wèl toelaat. 

Wat voorts de terugwerkende kracht betreft, 
ook bij mij ontmoet deze overwegend bezwaar, 
zoodat ik in dit opzicht het oordeel van de 
Afdeeling geheel tot het mijne kan maken. 

Op grond van het vol'enstaande veroorloof 
ik mij Uwer Majesteit hierbij eerbiedig een 
ontwerp-besluit ter bekrachtiging aan te bie
den, waarin de door mij wenschelijk geachte 
wijziging is aangebracht. 

De llfinistcr van B innenlandse/i e Zaken, 
J. A. de W i Id e. 

s. 359. 

10 Jul i 1933. BESLUIT tot schorsing van 
het besluit van den raad der gemeente 
B ee,·ta van 14 Juni 1933, strekkende tot 
het van gemeentewege verschaffen van 
werk aan den landarbeider G. Rösken, 
die ingevolge beslissing van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken d.d. 6 F ebruari 
1932, n° . 981, Afdeeling W. en S., van 
plaatsing bij de van Rijkswege gesubsi
dieerde werkverschaffing was uitgesloten . 

Geschorst tot 1 November 1933. 
26 
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s. 360 . 

10 Jul i 1933. BESLUIT, houdende regeling 
voor den vrijwiJligen landstorm. 

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

Defensie van 5 Juli 1933, IIde Afdeeling B, 
n° 2 · 

Ove'rwegende, dat het gewenscht is de re
geli ng voor den Vrijwilligen landsto,m te her
zien; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. In dit besluit wordt verstaan: 
a. onder "Minister" Minister van Defensie; 
b. onder "Inspect.eur" Inspecteur van den 

Vrijwilligen l andsrorm ; 
c. onder "vrijwilliger" degene, die een ver

bintenis bij den Vrijwilligen landstorm heeft 
gesloten ; 

d. onder "verbintenis" een verbintenis bij 
den Vrijwilligen landstorm; 

e. onder "l andmacht", ,,zeemacht" en 
"ö,·erzeesche weermacht" hetzelfde als onder 
deze ui tdrukkingen wordt ve1'Staan in Artikel 
1, eerste lid, onder b, c en d, der Dienstplicht
wet· 

/.' onder "Reglement" Reglement voor de 
militaire ambtenaren der Koninklijke land
macht. 

2. 1. De Vrijwiliige landstorm omvat: 
A. den Staf van den vrijwilligen land

storm; 
B . het Vooroefeningsinstituut; 
C. de vrijwillige landstormkorpsen motor

dienst, vaartuigendienst, luchtwachtdienst en 
spoorwegdienst; 

D. den Bijzonderen Vrijwilligen landstorm, 
bestaande uit de in voorkomend geval te vor
men landstormkorpsen, waarbij dienst- en re
serveplichtigen en vrijwilligers van den vrij
will igen landstorm in werkelijken dient ko
men ter handhaving of tot herstel van de 
openbare orde en rust. 

2. De samenstelling van de in het eerste 
lid onder A, B en C genoemde onderdeelen 
van den Vrijwilligen landstorm wordt door 
Ons bij afzonderlij k besluit vastge teld. 

3. 1. Tot een verbinten is als vrijwilliger 
kunnen worden toegelaten: 

a. bij den Staf van den Vrijwilligen land
storm, met bestemming voor door den Minis
ter te bepalen diensten: mannelijke pet'Sonen, 
die voldoen aan door den Minister, voor zoo
veel noodig, te stellen eischen, krachtens de 
Dienstpl ichtwet geen dienstplicht op zich heb
ben rusten als gewoon dienstplichtige en 
niet als vrijwilliger behooren tot de land
macht, de zeemacht of de overzeesche weer
macht, a lsmede, voor zooveel de Minister dit 
nood ig acht, vrouwelij ke personen, die voldoen 
aan door den l\1inister, voor zooveel noodig, 
vast te stellen eischen ; 

b. bij het Vooroefeningsinstituut de onder 
a vermelde mannelijke personen, met bestem
ming tot: 

A. adspirant-voorgeoefend-soldaat ; 

f 
b . adsp irant-voorgeoefend-

B een a g vaandng; 
· r n ) a. adspirant-voorgeoefend-

l sergeant; 

c. bij de korpsen, genoemd in het eet'Ste lid, 
onder C, van Artikel 2: de onder a ve1melde 
mannel ijke personen en, ind ien en voor zoo
veel de 1inister dit noodig acht, gewone 
dienstplichtigen van de luchtmacht, alsmede 
vrouwelij ke personen, die voldoen aai1 door of 
vanwege den l\1inister, voor zooveel noodig, 
vast te stellen eischen. 

2. Tot een verbintei;iis wordt, behoudeas het 
bepaalde in het derde en vierde lid van Ar
tikel 4, niet toegelaten: 

a. hij , die jonger dan 17 jaar is; 
b. hij, die overeenkomstig het bepaalde in 

het ee,·ste en tweede lid van Artikel 4, onge
sch ikt blijkt te zijn voor den d ienst; 

c. hij, die verkeert in een der gevallen, 
omschreven in Artikel 25, eerste lid, der ge
wijzigde Dienstplichtwet, waarbij van toepas
sing is het bepaalde in het tweede en derde 
lid van genoemd artikel; 

d. h ij , die - voor wat betreft de verbin
tenissen, bedoeld in het eerste 1 id , onder a 
en b - noch 1ederlander, noch in den zin 
der Dienstplichtwet ingezetene is of - voor 
wat betreft de verbintenis, bedoeld in het 
eerste lid, onder c - niet ederlander is; 

e. hij, die als officier anders dan eervol 
is ontslagen; 

/ . h ij , wiens gedrag of wijze van dienstver
vulling tijdens een vroeger verblij f in werke
lijken dienst niet doen verwachten, dat hij 
in vrijwilligen militairen dienst ten volle aan 
de hem te stellen eischen zal voldoen. 

4. 1. Voor den vrijwilliger, die bestemd is 
tot het verrichten van gewapenden dienst, 
wordt de geschiktheid of ongeschi ktheid voor 
den dienst in verband met lichaamslengte of 
met ziekten en gebreken beoordeeld naar de 
regelen, bedoeld in Artikel 20, eerste lid, der 
Dienstpl ichtwet. 

2. Voor den vrijwilliger, die uitsluitend 
bestemd is rot het verrichten van ongewapen
den dienst, worden, rekening houdende met 
diens bestemming, de eischen van lichamelij ke 
geschiktheid vastgesteld door den Inspecteur 
van den geneeskundigen dienst der landmach t, 
in overleg met den Inspecteur van den vrij-
willigen "landstorm. , 

3. In gevallen, waarin het door den I n
specteur wenschelijk wordt geacht, kan op 
verzoek of met instemming van den adspirant
vrijwilliger, die een verbintenis wenscht aan 
te gaan bij een der vrijwillige landstorm
korpsen, e,· mede worden vo lstaan, het in het 
tweede lid, onder b, van Artikel 3 bedoeld 
onderzoek omtrent de lichamel ijke geschikt
heid slechts te gronden op uiterl ij ke waarne
ming bij de aanmelding voor de toelating. 
De in den vorigen volzin bedoelde vrijwilli ger· 
wordt zoo spoedi g mogelijk na opkomst in 
werkelijken di enst nader aan een mi litair ge
neeskundig onderzoek ter beoordeeling van 
zij n lichamelijke gesch iktheid voor den dienst 
onderworpen . 

4. Voorloopige toelating t.ot een verbintenis 
bij het V ooroefeningsinstituut kan geschieden, 
zonder voorafgaande beoordeeli ng van de ge
schiktheid of onge chiktheid voor den dienst, 
als bedoeld in het eerste lid. Bedoelde beoor
deeling heeft dan echter plaats vóór den dag, 
waarop voor den vrijwilli ger de oefeningen,. 
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vermeld in Artikel 10, eerste lid, onder a, 
aanvangen. 

5. 1. De Minister bepaalt, wie bevoegd zijn 
om bij het voorloopig aangaan van een ver
bintenis als vrijwilliger het Rijk te vertegen
woordigen. 

2. Voor het slui ten van een verbintenis 
wordt gebruik gemaakt van een akte, waar
van het model door den Minister wordt vast
gesteld, met inachtneming van het bepaalde 
in Artikel 12, derde lid, van het Reglement. 

3. De onderteekening van de akte bij de 
aanneming verbindt den voorloopig aangeno
mene aanstonds a ls v1·ijwilliger, terwijl voor 
het Rijk uit deze aanneming slechts dan ver
plichtingen voortvloeien, indien de akte door 
de door den Minister aan te wijzen autoriteit 
wordt bekrachtigd. 

4. Onmiddellijk nadat de akte door den . 
voorloopig aangenomene is onderteekend, 
wordt hem een exemplaar van het " Regle
ment betreffende de krijgstucht" uitgereikt. 

6. 1. Onder vo01•behoud kan worden aan
genomen degene, die, hoewel hij overigens vol
doet aan de vereischten voor het slui ten van 
een verbintenis, de deswege vereischte beschei
den nog niet of niet in den juisten vorm kan 
overleggen, mits de overtuiging bestaat, dat 
de bedoelde bescheiden binnen een termijn 
van een maand in orde kunnen worden ge
bracht. 

2. De in het eerste lid vermelde termijn 
van een maand kan, krachtens daartoe door 
den Minister verleende machtiging, éénmaal 
met een zelfdcn tijdsduur worden verlengd. 

7. De verbintenis wordt gesloten voor den 
duur, welke door den Minister wordt bepaald. 

8. Het model van den ontslagbrief, welke 
krachtens het bepaal de in artikel 23 van het 
Reglement wordt uitgereikt in geval van ont
slag op een der gronden, omschreven in de 
artikel en 19, 21 en 22 van dat Reglement, 
wordt door den Minister vastgesteld. 

9. 1. Gewapende dienst bestaat uit het in 
militair verband verrichten van diensten, 
waarbij het gebruik van wapens kan worden 
gevorderd. 

2. Ong-ewapende dienst bestaat uit het in 
militair verband verrichten van diensten, zon
der dat daarbij het gebruik van wapens kan 
worden gevorderd. 

3. V rnuwelijke vrijwilligers kunnen zich 
slechts verbinden tot het verrichten van on
gewapenden dienst. 

4. Mannelijke vrijwilligers kunnen zich ver
binden tot het verrichten van gewapenden, 
dan wel van ongewapenden dienst, tenzij de 
Minister anders bepaalt. 

5. In de akte, bedoeld in het tweede lid 
van artikel 5, wordt vermeld, of de verbin
tenis wordt aangegaan tot het verrichten van 
gewapenden of van ongewapenden dienst. 

10. 1. De vrijwilliger is verplicht tot wer
kelijken djenst, indien hij daartoe wordt op
geroepen: 

a. tot deelneming aan oefeningen, naar 
door den Minister voor zooveel noodig te stel
len regelen, gedurende ten hoogste 300 uren 
per jaar en, voor wat betreft den vrijwilliger 
bij de kaderopleiding van het Vooroefenings
instituut, bovendien elk jaar gedurende ten 

hoogste drie weken aan een zomerkamp; een 
en ander tenzij de door hem aangegane ver
bintenis zulks uitsluit; 

b. voor zooveel de vrijwilliger behoort tot 
het Vooroefeningsinsti tuut, tot deelneming aan 
het onderzoek (c.q. herhaald onderzoek) ter 
verwerving van het bewijs van voorgeoefend
heid, dan wel - voor wat betreft den vrijwil
liger bij de kaderopleiding - aan het examen 
ter verwerving van een rang beneden dien 
van vaandrig; 

c. in geval van oorlog, oorlogsgevaar of 
andere buitengewone omstandigheden, tenzij 
de door hem aangegane verbintenis bedoelde 
verplichting uitsluit of de vrijwilliger nog 
geen 18 jaar oud is; ' 

d. zoolang dit noodig is tot het ondergaan 
van straf of voor het onderzoek omtrent een 
strafbaar feit of een krijgstuch telijk vergrijp, 
waarvan hij verdacht of beklaagd wordt; 

e. voor het in ontvangst nemen of inleve
ren van tot zijn uitrusting behoorende goede
ren, zoomede voor het ondergaan van een 
onderzoek. 

2. De vrijwilliger is overigens verplicht tot 
werkelijken dienst, voor zooveel de door hem 
aangegane verbintenis hem dit oplegt. 

3. De oproeping voor den werkelijken dienst 
geschiedt door of vanwege den Minister op 
de door dezen te bepalen wijze. 

4. Aan vrijwilligers, die in werkelijken 
d ienst wenschen te komen buiten den tijd, 
welken zij in werkelijken dienst moeten door
brengen, kan dit, naar door den Minister voor 
zooveel noodig te stellen regelen, worden ver
gund. 

ll. 1. De v;ijwilliger is verplicht de tot 
zijn uitrusting behoorende goederen, voor zoo
ver deze hem zijn uitgereikt of door hem zelf 
zijn aangeschaft, naar behooren te bewaren en 
te onderhouden, zoomede te zorgen, dat zij 
niet worden gebruikt buiten de gevallen, door 
den Minister aangewezen. 

2. De vrijwilliger is verplicht de hem ver
strekte reglementen en voorschriften, met ge
bruikmaking van de hem mede te verstrekken 
wijzigingsopgaven, bij te houden. 

3. De vrijwilliger is verplicht de dienst
correspondentie, welke aan hem wordt ge
richt door of vanwege den Minister, of door 
of vanwege een der militaire autoriteiten of 
commandanten, zoo spoedig mogelijk, doch 
uiterlijk binnen veertien dagen na ontvangst 
dier correspondentie, te beantwoorden op een 
wijze, welke in overeenstemming is met de 
eischen der krijgstucht en met inachtneming 
overigens van de voor het voeren der dienst
correspondentie door den Minister vastgestelde 
regelen. 

4. De vrijwilliger is verplicht zijn adres 
bekend te maken aan zijn verbands- of korps
commandant of, indien hij niet tot een ver
band of korps behoort, aan den Inspecteur; 
hij is voorts verplicht om, na van adres te zijn 
veranderd, binnen veertien dagen op overeen
komstige wijze kennis te geven van zijn nieuw 
adres . 

5. Bij gebreke van adresopgave geldt voor 
een oproeping in werkelijken dienst het adres 
van de laatstbekende woonplaats van den vrij
will igel'. 
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6. De vrijwilliger, die niet voldoet aan een 
ingevolge het eerste, tweede, derde en vierde 
lid, op hem rustende verplichting, kan voor 
een door den Minister te bepalen tijd, doch 
niet l anger dan één maand, in werkelijken 
di enst worden geroepen. 

7. D e vrijwilliger, die zich niet onde rwerpt 
aan een hem krachtens een wettelijke bepa
ling opgelegde straf of niet voldoet aan een 
oproeping voor den werkelijken dienst, kan, 
behalve door de in artikel 141 van het W et
boek van Strafvordering aangewezen perso
nen , door de marechaussee, de militairen der 
politietroepen en de ambtenaren van Rij ks- en 
gemeentepolitie worden aangehouden e n naat· 
de pl aats van bestemming worden overge
bracht. 

12 . 1. De vrijwilliger, die onafgebroken 24 
uren of langer verplicht in werkelijken dienst 
yerblijft, heeft in dat tijdvak aanspraak o p 
mil ita ire inkomsten , behoudens het bepaalde 
in het tweede lid. 

2. De in het eerste l id bedoelde aanspraak 
bestaat niet, wanneer en voor zoolang de vrij 
williger in werkelijken dienst is geroepen tot 
het ondergaan van een opgelegde krij gstuch
telijke straf. 

13. 1. D e vrijwilli ger , di e tot officier wordt 
benoemd, gaat bij zij n benoeming als zoodanig 
over naar het rnservepersoneel der landmacht. 

2. Bevordering van vrij willigers beneden 
den rang Yan tweede-luitenant geschiedt naar 
door den Minister te stellen regelen. 

3. D e ouderdom in e iken rang wordt 
voor de v1·ijwill igers op gelijke wijze bepaald, 
a ls in artikel 12 der Wet voor het r e erve
personeel der landmacht 1905 voor laatstbe
doeld personeel is aangegeven. 

14. 1. De vrijwilliger is ve rplicht in uni
form gekleed te zijn, clan wel het voorge
schreven kenteeken te dragen, wa nneer hij 
werkelijken dienst verricht, tenzij de Minister 
a nders bepaalt. 

2. Door of vanwege den Minister wordt be
paald, in welke andere gevallen dan in het 
eerste Jid bedoeld , het den vrijwilliger ver
gund is in uniform gekleed te zijn. 

15 . 1. De vrijwilli ger, behoorende tot het 
Vooroefeningsinstituut, die dient in een mili
t a iren rang en bij beëindiging van zijn ver
b intenis gewoon dienstplichtige der landmacht 
is of wordt, behoudt den bij het Vooroefe
ningsinstituut verkregen rang, indien hij komt 
te behooren tot het wapen of wapengedeel te, 
waarvoor hij is opgeleid en de opkom t voor 
eerste oefening onmiddellijk aansluit aan het 
beëindigen van de verbintenis. 

2. De M inister bepaalt, of de vrijwilliger, 
di e bij den Staf van den vrijwilligen land
storm of bij een der vrij wi llige landstorm
korpsen in een militairen rang is aangesteld 
en bij beëindiging van zijn verbintenis ge
woon d ienstplichtige is of wordt, alsdan den 
bij den vrijwill igen landstorm verkregen rang 
behoudt. 

16. De Inspecteur is bevoegd de verbinten is 
van den vrijwilliger, di e de voorwaarden, 
waarop die verb intenis berust, schendt of niet 
nakomt zonder formal iteit te ve rbreken. 

17. l{et sedert herhaaldel ij k gewijzigd K o
ninkl ijk besluit van 28 Februari 1922 (Staats
blad n°. 92) vervalt. 

18. Di t besluit kan worden aangehaald als 
,, TT1-i.jwillige la,ul.~tormbeslui t" . 

19 . Dit be luit treedt in werking op een 
door den Minister te bepalen tijdstip. 

Onze Minister Yan Defensie is belast met 
de uitvoe ring van dit bes luit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den l0den Juli 1933. 
WILHELMINA. 

D e llfinister van D efensie, L. N. De c k e r s. 
(Uitgeg. 21 Jidi 1933.) 

s. 361. 

10 .fuli 1933. BESLUIT, houdende regeling 
van de vooL·oefeningen b ij de n vrijwi11 igen 
l a ndstorm. 

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

Defensie van 5 Juli 1933, IIde _Afd. B, n°. 3; 
Gelet op het gestelde in artikel 1 , eerste 

lid , onder j, en artikel 32, tweede lid , der 
Dienstpl ichtwet; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. In dit bes! uit wordt verstaan: 
a. onder " Minister" Minister van Defen

sie; 
b. onder " Inspecteur" I nspecteur van den 

vrijwilligen landstorm; 
r. onder .,vrijwilli ger" degene , di e een 

verbintenis bij het Vooroefeningsinstituut van 
den vrijwill igen l a ndstorm heeft gesloten; 

d. onde r "verbinteni s" een ve rbintenis bij 
het Vooroefeningsinstituut van den vrijwilli
gen landstorm; 

e. onder "bewijs" het bewijs van voorge
oe fendhe id. bedoeld in artikel 5. 

2. 1. D e oefening in militair verband voor 
het voldoen aan de e ischen van Yoorgeoefend
heid , bedoeld in artikel 1, eerste lid onder j, 
de r Dienstplich twet. en de opleid ing voor het 
voldoen aa n de bijzondere e ischen , bedoeld in 
artikel 32, tweede Jid, dier wet, vinden plaats 
bij het Vooroefeningsinstituut van den vrij
"·i ll igen landstorm. 

2. D e Minister bepaalt, voor welk(e ) wa
pen(s) of wapengedee lte (n} opleiding zal 
plaats vinden. 

3. 1. Opleiding, als bedoeld in artikel 2, 
kan p laats vinden overal in Nede1·land, waar 
zich, op een door den Minister te bepalen t ijd
stip vóór den aanvang der ople iding, ten min
ste een door den Minister mede te bepalen ge
tal v rijwilligers voor deelneming aanmeldt en 
waar, ter beoordeeling door of vanwege den 
:i\i[inister, gelegenheid bestaat om naar den 
e isch te oefenen . 

2. E en overeenkomstig het bepaalde in het 
eerste lid aangevangen ople iding kan worden 
gestaakt, indien en zoodra het getal vrijwil -
1 igers ter p laatse daa lt beneden een door den 
Minister te bepalen getal. 

3. De M in ister kan aan hem, die overigens 
tot een verb intenis zou kunnen worden toege-
1 aten, doch di e op zijn daartoe strekkend ver
zoek niet in de gelegenhe id kan worden ge
steld in of nabij zij n woonplaats in militair 
verband, in den zin van artikel 1, eerste lid 
onder j, der Dienstpl ichtwe t, te worden ge
oefend, op di ens verzoek b ij uitzondering ver
g unnen om te zij ner tij d - zonder in militair 
verband te zijn geoefend - deel te nemen 
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aan het onderzoek te r verwerving van het be
wijs, betrekking hebbende op het {een der) 
in het tweede lid van artikel 2 bedoelde wa
pen{s) of wapengedeelte{n). 

4. De beoordeeling, in hoeve r voor den be
langhebbend , bedoeld in het derde lid , in of 
na bij zijn woo npl aats al dan niet gelegenheid 
bestaat om in militair verband, in den zin van 
artike l 1 eerste lid onder j, der Dienstplicht
wet, te ~vordi>n geoefend, berust bij den In
specte11r. 

5. Voor ople iding buiten militair verband 
worden geen gelden be chikbaar gesteld of 
hulpmiddelen verstrekt. 

4. 1. D e e ischen van voorgeoefendheid, be
doeld in artikel 1, eer te lid onder j, der 
Di enstplichtwet, zijn vermeld in de bijlage 
van di t be I ui t. 

2. De bijzondere eischen, bedoeld in artikel 
32 tweede lid der Di enstp l ichtwet, zij n het 
bij' het Vooro~fen ings instituu t van den vrij
willi gen landstorm, verwerven van een der 
rangen van sergeant of vaandrig. 

3. De Minister rege lt de wij ze, waarop het 
onderzoek te1· verwerving van het bewij s van 
voorgeoefendhe id en het examen voor de in 
het tweede lid genoemde rangen, worden ge
houden; hij stel t voor zooveel noodig regelen 
nopens de beoordeeling van de verrichtingen 
der aan het onderzoek of examen deelnemen
de v rij williger . 

5. 1. Hij , die voldoet aan de ei chen, be
doeld in het eerste lid van artikel 4, ontvangt 
hiervan een door den Minister vast te stell en 
bewijs van voorgeoefendhei d . 

2. De vrijwilliger, die bij het Vooroefe
ningsinstituut in den r,uig van korporaal is 
a angesteld , wordt geach t aan_ de in het eerste 
1 id va11 artikel 4 bedoe lde e1schen van voor
geoefendheid te hebben voldaan en ontva,!~t 
daarvan het in het vorige hd bedoelde bew1J s. 

6. 1. H e t door den vrijwilli ger verworven 
bewijs verl iest zij n geldi gheid op het tijd tip, 
waarop diens verbintenis wordt verbroken, in
dien de opkomst in werkelij ken di enst voor 
eerste oefen ing niet onmiddellijk aansluit aan 
het verbreken van de verb intenis. 

2. De vrijwilliger is - op straffe van n ie
t igheid van het bewijs - gehouden, ~at be
wijs jaarlijk in de maand Me, aan z1J n ver
bandscomma11dant ter a f teeken ing aan te b ie
den. 

3. H et door den belanghebbende, bedoeld 
in het derde I id van artikel 3, verworven be
wij , blijft van kracht gedurende zes maanden 
na den daarop gestelden datum va n verwer-
ving. _ .. .. _ 

7. H ei, sedert herhaa ldehJ k gew1J z1gd Ko
n inklijk besluit van 27 Februar i 1922 {Staats
&lad n°. 91 ) vervalt. 

8. Dit beslui t kan worden aangehaald als 
,, Vooroej eningsbesluit" . 

9. Dit beslui t treedt in werking op een 
door den Minister te bepalen tijdstip. 

Onze :Minister van Defensie is belast met de 
uitvoering van dit bes lui t, dat in het Staats
l,lai1, zal worden geplaatst. 

' s-Gravenhage, den l0den J 1,1li 1933. 
WILHELMINA. 

De Minister van Defensie, L . N . D eck ers. 
{ Uitgeg. 21 Juli 1933.) 

BIJLAGE 
van het K oninklijk Besl uit 
van den l0den Juli 1933 

{Staatsblad n°. 361). 

E I SCH EN VAN VOORGEOEFENDHEID. 

r. Elschen van algemeene lichamelijke 
vaardlg·held. 

a. Klimmen over een chutting van 2,20 m 
hoogte, binnen 10 seconden. 

b. Sprong - met steun van één de r handen 
- over den evenwichtsboom, gesteld ter hoogte 
van de heupen van den m an in staande hou
d ing. 

( Indien geen evenwichtsboo,n op deze hoo gte 
kan wo1·den gesteld, w01·dt de naast lwo gere 
geno1nen.) 

c. V r ije sprong over een natte sloot van 
3 m breedte, gerekend van ka nt tot ka nt, of 
- indien geen natte sloot van deze breedte 
met goeden aanloop en afzet beschikbaar is 
- ovel' een sloot o f ingraving van 3,30 m 
breedte, gerekend van kant tot kant. 

d. KI imm en in een paa l of touw tot 5 m 
(hoogte van de ha nden) boven den grond , 
binnen 12 seconden. 

e. Sprong, met behulp van een polsstok, 
over een natte sloot van 4,50 m breedte, ge
rekend van kant tot kant, of - indi en geen 
natte sloot van deze breedte met goeden aan
loop en afzet beschikbaar is - over een sloot 
of ingraving van 4,75 m breedte, gerekend 
van kant tot kant. 

/. Veldloop over een a f tand va n 3½ Ion, 
af te leggen binnen 25 minuten. 

{In het veld moeten de volgende hinde rnis
sen voorkomen en zoovee l moge lij k rege lmatig 
over den a f te leggen a f tand zij n verdeeld: 
3 slooten van ongeveer 2 m breedte, 2 hek
ken van 1,10 m hoogte en 1 schutting van 
2,20 m hoogte) . 

A an de e ischen a. tot en met /. moet wor
den vo ldaan in de volgende tenue : 

lakensche kleeding, helm, kop pel met brood
za k, geweer {karabijn) en bajonet; a lleen bij 
b. is het dragen van het geweer { de karabijn) 
in de niet steunende hand verplicht. 

g. Snelloop over een afstand van 100 m , 
af te leggen in veldtenue {zonde r gasmasker) 
binnen 20 seconden. 

II. Elschen Yan mili taire bekwaam held. 

A . V oor den dienst van tirailleur bij de 
regi,nenten in/ante,·ie. 

a. D e opstellingen, bewegingen en verrich
t ingen buiten het gevechtsveld kunnen uit
voe ren, voor zoover dit van een tirailleur 
moet worden geëischt. 

b. Vaardighe id bezitten in de behandel ing 
van het geweer a ls vuurwapen, welke moet 
bl ijken u it: 

1 °. het met exercitiepatronen in staande, 
knielende en liggende houding, telken gedu
rende een halve minuut, uitvoeren van ten 
minste 8 volledige schiethandelingen, waarbij 
het wapen, bij het komen in den aan lag, na
genoeg gericht moet zijn op een mikpunt. 
Alle bewegingen moeten in veldtenue {zonder 
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gasmasker) worden uitgevoerd; gericht wordt 
op een draad met m ikpunten; 

2°. het verkrijgen, bij het schieten van 
oefening 2 van T abel II van S. V. I. , Dl. II, 
in liggende houding, van geen lagere som van 
a lle trefcijfers dan 35; er mag geen lager 
trefcij fer clan 5 worden verkregen; 

3°. het verkrijgen, bij het schieten van 
oefening 4 van Tabel II van S . V . I., Dl. II, 
in knielende houding, van geen lager waar
deeringsgetal dan 70. 

c. De behandeling en het gebruik van het 
pistool M. 25 n° . 2 kennen. 

d. De oefeningen van Tabel I van boek
werk n°. 90j " Voorschrift pistool M. 25 n°. 
2" hebben doorloopen. 

e. In groepsverband kunnen optreden als 
man van de geweer- en de mitrailleurgroep ; 
afstanden tot 500 m, tot op 100 m nauwkeurig 
kunnen schatten . 

/. 1°. Bekend zijn met de werking, de 
behandeling en met de bediening van den 
mitr. M'20 en de meest voorkomende storin
gen van d it wapen kunnen opheffen. 

2°. Alle schietoefeningen, welke op 25 m 
afstand worden gehouden, ten minste twee
maal hebben doorloopen en hebben voldaan 
aan de eischen, gesteld voor de laatste oefe
ning van die schietoefeningen. 

g. Bij het werpen met oefeningseihand
granaten n°. lA, in staande, knielende en 
liggende houding - vijf in elke houding -
onderscheidenlijk 3, 2 en 1 granaten (granaat) 
doen vall en binnen een kring van 2,50 m 
straal, waarvan het middelpunt ligt op 20 m 
afstand van den werper. 

h. Goed bedreven zijn in de elementaire 
oefeningen in het geweervechten. 

i. Het draagbaar pioniergereedschap kun
nen gebruiken, o. a. blijkende uit het zich 
li ggende kunnen ingraven. Bedreven zijn in 
het maken vai1 eenvoudige maskeeringen. 

j. In verschillende terreinen en onder de 
meest voorkomende omstandigheden kunnen 
optreden a ls post en als man, ingedeeld zoo
wel bij een patrouille van den voorposten
dienst als van den marschveiligheidsdienst en 
bij een wacht; kunnen optreden als verbin
dingsman; bekend zijn met de bepalingen 
omtrent marschtucht .en met de benamingen 
der voornaamste onderdeelen in den veilig
heidsdienst; zich in het terrein geluidloos en 
gedekt kunnen opstellen en bewegen; de tee
kens, voor de infanterie voorgeschreven, kun
nen geven en doorgeven, en zich daarvoor op 
de juiste wij ze weten op te stellen. 

k. Marschoefening: in veldtenue (zonder 
gasmasker) binnen tweemaal 24 uur afleggen 
van twee ma1'Schen van te zamen 50 km. 

l. Geschikt zijn voor so l <laat op wacht en 
op post in den garnizoensdienst. 

1;i. Kennis bezitten van - en c. q. prac
ti ch kunnen toepassen - het gestelde in het 
,.Handboek voor den soldaat" omtrent: 

1. krij gstucht; 
2. eerbewijzen, gedrag in het openbaar, 

enz. ; 
3. garnizoensdienst; 
4. de deelen van het g&weer en van den 

mitr. M. '20: het uiteennemen en ineenzetten 
van de deel en van het geweer; de niet met 

een + gemerkte deelen van den mitr. M. '20 
in liggende houding binnen 90 seconden kun
nen uiteennemen en ineenzetten; 

5. indeeling en volledige samenstel! ing van 
de oorlogstirai!leurcompagnie en van de na
men der oorlogseenheden - van het bataljon 
tot en met het Veldleger - waarvan de com
pagnie een onderdeel vormt; 

6. hetgeen de tirailleur in den velddienst 
moet kunnen uitvoeren ; 

7. gezondheidsleer: reinheid van het lichaam 
en van de woning; gebruik van het verband
pakje; 

8. de maatregelen, welke de soldaat bij 
gasgevaar in verschill"ende omstandigheden 
moet nemen. 

n. Op de hoogte zijn met het onderhoud 
van het geweer, den mitrailleur M. 20 en 
het pistool M. 25 n°. 2, het pioniergereed
schap en de uitrusting van den tirailleur, zoo
wel in het garnizoen als te velde. 

B. V 001· den dien,,t van bedienings1nan van 
de zware 1nitrailleu1·s bij de ,·eginienten 

infanterie. 

a. De opstellingen, bewegingen en verrich
tingen buiten het gevechtsveld kunnen uitvoe
ren , voor zoover dit van een bedieningsman 
van de zware mitrai lleurs moet worden ge
eischt. 

b. Vaardigheid bezitten in de behandel ing 
van de karabijn als vuurwapen, welke moet 
blijken uit: 

1 °. het met exercitiepatronen in staande, 
knie lende en liggende houding, telkens gedu
rende een halve minuut, uitvoeren van ten 
minste 6 voll edige sch iethandelingen, waarbij 
het wapen, bij het komen in den aanslag, na
genoeg, gericht moet zijn op een mikpunt. 
Alle bewegingen moeten in veldtenue (zonder 
gasmasker) worden uitgevoe,,d; ger icht wordt 
op een draad met milrpunten. 

2°. Het verkrijgen, bij het schieten van 
oefening 2 van Tabel II van S.V. I., Dl. II, 
in I iggende houding, van geen lager trefcijfer 
d a. n 5. 

3°. Het verkrijgen, bij het schieten van 
oefening 4 van Tabel II van S.V. I. , Dl. II, 
in knielende houding, van geen lager waar
deeringsgetal dan 45. 

c. De behandeling en het gebruik van het 
pistool M. 25 n°. 2 kennen. 

d. De oefeningen van T abel I van boek
werk n°. 90j "Voorschrift pistool M. 25 n°. 
2" hebben doorloopen. 

e. Het draagbaar pion iergereedschap kun
nen gebruiken, o. a. blijkende ui t het zich 
liggende kunnen ingraven. Bedreven zijn in 
het maken van eenvoudige maskeeringen . 

/. Eenig begrip hebben van den dienst der 
infanterie te velde , van den veiligheidsdienst 
op marsch en in rust, den d ienst bij kanton
nements-, bivak- en politiewachten, alsmede 
van de taak, welke daarbij bedieningsman
schappen, ingedeeld bij een mitra illeurcom
pagnie, vervullen ; de teekens, voor de infan
ter ie en de zware mitrailleurs voorgeschreven. 
kunnen geven en doorgeven, en zich daarvoor 
op de juiste wijze weten op te stellen. 

f/· Marschoefening: in veldten"e (zonder 
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rol en zonder gasmasker), ingedeeld bij een 
mitrailleur- of patroonkar, binnen tweemaal 
24 uur afleggen van twee marschen- van te 
zamen 50 km. 

h. Vertrouwd zijn met de werking en de 
b6handeling {waaronder begrepen het ophef
fen van storingen), en de hoofd- en onder
deel en van den zwaren mitrailleur en van de 
daarbij behoorende affuit, en bekend zijn met 
de bij dezen mitraill e ur behoorende munitie 
en haar verpakking; het wapen snel kunnen 
uiteennemen en in elkaar zetten, voor zoover 
dit nood ig is voor het onderhoud en het ver
wisselen van onderdeelen, e!'n en ander voor 
zoover dit door den bedieningsman moet en 
mag gesch ieden. 

i. Knnnen optreden in de verschillende 
verrichtingen bij de bediening van de zware 
mitrailleurs en van de karren als n°. 1 t/m 
10, met gebruikmaking van het terrein. 

j. De schietoefeningen S. V . I. , Dl. IV, ten 
minste tweemaal hebben doorloopen en heb
ben voldaan aan de eischen van de laatste 
oefening. 

k. Bij het werpen met oefeningseihand
granaten n°. lA, in staande, kmelen_de en 
liggende houd ing - vijf in elke houdmg 
onderscheidenlijk 3, 2 en 1 granaten (granaat) 
doen vallen binnen een kring van 3 m straal, 
waarvan het middelpunt ligt op 20 m afstand 
,·an den werper. 

l. Goed bedreven zijn in de elementaire 
oefeningen in het geweervechten . 

,n. Gesch ikt zijn voor soldaat op wacht en 
op post in den garnizoensdienst. 

n. K ennis bezitten van - en c.q. practisch 
kunnen toepassen - het gestelde in het 
,,Handboek ·0001· den soldaat" omtrent: 

1. krijgstucht ; 
2. eerbewijzen, gedrag in het openbaar, 

enz.; 
3. garn izoensdi enst; 
4. de deelen van de karabijn; het uiteen

nemen en ineenzetten daarvan ; 
5. indee l ing en vo ll edige samenstelling van 

de oorlogsmitrailleurcompagnie en van de 
namen der oorlogseenheden - van het batal
jon tot en met het Veldleger - waarva n de 
compagnie een onderdeel vormt; 

6. hetgeen de bedieningsm an van de zware 
mitrailleurs in den velddienst moet kunnen 
uitvoeren ; 

7. gezondheidsleer, reinheid van het lichaam 
en van de woning; gebru ik van het verband
pakje; 

8. de maatregelen, welke de soldaat bij 
gasgevaar i11 verschillende omstandigheden 
moet nemen. 

o. Op de hoogte zijn met het onderhoud 
van de karabijn, het pistool M. 25 n° . 2 en 
den zwaren mitraill ur, het pioniergereed
schap en de uitrusting van den bedieningsman 
van de zware mitrailleurs, zoowel in het gar
nizoen als te velde. 

Mij bekend , 

D e ilfinister van Defensie, L. . D eck e rs. 

s. 362. 

12 Juli 1933. BESLUIT, houdende: 
1 °. intrekking van het Koninklijk be

sluit van den 16den Juli 1907, gelijk dat 
sedert gewijzigd is, waarbij aan de Ver
eeniging der Zusters van Liefde, gevestigd 
te V enray, vergunning word t verleend op 
een terrein in de gemeente Venray een 
gesticht voor krankzinnigen op te rich
ten; 

2°. het verleenen van vergunning aan 
de Vereeniging van de Zusters van Liefde, 
gevestigd te V enray, om van de "Psychia
tri sche inrichting Sint-Anna" de gebou
wen bestemd en gebezigd voor de verple
ging van lijderessen, met uitzondering van 
de paviljoenen St. Pieter, Terhaegen, 
Notre D ame en St. Eugène, in te richten 
tot een gesticht voor krankzinnigen; 

3° . aanwijzing van de paviljoenen St. 
Pieter , Terhaegen, Notre Dame en St. 
Eugène gezamenlijk als een inrichting, 
welke niet als krankzinnigengesticht wordt 
beschouwd, ook wanneer daarin meer dan 
twee krankzinnigen worden verpleegd. 

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

B innenlandsche Zaken van 6 Juli 1933, n°. 
5950, Afdeeling Armwezen; 

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

Hebben goedgevonden en ver~taan: 
te bepalen: 
Art. 1. Met ingang van heden wordt inge

trokken Ons besluit van 16 Juli 1907 {Staats
blad n°. 224), gelijk dat sedert gewijzigd is. 

2. Aan de Vereeniging der Zusters van 
Liefde, gevestigd te V enray, wordt. verg~n
ning verleend om van de "Psychiatrische rn
ri chting Sint Anna", gelegen in de gemeente 
r enray, de gebouwen bestemd en gebezigd 
voor de verpleging van lijderes en, met uifr 
zondering evenwel van de paviljoenen St. Pie
ter, Terhaegen, Notre Dame en St. Eug' ne, 
op de teekeningen bekend resp. a ls bouw 6, 7, 
16 en 17, in te richten tot een gesticht voor 
krankzinnigen. 

Zoowel voor het gesticht als voor de in
richting, bedoeld in artikel 3, zullen gelden 
de voorheen en thans overgelegde teekeningen 
en daarbij gegeven beschrijving. 

3. De paviljoenen St. Pieter, Terhaegen, 
Notre Dame en St. Eugène worden gezamen
lijk onder de voorwaarden, vermeld in artikei 
12, aangewezen a ls een inrichting, welke niet 
als krankzinnigengesticht wordt beschou'wd, 
ook wanneer daarin meer dan twee krankzin
nigen worden verpleegd. 

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

4. Onze Minister van Binnenlandsche Za
ken bepaalt na de voltooiing van elk pavil
joen het tijdstip, waarop dit in gebruik mag 
worden genomen en het maximum van het 
aantal verpleegden, dat daarin mag worden 
opgenomen . 

5. In het gesticht mogen niet meer dan 
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415 vrouwelijke krankzinnigen verpleegd wor
den. 

Evenwel mogen er gedurende het tijdvak, 
eindigende 1 October 1941, nog 52 vrouwen 
worden verpl eegd. 

6. In de inrichting, bedoeld in artikel 3, 
mogen niet meer dan 204 vrouwen verpleegd 
worden . 

Evenwel mogen er gedurende het tijdvak, 
eind igende 1 October 1941, nog 39 vrouwen 
verpleegd worden. 

7. Zonder toestemming van Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken mogen op het ter
rei n der "Psychi atri sche inrichting Sint Anna" 
gocn opsta ll e n , tenzij overeenkomstig de tee
keningen en beschrijving bedoeld in artikel 2, 
worden opger icht en mag niet aan derden do 
beschikking over een ig deel van dit terrein 
worden gegeven. 

8. Zonder toestemming van Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken mag in de gebou
wen der "Psychiatrische inrich t ing Sint An
na", de rioleering en verdere inr ichtingen op 
het terrein, zoomede in de omheining van de 
tuinen, geen veranderingen worden aange
bracht, welke tengevolge zouden hebben, dat 
zij niet meer geheel overeenstemmen met de 
teekeningen en beschrijving, bedoeld in arti
ke l 2. 

9. In elk voor meer dan één verpleegde be
stemd slaapvertrek wordt op een duidelijk 
zichtbare pl aats aangegeven het aantal per
sonen, waarvoor het vertrek bestemd is. 

10. De geneeskundige behandeling der ver
pleegden wordt opgedragen aan ten minste 
vier geneeskundigen, die gevestigd moeten 
zijn in àe woningen nabij het terrein der 
"Psychiatrische inrichting Sint Anna" en geen 
andere geneeskundige praktijk mogen uitoefe
nen dan ten dienste der inrichting. 

ll . V an e lke opneming, ontslag of overlij 
à en van een verpleegde wordt binnen twee 
weken eene schriftelijke kennisgeving gezon
den aan diengene der inspecteurs, bedoeld in 
artikel 1 der wet van 24 April 1884 (Staats
blad n°. 96), di e door den Minister van Bin
nenlandsche Za ken i belast met het toezicht 
op de "Psychiatrische inrichting Sint Anna". 

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

l. Tot de inrichting wordt te a ll en tijde 
vrije toegang verleend aan den inspecteur, be
last met het toez icht op de " P sychi atrische 
inrichting Sint Anna". 

2. H et bestuur, de geneeskundigen, ver
bonden aan de inrichting, benevens het overige 
aldaar werkzame personeel, geven den inspec
teur de door hem verlangde inlichtingen. 

3. De geneeskundigen, verbonden aan de 
inrichting, maken regelm atig ten aanzien van 
de verpleegden, aan hunne belangen toever
trouwd, na uwkeurige aanteekeningen, welke 
een duidelijk beeld geven van de voorgeschie
denis zoomecle van den toestand van de ver
pleegden in lichamelijk, geesteliJk en maat
schappelijk opzicht, van cle wijzigingen, welke 
deze toestand ondergaat, van bijzondere voor
vallen en van hetgeen in het belang der ver
pleegden wordt gedaan; uit deze aauteeke
ningen moet voorts nu en clan blijken, of 
voortzetting van de verpleging in de inrich-

ting nog noodzakelijk of wenschelijk is. Zij 
worden na het ontslag of overlijden van den 
verpl eegde zorgvuldig bewaard gedurende vijf 
en twintig jaren. V an deze aanteekeningen 
wordt aan den inspecteur op zijn verlangen in
zage gegeven. 

4. De verpleegden worden niet belemmerd 
zich schriftel ijk te wenden tot de hoofden der 
Departementen van Algemeen Bestuur, tot den 
inspecteur en tot den Officier van Justi t ie. 

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

ouders of van den voogd, ingeval de verpleeg
de staat onder ouderlijke m acht of voogdij ; 

b. op E:chrifte lijke verklaring van den eer
sten geneeskundige, dat zijne verpleging in 
een inrichting niet langer noodzakelijk of 
wenschel ijk is; 

c. op ver! angen van den inspecteur. 
6. In acht worden genomen de nadere voor

schriften, welke door Onzen 111inister van 
Binnenlandsche Zaken ten aanzien van het 
bepaal de. in dit artikel mochten worden ge
gevt•n. 

13. A an den inspecteur wordt te allen tijde 
vr ij e toegang ve rl eend tot de dienstgebouwen 
van de "Psychiatrische inrichting Sint Anna" . 

14. H et bestuur draagt zorg, dat een af
schr ift van dit besluit en van de Ministerieele 
besch ikkingen, bedoeld in de artikelen 4, 7, 
8 en 12, zoornede een copie van de teekenin
gen en beschrijving, bedoeld in artikel 2, aan
wezig zijn in de " P sychiatrische inrichting 
Sint Anna" en aan den inspecteur, zoomede 
aan den Officier van Justitie, te allen tijde 
op verlangen te r inzage worden voorgelegd. 

Onze Minister van Binnenlandsche Za ken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

' s-Gravenhage, den 12den Juli 1933. 
WILHELMINA. 

De M inister van B innenlandsche Zaken, 
J . A . cl e Wild e. 

(Uitgeg. 1 Augustu.s 1933.) 

s. 363 . 

12 J uli 1933. BESLUIT tot nadere wij ziging 
van het Arbeidsbesluit 1920 (Staatsblad 
no. 694 van 1920), laa t stelijk gewijzigd bij 
Koninklijk besluit van 1 December 1927 
(S/,aatsblad n°. 368). 

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

E conomische Zaken en Arbeid van 22 i\Iaart 
1933, n°. 382, afdeeling Arbeid; 

Overwegende, dat het noodig is, het Arbeids
besluit 1920 (Staatsblad n°. 694 van 1920), laat
stelijk gewijzigd bij Ons besluit van 1 December 
1927 (Staatsblad n°. 368), nader t e wijzigen; 

Gelet op de artikelen 10, eer te lid, en 
98quater, eerste lid, der Arbeidswet 1919 ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
23 Mei 1933, n° . 53); 

Gezien het nader rapport van Onzen :\Iinister 
van Socia le Zaken van 7 Juli 1933, n °. 1125, 
afdeeling Arbeid ; 

H ebben goedgevonden en verstaan t e 
b epalen: 
Art. I. In On beslu it van 10 Augustus 1920, 

Staatsblad n° . 694 (Arbeidsbeslnit 1920), laat-
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stelijk gewijzigd bij Ons besluit van 1 December 
1927, Staatsblad n°. 368, worden de navolgende 
wijzigingen gebracht. 

Art. II. 1. In artikel 3 wordt het bepaalde 
onder B en C gelezen als volgt : 

,,B. bestaande in het aanleggen, uitbreiden, 
vernieuwen, wijzigen, herstellen of onderhouden 
van machines, toestellen of leidingen, behooren
de tot onder spanning staande electrische in
stallaties, waarbij spanningen van 42 V of meer 
tusschen twee leidingen kunnen voorkomen, 
tenzij hij 16 jaar of ouder is en de werkzaam- . 
heden geschieden aan uitgeschakelde deelen 
van installaties van lage spanning en onder 
voortdurend onmiddellijk _toezicht van een vak
kundig per oon, die zijn twintigste jaar heeft 
volbracht en die verplicht is die maatregelen 
te nemen , welke een gevaarloos verloop van 
den arbeid waarborgen; 

C. in de nabijheid van blanke, onvoldoend 
geïsoleerde of onvoldoend beschermde, onder 
spanning staande deelen van electrische ma
chines, toestellen of leidingen , als bedoeld onder 
B, tenzij hij 16 jaar of ouder is en de werkzaam
heden geschieden in de nabijheid van uitge
schakelde deelen van installaties van lage span
ning en onder voortdurend onmiddellijk toe
zicht van een vakkundig persoon, die zijn twin
tigste jaar heeft volbracht en die verplicht is 
die maatregelen te nemen , welke een gevaar
loos verloop van den arbeid waarborgen;". 

2. In artikel 3, onder Den E, wordt in plaats 
van "bij" gelezen: ,,bestaande in". 

3. In artikel 3, onder Gen H, wordt in plaats 
van "een persoon" gelezen: ,,een vakkundig 
persoon". 

4. In artikel 3 wordt de punt aan het slot 
vervangen door eene kommapunt, terwijl aan 
het artikel twee nieuwe onderdeelen worden 
toegevoegd, luidende : 

"K. bestaande in het aanzetten van motoren 
met een slinger, t enzij deze van zoodanige con
structie is, dat hij bij terugslag van den motor 
automatisch wordt ontkoppeld, of de motor 
is voorzien van eene automatisch werkende 
inrichting, die verzekert, dat bij het aanzetten 
van den motor de ontsteking niet vóór het doode 
punt optreedt; 

L. bij het heien en het opstellen, verplaatsen 
of verstellen van eene heistelling.". 

Art. III. In artikel 4 wordt in plaats van 
,, transportdriewieler.'' gelezen : ,, transportrij
wiel op meer dan twee wielen of rijwiel met 
aanhangwagen;", terwijl aan het artikel een 
nieuw onderdeel wordt toegevoegd, luidende : 

,,D. bij het dooden van dieren.". 
Art. IV. 1. In artikel 5, eerste lid, wordt 

onder A in plaats van "Meter" gelezen: ,,m" 
en onder C in plaats van "meter" gelezen: ,,m" . 

2. H et tweede lid van artikel 5 vervalt. 
Art. V. 1. In artikel 7 wordt in plaats van 

het bepaalde onder A tot en met B, 1 het vol
gende gelezen : 

"A. aan drijfwerk, dat in beweging is, met 
uitzondering van het afnemen of opleggen van 
drijfriemen, die minder dan 4 cm breed zijn, of 
van snaren, waarvan de middellijn minder dan 
2 cm is, indien die drijfriemen of snaren tevens 
met geringer snelheid loopen dan 2 m per se
conde en dit afnemen of opleggen geschiedt, 
zonder dat de daaraan werkzame persoon den 
vloer verlaat; 

R aan of in de nabijheid van in beweging 
zijnde werktuigen en - onverminderd het be
paalde onder A - aan of in de nabijheid van 
in beweging zijnd drijfwerk, indien : 

1. die jeugdige persoon of vrouw kleeding
stukken met wijde of loshangende mouwen, 
loshangende slippen of andere loshangende 
deelen draagt of het haar draagt op zoodanige 
wijze, dat het door bewegende deelen van werk
tuigen of drijfwerk kan worden gegrepen ; 

2. het districtshoofd heeft geëischt, dat doel
treffende maatregelen worden genomen ter 
voorkoming van gevaar voor dien jeugdigen 
persoon of die vrouw door zijne of hare kleeding, 
hoofdbedekking of haardracht en aan dien eisch 
niet wordt voldaan;" . 

2. In artikel 7, onder B, wordt de bestaande 
bepaling onder 2 genummerd 3. 

3. In artikel 7, onder C, vervalt : ,, , met 
uitzondering van door Onzen Minister aange
wezen werkzaamheden, indien deze geschieden 
op door hem aangegeven wijze". 

4 . In artikel 7, onder D, wordt in plaats van 
het bepaalde onder d en de daarop volgende 
alinea gelezen : 

,,d. reinigen ; 
met dien verstande, dat dit verbod niet geldt 

indien de werktuigen op doelmatige wijze zijn 
afgekoppeld of vastgezet;" . 

5. In artikel 7, onder E, word t de punt aan 
het slot vervangen door eene kommapunt, ter
wij l aan het artikel twee nieuwe onderdeelen 
worden toegevoegd, luidende : 

,,F. bestaande in het wegnemen van voor
werpen van het tafelblad van in beweging zijnde 
cirkelzagen, tenzij deze werktuigen doelmatig 
zijn beschut; · 

G. bestaande in het bedienen van wissels 
en het aan- of afkoppelen van voertuigen, die 
langs rails vervoerd worden.". 

Art. VI. 1. In artikel 8, onder A, wordt 
in plaats van " Meter" gelezen: ,,m". 

2. I n artikel 8, onder B, vervalt in den aan
hef: ,,minder dan 1,80 Meter boven vloeren, 
bordessen, gaanderijen, standplaatsen, trap
treden en dergelijke zich bevindende", en wordt 
in het slot in plaats van "niet of op onvo l
doende wijze" gelezen: ,,niet doelmatig" . 

3. In artikel 8 wordt het bepaalde onder C 
gelezen als volgt : 

"C. waar drijfwerk aanwezig is, bestaande 
uit drijfriemen, kabels, snaren of kettingen, 
die bij afvallen of breken gevaar kunnen ver
oorzaken, indien deze niet doelmatig zijn be
schut;". 

4. In artikel 8, onder D, worden de vol
gende wijzigingen gebracht: 

1°. onder 1 wordt in plaats van "M." ge
lezen: ,,m", wordt t elkens in plaats van "c.M ." 
gelezen: ,,cm" en vervalt het woord "schrif
telijk" ; 

2°. onder 3 wordt in plaats van "waar een 
trap in gebruik is" gelezen: ,,waar eene vas te 
trap aanwezig i s" ; 

3°. onder 4 wordt in plaats van "waarbij 
gebruik gemaakt wordt van" gelezen: ,,waar 
aanwezig is" en in plaats van "of van een 
ladder" gelezen : ,,of eene ladder " ; 

4°. na de bepaling onder 4 wordt een nieuw 
onderdeel ingevoegd, luidende : 

"5 . waar eene verplaatsbare trap aanwezig 
is, die niet van zoodanige inrichtingen is voor-
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zien, dat voldoende veiligheid bij op- en af
s tappen en t egen uitglijden wordt geboden; " 

5°. de bestaande bepaling onder 5 wordt 
genummerd 6 ; 

6°. de bestaande bepaling onder- 6 wordt 
genummerd 7 en in deze bepaling wordt na het 
woord "personenliften" ingevoegd : ,, , waar
onder ook verstaan worden liften, waarbij een 
persoon voor vervoer van goederen of bediening 
in den lift bak medegaat,". 

5. In a;,tikel 8, onder ~' wordt in plaats 
van "c.M. gelezen : ,,cm . 

6. In artikel 8, onder G, wordt in plaats 
van "of bij dien arbeid in acht wordt genomen 
hetgeen door het districtshoofd ter beveiliging 
van de oogen is geëischt." gelezen: ,,en dat 
beschuttings- of hulpmiddel wordt beschikbaar 
gesteld, dan wel bij dien arbeid andere doel
treffende maatregelen ter beveiliging van de 
oogen zijn genomen.". 

7. In artikel 8, onder H, wordt in plaats van 
"tenzij de maatregelen, door het districtshoofd 
ter voorkoming van beschadiging der tanden 
geëischt, worden in acht genomen;" ge lezen : 
,, tenzij doeltreffende maatregelen ter voor
koming van beschadiging der tanden zijn geno
men;". 

8. In artikel 8, onder L, wordt in plaats van 
,,schil vers of" gelezen : ,, vonken, splinters, 
schilfers of aan" en wordt de punt aan het slot 
veranderd in eene kommapunt. 

9. Aan artikel 8 wordt na onderdeel L een 
nieuw onderdeel toegevoegd, luidende: 

"l\i. bij het childeren van binnenwerk van 
gebouwen of vaartuigen, waarbij loodwit, lood-
ulfaat of producten, die een dezer verfstoffen 

als bestanddeel bevatten, gebruikt worden, 
tenzij dit witte verfstoffen zijn, welke in de 
droge stof ten hoogste 2 gewichtsprocenten aan 
lood bevatten.". 

10. Het laatste lid van artikel 8 vervalt. 
Art. VII. Na artikel 8 wordt een nieuw 

artikel ingevoegd, luidende als volgt: 
"Art. 8bis. Een jeugdig persoon of eene 

vrouw mag geen arbeid verrichten aan of in de 
nabijheid van werktuigen, waarvan de onder
deelen door snijden, knellen, pletten, door 
hunne groote snelheid of op andere wijze gevaar 
kunnen veroorzaken, zooals broodsnijmachines, 
gehaktmachines, naaimachines, snijboonen
molens, vleeschsnijmachine , indien deze werk
tuigen niet doelmatig z~in beschut.". 

.-'. rt. VIII. 1. In artikel ~, onder A, wordt 
in plaats van "hinder en van" gelezen: ,,hin
derlijke of van". 

2. Het laatste lid van artikel 9 vervalt. 
Art. IX. 1. In artikel 10, onder A, wordt 

telkens in plaats van "Celcius" gelezen: ,,C." 
en vervalt het woord "schriftelijk". 

2. In artikel 10, onder B, wordt in plaats 
van "Celcius" gelezen: ,,C." en in plaats van 
,,door hem aangegeven" gelezen : ,,doelmatige". 

3. Artikel 10, onder C, wordt gelezen als 
volgt: 

,,C. aan hinderlijke warmteuitstraling, in
dien het districtshoofd heeft geëischt, dat deze 
op doelmatige wijze wordt tegengegaan en aan 
dien eisch niet wordt voldaan.". 

Art. X. 1. In artikel 11, onder A, wordt 
in plaats van "M." en "Meter" gelezen: ,,m" 
en wordt telkens in plaats van "schriftelijk heeft 
medegedeeld" gelezen : ,,heeft medegedeeld" . 

2. Artikel 11, onder B, wordt gelezen als 
volgt: • 

"B. in een lokaal , waarvan het dak geheel 
of gedeeltelijk uit glas bestaat, indien het 
districtshoofd heeft geëischt, dat doeltreffende 
maatregelen worden genomen ter bevordering 
van eene dragelijke temperatuur en aan dien 
eisch niet wordt voldaan;". 

Art. XI. 1. In artikel 12 wordt het bepaalde 
onder B gelezen als volgt : 

"B. in een werklokaal, waar doelmatige 
spuwbakken ontbreken of waar door het dis
trictshoofd aangewezen arbeiders niet de be
schikking hebben over eene doelmatige flesch of 
een ander doelmatig voorwerp voor het op
vangen van hun spuwsel, indien het districts
hoofd van oordeel is, dat de gezondheid van 
den jeugdigen persoon of de vrouw benadeeld 
kan worden door het ontbreken van deze spuw
bakken of flesschen of andere doelmatige voor
,verpen; '' . 

2. Het laatste lid van artikel 12 vervalt. 
Art. XII. 1. In artikel 15, eerste lid, wordt 

in plaats van "Hoofdstuk IV" gelezen: ,, Hoofd
stuk IV van dit besluit". 

2. In artikel 15, tweede lid, vervallen de 
woorden "voor eiken arbeider" . 

Art. XIII. 1. In artikel 16, eerste lid, wordt 
in plaats van "voor eiken arbeider" gelezen : 
"voor eiken pel'Soon, die in dat werklokaal 
werkzaam is,", wordt telkens in plaats van 
"M3'' ~~lezen: ,,m3" ,,en wordt in plaats van 
,,Meter gelezen : ,,m . 

2. In artikel 16, tweede lid, wordt telkens 
in plaats van "Meter" gelezen: ,,m". 

3. In artikel 16, derde lid, wordt in plaats 
van "die met een werklokaal" gelezen: ,,die 
met een op dezelfde verdieping gelegen werk
lokaal" en in plaats van "M2" gelezen: ,,m2

". 

Art. XIV. I n artikel 18 wordt in plaats van 
,,zitgelegenheid" gelezen: ,,doelmatige zitge
legenheid". 

Art . XV. 1. Artikel 19, derde lid, onder c, 
wordt gelezen al volgt: 

,,c. de onder a bedoelde regeling der werk
uren, na aan het districtshoofd t e zijn toege
zonden en door hem te zijn goedgekeurd, op 
eene duidelijk zichtbare wijze in het werklokaal 
is opgehangen.". 

2. Artikel 19, vierde lid, wordt gelezen als 
volgt: 

"4. De in het derde lid , onder c, bedoelde 
goedkeuring wordt gesteld op de regeling der 
werkuren.". 

3. Artikel 19, vijfde lid, wordt gelezen als 
volgt: 

"5. Eene goedkeuring, als bedoeld in het 
derde lid, onder c, kan te allen tijde door het 
districtshoofd worden ingetrokken, indien hem 
gebleken is, dat de goedgekeurde regeling on
jui t is. 

Eene goedkeuring, ingevolge artikel 68 of 
artikel 69 verleend door Onzen Minister, wordt 
niet zonder zijne machtiging ingetrokken .". 

Art. XVI. H et tweede, derde en vierde lid 
van artikel 20 vervallen. In de plaats daarvan 
treedt een nieuw tweede lid, luidende: 

"2. De toevoer van versche en afvoer van 
bedorven lucht in een werklokaal, waar niet 
door mechanische hulpmiddelen eene voldoende 
luchtverversching is gewaarbor/ild, wordt niet 
als voldoende beschouwd, tenziJ het gezamen-
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lijk opper,lak van de openingen, die recht
streeksche gemeenschap met de buitenlucht 
kunnen geven, ten minste 5 dm2 per persoon 
en ten minste 40 dm2 in totaal bedraagt, waar
-bij de deuropeningen, welke voor toegang 
dienen, niet worden medegerekend." . 

Art. XVII. Artikel 21 wordt gelezen als 
volgt: 

" 1. Een jeugdig persoon of eene vrouw mag 
geen arbeid verrichten in een fabriek of werk
plaats, waarin door den aard van het bedrijf de 
kleederen en het hoofdhaar van de arbeiders 
blootstaan aan verontreiniging met of opne
ming van stof of vuil, indien het dist rict shoofd 
heeft geëischt, dat aan dien jeugdigen p ersoon 
of aan die vrouw wordt verstrekt een gemerkt, 
op afdoende wij ze uitgespoeld en gedroogd en 
uitsluitend door hem of haar te gebruiken over
kleed en zoo noodig hoofdbedekking, die hij 
of zij bij den arbeid moet dragen, en aan dien 
eisch niet is voldaan. 

Indien het districtshoofd eischen heeft ge
steld: 

a. omtrent de dagen, waarop een schoon 
o.erkleed of eene schoone hoofdbedekking moet 
worden verstrekt, 

b. betrefiende het model en de wijze van 
merken der overkleederen en hoofdbedekking, 

c. ten aanzien van het verstrekken en het 
d ragen van de hoofdbedekking, 

moet ook aan deze eischen worden voldaan . 
2. Een jeugdig persoon of eene vrouw mag 

geen arbeid verrichten in een fabriek of werk
plaats, waarin door den aard van het bedrijf 
de arbeiders blootstaan aan verontreiniging van 
hoofd en handen, indien het districtshoofd heeft 
geëischt, dat binnenshuis gelegen en doelmatig 
ingerichte waschgelegenheden beschikbaar zijn 
en aan dien ei ch niet is voldaan. In elke 
waschgelegenheid moeten zeep en een voldoend 
aantal handdoeken beschikbaar zijn, moet ge
bruikt water kunnen wegvloeien en moet schoon 
water in voldoende hoeveelheid kunnen toe
vloeien. 

Indien het districtshoofd zulks als eisch heeft 
gesteld moet : 

a. bij elke waschgelegenheid het door hem 
bepaalde aantal nagelborstels aanwezig zijn; 

b. een zoodanig aantal handdoeken worden 
verstrekt op zoodanige wijze en zoodanige tijden, 
als door hem is bepaald ; 

c. in de waschgelegenheid verwarmd water 
in .voldoende hoeveelheid kunnen toevloeien . 

Bij het einde van eiken werktijd moet aan 
de bedoelde personen voldoende tijd worden 
geg ven, om van eene waschgelegenheid gebruik 
t e maken. ". 

Art. XVIII. In artikel 22 wordt de punt 
aan het slot veranderd in eene komma en daar
aan toege,oegd : ,, voldoende geventileerd, ver
licht en overdekt is en bij gebruik behoorlijke 
afzondering waarborgt.". 

Art. XIX. In artikel 23 wordt in plaats van 
"geen jeugdige persoon of vrouw" gelezen: ,,een 

· jeugdig persoon of eene vrouw niet" en worden 
de woorden "toegestaan" en "toestemming" 
veranderd i~, onderscheidenlijk "vergund" en 
,,vergunnmg . 

Art. XX. In artikel 24 wordt het woord "of" 
aan het slot van het bepaalde onder 3 veranderd 
in: ,, , rubberwalsen of" en vervalt het woord 
,,schriftelijke". 

Art . XXL 1. In artikel 25, onder 1, word 
in plaats van "of door hun groote snelheid'' 
gelezen: ,, , door hunne groote snelheid of op 
andere wijze" , wordt tusschen "strijkmachi
nes," en "kalanders" ingevoegd: ,,naaimachi
nes," on wordt in plaats van " niet voor zooveel 
noodig behoorlijk" gelezen : ,,niet doelmatig". 

2. In artikel 25, onder 2, wordt in plaats 
van "l\f." gelezen: ,,m" en in plaats van "geene 
of eene onvoldoende" gelezen : ,,geen doel
matige" . 

Art. XXII. In artikel 27 wordt telkens in 
plaats van " H efnereenheden op 1 :M: . afstand" 
gelezen: ,,internationale lux". 

Art . XXIII. 1. In artikel 28, onder A, ver
valt : ,, , naar het oordeel van het districts
hoofd," . 

2. In artikel 28, onder B, vervalt: ,,met na
koming van door het districtshoofd gestelde 
eischen" . 

Art. XXIV. In artikel 30 vervalt : ,, , met 
nakoming van door het districtshoofd gestelde 
eischen,". 

Art. XXV. Artikel 31 wordt gelezen als 
volgt: 

"1. Een jeugdig persoon of eene vrouw mag 
in eene fabriek of werkplaat s geen arbeid ver
richten in een werklokaal, waarin een acety
leentoestel aanwezig is, tenzij het een verplaats
baar toestel is. dat tijdelijk in een worklokaal 
wordt gebruikt voor het autogeen lasschen, 
snijden of verwarmen van vast opgestelde of 
moeilijk verplaatsbare voorwerpen, dan wel 
een toestel, waarvan de lading niet meer dan 
1 kg carbid kan bedragen en waarvan het gas 
gebruikt wordt zonder toevoer van zuurstof. 

2. ]~en jeugdig persoon of eene vrouw mag 
geen arbeid verrichten in eene fabriek of werk
plaats : 

a. waar acetyleen wordt ontwikkeld in een 
toestel, dat zoodanig is ingericht, dat de ont
leding van het carbid geschiedt in een gas
houder onder eene bewegelijke gasklok ; 

b. waar een acetyleentoestel in gebruik is, 
waarin het gas onder grootercn overdruk dan 
die van 0,5 kg per cm2 kan voorkomen; 

c. waar een acetyleentoestel in gebruik is, 
waarin het gas voorkomt onder een grooteren 
overdruk dan 0,1 kg per cm2 en dat niet voor
voorzien is van een goed werkenden manometer 
en van eene goed werkende veiligheidsklep van 
zoodanige afmetingen en inrichting, dat de druk 
niet hooger kan stijgen clan 0,5 kg per cm2 , 

tenzij het een toe t el is , waarin door den aard 
der constructie geen grootere overdruk dan 
0,5 kg per cm2 kan voorkomen; 

d. waar niet tusschen eiken snij- of lasch
brancler en een toestel of leiding; waarin zich 
een brandbaar gas bevindt, een waterslot of 
andere inrichting is aangebracht, waardoor het 
terug laan van eene vlam en het binnendringen 
van lucht of zuurstof in het toestel verhinderd 
wordt, en waar deze watersloten of die andere 
inrichtingen niet zoodanig zijn ingericht , dat 
zij gemakkelijk kunnen worden geopend en 
inwendig nagezien.". 

Art. XXVI. 1. In artikel 33 wordt de aan
hef en het bepaalde onder categorie A tot en 
met categorie D gelezen als volgt : 

,,Ten aanzien van de volgende in deze para
graaf voorkomende bepalingen, wordt de . ar
beid naar zijn aard of naar de omstandigheden, 
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waaronder deze wordt verricht, onderscheiden 
in de categorieën A, B, C, D, E, F, G, H, 
J en K . 

Categorie A omvat arbeid in werklokalen, 
waar of waar in den r egel : 

1. loodverbindingen worden vervaardigd; 
2. chromaten worden vervaardigd ; 
3. kwik of kwikverbindingen worden ver

vaardigd of verwerkt ; 
4 . giftige cyaanverbindingen ont taan, wor

den vervaardigd of worden verwerkt ; 
5. groenspaan wordt vervaardigd; 
6. arseen of arseenverbindingen worden ver

vaardigd of verwerkt ; 
7. zinkwit wordt vervaardigd ; 
8. de onder 1 tot en met 7 genoemde stoffen 

eene verdere behandeling ondergaan, om ze tot 
aflevering of gebruik gereed te maken, tenzij 
het districtshoofd eene verklaring heeft afge
geven, dat naar zijn oordeel in het werklokaal 
de arbeid geen gevaar voor benadeeling der 
gezondheid door die stoffen oplevert; 

9. emails ter fabri cage van geëmailleerde 
voorwerpen worden bereid of verwerkt, indien 
die emails meer dan ½ percent van het gewicht 
in den drogen toestand aan lood bevatten; 

10. chloorkalk wordt vervaardigd, vermalen 
of verpakt; 

ll . witte phosphor wordt vervaardigd, eene 
verdere behandeling ondergaat of wordt ver
werkt; 

12. zich, in die mate, dat zulks naar het 
oordeel van het districtshoofd schadelijk moet 
worden geacht, de volgende stoffen in de lucht 
kunnen verspreiden: aniline en homologen, 
arseenwaterstof, benzol en homologen, blauw
zuur, chloor, chroomzuur, dimethylsulfaat, 
nitrobenzol en homologen, fluorwaterstof en 
andere halogeenwaterstofzuren , pho geen, phos
phorwaterstof, stikstofoxyden, tetrachloor
aethaan, zwavelig zuur, zwavelzuuranhydride, 
z wa velkoo !stof ; 

13. de lucht verontreinigd wordt door stof, 
dat ontstaat of zich verspreidt bij het breken , 
malen, mengen, zeven of verpakken van kunst
mest of van grondstoffen voor kunstmest, van 
cement, kalk, krijt, sintels, slakken, magnesiet, 
gips, steen, glas, schelpen of tras, of bij het 
slijpen langs den drogen weg van glas, tenzij het 
districtshoofd eene verkfaring heeft afgegeven , 
dat naar zijn oordeel in het werklokaal de ar
beid geen gevaar voor benadeeling der gezond
heid door stof oplevert; 

14. briketten worden vervaardigd met be
hulp van pek ; 

15. cadavers van dieren worden verwerkt, 
welke aan eene besmettelijke ziekte hebben ge
leden of om ·andere redenen voor menschelijke 
consumptie zijn afgekeurd ; 

16. loodaccumulatoren voor electriciteit 
worden vervaardigd of hersteld ; 

17. lood of zink uit de ertsen worden ver
vaardigd; 

18. voorwerpen of stoffen met den zandstraal 
worden bewerkt, tenzij het districtshoofd eene 
verklaring heeft afgegeven, dat naar zijn oordeel 
in het werklokaal de arbeid geen gevaar voor 
benadeeling der gezondheid door stof oplevert; 

19. hout of a ndere stoffen worden gecreo
soteerd; 

20. petroleum wordt geraffineerd of gedis
tilleerd. 

Catergorie B omvat arbeid in werklokalen: 
1. waar de lucht verontreinigd kan worden 

door giftig stof, dat zich ver preidt bij het 
bronzen; 

2. waar in den regel giftige verf wordt aan
gemengd, bewerkt of gebruikt; 

3. waargepolijstwordtmetloodhoudendestof; 
een en ander, voor zoover naar het oordeel 

van het districtshoofd ernstig gevaar bestaat, 
dat die giftige stoffen ter plaatse, waar die ar
beid wordt verricht, een schadelijken invloed 
op de gezondheid hebben. 

Categorie C omvat arbeid in werklokalen, 
waar zich in den regel in die mate, dat zulks 
naar het oordeel van het district hoofd schade
lijk moet worden geacht, de volgende stoffen 
in de lucht verspreiden: aceton en andere 
vluchtige ketonen, acroëline en andere vluchtige 
aldehyden, aethers, ammoniak, amylacetaat en 
andere vluchtige esters, azijnzuur en andere 
vluchtige vetzuren, benzine, broomethyl en 
andere organische halogeenverbindingen, pro
ducten der teerdistillatie - behalve benzol en 
homologen - kooloxyde, koolzuur, methyl
alcohol en andere vluchtige a lcoholen, nitro
verbindingen, zinkoxyde en zwavelwaterstof_ 

Categorie D omvat arbeid in werklokalen, 
waar of waar in den regel: 

1. ruwe huiden worden behandeld of aan
wezig zijn; 

2. ruwe wol of andere ongereinigde dier
haren worden ge orteerd of behandeld ; 

3. de lucht verontreinigd wordt door stof 
van dierbaren in borstel- of kwastenmakerijen; 

4. lompen of oud papier worden ~esorteerd 
of gescheurd of de lucht verontreimgd wordt 
door stof van lompen of oud papier : 

5. beenderen worden gesorteerd of behandeld; 
6. darmen worden gewasschen, geschraapt, 

gesorteerd of geslijmd ; 
7. vuilnis wordt ge orteerd, bewerkt of ver

brand." . 
2. In artikel 33 worden onder categorie E 

de volgende wijzigingen gebracht: 
1°. in plaats van " 15. vijlenkapperijen ." 

wordt gelezen: ,,15. vijlenkapperijen, 
16. instrumentmakerij en, niet vallPnde onder 

12 ~,, ; 
2°. in de slotalinea vervalt het woord "schrif

t elijke" . 
3. In artikel 33 worden onder categorie G 

de volgende wijzigingen gebracht : 
1 °. het bepaalde onder 1 wordt gelezen: 
"1. het slijpen of schuren langs den drogen 

weg van metalen - met uitzondering van de 
in de fabriek of werkplaats gebruik te ger ed
schappen - of van andere stoffen dan glas;"; 

2°. onder 3 wordt in plaats van " 17" ge-
lezen : ,, 13" ; 

3°. het bepaalde onder 4 wordt gelezen: 
,,4. het machina-al bewerken van hout; " ; 
4°. in de slotaljnea vervalt het woord " schrif-

telijke" . 
4. In artikel 33 wordt onder categorie K 

de punt aan het slot vervangen door eene· 
kommapunt, terwij l aan die categorie een nieuw 
onderdeel wordt toegevoegd, luidende : 

,, 7. vezelstoffen als vulmateriaal voor ma
trassen, dekens en kus ens worden verwerkt." -

Art. XXVII. 1. In artikel 35, negende lid, 
wordt na "het hoofd of den bestuurder" inge
voegd: ,,der onderneming" . 
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2. Artikel 35, elfde lid, wordt gelezen als 
volgt: 

"ll. Indien het districtshoofd in overleg 
m et den geneeskundige, die ingevolge het vierde 
lid een jeugdig persoon of eene vrouw heeft 
onderzocht, geëischt heeft, da t t er verminde
ring van gevaar voor het leven of de gezond
heid van dien jeugdigen persoon of die vrouw 
<loeltrefl'ende maatregelen worden genomen, in 
ach t te nemen bij het verrichten va n bepaalde 
soor ten van arbeid of arbeid onder bepaalde 
omstandigheden, mag die jeugdige persoon of 
die vrouw dien arbeid niet verrichten, tenzij 
aan dien eisch wordt voldaan ." . 

Art . XXVIII. In artikel 37 worden de vol
gende wij zigingen gebracht: 

1. In alle leden wordt t elkens in plaa t s van 
"1\1:3. " gelezen : ,,m3" en wordt telkens in plaats 
van "M." gelezen : ,,m", behalve waar "M". 
aan het einde van een volzin voorkomt, in welk 
geval in plaat s van "M." gelezen wordt: ,,m ." . 

2. In alle leden wordt in plaat s van "voor 
elken arbeider " gelezen : ,, voor elken persoon, 
die in da t werklokaal werkzaam is,". 

3. In het eerste lid wordt in plaat s van 
"K l, 2, 3, 4 of 5" gelezen : ,,K 1, 2, 3, 4, 5 
of 7" . 

4. I n de slotalinea van het derde en van het 
vierde lid wordt in plaat s va n "het t weede lid" 
gelezen: ,, het eerste lid" . 

Art . XXIX. 1. In artikel 38, onder a, 
wordt in plaats van " 1,80 M." gelezen: ,, 1,80 
m " en in plaats van "5 M" gelezen: ,,5 m". 

2. In artikel 38, onder b, word t in plaats 
van "die met een werklokaal" gelezen: ,,die met 
een op dezelfde verdieping gelegen werklokaal" 
e n in plaat s van "1\1'" gelezen: ,,m 2 " . 

Art. XXX. 1. In ar tikel 39, onder l, ver
valt : ,, , m et inachtneming van de door het 
districtshoofd gestelde eischen ," . 

2. In ar t ikel 39, ond er 3, vervalt : ,, , welke 
m et inachtneming van de door het districts
hoofd ver strekte aanwijzingen moet zijn inge
richt" . 

3. In artikel 39, onder 5, vervalt: ,,De 
waschgelegenheden moeten overigens m et in
achtneming va n daarom trent door het distri cts
hoofd gegeven aanwijzingen zijn ingericht. " . 

4. In a rt ikel 39, onder 8, vervalt : ,,en op 
d e daarbij aangegeven wij ze" . 

Art . :XXXI. 1. In artikel 40, onder 1, ver
valt : ,, , met inacht neming van de door het 
districtshoofd gestelde eischen ,". 

2. Aan artikel 40 wordt na onderdeel 2 een 
nieuw onderdeel toegevoegd , luidende: 

" 3. In de fabriek of werkplaa t s moeten 
binnenshuis gelegen en doelma tig ingerichte 
waschgelegenhed en beschikbaar zijn. In elke 
waschgelegenheid moeten zeep en een voldoend 
aantal handdoeken beschikbaar zijn , moet ge
bruikt water kunnen wegvloeien en moet schoon 
water in voldoende hoeveelheid kunnen toe
vloeien . 

Indien het districtshoofd zulks als eisch heeft 
gesteld, moet : 

a. bij elke waschgelegenheid het door hem 
bepaalde aantal nagelborstels aanwezig zijn ; 

b. een zoodanig aantal handdoeken worden 
verstrek t op zoodanige wijze en zoodauige 
t ijden , al door hem is bepaald; 

c. in de waschgelegenheid verwarmd wa ter 
in voldoende hoeveelheid kunnen toevloeien. 

Bij het einde van eiken werktijd moet aan de 
bedoelde personen voldoende tijd worden ge
geven om van eene waschgelegenheid gebruik 
te maken." . 

3. H et bestaande onderdeel 3 van artikel 40 
wordt genummerd 4 en daarin vervalt: ,, en 
op de daarbij aangegeven wijze". 

Art. XXXII. 1. In artikel 41, onder l , . 
vervalt: ,, , met inachtneming van door het 
districtshoofd gest elde eischen,". 

2. In artikel 41, onder 3, vervalt : ,, , welke 
met inachtneming van de door het district shoofd 
verstrekte aanwijzingen moet zijn ingericht" . 

3. In artikel 41, onder 5, vervalt : ,,De 
waschgelegenhed en moet en overigens met in
achtneming van daaromtrent door het district s
hoofd gegeven aanwijzingen zijn ingericht." . 

4. In artikel 41, onder 8, vervalt : ,,en op 
de daarbij aangegeven wijze" . 

5. In artikel 41, onder 9, wordt tusschen 
"Bovendien" en "moet " ingevoegd : ,,mag een 
jeugdig persoon of eene vrouw in eene fabriek 
of werkplaa ts geen arbeid verrichten als ge
noemd in cat egorie D 4, 5, 6 of 7 van artikel 33, 
tenzij de wa nden t ot eene hoogte van ten minst e 
1,20 m bepleisterd of met verglaasde t egels 
bekleed zijn , en" . 

Art. XXXIII. 1. In artikel 42, onder 3, 
vervalt : ,,De waschgelegenheden moeten overi
gens m et inachtneming van daaromtrent door 
het di strict shoofd gegeven aanwijzingen zijn 
ingericht ." . 

2. In artikel 42, onder 6, vervalt: ,,en op 
d e daarbij aangegeven wijze" . 

Art. XXXIV. 1. In artikel 43, onder 3, 
vervalt: ,,De waschgelegenheden moeten overi
gens met inachtneming van daaromt rent door 
het districtshoofd gegeven aanwijzingen zijn 
ingericht." . 

2. In artikel 43, onder 6, vervalt: ,,en op 
de daarbij aangegeven wij ze". 

Art. X XXV. Na artikel 43 wordt een nieuw 
artikel ingevoegd , luidende als volgt: 

"Art. 43bis. E e11 jeugdig persoon of eene 
vrouw mag in eene fabriek of werkplaats geen 
arbeid verrichten als genoemd in ca tegorie G 
onder l , 3, 7 of 14 van artikel 33, t enzij aldaar 
binnenshuis gelegen en doelmatig ingerichte 
waschgelegenheden beschikbaar zijn. In elke 
waschgelegenheid moeten zeep en een voldoend 
aantal handdoeken beschikbaar zijn , moet ge
bruikt wa ter kunnen wegvloeien en moet schoon 
wat er in voldoende hoeveelheid kunnen toe
v loeien . 

Indien het district shoofd zulks als eisch heeft 
gesteld , moet : 

a. bij elke waschgelegenheid het door hem 
bepaalde aantal nagelborstels aanwezig zijn ; 

b. een zoodanig aantal handdoeken worden 
verstrekt op zoodanige wijze en zoodanige 
t ijden , als door hem is bepaald; 

c. in de waschgelegenheid verwarmd water 
in voldoende hoeveelheid kunnen t oevloeien. 

Bij het einde van elken werktijd moet aan de 
bedoelde personen voldoende tijd worden ge
geven om va n eene waschgelegenheid gebruik 
te maken. " . 

Ar t. XXXVI. 1. In ar t ikel 44, onder 2, 
vervalt: ,,De waschgelegenheden moet en 
overigens met inachtneming van daaromtrent 
door het distric tshoofd gegeven aanwijzingen 
zijn ingericht." . 
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2. In artikel 44, onder 6, ,ervalt: ,,en op 
de daarbij aangegeven wijze". 

Art. XXXVII. 1. In artikel 46, onder 2, 
wor~t telkens in plaats van "Celsius" gelezen: 
,,c . . 

2. In artikel 46, onder 3, vervalt: ,,met in
achtneming van door het districtshoofd ge
stelde eischen,". 

3. Aan artikel 46 wordt aan het slot een 
nieuw onderdeel toegevoegd, luidende als volgt : 

"5 . Bovendien mag een jeugdig persoon of 
eene vrouw in eene fabriek of werkplaats geen 
arbeid verrichten als genoemd in categorie 
K 2, 3, 4 of 7 van artikel 33, tenzij aldaar bin
nenshuis gelegen en doelmatig ingerichte wasch
gelegenheden beschikbaar zijn. In elke wasch
gelcgenheid moeten zeep en een voldoend aan
tal handdoeken beschikbaar zijn, moet gebruikt 
water kunnen wegvloeien en moet schoon water 
in voldoende hoeveelheid kunnen toevloeien . 

Indien het districtshoofd zulks a ls eisch heeft 
gesteld, moet : 

a. bij elke wascbgelegenheid het door hem 
bepaalde aantal nagelborstels aanwezig zijn; 

b. een zoodanig aantar handdoeken worden 
verstrekt op zoodanige wijze en zoodanige 
tijden, als door hem is bepaald. 

Bij het einde van eiken werktijd moet aan 
de bedoelde personen voldoende tijd worden 
gegeven om van eene waschgelegenheid gebruik 
te maken.". 

Art. XXXVIII. In artikel 47, onder ld , 
wordt in plaats van "d.M3." gelezen : ,,dm3,". 

Art. XXXIX. 1. In artikel 52, tweede lid, 
onder 2, wordt het gedeelte, aanvangende met : 
"De bedoelde methode is als volgt:" tot aan het 
slot van dit onderdeel gelezen: 

,,De bedoelde methode is als volgt : 
Een gram van de bij 100° C. tot constant ge

wicht gedroogde stof wordt gedurende één uur 
geschud m et l liter van eene oplossing van zout
zuur in water, welke 0,25 percent zoutzuur 
bevat, of met 1 liter van eene oplossing van 
salpeterzuur in water, welk.e 0,43 percent sal
peterzuur bevat. Wanneer salpeterzuur ge
bruikt wordt, moet, onmiddellijk voor het ge
bruik, aan eiken liter 0,2 g zuiver natrium
nitriet worden toegevoegd. Het mengsel wordt 
daarna gedurende één uur aan zichzelf over
gelaten, zoodat de niet opgeloste stof gelegen
heid heeft te bezinken, waarna de vloeistof 
afgeheveld of afgeschonken wordt van den neer
slag en verder door filtreeren volkomen van on
opgeloste stof bevrijd wordt. In een bekend 
gedeelte van het heldere filtraat wordt volgens 
een der in de analytische scheikunde gebruike
lijke methoden het lood quantitatief bepaald, 
waarna berekend wordt, welke hoeveelheid 
loodverbindingen, berekend als loodmonoxyde, 
in het verdunde zuur in oplossing is gegaan. 

Blijkt deze hoeveelheid te liggen tusschen 
2,3 en 2, 7 percent van de gedroogde stof, dan 
wordt de hieronder beschreven methode toege
past, welker uitkomst beslissend is. 

E en gram van de bij 100° C. tot constant ge
wicht gedroogde stof wordt gedurende één uur 
geschud met 1 liter van eene oplossing van 
zoutzuur in water, welke 0,25 precent zoutzuur 
bevat. Na het scheiden der vloeistof van de 
niet opgeloste stof op de hierboven beschreven 
wijze wordt een bekend gedeelte van het heldere 
filtraat, echter niet minder dan 750 cm3, op 

het waterbad drooggedampt. H et indampresidu 
wordt bevochtigd met 1 cm3 geconcentreerd 
zoutzuur (soortelijk gewicht 1,19). Nadat dit 
zoutzuur 15 minuten heeft ingewerkt, wordt 
100 cm3 water toegevoegd; de vloeistof wordt 
even gekookt en afgefiltreerd van het eventu eel 
afgescheiden kiezelzuur. Dit laatste wordt vol
ledig uitgewasschen met warm water, waarna 
het filtraat , met inbegrip van het waschwater, 
op ongeveer 200 cm3 wordt gebracht. In deze 
oplo sing wordt het lood met zwavelwaterstof 
als loodsulfide neergeslagen. Na bezinken wordt 
het sulfide afgefiltreerd, uitgewas chen met 
eene zwavelwaterstofhoudende oplossing van 
zoutzuur in water, welke 0,25 percent zoutzuur 
bevat, en vervolgens met water, waarna het 
sulfide in oplossing gebracht wordt door er op 
den filter 20 cm3 warm salpeterzuur ( soortelijk 
gewicht 1,2) druppelsgewijs op te gieten en den 
filter vervolgens met heet water uit te was
schen. De salpeterzure oplossing wordt nu op 
het waterbad drooWgedampt en het residu op
genomen in 25 cm warm water. Uit deze op
lossing wordt het lood als loodsulfaat gepreci
piteerd, door toevoeging van 5 cm3 2-normaal 
zwavelzuur. Na ten minste twaalf uren filtreert 
m en het loodsulfaat af, wascht het uit, eerst 
met eene oplossing van zwavelzuur in water, 
welke 2 percent zwavelzuur bevat, daarna met 
60-percentigen alcohol, ten slotte met 96-per
centigen alcohol en droogt het bij 100° C. 
Nadat zooveel mogelijk van het loodsulfaat 
in een porceleinen kroes is gebracht, wordt de 
fil ter verbrand en de asch eveneens in den kroes 
gebracht. Door droogtlampen met eenige drup
p els salpeterzuur (soortelijk gewicht 1,2) en 
vervolgens afrooken met eenige druppels ge
concentreerd zwavelzuur worden sporen metal
lisch lood, die bij het verbranden van den filter 
kunnen zijn ontstaan, omgezet in loodsulfaat. 
T en slotte wordt het loodsulfaat zwak gegloeid 
en gewogen, waarna het overeenkomstige ge
wicht aan loodmonoxyde wordt berekend. 

Het affiltreeren van het loodsulfaat mag ook 
geschieden door een zgn. Goochschen kroes. 
Het loodsulfaat wordt dan gegloeid door den 
Goochschen kroes in een asbestring te plaatsen 
in een met een deksel gesloten wij deren gewonen 
kroes, welke laatste met de volle vlam van een 
Téclu brander verhit wordt.". 

2. In artikel 52, onder 4, vervalt : ,, , welke 
met inachtneming van de door het districts 
hoofd verstrekte aanwijzingen moet zijn inge
richt". 

3. In artikel 52, onder 5, vervalt: ,,De 
waschgelegenheden moeten overigens met in
achtneming van daaromtrent door het districts
hoofd gegeven aanwijzingen zijn ingericht.". 

4. In artikel 52, onder 6, wordt in plaats 
van "voor eiken aanwezigen persoon" gelezen: 
"voor eiken persoon, die in dat werklokaal 
werkzaam is,", in plaats van "M3." gelezen: 
"m3", in plaats van "3 M." gelezen : ,,3 m" en 
in plaats van "5 M" gelezen : ,,5 m" . 

5. In artikel 52, onder 7, wordt in plaats 
van "naar het oordeel van den geneeskundige, 
met het onderzoek belast, daarvoor geschikt 
is." gelezen : ,,naar het oordeel van het districts
hoofd daarvoor geschikt is en indien noodig 
voldoende verwarmd is.". 

6. In artikel 52, onder 8, wordt in plaats 
van "met inachtneming van door het districts-
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hoofd gestelde eischen" gelezen : ,,doelmatig" . 
Art. XL. 1. In artikel 56, eerste lid, wordt 

in plaats van "voor eiken arbeider" gelezen: 
"voor elken persoon, die in dat werklokaal 
werkzaam is,", wordt telkens in plaats van 
"M!;'' gelezen : ,,m3:: en wordt in plaats van 
,,M gelezen: ,,m . 

2. In artikel 56, tweede lid, wordt in plaats 
van "M3 .'' gelezen: ,,m3''. 

3. In artikel 56, derde lid, wordt in plaats 
van "2,50 M ." gelezen: ,,2,50 m" en. in plaats 
van "5 M" gelezen : ,,5 m" . 

4. In artikel 56, vierde lid, wordt in plaats 
van "die met een werklokaal" gelezen: ,,die 
met een op dezelfde verdieping gelegen werk
lokaal" en in plaats van "M2 " gelezen : ,,m2

" . 

Art . XLI. Artikel59 wordt gelezen als volgt: 
"Een jeugdig persoon of eene vrouw mag 

geen arbeid verrichten in een winkel of eene 
apotheek : 

A. waar niet gedurende den werktijd op 
doelmatige wijze voldoende toevoer van ver
sçhe lucht en afvoer van bedorven lucht is ge
waarborgd; 

B. waar hinderlijke tocht niet is vermeden ; 
C. indien niet, wanneer het districtshoofd 

zulks als eisch heeft gesteld, die winkel of die 
apotheek bij koude weersgesteldheid tot ten 
minste 10° C. is verwarmd; 

D. indien niet, wanneer het districtshoofd 
zulks als eisch heeft gesteld, een goed werkende 
thermometer is opgehangen op eene door hem 
aangegeven plaats ; 

E. indien niet gezorgd is, dat, ingeval zulks 
door het districtshoofd is geëischt, voor dien 
jeugdigen persoon of die vrouw goed drink
water of andere geschikte alcoholvrij e drank 
kosteloos en in voldoende mate beschikbaar is 
en op doelmatige wijze wordt verstrekt." . 

Art. XLII. 1. Artikel 60, onder 1, eerste 
alinea, wordt vervangen door het volgende : 

"1. Voor hem of haar moet een privaat 
beschikbaar zijn. 

2. Privaten en urinoirs moeten zoodanig zijn 
geplaatst en worden onderhouden, dat zij voor 
de in den winkel of de apotheek arbeidende 
personen, voor wie zij bestemd zijn, gedurende 
bun verblijf aldaar behoorlijk te bereiken en 
te gebruiken zijn. 

3. Ieder privaat moet doelmatig zijn inge
richt, goed rein worden gehouden, voldoende 
zijn geventileerd en verlicht . Het moet over
dekt zijn en zoodanig z(jn afgeschoten, dat het 
bij gebruik behoorlijke afzondering waarborgt.". 

2. Artikel 60, onder l, tweede alinea, wordt 
genummerd 4. 

3. De bestaande onderdeelen, genummerd 
2 en 3, van artikel 60 worden onderscheidenlijk 
genummerd 5 en 6. 

4. Het bestaande onderdeel, genummerd 4 
van artikel 60 vervalt. 

Art. XLIII. Artikel 61, vierde lid, wordt 
gelezen als volgt : 

,,Geen plaats, waar schrijf-, lees- of reken
arbeid wordt verricht, wordt als voldoende en 
doelmatig verlicht beschouwd door kunstlicht, 
tenzij de verlichtingssterkte op het schrijf- of 
leesvlak _overeenkomt met eene verlichtings
sterkte van ten minste 50 internationale lux 
en de lichtbron zoodanig is geplaatst of inge
richt, dat het directe of indirecte licht den per
soon niet hinderlijk in de oogen straalt." . 

Art. XLIV. 1. In artikel 62, tweede lid, 
wordt telkens in plaats van "d.M2." gelezen: 

dm2" 

" 2. Ártikel 62, derde lid, vervalt, 
Art . X~V;, In artikel ~~ wordt in plaats 

van "Celsms gelezen : ,,C .. 
Art. XLVI. 1. In artikel 64, eerste lid, 

wordt in plaats van "voor eiken arbeider" ge
lezen: ,,voor eiken persoon, die in dat werk
lokaal werkzaam is,", wordt telkens in plaats 
va~,,,M3

." gelezen,=, ,,m3
" en wordt in plaats van 

,,M gelezen: ,,m . 
2. In artikel 64, tweede lid , wordt in plaats 

van "2 M. " gelezen: ,,2 m" en in plaats van 
,,5 M" gelezen: ,,5 m". 

3. In artikel 64, derde lid, wordt in plaats 
van "die met een werklokaal" gelezen: ,,die 
met een op dezelfde verdieping gelegen werk
lokaal" en in plaats van "M2 " gelezen: ,,m2 " . 

Art . XL VII. Artikel 65 wordt gelezen als 
volgt: 

"1. H et districtshoofd kan voorwaardelijk 
of onvoorwaardelijk vergunnen, dat een jeug
dig persoon of eene vrouw in een kantoor ar
beid verricht in een werklokaal , dat niet vol
doet aan de in art ikel 61, 62, 63 of 64 gegeven 
voorschriften, indien de arbeid van den jeug
digen persoon of van de vrouw in dat werk
lokaal slechts korten tijd duurt . 

2. Een jeugdig persoon of eene vrouw mag 
in een werklokaal, waarop eene vergunning als 
bedoeld in het eerste lid betrekking heeft, alleen 
arbeid verricnten, zoolang de akte der vergun
ning in het werklokaal is opgehangen. 

3. De vergunning kan te allen tij de door het 
districtshoofd worden ingetrokken, indien de 
daarbij gestelde voorwaarden niet worden na
geleefd. 

4. Eene vergunning, ingevolge artikel 68 
of artikel 69 verleend door Onzen Minister, 
worc~~ niet zonder zijne machtiging ingetrok
ken . . 

Art. XLVIII. l. · In artikel 66, onder 1, 
wordt in plaats van "voor de arbeiders" ge
lezen : ,, voor hem of haar". 

2. In artikel 66, onder 2, wordt in plaats 
van "alle" gelezen: ,,de". 

Art. XLIX. 1. Artikel 67, onder B, wordt 
gelezen als volgt : 

"B. De kleedkamers moeten voldoende zijn 
verlicht en zoo noodig behoorlijk zijn verwarmd 
en van doelmatige zitgelegenheden en doel
matige waschgelegenheden voorzien zijn. ". 

2. Artikel 67, onder C, wordt gelezen als 
volgt: 

,,C. Voor de arbeiders moeten naar seksen ge
scheiden privaten beschikbaar zijn. Ieder pri
vaat moet doelmatig zijn gelegen en ingericht, 
goed r ein worden gehouden en voldoende Z\in 
geventileerd en verlicht. Het moet overdekt 
zijn en zoodanig zijn afgeschoten, dat het bij 
gebruik behoorlijke afzondering waarborgt ." . 

Art. L . Het opschrift van Hoofdstuk VI 
wordt gelezen als volgt : 

HOOFDSTUK VI. 
Algemeene bepalingen.". 

Art. LI. Tusschen het opschrift van Hoofd
stuk VI en artikel 68 wordt een nieuw artikel 
ingevoegd, luidende : 

,,Art. 67bis. Het districtshoofd kan betref
fende de wijze van uitvoering in een bepaald 
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geval van voorschriften, vervat in de artikelen 
7, 8, Sbis, 9, 10, 11, 12, 14, 18, 20, 21, 22, 25, 
28, 29, 30, 32, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 43bis, 
44, 46, 49, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 60, 62, 66 en 
6 7, eischen stellen. 

E en jeugdig persoon of eene vrouw, a ls in 
die artikelen bedoeld, mag den daarin omschre
ven arbeid, waarop die eischen betrekking heb
ben, niet verrichten, indien die eischen niet of 
niet voldoende worden nagekomen. " . 

Art. LIL 1. Artikel 68, eerste tot en met 
derde lid, wordt gelezen al volgt: 

"De eisch, de aanwijzing, het oordeel of 
eenige andere beslissing, als in dit be luit be
doeld, daaronder begrepen eene weigering op 
een verzoek, ingevolge eenige bepaling van dit 
besluit tot het districtshoofd gericht, wordt 
door hem schriftelijk verstrekt. H et schriftelijk 
stuk wordt door hem gedagteekend. 

Bij een eisch, als in dit besluit bedoeld, wordt 
een termijn bepaald, binnen welken er aan be
hoort te zijn voldaan. 

Heeft het hoofd of de bestuurder bezwaar 
tegen eenige beslissing van het districtshoofd, 
als in het eerste lid bedoeld, dan kan hij daar
van binnen 14 dagen na de dagteekening in 
b eroep komen bij Onzen Minister." . 

2. Artikel 68, zesde lid, wordt gelezen als 
volgt: 

,,Wordt bij de beslissing in beroep de beslis
s ing van het districtshoofd geheel of ten deele 
vernietigd of onjuist verklaard, dan treedt de 
beslissing in beroep gegeven in de plaats van 
d e beslis ing, waartegen beroep werd inge. 
steld." . 

Art. LIII. Artikel 69, vijfde lid, wordt gp,
lezen al volgt : 

"Wordt bij de beslissing in beroep de aanvrage 
van het hoofd of den bestuurder geheel of ten 
deele ingewilligd, dan t reedt deze beslissing in 
de plaats van de gelijksoortige besli sing, waar
toe het districtshoofd bevoegd was." . 

Art. LIV. 1. Artikel 71, eerste lid, wordt 
gelezen als volgt : . 

"Indien het districtshoofd ingevolge het elfde 
lid van artikel 35 of betreft:ende de wijze van 
uitvoering daarvan ingevolge artikel 67bis een 
e isch beeft gesteld, zoo deelt bij dit schriftelijk 
mede aan den jeugdigen persoon of de vrouw, 
op wien of wie de ei ch betrekking heeft, be
nevens aan het hoofd of den bestuurder van de 
onderneming, waarin die jeugdige persoon of 
die vrouw arbeid verricht of zou willen ver
richten.". 

2. Artikel 71, vijfde lid, wordt gelezen als 
volgt: 

"Wordt bij de be lissing in beroep de eisch 
geheel of ten deele vernietigd of onjuist ver
klaard, dan treedt deze beslissing in de plaats 
van den eisch, waartegen beroep werd inge
steld .". 

3. In artikel 71, zesde lid, wordt in plaats 
van "bestaat geenerlei verplichting tot naleving 
van de door het districtshoofd gestelde voor
waarden" gelezen: ,,vloeit geenerlei verplich
ting voort uit een eisch" . 

Art. LV. H et opschrift: 

,,HOOFDSTUK VII. 
Slotbepalingen." , 

thans geplaatst boven artikel 72, wordt ge
plaatst boven artikel 73. 

Art. LVI. L Artikel 72, eerste lid, onder b, 
vervalt. 

2. Na het eerste lid van artikel 72 wordt 
een nieuw tweede lid ingevoegd, luidende : 

"2. Door of namens Onzen Minister kan 
bovendien voorwaardelijk vrijstelling worden 
verleend: 

a. van de voorschriften. vervat in artikel 7, 
onder C en D, d, ten aanzien van bij die vrij 
stelling aangewezen werkzaamheden; 

b. van de voorschriften, vervat in artikel 24, 
ten aanzien van bij die vrijstelling aangegeven 
werkzaamheden.". 

Onze Minister van ociale Zaken is belast 
met de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan af
schrift zal worden gezonden aan den R aad van 
State. · 

' -Gravenhage, den 12den Juli 1933. 

WILHELMINA. 
De Minister van Sociale Zaken, 

J. R. 1 o tem a k er de B r u ï n e. 
( Uitgeg . 8 Ail(J . 1933.) 

s. 364 . 

12 Juli 1933. BESLUIT, bepalende de be
kendmaking in het Staatsblad van het op 
31 Mei 1932 te Londen tusschen Neder
land en Groot-Britannië gesloten verdrag 
houdende bepalingen tot het vergemakke-
1 ijken van het voeren van rechtsgedingen 
in burgerlijke en handelszaken (Staatsblad 
1933 n°. 137). 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Gezien de wet van 6 April 1933 (Staatsblad 

n°. 137) tot goedkeuring van het op 31 Mei 
1932 te Londen tusschen N ederland en Groot
B ,·itannië gesloten verdrag, houdende bepa
lingen tot het vergemakkelijken van het voe
ren van rechtsgedingen in burgerlijke en 
handelszaken, waarvan een afdruk bij dit 
besluit is gevoegd; 1 

Overwegende dat de akten van bekrachti
ging van dat verdrag op 28 Juni 1933 te 
Londen zijn uitgewisseld; 

Overwegende mede dat het verdrag overeen
komstig artikel 12 op 29 Juli 1933 voor het 
Rijk in Europa zal in werking treden; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van 6 Juli 1933, Direc
t ie van het Protocol, n°. 22130; 

· Hebben goedgevonden en verstaan: 
meergenoemd verdrag te doen bekendmaken 

door de plaatsing van dit besluit in het 
Staatsblad. 

Onze Ministers Hoofden van Departemen
ten van Algeme~n Bestuur zijn, ieder voor 
zooveel hem aangaat, belast met de uitvoering 
van hetgeen ten deze wordt vereischt. 

's-Gravenhage, den 12den Juli 1933. 
WILHELM! A. 

De Minister van Buitenl andsche Zaken, 
De Graeff. 

( Uitgeg . 21 J uli 1933.) 

l Zie voor de tekst van het verdrag Staats
blad 1933, n°. 137. 
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s. 365 . 

12 Juli 1933. BESLUIT, bepalende de be
kendmaking in het Staatsblad van het op 
12 October 1929 te Warschau gesloten ver
drag tot het brengen van eenheid in eenige 
bepalingen inzake het internationale lucht
vervoer alsmede van het daarbij behoo
rende additioneel protocol (Staatsblad 
1933, n°. 149). 

Wij WILHELMINA, enz . : 
Gezien de wet van 6 April 1933 (Staatsblad 

n°. 149), houdende goedkeuring van het op 
12 October 1929 te Warschau ge loten verdrag 
tot het brengen van eenheid in eenige bepa
lingen inzake het internationale luchtvervoer 
alsmede van het daarbij behoorende additioneel 
protocol, waarv;an een afdruk en een vertaling 
bij dit besluit zijn gevoegd. 1 

Overwegende dat genoemd verdrag met bij
behoorend protocol door Ons is beluachtigd 
en dat Onze akte van bekrachtiging op 1 Juli 
1933 te Warschau in de archieven van het Pool
sche Ministerie van Buitenlandsche Zaken is 
nedergelegd ; 

Overwegende dat Wij bii de bekrachtiging 
geen gebruik hebben gemaakt van de bevoegd
heid die Wij Ons bij artikel II van bovenge
noemde wet hebben voorbehouden; 

Overwegende mede dat het verdrag m et 
protocol op 29 September 1933 voor Nederland, 
Nederlandsch-Indië, Suriname en Curaçao zal 
in werking treden ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van 7 Juli 1933, Directie 
van het Protocol n°. 22220; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
meergenoemd verdrag en protocol alsmede 

<le vertalingen daarvan te doen bekendmaken 
-door de plaatsing van dit besluit in het Staatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur zijn, ieder voor zooveel 
h em aangaat, belast met de uitvoering van het
geen ten deze wordt vereischt. 

's-Gravenhage, den 12den Juli 1933. 
WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
De G ra e f f. 

(Uitgeg. 25 J uli 1933.) 

Vertaling. 

VERDRAG tot het brengen van eenheid in eenige 
bepalingen inzake het internationale lucht
vervoer. 

(Opsomming van Staatshoofden) 

het nut erkend hebbende van op eenvormige 
wijze de voorwaarden van het internationale 
luchtvervoer te regelen met betrekking tot de 
voor dit vervoer gebezigde documenten en de 
aansprakelijkheid van den vervoerder, 

hebben tot dat doel benoemd hunne respec
tieveliike gevolmachtigden die, behoorlijk ge
machtigd, het volgende verdrag hebben gesloten 
en onderteekend : 

1 Zie voor de Fransche tekst van het verdrag 
Staatsblad 1933, n°. 149. 

L. & S. 1933. 

HOOFDSTUK I. 

Onderwerp. Definities . 

Art. 1. 1. Dit Verdrag is toepasselijk op 
alle internationaal vervoer van personen, bagage 
of goederen, dat met luchtvaartuigen tegen 
betaling plaats heeft. H et is eveneens toepasse
lijk op het kosteloos vervoer met luchtvaar
tuigen, door een luchtvervoeronderneming be
werkstelligd. 

2. Onder "internationaa] vervoer" in den 
zin van dit Verdrag wordt verstaan alle ver
voer, waarbij in den geest als tusschen partijen 
is overeengekomen, de plaats van vertrek en 
van bestemming, zij er al dan niet onderbreking 
van het vervoer of overlading, zijn gelegen 
hetzij op het grondgebied van twee Hooge 
Verdragsluitende Partijen, hetzij op het grond
gebied van een enkele Hooge Verdragsluitende 
Partij, indien een tusschenlanding wordt voor
zien binnen een gebied, onderworpen aan de 
souvereiniteit, aan de suzereiniteit, aan het 
mandaat of aan het gezag van een andere 
Mogendheid, ook als dat is een niet -Verdrag
sluitende. H et vervoer, zonder een zoodanige 
tusschenlanding, tusschen gebieden, onderwor
pen aan de souvereiniteit, aan de suzereiniteit, 
aan het mandaat of aan het gezag van dezelfde 
Hooge Verdragsluitende Partij, wordt niet be
schouwd als internationaal in den zin van dit 
Verdrag. 

3. Het vervoer, te bewerkstelligen achtereen
volgens äoor verschillende luchtvervoerders, 
wordt voor de toepassing van dit Verdrag ge
acht een enkel vervoer te vormen, wanneer het 
door de partijen als een enkele handeling is be
schouwd, of het nu in den vorm van een enkele 
overeenkomst, dan wel in den vorm van een 
reeks van overeenkomsten is gesloten, en het 
verliest zijn internationaal karakter niet door de 
omstandigheid, dat een enkele overeenkomst of 
een reeks van overeenkomsten ten volle moeten 
worden uitgevoerd binnen een gebied, onder
worpen aan de souvereiniteit, aan de suzereini
teit, aan het mandaat of aan het gezag van 
eenzelfde Hooge Verdragsluitende Partij. 

Art. 2. 1. Het Verdrag is op vervoer, be
werkstelligd door den Staat of door andere 
openbare lichamen, van toepassing onder de 
voorwaarden, bedoeld in artikel 1. 

2. Van de toepassing van dit Verdrag is uit
gezonderd het vervoer, bewerkstelligd onder 
vigueur van internationale postverdragen. 

HOOFDSTUK II. 

Vervoerbewijzen. 

D e e 1 I. R e i s b i 1 j e t . 

Art. 3. 1. Bij het vervoer van reizigers is 
de vervoerder verplicht een reisbiljet uit te 
reiken, dat de volgende gegevens moet be
vatten: 

a. de plaats en den datum van afgifte ; 
b. de plaatsen van vertrek en van bestem

ming; 
c. de tusschenlandingen, die zijn voorzien, 

behoudens de bevoegdheid van den vervoerder 
om te bedingen, dat hij in geval van nood
zaak daarin verandering kan brengen, en zonder 
dat die verandering het vervoer zijn interna
tionaal karakter dan doen verliezen ; 

27 
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d. den naam en het adres van den vervoer
der of de vervoerders ; 

e. de mededeeling, dat het vervoer onderwor
pen is aan de regeling, die bij dit Verdrag om
trent de aansprakelijkheid is getroffen. 

2. H et ontbreken van het bilj et , een on
nauwkeurigheid daarin of het verlies van het 
biljet heeft invloed noch op het bestaan, noch 
op de geldigheid van de v ervoerovereenkomst, 
welke desongeacht zal zij n onderworpen aan 
de bepalingen van dit Verdrag. Indien evenwel 
de vervoerder den r eiziger aanneemt, zonder 
da t een reisbilj et is uitgereikt, heeft hjj niet 
het recht zich t e beroepen op de bepalingen 
van dit Verdrag, welke zijne aansprakelijkh eid 
uitsluite n of b ep erke n. 

D e e 1 II. B a g a g e b i l j e t . 
Art. 4. 1. B~j het vervoer van bagage, 

daaronder niet begrepen kleine voorwerpen 
voor persoonlijk gebruik, die de reiziger b ij zich 
houdt, is de vervoerder verplicht een bagage
bilj et uit t e reiken. 

2. H et bagagebilj et wordt opgemaakt in 
twee exemplaren, het eene voor den reiziger, 
het andere voor den vervoerder. 

3. H et moet de volgende gegevens bevatten : 
a. de plaats en den datum van de uitgifte ; 
b. de plaatsen van ver trek en van bestem

ming ; 
c. den naam en het adres van den vervoer

der of de vervoerders ; 
d. het nummer van het reisbilj et: 
e. de mededeeling, dat de afgifte van de 

bagage geschied t aan den houder van het be
wij s; 

/. het aantal en het gewicht van de colli ; 
g. het bedrag der waarde, aangegeven over

eenkomstig artikel 22, tweede lid ; 
h. de mededeeling, dat het vervoer is onder

worpen aan de regeling, die bij dit Verdrag 
omtrent de aansprakelijkheid is getrofl;en. 

4. H et ontbreken van het bagagebilj et, -een 
onnauwkeurigheid daarin, of het verlies van 
het bilj et heeft invloed noch op het bestaan, 
noch op de geldigheid van de vervoerovereen
komst, welke desongeacht zal zijn onderworpen 
aan de bepalingen van dit Verdrag. Indien 
evenwel de vervoerder de bagage aanneemt, 
zonder dat een bilj et is uitgereik t , of indien 
het bilj et niet de gegevens bevat, bedoeld onder 
de letters d, f, h, heeft de vervoerder niet het 
recht zich ,t e beroepen op de bepalingen van 
dit Verdrag, welke zijn aansprakelijkheid uit
sluiten of beperken. 

D e e I III. L u c h tv r a c h t b r i e f. 
Art . 5. 1. Elke vervoerder van goederen 

heeft het recht van den afzender te vorderen 
een bewij sstuk, ,, luéhtvrachtbrief" genaamd, 
op te maken en af t e geven ; elke afzender heeft 
het recht van den vervoerder te vorderen da t 
stuk aan te nemen. 

2. Echter is het ontbreken van dat be
wijsstuk, ·een onnauwkeurigheid daarin of het 
verlies van dat stuk van invloed noch op het 
bestaan noch op de geldigheid van de vervoer
overeenkomst, welke desongeacht onderworpen 
is aan de bepalingen van dit Verdrag, behoudens 
de voorschriften van artikel 9. 

Art. 6. 1. De luchtvrachtbrief word t door 
den afzender opgemaakt in drie oorspronkelijke 

exemplaren en afgegeven m et de goederen. 
2. H et eerste exemplaar bevat de vermel

ding " voor den vervoerder" ; het wordt ge
teekend door den afzender. H et tweede exem
plaar bevat de vermelding "voor den geadres
seerde" ; het wordt geteekend door den afzender 
en den vervoerder en het gaat met de goederen 
mede. H et derde exemplaar wordt geteekend 
door den vervoerder en door dezen uitgereikt 
aan den afzender, na ontvangst van de goederen. 

3. De handteekening van den vervoerder 
moet worden geplaatst dadelijk bij het aan
nemen van de goederen. 

4. De handteekening van den vervoerder 
kan worden vervangen door een stempel ; die 
van d e n a fzender k a n worden g edrukt of v er
vangen door een stempel. 

5. I ndien op verzoek van den afzender de 
vervoerder den luchtvrachtbrief opmaakt, 
wordt hij behouden s tegenbewij s geacht t e 
handelen voor rekening van den afzender. 

Art. 7. Wanneer er ver cheidene colli zijn , 
heeft de vervoerder van goederen het recht van 
den afzender te vorderen, verschillende luch t 
vrachtbrieven op te maken. 

Art. 8. De luchtvrachtbrief moet de volgende 
gegevens bevatten : 

a. de plaats, waar het stuk is opgemaakt, 
en den datum, waarop dit is geschied; 

b. de plaatsen van ver trek en van bestem
ming; 

c. de tusschenlandingen, die zijn voorzien , 
behoudens de bevoegdheid van den vervoerder 
om te bedingen, dat hij daarin , in geval van 
noodzaak, verandering kan brengen en zonder 
dat die verandering het vervoer zijn internatio
naal karakter kan doen verliezen ; 

d. den naam en het adres van den afzender ; 
e. den naam en het adres van den eersten 

vervoerder ; 
/. den naam en het adres van den geadres

seerde, zoo noodig ; 
g. den aard van de !,loederen ; 
h. het aantal , de wiJ ze van verpakking, de 

bijzondere kenmerken of de nummers der colli ; 
i. het gewicht, de hoeveelheid, den omvang 

of de afmetingen der goederen ; 
j. den uiterlijken staat van de goederen en 

van de verpakking ; 
k. den vervoerprijs, indien die is bedongen,. 

den datum en de plaats van betaling en de per
soon , die moet betalen ; 

l . indien de verzending tegen rembours. 
geschied t , den prij s der goederen en mogelijk 
het bedrag der kosten ; 

m. het bedrag van de waarde, aangegeven 
overeenkomstig artikel 22, tweede lid ; 

n. het aantal exemplaren van den lucht
vrachtbrief ; 

o. de aan den vervoerder overgegeven stuk
ken , om mede t e gaan m et den luchtvracht
brief ; 

p. den duur van het vervoer en een beknopte 
aanwijzing van de t e volgen route (via), indien 
die zijn bedongen ; 

q. de mededeeling, dat het vervoer onder
worpen is aan de regeling, welke bij dit Ver
drag omtrent de aansprakelijkheid is getroffen .. 

Art. 9. Indien de vervoerder goederen aan
neemt, zonder da t een luchtvrachtbrieïis óp
gemaakt, of indien deze brief niet al de gegevens. 
bevat, genoemd in artikel 8 (a t /m i en q)~ 
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heeft de vervoerder niet het recht zich te be
roepen op de bepalingen van dit Verdrag, welke 
zijne aansprakelijkheid uitsluiten of beperken. 

Art. 10. 1. De afzender is aansprakelijk 
voor de juistheid van de mededeelingen en de 
verklaringen betref(ende de goederen, welke 
hij op den luchtvrachtbrief aanteekent. 

2. Hij draagt de aansprakelijkheid voor alle 
schade, door den vervoerder of door anderen 
a ls gevolg van zijn onnauwkeurige, onjuiste of 
onvolledige m ed ed eelingen en verklaringen ge
leden. 

Art. ll. 1. De luchtvrachtbrief strekt, be
houdens tegenbewij s, tot bewijs van het sluiten 
van de overeenkomst, van de ontvangst van de 
goederen en van de voorwaarden van het ver
voer. 

2. De opgaven in den luchtvrachtbrief be
treffende het gewicht, de afmetingen en de ver
pakking der goederen, alsook betref(ende het 
aantal der colli , hebben kracht van bewijs, be
houdens t egenbewijs ; die betref(ende de hoe
veelheid, den omvang en den toestand der 
goederen strekken tegenover den vervoerder 
enkel tot bewijs, voor zoover zij door d ezen 
juist zijn bevonden in tegenwoordigheid van 
den afzender, en dit is vastgesteld in den lucht
vrachtbrief, of indien het betr eft opgaven be
tref(ende den uiterlijken staat der goederen. 

Art. 12. 1. De afzender heeft het recht, 
onder voorwaarde, dat luj al de uit de vervoer
overeenkomst voortvloeiende verplichtingen 
naleeft, over de goederen te beschikken, hetzij 
door deze op het luchtvaartterrein van vertrek 
of van bestemming terug te nemen, h etzij door 
deze gedurende de reis tijdens een landing op 
te houden, hetzij door deze te doen afleveren 
op de plaats van bestemming of tijdens de r eis 
aan een anderen p ersoon dan den op d en lucht 
vrachtbrief aangegeven geadresseerde, hetzij 
door terugzending te vragen naar het lucht
vaartterrein van vertrek, voor zoover de uit
oefening van dat recht noch aan den vervoer
der, noch aan de andere afzenders nadeel doet, 
en m et de verplichting de daaruit voortspruiten
d e kosten te vergoeden. 

2. In geval het uitvoeren van d e opdrachten 
van den afzender onmogelijk is, moet de ver
voerder dezen daarvan onmiddellijk verwittigen. 

3. Indien de vervoerder handelt naar de 
opdrachten van den afzender inzake de beschik
king over de goederen, zonder overlegging te 
eischen van het aan dezen afgegeven exem
plaar van den luchtvrachtbrief, zal hij, be
houdens verhaal op den afzender, verant- · 
woordelijk zijn voor de schade, die door dit feit 
zou kunnen worden veroorzaakt aan hem, die 
op regelmatige wijze in het bezit is van den 
luchtvrachtbrief. 

4. H et recht van den afzender houdt op te 
bestaan op het oogenblik, waarop dat van den 
geadresseerde begint, overeenkom stig het hier
onder volgend artikel 13. Indien echter de ge
adresseerde den luchtvrachtbrief of de goederen 
weigert, of indien hij niet bereikt kan worden, 
herkrijgt de afzender zijn beschikkingsrecht. 

Art. 13. 1. Behoudens in de gevallen, in 
het vorige artikel aangeduid, heeft de geadres
seerde het recht, om dadelijk na aankomst van 
de goederen t er plaatse van bestemming van 
den vervoerder t e vorderen hem d en lucht
vrachtbrief over te geven en hem de goederen 

af t e leveren tegen betaling van de verschul
digde bedragen en onder naleving van de be
palingen voor het vervoer, aangegeven in den 
luchtvrachtbrief. 

2. Behoudens t egenbeding moet de vervoer
der den geadresseerde dadelijk met de aan
komst van de goederen in kennis stellen. 

3. Indien het verlies van de goederen door 
den vervoerder wordt erkend, of indien de 
goederen na verloop van een t ermijn van zeven 
aagen, nadat zij h adden moeten aankomen, 
niet zijn aangekomen, is de geadresseerde ge
r echtigd tegenover den vervoerder de rechten 
te doen gelden, die uit d e vervoerovereenkomst 
voortvloeien. 

Art. 14. De afzender en de geadresseerde 
kunnen ieder op zijn eigen naam al de rechten 
doen gelden, welke hun onderscheidenlijk bij 
de artikelen 12 en 13 zij n toegekend, hetzij 
zij handelen in hun eigen belang, hetzij in het 
belang van een ander, op voorwaarde, dat zij 
d e verplichtingen, welke de overeenkomst op
legt, uitvoeren. 

Art. 15. 1. De artikelen 12, 13 en 14 doen 
niet te kort aan de verhouding tusschen den 
afzender en den geadresseerde onderling, noch 
aan de verhouding van derden, wier rechten 
afkomstig zijn, hetzij van den afzender, hetzij 
van den geadresseerde. 

2. Elk beding, waarbij van de bepalingen 
der artikelen 12, 13 en 14 wordt afgeweken, 
moet in den luchtvracht brief worden inge
schreven . 

Art. 16. 1. De afzender is verplicht de in
lichtingen te verschaf(en en bij den luchtvracht
brief de stukken te voegen, welke, vóór de af
gifte van de goederen aau den geadresseerde, 
noodig zijn om aan de formaliteiten in zake 
douane, plaatselijke rechten of politie te vol
doen . De afzender is tegenover den vervoerder 
verantwoordelijk voor alle schade, die het ge
volg zou kunnen zijn van het ont breken, de 
onvolledigheid of de onnauwkeurigheid van die 
inlichtingen en stukken, behoudens in geval 
van schuld aan de zijde van den vervoerder of 
van zijn ondergeschikten. 

2. De vervoerder is niet gehouden te onder
zoeken, of die inlichtingen en stukken juist of 
voldoende zijn. 

HOOFDSTUK TIL 

Aan.sprakelijkheid van den vervoerder. 
Art. 17. De vervoerder is aansprakelijk voor 

schade, ontstaan in geval van dood, verwonding 
of eenig ander lichamelijk letsel door een reiziger 
geleden, wanneer het ongeval, dat de schade 
veroorzaakte, plaats heeft gehad aan boord 
van het luchtvaartuig of tijdens eenige hande
ling verband houdende met het aan boord gaan 
en het verlaten van het luchtvaartuig . 

Art. 18. 1. De vervoerder is aansprakelijk 
voor schade, ontstaan in geval van vernieling, 
verlies of beschadiging van aangegeven bagage 
of van goederen, wanneer het voorval, dat d e 
schade veroorzaakte, plaats heeft gehad tijdens 
het luchtvervoer. 

2. H et luchtvervoer, in den zin van het 
vorige lid, omvat het tijdperk, gedurende het
welk d e bagage of de goederen zich onder d e 
hoede van den vervoerder bevinden, hetzij dat 
dit is op een luchtvaartterrein of aan boord 
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van een luchtvaartuig of waar dan ook in geval 
van landing buiten een luchtvaartterrein. 

3. Het tijdperk van het luchtvervoer omvat 
niet eenig vervoer t e land , ter zee of op binnen
wateren, bewerkstelligd buiten een luchtvaart
terrein. Wanneer evenwel zoodanig vervoer 
plaats heeft ter uitvoering van de luchtvervoer
overeenkomst in verband met het inladen, de 
aflevering of de overlading, wordt elke schade, 
behoudens t egenbewij s geacht het gevolg te zijn 
van een gebeurtenis, welke tijdens het lucht
vervoer plaats had. 

Art. 19. De vervoerder is aansprakelijk voor 
de schade, voortspr uitende uit vertraging in 
het luchtvervoer van reizigers, bagage of goe
deren . 

Art . 20. 1. De vervoerder is niet aanspra 
kelijk, indien hij bewij st, dat hij en zijn onder
geschikten alle maatregelen hebben genomen, 
noodig om de schade te vermijden, of dat het 
hun onmogelijk was, die maatregelen te nemen. 

2. Bij het vervoer van goederen en bagage 
is de vervoerder niet aansprakelijk, indien hij 
bewijst, dat de schade het gevolg is van een 
fout, begaan bij de besturing, bij de leiding 
van de vaart van het luchtvaartuig of bij de 
navigatie, en dat, in alle andere opzichten, hij 
en zijn ondergeschikten alle maatregelen hebben 
genomen noodig om de schade te vermijden. 

Art. 21. 1. In het geval, dat de vervoerder 
bewij st, dat de schuld van de getrofi;en persoon 
de schade .heeft veroorzaakt, of daartoe heeft 
bijgedragen, kan de rechter overeenkomstig 
de voorschriften van de wet van zijn eigen land, 
de aansprakelijkheid van den vervoerder ter 
zijde stellen of verminderen. 

Art. 22. 1. Bij het vervoer van personen 
is de aansprakelijkheid van den vervoerder 
jegens eiken reiziger beperkt tot het bedrag van 
honderdvijfentwintigduizend francs. In het 
geval, dat volgens de wet van den rechter, voor 
wien de vordering wordt aanhangig gemaakt, 
de schadeloosstelling kan worden bepaald in 
den vorm van een rente, mag de hoofdsom van 
de rente die grens niet te boven gaan. Evenwel 
kan de reiziger door een bijzondere overeen
komst met den vervoerder een hoogere grens 
voor de aansprakelijkheid'-bepalen. 

2. Bij het vervoer van aangegeven bagage 
en van goederen is de aansprakelijkheid van 
den vervoerder beperkt tot het bedrag van 
tweehonderdvijftig francs per kg, behoudens 
bijzondere verklaring omtrent belang bij de 
aflevering, door den afzender bij de afgifte van 
de colli aan den vervoerder gedaan, en tegen 
betaling eventueel van een verhoogd tarief. 
In dat geval is de vervoerder verplicht te be
talen tot het bedrag van de opgegeven som, 
tenzij hij bewijst, dat deze het werkelijke be
lang van den afzender bij de aflevering te boven 
gaat. 

3. Voor wat betreft de voorwerpen, welke de 
reiziger bij zich houdt, is de aansprakelij kheid 
van den vervoerder beperkt tot vijfduizend 
francs per r eiziger. 

4. De hierboven aangegeven bedragen wor
den geacht betrekking te hebben op den Fran
schen frank, gesteld op vijf en zestig en een half 
milligram goud van een gehalte van negen
honderd duizendste fijn . Zij kunnen in elke 
nationale munt in ronde cijfers omgezet worden. 

Art. 23. Elk beding, strekkende om den 

vervoerder te onthefi;en van zijne aansprake
lijkheid of om een lagere grens vast te stellen 
dan die, welke in dit Verdrag is bepaald, is 
nietig en van onwaarde, maar de nietigheid 
van dat beding heeft niet de nietigheid t en ge
volge van de overeenkomst, welke onderworpen 
blijft aan de bepalingen van dit Verdrag. 

Art. 24. 1. In de gevallen, bedoeld bij de 
artikelen 18 en 19, kan elke rechtsvordering 
terzake van de aansprakelijkheid, op welken 
grond zij ook steune, slechts worden ingesteld 
onder de voorwaarden en binnen de grenzen 
bedoeld bij dit Verdrag. 

2. In de gevallen, bedoeld bij artikel 17, zijn 
de bepalingen van het vorige lid eveneens van 
toepassing, zonder dat hiermede iets bepaald is 
omtrent de personen, die een vordering kunnen 
instellen, of omtrent hun onderscheiden rechten. 

Art . 25. 1. De vervoerder heeft niet het 
r echt zich te beroepen op de bepalingen van 
dit Verdrag, welke zijn aansprakelijkheid uit
sluiten of beperken, indien de schade het gevolg 
is van zijn opzet of van schuld zijnerzijds, die 
volgens de wet van den rechter, voor wien de· 
vordering wordt aanhangig gemaakt, met opzet 
wordt gelijkgesteld. 

2. Dit recht is hem eveneens ontzegd, indien 
de schade onder dezelfde omstandigheden is 
veroorzaakt door een van zijn ondergeschikten, 
handelende in de uitoefening van zijn dienst
betrekking. 

Art . 26. 1. De aanneming door den geadres
seerde, zonder protest, van de bagage en de 
goederen vestigt, behoudens tegenbewijs, het 
vermoeden, dat de goederen in goeden staat 
en in overeenstemming met het vervoerbewijs 
zijn afgeleverd. · 

2. In geval vanlbeschadiging moet de ge
adresseerde protest doen aan den vervoerder 
onmiddellijk na ontdekking van de beschadi
ging en uiterlijk binnen een termijn van drie 
dagen voor de bagage en van zeven dagen voor 
de goederen, t e rekenen van de aanneming. In 
geval van vertraging moet het protest worden 
gedaan uiterlijk binnen veertien dagen te 
r ekenen van den dag, waarop de bagage of de 
goederen te zijner beschikking zijn gesteld. 

3. Elk protest moet worden ingebracht door 
middel van een op het vervoerbewijs gesteld 
voorbehoud of door een ander geschrift, ver
zonden binnen den voor dat protest aangegeven 
t ermijn . 

4. Bij gebreke van protest binnen de voor
geschreven termijnen is elke rechtsvordering 
tegen den vervoerder niet ontvankelijk, tenzij 
in geval van bedrog van dezen. 

Art . 27. In geval van overlijden van den 
schuldenaar wordt de rechtsvordering terzake 
van de aansprakelijkheid binnen de door dit 
Verdrag aangegeven grenzen ingesteld tegen 
diens r echtverkrijgenden . 

Art. 28. 1. De rechtsvordering terzake van 
de aansprakelijkheid moet ter keuze van den 
eischer worden ingesteld binnen het gebied 
van een der Hooge Verdragsluitende Partijen, 
hetzij voor den rech ter van de woonplaats van 
den vervoerder, van den hoofdzetel van diens 
onderneming of van de plaats, waar hij een 
bureau heeft, door welks zorg de overeenkomst 
is gesloten, hetzij voor den rechter van de plaats 
van bestemming. 

2. De rechtspleging wordt beheerscht door 
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de wet van den rechter, voor wien de vordering 
is aanhangig gemaakt. 

Art . 29 . 1. De r echt vordering terzake van 
de aansprakelijkheid moet, op straffe van ver
val, worden ingesteld binnen een termijn van 
twee jaar, te rekenen van de aankomst ter be
stemming, of van den dag, waarop het lucht
vaartuig had moeten aankom en, of van de 
onderbreking van het vervoer. 

2. De wijze van de berekening van den ter
mijn wordt beheerscht door de wet van den 
r echter , voor wien de vordering is aanhangig 
gemaakt. 

Art. 30. 1. In de gevallen dat het vervoer 
beheerscht wordt door het gestelde in het derde 
lid van artikel l , en dat het bewerkstelligd moet 
worden achtereenvolgens door verschillende 
vervoerders, is elke vervoerder, die reizigers, 
bagage of goederen aanneemt, onderworpen 
aan de in dit Verdrag gestelde bepalingen, en 
wordt hij geacht een der pa.r tijen te zijn, die 
de vervoerovereenkomst hebben gesloten, voor 
zoover die overeenkomst betrekking heeft op 
het deel van het vervoer, dat onder zijn toe
zicht is bewerkstelligd. 

2. In geval van zoodanig vervoer hebben 
de reiziger of zijn rechtverkrijgenden enkel ver
haal op den vervoerder, die het vervoer heeft 
bewerkstelligd , gedurende hetwelk het ongeval 
of de vertraging plaats vond, behalve in het 
geval , dat de eerste vervoerder bij uitdrukke
lijk beding de aansprakelijkheid voor de geheele 
reis op zich heeft genomen. 

3. Indien het bagage of goederen betreft, 
heeft de afzender verhaal op den eersten ver
voerder, en de geadresseerde, die recht op af
gif te heeft , heeft verhaal tegen den laatsten 
vervoerder, en beiden kunnen daarenboven 
den vervoerder aanspreken, d ie het vervoer 
beeft bewerkstelligd, gedurende hetwelk de 
vernieling, het ver! ies , de be chadiging of de 
vertraging plaats had. Deze vervoerders zij n 
hoofdelijk aansprakelijk tegenover den afzender 
en den geadresseerde. 

HOOFDSTUK IV. 
B epalingen betrefjende gecombineerd vervoer. 
Art. 31. 1. In geval van gecombineerd 

vervoer, dat plaats heeft gedeeltelijk door de 
lucht en gedeeltelijk met eenig ander middel 
van vervoer, zijn de bepalingen van dit Ver
drag enkel toepasRelijk op het luchtvervoer, 
en dat slech ts indien dit aan de voorwaarden 
van artikel 1 beantwoordt. 

2. Geen bepaling van dit Verdrag belet 
partij en om in geval van gecombineerd vervoer 
in het luchtvervoerbewijs voorwaarden op te 
nemen betrE>ftende andere wijzen van vervoer, 
op voorwaarde, dat de bepalingen van dit Ver
drag voor wat bet.reft het luchtvervoer worden 
in acht genomen. 

HOOFDSTUK V. 
Algemeene bepalingen en slotbepalingen. 

Art. 32. 1. Nietig zijn alle bedingen in de 
vervoerovereenkomst en alle bijzondere over
eenkomsten, getroffen vóór het ontstaan van 
de schade, waarbij de partijen van de be
palingen van dit Verdrag zouden afwij ken, 
hetzij door aanwijzing van een wet, die zou 
moeten worden toegepast, hetzij door een wijzi-

ging van de voorschriften betreffende de be
voegdheid des rechters. Echter zijn ten aan
zien van het vervoer van goederen bedingen 
betrefl:ende arbitrage toegelaten binnen de 
grenzen van dit Verdrag, wanneer de arbitrage 
plaats moet hebben binnen het rechtsgebied 
van de rech ters, bedoeld in artikel 28, eerste lid. 

Art. 33. Geen bepaling van dit Verdrag kan 
een vervoerder beletten het sluiten van een 
vervoerovereenkomst te weigeren of regelingen 
te treffen, welke niet in tegenspraak zijn met 
de bepalingen van dit Verdrag. 

Art . 34. Dit Verdrng is niet van toepassing 
op het internationale luch tvervoer, dat bij wijze 
van eer ste proef door luchtvaartondernemingen 
wordt bewerkstelligd met het oog op de ,7 es
tiging van geregelde luchtlijnen, noch op het 
vervoer, dat in bijzondere omstandigheden 
buiten elke normale uitoefening van het lucht
vaartbedrijf plaats beeft . 

Art. 35. Wanneer in dit Verdrng sprake is 
van dagen , worden kalenderdagen en niet werk
dagen bedoeld. 

Art. 36. Dit Verdrag is gesteld in de Fran
sche taal in één enkel exemplaar, dat zal b lijven 
bernsten in de archieven van het Poolsche 
Ministerie van Buitenlandsche Zaken , en waar
van een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift 
door de Poolsche R egeering zal worden overge
legd aan de R egeering van elke der Hooge Ver
dragsluitende Partij en . 

Art . 37. 1. Dit Verdrag zal bekracht igd 
worden. De bekrachtigingsoorkonden zullen 
worden nedergelegd in de archie,7 en van het 
Poolsche Ministerie van Buitenlandsche Zaken, 
dat van die nederlegging kennis zal geven aan 
de R egeering van elke der Hooge Verdrag
sluitende P artij en. 

2. Zoodra d it Verdrag zal zijn bekrachtigd 
door vijf der Hooge Verdragsluitende Partij en, 
zal het t usschen deze van kracht worden op den 
negentigsten dag na de nederlegging van de 
vijfde bekrachtiging. Daarna zal het van kracht 
worden tusschen de Hooge Verdrags luitende 
Partij en, die het bekrach tigd hebben , en de 
Hooge Verdragslui tende P artij , die haar oor
konde van bekrachtiging zal neerleggen, op den 
negentigsten dag na die nederlegging. 

a. Door de zorg van de R egeering van de 
Poolsche R epubliek zal aan de Regeering van 
elke der Hooge Verdragsluitende Partij en de 
datum van inwerkingtreding va n dit Verdrag 
alsook de datum van de nederlegging van elke 
bekrachtigingsoorkonde worden medegedeeld. 

Art . 38. 1. De toetreding tot dit Verdrag 
blijft, na zijn inwerkingtreding, voor alle Staten 
openstaan. 

2. De toetreding heeft plaats door eene 
kennisgeving, gericht tot de R egeering der 
Poolsche R epubliek, die daarvan mededeeling 
doet aan de R egeering van elke der H ooge 
Verdragsluitende Partijen . 

3. D e toetreding wordt van kracht van af 
den negentigsten dag na de aan de R egeering 
van de P oolsche R epubliek gedane kennis
geving. 

Art. 39. 1. E lke der Hooge Verdragslui
tende Partij en kan dit Verdrag opzeggen door 
eene kennisgeving, gedaan aan de Regeering 
der Poolsche Republiek, die daarvan onm id
dellijk mededeeling zal doen aan de R egeering 
van elke der Hooge Verdragsluitende Partij en 
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2. De opzegging wordt van kracht zes maan
den na de kennisgeving van de opzegging en 
enkel ten aanzien van de Partij, die daartoe 
is overgegaan . 

Art. 40 1. De Hooge Verdragsluitende 
Partijen kunnen ten tijde vandeonderteekening, 
van de nederlegging van de bekrachtigings
oorkonde of van haar toetreding, verklaren, 
dat het aanvaarden van dit Verdrag niet geldt 
ten aanzien van het geheel of van een gedeelte 
van hare koloniën, protectoraten of mandaats
gebieden, of eenig ander gebied, onderworpen 
aan hare souvereiniteit of aan haar gezag, of 
ten aanzien van eenig ander gebied onder 
suzerei ni tei t. 

2. Dientengevolge kunnen Zij later, aldus 
los van haar oorspronkelijke verklaring, afzon
derlijk toetreden voor het geheel of voor een 
gedeelte van hare koloniën, protectoraten, man
daatsgebied of eenig ander gebied, onderworpen 
aan hare souvereiniteit of aan haar gezag, of 
voor eenig gebied onder suzereiniteit. 

3. Zij kunnen eveneens, overeenkomstig de 
bepalingen van dit Verdrag; hetzelve opzeggen 
afzonderlijk of voor het geheel of voor een ge
deelte van hare koloniën, protectoraten, man
daatsgebieden, of eenig ander gebied, onder
worpen aan hare souvereiniteit of aan ha.ar ge
zag, of voor eenig ander gebied onder suze
reiniteit. 

Art. 41. Elke der Hooge Verdragsluitende 
Partijen heeft de bevoegdheid, maar zulks niet 
eerder dan twee jaar na de inwerkingtreding 
van dit Verdrag, het bijeenkomen van een nieuwe 
Internationale Conferentie uit te lokken, met 
het doel de verbeteringen na te gaan, welke in 
dit Verdrag zouden kunnen worden aange
bracht. Zij zal zich te dien einde wenden tot 
de Regeering der Fransche Republiek, die de 
maatregelen zal trefl;en noodig om die Confe
rentie voor te bereiden. 

Dit Verdrag, gesloten te Warschau op den 
12den October 1929, blijft open voor onder
teekening tot den 3lsten Januari 1930. 

( V OUJen de onderteekeningen.) 

ADDITIONEEL PROTOCOL. 

Ad art. 2. De Hooge Verdragsluitende Par
tijen behouden zich het recht voor ten tijde van 
de bekrachtiging of van de toetreding te ver
klaren, dat artikel 2, eerste lid, van dit Ver
drag niet van toepassing zal zijn op het inter
nationale luchtvervoer, bewerkstelligd recht
streeks door den Staat, zijne koloniën, protec
toraten, mandaatsgebieden of eenig ander ge
bied onder zijne souvereiniteit, zijne suzereini
teit of zijn gezag. 

( Volgen de onderteekeningen.) 

s. 366. 

14 J uli 1933. BESLUIT, waarbij met toe
passing van artikel 16 der Bedrijvenwet 
(Staatsblad 1928, n°. 249) restanten op 
enkele artikelen van de begrooting van 
het Staatsbedrijf der Artillerie-Inrichtin
gen voor het dienstjaar 1932 worden toe
gevoegd aan overeenkomstige artikelen 
van de begrooting van het Staatsbedrijf 
der Artillerie-Inrichtingen voor het dienst
jaar 1933. 

s. 367. 

14 Juli 1933. BESLUIT, waarbij met toe
sing van artikel 24 der Comptabiliteits
wet 1927 (Staatsblad n°. 259) restanten oo 
enkele artikelen van het IVde Hoofdstuk 
der Rijksbegrooting voor het dienstjaar 
1932 worden toegevoegd aan overeenkOI!l· 
stige artikelen van het IVde Hoofdstuk 
der Rijksbegrooting voor het dienstjaar 
1933. 

s. 368. 

17 Juli 1933. BESLUIT tot wijziging van 
het Koninklijk besluit van 6 Juli 1918 
(Staatsblad n°. 444), houdende vaststel
ling van bepalingen betreffende de pro
motiën en de examens aan de Landbouw
hoogeschool, zooals dit is gewijzigd bij de 
Koninklijke besluiten van 2 October 1919 
(Staatsblad n°. 588), van 28 Maart 1922 
(Staatsblad n°. 155) en van 22 rovember 
1924 (Staatsblad n°. 536). 

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

Economische Zaken en Arbeid van 1 Mei 1933, 
Directie van den Landbouw, n°. 3273, eerste 
afdeeling; 

Overwegende, dat wijziging van Ons besluit 
van 6 Juli 1918 (Staatsblad n°. 444), houden
de vaststelling van bepalingen betreffende de 
promotiën en de examens aan de Landbouw
hoogeschool, zooals dit is gewijzigd bij Onze 
besluiten van 2 October 1919 (Staatsblad n° . 
588), van 28 Maart 1922 (Staatsblad n° . 155) 
en van 22 November 1924 (Staatsblad n°. 
536) wenschelijk is; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
6 Juni 1933, n°. 23); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 13 Juli 1933, Directie 
van den Landbouw, n°. 7215, eerste afdeeling ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. I. In artikel 4 van Ons besluit van 6 

Juli 1918 (Staatsblad n°. 444), zooals dit is 
gewijzigd bij Onze besluiten van 2 October 
1919 (Staatsblad n°. 588), van 28 Maart 1922 
(Staatsblad n°. 155) en van 22 November 1924 
(Staatsblad n°. 536) wordt: 

a. voor (6) I a. gelezen: ,,de leer van de 
teelt der tropische gewassen, met uitzondering, 
voor zooveel aangaat de bijzondere planten
teelt, van de cultuur van het suikerriet"; 

b. aan (6) I c. toegevoegd: ,,de cultuur van 
het suikerriet". 

Onze Minister van Economische Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 17den Juli 1933. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken, 
T. J . Vers c huur. 

(Uitgeg. 4 Augustus 1933.) 
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s. 370. 

1933 

19 Juli 1933. BESLUIT tot bepaling van het 
tijdstip, waarop het Koninklijk besluit van 
den 6den April 1933, Staatsblad n°. 159, 
houdende 1 °. intrekking van het Konink
lijk besluit van den 3den September 1928, 
Staatsblad n°. 358, tot aanwijzing van de 
gevallen, waa rin de bewaarde rentekaa r
ten worden vernietigd en tot vasts teil i ng 
van de voorschriften, welke daarbij moe
ten worden inachtgenomen en 2°. houden
de opnieuw aanwijzing van de gevall en, 
waarin de bewaarde rentekaarten worden 
vernietigd en het Koninklijk besluit van 
den 16den Juni 1933, Staatsblad n°. 329, 
tot vaststell ing van een a lgemeenen maat
regel van bestuur als bedoeld in artikel 
311, eerste lid, der Invalidi te itswet, zull en 
in werking treden. 

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

Sociale Za ken van 12 Juli 1933 n° . 1577 a f
deeling Arbeidersverzekering ; 

Gelet op artikel 2 van Ons beslui t van den 
6den April 1933 Staatsblad n°. 159 houdende 
1°. intrekking van Ons besluit van den 3den 
September 1928, Staatsblad n°. 358, tot aan
wijzing van de gevallen, waarin de bewaarde 
renookaarten worden vernietigd en tot vast
stelling van de voorschriften, welke daarbij 
moeten worden inachtgenomen, en 2° . hou
dende opnieuw aanwijzing van de gevall en, 
waarin de bewaarde rentekaarten worden ver
nietigd en op artikel 2 van Ons besluit van 
den 16den Juni 1933 Staatsblad n°. 329 tot 
vaststelling van een algemeenen maatregel 
van bestuur als bedoeld in artikel 311 , eerste 
lid der Inva lidi t;e itswet; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen, dat Ons beslui t van den 6den 

April 1933 (Staatsblad n°. 159) houdende 1°. 
intrekking van Ons besluit van den 3den Sep
tember 1928 (Staatsblad n°. 358) tot aanwij
zing van de gevallen, waarin de bewaarde 
rentekaarten worden vernietigd en tot vast
soolling van de voorschr iften, welke daarbij 
moeten worden inachtgenomen, en 2°. hou
dende opnieuw aanwijzing van de gevallen, 
waarin de bewaarde rentekaarten worden ver
nietigd en Ons besluit van den 16den Juni 
1933 (Staatsblad n°. 329) tot vaststelling van 
een al gemeenen maatregel van bestuur, a l~ 
bedoeld in artikel 311, eersoo lid , der Invali 
diteitswet, in werking zullen treden op 1 
Augustus 1933. 

Onze Minisoor voornoemd is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 19den Juli 1933. 
WILHELMINA. 

De Minister -van Social e Zaken, 
J . R. S 1 o tem ake r de B ruïne. 

( Uitgeg . 28 Jul i 1933.) 

21 Jul i 1933. BESLUIT tot schorsing van 
het besluit va.n den raad der gemeente 
Dwingeloo van 15 Juni 1933, strekkende 
tot intrekking van de verordening tot re
ge ling van het kampeeren in die gemeente, 
vastgesteld bij raadsbesluit van 20 Juni 
1932. 

G eschorst tot 1 Ja nuari 1984 . 

s. 371. 

24 J ·uli 1933. BESLUIT tot w1Jz1g ,ng van 
het besluit van den 4den Juni 1932, tot 
vaststelling van de grenzen tusschen kust
en binnenvisscherij en tusschen de wateren. 
waa1·in kustvisscherij wordt uitgeoefend. · 

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

Economische Za ken en Arbeid van 9 Mei 1933, 
n°. 3108, Afdeeling Visscherijen; 

Gelet op a rti kei 1, derde lid, der Visscherij
wet (Staatsblad 1931, n°. 410) ; 

Den Raad van Staoo gehoord (advies van 
4 Juli 1933, n°. 27) ; 

Gezien het nader 1·a pport van Onzen Minis
te r van Economische Zaken van 19 Juli 1933, 
n°. 6686, Afdeel ing Visscherijen ; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
Art. 1. a. In den naam van Ons besluit 

van den 4en Juni 1932 (Staatsblad n°. 235) 
wordt in plaats van de woorden "tusschen de 
wateren, enz.", gelezen "van de ,vat.eren, 
enz '' · b: 'ne aanhef van artikel 2 van genoemd 
besluit wordt gelezen als volgt: ,,De grenzen 
van de wateren enz "· 

c. H et bepa~lde in' artikel 2 A. letter k. 
wordt gelezen a ls volgt: 

"k. voor de Brielsche Nieuwe Maas: de 
lijn, gaande van strandpaal 121, over strand
paal 122 op den Beer of Hoek van Holland, 
naar het strand van Voorne". 

2. Dit besluit treedt in werking met in
gang van den tweeden dag na dien der dag
teekening van het Staatsblad, waarin het is 
geplaatst. 

Onze Ministe r van Economische Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsblad za l worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 24sten Juli 1933. 
WILHELMINA. 

De M·inister van E cono1nische Zaken, 
'f. J . V e rschuur. 

(Uitg eg. 4 Augustus 1933.) 

s. 372. 

24 Jul i 1933. BESLUIT tot vaststelling va,i 
de voor-waarden voor het gebruik van de 
droogdokken van het Staatsvisschershaven
bedrijf te IJmuiden. 

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

Waterstaat van 1 Mei 1933, La. N ., Directie 
van den Water8taat · 

Gelet op artikel 2 van de wet van 29 De
cember 1928 (Staatsblad n°. 515) tot aanwij -
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zing van de n ta k van R ij ksd ienst omvat
tende de Visschersha ven te !Jrn,liden voor een 
beheer als bedoeld in artikel 88 der Compta
bili te itswet (Staatsblad 1927, n°. 259); 

Den Raad van State gehoord (adv ies van 
16 Me i 1933, n°. 21); 

Gez ien het nader rapport van Onzen voor
noemden Mini ster van 15 J u li 1933, La. 0., 
Di1·ectie va n den W aterstaat; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
vast te stell en de volgende voorwaarden voo1· 

het gebrui k van de droogdokken van het 
Staatsvisscher havenbedr ij f te JJ rnuiden. 

Art. 1. Dit beslu it verstaat o nder: 
1° . .,Di recteur": de Directeur van het 

Staatsv isschershavenbedrij f of degene, die hem 
vervangt; 

2°. ,,dokke n" of " dok": de droogdokken 
van het Staatsvisschersbavenbedrijf met toe,. 
behooren; 

3° . ,,dokm eester": de a ls zoodanig door 
den Directeur van het Staatsvisschershaven
bedrijf aangewezen pe rsoon. 

2. In de dokken worden alleen toe gel aten 
vaartu igen, wel ke krachtens artikel 3 van 
het R eglement van Poli t ie voor de Visschers
h aven c. a. te IJm.uiilcn recht hebben op toe
gang tot d ie haven, met dien verstande, dat 
v isschersvaartu igen van Nederlandsche natio
nali te it, voor zoovee l de omstand igheden dat 
veroorlooven, bij de toelating de voorkeur gfl
n ieten. 

De diensten van het Staatsvisschershavenbe 
drijf zu ll en zich bepalen tot het beschikbaar 
stell en van de dok ken a lsmede het droogzetten 
en vlotbrengen der vaartu igen overeenkom
stig de bepal ingen van d it besluit. 

3. D e reeders of h unne vertegenwoord igers, 
of de door hen schr iftel ij k overeenkomstig de 
bepali ngen betreffende den publieken verkoop 
va n visch aan den Directeur aangewezen fac
too rs, di e voor h unne vaartu igen van de do k
ken gebrui k wenschen te maken, doen daartoe 
aanvraag aan den D irecteur of aan den dok
meester. Zij zij n verp licht om daarbij , desver
langd sch r ifte lijk, a ll e inlichtingen en ge
gevens te versch affen, wel ke de Directeur en 

• de dolnn eester omtrent het betreffende vaar
tu ig en de daaraan u it te voeren werkzaam
heden zull en verlangen. 

B ij de toepassing van d it besl uit wordt bij 
aanvragen door een vertegenwoordiger of fac
toor , deze a ls de aanvrager beschouwd . 

Door gebruikmaking van de dokken ver
b indt de aanvrager zich de voorwaarden, in 
di t beslui t neergelegd, aan te nemen. 

4. D e aanvragen worden op door den Di 
recteur te bepalen wijze in volgorde inge
sch reven m et vermeld ing van den datum, 
waa rop het dokken zoo moge lijk wordt ver
la ngd, benevens van den vermoedelij ken duur 
van bet gebruik van het dok. 

De aanv rager ont va ngi daarop van of na
mens den Di recteur t ijdig mededooling, of aan 
zij ne aa nvr age al dan n iet kan worden vol 
daa n en , zoo ja, teve ns opgave van den datum . 
waarop het vaartu ig kan worden opgenomen . 
Indien de aanvrager een hem toegewezen dok
beurt aanneemt, doch daa rvan geèn gebruik 
m aakt, ka n h ij aanspra kelijk worde n gesteld 
voor de betaling van hetgeen vol gens d it be-

slui t versch ul d igd geweest zou zijn , wanneer 
het betreffende vaartu ig ged urende den voor 
het dokken aangevraagden t ijd in het do k 
ware opgenomen. 

5. V aartu igen worden zoo veel m ogelijk 
naar de volgorde van insch r ij ving in de dok
ken toegelaten met dien verstande echter, dat 
de D irecteur bevoegd is : 

1 °. van die volgorde af te wijken en aan 
eenig vaartuig voorkeur van toelating te ver
leenen, hetzij wegen het bezit van de N e
der) andsche natiooal i tei t, hetzij wegens den 
bij zonderen aard van de bekomen schade, het
zij wegens andere bijzondere r edenen ; 

2°. de toelating te allen tij de te w e igeren. 
indien de staat van het vaar tu ig of van de 
ladi ng of omstand igheden van tij , wee r en 
w ind de toelating van het vaartuig in het dok 
ongewenscht maken, of wel dat n iet o f n iet 
behoorlij k voldaan is aan de in artikel 9 om
sch reven aanwijzingen of orders. 

B lij kt eerst na de toelating in het dok, dat 
om een van de genoemde omstand igheden 
dokken niet gewenscht is, dan is de aanvrager 
ver pi icht op eerste aanzegging van den dok
meester het vaa rtuig het dok te doen ver
latRn. 

6. De dokmeester bepaalt het uur, waarop 
het vaartu ig in het dok wordt opgenomen en 
r egelt, in verband met de omstandi gheden van 
t ij , weer en wind, den toestand van het vaar
tuig of de uitvoering van voorbere idende werk
zaamheden, het tijdstip, waarop het vaartui g 
voor de opname gerood moet I iggen. Hij 
goo[t daarvan kennis aan den aanvrage r. 

Ligt het vaartuig niet op het vastgestelde 
uu,- en op de aan den aanvrager aangewezen 
p laats gereed, dan kan inmid dels de beu rt aan 
het vo lgend vaartu.ig gegeven worden . 

7. De dokmeester is bevoegd na overleg 
met de betrokken aanvragers eenige vaartui 
gen tegel ij k in het do k op te nemen. 

·wordt tengevolge daarvan een va a rtuig op
gehouden om het dok te verlaten, dan zull en 
belanghebbenden daarmede genoegen moeten 
nemen, doch zal hun voor den d uu r van d it 
oponthoud geen dokgeld worden bere kend. 

8. De Directeur is bevoegd een vaartu ig, 
dat in een dok is opgenomen tot het doen 
van herstellingen en wachten moet op onde r
deelen zonder dat verder benede n de water
lij n herstellingen zullen worden u itgevoerd. 
t ij delij k het dok te doen verlaten, teneinde 
anderen vaa r tu igen gelegenheid te g·even van 
dat dok gebruik te maken, m its te voorzien 
is, dat het eerstbedoelde vaartu ig daa rdoo r 
niet moor t ijd zal verli ezen dan voo r het uit
laten en wederopnemen noodig is. 

Voor het daartoe opnieuw nood ige v lot
brengen e n droogzetten van het vaa rtu ig zal 
n iet behoeven te worden betaald . 

In geen geva l za l voor hetzelfde vaartu ig 
een langer gebn,ik van een dok dan drie et
malen achtereen worden toegelaten; i11 bij
zondere gi;vall en kan de Di recteur verlenging 
van dezen termij n toestaan . 

Bij overschrijd ing van de in het vorige lid 
bedoelde termij nen, is de Di recteur bevoegd 
het vaartuig onverwijld het dok te doen ver 
laten . 

9. De aanvrager m oet voldoen aa n de aan-
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w1Jzrngen en orders, welke door den dokmees
ter worden gegeven ten aanzien van het zoo
veel mogel ijk recht l iggen der vaartuigen, de 
beschikbaarstell ing van de nood ig geacht wor
dende trossen en takels met daarbij behooren
de stroppen, alsmede ten aanzien van de los
sing, stuwing of sjorring van de aan boord 
aanwez ige bewegelijke lasten, a ls lad ing, ko
le n, ba ll ast, kett ingen, ank ers, booten e n 
der gel ijke. 

D e aanvrager is gehouden voldoende per
soneel besch ikbaar te stell en noodi g voor het 
vastzetten en het uitlaten van het vaartuig. 
Hij is aansprakelij k voor de goede uitvoering 
door dat personeel van de orders, door den 
dokmeester gegeven ten aanzien van di e we rk
zaamheden. 

10 . De Directeur kan aan den aanvrager 
vermeerdering van het aantal werk! ieden , dat 
aan het vaartuig arbe idt, gelasten en indien 
daaraan geen gevolg wordt gegeven, hetzij 
zelf voor rekening en risico van den aanvra
ger m er werklieden aannemen, hetzij het 
vaartuig uit het dok doen verwijderen, on
verminderd de verplichting tot betal ing van 
het verschuldi g de aan eechten en vergoed in
gen. 

De door de n Directeur op grond van deze 
l,evoegdheid aangenomen werklieden worden 
geacht in dienst van. den aanvrager te zijn. 

Voorziet de DiTecteur, dat de herstel! ingen , 
die een zich in het dok bevindend vaartu ig 
zal moeten ondergaan, ook met meer werk-
1 ieden niet binnen den besch ikbaren tijd zul
len kunnen worden voltooid, terwijl hij het 
moge! ijk acht deze bij gedeelten te doen ver
richten, dan is hij bevoegd de volgorde voor 
te schrij ven, wa a rin deze herstellingen zullen 
worden ui tgevoerd. Hij zal deze dan zoodanig 
rege le n, dat het vaartuig desgevo1·derd na af
loop van den tijdsduur, waarvoor het dokken 
is aangevraagd, tijdelij k plaats kan maken 
voor andere. 

ll. D e aanvrager is gehouden om het dok 
in denzel fden staat van orde en zindelijkheid 
op te leveren, als waarin het zich vóór het 
in gebru ik nemen bevond e n moet dit daar
toe zoo noodig na het gebru ik op zij ne kosten 
doen rein igen, m et verwijdering van a ll e af
val en vuil, een en ander ten genoege van den 
dokmee ter. 

B ij nalatigheid is deze laatste bevoegd zulks 
op ko ten van den aanvrager te doen gesch ie
den. 

12 . Bij het ontstaan van brand in het dok 
of in de nabijheid van het dok is de dokmee • 
ter bevoegd terstond in het dok zoo veel water 
in te laten a ls hij noodig acht. 

13. Het Staatsvisschershavenbedrij f is n im
mer aansprakelijk voor of verplicht tot ver
goeding van schade, ontstaan door verhinde
ring of vertraging bij het in of uit het dok 
laten va n vaartui gen. 

H et gebruik van de dok ken met toebehoo-
1 en is geheel voor risico van de gebruikers; 
het Staatsvis cher havenbedrijf is daarbij even
min aansprakelijk voor eenige schade, welke 
door den gebruiker wordt toegebracht aan 
per ·on n of aan schepen, lad ing, gereedschap
pen, werktuigen of anderszins, toebehoorende 
aan dit bedrij f of aan derden. 

H et StaatsYisschershavenbedrijf is evenmin 
aansprakelijk, indien schade voor den gebrui
ker mocht ontstaan bij toepassing van aan 
den Directeur of den dokmeester in dit be
slui t gegeven bevoegdheden. 

14. De dokmeester bepaalt het tijdstip, 
waarop een vaartu ig het dok za l verlaten, in 
yerband met de omstandigheden van t ij , weer 
en wind en met den toestand van het vaar
tu ig . Hij geeft vóór, tijdens en na het dok
ken de noodige order tot handhaving van 
orde en vei lighe id, a lsmede ter voorkom ing 
Yan schade aan de dokken met toebehooren. 

Bij niet opvolging van deze orders kan de 
Directeur de vaartuigen a lsook de in gebreke 
zijnde personen de dokken doen verlaten. on
verminderd de verp lichting tot betaling van 
het verschuldigde voor dokge ld. De Directeur 
is mede bevoegd bedoelde personen den toe
gang tot of het gebruik van de dokken ge
dure nde een door hem te bepalen tijd te ont-
zeggen. , 

15. H et dokken heeft a ll een plaats tusschen 
zon opgang en zonsondergang, met dien ver
stande, dat niet voor 6 uur v.m. en niet na 
6 uur n.m . wordt gedokt. 

In bijzondere geva ll en kan de Directeur 
afwijking hiervan toestaan. 

16. Voor Zondagen en a lgemeen erkende 
Christelijke feestdage n wordt geen dokgeld 
geheven, ind ien a lthans op di e dagen aan het 
gedokte vaartuig geen werkzaamheden worden 
ver ri cht. 

17. Voor het gebruik van de dokken met 
toebehooren worden de volgende rechten ge
heven: 

A. voor het gebru ik van de dokken: 
1°. voor elk vaartuig, in een dok opgeno

men, een vast bedrag van f 30, met dien ver
stande, dat indien twee vaa rtu igen tegel ijk 
in een dok zijn opgenomen, dit bedrag wordt 
verm inderd tot f 25 voor elk vaartu ig, terwijl 
indien drie of meer vaartuigen tege lij k in een 
dok zij n opgenomen, dit bedrag voor elk vaa r
tuig tot f 17,50 wordt verm inderd ; 

2°. voor elk vaartuig bovend ien een bedrag 
van f 0.15 per m3. bruto-tonne ninhoud voor 
het e rste etmaal of gedeelte daat'van en van 
f 0.075 per 1113. bruto-tonneninhoud voor e lk 
vo lgend half etmaal of gedee lte daa rvan, met 
dien verstande, dat het recht f 0.125 per m3. 
hruto-tonnen inhoud bedraagt, wanneer een 
vaartuig a ll een voor inspectie is drooggezet 
en niet la nger dan zes uur van het dok ge
bruik wordt gemaakt. 

3°. Het minimum van de som der onder 
1 °. en 2°. genoemde rechten bedraagt voor 
het eerste etmaal of gedee lte daarvan f 50 en 
voor elk volgend half etmaa l of gedeelte 
daarvan f 25 ; deze bedragen worden \'8l'min
derd tot respectieve! ijk f 45 e n f 22.50 voor 
elk vaartu ig bij gel ijkt ijdige opneming in een 
dok van twee vaartu igen en tot respectie\'8 lijk 
f 40 en f 20 per vaa ,·tuig bij gelijktijdige opne
ming in een dok van drie of meer vaartuigen. 

4°. Voor het verrichten van werkzaamhe
den aan elk vaartuig tusschen 6 uur namid
dags en 6 uut· voormi ddags wordt f 5 per vaar. 
tuig extra berekend. 

B. Voor het gebru ik van de electrische 
verlichting f 0.45 per kWh. 
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C. Voor het gebruik van krachtstroom 
f 0.40 ,per kWh. 

D. Voor het gebruik van de pomp f 4 per 
uur of gedeelte daarvan, voor stel I ing f 1 per 
etmaa l of gedeelte daarvan en voor trossen 
f 0.50 per etmaal of gedeelte daarvan. 

E. Voor het gebruik van de hijschkraan: 
1. voor het 1 ichten van een roer ... f 1.-
2. voor het l ichten van een schroef 1.50 
3. voor het I ichten van andere las-

ten per 500 K .G. of gedeelte daarvan 2.50 
Wann~r het te voorzien is, dat in verband 

met buitengewone weers- of andere omstan
digheden bijzondere ko ten voor het dokken 
111,0,etcn worden. gemaakt, wordt de aanvrage r 
voo1· de opnemrng van een vaartuig hiermede 
in kennis ge teld en moet hij zich vooraf ver
binden tot vergoeding van deze bijzondere 
koten . 

Als bruto:inhoud van vaartuigen geldt de in 
den. meetbnef aangegeven bruto-inhoud in m3. 
Indien voor het vaartuig geen meetbrief is 
a fgegeven, wordt de bruto-inhoud door den 
dokmeester naar schatting bepaald. 

18. De betaling van de verschuldigde rech
ten en vergo dingen geschiedt ten kantore van 
den kasbeheerder van het Staatsvisscher ha
venbedrijf tegen een door dezen ambtenaar 
geteekende kwitantie. 

_De Directeur is bevoegd een vaartuig het 
mtvaren van het dok te doen beletten totdat 
zekerheid voor verschuldigde betalingen ge
teld zal zijn. 
, Vooruitbetaling, zoo noodig bij raming, van 

ae kosten en b~houdens latere verrekening, 
kan door den Directeur steeds worden gevor
derd. 

19 . De kosten, voortvloeiende uit de aan
sprnkelijkhei d van den aanvrager krachtens 
de _artikelen 4, 5, 10, 11 en 14 van dit be
simt ~?8_ten binnen vierentwintig uur na 
aanschnJvrng van den Directeur worden vol
daan ten kantore van den kasbeheerder van 
het Staatsvisschershavenbedrijf. 

D Directeur is bevoegd alvorens een vaar
tuig in het dok toe te laten, te eischen, dat 
?Oor den aanvr_ager voor de betaling van de 
rn h t eerste lid genoemde kosten zekerhe id 
wordt gesteld. 

20. Onze Minist.er van Waterstaat is be
voegd in buitengewone omstandigheden ge
dt_1_rende een door hem te bepalen tijd af te 
w1Jken van de in artikel 17 vermelde tarieven 
zulks in overleg met Onzen Minister van Fi'. 
nanciën. 

21. Van de be lissingen, door den dokmee . 
ter krachtens dit besluit genomen is beroep 
bij cl n Directeur. ' 

Van beslis ingen in eersten aanleg door den 
Directeur genomen is beroep bij Onzen 1inis
ter van Waterstaat. 

Onze Minister van W aterstaat is belast met 
de uitvoering van di t besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en aan den 
Raad van State in af chrift zal worden mede
gedee ld. 

's-Gravenhage, den 24sten Juli 1933. 
WILHELM! A. 

De Minister van W ate,·staat, Ka I f f. 
(Uitgeg. 25 Augustus 1933.) 

s. 373 . 

26 Juli 1933. BESLUIT tot nadere wijziging 
van het Koninklijk besluit van 26 October 
190~ (Staatsblad n°. 273) houdende be
palrngen omtrent de Commissiën van des
kundigen voor de Rijnvaart en omtrent 
de Rijnschipper . en scheepspatenten. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Waterstaat en van Buitenlandsche Zaken van 
26,_ Juni 1933, La. L., Afdeeling Vervoer- en 
M1inwez_en , en van 26 Juni 1933, n°. 21293, 
Econo_m1sche en Consulaire Directie; 

Gezien Ons be luit van 26 October 1906 
(Staatsblad n°. 273), het laatst gewijzigd bij 
Ons besluit van 26 Jul i 1932 (Staatsblad n°. 
407); 

Gezien de door de Centrale Commissie voor 
de Rijnvaart aangenomen re ol utie; 

Den Raad van State gehoord (advie van 
11 Juli 1933, n°. 18); 

Gelet op de nadere voordracht van Onze 
Ministers van Waterstaat en van Bui tenland
sche Za ken van 18 Juli 1933, La . D II, Af
deeling Vervoer- en Mijnwezen, en van 21 
Juli l!l33, Economi che en Consula ire Direc
tie , nr. 24395; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
I. dat On besluit van 26 October 1906 

(Staatsbla_d p0
• 273) , het laatst gewijzigd bij 

Ons beslmt van 26 Juli 1932 (Staatsblad n°. 
407i, wordt gewijzigd als volgt: 

A. In den eersten volzin van artikel 17 
wordt in plaats van " artikel 23" gelezen 
,,artikel 20b of artikel 23". 

B. Na artikel 20a wordt toegevoegd een 
a rtikel 20b, luidende: 

De Commissie kan zich onthouden van het 
instellen van een onderzoek naar den bouw 
van het vaartuig en van het vaststell en 'van 
zijn uitrusting, bedoeld in de artikelen 16 en 
20, indien het vaartu ig voorz ien is van een 
door eene door alle Oeverstaten erkende clas
sif icatie-maatschappij afgegeven certificaat, 
dat aan de_ Commissie den waarborg geeft, dat 
het vaartuig voldoet aan de bij die artikelen 
vastgestelde eischen. 

II. dat dit besluit in werking treedt met 
ingang van 1 Augustus 1933. 

Onze Minister van Waterstaat is hela t met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst, en waarvan 
afschrift za l worden gezonden aan den R aad 
,·an State. . 

's-Gravenhage, den 26sten J ui i 1933. 

WILHELMI A. 
De M iniste1· van Wate,·staat, Ka I f f. 
De M inister van Buitenlandsche Zaken, 

D eGraeff. 
(Uitgeg. 29 Juli 1933.) 
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s. 374. 

26 Juli 1933. BESLUIT, waarbij met toepas
sing van artikel 24 der Comptabiliteits
wet (Staatsblad 1927, n°. 259) restanten 
op' enkele artikelen van het VIIIste Hoofd
stuk der Rijksbegrooting voor het dienst
jaar 1932 worden toegevoegd aan overeen
komstige artikelen van het VIIIste Hoofd
stuk der Rijksbegrooting voor het dienst
jaar 1933. 

s. 375. 

28 J ·1tli 1933. WET tot wijziging en verhoo
ging van het vie,·de hoofdstuk der Rijks
begrooting voor het dienstjaar 1933. 

s. 376. 

28 Jul i 1933. WET tot w1Jz1gmg van de 
P akketpostwet (Staatsblad 1917, n°. 566). 

Bijl. Handel. 2de Kamer 1932/33, n°. 350, 
. 1-3; 1933, n° . 79, 1. 

Handel. id. 1933, blz. 91 . 
ld. 1ste Kam e,· 1933, blz. 16. 

Wij WILHELMINA, enz .. .. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat wijziging wenschelijk is van de Pakket
postwet (Staatsblad 1917, n°. 566), laatstelijk 
gewijzigd bij de wet van 4 Februari 1932 
(Staatsbla,d n°. 32) ; . 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. I. Het 2e lid van artikel 5 van de 

Pakketpostwet (Staatsblad 1917, n°. 566) · 
wordt gelezen: 

,,2. Die vergoeding geschiedt met betrek
king tot pakketten, waarvan de waarde n iet 
is aangegeven, naar den grondslag van de 
werkelijk geleden schade tot ten hoogste een 
bedrag als door Ons zal worden bepaald, doch 
dat niet hooger wordt gesteld dan f 25 voor 
elk kilogram of gedeelte van een kilogram." 

Art. II. Deze wet treedt in werking op een 
door Ons te bepalen tijdstip . 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te Soestdijk, den 28sten Juli 1933. 

WILHELMINA. 
De Minister van · Waterstaat, Ka I f f . 

(Uitgeg. 18 Augustus 1933.) 

s. 377. 

28 Jul i 1933. WE'l' tot wijziging en verhoo
ging van het vijfde hoofdstuk der Rijks
begrooting voor het dienstjaar 1932. 

s. 378. 

28 .Tuli 1933. WET tot toepassing van artikel 
83 der Comptabiliteitswet 1927 (Staats
blad n°. 259) ten aanzien van de kosten 
van toetreding van het Rijk tot de stich
ting " Academische Klinieken" te Utrecht 
en de bijdrage in de exploitatiekosten van 
deze stichting over 1931. 

Wij WILHELMINA, enz .... doen te wetel): 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat de noodzakelijkheid is gebleken ingevolge 
artikel 83 der Comptabiliteitswet 1927 (Staats-

blad n°. 259) te bepalen, dat alsnog door de 
Algemeene Rekenkamer onder de Rijksuitga
ven zullen worden opgenomen de kosten van 
toetreding van het Rijk tot de stichting 
"Academische Klinieken" te Utrecht en 'de 
bijdrage in de exploitatiekosten van deze stich
ting over 1931 ; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Eenig artikel. 

Door de Algemeene Rekenkamer zullen on
der de Rijksuitgaven worden opgenomen: 

1 °. de kosten van toetreding van het Rijk 
tot de stichting " Academische Klinieken" te 
Ut,·echt ten bedrage van één duizend gulden, 
welke uitgaaf moet worden gebracht ten laste 
van artikel 232 van Hoofdstuk VI der Rijks
begrooting· voor het dienstjaar 1932 en 

2°. de bijdrage in de exploitatiekosten van 
die stichting over 1931 ten bedrage van drie 
honderd negen en zestig duizend twee honderd 
vijf en dertig gulden, een cent, welke uitgaaf 
moet worden gebracht ten laste van artikel 
232 van Hoofdstuk VI der Rijksbegrooting 
voor het dienstjaar 1932 . 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te Soestdijk, den 28sten Juli 1933. 

s. 379. 

WILHELMINA. 
De Minister van Onderwijs , 
K •unsten en Wetenschappen, 

Marc ha n t. 
(Uitgeg . 7 Augustus 1933.) 

28 Juli 1933. WET tot wijziging en aanvul -
1 ing van artikel 3 der Bevorderingswet 
voor· de landmacht 1902. 

Wij WILHELMINA, enz . ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het in verband met het bepaalde in ar
tikel 32 der Indische Staatsregeling (Staats
blad 1925, n°. 327) noodzakelijk is gebleken 
artikel 3 der Bevorderingswet voor de land
macht 1902 (Staatsblad n°. 89) te wijzigen en 
aan te vullen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Artikel 3 der Bevorderingswet voor 

de landmacht 1902 (Staatsblad n°. 89) wordt 
gelezen als volgt: 

Art. 3. De bepalingen van de derde en de 
vierde afdeeling dezer wet zijn toepasselijk op 
officieren van de landmacht in Nederlandsch
lnd-ië, tijdel ijk dienende bij het leger hier te 
lande, behoudens dat het ontslag van deze 
officieren wordt verleend door den Gouver
neur-Generaal van N ederlandsch-lndië. 

Zij zijn niet toepasselijk op officieren van 
het leger hier te lande, tijdelij k dienende bij 
genoemde landmacht. 

Voor laatstbedoelde officieren gelden de re
gelen, vastgesteld of nader vast te stellen 
voor het ontslag en de nonactiviteit van de 
officieren ,beneden den rang van opperofficier 
van de landmacht, waarbij zij t ijde lijk dienst 
doen, behoudens dat het ontslag aan deze of
ficieren door Ons wordt verleend. 

De bepalingen op de raden van onderzoek 
en van appèl in deze wet zijn - behoudens de 
door Ons vastgestelde of nader vast te stellen 
afwijkingen en met dien verstande, dat het 
in artikel 68 dezer wet bedoeld verslag, voor 
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zoover het off icieren beneden den rang van 
opperofficier betreft, door Onzen M inister van 
K oloniën aan den Gouverneur-Generaal van 
N ederlandsch-l ndië wordt toegezonden voor 
he t nemen van eene beschikking - van toe
passing op de opperofficieren van het leger 
in Nederlandsch-l ndië, zoomede op de buiten 
N ederlanclsch-l ndië verblij vende off icieren van 
dat leger beneden den rang van opperofficier. 

2. Deze wet treedt in werking op een door 
Ons te bepalen tijdstip . 

L asten en bevelen, enz.; 
Gegeven te Soestdij k, den 28sten J uli 1933. 

s. 380. 

WILHELM! 'A. 
D e j}finister va.n D e fensie, 

L. . Deck ers. 
De M inister van Staat, 
jlf iniste,· van Koloniën, 

H. Colijn. 
(Uitg eg. 25 Augustus 1933.) 

28 J uli 1933. WET tot wijziging van art ikel 
10 der wet van 21 J ui i 1890 (Staatsblad 
n°. 126) tot regeling van het Militair On
derwijs bij de landmacht, voor zoover 
daarbij de opleiding voor den officiers
rang en de hoogere vorming van den 
offi cier zij n betrokken. 

W ij WILH ELMINA, enz .... doen te· weten: 
A lzoo W ij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelij k is arti kei 10 der wet van 
21 Juli 18!/0 (Staatsblad n°. 126) tot rege-
1 ing van het Milita ir Onderwijs bij de land
macht, voor zoover daarbij de opleid ing voo1· 
den officiersrang en de hoogere vorming van 
den off icier zij n betrokken, in d ien zin te 
wijzigen, dat bijdragen ter tegemoetkoming in 
de kosten van de K oninklij ke Militaire Aca
demie ten behoeve va11 de voor den dienst in 
N ederlandsch-l nrlië bestemde cadetten recht
streeks ten goede komen aan de geldmiddelen 
van dat geb iedsdeel; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. l. De wet va n 21 Juli 1890 (Staats

blad n°. 126) tot regeling van het Mi li tair 
Onderwijs bij de landmacht, voor zoover daar
bij de opleiding voor den officiersrang en de 
hoogere vorming van den officier zijn betrok
ken, zooals di e wet I aatstelij k is gewijzigd bij 
de wet van 2 Juni 1923 (Staatsblad n°. 246), 
wordt nader gewijzigd als volgt: 

Artikel 10 wordt gelezen: 
Tot tegemoetkoming in de kosten van de 

Koninklij ke Milita ire Academie moet jaarl ij ks 
voor iederen leerling een door Ons va t te 
ste ll en som - het bedrag van vierhonderd 
gul den n iet te boven gaande - worden bij 
gedragen. De sommen, bijgedragen ten be
hoeve van de cadetten, bestemd voor het leger 
in Nederland, worden in 's Rijks kas gestort, 
terwijl de sommen, bij gedragen ten behoeve 
van de cadetten, bestemd voor het leger in 
_y ederlandsch-l nrlië, rechtstreeks ten goede 
komen aan de geldmidde len van dat gebieds
dee l. 

Van het betalen der bijdrage kan door Ons 
geheele of gedeelte! ij ke vrij steil ing worden 
verleend, volgens bij reglement vast te stellen 
regelen. 

2. Deze wet treedt in werking met ingang 
van 16 September 1933. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te Soestdij k, den 28sten Juli 1933. 

s. 381. 

WILHELM! A. 
De Ministe,· van D efensie, 

L. . Deck ers. 
D e Minister van Staat, 
Minister van K oloniën, 

R. Colij n. 
( Uitgeg. 25 A ·ugustus 1933 . ) 

28 .Juli 1933.' \ VET tot wij ziging en aanvul
! ing van de Opiumwet (Staatsblad 1928, 
n°. 167). 

Wij WILHELM! A, enz .... doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het noodzake lij k is, de bepalingen betref
fende het opium en andere verdoovende mid
de len, ve1·vat in de Opiumwet (Staatsblad 
1928, n°. 167) , in overeenstemming te bren
gen met de bepalingen van het op 13 J uli 
1931 te Genè,,e tusschen Nederland en andere 
Staten gesloten Verdrag tot beperking van de 
vervaard ig ing en tot regeling van de d istri
butie van verdoovende middelen en in voor
noemde wet nog enkele wijzigingen aan te 
brengen; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. I. In de Opiumwet (Staatsblad 1928, 

n°. 167} worden de navolgende wijzigingen en 
aanvullingen aangebracht: 

I. artikel 2, lid 1, onder D , wordt gelezen 
a ls volgt : 

D. te vervaardigen, waai-onder begrepen 
raff ineeren en omzetten . 

II. aan artikel 2 worden twee n ieuwe leden 
toegevoegd, luidende: 

3. Bereiding van praeparaten, rechtstreeks 
van rnw opium of med icinaal opium, en meer 
dan 20 pct. morphine bevattende, word t aan
gemerkt als vervaard iging van morphine. 

4. Met omzetten, in I id 1, onder D, ge
noemd wordt alleen bedoeld het omzetten 
1 angs 'schei kundigen weg; daaronder is n iet 
begrepen het omzetten van alcaloïden in hunne 
zouten. . 

III. aan artikel 5 wordt een n ieuwe alinea 
toegevoegd. 1 uidende: 

Voor ieder verlof, in dit artike l bedoeld, 
kan eene vergoeding w01·den geheven volgens 
een tarief, overeenkomstig regelen , bij alge
meenen maatregel van bestuur vast te stell en. 

IV. aan art ikel 6, 1 id 1, wordt een n ieuwe 
alinea toegevoegd, luidende: 

Voor ieder verlof, in dit artikel bedoeld, 
kan een jaarl ij k che vergoeding worden ge
heven volgens een tarief, overeenkomstig re
gelen, bij algemeenen maatregel van bestuur 
vast te stel Jen. 

V . aan het slot van artike l 6, 1 id 2, onder 
a, wordt de punt-komma vervangen door een 
komma en wordt toegevoegd: , 

en de nadere voorschriften door Onzen M i
n ister te geven om nalevi ng van de bepali n
gen van de Opiumverdragen te verzekeren; 

VI. aan het slot van artikel 6, 1 id 2, onder 
b, wordt de punt vervangen door een komma, 
en wordt toegevoegd : 
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en de nadere voor,schri[ten door Onzen Mi
nister te geven om na leving van de bepali ngen 
van rle Opiumverdragen te verzekeren. 

VII . Artikel 11 wordt gelezen als volgt: 
1. Onvet'minde rd de aansprakelijkhe id van 

anderen is het hoofd of de be tuurde r van een 
onderneming, waar middelen, bedoeld in de 
artikelen 2 en 3, eerste lid , voorhanden zijn 
of worden verkocht, a fge leverd, verstrekt, ver
voerd, vervaard igd, bereid, bewerkt of ver
werkt. aansprake lijk voor de overtreding in 
of ten aanzien van die ondernem ing van de 
voorschriften, bij of krachtens deze wet ge
geven. al sof het feit door hemzelven is ge
pleegd. Het hoofd of de bestuurder is niet 
strafbaa r, indien hij a ll e noodige maatregelen 
heeft genomen, om de overtred ing te voor
komen. 

2. Gelijke aansprakelijkheid als door het 
vorig I id aan het hoofd of den bestuurder van 
een onderneming, a ls daar bedoeld, is opge
legd. rust op het toezichthoudend personeel 
van de onderneming, van hare onderdeelen en 
fi li a Jen, voorzoover het door het hoofd of den 
bestuurder met de zorg en het toez icht op de 
nalev ing der bij of krachtens deze wet gegeven 
voorschriften is belast. Dat pe rsoneel is niet 
~trafbaar, indien het alle noodige maatregelen 
heeft genomen om de overtreding te voorko-
1nen. 

3. Het overige personeel der onderneming 
is niet strafbaar indien zij ne handeling of na
lat ighe id een gevolg is van den last door het 
hoofd of den bestuurder of door het toezicht
houdend personeel bovenbedoeld gegeven. 

Art. II. Deze wet treedt in werking met 
ingang van den dag, waarop alle bepalingen 
van het Verd rag tot beperking van de ver
vaardiging en tot regeling van de di stributie 
van verdoovende m idde len, gesloten te Genève 
13 Juli 1931 , in werking treden. 

L asten en hevel en, enz. ; 
Gegeven te Soestdijk, den 28sten J uli 1933. 

WILHELMINA. 
DP M inister van B innenlandsche Zaken, 

J . A . d e W i I d e. 
De Minister '1){1,n Financiën, 0 u d. 

De Minister van Waterstaat, K a I f f. 
De Minister van Econornische Zaken, 

T. J. V e rs c h uur. 
(Uitgeg. 1 Septernber 1933.) 

s. 382 . 

28 J ,di 1933. WET tot wij zig ing en verhoo
g ing van het derde hoofdstuk der Rijks
begrooting voor het dienstjaar 1933. (In
richting kamer Volkenbondsgebouw. ) 

s. 383. 

26 Juli 1933. WET, houdende goedkeuring van 
het op 2 Juli 1932 te W ashington tusschen 
Nederland en Pana1na gesloten verdrag 
van handel en scheepvaart, alsmede van 
het daarbij behoorende slotprotocol. 

Wij WILHELMII A , enz . . . . doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben , 

dat het op 2 Juli 1932 te W ashington tusschen 
Nederland en Panarna gesloten verdrag van 

handel en scheepvaart, a lsmede het daarbij 
behoorende slotprotocol, a l vorens te kunnen 
worden bekrachtigd, ingevolge artikel 58 der 
Grondwet de goedkeuring der Staten-Generaal 
behoeven; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz . 
Art. I. H et nevens deze wet in afdruk ge

voegde, op 2 Juli 1932 te W ashington tusschen 
Ncde,·land en P anarna gesloten verdrag van 
handel en scheepvaart, alsmed het daarbij 
behoorende slotprotocol, worden goedgekeurd. 

Art. II. Wij behouden Ons de bevoegdheid 
voor, de verdragen te bekrachtigen, waartoe 
a rtike l IX van dit verdrag aan leid ing mocht 
geven. 

L asten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te Soestdijk, den 28sten Juli 1933. 

WILHELMINA. 
Dé M inister van Buitcnlandsche Zaken, 

De Graeff. 
De ,lfiniste,· van Econornische Zaken, 

T. J . V e r s c h u u r. 
De Ministe,· van Financiën, 0 ud. 

De Minister van Staat, 
Minister van K oloniën, 

H . Col ij n. 
(Uitgeg. 25 A ugustus 1933.) 

VERDRAG van handel en scheepvaart twi
schen het K oninkrijk der Nederlanden en 
de R epubliek Pana1na. 

H are Majeste it de Koningin der N ede rlan
den en de President van de Republ iek Pa
nam a, wenschende de ge lukkig tusscben hunne 
landen heerschende goede betrekkingen te 
doen bi ij ven voortbestaan en het handelsve r
keer tusschen hunne rijken te bevorderen, heb
ben besloten, te d ien e inde een verdr ag van 
handel en scheepvaart te slui ten, en hebben 
tot hunne gevolmachtigden benoemd, te weten: 

Hare Majesteit de Koningin der ede rlan
den: 

den H eer l'lfr. D,·. J an H erm an van Royen, 
Buitengewoon Gezant en Gevolmachtigd Mi
nister vau H are Majeste it de Koningin de r 
Nederlanden te W ash ington; 

De P resident van de R epubliek Panama: 
den H eer Dr. Horacio F. Alfa ro, Buiten

gewoon Gezant en Gevolmachtigd Minister van 
Panama in de Vereenigde Staten, 

Die, na elkander mededeeling te hebben 
gedaan van hunne volmachten, welke in goe
den en behoorlijken vorm werden bevonden, 
omtrent het volgende zijn overeengekomen: 

Art. I. Er zal vrijhe id van handel en 
scheepvaa r t bestaan tusschen de gebieden de r 
Hooge Verd ragsluitende P artij en. 

A rt. II. De onderdanen van el k der beide· 
Hooge Verdragslui tende Partijen zullen op 
het g rondgebied de r andere Partij in a ll e op
zichten en in het bijzonde r voor wat betreft de 
vestiging en de uitoefening van den hande l, 
dn nij verheid en de scheepvaart, de bescher
m ing van hun persoon, het bez itten, het ver
krij gen of het vervreemden van roerende en 
onroe rende goederen, behandeld worden op ten 
mi nste even gunstige wijze a ls de onderdanen 
der meestbegunstigde natie. 

Zij zullen bovendien voor de uitoefening 
van hun handel, nijverheid en scheepvaart op 
het geb ied der andere Partij geen andere of 
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hoogere belasting, heffing of recht betalen 
dan die, welke onder dezelfde omstandighe
den van de nationalen worden geheven. 

H et is echter wel verstaan, dat, aangezien 
er , krachtens het tractaat van 18 November 
1903, tusschen Panama en de Vereenigde Sta
ten van Amerika, voor den aanleg op het 
grondgebied der Republiek Panama van een 
interoceanisch kanaal, tusschen beide genoem
de landen poli t ieke en economische betrek
kingen zijn ontstaan van bijzonderen aard, 
N ederl and geen aanspraa k zal kunnen maken 
op eene behandeling op voet der meestbegun
stigde natie, tot het verkrijgen van vrijstel-
1 ingen, voorrnchten, vrijdommen of bijzondere 
voorwaarden, welke de R epubliek Panama bij 
verdrag, overeenkomst, protocol of accoord, 
reeds gesloten of hetwelk in de toekomst mocht 
worden aangegaan, toestaat of later mocht 
toestaan aan de Vereenigde Staten van Ame
rika, zoolang als de hier bedoelde vrijstel
lingen, voorrechten, vrijdo=en of voorwaar
den niet door Panama aan eenigen anderen 
Staat zijn of worden toegekend. 

Art. III. De naamlooze en andere ven
nootschappen op het gebied van handel, nij
verheid of fi nanciën, de scheepvaart- en ver
zekeringmaatschappijen daaronder begrepen, 
die volgens de wetten der eene Hooge Ver
dragsluitende Partij op rechtsgeldige wijze op 
het gebied dier Partij zij n opgericht en haar 
werkzaamheden will en uitstrekken tot het ge
bied der andere Part ij , zull en in den omvang, 
als in Artikel II bepaald, eene behandeling 
op voet van meestbegunstiging genieten, bl ij
vende haar vestiging op het grondgebied dier 
andere partij nochtans afhankel ijk van de daar 
ter zake bestaande wetten en voorschriften . 

Art. IV. Wederkeerig kennen de Hooge 
Verdragsluitende P artijen elkander toe de be
handeling op voet van meestbegunstiging voor 
a ll es wat betreft den invoer, den uitvoer en 
den doorvoer van de producten van bodem 
of nijverheid, afkomstig uit Nederland, N e
derlandsch-Indië, Suriname en Curaçao eener
zijds en u it Panama anderzij ds. Zoodoende 
zullen geene andere of hoogere in-, uit- en 
doorvoerrechten, coëfficienten en surtaxen 
daaronder begrepen, geheven worden dan die, 
waaraan de soortgelijke producten van bodem 
of nijverheid van welken anderen Staat ook 
onderworpen zijn. 

Art. V. De aan rechten onderworpen en als 
monsters dienende voorwerpen, met uitzonde
r ing van de goederen, waarvan de invoer is 
verboden, zullen wederzijds onder voorloopige 
vrijstelling van rechten worden toegelaten, 
mits in acht worden genomen de douane
voorschriften, vastgesteld ten einde de vol
doening van eventueel verschuld igde rechten 
te verzekeren. 

De herkenningsteekens door de autoriteiten 
van eene der Hooge Verdragsluitende Par
tijen op de monsters aangebracht ter vaststel
ling van hun identiteit, zullen worden erkend 
door de autoriteiten van de andere Partij , 
die desniettemin de bevoegdheid zullen hebben 
om in alle gevallen, waar haar zulks nood ig 
zal voorkomen, daarnaast de nationale her
kenningsteekens aan te brengen. 

Het voorrecht van dezen vrijdom kan wor-

den ingetrokken voor de handelsreizigers en 
handelshuizen, die zich niet houden aan de 
vastgestelde voorwaarden. 

Art. VI. De Hooge Verdragsluitende Par
tijen verbinden zich wederkeerig, de scheep
vaart der andere Partij ·op dezelfde wijze te 
beh andelen, als de nationale scheepvaart. Zij 
komen echter overeen, dat de kustvaart on
derworpen blijft aan de wederzijdsche terzake 
bestaande wetten en reglementen. 

Art. VII. Het zal elk der beide Hooge 
Verdragsluitende Partijen vrijstaan, in het 
gebied van de andere Partij Consuls-Generaal, 
Consuls, Vice-Consuls en andere Consulaire 
Ambtenaren te benoemen. 

De Consuls-Generaal , Consuls, Vice-Consuls 
en andere Consulaire Ambtenaren, die van de 
Regeering van het land, waarin zij zij n be
noemd, het exequatur of een a ndere ver
eischte machtiging hebben verkregen, zullen 
onder voorwaarde van wederkeer igheid het 
recht hebben alle werkzaamheden te verrich
ten en alle voorrechten, vrijstellingen en vrij 
dommen te gen ieten, die zij n of zullen worden 
toegekend aan de consulaire ambtenaren van 
denzelfden rang van de meestbegunstigde 
natie. 

Art. VIII. Voor alle gevallen, die niet 
voorzien zijn in de voorgaande artikelen en 
die betrekking hebben op den h andel, de nij 
verheid en de scheepvaart, staan de Hooge 
Verdragsluitende Partijen elkander wederzijds 
de behandeling op den voet der meestbegun
stigde natie toe. 

Art. IX. Elk geschil over den uitleg, de 
toepassing of de uitvoering van dit Verdrag, 
dat door de Hooge Verdragsluitende Partijen 
niet langs diplomatieken weg zoude kunnen 
worden opgelost, zal ondenvorpen worden aan 
de bes] issing van een scheidsrechter of een 
scheidsgerecht, te kiezen of samen te stellen 
bij overeenkomst tusschen Partijen. 

Bij gebreke van een overeenkomst, nopens 
de keuze van een scheidsrechter of de samen
steil ing van een scheidsgerecht, zal het ge
schi l worden ondenvorpen aan de bes] issing 
van het Permanente Hof van I nternationale 
Just itie. 

Art. X. De bepalingen van dit Verdrag 
zijn, met uitzondering van artikel VII, eve~
eens van toepassing op Nederlandsch-Ind1e, 
Suriname en Curaçao, omvattende de eilanden 
Curaçao, Aruba, Bonaire, St. Eustatius, Saba: 
en St. Martin (Nederlandsch gedeelte). 

H et blijft overeengekomen, dat voor de be
noem ing door de Republiek Panama, van Con
suls in ederlandsch-Indië, Suriname en Cu
raçao, omvattende de eilanden Curaçao, 
Aruba, Bonaire, St. Eustatius, Saba en St. 
Martin ( ederlandsch gedeelte), zal gelden 
het tusschen Panama en N ederl and gesloten 
Consulair Verdrag van 11 J anuari 191 2. 

Art. XI. Di t Verdrag zal bekrachtigd wor
den en de bekrachtigingsoorkonden zullen zoo
dra mogelijk te Washington, D. C. worden 
uitgewisseld. 

H et zal in werking treden drie maanden 
na de uitwisseling der bekrachtigingsoorkon
den en zal van kracht blijven gedurende vijf 
jaren te rekenen van den dag zijner in wer
king ' tred ing, met stilz,yij gende verl enging 
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voor onbepaalden tijd , tenzij het door eene der 
Hooge Verdragsluitende Partijen wordt opge
zegd, in welk geval het een jaar na die op
zegging ophouden zal van kracht te zijn. 

Ter oorkonde waarvan de Gevolmachtigden 
dit Verdrag, opgesteld in de N ederlaodsche 
en Spaansche ta len, welke beide authentiek 
zullen zijn, hebben onderteekend. 

Gedaan in tweevoud te Washington, D. C. 
den 2den Juli 1932. 

(get.) J . H. van Roy en. 
(get.) H . F. A 1 faro. 

SLOTPROTOCOL. 

Het is verstaan, dat de materie der in- en 
uitvoerverboden en °beperkingen beheerscht 
wordt door de clausule van de meestbegun
stigde natie . Derhalve zal een zoodanjg verbod 
of zoodanige beperking slechts kunnen worden 
gehandhaafd of in de toekomst ingesteld, in
dien het onder dezelfde omstandigheden ge
lijkelijk wordt toegepast op den in- of uitvoer 
van welken anderen Staat ook. 

De Hooge Verdragsluitende P artij en verbin
den zich, de waarde der meestbegunstigings
clausule niet illusoir te maken door te ver 
doorgevoerde specificaties in de tariefwetten, 
in derzelver uitvoeringsmaati•egelen of in ver
dragen met andere Staten. 

De Hooge Verdragslui tende Partijen komen 
overeen, dat op de, in dit Verdrag bepaalde, 
behandeling als meestbegunstigde natie geen 
beroep kan worden gedaan voor zooveel be
treft de rechten of verplichtingen, voort
vloeiende uit verdragen, of eenzijdige maat
regelen ter voorkoming van dubbele belas
ting, alsmede ove!·eenkomsten op het gebied 
van het internationaal privaatrecht. 

Het is eveneens verstaan, dat de bepalingen 
van dit Verdrag in geenerlei opzicht inbreuk 
maken op de in Nederlandsch-Indië bestaande 
afzonderlijke rechtsbedeeling voor de verschil
lende bevolkingsgroepen. 

Dit protocol maakt een wezenlijk deel uit 
van het verdrag van handel en scheepvaart, 
dat heden is onderteekend en treedt op dert
zelfden tijd als het verdrag in werking. 

Gedaan te W ashington, D. C. in tweevoud 
in de Nederlandsche en Spaansche talen, den 
tweeden Juli negentienhonderd twee en dertig. 

(get.) J . H. van Roy en. 
(get.) H. F . AI faro. 

Spaansche tekst. 

TRATADO de com.ercio y navegaci6n e11stre la 
R epublfoa de P.ana1ná y el R eino de los 
Paises B ajos. 

El Primer Designado en ejercicio del Poder 
Ejecutivo de la Republica de Panamá y su 
Majestad la Reina de los Paises Bajos, ani
mados del deseo de conservar las relaciones de 
buena annonia felizmente ex istentes entre sus 
respectivos paises y de favorecer el intercam
bio comercial entre ellos han resuel to celebrar 
con tal objeto un Tratado de Comercio y 
Navegación y a l efecto han designado como 
sus Plenipotentiarios: 

El Primer Designado en ejeroioio del Poder 
Ejecutivo de Panamá: 

A Su Excelencia el Dr. Horaoio Alfaro, 
Enviado Extraordinario y Ministro Plenipo
tenoiario de Panamá en Estados Unidos; 

Su Majestad la Reina de Jos Paises Bajos 
a Su Excelenoia el Dr. J. H. van Royen, 
Enviado Extraordinar io y Ministro Plenipo
tenciarjo de los Paises Bajos en Estados Uni
dos, 

Quienes después de haberse comunicado sus 
Plenos Poderes y halládelos en buena y debida 
forma , han convenido en los articulos si-
gu ientes: · 

Art. I. Habrá libertad de comercio y na
vegación entre los térritorios de las Altas 
Partes Contratantes. 
· Art. II. Los nacionales de cada una de las 

Altas Partes Contratantes disfrutarán dentro 
del territoria de la otra en todo respecto y 
partioula rmente en Jo que concierne la resi
dencia, y e jercicio del comercio, industria y 
navegación, protección personal, pesesión, ad 
quisición y enajenación de bienes muebles e 
inmuebles, de un t1:atamiento por lo menos 
tan favorable como el concedido a los naciona
les de la nación más favorecida. 

Los nacionales de cada una de las Altas 
Partes Contratantes no estarán sujetos, en el 
territoria de la otra, por razón del e jercicio 
del comercio, industrias o navegación, a l pago 
de impuestos, contribuciones o cargas diferen
tes o más al tos que los que se co bren en 
igualdad de circunstancias a sus propios na
cionales . 

Es entendido, sin embargo, que como en 
virtud del Tra tado de 18 de noviembre de 
1903 entre P anamá y los Estados Unidos de 
Amórica, para la apertura en territoria de la 
Republica de Panamá de un canal inter
oceánico, se han creado entre los dos paises 
mencionados relaciones politicas y económicas 
de carácter excepcional , no podrán los paises 
Bajos invocar el tratamiento de la nación más 
favorecida para solicitai: exenciones, privile
gios, franquioias o c-0ndiciones especiales con
cedidas ya o que más tarde conceda la Re
publica de Panamá a los Estados Unidos de 
América por medio de tratado, convención,. 
protocolo o acuerdo ya celebrado o que !legue 
a celebrarse en lo futura, siempre que dichas 
exenciones, privilegios, franquicias o condi
ciones no se concedan o hayan sido concedidas 
ya a cualquier otro pais. 

Art. III. L a-s companias anónimas o de 
responsabilir!ad limitada y otras sociedades 
que se ocupen en negocios de comercio, in
dustrias o financas, inclusive las companias 
de navegación y de seguros, establecidas en el 
territoria de una de las Altas Partes Contra
tantes de co11formidad con las Leyes de esa 
Farte y que deseen hacer negocios en el ten-i
torio de la otra Parte Contratante, gozarán 
del tratamiento de la nación más favorecida, 
en Ia extensión expresada en el Articulo II. 
Dichas companias, sin embargo, por Jo que 
hace a su establecimiento en el territoria de 
1 a otra Parte Contra tante, estarán sujetas a 
las leyes y reglamentos vigentes en dicho 
te rritoria. 

Art. IV. Las Altas Partes Contratantes se 
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conceden mutuamente la una a la otra el t ra
tam iento de la nac ión más favorec ida en Jo 
que concierne a la importación, erpor tación y 
tránsito de articul os que sean producto o m a 
nu factura de P a nam á por una parte, y de los 
paises B ajos, l as lndi as Orientales Holandesas, 
Suriname y Curaçao por la otra parte. E n 
consecuencia, no se cobrarán derechos de im
por tación, exportación o tráns ito, incl uyendo 
coef icientes y recargos, diferentes o más al tos 
que los que se cobren a articu los sim il ares 
que sean producto o manufactura do cua lquier 
otro pais extranjero. 

A rt. V . Los artîculos sujetos a aranceles 
a du aneros e importados como muestras comer
cia.les, con excepción de aquellos que sean de 
irnportación prohibi da, serán aceptados mutua
mente por las Al tas Partes Contratantes bajn 
l ibertad provis ional de impuesto, siempre que 
se observen las dispos iciones aduaneras expe
d idas con el p ropósito de garantizar el pago 
de los derechos de introducción que se causen . 

Las marcas puestas por las autoridades gu
bernamentales de una de las Altas Par tes 
Contratantes a las muestras comerciales, para 
fines de identificación, serán reconocidas por 
las autoridades gubernamentales de la otr a 
Parte Contratante. P ero éstas tendrán el de
recho de marcar igualmente los expresados 
articulos con las marcas de identificación que 
consideren necesa ri as. 

Podrá retirarse el d icho privilegio de l iber
tad del impuesto a los agentes via jeros y so
c iedades comercia les que no observen las di s
pos iciones estipuladas sobre este particular. 

A rr t . VI. Las Al tas P artes Contratantes 
convienen en conceder mutuamente a la nave
gación de la otra Parte el mismo tratamiento 
que se concede ,a l as naves nacionales. Se con
vienen, sin embargo, que el comercio de ca
bota je queda sujeto a las leyes y reglamentos 
v igentes en cad a pa is. 

Art. VII. Cada una de las A ltas Partes 
·Contratantes tend rá el derecho de nombrar 
Cónsules Generales, Cónsul es, V ice-Cónsu les y 
-0tros fu ncionarios consulares en el territorio 
de la otra P arte . 

Les Cónsul es Generales, Cónsules, V ice-Cón
sules y otros fu ncionarios consulares a qu ienes 
se haya concedido exequatur o cualquiera 
-0tra au tor ización por e l Gobierno del pa is 
para el cual hayan s ido nombrados, tendrán 
a t itulo de reciprocidad, el derecho de ejercer 
todas sus funciones y de disfruta r de todos 
los privilegios, exenciones e inmunidades con
cedidos o que puedan concederse a los funcio
narios consul ares de igua l rango de la nación 
más favorecida . 

Art. VIII. En todo Jo relativo a comercio, 
industrias y navegación que no esté estipulado 
-en los precedentes articulos, l as Al tas Partes 
-Contrata ntes se conceden la una a la otra el 
t. r a tamiento de la nación más favorecida. 

Art. IX. L as di ferencias que surj an sobre 
la interpretación, aplicación y e jecución de 
-este tra ta do y que las Altas Partes Contratan
tes no puedan arreglar por medio de nego
ciaciones di plomáticas, será n sometidas a la 
decisión de un á rbi tro o de un tribunal arbi
tral que sea escogido o constitu ido por acuerdo 
.de las P artes . A fal ta de acue rdo para la 

selección del árbitro o constitución del tribu
nal, el asunto será sometido para su decisión 
a la Corte P ermanente de Justicia Inte rna
c ional. 

Art. X. Las estipulaciones de este tratado, 
con excepción del Articu lo VII, serán igual
rnente ap licables a las I ndias Orientales H o
landesas, Suriname y Curaçao, incluyéndose 
las islas de Curaçao, A ru ba, Buen Aire, San 
Eustaquio, Saba y San Martin (Porción ho
landesa). 

Queda entendido, q ue en Jo relativo al nom
bramiento de Cónsules de la R epublica de 
P anamá en las Indias Orientales Holandesas, 
Suriname y Curaçao incluyéndose las islas de 
Curaçao, Aruba, Buen Aire, San Eustaqu io,_ 
Saba y San Martin (Porción holandesa ) se 
estará a Jo d ispuesto en la Convención Consu
lar, de 11 de enero de 1912, celebrada en tre 
Panamá y los Paises Bajos. 

Art. X I. E ste tratado será ratifi cado y las 
ratificaciones canjeadas en Wash ington, D . C., 
tan pronto come sea pos ible. 

Este tratado entrará en vigencia tres meses 
después del canje de los instrumentos de ra
tificación; estará en vigor por ei neo anos, 
a contar de la fecha en que comience a regir, 
quedando entendido que una vez expirado 
t>ste periodo seguirá rigiendo indef inidamente 
con sujeción a denuncia med iante aviso dado 
con un ano de anticipación, expirado el cua l 
de jará de estar en vigor. 

En fé de Jo cual los respectivos Plenipoten
c iar ios han firmado este tratado en los id io
mas espanol y holandés, que serán ambos 
au ténticos. 

H echo en dupl icado en W ashington, D . C., 
a los d ias dos del mes de J ui io de mil nove
cien tos treinta y dos. 

(s .) H . F . AI f ar o. 
(s.) J . H . va n Roy e n. 

P R OTOCOLE F INAL. 

Es entendido que e l régimen de prohi bicio
nes y restricciones en materia de importación 
y exportación quedará su jeto a la cláusul a de 
la nación más favorecida. En consecuencia , 
las prohibiciones o restricciones serán m an
teni das o establecidas en el futu ro u nicamente 
cuando en igualdad de circunstancias sean 
apl ica<las asimismo con respecto a las impor
taciones o exportaciones de cua lqu ier otro 
Estado. 

Las Altas Partes Contratantes se compro
meten a no hacer ilusorio el efecto de la 
cláusula de la nación más favo recida por 
medio de especificaciones demas iado detall a
das en las leyes sobre aranceles o en las me
di das para la ejecucion de l as m ism as o en 
tratados con otros E stados. 

Las Al tas P artes Contratantes convienen en 
que en Jo relativo a derechos y obligaciones 
para evitar impuestos dobles, resultantes de 
tratados, Jo mismo que de medidas unil atera
les, asi como también en Jo relativo a conven
ciones sobre derecho internacional privado, no 
h abrá lugar a invocar el tratamiento de la 
nación más favorecida que se mantiene en 
este tratado . 
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Queda igualmente entendido que las esti
pulaciones de este Tratado no afecta rán, en 
forma alguna, el sistema existente en las In
dias Orientales Holandesas, de disposiciones 
diferentes para la administración de justicia a 
los diversos grupos de la población. 

Esto protocole constituye una parte integral 
del tratado de Comercio y Navegación que ha 
sido firmado en esta misma fecha y entra en 
v igor a l mismo tiempo que el tratado. 

Hecho en Washington, D. C. en duplicado 
en los idiomas espa11ol y holandes, a los <lias 
dos del mes de Julio de mil novecientos trein
fa y dos. 

(s.) H . F . AI faro. 
(o.) J. H. van Roy en. 

s. 384. 

28 Juli 1933. WET, houdende goedkeuring 
van de onderhandsche overdracht door 
ruiling van het post- en telegraafkantoor 
c. a. aan de Havenstraat te Bussum aan 
de Gemeente Bussum. 

Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het belang van den Staat medebrengt om 
met de Gemeente Bussum aan te gaan eene 
ruiling waarbij de Staat aan de Gemeente 
afstaat het post- en telegraafkantoor c. a. aan 
de H avenstraat te Bussum, waartegenover de 
Gemeente afstaat een perceel bouwterrein aan 
den Driestweg, aldaar; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Eenig artikel. 

De onderhandsche overdracht door ruiling, 
aan de Gemeente Bussum, van het post- en 
telegraafkantoor met ondergrond en bijbe
hoorend erf, gelegen aan de Havenstraat te 
Bussum, kadastraal bekend gemeente Bussum, 
sectie E nummer 1483, groot 9,52 aren, (welke 
ruiling is geconstateerd bij de in afschrift aan 
deze wet gehechte acte ) wordt goedgekeurd. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te Soestdijk, den 28sten Juli 1933. 

WILHELMINA. 
De M inister van Financiën, 0 ud. 

De Minister van W aterstaat, Ka I f f. 
(Uitgeg. 25 Augustus 1933.) 

AFSCHRIFT. 

De ondergeteekenden: 
1°. Dirk H endTik Coemaad Ittmann, Ont

vanger der registratie en domeinen te Hilver
sum, handelende namens den Staat der Ne
derlanden, hiertoe gemachtigd bij brief van 
den directeur der registratie en domeinen te 
Amsterdam, d.d. 19 Januari 1932 n°. 471, ge
grond op de missive van den Minister van 
Financiën d.d. 16 J anuari 1932 n°. 46, afd. 
Dom., ter eene zijde; 

2°. Hugo de Bordes, burgemeester der ge
m eente Bussum, als zoodanig deze gemeente 
vertegenwoordigende en tevens handel ende ter 
uitvoering van het besluit van den gemeente
raad d.d. 4 November 1930, goedgekeurd bij 
besluit van Gedeputeerde Staten van Noord
holland van 17 December 1930, n°. 162, gewij-

L. & S. 1933. 

zigd bij besluit van den gemeenteraad d.d. 16 
Februari 1932, goedgekeurd bij besluit van 
Gedeputeerde Staten van oordholland van 
2 Maart 1932, n°. 51, ter andere zijde, 

verklaren, voor wat den Staat der Neder
landen aangaat, onder voorbehoud van goed
keuring bij de wet, de volgende ruiling te 
hebben aangegaan: 

De Staat (posterijen, telegr.afie en telefonie) 
draagt in vollen en vrijen eigendom over aan 
de gemeente .Bussum, die zulks aanneemt, het 
post- en telegraafkantoor met ondergrond en 
bijbehoorend erf, gelegen aan de Havenstraat 
te Bussum, kadastraal bekend gemeente Bus
sum, sectie E nummer 1483, g root negen 
aren twee en vijftig centiaren. 

De gemeente Bussum draagt daartegenover 
in vollen en vrijen eigendom over aan den 
Staat (posterijen, telegrafie en telefonie). die 
zulks aanneemt, het perceel bouwterrein te 
Bussum, gelegen aan den Driestweg, kadas
traal bekend gemeente Bussum, sectie B num
mer 3771, groot een en twintig aren zeven en 
tachtig centiaren. 

Deze ruiling gesch iedt tegen betaling door 
de gemeente Bussum aan den Staat van eene 
toegift groot de,·tig duizend negenhonderd 
negen en negentig gulden en voorts onder de 
navol gende voorwaarden: 

Art. 1. De overdracht van de geruilde ob
jecten geschiedt vrij van hypothecaire of an
dere lasten, zakelijke rechten of schuldplich
t igheden; voor zooverre het door de gemeente 
Bussum overgedragene betreft zal door haar 
eene verklaring van onbezwaardheid, afge
geven door den betrokken hypotheekbewaarder 
ten minste een dag na de overschrijving dezer 
akte, moeten worden overgelegd ten kantore 
van voornoemden ontvanger. 

Over- of ondermaat zal tot geenerl e i vorde
ring aanleiding geven, terwijl alle vrijwaring, 
a ndere dan die omtrent den eigendom, wordt 
uitgesloten. 

Art. 2. De aanvaarding in genot van het 
aan den Staat overgedragene geschiedt binnen 
vier weken naàat de hiervoor bedoelde wette
lijke goedkeur ing is verkregen en van het 
aan de gemeente Bussum overgedragene bin
nen eene maand nadat het op den aan den 
Staat overgedragen grond te bouwen kantoor 
voor den dienst der posterijen , telegrafie en 
telefonie zal zijn in gebruik genomen. 

De grondbelasting en andere e igenaarslasten 
van het over en weer afgestane komen ten 
laste van de nieuwe eigenaren met ingang van 
het jaar volgende op dat der overschrijving 
dezer akte in de openbare registers. 

Art. 3. De betaling van het bedrag der 
toegift ad f 30,999 geschiedt ten kantore van 
den ontvanger der registratie en domeinen te 
Hilversum op den dag der aanvaarding in 
genot door de gemeente Bussum van het aan 
haar overgedragen perceel. 

Art. 4. De kosten dezer akte, welke door 
de zorg van vorengenoemden ontvanger ten 
hypotheekkantore zal worden overgeschreven, 
komen ten laste van de gemeente Bussum, en 
moeten ten kantore van dien ontvanger bin
nen acht dagen na opgaaf van het bedrag 
daarvan worden voldaan, tegen uitreiking van 
een exempl aar dezer akte. 

28 
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Aldus in duplo geteekend te Hilversum en 
te Bussum, den 22 April 1932. 

De ontvanger der registratie en 
domeinen te Hilversum, 

s. 385. 

(get.) Ittmann. 

De Burgemeester van Bussum, 
(get.) de Bordes. 

Voor ge lijklui dend afschrift, 
De S ecretaris-Generaal 

van het Ministerie van Financiën, 
Van Asch van Wijck. 

28 Jul i 1933. WET tot aanvulling van artikel 
67 der Pensioenwet 1922 (Staatsblad n°. 
240) en van artikel LXXXIV der wet van 
28 Mei 1925 (Staatsblad n°. 216). 

Bijl . Handel. 2de Kamer 1982/SS, n°. /156, 
1-S; 19/1/J, n°. 83, 1-2. 

Ranilel. id. 193/1, blz . 91. 
Id. 1ste Kamer 19/13 blz. 16. 

Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is artikel 67 der Pensioen
wet 1922 (Staatsblad n°. 240) en artikel 
LXXXIV der wet van 28 Mei 1925 (Staats
blad n°. 216) aan te vullen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1. Artikel 67 der Pensioenwet 1922 

(Staatsbla,l n°. 240) wordt aangevuld en ge
wijzigd als volgt: 

Na het tweede lid wordt ingelascht een 
nieuw lid: 

,.3. Indien de laat.stelijk genoten wedde, 
berekend op den voet van het vorig lid, lager 
is dan de middelsom der gezamenlijke pen
sioensgrondslagen, waarover het pensioen is 
berekend, dan treedt deze middelsom voor haar 
in de plaats." 

terwijl de tegenwoordige leden 3 en 4 wor
den de leden 4 en 5. 

In het nieuwe vierde lid wordt in plaaf:6 
van "vorig lid" gelezen "tweede lid". . 

2. Artikel LXXXIV der wet van 28 Me, 
1925 (Staatsblad n°. 216) wordt aangevuld en 
gewijzigd als volgt: 

Na het eerste lid wordt ingelascht een nieuw 
lid: 

2. Indien de laatstelijk genoten wedde, be
rekend op den voet van het vorig lid, lager 
is dan de middelsom der gezamenlijke pen
sioensgrondslagen, waarover het pensioen is 
berekend, dan treedt deze middelsom voor 
haar in de plaats." 

terwijl de tegenwoordige leden 2, 3 en 4 
worden de leden 3, 4 en 5. 

In het nieuwe derde lid wordt in plaaf:6 van 
,.vorig lid" gelezen "eerste lid". . .. 

3. Deze wet wordt geacht in werkmg te ZIJD 
getreden met ingang van 1 J anuari 1933. 

La ten en bevelen, enz.; 
Gegeven te Soestdijk, den 28sten Juli 1933. 

WILHELM! A. 
De M inister van Financiën, 0 u d. 

(Uitgeg. 8 Augustus 1933.) 

s. 386 . 

28 Jul i 1933. WET, 
van een wijziging 
den Staat met de 
maat.schappij. 

houdende goedkeuring 
der overeenkomst van 
. V. Domaniale Mijn-

Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is de overeenkomst van 
den taat met de . V. Aken- Maastrichtsche 
Spom·wegmaatschappij - wier rechten en ver
pi ichtingen sindsdien zijn overgegaan op de 
N. V. Domani a le Mijnmaat.schappij , gevestigd 
te K erlcrade - goedgekeurd bij de wet van 
28 Mei 1925 (Staatsblad n° . 203) te wijzigen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van tate, enz. 
Art. 1. Goedkeuring wordt verleend aan de 

overeenkomst door Onzen Minister van Finan
ciën met de r . V. Domaniale Mijnmaatschap
pij , gevestigd te Kerkrade, bij de in afschrift 
aan deze wet gehechte a kte gesloten, ter wij
ziging van de overeenkom t van 11/13 Fe
bruari 1925. 

2. Onze Minister van Financiën is gemach
tigd jaarlijks - te beginnen met het jaar 
1932 - de vergoeding vast te stellen, die de 
N. V. Domaniale Mijnmaatschappij per ton 
gewonnen z.g. fijnkolen aan den Staat zal 
betalen. Deze vergoeding zal niet lager dan 
f 0.10 en niet hooger dan f 0.50 per ton zij n. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te Soestdijk, den 28sten J ui i 1933. 

WILHELMINA. 
De M inister van Financiën, 0 u ei 

(Uitgeg. 8 Augustus 1933.) 

AFSCHRIFT. 

De ondergeteekenden: 
De Minister van Financiën, ten deze han

delende namens den Staat der ederlanden 
eenerzijds en 

de N. V. Domaniale Mijnmaat.schappij , ge
vestigd te K erkrade, ten deze vertegenwoor
digd door hare directie, daartoe g macht,gd 
door haren raad van Comm i sarissen ter uit
voering van het besluit, genomen in hare al
gemeene vergadering van aandeelhouders, ge
houden den 18 Maart 1933, zooals dit besluit 
is omschreven in een aan het voor den Staat 
bestemde exemplaar dezer akte gehechte af
schrift der notulen dier vergadering, ander
zijds, 

in aanmerking nemende, dat de wensche
lijkheid is gebleken de overeenkomst van 11/13 
F ebruari 1925, betreffende de exploitatie der 
Domaniale steenkolenmijnen te K erkrade, te 
wijzigen, zijn, behoudens goedkeuring bij de 
wet, overeengekomen, dat de voormelde over
eenkomst geacht wordt met inga11g van 1 
Januari 1932 te zijn gewijzigd als volgt: 

Art. I. Aan art. 3 worden volgende alinea's 
toegevoegd : 

In afwijking van het in de vorige alinea 
overeengekomene, zal de Minister van Finan
ciën jaarlijks in de maand December kunnen 
bepalen, dat gedurende het vC!!gend kalender
jaar per ton gewonnen z.g. f1Jnkolen een _la
gere vergoeding aan den Staat verschuldigd 
zal zijn dan f 0.50, maar niet lager dan f 0.10 
per ton. 
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De Minist.er van Financiën zal van deze 
bevoegdheid slechts dan gebruik maken a ls de 
gemiddelde prijs van fijnkolen op de kolen
markt gedurende het t.en einde loopende ka
lenderjaar zoo ongunstig is geweest, dat een 
vergoeding aan den Staat van f 0.50 per ton 
volgens zijn oordeel t.e zwaar op dien prijs zou 
drukken en de opbrengst der andere kolen het 
totaal rendement van het mijnbedrijf niet zoo 
gunstig beïnvloeden, dat daardoor de ver! ie
zen op fijnkolen in, naar zijn oordeel voldoen
de mat.e, worden gedekt. 

Als fij n kol en zullen worden beschouwd 40 % 
van de in de eerste alinea van dit artikel 
genoemde brnto-productie, nadat deze eerst 
met 15 % voor e igen gebruik en zeef- en 
waschverliezen is verminderd. 

Art. II (overgangsbepaling). De vergoe
dingen, die per ton gewonnen fijnkolen over 
de jaren 1932 en 1933 aan den Staat ver
schuld igd zullen zijn, worden in afwijking 
van het bepaalde in de 2de alinea van art. 3, 
r!oor den Minister van :Financiën vastgesteld 
in de maand, volgende op die, waar in de 
onderhavige wijziging van de overeenkomst 
tusschen den Staat en de N. V. Doma nial e 
MijnmaatschappiJ bij de wet zal zijn goedge
keurd . 

In a fwijkin g van het bepaalde in artikel 4 
der overeenkomst zal de in dat artikel be
doelde vergoeding over het jaar 1932 door de 
Maatschappij behooren te worden betaald, 
uiterl ijk 14 dagen na de vaststelling in het 
vorige lid van dit artikel bedoeld, met bij
berekening van rente à 4 % 's jaars, vanaf 
ul timo Februari 1933 tot den dag van beta
ling. 

A ldus opgemaakt in tweevoud en ondertee
kend te 's-Gravenhage en te K erkrade dd. 1 
April 1933 en dd. 27 Maart 1933. 

De Minist er van Financiën, 
{w.g.) de Geer. 

s. 387. 

De Dfrectie der Do1nanial, e 
Mijn-Maatschappij, 
(w.g.) Hui sman. 
(w.g.) W . Fock. 

De Raad van Co,n11iissarissen, 
(w.g.) W. van der Vorm, 

waarn. Voorzitter. 
(w.g.) A. Loeff, 

Seccreta,·is. 

28 Juli 1933. WET tot wijziging en verhoo
ging van het zevende hoofdstuk B der 
R ijksbegrooting voor het dienstjaar 1932. 

s. 388. 

28 Juli 1933. WET tot wijziging en aanvul
] ing van de artikelen 31bis, 31duodecies 
en 63 der Wet op de Personeele belasting 
1896. 

Bijl. H andel. 2de Kamer 1932/3 3, n°. 309. 
1- "I ; 1933, n°. 8"1, 1. 

Handel. id. 1933, blz. 9"/. 
B ijl. Handel. 1ste Kam er 1933, n°. 8"/, blz. 

1-3. 
Handel . id. 1933, blz. 16. 

Wij WILHELMI NA, enz . ... doen t.e weten: 
Alzoo W ij in overweging genomen hebben, 

dat wijziging en aanvull ing van de artikelen 
31bis, 31duodecies en 63 der Wet op de P er
soneele Belasting 1896 wenschelijk is; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State enz. 
Art. 1. Aan § 2 van artikel 31duodecies der 

Wet op de Personeele Belasting 1896 wordt 
als tweede lid toegevoegd: 

Voorts kunnen bij gemeent.everordening de 
perceelen of gedeelten van perceelen, uitslui
tend dienende tot uitoefening van het bedrij f 
van houder van een koffiehuis, restaurant of 
andere inrichting tot het gebruiken van spijzen 
en dranken tegen betaling, worden gel ijkge
steld hetzij met perceel en of gedeelten van 
perceelen, vallende onder art. 11, § 2, letter 
a, hetzij met die, vallende onder art. 11, § 3, 
eerste lid, letter a. 

De tweede volzin van § 4 van voormeld wets
artikel vervalt. 

2. In artikel 63 der Wet op de P ersoneele 
Belasting 1896, wordt na § 2 ingevoegd eene 
nieuwe paragraaf, luidende : 

§ 2a. Aan den houder van een motorrij tuig 
waarmede gedurende het geheele jaar niet op 
den openbaren weg is gereden, wordt op zijne 
aangift.e teruggaaf van de belasting naar den 
vij fden grondslag verleend, mits hij zich heeft 
gedragen naar de door den M inister van Fi
nanciën in het belang van het toezicht gegeven 
voorschriften. 

Deze bepaling is niet van toepassing, wan
neer de belastingplichtige het motorrij tuig in 
den loop van het jaar heeft afgeschaft en 
daarna in hetzelfde jaar een ander heeft aan
gescha ft. 

De bepalingen van de vorige leden vinden 
overeenkomstige toepassing ten aanzien van de 
belasting naar den zesden grondslag, betaald 
wegens het houden van een pleiziervaartuig 
waarmede gedurende het geheele jaar niet is 
gevaren. 

3. In artikel 31bis, § 4, der Wet op de 
P ersoneele Belasting 1896 wordt onder letter 
b, in de plaats van "minder dan f 2000, f 2 
voor elke geheele som van f 100" gelezen: 

minder dan f 2000, f 2 voor elke geheele 
som van f 100, doch ten minste f 8. 

4. De artikelen 1 en 3 dezer wet treden in 
werking met ingang van 1 Januari 1934. Ar
tikel 2 wordt geacht in werking te zijn ge
treden met ingang van 1 Januari 1933. 

Plaatselij ke verordeningen, gegrond op het 
bij artikel 1 vastgestelde tweede lid van § 2 
van artikel 31duodecies der Wet op de Per
soneele Belasting 1896, kunnen vóór 1 Januari 
1934 worden vastgesteld en goedgekeurd. Op 
zoodanige verordeningen welke met ingang 
van 1 Januari 1934 in werking treden, is § 4 
van artikel 31duodecies niet van toepassing. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te Soestdij k, den 28sten J ul i 1933. 

WILHELMINA. 
De M inister van Financiën, 0 u d. 

(Uitgeg. 8 Augustus 1933. ) 
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28 Jul i 1933. WET tot regeling van den 
invoer van versch, gekoeld en bevroren 
rund- en ka lfsvleesch. 

W ij WILHELM! A, enz ... . doen te weten: 
Alzoo W ij in overweging genomen hebben, 

dat door Ons bij besluit van cleri Helen Ja
nuari 1933, N°. 10, (Nederlandsche Staa,ts
courant van 13/14 Januari 1933, -0

• 10) in
gevolge artikel 2 der " Crisisinvoerwet" 1931 
(Staatsblad N°. 535) de invoer van versch, 
gekoeld en bevroren i-und- en kalfsvleesch 
·wederom aan een tijdelijke beperking is on
derworpen , en dat artikel 3 van genoemde wet 
voorschrij ft, dat in zoodanig geval een voor
stel van wet tot voorziening in het in dat 
besluit geregeld verbod van invoer zal worden 
gedaan; 

Zoo is het, dat Wij, den R aad van State, enz. 
Art. 1. Voor de toepassing dezer wet is te 

verstaan onder: 
1 °. , , invoer'' , invoer in het vrije ver keer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 

2°. ,,Onze Minister" , de Minister van Eco
nomische Zaken. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 16 Januari 
1933 tot 16 Juli 1933, of rooveel eerder als 
door Ons, op voordracht van Onzen Minister, 
zal worden bepaald, is de invoer uit iede r 
land verboden van versch, gekoeld en be
vroren rund- en ka lfsvleesch, voor zoover deze 
meer bedraagt dan 60 ten honderd van het
geen gemiddeld per 6 maanden in de jaren 
1929, 1930 en 1931 van die goederen uit dat 
land is ingevoerd, naar de hoeveelheid be
rekend. 

2. Boven de ingevolge het vorig lid vast
gestelde hoeveelheden kunnen door of ·van
wege Onzen Minister, op grond van bijzondere 
omstandigheden, bijzondere vergunningen tot 
invoer dier goederen worden verleend. 

3. 1. Door Ons worden, op voordracht van 
Onzen Minister, regelen gesteld betreffende de 
wijze, waarop, en de voorwaarden, krachtens 
wel ke gedurende het in het vorig artikel ge
noemde t ijdvak de invoer der in het vorig 
artikel genoemde goederen zal zijn toegestaan, 
a lsmede betreffende de vaststelling van be
dragen, welke ter bestrijding van kosten, aan 
de u itvoering van dat besluit verbonden, aan 
belanghebbenden worden in rekening ge
bracht. 

2. In een besluit, als in het vorig lid be
doeld, kan aan Onzen Minister bevoegdheid 
worden verleend, nadere voorschr iften vast 
te stell en ten aanzien van de in dat besluit 
gestelde regelingen, alsmede om op grond van 
b ijzondere omstandigheden afwijkingen toe te 
staan. 

3. Een besluit, als in dit artikel bedoeld, 
wordt in de Nederlandsche Staatscourant be
kend gemaakt. 

4. 1. Hij, die opzettelij k goederen invoert 
in strijd met het bepaalde in de artikelen 2 
e n 3, wordt gestraft met gevangenisstraf van 
ten hoogste 6 maanden of geldboete van ten 
hoogste f 10,000, tenvijl de goederen, waar
mede of ten aanzien waarvan de overtreding 

plaats had, kunnen worden verbeurd ver
klaard. 

2. Met dezelfde straffen wordt gestraft hij, 
di e eenig goed verkoopt, te koop aanbiedt. 
aflevert of ten verkoop of ter aflever ing in 
voorraad heeft, waarvan hij weet, dat het is 
ingevoerd in strijd met een verbod krachtens 
het bepaalde in de artikelen 2 en 3. 

3. De feiten , strafbaar gesteld bij deze 
wet, worden als misdrijven beschouwd. 

5. Met het opsporen van de feiten, straf
baar gesteld bij deze wet, zijn, behalve de bij 
of krachtens artikel 141 van het Wetboek 
van Strafvordering aangewezen personen, be-
1 ast a ll e arnbtenaren van Rijks- en gemeente
pol itie, zoomede de ambtenaren der invoer
rechten en accijnzen. 

6. Op fe iten, vallende in eene strafbepa-
1 ing dezer wet, zijn niet van toepassing de 
strafbepalingen, voorkomende in de wetten 
betreffende de invoerrechten en accijnzen . 

7. Met betrekking tot de in en krachtens 
deze wet gegeven voorschriften zijn de arti
kelen 5, 6 en 7 der "Crisisinvoerwet" 1931 
(Staatsblad O 535) van overeenkomstige 
toe pass i ng. 

8. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag volgende op dien der afkondi
ging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te Soestdijk, den 28sten J uli 1933. 

WILHELMINA. 
De Minister van Economische Zaken, 

T. J . V e r s c h u u r. 
(Uitg eg . 15 Augiistus 1933. ) 

s. 390. 

28 Juli 1933. WET tot regeling van den in
voer van rijwielbuiten- en -binnenbanden. 

Wij WILHELMINA, enz .. .. doen te weten : 
Al zoo Wij in overweging genomen hebben: 

dat door Ons bij besluit van 27 Januar i 1933 
n°. 27 (N ederlandsche Staatscourant van 31 
J anuari 1933, n°. 22) ingevolge artikel 2 der 
,,Crisisinvoerwet" 1931 (Staatsblad n°. 535) 
rle invoer van rijwielbuiten- en -binnenbanden 
wederom aan een tijdelijke beperking is onder
worpen en dat artikel 3 van genoemde wet 
voorschrijft, dat in zooclanig geval een voor
stel van wet tot voorziening in het in dat 
beslui t geregeld verbod van invoer zal wor
den gedaan; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1 °. ,,invoer", invoer in het vrije verkeer 

1·echtstreeks uit het buitenland of na vooraf-
gaanden opslag in entrepot; . 

2°. ,,Onze Minister", de Minister van Eco
nomische Zaken. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 1 F ebruari 
1933 tot 1 F ebruari 1934, of zooveel eerder 
als door Ons op voordracht van Onzen Minis
ter, zal worden bepaald, is de invoer uit ieder 
1 and verboden van: 

a. buitenbanden voor rijwielen (geen mo
torrijwielen) voor zoover deze meer bedraagt 
dan 100 ten honderd van het aantal, hetwelk 
gemiddeld in de jaren 1929, 1930 en 1931 
van die banden uit dat land is ingevoerd ; 
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b. binnenbanden voor rijwielen (geen mo
torrijwielen) voor zoover deze meer bedraagt 
dan 100 ten honderd van het aantal, hetwelk 
gem iddeld in de jaren 1929, 1930 en 1931 
van die banden u it dat l and is ingevoerd. 

2. Boven de ingevolge het vorig l id vast
gestelde hoeveelheden kunnen door of van
wege Onzen Min ister, op grond van bij zondere 
omstandigheden, bij zondere vergunningen tot 
invoer dier goederen worden verleend. 

3. 1. Gedurende het in het vorig artikel 
genoemde tijdvak zal de invoer der a ldaar 
genoemde artikelen niet zijn toegestaan, tenzij 
daarbij wordt overgelegd eene daartoe door 
o[ vanwege Onzen M inister afgegeven ver
gunning. 

2. Door Ons worden, op voordracht van 
Onzen lfinister, regelen gesteld betreffende 
de voorwaarden, krachtens welke, en de wijze, 
waarop eene vergunning, in het vorig lid be 
doeld , wordt verstrekt, alsmede betreffende 
de vaststelling van bedragen, welke ter be
strijding van kosten, aan de uitvoering van 
dat besluit verbonden, aan bela nghebbenden 
worden in rekening gebracht. 

3. In een besluit, als in het vorig lid be
doeld, kan aan Onzen Minister bevoegdheid 
worden verleend, nadere voorschriften vast te 
stellen ten aunzien van de in dat besluit ge
stelde regelingen, alsmede om op grond van 
bijzondere omstandigheden daarvan en van 
het bepaalde in het eerste lid, a fwijkingen toe 
te staan. 

4. Een be luit, als in dit artikel bedoeld, 
wordt in de Ned.e?·land.sche Staatscou,·ant be
kend gemuakt. 

4. 1. Hij, die opzettelijk goederen invoert 
in strijd met het bepaalde in de a rtikelen 
2 en 3, wordt gestraft met gevangenisstraf 
van ten hoogste 6 maanden of geldboete van 
ten hoogste f 10,000, terwijl de goederen, waar
mede of ten aanzien waarvan de overtreding 
p laats had, kunnen worden verbeurd ver; 
ki aard. 

2. Met dezelfde straffen wordt gestraft hij , 
àie eenig goed verkoopt, te koop aanbiedt, a f
levert of ten verkoop of ter aflever ing in 
voorraad heeft, waarvan hij weet, dat het is 
ingevoerd in strijd met een verbod krachtens 
het bepaalde in de artikelen 2 en 3. 

3. De feiten, strafbaar gesteld bij deze wet, 
worden als misdrijven beschouwd. 

5. Met het opsporen van fe iten, strafbaar 
gesteld bij deze wet, zijn, behalve de bij of 
krachtens artikel 141 van het Wetboek van 
Strafvordering aangewezen personen, belast 
alle ambtenaren van Rijks- en Gemeente
politie, zoomede de ambtenaren der invoer
rechten en accij nzen. 

6. Op feiten, vallende in eene strafbepa-
1 ing deze•· wet, zijn niet van toepassing de 
strafbepalingen, voorkomende in de wetten 
betreffende de invoerrechten en accijnzen. 

7. Met betrekking tot de in en krachtens 
deze wet gegeven voorschriften zijn de arti
kelen 5, 6 en 7 der "Crisisinvoerwet" 1931 
(Staatsblad n°. 535) van overeenkomstige toe
passing. 

8. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien der afkondi
ging. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te Soestd ij k, den 28sten Juli 1933. 

WILHELMINA. 
De Min ister van Economische Zaken, 

T . J. Vers c h u u r. 
( Uitgeg. 6 September 1933.) 

s. 391. 

28 J uli 1933. WET tot 1·egel ing van den m
voer van porsele in, fijn en san itair aarde
werk en. muur- en wandtegels. 

Wij WILHELM! A, enz ... . doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat door Ons bij besluit van 27 Januari 1933 
11°. 25 (N ederland.sche Staatscourant van 31 
Januari 1933, n°. 22) ingE>Volge artikel 2 der 
,,Crisisinvoerwet" 1931 (Staatsblad n°. 535), 
de invoer van porselein, fijn en sanitair aar
dewerk en van muur- en wandtegels wederom 
aan een tijdelijke beperking is onderworpen 
en dat artikel 3 van genoemde wet voor
sch1;jft, dat in zoodanig geval een voorstel 
van wet tot voorziening in het in dat besluit 
geregeld verbod van invoer zal worden ge
daan; 

Zoo is het, àat Wij , den R aad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1°. ,, invoer", invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 

2°. ,,Onze Minister", de Minister van Eco
nomische Za ken. 

2. 1. Gedurende een tijdvak van 6 maan
den, aanvangende 31 Januari 1933 en eindi
gende 31 Juli 1933, of zooveel eerder als door 
Ons, op voordracht van Onzen Minister, zal 
worden bepaald, is de invoer uit ieder land 
verboden van: 

a. porselein (wit, gekleurd, gedecoreerd, 
hednikt of beschilderd) voor wover deze meer 
bedraagt dan 90 ten honderd van hetgeen 
gemiddeld per 6 maanden in de jaren 1928, 
1929 en 1930 van die goederen uit dat I and 
is ingevoerd, naar de waarde berekend; 

b. fij n aardewerk (wit, gekleurd, gedeco
reerd, bedrukt of beschilderd, met uitzonde 
ring van sanita ir aardewerk) voor zoover deze 
meer bedraagt dan 75 ten honderd van het
geen gem iddeld per 6 maanden in de jaren 
1929 en 1930 van die goederen uit dat land 
is ingevoerd, naar de waarde berekend; 

c. sanitair aardewerk, voor zoover deze 
meer bedraagt dan 85 ten honderd van het
geen gemiddeld per 6 maanden in de jaren 
1928, 1929 en 1930 van die goederen uit dat 
land is ingevoerd, naar het gewicht berekend; 

d. muur- en wandtegels (verglaasd of met 
gekristall iseerde glazuren) voor zoover deze 
meer bedraagt dan 60 ten honderd van het
geen gemiddeld per 6 maanden in de jaren 
1928, 1929 en 1930 van die goederen uit dat 
land is ingevoerd, naar de waarde berekend. 

2. Boven de ingE>Volge het vorig lid vast
gestelde hoeveelheden kunnen door of van
wege Onzen Minister, op grond van bijzondere 
omstandigheden, bijzondere vergunningen tot 
inYoer dier goederen worden verleend. 

3. 1. Gedurende het in het vor ig arti kei 
genoemde tijdvak zal de invoer der aldaar 
genoemde artikelen niet zijn toegestaan, tenzij 
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daarbij wordt overgelegd eene daartoe door 
of vanwege Onzen Minister afgegeven ver
gunning. 

2. Door Ons worden, op voordracht van 
Onzen Minister, regelen gesteld betreffende 
de voorwaarden, krachtens welke, en de wijze, 
waarop eene vergunning, in het vorig lid be
doeld, wordt verstrekt, alsmede betreffende 
de vaststelling van bedragen, welke ter be
strijding van kosten, aan de uitvoering van 
dat besluit verbonden, aan belanghebbenden 
worden in rekening gebracht. · 

3. In een besluit, a ls in het vorig lid be
doeld, kan aan Onzen iinister bevoegdheid 
worden verleend, nadere voorschriften vast te 
stellen ten aanzien van de in dat besluit ge
stelde regelingen, alsmede om op grond van 
bijzondere omstandigheden daarvan en van 
het bepaalde in het eerste lid, afw ij kingen toe 
te staan. 

4. Een besluit, als in dit artikel bedoel<:!, 
wordt in de Nederland,sch,e Staatscou1·ant be
kend gemaakt. 

4. 1. Voor de toepassing dezer wet stelt 
Onze Minister bepalingen vast betreffende 
het I everen van bewijs van herkomst van ten 
ui tvoe,· aangegeven goederen. 

2. Invoer, in strijd met het bepaalde krach
tens het vor ig lid, is verboden. 

5. 1. Hij, die opzettelijk goederen invoert 
in strijd met het bepaalde in de artikelen 
2, 3 en 4, wordt gestraft met gevangenisstraf 
van ten hoogste 6 maanden of geldboete van 
ten hoogste f 10,000, terwijl de goederen, waar
mede of ten aanzien waarvan de overtreding 
plaats had, kunnen worden verbeurd ver
klaard. 

2. Met dezelfde straffen wordt gestraft hij , 
die een ig goed verkoopt, te koop aanbiedt, af
levert of ten verkoop of ter aflever ing in 
voorraad heeft, waarvan hij weet, dat het is 
ingevoerd in strijd met een verbod krachtens 
het bepaalde in de artikelen 2 en 3. 

3. De feiten, strafbaar gesteld bij deze wet, 
worden a ls misdrijven beschouwd. 

6. Met het opsporen van feiten, strafbaar 
gesteld bij deze wet, zijn, behalve de bij of 
krachtens artikel 141 van het Wetboek van 
Strafvordering aangewezen personen, belast 
a ll e ambtenaren van Rijks- en Gemeente
politie, zoom ede de ambtenaren der invoer
rechten en accijnzen. 

7. Op feiten, vallende in eene strafbepa
ling dezer wet, zijn niet van toepassing de 
strafbepalingen, voorkomende in de wetten 
betreffende de invoerrechten en accijnzen. 

8. Met betrekking tot de in en krachtens 
deze wet gegeven voorschriften zijn de arti
kelen 5, 6 en 7 der "Cris isinvoerwet" 1931 
(Staatsblad n°. 535) van overeenkomstige toe. 
pass ing . 

9. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien der afkondi
ging. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te Soestdijk, den 28sten J ui i 1933. 

WILHELM! A. 
D e Minister van Economische Zaken., 

·r. J. V e r s C h u u r . 
(Uitgeg. 6 Septe11ober 1933.) 

s. 392 . 

28 J uli 1933. WET tot regeling van den in 
voer van kousen en sokken. 

Wij WILHELMINA, enz . ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat door Ons bij besluit van den 24sten Fe
bruari 1933 n°. 2 (Nede.rland,sche Staatscou 
rant van 28 Februari 1933, n° . 42) ingevolge 
artikel 2 der "Crisisinvoerwet" 1931 (Staats
blad n°. 535) de invoer van kousen en sokken 
wederom aan een tijdelijke beperking is on
derworpen, en dat artikel 3 van genoemde 
wet voorsch,;jft, dat in zoodan ig geval een 
voorstel van wet tot voorziening van het in 
dat besluit geregeld verbod van invoer zal 
worden gedaan ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te ver taan onder: 
1 °. ,, invoer" , invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 

2° . ,,Onze Minister" , de Minister van Eco
nomische Zaken. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 10 maan
den , aanvangende 1 Maart 1933 en e indi gen
de 31 December 1933 of zooveel ee rder a ls 
door Ons, op voordracht van Onzen M inister, 
za l worden bepaald, is de invoer uit ieder 
land verboden van kousen en sokken, voor 
zoover deze meer bedraagt dan 100 ten hon
derd van he t aantal dozijnen paren, welke 
gemiddeld per 10 maanden in de jaren 1930 
en 1931 van die goederen uit dat land zijn 
ingevoerd. 

2. Boven de ingevolge het vorig lid vast
geste lde hoeveelheden kunnen door of van
wege Onzen Minister, op grond van bijzondere 
omstandigheden, bijzondere vergunningen tot 
invoer dier goederen worden ve rleend. 

3. 1. Gedurende het in het vorig artikel 
genoemde tijdvak za l de invoer der a ldaar 
genoemde artikel en niet zijn toegestaan, tenzij 
daarbij wordt overgelegd eene daartoe door 
of vanwege Onzen Minister a fgegeven ver-
gunning. 

2. Door Ons worden, op voordracht van 
Onzen Mmister, regelen geste ld betreffende 
de voorwaarden, krachtens welke, en de wijze, 
waarop eene vergunning, als in het vorig lid 
bedoel cl, wordt verstrekt, alsmede betreffende 
de vaststelling van bedragen, welke ter be
strijding van kosten, aan de uitvoering van 
dat bes! uit verbonden, aan belanghebbenden 
worden in rekening gebracht. 

3. In een bes] uit, als in het vorig lid be
doeld, kan aan Onzen Minister bevoegdheid 
worden verleend, nadere voorschr iften vast te 
stel Jen ten aanzien van de in dat besluit ge
stelde regelingen, a lsmede om op grond van 
bijzondere omstandigheden daarvan en van 
het bepaalde in het eerste lid, afwijkingen toe 
te staan. 

4. Een besluit, a ls in dit a rtikel bedoeld, 
wordt in de N ederlandsche Staatscourant be
kend gemaakt. 

4. 1. Voor de toepassing dezer wet stel t 
Onze Mi nis ter bepalingen vast betreffende 
het leveren van bewijs van herkomst van ten 
invoer aangegeven goederen. 
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2. Invoer , in strijd met het bepaalde krach
tens het vori g lid, is ve rboden. 

5. 1. Hij, di e opzettelijk goederen invoert 
in strijd met het be paalde in de a rtikelen 
2. 3 en 4, wordt gest ra ft met gevangenisstraf 
van ten hoogste 6 maanden of geldboete va n 
t.en hoogste f 10, 000, terwijl de goederen, waar
mede of ten aanzien waarvan de ove rtreding 
p laats had , kun nen worden verbeurd ver
kl aard . 

2. Met dezelfde stra ffen wordt gestraft hij, 
di e eeni g goed verkoopt, te koop aanbiedt , a f
levert of ten verkoop of ter a fl evering in 
voorraad heeft, waa rvan hij weet, dat het is 
ingevoerd in strijd met een verbod krach tens 
het bepaalde in de artikelen 2 en 3. 

3. De feiten, stra fbaar geste ld bij deze wet, 
worden a ls misdrijven beschouwd . 

6. Met het opsporen van fe iten, strafbaar 
gesteld bij deze wet, zijn, behalve de bij of 
krachtens a rt ikel 141 van het Wetboek va n • 
Stra fvordering aangewezen personen, belast 
a ll e am btena ren van Rijks- en Gemeente
poli t ie, zoomede de ambtenaren de r invoer
rechten en accijnzen. 

7. Op fei ten, va l lende in eene strafbepa-
1 ing dezer wet , zijn n iet van toepass ing de 
stra fbepalingen, voorkomende in de wetten 
betreffende de in voerrechten en accijnzen. 

8. Met bet rekking tot de in en krachtens 
deze wet gegeven voorschriften zijn de a rti 
ke len 5, 6 en 7 der " Crisisinvoerwet" 1931 
(Staat .sblacl n°. 535) va n overeenkomstige toe
pass ing. 

9. Deze wet t reedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien der a fkondi 
g ing. 

L asten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te Soestdij k, den 28sten J uli 1933. 

,vrLHELMINA. 
De Minister van E conornische Zaken, 

T. J. V e r s c h u u r . 
( Uitgeg . 6 epterwb e,· 1933 . ) 

s. 393 . 

28 Jul i 1933. WET tot regeling van den in
voe1· van tapij ten, tapij tgoed, karpetten, 
loopers, kl eedjes en matten. 

Wij WILHELM! 'A , enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben , 

dat door Ons bij bes lui t van den 24 F ebrua r i 
1933 n °. 3 (N ecle,·lanclsche S taatscourant van 
28 Febrnari 1933 , n°. 42) ingevol ge a rtikel 
2 der "Crisisinvoerwet" 1931 (S taatsblacl n°. 
535) de invoer va n tapijten, tapijtgoed, ka r
petten, loopers. kleedj es en matten wederom 
aan een tijdelijke beperking is onderworpen 
en dat artikel 3 va n genoemde wet voor
schrijft, dat in zooda nig geval een voorstel 
van wet tot voorziening van het in da t be
s lui t ge rege ld verbod van invoer za l worden 
gedaan ; 

Zoo is het, dat Wij , den R aad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaa n onder: 
1 °. ,, invoer" , invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het bui tenl a nd of na vooraf
gaanden opslag in entrepot ; 

2°. ,,Onze Minister" , de Ministe r va n E co
nomische Zaken. 

2. 1. Gedurende het tijdva k van 10 maan-

den, aanvangende 1 Maart 1933 en .e indigen
de 31 December 1933, of zooveel eerder al s 
door Ons op voordracht van Onzen Minister 
za l worden bepaald, is de invoer ui t iede r 
la nd ve rboden va n ta pijten, tapijtgoed, karpet
ten, loopers, kl eedj es en matten, voorzoover 
deze meer bed raagt da n 75 ten honderd van 
hetgeen gemiddeld pe r 10 m aanden in de ja
ren 1930 en 1931 van die goederen ui t dat 
l a nd is ingevoerd , naa r de w aarde be re ke nd . 

2. Boven de ingevol ge het vorig lid vast
g-estelde hoeveelheden kunnen door of va n
wege Onzen Mini ter , op g rond va n bijzondere 
omstand igheden, bijzondere verg unningen tot 
invoer dier goederen worden ve rleend. 

3. 1. Gedurende het in het vorig a rtikel 
genoemde t ijdva k zal de invoer der aldaa r 
genoemde a rt ike len n iet zijn toegestaan, tenzij 
daa rbij wo rd t overgelegd eene daa rtoe door 
of vanwege Onzen Ministe r a fgegeven ve r
gunning. 

2. Door Ons worden, op voordracht van 
Onzen i\ii n ister, regelen gesteld betreffende 
de voo rwaarden, krachtens welke , en de wijze, 
waarop eene vergunning, in het vori g lid be
doeld , wordt ve rstrekt, al mede betre ffende 
de vaststel! ing van bedragen, welke ter be
strijdi ng va n kosten, aan de uitvoering van 
dat besluit ve ,,bonden, aan bela nghebbenden 
worden in rekening gebracht. 

3. In een besluit, als in het vorig lid be
doeld, ka n aan Onzen Ministe r bevoegdheid 
worden verl eend , na dere voorschriften vast te 
stel Jen ten aanz ien van de in da t bes lui t ge
ste lde regelingen, alsmede om op grond van 
bij zondere • omsta ndi gheden daarvan en van 
het bepaalde in het eerste lid, a fwijkingen toe 
te staa n. 

4. E en besl ui t, a ls in di t artikel bedoeld , 
wordt in de ;v eclerlanclsche Staatscourant be
kend gemaakt. 

4. 1. Hij, die opzette! ijk goederen invoert 
in strijd met het bepaalde in de a rtikelen 
2 en 3, wordt gestra ft met gevangenisstra f 
van ten hoogste 6 maanden of geldboete van 
ten hoogste f 10, 000, terwijl de goederen , waar
mede of ten aanzien waarvan de ove rtreding 
plaats had , kunnen worden ve rbeurd ver 
klaard. 

2. Met dezelfde stra ffen word t gestra ft hij , 
di e eenig goed verkoopt, te koop aanbiedt , a f
leve rt of ten ve rkoop of te r a fl evering in 
voorraad heeft, waa rvan hij weet , dat het is 
ingevoerd in strijd met een verbod krachtens 
het bepaalde in de a rt ikelen 2 en 3. 

3. De feiten, strnfbaar gesteld bij deze wet , 
worden als m isdr ijven beschouwd. 

5. Met het opsporen van feiten, st ra fbaa r 
gesteld bij deze wet , zijn, beha) ve de bij of 
krachtens a rt ikel 141 van het Wetboek va n 
Strafvordering aangewezen personen, be last 
a ll e ambtena ren van Rijks- en Gemeente
politie, zoomede de ambte na ren der invoer
rechten en accij nzen. 

6. Op fei ten, vall ende in eene strafbepa
ling deze r wet, zijn niet van toepass ing de 
st.ra fbepaiingen, voorkomende in de wetten 
betreffende de invoerrechten en accijnzen. 

7. Met betrekking tot de in en krachtens 
deze wet gegeven voorschriften zijn de arti 
kelen 5, 6 en 7 der " Crisisinvoerwet" 1931 
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(Staatsblad n°. 535) van overeenkomstige toe
passing. 

8. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien der afkondi 
ging. 

Lasten en bevel en, enz.; 
Gegeven te Soestdijk, den 28sten Juli 1933. 

WILHELM! A. 
De M inister van Econoniische Zaken, 

T. J. Verschuur. 
(Uitgcg. 15 Augustus 1933.) 

s. 394. 

28 Juli 1933. WET tot regeling van don i11-
voer van naaigaren. 

Wij WILHELM! A, enz ... . doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat door Ons bij besluit van den 24sten Fe
bruari 1933, n°. 4, (N ederlarulsche Staatscou
rant van 28 Februari 1933, n°. 42) ingevolge 
artikel 2 der "Crisisinvoerwet" 1931 (Staats
blad n°. 535), de invoer van naaigaren weder
om aan een tijdelijke beperking is onderwor
pen, en dat artikel 3 van genoemde wet 
voorschrijft, dat in zoodanig geval een voor
stel van wet tot voorz iening van het in dat 
besluit geregeld verbod van invoer zal worden 
gedaan ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1°. ,, invoer", invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 

2°. ,,Onze :Minister", de i\1inister van Eco-
11omische Zaken . 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 10 maan
den, aanvangende 1 Maart 1933 en eindigen
de 31 December 1933, of zooveel eerder als 
door Ons, op voordracht van Onzen Minister, 
zal worden bepaald, is de invoer uit ieder 
land verboden van katoenen getwijnd naai 
en rijgga ren in eiken opmaak en afwerking, 
voor zoover deze meer bedraagt dan 80 ten 
honderd van hetgeen gemiddeld per 10 maan
den in de jaren 1930 en 1931 van die goede
ren uit dat land is ingevoerd, naar de waarde 
berekend. 

2. Boven de ingevolge het vorig lid va t
ge telde hoeveelheden kunnen door of van
wege Onzen Mini ter, op grond van bijzondere 
omstandigheden, bijzondere vergunningen tot 
invoer dier goederen worden verleend. 

3. 1. Gedurende het in het vorig artikel 
genoemde tijdvak za l de invoer der aldaar 
genoemde artikelen niet zijn toegestaan, tenzij 
daarbij wordt overgelegd eene daartoe door 
of vanwege Onzen Minister afgegeven ver
gunning. 

2. Door Ons worden, op voordracht van 
Onzen Minister, regelen gesteld betreffende 
de voorwaarden, krachtens welke, en de wijze, 
waarop eene vergunning, in het vorig lid be
doeld, wordt verstrekt, a lsmede betreffende 
de vaststelling van bedragen, welke ter be
strijding van kosten, aan de uitvoering van 
dat besluit verbonden, aan belanghebbenden 
worden in rekening gebracht. 

3. In een besluit, als in het vorig lid be
doeld, kan aan Onzen Minister bevoegdheid 
worden verleend, nadere voorschri ften vast te 

stellen ten aanzien van de in dat besluit ge
s~lde regelingen, alsmede om op grond van 
b1Jzondere omstandigheden daarvan en van 
het bepaalde in het eerste lid, afwijkingen toe 
te staan. 

4. Een besluit, als in dit artikel bedoeld 
wordt in de Nedcrlandsche Staatscourant be'. 
kend gemaakt. 

4. 1. Voor de toepassing dezer wet stelt 
Onze Minister bepalingen vast, betreffende 
het leveren van bewijs van herkomst van ten 
invoer aangegeven goederen. 

2. Invoer in strijd met het bepaalde krach
tens het vorig lid is verboden. 

5. 1. Hij, die opzettelijk goederen invoert 
in strijd met het bepaalde in de artikelen 
2. 3 en 4, wordt gestraft met gevangenisstraf 
van ten hoogste 6 maanden of geldboete van 
ten hoogste f 10,000, t.erwijl de goederen, waar
mede of ten aanzien waarvan de overtreding 

. plaats had, kunnen worden verbeurd ver
klaard. 

2. Met dezelfde traffen wordt gestraft hij , 
die eenig goed verkoopt, te koop aanbiedt, af
levert of ten verkoop of ter aflevering in 
voorraad heeft, waarvan hij weet, dat het is 
ingevoerd in strijd met een verbod krachtens 
het bepaalde in de artikelen 2, 3 en 4. 

3. De feiten, strafbaar ge teld bij deze wet, 
worden als misdrijven beschouwd. 

6. Met het opsporen van feiten , strafbaar 
geste ld bij deze wet, zijn, beha! ve de bij of 
krachtens artikel 141 van het Wetboek van 
$trafvordering aangewezen personen, hela t 
a lle ambtena1·en van Rijks- en Gemeente
politie, zoomede de ambtenaren der invoer
rechten en acc ij nzen. 

7. Op feiten, vallende in eene strafbepa-
1 ing dezer wet, zijn niet van toepassing de 
strafbepalingen, voorkomende in de wetten 
betreffende de invoerrechten en accijnzen. 

8. Met betrekking tot de in en krachtens 
deze wet gegeven voorschriften zijn de arti
kelen 5, 6 en 7 der "Cri i invoenvet" 1931 
(Staatsblad n° . 535) van overeenkomstige toe
passing. 

9. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien der afkondi
ging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te Soestdijk, den 28 ten J uli 1933. 

WILHELM! A. 
De Minister van B cono·1nische Zaken, 

1'. J. Vers o huur. 
( Uitg eg. 15 .4. ugustus 1933.) 

s. 395. 

28 Juli 1933. WET tot regeling va11 den in
voer van tafel - en servetgoed, handdoe
ken en ander huishoudgoed, zoowel afge
past als aan het stuk, beddelakens en 
sloopen. 

Wij WILHELM! A, enz .. .. doen te weten: 
Alzoo Wij in ovenveging genomen hebben, 

dat door Ons bij besluit van den 24en Fe
bruari 1933, 0

• 5, (Nederlandsche Staats
courant van 28 Februari 1933, N °. 42) inge
volge artikel 2 der "Crisisinvoerwet" 1931 
(Staatsblad N°. 535) , de invoer van tafel- en 
servetgoed, handdoeken en ander huishoud-
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goed, zoowel afgepast als aan het stuk, bedde
l akens en sloopen"wederom aan een tijdelijke 
beperking is onderworpen en dat artikel 3 
van genoemde wet voorschrijft, dat in zoo
danig geval een voorstel van wet tot voorzie
ning van het in dat besluit geregeld verbod 
van invoer zal worden gedaan; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1 ° invoer" invoer in het vrije verkeer 

rechtst{·~eks u it' het bui tenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 

2°. ,,Onze Minister", de Minister van Eco
nomische Zaken. 

2. 1. Gedurende het t ijdvak van 6 maan
den, aanvangende 1 lviaa1~ 1933 en eindigen
de 31 Augustus 1933 of zooveel eerder als 
door Ons, op voordracht van Onzen M inister, 
za I worden bepaald, is de invoer uit ieder 
land verboden van tafel- en servetgoed, hand
doeken en ander hu ishoudgoed, zoowel afge
past a ls aan het stuk, bed del akens en sloo
pen, voorzoover deze meer bedraagt dan 70 
ten honderd van hetgeen gemiddeld per 6 
maanden in de jaren 1929, 1930 en 1931 van 
d ie goederen uit dat land is ingevoerd naar 
de waarde berekend . 

2. Boven de ingevolge het vorig lid vast
gestel de hoeveelheden kunnen door of van
wege Onzen Minister, op grond van bijzondere 
omstandigheden, bijzondere vergunningen tot 
invoer dier goederen worden verleend. 

3. 1. Gedurende het in het vorig artikel 
genoemde tijdvak zal de invoer der aldaar 
genoemde artikelen niet zijn toegestaan, tenzij 
daarbij wordt overgelegd eene daartoe door 
of vanwege Onzen Minister afgegeven ver
gunning. 

2. Door Ons worden, op voordracht van 
Onzen Minister, regelen gesteld betreffende 
de voorwaarden, krachtens welke, en de wijze, 
waarop eene vergunning, in het vorig lid be
doeld, wordt verstrekt, a lsmede betreffende 
de vaststelling van bedragen, welke ter be
strijding van kosten , aan de uitvoer ing van 
dat besluit verbonden, aan belanghebbenden 
worden in rekening gebracht. 

3. In een besluit, als in het vorig lid be
doeld, kan • aan Onzen Minister bevoegdheid 
worden verleend, nadere voorschriften vast te 
stellen ten aanzien van de in dat be lui t ge
stelde regelingen, a lsmede om op grond van 
bijzondere omstandigheden daarvan en van 
het bepaalde in het eerste lid, afwijkingen toe 
te staan. 

4. Een besluit, als in dit artikel bedoeld, 
wordt in de N ederlarulsche Staatscourant be
kend gemaakt. 

4. 1. Voor de toepas ing dezer wet stelt 
Onze Minister bepalingen vast betreffende 
het leveren van bewijs van herkomst van ten 
invoer aangegeven goederen. 

2. Invoer, in strijd met het bepaalde krach
tens het vorig lid, is verboden. 

5. 1. Hij , die opzettelijk goederen invoert 
in strijd met het bepaalde in de artikelen 
2. 3 en 4, wordt gestraft met gevangenisstraf 
van ten hoogste 6 maanden of geldboete van 
ten hoogste f 10,000, terwij l de goederen, waar
mede of ten aanzien waarvan de overtreding 
plaats had, kunnen worden verbeurd verklaard. 

2. Met dezelfde straffen wordt gestraft hij , 
die eeni g goed verkoopt, te koop aanbiedt, af
leYert of ten verkoop of ter aflevering in 
voorraad heeft, waarvan hij weet, dat het is 
ingevoerd in strij d met een verbod krachtens 
het bepaalde in de artikelen 2, 3 en 4. 

3. De feiten, strafbaar gesteld bij deze wet, 
worden als misdrijven beschouwd. 

6. Met het opsporen van feiten, strafbaar 
geste ld bij deze wet, zijn, beha] ve de bij of 
krachtens artikel 141 van het Wetboek van 
Strafvordering aangewezen personen, belast 
all e ambtenaren van Rijks- en Gemeente
politie, zoomede de ambtenaren der invoer
rechten en accij nzen. 

7. Op feiten, vall ende in eene strafbepa
ling dezer wet, zij n niet van toepass ing de 
strafbepalingen, voorkomende in de wetten 
betreffende de invoerrechten en accij nzen. 

8. Met betrekking tot de in en krachtens 
deze wet gegeven voorschr iften zijn de arti
kelen 5, 6 en 7 der "Crisisinvoerwet" 1931 
(Staatsblad n°. 535) van overeenkomstige toe
passing. 

9. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien der afkondi
ging. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te Soestd ij k, den 28sten Juli 1933. 

WILHELMINA. 
De Minister van Economische Zaken, 

T . J. V ersc huur. 
(Uitgeg . 15 Augustus 1933.) 

s. 396. 

28 Juli 1933. WET tot regeling van den in
voer van schoeisel en leestklaar schoen. 
werk. 

Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo W ij in overweging genomen hebben, 

dat door Ons bij bes] uit van 30 Maart 1933, 
N°. 16 (Nede1·landsche Staatscourant van 31 
:Vfaart 1933, N°. 65) ingevolge artikel 2 dei· 
,,Crisisinvoerwet" 1931 (Staatsblad O

• 535) 
de invoer van schoeisel en van leestklaar 
schoenwerk wedemm aan een tijdelijke be
perking is onderworpen, en dat artikel 3 van 
genoemde wet voorschrijft, dat in zoodanig 
geval een voorstel van wet tot voorz iening 
van het in dat beslui t geregeld verbod van 
invoer zal worden gedaan; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1 °. ,,invoer", invoer in het vrij e verkeer 

rechtstreeks uit het buiten land of na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 

2° . ,,Onze J\!Iinister", de l\1inister van Eco
nomi che Zaken. 

2. 1. Gedurende het tij dvak van 6 maan
den aanvangende 1 April 1933 en e indigende 
30 September 1933 of zooveel eerder als door 
Ons op voordracht van Onzen Minister zal 
worden bepaald, is de invoer uit ieder land 
verboden van : 

a. schoenen, laarzen en pantoffels, geheel 
of voor het grootste deel van leder, voor zoo
ver deze meer bedraagt dan 50 ten honderd 
van het gemiddelde aantal paren dier goe
deren, dat uit dat land per zes maanden ge-
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durende de jaren 1929, 1930 en 1931 is inge
voerd· 

b. ~choenen, laarzen en pantoffels zonder 
of niet voor het grootste deel van leder, 
caoutchouc, gomelastiek of rubber, voor zoo
ver deze meer bedraagt dan 75 ten honderd 
van het gemiddelde aantal paren dier goede
ren, dat uit dat land per zes maanden ge
durende de jaren 1929, 1930 en 1931 is in
gevoerd; 

c. schoenen, laarzen en pantoffels , geheel 
of voor het grnotste deel vau caoutchouc, go
mel ast:ek of rubber, voor zoover deze meer 
bedraagt dan 100 ten honderd van het ge
middelde aantal paren dier goederen, dat uit 
dat land per zes maanden gedurende de jaren 
1930 en 1931 is ingevoerd; 

d. leestklaar schoenwerk (w.o. gestanste 
zolen, a l dan niet met aangezette hak) voor 
zoover deze meer bedraagt dan 100 ten hon
d~rd van het gem iddelde aantal paren dier 
goederen, dat uit dat land per zes maanden 
gedurende de jaren 1930 en 1931 is inge
voerd. 

2. Boven de ingevolge het vorig lid vast
gestelde hoeveelheden kunnen door of van
wege Onzen Min ister, op grond van bijzondere 
omstandigheden, bijzondere vergunningen tot 
iuvoer dier goederen worden verleend. 

3. l. Gedurende het in het vorig artikel 
genoemde tijdvak zal de invoer der aldaar 
genoemde art ikelen niet zijn toegestaan, tenzij 
daa rbij wordt overgelegd eene daartoe door 
of vanwege Onzen Minister afgegeven ver
gunning. 

2. Door Ons worden, op voordracht van 
Onzen Minister, regelen gesteld betreffende 
de voorwaarden, krachtens welke, en de wijze, 
waarop eene vergunning, a ls in het vorig lid 
bedoeld, wordt verstrekt, alsmede betreffende 
de vaststelling van bedragen, welke ter be
sfrijding van kosten, aan de uitvoering van 
dat beslu it verbonden , aan belanghebbenden 
worden in rekening gebracht. 

3. In een besluit, als in het vorig l id be
doe ld, kan aan Onzen Minister bevoegdheid 
worden verleend, nadere voorschriften vast te 
stell en ten aanzien van de in dat besluit ge
stelde regelingen, a lsmede om op grond van 
bijzondere omstandigheden daarvan en van 
het bepaalde in het eerste lid, afwijkingen toe 
te staan. 

4. Een beslui t, als in dit artikel bedoeld, 
wordt in de N ederlandsrhe Staatscounmt be
kend gemaakt. 

4. 1. Voor de toepassing dezer wet stelt 
Onze Minister bepal ingen vast betreffende 
het leveren van bewijs van herkomst van ten 
invoer aangegeven goederen. 

2. Invoer, in strijd met het bepaalde krach
tens het vor ig lid , is verboden. 

5. l. Hij , die opzettelijk goederen invoert 
in strij d met het bepaalde in de artike len 
2, 3 en 4, wordt gestraft met gevangenisstraf 
van ten hoogste 6 maanden of geldboete van 
ten hoogste f 10,000, terwij l de goederen, waar
mede of ten aanzien waarvan de overtreding 
p laats had, kunnen worden verbeurd ver
klaard. 

2. Met deze lfde straffen wordt gestraft hij , 
èie eenig goed verkoopt, te koop aanbiedt, af-

levert of ten verkoop of ter aflever ing in 
voorraad heeft, waarvan hij weet, dat het is 
ingevoerd in strijd met een verbod krachtens 
het bepaal de in de artikelen 2 en 3. 

3. De feiten, strafbaar gesteld bij deze wet, 
worden a ls misdrijven beschouwd . 

6 . Met het opsporen van feiten , strafbaar 
gesteld bij deze wet, zijn, behalve de bij of 
krachtens artikel 141 van het Wetboek van 
Strafvordering aangewezen personen, hela t 
a ll e ambtenaren van Rijks- en Gemeente
politie, zoomede de ambtenaren der invoer
rechten en accijnzen. 

7. Op feiten, vall ende in eene strafbepa
ling deze r wet, zijn niet van toepassing de 
strafbepalingen, voorkomende in de wetten 
betreffende de invoerrechten en accijnzen. 

8. Met betrekking tot de in en krachtens 
deze wet gegeven voorschriften zijn de arti
kelen 5, 6 en 7 der "Cris isinvoerwet" 1931 
(Staatsblad n°. 535) van overeenkomstige toe
passinl\', 

9. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien der afkondi
ging. 

Lasten en bevelen , enz.; 
Gegeven te Soestdijk, den 28sten .Jul i 1933. 

WILHELMINA. 
De Minister van Eco,wmische Zaken, 

T . .J. V e r s c h u u r. 
(Uitgeg. 6 Septem,ber 1933.) 

s. 397 . 

28 Jul i 1933. WET tot regeling van den in
voer van bedrukte, geverfde en bontge
weven katoenen manufacturen. 

Wij WILHEL HNA, enz .... doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat door Ons bij be luit van den 12den De
cember 1932, N °. 1 (Nederlandsche Staats
coumnt van 12 December 1932, 0

• 241) in
gevolge arti kel 2 der ,,Crisisinvoerwet" 1931 
(Staatsblad N°. 535) de invoer van bedrukte, 
geverfde en bontgeweven katoenen manufac
turen is beperkt en dat artike l 3 van ge
noemde wet voorschrijft, dat in zoodan ig ge
val een voorstel van wet tot voorz ien ing van 
het in dat besluit geregeld verbod van in• 
voet· zal worden gedaan; 

Zoo is het, dat Wij , den R aad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1°. ,, invoer" , invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 

2°. .,Onze Minister", de Minister van Eco
nomische Za ken. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 9 maan
den , aanvangende 1 December 1932 en ein
di gende 1 September 1933, of zooveel eerder 
als door Ons, op voordracht \'an Onzen Mi
nister zal worden bepaald, is de invoer uit 
ieder land verboden van bedru kte, geverfde 
en bontgeweven katoenen manufacturen, voot 
zoover deze meer bedraagt dan 50 ten hon
derd van hetgeen gemiddeld per negen maan• 
den in de jaren 1929, 1930 en 1931 van die 
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goederen uit dat land is ingevoerd, berekend 
naar de waarde dier goederen. 

2. Boven de ingevolge het vorig lid vast
ge telde ho veelheden kunnen door of van. 
wege Onzen Minister, op grond van bijzondere 
omstandigheden, bijzondere vergunningen tot 
invoer dier goederen worden verl eend. 

3. 1. Gedurende het in het vorig artike l 
genoemde t ij dvak za l de invoer der a ldaar 
genoemde artike len niet zijn toegestaan , tenzij 
daarbij wordt overgelegd eene daartoe door 
of vanwege Onzen Minister afgegeven ver
gunning. 

2. Door Ons worden, op voordracht van 
Onzen l\lini ter, regelen gesteld betreffende 
tl vool"waarden, krachtens welke, en de wijze , 
waarop eene vergunning, in het vorig lid be• 
cioeld , wordt verstrekt, alsmede betreffende 
de vaststel I i ng van bedragen, welke ter be• 
st rijding van kosten, aan de uitvoering van 
dat bes lui t verbonden, aan belanghebbenden 
worden in rekening gebracht. 

3. In een bes! uit, als in het vorig 1 id be. 
doeld, kan aan Onzen Minisoor bevoegdheid 
worden vel"ieend, nadere voorschriften vast te 
st<i l len ten aanzien van de in dat besluit ge• 
ste lde regelingen , a lsmede om op grond van 
bijzondere omstandigheden daarvan en van 
het bepaalde in het eerste lid, afwijkingen toe 
te staan. 

4. Een besluit, als in dit artikel oodoeld , 
wordt in de N edertanil.;ch,e Staaiscou1·ant be
kend gemaakt. 

4. 1. Voor de toepassing deze r wet stelt 
Onre liniste r bepalingen vast betreffende 
het leve ren van bewijs van herkomst van ten 
invoer aangegeven goederen. 

2. Invoe r, in trijd met. het bepaalde krach• 
tens het vorig 1 id, is verboden . 

5. 1. Hij , die opzettel ijk goederen invoert 
in strijd met het bepaalde in de artikelen 
2. 3 en 4, wordt gestraft m et gevange nisstraf 
van ten hoogste 6 maanden of ge ldboete van 
ten hoogste f 10,000, terwij l de goederen, waar• 
mede of ten aanz ien waarvan de overtred ing 
plaats had , kunnen worden verbeurd ver• 
klaard . 

2. l'\tet dezelfde straffen wordt gestraft hij, 
die eenig goed verkoopt, t<l koop aanbiedt, af. 
levert of ten verkoop of ter aflevering in 
voorraad heeft, waarvan hij weet, dat het is 
ingevoerd in strijd met een verbod krachtenR 
het bepaalde in de artikelen 2 en 3. 

3. De feiten, strafbaar gesteld bij deze wet, 
worden als misdrijven beschouwd. 

6. Met het opsporen van feiten, strafbaar 
gest<lld bij deze wet, zijn, behalve de bij of 
krachtens artikel 141 van het W etboek van 
Strafvordering aangewezen personen, be la t 
a ll e ambtenaren van Rijks. en Gemeente
politie, zoomede de ambt<lnaren der invoer. 
rechten en accij nzen. 

7. Op feit<ln, vallende in eene strafbepa• 
ling dezer wet, zijn niet van toepassing de 
strafbepal ingen, voorkomende in de wetten 
betreffende de invoerrechten en accijnzen. 

8. ~fot betrekking tot de in en kracht<ln 
deze wet gegeven voorschr ift<ln zijn de arti. 
kelen 5, 6 en 7 der "Crisis invoerwet" 1931 
( taatsbla.d 11°. 535) van overeenkomstige toe. 
passing. 

9. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien der afkond i• 
g ing. 

Last<ln en bevelen, enz.; 
Gegeven t<l Soestdijk, den 28sten Juli 1933. 

WILHELMINA. 
De Minis ter van Econo,nische Zaken, 

T. J. V e r s o h u u r. 
( U-itgeg . 6 eptem.ber 1933.) 

s. 398. 

28 J uli 1933. WET tot regeling van den in• 
voer van boter. 

Wij WILHELMINA, enz .... doen t<l weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat door Ons bij bes! uit van den 27sten De
cember 1932, N°. 33 (Ned rlandsch.e taats• 
courant van 30/31 December 1932, 0

• 254) , 
ingevolge artike l 2 der "Cris isinvoerwet" 
1931 (St-aatsblad N°. 535) de invoer van bo· 
t<lr wederom aan eene t ij delijke ooperk ing is 
onderworpen, en dat artikel 3 van genoemde 
wet voorschrijft, dat in zoodanig geval een 
voorst<ll van wet tot voorz ien ing in het in 
dat b slui t geregeld verbod van invoer zal 
worden gedaan; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. L In deze wet i te verstaan onder: 
1°. ,,invoer", invoer in het vrije verkeer 

i-echtstreeks uit het buitenland of na vooraf. 
gaanden opslag in entrepot; 

2°. .,Onze Minister", de Minist<lr van Eco· 
nomische Zaken. 

3°. ,,boter", bot<lr in den zin van artikel 1 
der Boterwet. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 12 maan
den, aanvangende 1 Janua,·i 1933 en eindi• 
gende 1 J anuari 1934 , of zooveel eerder als 
door Ons op voordracht van Onzen Minist<lr 
za l worden bepaald , is de invoer va n boter 
uit ieder land verboden, voor zoover deze 
meer bedraagt dan 100 ten honderd van de 
hoeveelheid, welke gemiddeld in de jaren 
1928, 1929 en 1930 uit dat land is ingevoerd. 

2. Boven de ingevolge het vorig lid vast
gest<l lde hoeveelheden kunnen door of van• 
wege Or,zen l\1inist<lr, op grond van bijzondere 
omstandigheden, bijzondere vergunningen tot 
invoer van boter worden verloond. 

3. 1. Gedurende het in het vo rig artikel 
genoemd tijdvak zal de invoer van boter zijn 
verboden, tenzij daarbij wordt overgelegd eene 
daartoe door of vanwege Onzen M inist<lr af. 
gegeven vergunning. 

2. Door Ons worden, op voordracht van 
Onzen Minister, rege len gest<l ld betreffende 
de voorwaarden, krachtens welke, en de wijze. 
waarop eene vergunni ng, a ls in het vorig lid 
bedoeld, wordt verstrekt, al mede betreffende 
de vaststell ing van bedragen, welke t<lr be· 
strijding van kosten , aan de uitvoering van 
dat beslu it verbonden, aan belanghebbenden 
worden in rekening gebracht. 

3. In een oosluit, a ls in het vorig I id be
doeld, kan aan Onzen Minist<lr bevoegdheid 
worden verleend, nadere voorschriften vast t e 
st<lll en ten aanzien van de in dat bes! uit ge
stelde regelingen, a lsmede om op grond van 
bijzondere omstandigheden daarvan en van 
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het bepaalde in het eerste lid, a fwijkingen toe 
te staan. 

4. Een besluit, als in dit artikel bedoeld, 
wordt in de Nederlandsche Staatscourant be
kend gemaakt. 

4. 1. Rij , die opzettelijk boter invoert 
in strijd met het bepaalde in de artikelen 
2 en 3, wordt gestraft met gevangenisstraf 
van ten hoogste 6 maanden of geldboete van 
ten hoogste f 10,000, terwijl de boter, waar
mede of ten aanzien waarvan de overtreding 
plaats had, kunnen worden verbeurd ver
klaard. 

2. Met deze! fde straffen wordt gestraft hij, 
die boter verkoopt, te koop aanbiedt, a f
levert of ten verkoop of ter aflevering in 
voorraad heeft, waarvan hij weet, dat zij is 
ingevoerd in strijd met een verbod krachtens 
het bepaalde in de artikelen 2 en 3. 

3. De feiten, strafbaar gesteld bij deze wet, 
worden als misdrijven beschouwd. 

5. Met het opsporen van feiten, strafbaar 
gesteld bij deze wet, zijn, behalve de bij of 
krachtens artikel 141 van het Wetboek van 
Strafvordering aangewezen per onen, belast 
alle ambtenaren van Rijks- en Gemeente
poli tie, zoomede de ambtenaren der invoer
rechten en accijnzen. 

6. Op feiten, vallende in eene strafbepa-
1 ing dezer wet, zijn niet van toepassing de 
strafbepalingen, voorkomende in de wetten 
betreffende de invoerrecht~n en accijnzen. 

7. Met _betrekking tot de in en krachtens 
deze wet gegeven voorschriften zijn de arti
kelen 5, 6 en 7 der "Crisisinvoenvet" 1931 
(Staatsblad n°. 535) van overeenkomstige toe
passing. 

8. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien der afkond i
ging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te Soestdijk, den 28sten Juli 1933. 

WILHELM! A. 
JJe 1llinister van Econornische Zaken, 

T. J°. V e r s c h u u r. 
( Uitgcg. 6 September 1933.) 

s. 399 . 

28 Juli 1933. WET tot regeling van den in
voer van wollen en halfwollen stoffen. 

Wij WILHELM! A, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in ovenveging genomen hebben, 

dat door Ons bij besluit van 26 Januari 1933 
n°. 41 (N ederland.sche Staatscou1·ant van 27 
en 28 Januari 1933, n°. 20), ingevolge ar
tikel 2 der "Crisisinvoenvet" 1931 (Staats
blad 11° . G35}, de -invoer van wollen en half
wollen stoffen wederom aan eene tijdelijke 
beperking is onderworpen en dat artikel 3 
van genoemde wet voorschrijft, dat in zoo
danig geval een voorstel van wet tot voor
ziening in het in dat besluit geregeld verbod 
van invoer zal worden gedaan; 

½oo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. I n deze wet is te ver taan onder: 
1 °. ,,invoer", invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaa nden opslag in entrepot; 

2°. ,,Onze Minister", de Minister van Eco
nomi che Zaken. 

2. 1. Gedurende het tijdvak, aanvangende 
1 F ebruari 1933 en eindigende 1 Februari 
1934, of zooveel eerder als door Ons op voor
dracht van Onzen Minister zal worden be
paald, is de invoer uit ieder land verboden 
van manufacturen, stoffen en weefsels van 
wol of van halfwol, voor zoover deze meer 
bedraagt dan 65 ten honderd van de waarde 
van hetgeen gemiddeld in de jaren 1929, 1930 
en 1931 van die goederen uit dat land is in
gevoerd. 

2. Boven de ingevolge het vorig l id vast
gestelde hoeveelheden kunnen door of van
weg Onzen Minister, op grond van bijzondere 
omstandigheden, bijzondere vergunningen tot 
invoer dier goederen worden verleend. 

3. 1. Gedurende het in het vorig artikel 
genoemde tijdvak zal de invoer der aldaar 
genoemde artikelen niet zijn toegestaan, tenzij 
daarbij wordt overgelegd eene daartoe door 
of vanwege Onzen '1inister afgegeven ver
gunning. 

2. Door Ons worden. op voordracht van 
Onzen Minister, regelen ge teld betreffende 
de voorwaarden, krachtens welke, en de wijze, 
waarop eene vergunning, in het vorig lid be
doeld, wordt verstrekt, alsmede betreffende 
de vaststelling van bedragen, welke ter be
strijding van kosten, aan de uitvoering van 
dat besluit verbonden, aan belanghebbenden 
worden in rekening gebracht. 

3. In een besluit, a ls in het vorig lid be
doeld, kan aan Onzen Minister _bevoegdheid 
worden verleend, nadere voorschriften vast te 
stellen ten aanzien van de in dat bes! uit ge
stelde regelingen, alsmede om op grnnd van 
bijzondere omstandigheden daarvan en van 
het bepaalde in het ee, te lid, afwijkingen toe 
te staan. 

4. Een besluit, als in dit artikel bedoeld, 
wordt in de N ederlandsche Sta,atscoura11t be
kend gemaakt. 

4. 1. Voor de toepass ing dezer wet stelt 
On,,e Minister be pal in gen vast betreffende 
het leveren van bewijs van herkomst van ten 
i nrvoer aangegeven goederen. 

2. Invoer, in strijd met het bepaalde krach
ten het vorig I id, is verboden. 

5. l. Hij, die opzettelijk goederen invoert 
in strijd met het bepaalde in de artikelen 
2, 3 en 4, wordt ge traft met gevangenisstraf 
van ten hoogste 6 maanden of geldboete van 
ten hoogste f 10,000, terwijl de goederen, waar
mede of ten aanzien waarvan de overtreding 
plaats had, kunnen worden verbeurd ver
klaard. 

2. Met dezelfde straffen wordt gestraft hij, 
die eenig goed verkoopt, te koop aanbiedt, af
levert of ten verkoop of ter aflever ing in 
voorraad heeft, waarvan hij weet, dat het is 
ingevoerd in strijd met een verbod krachten 
het bepaalde in de artikelen 2 en 3. 

3. De feiten, strafbaar gesteld bij deze wet, 
worden als misdrijven be chouwd. 

6. Met het opsporen van feiten, strafbaar 
gesteld bij deze wet, zijn, behalve de bij of 
krachtens artikel 141 van het Wetboek van 
Strafvordering aangewezen personen, belast 
alle ambtenaren van Rij ks- en Gemeente
politie, zoomede de ambtenaren der invoer
rechten en accijnzen. 
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7. Op feiten , vall ende in eene strafbepa
ling dezer wet, zijn niet van toepassing de 
strafbepalingen , voorkomende in de wetten 
betreffende de . invoerrechten en accijnzen. 

8. Met betrekking tot de in en krachtens 
<leze wet gegeven voorschriften zijn de arti
l<elen 5, 6 en 7 der "Crisisinvoenvet" 1931 
(Staatsblad n°. 535) van overeenkomstige toe
passing. 

9 . Deze wet treedt in we rking m et ingang 
van den dag, volgende op dien der afkond i
g ing. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te Soestdijk, den 28sten Juli 1933. 

WILHELMINA. 
D e Minister van Econornische Zaken, 

T . J. V e r s c h u u r. 
( Uitgeg. 6 S eptern/J.er 1933.) 

s. 400. 

28 Jul i 1933. WET tot regeling van den in
voer van tricotgoederen. 

Wij WILHELMINA, enz . ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat door Ons bij besluit van 26 J anuari 1933 
n° . 40 (Nederlandse/ie Staatscourant van 27 
en 28 J anuari 1933, n°. 20), ingevolge ar
tikel 2 der "Crisisinvoenvet" 1931 (Staats
blad n°. 535), de invoèr van tricotgoederen 
wederom aan eene tijdelijke beperking is on
derworpen en dat artikel 3 van genoemde wet 
voorschrijft, dat in zoodanig geval een voor
stel van wet tot voorziening in het in dat 
besluit geregeld verbod van invoer zal worden 
gedaan; 

Zoo is het, dat Wij, den R aad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1 °. ,,invoer", invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 

2° . ,,Onze Minister", de Minister van E co
nom ische Za ken. 

2. 1. Gedurende het tijdvak, aanvangende 
l Februari 1933 en e indigende 1 Februari 
1934, of zooveel eerder als door Ons op voor
dracht van Onzen Minister zal worden be
paald, is de invoer uit ieder land verboden 
van boven- en onderkleeding, gebreid of uit 
tricotstof vervaardigd, zonder rubber, andere 
dan kousen of sokken, voor zoover deze meer 
bedraagt dan 75 ten honderd van de waarde 
van hetgeen gemiddeld in de jaren 1929, 1930 
en 1931 van die goederen uit dat land is in
gevoerd. 

2. Boven <le ingevol ge het vorig lid vast
gestelde hoeveelheden kunnen door of van
wege Onzen Minister, op grond van bijzondere 
omstandigheden, bijzondere vergunningen tot 
invoer dier goederen worden verleend. 

3. 1. Gedurende het in het vorig artikel 
genoemde tijdvak zal de invoer der a ldaar 
genoemde artikelen niet zijn toegestaan, tenzjj 
daarbij wordt overgelegd eene daartoe door 
of vanwege Onzen Minister afgegeven ver
gunning. 

2. Door Ons worden, op voordracht van 
Onzen Minister, regelen gesteld betreffende 
de voorwaarden, krachtens welke, en de wijze, 
waarop eene vergunning, in het vorig lid be
doeld, wordt verstrekt, alsmede betreffende 

de vaststelling van bedragen welke ter be
strijding van kosten, aan de' uitvoer ing van 
dat beslu it verbonden, aan belanghebbenden 
worden in rekening gebracht. 

3. In een besluit, a ls in het vorig lid be
doeld, kan aan Onzen Minister bevoegdheid 
worden verleend, nadere voorschriften vast te 
stellen ten aanzien van de in dat besluit ge
stelde regel ingen, alsmede om op grond van 
bijzondere omstandigheden daarvan en van 
het bepaalde in het eerste lid, afwijkingen toe 
te staan. 

4. Een beslui t, a ls in dit artikel bedoeld, 
wordt in de Nederland.,che Staatscourant be
kend gemaa kt. 

4. 1. Voor de toepassing dezer wet stelt 
Onze Minister bepalingen vast betreffende 
het leveren van bewijs van herkomst van ten 
invoer aangegeven goederen. 

2. Invoer, in strijd met het bepaalde krach
tens het vorig I id, is verboden. 

5. 1. Hij , die opzettelijk goederen invoert 
in strijd met het bepaalde in de artikelen 
2. 3 en 4, wordt gestraft met gevangenisstraf 
van ten hoogste 6 maanden of geldboete van 
ten hoogste f 10,000, terwijl de goederen, waar
mede of ten aanzien waarvan de overtreding 
plaats had, kunnen worden verbeurd ver
Id aard. 

2. Met dezelfde straffen wordt gestraft hij , 
die eenig goed verkoopt, te koop aanbiedt, af
levert of ten verkoop of ter aflevering in 
voorraad heeft, waarvan hij weet, dat het is 
ingevoerd in strijd met een verbod krachtens 
het bepaalde in de artikelen 2 en 3. 

3. De feiten, strafbaar gesteld bij deze wet, 
worden als misdrijven beschouwd. 

6. Met het opsporen van feiten, strafbaar 
gesteld bij deze wet, zijn, behalve de bij of 
krachtens artikel 141 van het Wetboek van 
Strafvordering aangewezen personen, belast 
alle ambtenaren van Rijks- en Gemeente
politie, zoornede de ambtenaren der invoer
rechten en accijnzen . 

7. Op feiten, vallende in eene strafbepa-
1 ing dezer wet, zijn niet van toepassing de 
strafbepalingen, voorkomende in de wetten 
betreffende de invoerrechten en accijnzen. 

8. Met betrekking tot de in en krachtens 
deze wet gegeven voorschriften zijn de arti
kelen 5, 6 en 7 der "Crisis invoerwet" 1931 
(Staatsblad n°. 535) van overeenkomstige toe
passing. 

9. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien der afkondi
ging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te Soestdijk, den 28sten Juli 1933. 

WILHELMINA. 
De Minister van Econornische Zaken, 

'l.'. J. Vers c huur. 
( Uitgeg . 6 Septern,ber 1933.) 

s. 401. 

28 Juli 1933. WET tot regeling van den in
voer van bovenkleeding. 

Wij WILHE:LMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat door Ons bij besluit van 26 J anuari 1933 
n°. 42 (Nederlandse/ie Staatscourant van 27 
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en 28 Januari 1933, n°. 20), ingevolge ar
tikel 2 der "Crisisinvoe,·wet" 1931 (Staats
blad n°. 535), de invoer van bovenkleeding 
wederom aan eene tijdelijke beperking is on
derworpen en dat artikel 3 van genoemde wet 
voorschrijft, dat in zoodanig geval een voor
stel van wet tot voorziening in het in dat be
slui t geregeld verbod van invoer zal worden 
gedaan ; , 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1 °. ,,invoer", invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden ops lag in entrepot; 

2°. ,,Onze Minister" , de Minister van Eco
nomische Zaken. 

2. 1. Gedurende het tijdvak, aanvangende 
1 Februari 1933 en e indigende 1 Februari 
1934, of zooveel eerder als door Ons op voor
dracht van Onzen Minister zal worden be
paald, is de invoer uit ieder land verboden 
van: 

a. bovenkleecl ing voor mannen en jongens, 
geen gebreide en tricotgoederen en niet van 
weefsels met rubber, voor zoover deze meer 
bedraagt clan 62,5 ten honderd van de waar
de van hetgeen gem iddeld in de jaren 1929, 
1930 en 1931 van die goederen uit dat land 
is ingevoerd; 

b. bovenkl eecling voor vrouwen, meisjes en 
kl e ine kinderen, geen gebreide of tricotgoede
ren en niet van weefsels met rubber, voor zoo
ver deze meer bedraagt dan 70 ten honderd 
van de waarde van hetgeen gemiddeld in de 
jaren 1929, 1930 en 1931 van die goederen 
uit dat land is ingevoerd; 

c. bovenkleecling voor mannen en jongens, 
vrouwen, meis jes en kle ine kinderen, vervaar
digd van weefse ls met rubber, voor zoover deze 
meer bedraagt dan 75 ten honderd van de 
waarde van hetgeen gemiddeld in de jaren 
1930 en 1931 van die goederen uit dat land 
;, ingevoerd. 

2. Boven de ingevolge het vorig lid vast
gestelde hoeveelheden kunnen door of van
wege Onzen Minister, op grond van bijzondere 
omstandigheden, bijzondere vergunningen tot 
invoer dier goederen worden verleend. 

3. 1. Gedurende het in het vorig artikel 
genoemde tijdvak zal de invoer der aldaar 
g('noemde artikelen niet zijn toegestaan, tenzij 
daarbij wordt overgelegd eene daartoe door 
of vanwege Onzen Minister afgegeven ver
gu nning. 

2. Door Ons worden, op voordi-acht van 
Onzen Minister, regelen ge teld betreffende 
de voorwaarden, krachtens welke, en de wijze, 
waarop eene vergunning, in het vorig l id be
doeld, wordt verstrekt, alsmede betreffende 
de vastste lling van bedragen, welke ter be
strijd ing van kosten, aan de uitvoering van 
dat besluit verbonden, aan belanghebbenden 
worden in rekening gebracht. 

3. In een beslu it, a ls in het vorig lid be
doeld, kan aan Onzen Minister _bevoegdheid 
worden verleend, nadere voorschnften vast te 
stellen ten aanz ien van de in dat besluit ge
stelde regelingen, alsmede om op grond van 
bijwndere omstandigheden daarvan en van 
het bepaalde in het eerste lid, afwij kingen toe 
te staan. 

4. Een bes! uit, als in dit artikel bedoeld, 
wordt in de N edcrlandsche Staatsco"rant be
kend gemaakt. 

4. 1. Voor de toepa sing dezer wet stelt 
Onze M inister bepal ingen vast betreffende 
het leveren van bewijs van herkomst van ten 
invoer aangegeven goederen. 

2. Invoer, in strijd met het bepaalde krach
tens het vorig I id, is verboden. 

5. 1. Hij , die opzettelijk goederen invoert 
in strijd met het bepaalde in de artikelen 
2, 3 en 4, wordt gestraft met gevangenisstraf 
van ten hoogste 6 maanden of geldboete van 
ten hoogste f 10,000, terwijl de goederen, waar
mede of ten aanzien waarvan de overtreding 
plaats had, kunnen worden verbeurd ver
klaard. 

2. Met dezelfde straffen wordt gestraft hij, 
die eenig goed verkoopt, te koop aanb iedt, af
levert of ten verkoop of ter aflevering in 
voorraad heeft, waarvan hij weet, dat het is 
ingevoerd in strijd met een verbod krachtens 
het bepaalde in de artikelen 2 en 3. 

3. De feiten, strafbaar gesteld bij deze wet, 
worden als misdrijven beschouwd. 

6. Met het opsporen van feiten, strafbaar 
geste ld bij deze wet, zijn, beha] ve de bij of 
krachtens artikel 141 van het Wetboek van 
Strafvordering aangewezen personen, belast 
al le ambtenaren va:n Rijks- en Gemeente
politie, zoomede de ambtenaren der invoer
rechten en accijnzen. 

7. Op feiten, vallende in eene strafbepa
ling dezer wet, zijn niet van toepassing de 
strafbepalingen, voorkomende in de wetten 
betreffende de invoerrechten en accijnzen. 

8. Met betrekking tot de in en krachtens 
deze wet gegeven voo,-schriften zijn de arti
kelen 5, 6 en 7 der "Crisisinvoenvet" 1931 
(Staatsblad n° . 535) van overeenkomstige toe
passing. 

9. Deze wet treedt in werking met ingang 
Yan den dag, volgende op dien der a fkondi
ging. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te Soestdijk, den 28sten J ui i 1933. 

WILHELM! A. 
De Minister van Econoniische Zaken, 

T. J. Vers c h u u r . 
( Uitgeg. 6 Septe1nber 1933.) 

s. 402. 

28 Juli 1933. WET tot wijzigi ng der wet 
van 24 Mei 1924 (Staatsblad n°. 262), 
houdende bepalingen tot wering van voor 
planten schadelijke dieren en van plan
tenziekten bij in- en doorvoer van droge 
bollen, knollen en wortelstokken van 
bloemgewassen. 

Wij WILHELM! A, enz .. .. doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben , 

dat het wensche lijk is in de wet van 24 Mei 
1924 (Staatsblad 0

• 262), houdende bepa
lingen tot wering van voor planten schade
lij ke dieren en van plantenz iekten bij in- en 
doorvoer van droge bollen, knollen en wortel
stokken van bloemgewassen, eenige wijzigin
gen aan te brengen; 

Zoo is het, dat \Vij, den Raad van State, enz. 
Art. I. In artikel 1 der wet van 24 Mei 
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1924 (Staatsblad N°. 262), houdende bepalin
gen tot wering van voor planten schadelijke 
dieren en van pl antenziekten bij in- en door
_voer van droge boll en, knollen en wortelstok
ken van bloemgewassen , vervallen de woor
den: ,, van 1 Juni tot en met 31 October". 

Art. II. In artikel 2 der voornoemde wet 
vervallen de woorden: ,,binnen den in het 
vorig artikel genoemden termijn" . 

Art. III. In artikel 3 der voornoemde wet 
vervall en de woorden: ,,binnen den in artikel 
1 genoemden termijn" . 

Art. IV. Artikel 9 der voornoemde wet 
wordt gelezen a ls volgt : 

De voorgaande bepalingen zijn niet van toe
pass ing ten aanzien van doorvoer, indien de 
bollen, knoll en of wortelstokken behoorlijk 
verpakt zijn en de wederuitvoer zonder ope
ning der verpakking, hetzij zonder overlading, 
hetzij onder ambtelijke verzegel ing plaats 
heeft. 

Art. V. Deze wet treedt in werking met 
ingang van den tweeden dag volgende op dien 
van haar afkondiging. 

L asten en bevelen
1 

enz. ; 
Gegeven te Soestdijk, den 28sten Juli 1933. 

vVILHELMINA. 
De Ministe,· van Econo1nische Zaken, 

T . J . Vers c hu u r. 

s. 403. 

De Minist er van F'inanciën, 0 ud. 
(Uitgeg. 25 Augustus 1933 . ) 

28 Jul i 1933. WET, houdende wijziging van 
pe Surinaamsche begrooting voor het 
dienstjaar 1931. 

s. 404. 

28 Juli l 933. WET, houdende vaststelling 
van het slot der rekening van de koloniale 
uitgaven en ontvangsten voor Surina,ne 
over het dienstjaar 1930. 

De uitgaven hebben bedragen: 
f 7,626,677.615, 

De vntvangsten hebben bedragen: 
f 4,596,332.355. 

Het nadeel ig slot der rekening bedraagt 
f 3,030,345.26. 

s. 405. 

28 Juli 1933. WET tot wijziging en aanvul 
ling van de wet van 25 December 1878 
(Staatsblad n°. 222) , houdende regel ing 
der voorwaarden tot verkrijging der be
voegdheid van arts, tandarts, apotheker, 
vroedvrouw en apothekers-bediende, laat
stelijk gewijzigd bij de wet van 24 Novem
ber 1922 (Staatsblad n°. 613) . 

Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is eenige wijzigingen en 
aanvullingen aan te brengen in de wet van 
25 December 1878, Staatsblad n°. 222, zooals 
deze laatstelijk is gewijzigd bij de wet van 24 
November 1922, Staatsblad n° . 613; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. In het vierde lid van artikel 10 

wordt het woord "vijftig'' vervangen door zes
tig. 

De eerste zin van het vijfde lid van a rtikel 
10 vervalt. 

Aan artikel 10 wordt een nieuw vijfde lid 
toegevoegd, luidende a ls volgt: 

Onze Minister, met de uitvoering van deze 
wet belast, is bevoegd in bijzondere gevallen, 
indien de candidaat is afgewezen, ontheffing 
te verleenen van de verplichting tot betaling 
van examengeld bij de eerste herhaling van 
een examen. 

Het vijfde lid van artikel 10 wordt zesde 
lid. 

2. In het derde lid van artikel 18 wordt 
het woord "vijfti g" vervangen door zestig. 

Het vierde I id van artikel 18 vervalt. 
Aan artikel 18 wordt een nieuw vierde lid 

toegevoegd, luidende a ls volgt: 
Onze Minister, met de uitvoering van deze 

wet belast, is bevoegd in bijzondere gevallen, 
indien de candi daat is afgewezen, ontheffing 
te verleenen van de verplichting tot betaling 
van examengeld bij de eerste herhaling van 
een examen. 

3. De tweede zin· van het vierde lid van 
artikel 20 vervalt. 

Aan artike l 20 wordt een nieuw vijfde lid 
toegevoegd, luidende als volgt: 

Onze Minister, met de uitvoering van deze 
wet bel ast, is bevoegd iu bijzondere gevallen, 
indi en de candidaat is afgewezen, ontheffing 
te verleenen van de verplichting tot betaling 
van examengeld bij de eerste herhal ing van 
een examen. 

H et vijfde lid van artikel 20 wordt zesde lid. 
4. De,,e wet treedt in werking op een door 

Ons te bapalen tijdstip. 
Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te Soestdijk, den 28sten Juli 1933. 

WILHELMINA. 
D e Minister van Onderwijs, 
Kunst en en W etenschappen, 

Marc h a n t. 
De Ministe,· van Sociale Zaken, 

J. R. SI o tem a k er de B ruïne. 
( Uitgeg. 11 Augustus 1933.) 

s. 406 . 

28 Jul i 1933. BESLUIT tot wijziging en aan
vulling van het Bezoldigingsbesluit Bur
gerlijke Rijksambtenaren 1928 (Staatsbla.á 
1929, n°. 72) , laatstel ijk gewijzigd bij het 
Koninklijk besluit van 11 Mei 1933 
(Staatsblad n°. 270). 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen M inister van 

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken, 
Yoorz itter van den Raad van Ministers, van 
22 Mei lü33, n°. 241, Kabinet M.R.; 

Gelet op artikel 63 der Grondwet en op 
artikel 125, eerste lid , der Ambtenarenwet 
1929; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
13 Juni 1933, n. 15); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minis
ter voornoemd van 24 Juli 1933, n° . 273, K a
binet M.R.; 

Overwegende, dat het wenschel ij k is, het 
Bezoldigingsbesluit Burgerlijke R ijksambtena-
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ren 1928 opnieuw te wijzigen en aan te vul - 1 
Jen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Eenig artikel. 

In vorengenoemd Bezoldigingsbesluit de na
volgende wijzigingen en aanvullingen aan te 
brengen: 

I . Gerekend van 1 Maart 1932: 
In bijl age A I: 
In schaal 252 wordt onder de afdeeling 

.,.Waterstaat", na de inschrijving, vermeld 

.onder het onderdeel "Luchtvaartdienst", op
genomen: 
Rijksdien.r;;t t er uitvoering van d e Zuiderzee

steunwet. 
Directeur . 

II. Gerekend van 31 December 1932: 
In bijlage F: 
Onder de afdeeling "Onderwijs, Kunsten 

<en Wetenschappen" wordt, na de daaronder 
vermelde inschrijvingen, opgenomen: 
Bchoonmaakster aan de i f 0.35 per uur 
T echnische Hoogeschool I f 874 " jaar. 

III. Gerekend van 1 Januari 1933: 
In bijlage A I : 
In schaal 26 wordt onde r de a fdeeling 

.,Waterstaat", . onderdeel "Rijkswaterstaat" , 
achter de inschrijving "Kantonnier-havenmees
ter te:", na ,, ,Vieringen (de H aukes )" opge
nomen: Zijpe. 

In schaal 62, afdeeling "Waterstaat", on
derdeel "Rijkswaterstaat", vervalt achter de 
inschrijving: ,,Havenmeester te:" de plaats-
naam Zijpe. · 

In schaal 253 wordt onder de a fdeeling 
,,Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen", 
onderdeel "Inspectie La.ge,· Onderwijs" , na de 
inschrijving "Hoofdinspecteur", als tweede in
schrij11ing opgenomen: 
Inspecteur van de onderwijzersopleiding. 

In bijlage C: 
In Hoofdstuk V, Inrichtingen voor lager 

<1nderwlj s, § 1, Gewoon lager en uitgebreid 
Jager onderwijs, wordt in het 2e lid van a r
tikel 9, in plaats van: ,,mits deze aanwijzing 
door den hoofdinspecteur is goedgekeurd, en 
-zoolang hij deze goedkeuring niet heeft in
getrokken.", gelezen: mits deze aanwijzing 
ooor de bevoegde autoriteit is goedgekeurd en 
zoolang deze goedkeuring niet is ingetrokken. 

IV. Gerekend van 10 Maart 1933: 
In bijlage A I: 
In schaal 259 wordt na de afdeeling 

,,Departementen van Algemeen Bestuur" 
en hetgeen daaronder is vermeld , opgenomen: 

Hooge Colleges van Staat. 
1'weede Karner der Staten-Generaal. 

Administrateur met den persoonlijken titel 
van Directeur der Griffie. 
V. Gerekend van 1 April 1933: 
In bijl age A II: 
Onder het hoofd "f 800 ten hoogste" wordt 

•onder de afdeeling "Justitie", na de inschrij
ving, vermeld onder het onderdeel "Gevange
niswezen", opgenomen: 

Rij kstucht- en opvoedingswezen. 
Plaatsvervangend Secretaris bij de Voogdij

raden. 

VI. Gerekend van 1 Mei 1933: 
In bijlage A I: 
In schaal 252 wordt onder de afdeeling 

,,Waterstaat", onderdeel "Rijkswaterstaat", 
a ls eerste inschrijving opgenomen: 
Directeur. 

VII. 
In bijlage A I: 
In schaal 1 wordt onder de afdeeling 

"1Vaterstaat", na de inschrijving, vermeld 
onder het onderdeel " Luchtvaartdienst", op
genomen : 
llij ksdienst ter uitvoering van de Zuiderzee

steunwet. 
Machineschrijver. 

In dezelfde schaal, afdeel ing "Economische 
Zaken en Arbeid", wordt voor het onderdeel 
,, Voorlichtingsdienst ten behoeve van de L e
derindustrie" gelezen: 
Rijksproefstation en Voorlichtingsdienst ten 

bate ,,an de l eder- en schoenindustrie. 

In schaal 11 wordt onder de afdeeling 
"Waterstaat", na de inschrijving, ve1meld 
onder het onderdeel "Luchtvaa,·tdienst", op
genomen : 
R ijksdienst ter uitvoering van de Zuider,•,ee

steunwet. 
Schrijver 2e klasse. 

In schaal 16 wordt onder de afdeeling 
"Waterstaat", na de inschrijving, veimeld 
onder het onderdeel " Zuiderzeewerken", op
genomen: 
R ijksdienst te,· uitvoering van de Zuiderzee

steunwet. 
Concierge. 

Schaal 21 komt, met hetgeen daaronder is 
vermeld, te vervallen. 

In schaal 26 wordt onder de afdeeling 
"Waterstaat", na de inschrijvingen, vermeld 
onder het onderdeel "Rijkswaterstaat", opge
nomen : 

Zuiderzeewerken. 
Hulpsluismeester te Den Oever. 

In schaal 32 wordt onder de afdeeli ng 
"Waterstaat", na de inschrijvingen, vermeld 
onder het onderdeel " R ijkswaterstaat", opge 
11omen: 

Zuiderzeewerken. 
Hulpsluismeester te Kornwerderzand. 

In schaal 53 vervalt onder de afdeeling 
,,Defensie", onderdeel "Staatsb edrijf der Ar
titl erie- lnrichtingen", het ambt van Keurder. 

In dezelfde schaa l wordt onder de afdeeling 
"Waterstaat", na de inschrijving, vermeld 
onder het onderdeel "Luchtvaartdienst", op
genom en: 
Rijksdienst ter uitvoering van de Zuiderzee

steunwet. 
Schrij ver l e klasse . 

In schaal 74 wordt onder de afdeeling 
,,Waterstaat" onmiddellijk vóór het onder
deel "Koninklijk N ederlandsch M eteorologisch 
Instituut", opgenomen: 

Rii kswaterstaat . 
Opzichter 3e klasse. 

In schaal 93 wordt onder de afdeeling 
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,,Waterstaat", onderdeel "Rijkswate,·staat", 
als eerste inschrijving opgenomen: 
Adm,inistratief ambtenaar 2e klasse. 

In dezelfde schaal wordt onder de afdeeling 
"Waterstaat", na de ,inschrijving, vermeld 
onder het onderdeel "Luchtvaartdienst", op• 
genomen: 
Rijksdienst ter uitvoe,·ing van de Zuiderz,ee-

steunwet. 
Administratief ambtenaar 2e klasse. 
en wordt onder de afdeeling "Economische 
Zaken en Arbeid" voor het onderdeel "Voor
lichtingsdienst ten behoeve van de L eder
industrie" gelezen: 
.Rijksproefstation en V 001·lichtingsdienst ten 

bate van de l eder- en schoenindustrie. 
In schaal 95 wordt, onmiddell ijk na de ver

melding der schaal, opgenomen: 
Justitie. 

Rijkspolitie . 
Assistent bij het grenscommissariaat van Rijks

politie te Zevenaar ( tevens belast met ad
ministratieve werkzaamheden). 
In dezelfde schaal, afcleeling "Economische 

Zaken en Arbeid", wordt voor het onderdeel 
,, Voarlichtingsdienst ten behoeve van de L eder
industrie" gelezen: 
Rijksproefstation en Voorlichtingsdiens t ten 

bate van de l eder- en schoenindustrie. 
In schaal 134 wordt vóór de afdeeling 

,,Economische Zaken en Arbeid", en het
geen daaronder is vermeld, opgenomen: 

Waterstaat. 
Rijksdienst ter uitvoering van de Zuiderzee

steunwet. 
Administratief ambtenaar l e klasse. 

In schaal 145 wordt na de inschrijving, ver
meld onder de afdeeling "Defensie", onder
deel " Bureau van den Inspecteur der Infan
terie" , opgenomen: 

Waterstaat. 
.Rijksdienst ter uitvoering van de Zuiderz,ee

. , teunwet . 
Secretaris der Directie. 

In schaal J46 wordt onde1· de afdeeling 
"Waterstaat", na de inschrijving, vermeld 
onder het onderdeel ,/l'oezicht · op de Spoo,·
wegen", opgenomen: 
Rij ksdien8t ter uitvoe1·ing van de Zuiderz,ee

steunwet . 
Adjunct-inspecteur. 

In schaal 150 wordt onder de afdeeling 
,, Waterstaat", onderdeel "Rijkswaterstaat", 
a ls eerste inschrijving opgenomen: 
Administratief ambtenaar l e klasse. 

Na schaal 167 en hetgeen daaronder is ver
meld wordt opgenomen: 

SCHAAL 168. 
f 2400-f 4200, 18 jaar. 

9 tweejaarlijksche verhoogi ngen van f 200. 
Waterstaat. 

R ijksdienst ter uitvoering van de Zuiderz-ee
steunwet . 

Boekhouder. 
In schaal 176 wordt onder de afdeeling 

"Waterstaat", na de inschrijving, vermeld 
onder het onderdeel "To ezicht op de Spoorwe
gen.", opgenomen: 

L. & S. 1933 

Rijksdi.emt ter uitvoering van de Zuide1·z,ee
steunwet. 

• Inspecteur. 
In schaal 205 wordt onder de afdeeling 

,,Waterstaat" onmiddellijk vóór het onder
deel "Staatsbedrijf der Posterijen, T el egrafie 
en Telefonie", opgenomen: 

.Rijkswaterst=t. 
Waterbouwk,mdige. 

In schaal 220, afdeeling "Economische 
Zaken en Arbeid", wordt voor het onderdeel 
., Voorlichtingsdienst ten behoeve van de Leder
industrie" gelezen: 
Rij ksproefstation en Voorlichtingsdienst ten 

bate van de l eder- en schoenindust,·ie. 
In bijlage A II: 
Onder het hoofd "f 1200 ten hoogste" 

wordt na de afdeeling "Blnnenlandsche Za
ken" en hetgeen daaronder is vermeld, op-
genomen: 

Waterstaat. 
Rijles.dienst ter uitvoering van de Zuiderzee

steunwet. 
f:.ecretaris van de Generale Coinmissie inzake 

de Zuiderzeesteunwet. 
In bijlage B I: 
Onder groep 2a vervalt onder de a fdeeling 

,,Economische Zaken en Arbeid", het on
derdeel "Veeart enij kundige dienst" met het
geen daaronder is vermeld. 

Onder groep 3, afdeeling "Economische 
Zaken en Arbeid", wordt voor het onderdeel 
,, Voorlichtingsdienst ten, behoe'/Je van de Leder
indrustrie" gelezen: 
R ij ksproefstation en Voorlichtingsdien'3t ten 

bate van de leder- en schoenindustrie. 
Onder groep 3a wordt na de in chrij ving, 

vermeld onder de afdeeling "Waterstaat", 
onderdeel "Staatsbedrijf der Posterijen, Tele
grafie en Telefonie", opgenomen: 

Economische Zaken en Arbeid . 
Veeartsenijkundige dienst . 

Portier bij de Rijksseruminrichting . 
Onder groep 5a wordt onder de afdeeling 

,,Waterstaat", onderdeel "R.ijkswate,·staat", 
na de inschrijving "Duinwachter", opgeno
men: 
E lectricien-sluisknecht bij de Twenthekanalen. 

In bijlage B III: 
Onder groep 5 wordt onder de afdeeling 

,,Defensie", onderdeel "Rijkswerven en Ma
rine-Etablisse1nent", voor "Modelmaker" ge
lezen: 
Modelmaker le klasse . 

Onze Ministers, Hoofden der Departementen 
van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor zoo
veel hem betreft, belast met de uitvoering van 
dit bes luit, hetwelk in het Staatsblad zal wor
den geplaatst en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State. 

Soestdijk, den 28sten Juli 1933. 
WILHELM! A. 

De Minister van Staat, 
Minister van Koloniën, 

Voorzitter van d.en R=d van Minis/ ers, 
H. Colijn. 

( Uitgeg. 11 Augustus 1933.) 

29 
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s. 407 . 

28 J ul i 1933. BESLU IT tot schorsing van 
het besluit van den ra ad der gemeente 
H aarlem van 29 J u ni 1933, n°. 1, strek
kende tot vastsiell i ng met ingang van 1 
J ul i 1933 van eene nieuwe tijdelij ke kor
t ing op de salar issen en loonen va n het 
personeel in dienst dier gemeente. 

Geschorst tot 1 J anuari 1934. 

s. 408_ 

28 J ul i 1933. BESLUIT , houdende beschik
king op het be roep, ingesteld door den 
raad der gemeente B aarn tegen het be
slui t van Gedepu teerde Staten van Ut,·echt 
van 18 October 1932, 3de afdeeling, n°. 
32·12/2672, waarbij goedkeuring is onthou
den aan zijn bes lu it van 7 October 1932, 
waarbij , onder intrekking van zijn bes lui t 
va n 13 Augustus 1926, goedgekeurd door 
de Gedeputeerde Staten van Utrecht bij 
besluit van 14 September 1926, 3de a f
deeling, n° . 2351/1823 , 

I . aan de onderwij zers en onderwij ze
ressen der openbare scholen voor lager 
onderwijs en der bijzondere scholen, als 
bedoeld in a rt ikel 97 der Lager-onderwij s
wet 1920, d ie zij n aangewezen tot even
tueelen pl aatsvervanger van het hoofd der 
school, een vaste beloon ing is toegekend 
van f 50 per jaar; 

II. aan de onder I bedoelde onderwij
zers en onderwij zeressen, die het hoofd 
der school onafgebroken vervangen gedu
rende langer dan dertig dagen - voor de 
berekening van welken termijn vacanties 
niet worden medegerekend, doch de ter
mijnen voor en na een vacantie worden 
samengeteld , indi en de vervang ing, zoo 
die niet door vacantie was onderbroken, 
onafgebroken zou hebben voortgeduurd -
voor den tijd dier vervanging, voor zoover 
d ie la nger duur de dan dertig dagen, een 
extra-belooning toe te kennen, berekend 
naar de verhooging, wel ke zij a ls hoofd 
der school zouden genieten; 

III. is bepaald, dat di t besluit wordt 
geach t in werking te zij n getreden 22 Sep
tember 1931. 

Wij WILHE L MI NA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den r aad de r gemeente B aarn tegen het be
sluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht 
van 18 October 1932, 3de afdeel ing, n°. 3242/ 
2672, waarbij goedkeuring is onthouden aan 
zij n besluit van 7 October 1932, wa ar bij , on
der intrekk ing van zijn beslu it van 13 A ugus
tus 1926, goedgekeurd door de Gedeputeerde 
Staten van Ut11echt bij besluit van 14 Sep
tember 1926, 3de afdeeling, n° . 2351/1823, 

I . aan de onderwijzers en onderwijzeressen 
der openbare scholen voor Jager onderwijs en 
der bijzondere scholen, a ls bedoeld in artikel 
97 der Lager-onderwijswet 1920, d ie zij n aan
gewezen tot eventueelen pl aatsvervanger van 
het hoofd de r school, een vaste belooni ng is 
toegekend van f 50 per jaar ; 

II. aan de onder I bedoel de onderwijzers 
en onderwijze ressen, d ie het hoofd der school 

onafgebro ken vervangen gedu rende langer dan 
dertig dagen - voor de berekening van wel
ken termijn vacanties niet worden medegere
kend, doch de termijnen vóór en na· een 
vacant ie worden samengetel d, indien de ver
vang ing, zoo die niet door vacant ie was on
derbro ken, onafgebroken zou hebben voor t
geduurd - voor den t ijd di er verva nging, 
voor zoover di e langer duu rde dan dertig 
dagen, een extra-belooning toe te kennen, 
berekend naar de verhooging, wel ke zij a ls 
hoofd der school zouden genieten ; 

III. is bepaald, dat dit beslu it wordt ge
acht in werk ing te zij n getreden 22 September 
1931 ; 

Den Raad van State, A fdee ling voor de 
Geschill en van Bestuur, gehoord, adviezen 
van 29 Maart 1933, n°. 157, van 4 Me i 1933, 
n° . 157/48 en van 31 Mei 1933, n°. 157/58 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, K unsten en Wetenschappen, van 
25 J ul i 1933, n°. 5383, afdeel ing Lager On
de rwijs Al gemeen ; 

Overwegende: dat Gedeputeerde Staten van 
Utrecht bij besluit van 18 October 1932 aan 
voornoemd besluit van den raad van B aarn 
hun goedkeur ing hebben onthouden, u it over
weging, dat de onder punt II geregelde toe
kenning van een dergel ijke belooning a lleen 
kan steunen op de regelen, gesteld bij a lge
meenen maatregel van bestuur, a ls bedoel d 
bij a1·tikel 30, tweede lid , der Lager -onder
wijswet 1920, en welke regeli ng ook inder
daad heeft p laats gevonden bij artikel 11 van 
hoofdstuk V van bij lage C, behoorende bij het 
Bezoldi g ingsbesluit Burgerlijke Rijksambtena
ren 1928 ; dat de raad der gemeente B aarn 
tot de bovenbedoelde regeli ng n iet bevoegd is 
en zij n besluit m itsdien in strij d is met de 
wet; 

dat van dit beslui t de gemeenteraad bij Ons 
in beroep is gekomen, in hoofdzaak aanvoe
rende, dat de in het beslu it van Gedeputeer
de Staten onder II bedoelde onderwijzers of 
onderwijzeres en zijn degenen, di e zijn aange
wezen tot eventueel en pi aatsvervanger van 
he t hoofd der school ; dat de aan d ie aan
gewezenen toe te kennen belooning afhanke-
1 ij k mag worden gestel d van den d uur der 
waarneming, waaronder mede kan zijn begre
pen · waarneming ingevolge artikel 41, eerste 
en derde I id , der Lager-onderwijswet 1920 ; 

Overwegende : dat artikel 33 der L ager 
onderwijswet 1920 den gemeenteraad bevoegd 
verklaart, onder goedkeuring van Gedepu
teerde Staten aan de onderwijzers een beloo
ni ng toe te kennen op grond o. m . van hun 
aanwijzing tot plaatsvervanger van het hoofd 
der school; 

dat daaruit echter n iet voortvloeit , dat he t 
bedrag dezer belooning niet mag worden be
paald naar gelang van de werkelij ke waar
nemin,g, waaronder , nu de wet z~danige be
perking niet ken t, mede ka n z1J n begrepen 
waarneming ingevolge a rt ikel 41 , eerste en 
derde lid, der L ager-onderwijswet 1920; 

dat er geen wettelij k bezwaar tegen bestaat 
om deze belooning voor een deel in een vast 
bedrag, en voor een ander deel in een wis
selende belooning, afhankelijk van den duur 
der werkelijke waarneming, m its deze langer 
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dan dertig dagen duurt, vast te stell en, nu 
de wet en de jurisprudentie zich noch tegen 
het eerste, noch tegen het laatste verzetten, 
en uit n iets blijkt, waarom de combinatie van 
deze twee daa rentegen wèl verboden zou zijn ; 

dat mitsdien artikel 33 der wet zich n iet 
verzet tegen goedkeuring van het onder
havige besluit ; 

dat evenmin uit anderen hoofde aanle iding 
bestaat om aan dit beslu it goedkeur ing te ont
houden; 

Gezien de L ager-onderwijswet 1920 ; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Gedeputeerde Staten van Utrecht alsnog 
goedkeuring te ver!eenen aan bovenvermeld 
besluit van den raad der gem.eente B aarn, 
van 7 October 1932. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat met het rapport van 
Onzen voornoemden Minister in het Staats
blad geplaatst, en waarvan afschrift zal wor
den gezonden aan den Raad van State, Af
deel ing voor de Gesch ill en van Bestuur. 

. Soestdijk, den 28sten J\,li 1933. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en W etenschappen, 

Marc ha n t. 
( Uitgeg. 7 Augustus 1933.) 

0
• 5383 . 

LAGER ONDERWIJS ALGEMEEN. 

Beroep van den raad der gemeente 
Baarn tegen niet-goedkeuring besluit 
in zake belooning aan plaatsvervangers 

van hoofden van lagere scholen. 

's-Gravenhage, 25 Juli 1933. 

Aan de Koningin. 
Door den toenmaals waarnemend Voorzitter 

van de Afdeeling voor de Geschillen van Be
stuur van den Raad van State werd recht
streeks in handen van mijn ambtsvoorganger 
gesteld het a dvies van de Afdeel ing van dien 
R aad, van 29 Maart 1933, n°. 157, vergezeld 
van het ontwerp van een met redenen om
kleed, door Uwe Majesteit te nemen l:>esluit, 
betreffende het beroep, waarvan krachtens 
machtiging van Uwe Majesteit de overweging 
door hem bij brief van 9 Februari 1933, n°. 
1265/1, afdeeling Lager Onderwijs Algemeen, 
bij di e Afdeeling is aanh angig gemaakt. 

Dit ontwerp-besluit luidt als volgt: 
Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Baarn tegen het be
slui t van Gedeputeerde Staten van Utrecht 
van 18 October 1932, 3de afdeel ing, n°. 3242/ 
2672, waarbij goedkeuring is onthouden aan 
zijn besluit van 7 October 1932, waarbij , on
der intrekking van zijn besl uit van 13 Augus
tus 1926, goedgekeurd door de Gedeputeerde 
Staten van Ut11echt bij besluit van 14 Sep
tember 1926, 3de afdeeling, n°. 2351/1823, 

I. aan de onderwijzers en onderwijzeressen 

der openbare soholen voor lager onderwijs en 
der bijzondere schol en, a ls bedoeld in artikel 
97 der L ager-onderwijswet 1920, die zijn aan
gewezen tot eventueelen plaatsvervanger van 
het hoofd der school , een vaste belooning is 
toegekend van f 5 O per jaar ; 

IL aan de onder I bedoelde onderwijzers 
en onderwijzei-essen, di e het hoofd der school 
onafgebroken vervangen gedurende l anger dan 
dertig dagen - voor de bereke ning van wel
ken termijn vacanties niet worden medegere
kend, doch de termijnen vóór en na een 
vacantie worden samengeteld, indi en de ver
vanging, zoo die n iet door vacantie was on
derbroken, onafgebroken zou hebben voort
geduurd - voor den t ijd dier vervanging, 
voor zoover d ie langer duurde da n dertig 
dagen, eene extra-belooning toe te kennen, 
berekend naar de verhooging, welke zij a ls 
hoofd der school zouden genieten; 

III. is bepaald, dat dit beslui t wordt ge
acht in werking te zijn getreden 22 September 
1931; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschi llen van Bestuur, gehoord, advies van 
29 Maart 1933, n° . 157 ; 

Op de voordrach t van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van 

Overwegende: dat Gedeputeerde Staten van 
Utrecht bij besluit van 18 October 1932 aan 
voornoemd besluit van den raad van Baarn 
hunne goedkeuring hebben onthouden , uit over• 
weging, dat de onder punt II geregelde toe
kenn ing van eene dergelij ke belooning all een 
kan steunen op de regelen, gesteld bij alge
meenen maatregel van bestuur, a ls bedoeld 
bij artikel 30, tweede lid, der Lager-onder
wijswet 1920, en welke regeling ook inder
daad heeft pl aats gevonden bij artikel 11 van 
hoofdstuk V van bijlage C, behoorende bij het 
Bezoldigingsbeslui t Burgerlijke Rijksambtena
ren 1928; dat de raad der gemeente Baarn 
tot de bovenbedoelde regeling niet bevoegd is 
en zijn beslui t m itsd ien in strijd is met de 
,vet; 

dat van dit besluit de gemeenteraad bij Ons 
in beroep is gekomen, in hoofdzaak aanvoe
rende, dat de in het besluit van Gedeputeer
de Staten onder II bedoelde onderwijzers of 
onderw ijzeressen zijn degenen, d ie zijn aange
wezen tot eventueelen plaatsvervanger van 
het hoofd der school ; dat de aan die aan
gewezenen toe te kennen belooning afhanke
lijk mag worden gesteld van den duur der 
waarneming, waaronder mede kan zij n begre
pen waarneming ingevolge artikel 41, eerste 
en derde lid , der Lager-onderwijswet 1920; 

Overwegende : dat artikel 33 der Lager
onderwijswet 1920 den gemeenternad bevoegd 
verklaart, onder goedkeuring van Gedepu
teerde Staten aan de onderwijzers eene beloo
n ing toe te kennen op grond o. m . van hunne 
aanwijzing tot pi aatsvervanger van het hoofd 
der s hooi ; 

dat de toekenn ing daarnaast van eene extra 
belooning voor het feitelijk vervangen V!tn het 
hoofd der school , al waartoe de raad van 
Baarn onder punt II heeft besloten, i o strijd 
is met de wet; 

dat immers artikel 30, tweede lid , dier wet 
inhoudt, dat de wedden van hen , die overeen-
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komstig artikel 41 zijn aangewezen voor tij
delijke waarnem ing van de betrekking van 
hoofd eener school of van onderwijzer, bij 
a lgemeenen maatregel van bestuur worden 
geregeld; 

dat die regeling dus niet behoort t.ot de be
voegdheid van den raad en Gedeputeerde Sta
ten, mitsdien terecht aan het raadsbe luit 
hunne goedkeur ing hebben onthouden; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Mini ter van Onderwijs, Kunsten en 

W etenschappen, is belast met de uitvoering 
van dit besluit. 

Vermits mij,, ambtsvoorganger zich met de 
voorgedragen beslissing niet kon vereenigen, 
is hij krachtens algemeene machtiging van 
Uwe Majesteit, van 29 Maart 1926, n°. 20, 
met de Afdeeling voor de Geschillen van 
Bestuur bij de in afschrift hierbij gevoegde 
brieven van 22 April 1933, n°. 3284, a[dee-
1 ing Lager Onderwijs Algemeen, en van 19 
M ei 1933, n° . 4493, a fdeeling Lager Onder
wijs Algemeen, ter zake van dit beroep in 
nader overleg getreden, vermits ook haar na
der advies van 4 Mei 1933, n°. 157/48, ge
richt aan Uwe Majesteit, doch aan dien Mi'. 
ni ter t.oegezonden, hem niet van de onju ist
heid van zijn standpunt had overtuigd. 

Dienaangaande merkt de Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur in haar laatstelijk aan 
Uwe M ajesteit gericht, doch rechtstreeks in 
mijn handen gesteld advies van 31 Mei 1933, 
n°. 157/58, op, dat de opmerking van den 
Mini ter, dat de raad in zijn be luit van 7 
October l 932 voor de belooning op grond van 
de aanwijzing tot plaatsvervanger van het 
hoofd der school den vorm wu hebben geko
zen van f 50 per jaar voor vast, vermeerderd 
met een wisselend gedeelte, dat afhangt van 
den duur der werkelijke waarneming (mits 
deze niet langer dan dertig dagen duurt), 
feitelijken grondslag mist. 

Bij het evenvermeld raadsbesluit toch is 
baars inzien niet één in twee ge plitste be
looning krachtens artikel 33, eerste lid , slot, 
der Lager-onderwijswet 1920 voor de aanwij
=ing tot pi aatsvervanger van het hoofd der 
school toegekend, doch zijn naast elkaar twee 
van elkaa r onafhankelijke belooningen toege
kend, te weten de eerste, bestaande in een 
bedrag van f 50 voor de aanwijzing, a ls in 
artikel 33, eerste lid, bedoeld, en daarnevens 
een tweede (extra) vergoeding voor de feite
l ij ke waarneming, welke belooning, naar het 
oorde I van de Afdeel ing, geen steun vindt 
in de wet. H et besluit van den raad luidt dan 
ook niet, zooals Zijne Excellentie schijnt te 
lezen : Op grond van hun aanwijzing tot 
plaatsvervanger van het hoofd der school ont,. 
vangen de onderwijzers der openbare scholen 
voo,· lager onderwijs en der bijzondere scho
len, als bedoeld in artikel 97 der Lager-onder
wijswet 1920, a ls belooning: I . enz., II. enz., 
doch houdt veeleer in, dat voor de aanwijzing 
de belooning onder I wordt toegekend en voor 
de vervanging die onder II, weshalve de Af
deeling, onder dit l icht beschouwd, meent het 

door haar voorgedragen ontwerp-besluit on
gewijzigd te moeten handhaven. 

H et komt mij voor, dat deze in wezen een
voudige zaak geen andere oplo ing gedoogt 
dan die, welke mijn ambtsvoorganger zich 
voorstelde, nl. dat het be I uit van den raad 
der gemeente B aarn, van 7 Oot.ober 1932, 
a ldus behoort te worden gelezen, dat aan den 
aangewezen plaatsvervanger van het hoofd 
der school een belooning wordt toegelegd, 
samengesteld uit twee factoren: een vast be
drag van f 50 per jaar, vermeerderd met een 
bedrag, berekend naar den duur der werke
lijke vervanging, mits deze langer duurt dan 
dertig dagen. Aangezien ook ik van oordeel 
ben, dat hiertegen geen wettelijk bezwaar be
staat, veroorloof ik mij Uwer Majesteit hierbij 
ter bekrachtiging een ontwerp-besluit eerbie
dig aan te bieden, waarbij met vernietiging 
van het besluit Yan Gedeputeerde Staten van 
Utrecht, van 18 October 1932, 3de Afdeeling, 
n°. 3242/2672, tot onthouding van goedkeu
ring aan gemeld be luit van den raad der ge
meente Baarn, dit laatste gehandhaafd wordt. 

s. 409. 

De :Minister van Onderwijs, 
K unsten en W etenschappen, . 

Mar c hant. 

28 Juli 1933. BE LUIT tot toepassing van 
artikel 9 der Landbouw-Crisiswet 1933 op 
bloembollen (Teelt). 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen M inister van 

Eccnomische Zaken van 24 Juni 1933, n° . 
7729, Directie van den Landbouw, afdeeling 
II· 

Gezien artikel 9 der Landbouw-Crisiswet 
1933 ; 

Gehoord den Raad van State (advies van 
den 4 Juli 1933, n°. 29); 

Gehoord de Centrale Commissie van advies 
en bijstand inzake de Lanclbouw-Crisiswet 1933 
(advies van den 4 Juli 1933, n°. 6); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van den 25 Juli 1935, n°. 
8551, Directie van den Landbouw, afdeeling 
II ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. 1. In dit besluit wordt verstaan onder : 
1 °. ,,Onzen Minister": Onze met de Zaken 

van den L andbouw hela ten Minister; 
2°. ,,bloembollen": de bollen van hyacin

then, die van tulpen en die van narcissen ; 
3°. ,,de vergunning": de vergunn ing, be

doeld in a rtikel 2, lid 1, van dit besluit; 
4°. ,,aangeslotene": aa,ngeslotene bij een 

door Onzen Minister aan te wijzen rechtsper
soonl ijkheid bezittend lichaam ; 

5°. ,,plantjaar": het jaar loopende van 1 
Augu tus van het eene tot 31 J ul i van het 
volgende kalenderj aar; 

6°. ,,vorig plantjaar": het plantjaar, voor
afgegaan aan het plantjaar, waarvoor de ver
gunning wordt verleend. 

2. 1. Gedurende het t ijdvak, aanvangende 
den dag, waarop dit besluit in werking is ge
treden en eindigende den 31 J uli 1934, is het 
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telen van bloembollen verboden, tenzij met 
door of vanwege Onzen Minister te verleenen 
vergunning. 

2. Onze Minister stelt vast het model van 
de vergunning. 

3. De vergunning kan nitslu itend worden 
verleend: 

a. aan een aangeslotene, die heeft voldaan 
aan het in artikel 8 van dit besluit gestelde 
vereischte; 

b. voor den duur van één plantjaar; zij 
kan ook tusschentijds worden verleend, alsdan 
loopt zij tot den aanvang van het plantjaar, 
dat daarop onmiddellij k volgt. 

4. De vergunning geldt uitsluitend: 
a. voor het perceel of de perceelen gronds, 

vermeld in het bewijs van de vergunning; 
b. voor de persoon van den aangeslotene, 

vermeld in het bewijs van de vergunning. 
5. 1. De vergunning moet inhouden, welk 

percentage van de in het vorig plantjaar be
teelde oppervlakte van het perceel of de per
reelen gronds, bedoeld in het vorig artikel, 
onder a, door den aangeslotene, vermeld in 
het bewijs van de vergunning, mag worden 
beteeld. 

2. Het percentage, hetwelk verschillend kan 
zijn voor de verschillende soorten van bloem
bollen, wordt nader door Onzen Minister vast
gesteld. 

6. Onze Minister is bevoegd, in afwijking 
van het bepaalde in het eerste lid van het 
vorig artikel, in de naar zijn oordeel hier
voor in aanmerking komende gevall en of 
groepen van gevallen het in dat artikel be
doeld percentage vast te stellen op het ge
middelde van de in het vorig plantjaar en de 
daaraan onmiddell ijk voorafgaande twee plant
jaren beteelde oppervlakte. 

7.- Onder door Onzen Minister nader te 
stellen regelen kan in door hem nader aan te 
wijzen gevall en of groepen van gevallen de 
vergunning geheel of gedeeltelijk worden over
geschreven op naam van een anderen aange
slotene. In dit geval zal of zullen des noodig, 
het perceel of de perceelen gron , in de ver
gunning vermeld, door andere kunnen worden 
vervangen. 

8. Ter verkrijging van de vergunning moet 
worden overgelegd een schriftelijk bewijs, dat 
door den betrokkene een nader door Onzen 
Minister vast te stellen percentage van den 
in het vorig plantjaar gewonnen oogst hetzij 
is ingeleverd, hetzij is gereserveerd overeen
komstig door Onzen Minister te stellen regelen. 

9. 1. Onze Minister is bevoegd het percen
tage, bedoeld in het vorig artikel, verschil
lend vast te stellen, al naar gelang het be
treft: 

a. leverbaar of plantgoed; 
b. de onderscheidene soorten, qualiteiten, 

varieteiten en m aten der bloembollen. 
2. Onze Minister is mede bevoegd bij de 

va tstelling van het percentage, bedoeld in het 
vorig artikel , rekening te houden met de 
g rootte der bedrijven a lsmede met de bereids 
vrijwillig plaats gehad hebbende inleveringen. 

10. Dit beslui t kan worden aangehaald on
der den titel: Bloemboll ensaneeringsplan 1933 
(Teelt). 

11. Dit besluit treedt in werking met in-

gang van den tweeden dag na dien der af
kondiging. 

Onze Minister van Economische Zaken is be
last met de uitvoering van di t besluit, hetwelk 
in het Staµ,tsblad zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State. 

Soestdijk, den 28sten Juli 1933. 
WILHELMINA. 

De Minister van Econo1nische Zaken, 

s. 410. 

T. J . Vers c huur. 
(Uitgeg. 7 Augustus 1933.) 

28 Juli 1933. BESLUIT ter uitvoering van 
artikel 11 der Landbouw-Crisiswet 1933. 

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

Economische Zaken van den 24 Juni 1933, 
Directie van den Landbouw, n°. 7740, Afdee
ling II ; 

Gezien artikel 11 van de Landbouw-Crisis
wet 1933; 

Gehoord den Raad van State (advies van 
den 4 Juli 1933, n°. 28) ; 

Gehoord de Centrale Commissie, bedoeld in 
artikel 25 van de Landbouw-Crisiswet 1933 
(advies van den 4 Juli 1933, n°. 7); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van den 25 Juli 1933, n°. 
8350, Directie van den Landbouw, afdeeling 
II ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 

§ 1. Inleidende bepaling. 
Art. l. Dit besluit verstaat onder: 
1 °. ,,wet": de Landbouw-Crisiswet-1933; 
2°. ,,Onze Minister": de met de zaken van 

den landbouw belaste Minister; 
3°. ,,crisis-organisatie": elk door of van

wege Ons als zoodanig aangewezen, rechtsper
soonlijkheid bezittend lichaam; 

4°. ,,georganiseerde": ieder natuurl ijk of 
rechtspersoon, die lid is van, deel heeft in, 
deelneemt aan, aangesloten is bij of erkend is 
door eene crisis-organisatie; 

5°. ,,orgaan": ieder natuurlijk- of rechts
persoon, ambtsbekleeder en college, zeggen
schap hebbend in eene crisisorganisatie of 
tuchtrecht uitoefenend over haar georganiseer
den · 

6°'. ,,statuten": de statuten, stichtingsbrie
ven en andere aan eene crisis-organisatie tot 
eersten grondslag gestelde regelen. 

§ 2. Van de Crisis-0,·ganisaties. 
2. Als voorwaarde bedoeld in de artikelen 

9 en 10 deF wet kan door Ons, al s voorwaarde 
bedoeld in a rt ikel 8 der wet kan door Onzen 
Minister, overeenkomstig de bij dit besluit 
gestelde regelen, worden gesteld: aansluiting 
als georganiseerde op een der in artikel 1 
onder 4°. van dit besluit genoemde wijzen bij 
een door of vanwege Ons als cl'isis-organisatie 
aangewezen rech tspersoonl ij khei d bezittend 
lichaam. 

3. A . De statuten moeten bepalen: 
1 °. dat wijziging der statuten de goedkeu

ring behoeft van Onzen Minister; 
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2°. dat de statuten en reglementen door 
Onzen Minister kunnen worden gewijzigd; 

3°. dat de besluiten der organen door On
zen Minister kunnen worden geschorst of ver
nietigd; 

4°. dat ove r de georgapiseerden tuchtrecht 
kan worden uitgeoefend; 

5°. dat a lle rechtsgeschillen, met uitzon
dering van die, waarvan de berechting krach
tens dit besluit aan andere personen of col
leges moet worden opgedragen, tusschen de 
crisis-organ isatie eenerzijds en een of meer ge
organiseerden anderzijds in hoogste instantie 
worden be list door scheidslieden, als bedoeld 
in artikel 620 van het Wetboek van Burger
lijke R echtsvordering ; 

6°. dat de crisis-organ isatie rekenplichtig is 
aan Onzen Minister; 

7°. dat de crisis-organisatie door Onzen Mi
nister kan worden ontbonden en gelik:wideerd. 

B. de tatuten kunnen bepalen, dat de 
statuten en reglementen der crisis-organisatie 
en de besluiten der organen door Onzen Mi
nister door andere kunnen worden vervangen. 

4. Bij de statuten of bij aan de goedkeu
ring van Onzen Minister onderworpen regle
ment, dat op de statuten steunt, worden rege
len gesteld overeenkomstig de bepalingen van 
de volgende artikelen van dit besluit. 

§ 3. Van de georganiseerden. 

5. Toelating als georganiseerde kan afhan
kelijk worden gesteld van het oordeel van een 
of meer der organen. 

6. De- beslissing over de toelating als ge
organiseerde kan met uitsluiting van andere 
organen rechtstreeks worden opgedragen aan 
den R aad van Discipli ne, bedoeld in artikel 
13 van dit besluit. · 

7. Indien geen gebruik is gemaakt van de 
bepaling van het vorige artikel, heeft degene, 
wiens aanvraag om toelating van de hand is 
gewezen, recht van hooger beroep op den 
Raad van Discipline; op dit hooger beroep 
vinden de artikelen 20 tot en met 24 van 
dit besluit overeenkomstige toepassing. 

8. Toelating als georganiseerde kan afhan
kelijk worden gesteld van onderteekening van 
een schriftel ijke aanvraag, waarbij de aan
vrager zich verklaart te onderwerpen aan de 
statuten, reglementen en verdere door de or
ganen der crisis-organisatie op grond van sta
tuten en reglementen genomen of te nemen 
besluiten, behoudens zijn recht op hooger be
roep, voor zoover hem dit is toegekend. 

9. Bepaald moet worden, dat de georgani
seerden verplicht zijn : 

1 °. nauwgezet in acht te nemen de door de 
Regeer ing ten aanzien van een of meer crisis
producten genomen of te nemen maatregelen, 
voorts de statuten, reglementen en verdere be
si ui ten van de organen der crisis-organisatie; 

2°. nauwgezet, prompt, getrouwelijk en zon
der een ige verzwijging de vragen te beant
woorden, welke de organen der crisis-organi
satie zullen stellen; 

3°. alles na te laten, wat indruischt tegen 
het doel der crisis-organisatie en tegen de 
Regeeringsmaatregelen, bedoeld onder 1 °. van 
di t artikel. 

10. Bepaald moet worden, dat overtreding 

van de in het vorige artikel omschreven ver
plichtingen disciplinair wordt gestraft met 
geldboete van ten hoogste tien duizend gulden 
of schrapping als georganiseerde met ontzeg
ging van het recht, om opnieuw als zoodanig 
te worden toegelaten voor ten hoogste tien 
jaren. 

§ 4. Van het Tucht,·eclit. 

11. Onze Minister benoemt een of meer Re
geeringsgemachtigden tot het uitoefenen van 
toezicht op de tuchtrechtspraak van de crisis
organisaties. 

12. De tuchtrechtspraak wordt in eersten 
aanleg opgedragen aan het bestuur of een 
a nder door de statuten of door een aan de 
goedkeuring van Onzen Minister onderworpen 
reglement aan te wijzen college. 

13. 1. De tuchtrechtspraak wordt in hooger 
beroep opgedragen aan een college, hetwelk 
Raad van Discipline kan worden genoemd en 
uit drie leden bestaat, waarvan minstens één 
door Onzen Minister wordt benoemd. 

2. Het door Onzen Minister benoemde lid 
is ambtshalve voorzitter; worden twee of drie 
leden door Onzen Minister benoemd, dan 
wijst deze uit hun midden den voorzitter aan. 

3. De voorzitter voegt, indien hij dit noodig 
oordeelt, aan den Raad een secretaris toe. 

4. Leden van colleges, over welker uit
spraken de Raad van Discipline oordeelt, mo
gen geen lid zijn van dezen Raad. 

14. H et di sciplinair onderzoek wordt door 
het tuchrechtelijk college van eersten aanleg 
ambtshalve, op vordering van den R egeerings
gemachtigde of op verzoek van het bestuur, 
zoo dit niet met de tuchtrechtspraak in eersten 
aanleg is belast, aangevangen. 

15. 1. De Regeeringsgemachtigde is be
voegd om vóór of gedurende het disciplinair 
onder~oek aan het tuchtrechtelijk college een 
termijn te stellen, binnen denwelken hij een 
uitspraak verwacht. 

2. Is de uitspraak binnen den in het vorig 
lid bedoelden termijn niet gewezen, dan is de 
Regeeringsgemachtigde bevoegd de zaak aan 
het college van eersten aanleg te onttrekken 
en rechtstreeks ter be lissing voor te leggen 
aan den Raad van Discipline, welke alsdan in 
eersten en hoogsten aanleg recht doet. 

16. Geen disciplinaire straf wordt opge
legd, dan nadat de vermoedelijke overtreder 
in de gelegenheid is gesteld zich te verant
woorden. 

17. 1. De vermoedelijke overtreder mag het 
disciplinair onderzoek in geen enkel opzicht 
bemoeilijken, moet de waarheid spreken en 
mag geen terzake dienende feiten verzwijgen. 

2. Blijft hij hiermede in gebreke, dan kan 
op dien enkelen grond zijn schuld aan de 
overtreding, waarvan hij verdacht wordt, wor
den aangenomen. 

18. Straf wordt opgelegd, indien de meer
derheid van het rechtsprekend college in ge
moede van de schuld van den vermoedelijken 
overtreder overtuigd is. 

19. De tuchtrechtelijke uitspraken worden 
op schrift gesteld en met redenen omkleed. 

20. De voorzitters der tuchtrechtelijke col
leges zenden van elke door hun college ge
wezen uitspraak een door hen geteekend af-
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schrift aan den Regeeringsgemachtigde en aan 
den georganiseerde die terech t stond. 

21. 1. De Regeeringsgemachtigde heeft recht 
van hooger beroep van alle door een college 
van eersten aanleg gewezen tuchtrechtelijke 
uitspraken, de georganiseerde alleen van die, 
waarbij hem straf is opgelegd. 

2. Hooger beroep schorst de tenu itvoerleg
ging van de opgelegde straf, beroep op scheids
] ie den niet. 

22. 1. Het hooger beroep wordt schriftelijk 
ingesteld en wel binnen den bij de statuten te 
bepalen termijn, welke voor iedere partij ge
acht wordt te zijn ingegaan den dag, nadat 
een afschrift der uitspraak aan haar is ge
zonden. 

2. De voorzitter van den Raad van Disci
pline kan in bijzondere gevallen den in het 
vorig I id bedoelden termijn verlengen. 

23. Bepaald kan worden, dat door een ge
organiseerde geen hooger beroep kan worden 
ingesteld, dan nadat door hem aan het bb
stuur der crisis-organisatie is ter hand gesteld 
een door de statuten of een aan de goedkeu
ring van Onzen Minister onderworpen regle
ment vast te stellen bedrag, dat door den 
Raad van Discipline geheel of gedeeltelijk ten 
behoeve van de crisis-organisat ie verbeurd kan 
worden verklaard, tenzij hij den appellant vrij 
spreekt. 

24. De Raad van Discipline kan steeds 
doen, wat het college van eersten aanleg naar 
diens oordeel had behooren te doen, onver
schilli g door wien het hooger beroep werd in
gesteld. 

§ 5. Van Scheidûieden. 

25. Bepaald moet worden, dat de scheids
man of scheidslieden, bedoeld in artikel 3, 
onder 5°, van dit besluit, worden benoemd 
door Onzen Minister en dat overeenkomstig 
artikel 629 van het Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering het geding zal worden ge
voerd op de wijze en binnen de termijnen, bij 
een door Onzen Minister vastgesteld reglement 
bepaald. 

26. Scheidslieden zullen recht doen als 
goede mannen naar billijkheid, doch met toe
passing van de R egeeringsmaatregelen, be
doeld in artikel 9, onder 1 °, van dit besluit, 
en van de statuten, reglementen en verdere 
besluiten van de organen. Scheidslieden mo- ' 
gen tuchtrechtelijke uitspraken slechts toetsen 
aan de bevoegdheid en goede trouw van het 
orgaan, dat de uitspraak deed. 

§ 6. Van Rekening en V erantwoording. 

27. De statuten bepalen, dat de besturen 
der crisis-organisaties jaarlijks binnen · een 
daarbij vast te stellen termijn na het einde 
van een boekjaar over dit jaar rekening en 
verantwoording doen aan Onzen. Minister. 

28. De statuten bepalen, dat Onze Minister 
te allen tijde inzage kan doen nemen van de 
boeken, papieren en bescheiden der crisis
organisaties en de organen ter verantwoor
ding kan roepen. 

§ 7. Slotbepalingen. 

29. Dit besluit kan worden aangehaald on
der den titel: Crisi!-Organisatiebesluit 1933. 

30 . Dit besluit treedt in werking met in
gang van den tweeden dag na dien van zijn 
afkondiging. 

Onze Minister van Economische Zaken is be
last met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en in afschrift zal worden gezonden aan den 
Raad van State. 

Soestdijk, den 28sten Juli 1933. 
WILHELMINA. 

De Minister van Econo,nische Zaken, 

s. 411. 

T. J. Vers c h u u r. 
(Uitgeg. 7 Augustus 1933.) 

28 Jul i 1933. BESLUIT tot wijziging van 
het Kaasbeslui t (Staatsblad 1927, n°. 396). 

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

Staat, Minister van Binnenland che Zaken, 
van 22 Mei 1933, n°. 338 D. , Afdeel ing Volks
gezondheid; 

Gelet op de artikelen 14 en 15 der Warnn
wet (Staatsblad 1919, n°. 581), zooals deze is 
gewijz igd bij de wet van 29 Juni 1925 (Staats
blad n°. 308): 

Gezien het advies van de Commissie, be
doeld in artikel 17 der Warenwet (Staatsblad 
1919, n°. 581- ; 

Gezien het Kaasbesluit (Staats blad 1927, 
n°. 396); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
11 Juni 1933, n°. 19) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister van Sociale Zaken van 21 Juli 1933, 
n°. 582 D. , Afdeeling Volksgezondheid ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
in het Kaasbesluit (Staatsblad 1927, n°. 

396) de navolgende wijzigingen aan te bren
gen: 

I. In artikel 2, lid 1, wordt in plaats van 
het gedeelte, beginnende met "Op een markt" 
en eindigende met "één der navolgende aan• 
duidingen", gelezen: 

,,1. Kaas en kennelijk a ls zoodan ig voor
handen waar moet voorzien zijn van een der 
hieronder vermelde aanduidingen indien zij 
wordt vervoerd langs den openbaren weg of 
indien zij aanwezig is 

a. op markten; 
b. in of op de verkoopplaatsen, waar kaas 

bij gedeelten of bij enkele exemplaren voor 
het publiek verkrijgbaar wordt gesteld; 

c. op of in voer- of vaartuigen; 
d. op of in voor het publiek toegankel ijke 

plaatsen bij winkeliers, kooplieden, slijters of 
venters in gebruik. 

V an een dezer aandu idingen moet ook voor
zien zijn de origineele verpakking, bijvoor
beeld doos, stanniol, waarin de waar zich be
vindt. 

Bedoelde aanduidingen zijn:" 
IL Aan artikel 2, lid 1, wordt aan het slot 

een nieuwe a linea toegevoegd, luidende: 
Het in de eerste al inea bepaalde is niet van 

toepassing op heele kazen, voorzien van het 
N ederlandsche Rijksmerk voor kaas, welke 
kennelijk vervoerd worden van een kaaspak
huis naar een a nder kaaspakhu is, van de be
reidplaats der kaas naar een markt of kaas-
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pakhuis of van een markt naar de bereid
plaats der kaas of naar een kaaspakhuis, voor
zoover die kaas op die markt niet voor het 
publiek verkrijgbaar wordt gesteld. 

III. Artikel 2, l id 3, wordt gelezen als 
vol gt: 

3. Andere getall en en letters, dan in het 
eerste I id van dit artikel bedoeld, mogen op 
kaas of op hare verpakking niet voorkomen, 
met uitzondering van die, welke voorkomen 
op het op de kaas aanwezige Nederlandsche 
Rijkskaasmerk en op de bodemvlakken van 
kaas. 

IV. Artikel 3, lid 2, wordt gelezen als 
volgt: 

2. Zij moeten op het (de) opstaande zij
vlak( ken) - op bolvormige kaas langs den 
gmotsten c irkel - regelmatig en zoo dikwijls 
,ijn aangebracht, dat hare onderlinge afstand 
ten hoogste 12 c.M. bedraagt. Zij behoeven 
n iet voor te komen op gedeelten van een kaas 
lichter dan ½ Kilogram. 

Onze M inister van Sociale Zaken is belast 
met de uitvoering van dit besluit, dat in 
het Staatsblad zal worden geplaatst en waar
van afschrift zal worden gezonden aan den 
Raad van State. 

Soestd ij k, den 28sten Juli 1933. 
WILHELM! A. 

De Minister van Sociale Zaken, 
J . R. S I o tem a k e r d e B r u ï n e. 

( Uitgeg. 15 Augustus 1933.) 

s. 412. 

28 Jul i 1933. BESLUIT tot schorsing van 
het be lui t van den raad van Heemskerk 
dd. 29 Juni 1933, waarbij aan J. Henne-
11,an aldaar een bouwvergunning is ver
leend. 

Geschorst tot 1 Februari 1984. 

s. 413. 

31 Juli 1933. BESLUIT tot wijziging van het 
Koninklijk besluit van 4 Juli 1905 (Staats
blad n°. 227), laatstelijk gewijzigd bij Ko
ninklijk besluit van 3 April 1933 (Staats
blad n°. 132) , ter uitvoering van artikel 
33, onder c, der hooger-onderwijswet. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen M inister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 22 
Juni 1933, n°. 2399 III, afdeeling Hooger 
Onderwijs; 

Gelet op artikel 33, onder c, der hooger
onderwijswet; 

Den R aad van State gehoord (advies van 
25 Juli 1933, n°. 31); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 28 Jul i 1933, n°. 2967, 
afdeeling Hooger Onderwijs ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. I. Artikel 8 van Ons besluit van 4 

Jul i 1905 (Staatsblad n°. 227), laatstelijk ge-

wijzigd bij Ons besluit van 3 April 1933 
(Staatsblad n° . 132), wordt gelezen a ls volgt: 

Omtrent de vereischten voor de examens ter 
verkrijging van het diploma van civiel
ingenieur gelden de volgende bepalingen: 

H et propaedeutisch examen loopt over de 
volgende vakken: 

a. de wiskunde, 
b. de theoretische en toegepaste mechanica. 
c. de natunrkunde, 
d. de waterbouwkunde, 
e. de arch itectuur, 
/. de aardkunde, 
g. het iandmeten, het waterpassen en de 

geodesie, 
h. de kennis en het onderzoek van bouw-

stoffen, 
i. het technisch teekenen. 
k. het handteekenen. 
H et candidaats-examen loopt over de vol-

gende vakken: 
a. de theoretische en toegepaste mechanica, 
b. de natuurkunde, 
c. de hydraulica, 
d. de waterbouwkunde, 
e. de aanleg van wegen en de brugbouw, 
/. de architectuur, 
g. de ij zerconstructies, 
h. het gewapend beton, 
i. de werktuigbouwkunde, 
k. het landmeten, het waterpassen en de 

geodesie, 
l. de kennis en het onderzoek van bouw

stoffen, 
m. het admin istratief recht. 
Het ingenieurs-examer. loopt over de vol

gende vakken : 
a. de waterbouwkunde, 
b. de aanleg en exploitatie van wegen en 

de brugbouw, 
c. de rioleering en de watervoorziening, 
d . de architectuur, 
e. de ijzerconstructies, 
/. het gewapend beton, 
g. de bestekken en begrootingen, 
h. het landmeten, het waterpassen en de 

geodesie, 
en voorts over één of meer der overige aan 

de technische hoogeschool onderwezen vakken 
ter keuze van den candidaat, onder goedkeu
ring van de afdeeling ; in de p laats van één 
of meer van deze vakken kan treden een meer 
uitgebreide kennis van een der onder a tot h 
genoemde vakken. 

Art. II. In het tweede lid van artikel 9 
van Ons beslu it van 4 Juli 1905 (Staatsblad 
n°. 227), laatstelijk gewijzigd bij Ons besluit 
van 3 April 1933 (Staatsblad n°. 132), wordt 
in plaats van "b. de natuurkunde," gelezen: 
b. de kenn is en het onderzoek van bouwstof 
fen,. 

In het derde lid van artikel 9 vervalt: ,,h. 
de bestekken 'en begrootingen," en wordt in 
plaats van de letters i, k, l, m, n en o onder
scheidenlijk gelezen: h, i, k, l, 1n en n. 

In het vierde I id van artikel 9 wordt de 
punt aan het slot vervangen door een komma; 
daaraan wordt toegevoegd : 

g . de bestekken en begrootingen. 
Art. III. Dit besluit treedt in werking met 

ingang van 5 September 1933. 
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Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering van 
dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

Soestdijk, den 31sten Juli 1933. 

s. 414 . 

WILHELM! A. 
De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

Marc h a n t. 
(Uitgeg. 11 Augustus 1933.) 

4 Augustus 1933. WET tot beperking van 
uitgaven, welke voor de openbare kassen 
voortvloeien uit de uitvoering der L ager
ondenvijswet 1920. 

Bijl . Handel . 2de Kamer 1938, n°. 213, 
1- 15. 

Handel. id. 1983, blz. 134- 145, 148-164, 
175. 

Bijl. Handel . lst e Kamer 1938, n°. 218, 
blz . 1- 5. 

Handel . id. 1938, blz . 22-86. 

Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging hebben genomen, 

dat dringende noodzaak bestaat om de uit
gaven, welke voor de openbare kassen voort
vloeien uit de uitvoering der Lager-onderwijs
wet 1920, tijdelijk tot het strikt noodige te 
beperken; 

Zoo is het, dat Wij, den R aad van State enz. 
Art. 1. Gerekend van 1 Juli 1933 tot, be

houdens IJadere wettelijke regel ing, 1 Januari 
1935 geleien de afwijkingen en wijzigingen van 
de Lager-onderwijswet 1920, die in de volgende 
artikelen zijn vervat. 

2. 1. Aan de goedkeuring van Onzen Mi
nister, belast met de uitvoering der Lager
ondenvijswet 1920, zijn onderworpen: 

a . besluiten van den gemeenteraad betref
fende de plaats, waar een nieuw schoolge
bouw of schoollokaal zal worden gevestigd; 

b. besluiten van den gemeenteraad betref
fende vermeerdering van het getal scholen ; 

c. besluiten van Gedeputeerde Staten, hou
dende bevel tot vermeerdering van het aantal 
openbare scholen, ingevolge artikel 22, tweede 
lid, der Lager-onderwijswet 1920. 

2. Behalve in gevallen, waarin aanzien
lijke toeneming of belangrijke verplaatsing 
van de bevolking of andere gewichtige om
standigheden tot schoolstichting aanleiding 
geven, verleent Onze voornoemde Minister de 
goedkeuring niet, tenzij blijkt, dat de school 
zal worden bezocht door ten minste evenveel 
leerlingen, als in dezelfde gemeente voor de 
stichting van een gelijksoortige bijzondere 
school worden vcreischt, of dat voor een ge
ringer aantal leerlingen, voor wie openbaar 
onderwijs wordt verlangd, gelegenheid tot het 
ontvangen van dit onderwijs elders niet be
staat, met dien verstande, dat niet worden 
medegerekend: 

a. leerlingen, die de door hen bezochte ge
lijksoortige openbare school zouden verl aten. 
doch voor wie in die school in de voor hen 
bestemde klasse plaatsruimte beschikbaar is; 

b. leerlingen, voor wie binnen vijf kilome
ter van hun woning in een gelijksoortige open
bare school in de voor hen bestemde klasse 
plaatsruimte beschikbaar is. 

3. Aan de goedkeuring van Onzen Minis
ter, belast met de uitvoering van de Lager
onderwijswet 1920, zijn mede onderworpen be
sluiten van den gemeenteraad tot verbouwing 
en verandering van inrichting van openbare 
lagere schol en. 

4. Het bepaalde onder a en b van het eerste 
lid van artikel 23 der Lager-onderwijswet 
1920 blijft buiten toepassing. 

3. 1. De aantallen leerlingen, vermeld in 
het eerste lid, onder a, en in het tweede lid 
van artikel 73 der Lager-onderwijswet 1920, 
worden alle gesteld op anderhalf maal de daar 
vermelde getallen. 

2. Onder het aantal leerlingen, waarop de 
verklaring, bedoeld in het eerste lid van dit 
artikel betrekking heeft, worden niet mede
gerekend leerlingen, die de door hen bezochte 
gelijksoortige bijzondere school zouden ver
laten, doch voor wie in die school, in de voor 
hen bestemde klasse, plaatsruimte beschikbaar 
zoude blijven, tenzij aanzienlijke toeneming 
of belangrijke verplaatsing van de bevolking 
in eenig deel der gemeente of andere ge
wichtige omstandigheden tot de stichting aan
leiding geven, in welke gevallen ook het be
paalde in het eerste lid geen toepassing vindt. 

3. In afwijking van het bepaalde in het 
vorig Jid worden wel medegerekend leerlingen, 
die de door hen bezochte gelijksoortige bijzon
dere school zouden verlaten, indien de woning 
dier kinderen m eer dan vijf kilometer van 
de door hen bezochte gelijksoortige bijzondere 
school is verwijderd en zij de door hen te ver
laten school reeds gedurende ten minste zes 
maanden bezocht hebben. 

4. Behalve in het geval, bedoeld in het 
tweede lid van artikel 75 der Lager-onderwijs
wet 1920, wordt een aanvrage om de nooclige 
gelden te ontvangen voor den verbouw of de 
verandering van inrichting van een schoolge
bouw, of voor de aanschaffing van schoolmeu
belen, de leer- en hulpmiddelen daaronder be
grepen, geweigerd, indien door inwilliging 
daarvan de normale eischen, aan het geven 
van lager onderwijs te stellen, zouden worden 
overschreden, of, wanneer het betreft aanschaf
fing van leer- en hulpmiddelen, indien deze 
aanschaffing strekt tot vervanging van leer
en hul pmiddelen, die tengevolge van langdu
rig gebruik niet meer gebruikt kunnen wor
den of tot aanvulling van den voorraad van 
sch~olbehoeften in verband met de verminde
ring door verbruik. 

5. 1. Ten behoeve vau een bijzondere lagere 
school, in een gemeente gevestigd anders dan 
met gebruikmaking van de bepalingen der 
Lager-onderwijswet 1920 en geopend na 30 
Juni 1933, worden de vergoedingen, bedoeld in 
de artikel en 97, 100 en 101 der wet, niet toe
gekend dan na daartoe door Onzen voornoern
den Minister verleende machtiging. 

2. De beslissing over de vraag, of de mach
tiging, bedoeld in het vorig lid, zal worden 
verleend, wordt afhankel ijk gesteld van het 
feit of in redelijkheid moet worden aange
no~en, dat ten aanzien van de school bij haar 
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-opening al dan niet aan de vereischten van 
artikel 3 is voldaan. 

6. 1. De afstand van vier ki lometer, ge
noemd in artikel 13 der Lager-onderwijswet 
1.920, wordt gesteld op vijf kilometer. 

2. Besluiten, waarbij vergoedingen, als be
-doeld in het in het eerste lid vermelde artikel, 
:zijn toegekend ten behoeve van kinderen, wier 
woning minder dan vijf kilometer verwijderd 
is van de door hen bezochte school, vervallen 
-één maand na het in werking treden van deze 
wet, tenzij een ter uitvoering daarvan met den 
-e igenaar of den exploi tant van een vervoer
middel gesloten overeenkomst op een lateren 
datum vervalt. of eerst tegen een lateren da
tum kan worden opgezegd. 

7. 1. Onze met de uitvoering der Lager
onderwijswet 1920 belaste M inister is bevoegd, 
den Onderwijsraad gehoord, een minimum, een 
maximum of beide per leerling te bepalen 
voor het totaal der kosten, welke de gemeente
besturen over eenig dienstjaar moeten of mo
gen be teden voor de doeleinden, genoemd in 
artikel 55 onder e tot en met h en o der 
Lager-onderwijswet 1920, alsmede voor het in 
stand houden van schoolgebouwen en terreinen 
voor lichamelijke opvoeding. 

2. Het minimum en het maximum, bedoeld 
in het vorig lid, kunnen verschillend zijn naar 
gelang van de grootte der gemeenten of in 
verband met andere plaat.selijke omstandig
heden. 

3. Onze Minister is bevoegd op verzoek van 
een gemeentebestuur te bepalen, dat bij de 
vasts teil ing van het bedrag der vergoeding, 
bedoeld in het eerste lid van artikel 101 der 
Lager-onderwijswet 1920, een of meer be
paalde scholen, wegens de bijzondere omstan
digheden, waarin deze verkeeren, buiten aan
merking zullen worden gelaten. 

4. Indien in een gemeente een of meer bij 
zondere scholen zijn gelegen, welke in bijzon
dere omstandigheden verkeeren, als bedoeld in 
het vorig lid, stelt Onze Minister op verzoek 
van het schoolbestuur voor die school of scho
len de vergoeding, bedoeld in artikel 101 der 
Lager-onderwijswet 1920, voor zooveel noodig 
vast op een hooger bedrag per leerling dan 
door de andere bijzondere scholen in de ge
meente wordt genoten. 

8. 1. Besluiten betreffende het stichten van 
schoolgebouwen voor lager onderwijs, ter uit 
voering waarvan op 1 Juli 1933 de aanbe
steding nog niet heeft plaats gehad, vervallen 
bij het in werking treden van deze wet. 

2. Voor zoover deze besluiten betreffen het 
stichten van schoolgebouwen voor bijzonder 
lager onderwijs is de gemeente gehouden met 
het school bestuur een regeling te treffen in 
zake een vergoeding van de reeds gemaakte 
kosten. Het bepaalde in artikel 77, zesde lid, 
der Lager-onderwijswet 1920 is ten deze van 
toepassing. 

9. Voor de bijzondere lagere scholen, die 
op 30 Juni 1933 in aanmerking komen voor 
Rijksvergoeding, of die, hoewel zij eerst later 
geopend worden, zijn tot stand gekomen, in 
verband met een Vl'Oeger raadsbesluit, ten aan
zien waarvan het eerste lid van artikel 8 niet 
toepasse lijk is, vindt artikel 96, eerste lid, 
onder a, der Lager-onderwijswet 1920 toepas-

sing, alsof in de getallen, vermeld in artikel 
73 der wet bij deze wet geen verandering was 
gebracht. 

10. Van de afwijzi ng van een verzoek, als 
becloeld in het derde en vierde lid van artikel 
7, alsmede van de weigering van de goed
keuring of machtiging, als bedoeld in de ar
tikelen 2 en 5, kan ieder belanghebbende bin
nen dertig vrije dagen, te rekenen van den 
dag, waarop de afwijzing of de weigering te 
zijner kennis is gebracht, bij Ons in beroep 
komen. Wij beslissen, den Raad van State, 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur, 
gehoord. 

11. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, VQlgende op dien harer afkon
diging. 

Lasten en bevelen, enz. ; 

Gegeven te ' s-Gravenhage, den 4den Augus 
tus 1933. 

s. 415. 

WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs. 
Kunsten en Wetenschappen, 

Marc ha n t. 

{Uitr,eg. 5 Augustus 1933.) 

4 Augustu.s 1933. WET, houdende goedkeu
ring van de akte van B ern van 2 Sep
tember 1932 tot aanvulling van {het 
protocol van onderteekening van) het 
internationaal verdrag omtrent het goe
derenvervoer per spoorweg van 23 October 
1924. 

Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten : 
Alwo Wij in overweging genomen hebben, 

da t de vanwege Ons te B ern op 5 September 
1932 onderteekende akte van 2 September 
1932 tot aanvulling van {het protocol van 
onderteekening van) het internationaal ver
drag omtrent het goederenvervoer per spoor
weg van 23 October 1924, alvorens te worden 
bekrachtigd, ingevolge artikel 58 der Grond
wet de goedkeuring der Staten-Generaal be
hoeft ; 

Zoo is het, dat Wij, den R aad van State, enz. 

Eenig artikel. 
De in afdruk nevens deze wet gevoegde, 

vanwege Ons te B ern op 5 September 1932 
onderteekende akte van 2 September 1932 tot 
aanvulling van {het protocol van onderteeke
ning va n) het internationaal verdrag omtrent 
het goederenvervoer per spoorweg van 23 
October 1924, wordt voor het Rijk in Europa 
goedgekeurd. 

La ten en bevelen, enz. ; 

Gegeven te ' s-Gravenhage, den 4den Augus
tus 1933. 

WILHELMINA. 

De Ministe,· van Buitenlandsche Zaken , 
De Graeff. 

De Ministe,· van Waterstaat, Ka I f f. 

(Uitgeg. 22 S eptembe,· 1933.) 
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AC'.fE ADDITIO NEL 
à la Conveutlou lntern atlou ale slgnée à 

Berne Ie 23 octobre 1924 et couceruant 
Ie transport ties marchanclises JJar 

chemins de fer (C, I. l\l. ) 

L' Allem agne, l' Autriche, la Bel g igue, la 
Bu lgarie, Ie Danemark, la ville libre de 
Dantzig, l 'E stonie, la F rance, la Hongr ie, 
l 'Italie, la Lettonie, le Liechtenstein, le Luxem
bourg, la Norvège, les Pays-Bas, Ia Pologne, 
la Rownan ie, la Suède, la Su isse, la Tchéco
slovaquie, la Turquie et la Yougoslav ie, con
sidérant 

que la situation monétaire et économique 
actuelle est de nature à renclre néce sa ire Ie 
maintien des D ispositions transitoires, objet 
du chapitre II du Protocole de signature de 
la Convention internationale du 23 octobre 
1924 ~,oncernant Ie transport des marchand i
ses par chemins de fer (C.I. M.), 

qu'en vertu dud it Protocole, ces Di positions 
transitoires doivent prendre fin Ie l er octobre 
l 932, 

qu' il est par conséquent néce sa ire de main
tcnit· lesdites D ispos it ions transitoires jusqu'à 
l'entrée en vigueur du texte qui résu ltera de 
la procha ine Conférence de révision de Ia 
C.I. M., 

ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, 
savoir: 

L ' A ll e1nagne: 
Monsieur W . Dankwort, Conseiller de Lé

gation, Chargé d'Affaires d'Allemagne a.i. 
à Bel'ne; 

L' A utriche : 
Son Excellence Monsieur M . Hoffinger, Mi

nistre d' Autriche à Berne, et 
Monsieur F. J el inek, Conseiller ministér iel 

au M inistère fédéral du Commerce et des 
Communications; 

La B elgique: 
Monsieur E. du Bois, Chargé d'Affa ires de 

Belg ique a.i. à Berne; 
La Bulga,-ie : 

Monsieur D. Mikoff, Chargé d'Affaires de 
B ulgarie à Berne; 

L e Danernark: 
Monsieur le Comte E. H . Schaak, Conseil

ler de Légation, Chargé d' Affaires de Dane
mark a. i. à Berne; 

La Vilt e libre de Dantzig : 
Son Excellence Monsieur J . de Modzelewski, 

:Ministre de Pologne à Berne; 
L'Estonie : 

Son Excellence Mons ieur A . Schmidt, Mi
ni tre d'Estonie en Suisse; 

La l'1·ancc : 
Son Excell ence Monsieur H. de Marci lly, 

Am bas adeur de France à Ber ne; 
La Hongrie: 

Monsieur A. N ánássy, Conseiller de Gou
vernement, Inspecteur en chef des Chemins de 
fer de l'Etat; 

L' ! talie: 
on Excellence Monsieur G. Marchi, M i

uistre d'Ital ie à Berne; 

L a Lettonie: 
Monsieur J . K lavins-Ell ansky, Consul gé

néra l de Lettonie à Berne; 

L e Liechtenstein: 
Monsieur E. Beek, Chargé d'Affaires de 

L iech tenstei n à Berne; 

Le L uxernbou,·o : 
Mons ieur J . E l ter, Consul de L uxembou1·g 

à Lausanue; 
La No,·v ège: 

Monsieur H . Bi rkeland, Con eiller de Lé
gation, Chargé d'Affa ire de Norvège a .i. à 
Herne; 

Les Pays-Bas: 
Son Excellence Monsieur W. I. Doude van 

•rroostwijk, Ministre des Pays-Bas à Berne; 
La Pologne : 

Son Excellence Monsieur J . de Modzelewsk1, 
l\Iinistre de Pologne à Berne; 

La Roumanie : 
Monsieur V. Statesco, Conseill er économique 

de Ia Légation de R ouman ie à Berne; 
La Suède: 

Monsieur K . A. Belfrage, Chargé d 'A ffa ires 
àe Suède a .i. à Berne; 

La Suisse: 
Monsieur H. Hunziker, D irecteur de la 

D ivi ion des Chemins de fer du Département 
fédérnl des Postes et des Chem ins de fer ; 

La Tchécoslo11aquie : 
Monsieur Z. Procházka, Consei ller de Lé

gation, Chargé d'Affaires de Tchécoslovaquie 
a.i. à B erne; 

La Turqui e : 
N edim Veysel Bey, Chargé d'Affa ires de 

Turquie a. i. à Berne; 
La Y ougoslavie : 

Monsieur D. Markovic, Chef du Départe
ment commercia l au M inistère Royal des 
Communications; 

lesquels, en présence et avec la participa
tion du Délégué de la Commission de Gouver
nement du Territoire du B assin de l a Sarre, 
après s'être ·communiqué leurs ple ins pou
voirs, trouvés en bonne et due forme, sont 
convenus de ce qu i suit; 

I. Le délai de quatre ans fixé par les 
D ispositions iransitoires qu i font l'objet du 
chapitre II du Protocole de signature de la 
Convention internationale du 23 octobre 1924 
concernant Ie transport des marchandises par 
chem ins de fer (C. I. M.) est prolongé, à 
partir du ler octobre 1932, jusqu'à la date de 
l 'entrée en vigueur du texte qui résultera de 
la prochaine Conférence de rév ision de la 
C.I. M. 

II. V u l'urgence et les intérêts importants 
qui sont en jeu, Ie présent Acte entrera en 
vigueur entre les E tats qu i l' a uront ratifié, 
dix jours après la date à laquelle le Gouver
nement fédéra] su isse aura notifié aux Gou
vernements intéressés Ie dépót des ratifica
tions. 

Le présent Acte derneure ouver t jusqu'au 15 
septembre 1932 à la signature et, après cette 
date, à l 'adhésio11 de Etats qui pa rticipent à 
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la Convention internationa le du 23 octobre 
1924. 

Le Gouvernement suisse se charge de 1·e
cueill ir et de notifier les adhésions et les 
ratif ications. 

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ci
dessus et Ie Délégué de la Commission de 
Gouvernement du Territoire du Bassin de la 
Sarre ont signé Je présent Acte. 

Fait à Berne, Ie deux septembre m il neuf 
cent ti·ente-deux, en un seul exemplaire, qui 
restera déposé dans les Arnh ives de l a Con
fédération Su isse et dont une expédition 
authentique sera r m ise à cha~une des Par
ties. 

l'ou,· l' Alle,nagne: 
l'our l' A utrichc: 

P our ta Belgique : 
l'ou,· la Bulgarie: 

D ankwort. 
Hoffinger. 
Dr. F. Jelinek. 
E. du Bois. 
D. Mikoff. 

l'o1ir lc Dane,nark : E. H . Sèhack. 
P ou,· la Vill e li bre de Dantzig : 

J . de Modzelewski. 
l'our l'Estonie : A. Schmidt. 
Pour la France: 
Pour la H ongrie : 
Puur l' I talie: 

H. de Marcilly. 
Dr. Náná sy. 
G. Marchi. 

P ou1· la L ettonie: J. Klavins-Ellansky. 
P our le Liechtenstein: E. B eek. 
P our l e Luxe,nbou,·g: 
l'our la Norvègc: 
Pour les Pays-B as: 

l'our la Polo gne:. 
l'ou,· la Roumanie: 
Pou,· la Suède : 
P.;u1· la Suisse: 

Jul es Elter. 
Hersleb Birkeland. 
W. Doude van Troost-

wijk. 
J . de Modzelewski. 
Victor Statesco. 
Kurt A. Belfrage. 

Hunziker. 

Pou1· la Tchécoslovaquie: 
Dr. Procházka. 

Pour la Turquie: N edim Veysel. 

l'our la Y ougoslavie: Dr. D. Markovic. 

Pou,· la Co1111nission ae Gouvernement au T er-
ritoire au Bassin ae la Sarre: 

T. Courtilet. 

s. 416. 

4 Augustus 1933. BESLUIT tot vernietiging 
van het besluit van den gemeenteraad van 
Hulst van 7 October 1932, waarbij o. m. 
aan C. C. van Gijsel aldaar een uitweg is 
verleend over een strook gemeentegrond 
aan den Stationsweg, a ldaar. 

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

Onderwijs, K unsten en Wetenschappen van 
J 9 April 1933, n° . 5102, afdeeling Kunsten 
en Wetensch appen, en van Onzen Minister 
va n Staat, Minister van Binnenlandsche Za
ken van 28 April 1933, n°. 7801, afdeeling 
Binnen landsch Bestuur, tot vernietiging van 
het besluit van den gemeenteraad van Hulst, 
van 7 October 1932, waarbij o. m . aan C. C. 

van Gijsel aldaar, een uitweg is verleend 
over een strook gemeentegrond aan den Sta
t ionsweg aldaar; 

Overwegende, dat de voormalige vesting
werken van Hulst, bestaande uit een omwal
ling met grachten en poorten, nog steeds aan
wezig zijn en uit een oogpunt van historie en 
tadsschoon aan deze plaats een zeer bij zon-

dere en in N eilerlanil zeldzame beteeken is 
geven; 

Overwegende, dat een klein gedeelte van de 
aan particulieren behoorende gracht in de na
bijheid van de Gentsche poort is gedempt en 
dat het voornemen be taat op dit gedeelte een 
tweetal woonhuizen, ·waaronde r een winkel
huis, te stichten; 

dat door uitvoe ring van deze p lannen voor 
eerst een verras end uitzicht op het Hulster
bolwerk met hoornen, vest, tuinderij en en 
bosschages geheel verloren zal gaan en het 
typisch gez icht op de oude poort als toegang 
tot de stad zal worden bedorven, terwij l de 
natuurlijke onderlinge aansluiting van wal, 
gracht en poort geheel verloren zal gaan; 

dat voorts met recht gevreesd zou moeten 
worden, dat hierdoor een begin zou zij n ge
maakt met a lgeheele ombouwing van de wal
l en, en dus met a lgeheele aantasting van een 
complex, hetwelk als historisch en aesthetisch 
monument verdient in zijn geheel in stand te 
bl ijven; 

Overwegende, dat deze schade van clien aard 
is, dat uitvoering der voorgenomen plannen 
in strijd met het algemeen belang moet wor
den geacht; 

Overwegende, dat het grachtgedeelte, waar
op de twee woningen zullen worden gebouwd, 
van den openbaren weg, namelijk den Sta
tionsweg, is gescheiden door een strook ge
meentegrond, zoodat de voorgenomen bebou
wing slechts kan plaats vinden, wanneer de 
gemeente H ulst daartoe medewerking ver
leent door over bedoelde strook gemeente
grond uitweg te verleenen, h aar voor den 
publieken dienst te beste=en en verder de 
noodige maatregelen te treffen of te doen 
treffen, opdat deze strook gronds geschikt 
wordt gemaakt voor het beoogde doel; 

Overwegende, dat de gemeenteraad van 
Hulst bij besluit van 7 October 1932 heeft be
sloten deze medewerking te ver leenen; 

dat op grond van hiervoor vermelde over
wegingen dit besluit van den gemeenteraad 
van Hulst moet worden geach t te zijn in strijd 
met het algemeen belang; 

Overwegende voorts, dat onder C van boven
genoemd raadsbe I ui t een rooilijn is vastge
steld voor de ter plaatse n ieuw te bouwen 
woningen, zulks op grond van artikel 6 der 
Plaatselijke bouwverordening, welke luidt al 
Yolo-t• 

,,Bij het aanwijzen der rooiing houden Bur
,,gemeester en we thouders zich aan de rooi 
"lijnen, gelijk die door den R aad voor elke 
,,straat zijn vastgesteld. 

"Is voor een ige bestaande straat door den 
"Raad geen rooilijn vastgesteld, dan wordt 
" de lijn gevolgd, die in het verlengde ligt 
"van de naast! iggende perceel en . 

,.Liggen deze ter weerszijden in verschillende 
"rooilijn, dan geldt het verlengde van de 
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" rooilijn van het meest achterwaarts gelegen 
,,perceel . 

" Wordt afwijking van de door. den Raad 
,, vastgestelde, of in de vorige alinea aange
" duide rooilijn gewenscht, dan wordt door 
,,den Raad de te volgen rooiing nader vast
,,gesteld." 

Overwegende, dat voor het vaststellen van 
de rooilijn derhalve niet de gewone procedure 
van artikel 10 der Woningwet is gevolgd, 
doch op grond van het bepaalde in boven
aangehaald artikel 6 der bouwverordening de 
rooil ijn eenvoudig is vastgesteld; 

dat het hier echt.er, gelijk Gedeputeerde Sta
ten van Z eeland terecht opmerken, ongetwij
feld een bijzondere rooilijn betreft als bedoeld 
in artikel 2, tweede l id, der Woningwet, zoo
dat in dit geval de artikelen 10 en 11 dier 
wet van toepassing zijn; 

Overwegende a lzoo, dat het meergenoemd 
raadsbesluit, -,oor wat punt C betreft, in strijd 
met de wet, i. c. de Woningwet, tot stand is 
gekomen; 

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

30 Mei 1933, n° . 32); 
Gelet op het nader rapport van Onzen Mi

nister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschap
pen van 6 Juli ·1933, n°. 29241, afdeeling 
Kunsten en Wetenschappen, van Onzen Minis
ter van Sociale Zaken van 21 Juli 1933, n°. 
5415 M jP.B.R., afdeeling Volksgezondheid, 
en van Onzen Minister van Binnenlandsche 
Zaken van 28 Juli 1933, n°. 14676, afdee
ling Binnenlandsch Bestuur; 

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

van 7 October 1932, waarbij o. m. aan C. C. 
van Gijsel aldaar een uitweg is verleend over 
een strook gemeentegrond aan den Stations
weg aldaar, te vernietigen wegens strijd met 
het a lgemeen belang en, voorzoover het onder 
C bepaalde betreft, wegens strijd met de wet. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
·wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad 
geplaatst en in afschrift aan den Raad van 
State medegedeeld zal worden. 

's-Gravenhage, den 4den Augustus 1933. 
WILHELMINA. 

De M inister van Onde,·wijs, 
l{unsten en W etenschappen, 

Marc h a n t. 
De Minister van Sociale Zaken, 

J. R. SI o tem aker de B ruïne. 
De Minister van Binnenlandsche Zaken, 

J . A. de W i I d e. 
(Uit'geg . 1 Septe11ober 1933.) 

s. 417. 

5 August-us 1933. WET tot verleening van 
enkele retorsiebevoegdheden. 

Bijl. Handel. 2de Kamer 1933, n°. 209, 
1-7. 

H andel. id. 1933, blz. 125- 134 .. 
B ijl . Handel. 1ste Kamer 1933, n°. 209, 

blz . 1-4. 
H andel . id. 1933, blz. 54-63 . 
Wij WILH ELMI NA, enz . ... doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging hebben genomen, 
dat behoefte bestaat aan eenige wettelijke be
palingen betreffende den invoer en de heffing 
van invoerrechten van goederen van oorsprong 
of herkomst uit landen, waarmede Nederland 
niet door een handelsverdrag het wederzijdsch 
economisch verkeer heeft geregeld en die 
Nederland ongunstiger dan andere I an den be
handelen dan wel op eene wijze, die in strijd 
is te achten met de levensbelangen des lands; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. 1. Wij behouden Ons voor bepa

lingen vast te stellen, waarbij ten aanzien 
van daarbij aangewezen goederen van oor
sprong of herkomst uit daarbij aangewezen 
landen, waarmede Nederland niet door een 
handelsverdrag het wederzijdsch economisch 
verkeer heeft geregeld en die Nederland on
gunstiger dan andere landen behandelen dan 
wel op eene wijze, die in strijd t.e achten is 
met de levensbelangen des lands 

a. de invoer hetzij geheel , hetzij boven een 
bepaalde totale waarde, hoeveelheid of ge
wicht van elk dier goederen, zal zijn verbo
den, of 

b. een bijzonder invoerrecht zal worden ge
heven. 

2. Na de inwerkingtreding van een besluit, 
door Ons krachtens het vorige l id genomen, 
wordt onvserwijld een voorstel van wet tot 
goedkeuring van het in Ons besluit bepaalde 
aan de 'rweede Kamer der Staten-Generaal 
gezonden. 

3. Indien het voorstel wordt ingetrokken, 
of indien een van de beide Kamers der Staten
Generaal tot niet-aanneming van. het voorstel 
besluit, wordt Ons besluit onverwijl d inge
trokken. 

2. 1. De bepalingen der Tariefwet 1924 
(Staatsblad n°. 568) zijn ten aanzien van de 
heffing van het bijzonder invoerrecht, als in 
het vorig artikel bedoeld, van overeenkom
stige toepassing. De hierdoor getroffen goe
deren worden geacht een post van het Tarief 
te vormen, zoodanig, dat van de reeds belaste 
goederen daarenboven het bij zonder invoer
recht wordt geheven. 

2. Bij het in werking treden, wijzigen of 
opheffen van een bijzonder invoerrecht vindt 
artikel 42 van voornoemde Tariefwet overeen
komstige toepassing. 

3. Onze Ministers van Economische Zaken 
en van- Financiën stellen bepal ingen vast be
treffende het leveren van bewijs van oorsprong 
of herkomst van ten invoer aangegeven goe
deren, aangewezen ingevolge artikel 1. Aldus 
aangewezen goederen, d ie niet onder over
legging van een geldig bewijs van oorsprong 
of herkomst ten. invoer worden aangegeven, 
worden naar gelang voor deze goederen een 
verbod is uitgevaardigd, of een bijzonder in
voerrecht is vastgesteld, geacht onder dat ver
bod te vallen of aan het hoogste hiervoor gel
dende invoerrecht te zijn onderworpen. 

4. 1. Gedurende het bestaan van een ge
deeltelijk verbod van invoer, als bedoeld in 
artikel 1, eerste lid, sub a, zal de invoer van 
de hierdoor getroffen goederen, ook wat het 
toegelaten gedeelte betreft, n iet zijn toege
staan, tenzij daarbij wordt overgelegd eene 
daartoe door of vanwege Onzen Minister van 
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Economische Zaken afgegeven vergunning. 
2. Door Ons worden op voordracht van 

Onzen voornoemden Minister regelen gesteld 
betreffende de voorwaarden, krachtens welke, 
en de wijze waarop eene vergunning, in het 
vorig lid bedoeld, wordt verstrekt, a lsmede 
betreffende de vaststelling van bedragen, 
welke ter bestrijding van kosten, aan de uit
voering van dat besluit verbonden, aan be
langhebbenden worden in rekening gebracht. 

5. Een verbod van invoer krachtens het 
bepaalde in artikel 1 zal niet gelden voor 
goederen, welke worden ingevoerd met ge
heele of gedeel telijke vrijstelling van invoer
rech t ingevolge de artikelen 14, 15 , 16 of 19 
der Tar iefwet 1924, (Staatsblad n°. 568), of 
indien het goederen betreft, die niet aan in
voerrecht zijn onderworpen, met vrijstelling 
van statisr. iekrecht ingevolge artikel 3, letter 
a, b, c, d, e, g, j of k der Wet op het Statis
tiekrecht (Staatsblad 1932 n°. 231), een en 
ander voor zoover aan de voorwaarden voor 
deze vrijstell ingen wordt voldaan. 

6. Bij aangifte met bestemming ten weder
uitvoer of tot opslag in entrepot van buiten
landsche goederen, ten aanzien van welke een 
besluit geldt, als in artikel 1 bedoeld, kan 
eene zekerheid verlangd worden ten bedrage 
van de dubbele waarde dier goederen boven 
het eventueel anders reeds als zekerheid ge
vorderde bedrag, welke eerstbedoelde zeker
heid, voor zoover de goederen niet binnen den 
gestel den termijn op regelmatige wijze hunne 
opgegeven beste=ing bl ijken gevolgd te heb
ben, ten bate van 's Rij ks schatkist invorder
baar za l zijn. 

7. 1. Hij die opzettelijk goederen invoert, 
in strijd met het bepaalde ingevolge de ar
t.ikelen 1, eerste lid, sub a, 3 en 4, wordt ge
straft met gevangenisstraf van ten hoogste 6 
maanden of geldboete van ten hoogste f 10,000, 
terwijl de goederen, waarmede of ten aanzien 
van welke de overtreding plaats had, kunnen 
worden verbeurd verklaard. 

2. Met dezelfde straffen wordt gestraft hij , 
d ie eenig goed verkoopt, te koop aanbiedt, 
a flevert of ten verkoop of ter aflevering in 
voorraad heeft, waarvan hij weet, dat het is 
ingevoerd in strij d met een verbod krachtens 
het bepaalde in artikel 1, eerste lid, sub a, 
3 en 4. 

3. De feiten, strafbaar gesteld bij deze wet, 
worden a ls misdrijven beschouwd. 

8. Met het opsporen van feiten, strafbaar 
gesteld bij deze wet, zijn, behalve de bij of 
krachtens artikel 141 van het Wetboek van 
Strafvordering aangewezen personen, belast 
alle ambtenaren van Rijks- en gemeentepoli
tie, zo'?.mede de ambtenaren der invoerrechten 
en acCJJnzen. 

9. Op feiten, vallende in een strafbepal ing 
dezer wet, zijn niet van toepassing de straf
bepalingen, voorkomende in de wetten be
treffende de invoerrechten en accijnzen. 

10. 1. Deze wet kan worden aangehaald 
onder den titel " Retorsiewet", met vermel
d ing van den jaargang en het nummer van 
het Staatsblad, waarin zij is geplaatst. 

2. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien harer afkondi
ging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 5den Augus

tus 1933. 
WILHELMINA. 

De Minister van E conomische Zaken, 
T. J. Vers c h u u r. 

De Minister van Buitenlantlsche Zaken, 
De G ra e f f. 

s. 418. 

De M inister van Financiën, 0 ud. 
(Uitgeg. 25 Augustus 1933. ) 

5 Augustus 1933. WET tot w1Jz1g10g van de 
Landbouw-Crisiswet 1933. 

B ijl. Handel . 2de Kamer 1933, n°. 211, 
1- 14. 

Handel. id. 1933, blz. 165- 176, 181-202. 
B ijl. Handel. 1ste Kamer 1933, n°. 211, 

blz . 1-4. 
Handel. id. 1933, blz. 45-54. 
Wij WILHELMINA, enz ... . doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is de Landbouw-Crisiswet 
1933 te wijzigen; 

Zoo is het, dat Wij, den R aad van State, enz. 
Art. 1. In de Landbouw-Crisiswet 1933 

worden de volgende wijzigingen aangebracht : 
I. Onder 2° van artikel 1 wordt de komma

punt vervangen door een ko=a, waarna 
wordt ingevoegd: ,,alsmede visscherij ; ". 

Het gezegde onder 5° van artikel 1 wordt 
gelezen: 

5° "Crisisproduct": 
a. bollen en knollen van bloemgewassen, 

stroocarton en rund- en pi uimvee; 
b. zuivelproducten, margarine en andere 

spijsvetten in den zin van artikel 1, onder 2°, 
3° en 4° der Crisis-Zuivelwet 1932, (Staats
blad n°. 290), varkens en varkensvleesch in 
den zin van artikel 1, onder 2° en 3° van het 
Crisis-Varkensbesluit 1932, tarwemeel en 
tarwebloem in den zin van artikel 1 van de 
Tarwewet 1931 ; 

c. de volgende producten, al dan niet ver
werkt: 

v isch, slachtpaarden, schapen, paarden- en 
schapenvleesch, rund- en kalfsvleesch, dier
lijke en plantaardige vetten en ol iën, granen 
en zaden, aardappelen, aardappelmeel, suiker 
en suikerbieten, griendhout en r iet, vlas, kip
pen- en eendeneieren, fruit, zuidvruchten en 
warmoezerijgewassen en producten van de 
bloementeelt en de boomkweekerij; 

d. elk ander door Ons als zoodanig aange
wezen product van den Landbouw. 

II. In artikel 7 wordt het tweede lid a ldus 
gelezen: 

" Indien in een groep van ondernemingen 
meer dan één Crisisproduct wordt gesteund 
kan, nadat hierover de Commissie zal zijn 
gehoord, zoodanige korting op den steun wor
den toegepast als ter voorkoming van onge
wenschte cumulat ie noodig wordt geacht." 

In de artikelen 9 en 10 worden de woorden 
"Door Ons kan" vervangen door: ,,Ongeacht 
het bepaalde in de Tarwewet 19 31, de Crisis
Zuivelwet 1932 (Staatsb lad n°. 290) en de 
Crisis-Varkenswet 1932 (Staatsblad n°. 374), 
kan door Ons". 
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In artikel 9 vervallen de woorden "met 
name te noemen" en wordt achter het woord 
"vervoeren" ingevoegd: ,,bewerken en"; na 
het woord "verwerken" wordt in plaats van 
het woord "of" gelezen: ,, , waaronder mede 
zijn begrepen het oogsten of slachten, en" . 

In artikel 10 wordt in plaats van de woor
den " is gehoord" gelezen: ,,zal zijn gehoord". 

III. Na artikel 10 wordt ingevoegd een 
nieuw artikel 10a, luidende: 

1. Door Ons kan, op gezamenlijke voor
dracht van Onzen Minister en van Onzen 
Minister van Financiën, nadat daarover de 

· Commissie zal zijn gehoord, worden bepaald, 
dat de invoer van Crisisproducten slechts is 
toegestaan tegen betaling van een door Onzen 
Minister telkens voor een door hem te bepa
len t ijdvak vast te stellen bedrag per door 
hem daarbij te noemen eenheid. 

2. Het bedrag, in het vorig lid bedoeld, 
wordt wanneer het betreft een Crisisproduct, 
dat ook in het binnenland wordt geteeld, zoo
danig vastgesteld, dat het verschil tusschen 
den prijs van het Crisisproduct in het binnen
land en op de wereldmarkt, voor zoover dat 
verschil het gevolg is van de door Overheids
maatregelen bewerkte prijsverhooging in het 
binnenland, zooveel mogelijk wordt opgeheven. 

3. De voor de uitvoering van het in de 
vorige leden van dit artikel bepaalde noodige 
voorschriften worden door Onzen Minister 
vastgesteld. 

IV. N a artikel 10a wordt ingevoegd een 
nieuw artikel 10b, luidende: 

1. Ongeacht het bepaalde in de Tarwewet 
1931, de Crisis-Zuivelwet 1932 (Staatsblad 
n°. 290) en de Crisis-Varkenswet 1932 (Staats
blad n° . 374) kan door Ons op voordracht 
van Onzen Minister, nadat daarover de Com
missie zal zijn gehoord, _ voor een telkens door 
Ons te bepalen tijdvak, worden bepaald, dat 
de in- of uitvoer van crisisproducten slechts 
is toegestaan aan een of meer door of van
wege Ons aan te wijzen rechtspersoonlijkheid 
bezittende lichamen. 

2. Door Ons worden, op voordracht van 
Onzen Minister, nadat daarover de Commissie 
zal zijn gehoord, algemeene regelen gesteld, 
betreffende de e ischen, waaraan een rechts, 
persoonlijkheid bezittend lichaam moet vol
doen, om te worden aangewezen als rechts
persoonlijkheid bezittend lichaam, al s bedoeld 
in het vorig lid van dit artikel. 

V . In artikel 12 wordt in plaats van de 
woorden "de verplichting tot het betalen" 
gelezen: ,,de betaling". 

VI. In artikel 25 wordt het eerste lid ge
lezen als volgt: 

,,Er wordt ingesteld eene Centrale Com
missie, welke bevoegd is eigener beweging 
advies te geven en, behoudens gevall en van 
zeer dringenden aard, gehoord wordt over alle 
Onze besluiten, welke krachtens deze wet of 
krachtens de in artikel 13 genoemde wetten 
worden genomen. Desgevraagd verleent de 
Centrale Commissie bijstand bij de uitvoering 
dezer maatregelen en wetten." 

In artikel 25, lid 2, wordt in plaats van 
,,11" gelezen "15" . 

VII. Artikel 35 wordt gelezen: 
1. Na de inwerkingtreding van een be-

si uit door Ons krachtens arti kei 1, onder 5"" 
d, genomen, wordt onverwijld een voorstel van 
wet tot voorziening van het in Ons besluit 
bepaalde aan de Tweede Kamer der Staten
Generaal gezonden. 

2. Indien het voorstel tot wet wordt ver
heven, houdt tegelijk met de inwerkingtreding 
Ons besluit op van kracht te zijn. 

3. Indien het voorstel wordt ingetrokken 
of indien een van de beide Kamers der Sta
ten-Generaal tot n iet-aanneming van het voor
stel besluit, wordt Ons besluit onverwij ld in
getrokken. 

VIII. Na artikel 35 wordt ingevoegd een, 
nieuw arti kel 35b, luidende : 

Na het vaststellen van eene bepaling als. 
bedoeld in artikel 9, 10, 10a of 10b, wordt 
daarvan zoo spoedig mogelijk door Onzen Mi
nister mededeeling gedaan aan de Staten
Generaal, vergezeld van eene toelichting. 

Driemaandelijks wordt door Onzen Minister 
aan de Staten-Generaal verslag uitgebracht 
over de toepassing der krachtens de artikelen 
9, 10, 10a en 10b getroffen maatregelen. 

IX. Artikel 40 wordt gelezen: 
Zoodra de heerschende buitengewone tijds

omstandigheden hebben opgehouden te be
~taan, zal aan de Staten-Generaal een voor
stel van wet worden gedaan, waarbij de in
trekking van deze wet, zoomede de overgang 
tot den normalen toestand wordt geregeld. 

2. De tekst van de Landbouw-Crisiswet 
1933 wordt met inachtneming van de in deze 
wet genoemde wijzigingen op Onzen last in 
eene doorloopend genummerde reeks van ar
tikelen, met wijziging dienovereenkomstig van 
de aanhalingen daarin van artikelen, in het 
Staatsblad geplaatst. 

3. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 5den Augus 

tus 1933. 
WILHELMINA. 

· D e Minister van Economische Zaken, 
T. J. Vers c huur. 

(Uitgeg . 12 Augustus 1933.) 
De M inister van Financiën, 0 ud. 

s. 419. 

5 Augustus 1933. WET, houdende nadere wij
ziging van de wet van 19 December 1931 
(Staatsblad n°. 527) tot tijdelijke heffing 
van een bijzonder invoerrecht op benzine. 

Bijl . Handel. 2de Kam er 1933, n°. 197, 1- 4. 
Handel. id. 1933, blz. 122-123. 
Handel. lste Kamer 1933, blz. 45 . 
Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het noodig is eene regeling te treffen tegen 
het gedeeltelijk ontgaan van het bijzonder in
voerrecht op motorbenzine door deze te ver
mengen met petroleum; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State enz . 
Art. I. In de wet van 19 December 1931 

(Staatsblad n° 527), zooals deze is gewijzigd 
bij de wet van 8 Juli 1932 (Staatsblad n°. 
340), wordt aan het opschrift boven artikel 1 
met vervanging van de punt door een komma
punt toegevoegd: mengverbod. 
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Art. II . In genoemde wet wordt achte1 ar
tikel 2 ingevoegd artikel 2bis, 1 uidende: 

Het is verboden: 
a. benzine te vermengen met petroleum en 

met door Onzen Minister van Financiën aan 
te wijzen andere stoffen, die geacht kunnen 
worden aan benzine te worden toegevoegd om 
de heffing volgens deze wet gedeeltelijk te 
-ontgaan; 

b. met ingang van door Onzen voornoemden 
Minister te bepalen data petroleum en vol
gens letter a aangewezen andere stoffen, welke 
niet een door dien Minister bepaald percen
tage van één of meer door hem voorgeschreven 
herkenningsmiddelen bevatten, en benzine, 
waarin zich deze herkenningsmiddelen, of be
standdeelen welke daarvan afkomstig kunnen 
zijn bevinden, in het vrije verkeer te brengen, 
ten' vervoer aan te bieden, te vervoeren of in 
voorraad te hebben. 

De ingevolge het eerste lid gegeven voor
schriften worden bekend gemaakt in de Ne
.derlandsche Staatscourant. De in dat lid onder 
b vermelde verbodsbepalingen treden niet in 
werking, wat het in het vrije verkeer brengen 
betreft, binnen 14 dagen en, wat het ten ver
voer aanbieden het vervoeren en in voorraad 
.hebben betreft,' binnen een maand na die be
kendmaking. 

Onze voornoemde Minister kan onder de 
door hem noodig geachte voorzieningen ont
heffing van de in dit artikel omschreven ver
bodsbepalingen verleenen. 

Art. III. In dezelfde wet wordt achter ar
tikel 10 ingevoegd artikel lObis, luidende: 

Het niet naleven van een in artikel 2bis om
.schreven verbod wordt gestraft met een geld
boete van ten hoogste vijfhonderd gulden voor 
,e lke, in strijd met zulk een verbod, vermengde, 
in het vrije verkeer gebrachte, ten vervoer aan
_geboden, vervoerde of voorradige hoeveelheid 
van twintig hectoliter of gedeelte daarvan. 

Art. IV. Deze wet treedt in werking met 
ingang van den dag na dien harer afkondi
ging. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 5den Augus

tus 1933. 

s. 420. 

WILHELMINA. 
De Minister van Financiën, 0 ud. 

( Uitgeg 11 Augustus 1933.) 

7 Augustus 1933. WET tot wijziging en aan
vulling van de hooger-onderwijswet. 

Bijl . Handel. 2de Kamer 1982/38, n°. 858, 
1-8; 1988, n°. 8'2, 1-1. 

Handel. id. 1983, blz. 108-115. 
Bijl. Handel . l ste Kamer 1933, n°. 8'2 , blz. 

1-4. 
Handel. l ste Kamer 1983, blz . 81-39. 
Wij WILHELMINA, enz ... . doen te weten: 
A lzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat ' het wenschelijk is ter vermindering van 
de kosten van het hooger onderwijs eenige 
wijzigingen en aanvullingen in de hooger
onderwijswet aan te brengen; 

Zoo is het dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. În het tweede lid van artikel 36 

. der hooger-onderwijswet wordt na het woord 

,,hulpmiddelen" ingevoegd: en de betaling, 
in het vijfde lid van artikel 51 bedoeld,. 

2. Aan het slot van het vierde lid van ar
tikel 51 wordt de punt vervangen door een 
komma, en toegevoegd: behoudens het be
paalde in het volgende lid. 

Aan artikel 51 wordt een nieuw vijfde lid 
toegevoegd, luidende als volgt: 

Voor onderwijsbenoodigdheden, die aan stu
denten worden verstrekt, kan betaling gevor
derd worden. 

3. In het eerste lid van artikel 55 der 
hooger-onderwijswet vervalt: ,,of ter zake van 
het onderwijs der hoogleeraren en lectoren 
viermaal het ingevolge artikel 51, eerste en 
tweede lid, verschuldigde bedrag heeft be
taald, of daarvan wegens het genieten van 
een Rijksbeurs is vrijgesteld geweest;". 

Aan het slot van het eerste lid van artikel 
55 wordt tusschen "51" en "bedoeld" inge
voegd: , eerste en tweede 1 id,. 

In het tweede lid van artikel 55 vervalt: 
.,of eene som van f 1200, of over vier studie
jaren een bedrag, berekend overeenkomstig 
het eerste en tweede lid van artikel 51, heeft 
betaald,". 

4. In het tweede lid van artikel 83 der 
hooger-onderwijswet wordt na het woord 
,,hulpmiddelen" ingevoegd: en de betaling, 
in het vijfde lid van artikel 98 bedoeld,. 

5. Aan het slot van het vierde lid van ar
tikel 98 wordt de punt door een komma ver
vangen, en toegevoegd: behoudens het be-
paalde in het volgende lid. • 

Aan artikel 98 wordt een nieuw vijfde lid 
toegevoegd, luidende als volgt: 

Voor onderwijsbenoodigdheden, die aan stu
denten worden verstrekt, kan betaling gevor
derd worden. 

6. In het eerste l id van artikel 102 der 
hooger-onderwijswet vervalt: ,,óf ter zake van 
onderwijs der hoogleeraren en lectoren vier
maal het ingevolge artikel 98, eerste en 
tweede lid, of artikel 155, tweede l id, vei 
schuldigde bedrag heeft betaald, of daarvan 
wegens het genieten van eene Rijksbeurs is 
vrijgesteld geweest;". 

Aan het slot van het eerste lid van artikel 
102 wordt tusschen "98" en "of" ingevoegd: 
, eerste en tweede lid,. 

In het tweede lid van artikel 102 vervalt: 
,,of eene som van f 1200, of over vier studie
jaren een bedrag, berekend overeenkomstig 
het eerste en tweede lid van artikel 98, heeft 
betaald,". 

7. Het tweede lid van artikel 127 der 
hooger-onderwijswet vervalt. 

Hot derde lid van artikel 127 wordt tweede 
lid. 

Aan artikel 127' wordt een nieuw derde lid 
toegevoegd, luidende a ls volgt: 

Onze Minister, met de uitvoering van deze 
wet belast, is bevoegd in bijzondere gevallen, 
indien de student is afgewezen, ontheffing te 
verleenen van de verplichting tot betaling 
van examengeld bij de eerste herhaling van 
een examen. 

8. Het derde lid van artikel 138 der hoo
ger-onderwijswet vervalt. 

Het vierde lid van artikel 138 wordt derde 
lid. 
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Aan artikel 138 wordt een nieuw vierde Jid 
toegevoegd, luidende a ls volgt: 

Onze Minister, met de uitvoering van deze 
wet belast, is bevoegd in bijzondere gevallen, 
indien de student is afgewezen, ontheffing te 
verleenen van de verplichting tot betaling van 
examengeld bij de eerste herhaling van een 
examen. 

( Ov,ergangsbepaling.) 
9. Hij, die bij de inwerkingtreding van 

deze wet ter zake van het onderwijs der 
hoogleeraren en lectoren viermaal het inge
volge artikel 51, eerste en tweede lid, of in
gevolge artikel 98, eerste en tweede lid, of 
ingevolge artikel 155, tweede Jid, der hooger
onderwijswet verschuldigd bedrag heeft be
taald of daarvan wegens het genieten van een 
Rijksbeurs is vrijgesteld geweest, is van ver
dere betaling van collegegeld vrijgesteld. 

(Sl otbepaling.) 
10. Deze wet treedt in werking op een 

door Ons te bepalen tijdstip. 
Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 7den Augus· 

tus 1933. 

s. 421. 

WILHELMINA. 
De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

Marc ha n t . 
(Uitgeg. 18 Augustus 1933.) 

7 Aitgustus 1933. WET, houdende naturali
satie van M. Balkenhol en 19 a nderen. · 

Wij WILHELMINA enz . . . doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot naruralisatie van Max 
Balkenhol en 19 anderen, die aan Ons het ver
zoek daartoe hebben gedaan, met overlegging 
- wat betreft de in artikel 2 genoemden voor 
zooveel doenlijk - van de bewijsstukken, be
doeld in artikel 3 der wet van 12 December 
1892 (Staatsblad n°. 268), op het Nederlander
schap en het ingezetenschap, laatstelijk ge
wijzigd bij de wet van 31 December 1920 
(Staatsblad n°. 955); 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van Nederlander 

wordt bij deze verleend a.an: 
1 °. Max Balkenhol, geboren te Du se/dorp 

(Prnisen) den 18 October 1909, arbeider bjj den 
we$enbouw, wonende te Zegwaart, provincie 
Zuidholland ; 

20. Friedrich Bindels, geboren te Eilendor/ 
(Pruisen) den 10 November 1897, h andelaa r, 
wonende te Eilendor/ (Pruisen) ; 

3°. Gerha,rd van den Boogaardt, geboren te 
JJJller-Reisholz (Pruisen) den 12 October 1899, 
fabrieksarbeider, wonende te D,_l8seldorp-Ben
rath (Pruisen); 

4°. Peter Bosch, gebiren te Noppenberg, ge
meente JJ1erkstein (Pruisen) den 14 Januari 
1900, mijnwerker, wonende te Bierstrass bij 
H erzogenrath (Pruisen); 

50, Julius Eduardus Canon, geboren te Gent 
(België) den 5 April 1901, schi lder en barbier, 
wonende te Aardenburg, provincie Zeeland ; 

60. Antonius H ubertus Toscanus Fissette, ge
boren te Lanaeken (België) den 9 Februari 1896, 

L. & S. 1933. 

winkelier en herbergier, wonende te Smeer-maes
Lanaeken (België) ; 

7°. P eregrin Glaser, geboren te Radendor/ 
(Oostenr-ijk) den 27 April 1876, mijnwerker, 
wonende te Brunssum, provincie Limburg ; 

8°. Mathilde Barbara Wilhelmine von Heine
Geldern, gescheiden echtgenoote van Hendrik 
J acobus Wessels de Frise, geboren te Weenen 
(Oostenrijk) den 24 Juni 1859, vertaalster, wo
nende te Genève (Zwitserland); 

9°. Izrael Aaron Kirschbaurn, geboren te 
Mszczonow (Polen) den 4/16 Mei 1885, koopman, 
wonende te A ,nsterdarn, provincie N oordholland; 

10°. Izrael Mordlca Lampasiak, geboren te 
Ozorkow (Polen) den 15/27 Juli 1896, kleer
maker, wonende te Rotterdam, provincie Zuid
holland; 

ll0. Jose/ Nieder-mann, geboren te Feld
kirchen (Oostenrijk) den 21 Januari 1899, mijn
werker, wonende te Brunssum, provincie Lim
burg; 

12.0. Hubert Franç_ois J oseph Nijs, geboren 
te Sint-Tr·uiden (België) den 20 September 1888, 
winkelier, wonende te Maastricht, provincie 
Lirnburg ; 

13°. Karolina Ohrner, geboren te Grünbach 
a/Schneeberg (Oostenrijk) den 6 November 1900, 
dienstbode, wonende te Amsterdam, provincie 
N oordholland ; 

14°. Paul Emil Unger, geboren te Wilkaii 
(Saksen) den 2 Februari 1882, mijnwerker, 
wonende te Heerlen, provincie Limbiirg; 

15°. Gertrud JJfaria ten Vaarwerk, geboren 
te Gladbeck (Pruisen) den 1 Juli 1895, dienst
bode, wonende te Gelsenkirchen-Buer-Scholven 
(Pruisen); 

16°. K arl August W eber, geboren te Ulm 
(Wurtemberg) den 11 Juli 1884, procuratie
houder, wonende te Amsterdam, provincie 
N oordholland. 

2. Met afwijking van het bepaalde bij ar
tikel 3, vierde lid, onder 30., der wet van 
12 December 1892 (Staatsblacl n°. 268), op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, laat
stelijk gewijzigd bij de wet van 31 December 
1920 (Staatsblad n°. 955), wordt bij deze de 
hoedanigheid van Nederlander verleend aan : 

1°. Peter Francis B ernaerts, geboren te 
Weert (Limburg) den 1 April 1897, los werk
man, wonende te Weert, provincie Limburg ; 

2°. Johann H ermann Heinrich Lamers, ge
boren te Rotterdam (Zuidholland) den 10 Fe
bruari 1908, vaandrig, wonende te Rotterdam, 
pr ovincie Zuidholland ; 

3°. J osephus JJfuller, geboren te Antwerpen 
(België) den 26 Maart 1885, sergeant-kok, 
wonende te Nijmegen, provincie Gelderland ; 

4°. Wilhelm Friedrich Schwarz, geboren te 
den Helder (Noordholland) den 4 September 
1896, zadelmaker, wonende te Amsterdam, pro
vincie Noordholland. 

3. D eze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 7den Augus

t us 1933. 
WILHELMINA. 

De JJ1 inister van Justitie, V a n S ·c h a i k. 
( Uitgeg. 15 Aug. 1933.) 

30 
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s. 422. 

7 Augustus 1933. WET, houdende naturali 
satie van J . B . van der F els en 20 anderen. 

Wij WILHELM! rA, enz . .. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleicling is tot naturalisatie van Johann 
B ernhard van der F els en 20 anderen, die aan 
Ons het verzoek daartoe hebben gedaan, met 
overlegging - wat betreft de in artikel 2 ge
noemden voor zooveel doenlijk - va n de bewijs
stukken, bedoeld in artikel 3 der wet van 12 
December 1892 (Staatsblad n°. 268), op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, laat
stelijk gewijzigd bij de wet van 31 December 
1920 (Staatsblad n°. 955); 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. De hoeda nigheid van Nederlander 

wordt bij deze verleend aan : 
1°. Johann Bernhard van der F els, geboren 

te Schaephuysen (Pruisen) den 25 April 1898, 
arbeider, wonende te Dusseldorp (Pruisen) ; 

2°. Eva Bamberger, weduwe van Salomon 
Salm, geboren te Dortmund (Pruisen) den 13 
J anuari 1848, zonder beroep, wonende te Aken 
(Pruisen); 

3°. Emil Hermes, geboren t e Mülheim a/d 
Rijn (Pruisen) den 26 April 1 97, fabrikant, 
wonende te Velp, gemeente Rheden, provincie 
Gelderland ; 

4°. Joannes J osephus Arnoldus van Heusden, 
geboren te B erchem (België) den 27 Maart 1886, 
banketbakker, wonende te liUik (België) ; 

5° . Johann Wilhelm Hubert Hissel, geboren 
te Brand (Pruisen) den 20 Mei 1899, fabrieks

. arbeider, wonende te Wilsberg b/Kohlscheid 
(Pruisen); 

6°. Emil Oskar Kappner, geboren te Heiàe, 
thans Essen-Rellinghausen (Pruisen), den 5 Au
gustus 1878, zendelingleeraar, wonende te 
Sibolga (Nederlandsch-Indië) ; 

7°. Nathan .Katz, geboren te Manns/eld 
(Pruisen) den 5 Augu tus 1882, koopman, 
wonende te Amsterdam, provincie N oordholland ; 

8°. Paul Georg Kleeberg, geboren te Mühl
hausen (Pruisen) den 23 Juni 1891, handels
agent, wonende te Amsterdam, provincie Noord- · 
holland; 

90. Norbert Leonhard Hugo Roesler, geboren 
te Plankenberg (Oostenrijk) den 8 Augustus 1901, 
werkzaam bij het bankwezen, wonende te Am-
sterdam, provincie Noordholland; . 

1°. Otto ])fax Rosenberg, geboren te B erlijn 
(Pruisen) den 29 Maart 1893, procuratiehouder, 
wonende te A msterdcim, provincie N oordholland ; 

ll O • Alexander Siebert, geboren te H ollerich 
(hiixemburg) den 9 _ faart 1906, monteur, wo
nende te Schinnen, provincie Limburg ; 

12°. Helene J)fargarete Spickenheuer, geboren 
te Gre/rath (Pruisen ) den 9 Augustus 19ll, 
zonder beroep, wonende te Venlo, provincie 
Limburg; 

130_ H einrich Joseph Wagener geboren te 
Duisbnrg (Pruisen) den 1 Mei 1881, zonder 
beroep, wonende te Vaals, provincie Limburg; 

140_ B erta van Wien, geboren te Oldenburg 
(Oldenburg) den 17 Februari 19ll, leerares, 
wonende te Amsterdam, provincie N oordholland ; 

150_ Franz JjJrnest Wodrada, geboren te 
Silezisch Ostrau (Tsjecho Slowakije) den 10 
Januari 1885, koopman, wonende te Rotterdam, 
provincie Zu·idholland; 

16°. Vladimir Zatskoy, geboren te Porchow 
(Rusland) den 25 December 1895/7 Januari 
1896, handelaar in medische instrumenten, 
wonende te Leiden, provincie Zuidholland. 

2. Met afwijking van het bepaalde bij ar
tikel 3, vierde lid, onder 3°., der wet van 12 
December 1892 ( taatsb/,ad n°. 268), op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, laat
stelijk gewijzigd bij de wet van 31 December 
1920 (Staatsblad n°. 955), wordt bij deze de 
hoedanigheid van Nederlander verleend aan: 

1°. Antoon Fohn, geboren te Lerkrade (Lim
burg) den 5 J anuari 1902, mijnwerker, wonende 
te Geleen, provincie Limburg ; 

2°. J acobus Theodorus .Leurs, geboren te 
Weert (Limburg) den 11 Mei 1895, chauffeur, 
wonende te Oirschot, provincie Noordbrabant ; 

3°. J ean Joseph T illmann, geboren te liUik 
(België) den 1 November 1902, mijnwerker, 
wonende te Heerlen, provincie Limburg; 

4°. Wilhelm H einrich Antonius Wilmsen, 
geboren te Rotterdam (Zuidholland) den 30 Oc
tober 1910, schipper, wonende te Rotterdam, 
provincie Zuidholland. 

3. Met uitbreiding van het bepaalde bij ar 
tikel 6 der wet van 12 December 1892 (Staats 
b/,ad n°. 268), op het Nederlanderschap en het 
ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de wet 
van 31 December 1920 (Staatsb/,ad n°. 955), 
wordt bij deze de hoedanigheid van Neder 
lander verleend aan J akobus H enricus Kappner, 
geboren te Sipoholon (Nederlandsch-Indië) den 
24 Juli 1910, koopman, wonende te Sibolga 
(Nederlandsch-Indië). 

4. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondiging . 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te ' -Gravenhage, den ?den Augus

tus 1933. 
WILHELMINA. 

De Minister van J itstitie, Van Scha ik. 
( Uitgeg. 15 Aug. 1933.) 

s. 423. 

7 Augustus 1933. WET, houdende naturali
satie van B. B oers en 20 anderen. 

Wij WILHELMINA, enz . .. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleicling is tot naturalisatie van B eren
dina Boers en 20 anderen, die aan Ons het ver
zoek daartoe hebben gedaan, met overlegging 
- wat betreft de in de artikelen 2 en 3 ge
noemden voor zooveel doenlijk - van de bewijs
stukken, bedoeld in artikel 3 der wet van 12 
December 1892 (Staatsblad n°. 268), op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, laat
stelijk gewijzigd bij de wet van 31 December 
1920 (Staatsblad n°. 955); 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van Nederlander 

wordt bij deze verleend aan : 
1°. B erendina Boers, geboren te Ha/tenkamp 

(Pruisen) den 21 Juni 1899, landarbeidster, 
wonende te Haftenkamp (Prnisen); 

2°. Heinrich Lambert Cremer, geboren te 
Borghees (Pruisen) den 27 September 1900, 
arbeider, wonende te Emmerik (Pruisen) ; 

3°. Amédée Henri Disbeschl, geboren te Luik 
(België) den 10 Maart 1893, mijnopzichter, 
wonende te Heerlen, provincie Limburg; 

4°. Heinrich Hauswirth, geboren te Aken 
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(Pruisen) den 4 Augustus 1899, rijwielherstel
ler, wonende te Sittard, provincie Limburg; 

5°. Johann Josef Herwartz, geboren te 
Scherberg -Würselen (Pmisen) den 14 Januari 
1901, slotenmaker, wonende te Würselen (Prui
sen); 

6°. Dr. Felix Kopstein, geboren te Weenen 
(Oostenri;jk) den 4 Juni 1893, Gouvernements
arts lste klasse, wonende te Bandoeng (Neder
landsch-1 ndië) ; 

7°. Paul Arthur Krieger, geboren te Leipzig 
Saksen) den 26 September 1898, filiaalhouder, 
wonende teA msterdam, provincie N oordholland ; 

8°. Wilhelm Heinrich G,erhard Leusink, ge
boren te Kleef (Pruisen) den 29 December 1899, 
chauffeur, wonende te Kleef (Pruisen ) ; 

9°. Anna Maria Meisen, weduwe van Joseph 
Hubert Bindels, geboren te Eilendorf-Aken 
(Pruisen) den 20 Mei 1867, zonder beroep, 
wonende te Eilendorf (Pruisen); 

10°. Antonika Wilhelmina Franciska van 
Oepen, weduwe van Cornelis van der Valk, ge
boren te Dorsten (Pruisen) den 17 Januari 1889, 
zonder beroep, wonende te Dorsten (Pruisen) ; 

11°. Alexander Ollongren, geboren te Kieff 
(Rusland) den 3/16 Januari 1901, planter, wo
nende te K epahiang (Nederlandsch-Indië); 

12°. Jakob Palmen, geboren te Haaren bij 
Aken (Pruisen) den 18 Mei 1895, handelaar, 
wonende te Haaren bij Aken (Pruisen); 

13°. Otto Hermann Richter, geboren te Aarau 
(Zwitserland) den 30 October 1898, planter, 
wonende te A msterda,n, provincie N oordholland; 

14°. Gerrit Schoemaker, geboren te Oster
wald (Pruisen) den 4 Mei 1889, landbouwer, 
wonende te Itterbeek (Pruisen) ; 

15°. Jakobus M esschaert Warrisal, geboren 
te Timor Koepang (Nederlandsch-Indië) den 
28 Februari 1877, handelsbediende, wonende 
te Meester Cornelis (Nederlandsch-Indië); 

16°. Gerrit Jan Zomer, geboren te Gross
ringe-Emlichheim (Pruisen) den 18 December 
1900, landbouwer, wonende te Hoogstede 
(Pruisen). 

2. Met afwijking van het bepaalde bij ar
tikel 3, vierde lid, onder 3°., der wet van 12 
Deecmber 1892 (Staatsblad n°. 268), op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, laat
stelijk gewijzigd bij de wet van 31 December 
1920 (Staatsblad n° . 955), wordt bij deze de 
hoedanigheid van Nederlander verleend aan : 

1°. Jacob Funsch, geboren te Wommels, 
gemeente Hennaarderadeel (Friesland) den 
26 Juni 1898, koopman, wonende te Enschede, 
provincie Overijssel ; 

2°. Johan Gerrit Kaemingk, geboren te Aalten 
(Gelderland) den 31 October 1897, landbouwer, 
wonende te Barchem, gemeente Laren, provincie 
Gelderland ; 

3°. Wilhelmus Maria Martinus M engelberg, 
geboren te Rijsenburg ( Utrecht) den 15 Januari 
1897, glasschilder, wonende te Zeist, provincie 
Utrecht; 

40_ Eugène Florent Sick, geboren te Parijs 
(Frankrijk) den 26 Januari 1880, kellner, won
nende te 's -Gravenhage" provincie Zuidholland. 

3. Met uitbreiding van het bepaalde bij 
artikel 6 der wet van 12 December 1892 (Staats
blad n°. 268), op het Nederlanderschap en het 
ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de wet 
van 31 December 1920 (Staatsblad n°. 955), 
wordt bij deze de hoedanigheid van Neder-

lander verleend aanAlfredFrank Willy W arrisal, 
geboren te Batavia (Nederlandsch-Indië) den 
30 October 1910, student, wonende te Meester
Cornelis (Nederlandsch Indië) . 

4. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 7den Augus

tus 1933. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, Van Scha ik. 
(Uitgeg. 15 Aug. 1933.) 

s. 424. 

7 Augustus 1933. WET, houdende naturali
satie van J. B. Beyer en 20 anderen. 

Wij WILHELMINA, enz ... doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot naturalisatie van J ohann 
B ernard B eyer en 20 anderen, die aan Ons het 
verzoek daartoe hebben gedaan, met overleg
ging - wat betreft de in de artikelen 2 en 3 
genoemden voor zooveel doenlijk - van de be
wijsstukken, bedoeld in artikel 3 der wet van 
12 December 1892 (Staatsblad n°. 268), op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, laat
stelijk gewijzigd bij de wet van 31 December 
1920 (Staatsblad n°. 955) ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van Nederlander 

wordt bij deze verleend aan : 
1°. Johann B ernard Beyer, geboren te An

halt (Pmisen) den 12 Januari 1893, sigaren
maker, wonende te Anhalt (Pruisen); 

2°. Catharina Aussieker, gescheiden echt
genoote van Mathieu Johan Leonard Janssen, 
geboren te Neuss (Pruisen) den 8 April 1894, 
strijkster, wonende te N euss (Pruisen); 

3°. Carl Wilhelm Bonatz, geboren te Am
sterdam (Noordholland) den 13 Februari 1896, 
zetkastelein, wonende te Arnhem, provincie 
Gelderland ; 

4°. Heinrich Hubert Eckfeld, geboren te 
Dusseldorp (Pruisen) den 15 December 1896, 
mijnwerker, wonende te Schaesberg, provincie 
Limburg; 

5°. Florimond H endrik Lodewijk Hartveld, 
geboren te Mechelen (België) den 17 November 
1892, paardrijder, wonende te Parijs (Frank
rijk); 

6°. Michael Havenith, geboren te Würselen 
(Pmisen) den 26 Augustus 1899, timmerman, 
wonende te K erkrade, provincie Limburg; 

7°. Derk Jan Hilberink, geboren te Itterbeek 
(Pruisen) den 10 December 1872, landbouwer, 
wonende te Itterbeckermoor · (Pruisen) ; 

8°. Antonia Ingenohl, geboren te Banana 
(Belgisch Congo) in Februari 1898, zonder be
roep, wonende te Amsterdam, provincie Noord 
holland; 

9°. Theodor Anselm J aborowicz, geboren te 
H erne (Pruisen) den 24 April 1900, kapper, 
wonende te IJmuiden, gemeente Velsen, pro
vincie Noordholland; 

10°. Anna Elisabeth Jansen, geboren te St. 
Hubert (Pruisen) den 15 Augustus 1896, zonder 
beroep, wonende te Tönisberg (Pruisen); 

11°. Theodor Jansen, geboren te St. Hubert 
(Pruisen) den 12 Juni 1894, mijnwerker, wonen
de te Tönisberg (Pruisen) ; 

12°. Heinrich K egel, geboren te Oestereiden 
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(Priiisen) den 10 Januari 1884, mijnopzichter, 
wonende te Beek, provincie Limburg; 

13°. Markus Lehmann, geboren te .iJfainz 
(Hessen) den 3 Februari 1893, procuratiehouder, 
wonende te Amsterdam, provincie N oordholland ; 

14°. Theodor Seferings, geboren te Watten
scheid (Pruisen) den 31 October 1879, mijnwer
ker, wonende te Alsdorf (Pruisen); 

15°. Jan Hindrik Snijders, geboren te 
Gölenkamp (Pruiseri) den 19 Maart 1901, land
bouwer, wonende te Itterbeek (Pruisen); 

16°. Sara Van Straaten, geboren op zee den 
11 September 1898, koopvrouw, wonende te 
Anderlecht-Brussel (België); 

17°. Hendrik Joseph Hubert Zitzen, geboren 
te Ubach over Worms (Li1nburg) den 15 Juni 
1901, R .-K . priester en kapelaan, wonende te 
Schaesberg, provincie Limburg. 

2. Met afwijking van het bepaalde bij artikel 
3, vierde lid, onder 3°., der wet van 12 Decem
ber 1892 (Staatsblad n°. 268), op het Nederlan
derschap en het ingezetenschap, laatstelijk ge
wijzigd bij de wet van 31 December 1920 (Staats
blad n°. 955), wordt bij deze de hoedanigheid 
van Nederlander verleend aan : 

1°. Johannes Albertus Koertshuis, geboren te 
Gronau (Pruisen) den 9 Juli 1906, smidsknecht, 
wonende te Glanerburg, gemeente Lonneker, 
provincie Overijssel ; 
. 2°. Josef Scholtes, geboren te Herzogenrath 
(Pruisen) den 20 Augustus 1898, mijnwerker, 
wonende te Heerlen, provincie Limburg ; 

3°. Hendrik Godfried Wei1ner, geboren te 
Heerlen (Limburg) den 27 November 1910, 
chauffeur, wonende te Maastricht, provincie 
Limburg. 

3. Met uitbreiding van het bepaalde bij ar
tikel 6 der wet van 12 December 1892 (Staats
blad n°. 268), op het ,Nederlanderschap en het 
ingezetenschap, laatstelijk gewijzi~d bij de wet 
van 31 December 1920 (Staatsblad n°. 955), 
wordt bij deze de hoedanigheid van Nederlander 
verleend aan Maria Gertrud Kegel, geboren te 
Werne (Pruisen) den 8 December 1911, zonder 
beroe:e, wonende te Beek, provincie Limbiirg. 

4. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien· harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 7den Au

gustus 1933. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, Van Scha ik. 
( Uitgeg. 15 Aug. 1933.) 

s. 425. 

7 Augustus 1933 .- WET, houdende naturali
satie van A. Appak en 19 anderen. 

Wij WILHELMINA, enz ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot naturalisatie van André 
Appak en 19 anderen, die aan Ons het verzoek 
daartoe hebben gedaan, met overlegging - wat 
betreft de in artikel 2 genoemden voor zooveel 
doenlijk - van de bewijsstukken, bedoeld in 
artikel 3 der wet van 12 December 1892 (Staats 
blad n°. 268), op het Nederlanderschap en het 
ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de wet 
van 31 December 1920 (Staatsblad n°. 955); 

Zoo is het, dat Wij den Raad van State enz 
Art. 1. De hoedanigheid van Nederlander 

wordt bij deze verleend aan : 

_ 1°. André Appak, geboren te St. Petersburg 
(Rusland) den 2/15 Juni 1907, werktuigkundig 
ingenieur, wonende te 's -Gravenhage, provinci 
Zuidholland ; 

2°. Heinrich Barten, geboren te Nieder
bousfeld (Pruisen) den 21 Augustus 1901; fa
brieksarbeider, wonende te Neviges (Pruisen); 

3° . Jean Rémi Boek/age, geboren te Parijs 
(Frankrijk) den 1 October 1891, industrieel, 
wonende te Parijs-Colombes (Frankrijk) ; 

4°. Maria Bruckerhoff, geboren te Uedem 
(Pruisen) den 26 Februari 1901, zonder beroep, 
wonende te Uedem (Pruisen); 

5°. Anton Wilhelm F ehrenbach, geboren te 
Wilhelmsthal-Lennep (Pr-uisen) den 23 Augustus 
1902, mijnwerker, wonende te Hoensbroek, pro
vincie Limburg ; 

6°. Loiiis Désiré Gimberg, geboren te Beau
vais (Frankrijk) den 12 Januari 1889, scheikun
dige en fotograaf, wonende te Parijs (Frankrijk); 

70_ Hubert Anton Joseph Friedrich Erich 
H eer, geboren te Lodz (Polen) den 29 November 
11 December 1897, mijnopzichter, wonende te 
Kerkrade, provincie Limburg; · 

1 8°. Jack J acobson, geboren te N akwatza 
(Polen) den 24 Januari 1882, zonder beroep' 
wonende te 's -Gravenhage, provincie Zuidhol
land; 

9°. Alfred Kauer, geboren te Dortmund 
(Pruisen) den 17 September 1902, student, 
wonende te Schiedam, provincie Zuidholland ; 

10°. Wilhelm Lamers, geboren te Bilden 
(Pruisen) den 28 November 1896, arbeider, 
wonende te B ilden (Pruisen) ; 

11°. Maria Magdalena M erten, geboren te 
Wachtendonk (Pruisen) den 7 Januari 1878, 
zonder beroep, wonende te Krefeld (Pruisen); 

12°. Arnold E verhard Pollmann, geboren te 
Hüthum, gemeente Elten (Pruisen) den 26 April 
1868, arbeidèr, wonende te Emmerik (Pruisen); 

13°. Hermann Philipp Schliessler, geboren 
te Forbach (Baden) den 5 Februari 1887, pro
curatiehouder, wonende te Paramaribo (Suri 
name); 

14°. Joseph Schöppner, geboren te Sarrod
Ulmbach (Pruisen) den 26 October 1892, kleer
maker, wonende te Amsterdam, provincie 
N oordholland ; 

15°. Heinrich Walter, geboren te Lippestadt 
(Pruisen) den 13 Juli 1897, bankwerker, wonen
de te Brunssum, provincie Limburg ; 

16°. Alois Franz Weinmann, geboren te 
Bottrop (Pruisen) den 18 Januari 1904, mon
teur, wonende te Poeldijk, gemeente Monster, 
provincie Zuidholland ; 

17°. Anna Franziska Pauline Winter, ge
boren te Weenen (Oostenrijk) den 2 Juni 1893, 
hoofdverpleegster, wonende te Groningen, pro
vincie Groningen ; 

18°. Leopold Joseph de Winter, geboren te 
Oycke (België) den 5 October 1886, smid-vuur
werker, wonende te Koog aan de Zaan, pro
vincie Noordholland. 

2. Met afwijking van het bepaalde bij ar
tikel 3, vierde lid, onder 3° ., der wet van 12 
December 1892 (Staatsblad n°. 268), op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, laat
stelijk gewijzigd bij de wet van 31 December 
1920 (Staatsblad n°. 955), wordt bij deze de 
hoedanigheid van Nederlander verleend aan : 

10. Egidius J oseph Feiter, geboren te K erk
rade (Limburg) den 29 Januari 1894, mijnop-
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zichter, wonende te Heerlen, provincie Limburg ; 
20. Willem Johan Arnold Herbers, geboren 

te Nijmegen (Gelderland) den 29 Januari 1904, 
Inspecteur aan het bouw- en woningtoezicht, 
wonende te Eindhoven, provi_ncie N oordbrahant. 

3. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 7den Au-

gustus 1933. ' 
WILHELMINA. 

De Minister van J ustitie, Van Sc h a ik. 
(Uitgeg. 15 Aug. 1933.) 

s. 426. 

7 Augiistus 1933. WET, houdende nat,urali 
satie van A. J. Aren/sen en 19 anderen. 

Wij WILHELMINA, enz . . . doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot naturalisatie van Anton 
Jacob Aren/sen en 19 anderen, die aan Ons het 
verzoek daartoe hebben gedaan, met overleg
ging - wat betreft den in artikel 2 genoemde 
voor zooveel doenlijk - van de bewijsstukken, 
bedoeld in artikel 3 der wet van 12 December 
1892 (Staatsblad n°. 268), op het Nederlander
schap en het ingezetenschap, laatstelijk ge
wijzigd bij de wet van 31 December 1920 
(Staatsblad n°. 955} ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van "ederlander 

wordt bij deze verleend aan : 
1°. Anton Jacob Arentsen, geboren te Esser

den-Rees (Pruisen) den 19 Augustus 1875, fa
brieksarbeider, wonende te Rees (Pruisen); 

2°. Josepha I sabella Adams, weduwe van 
Gerardus Petrus Hiibertus Vissers, geboren te 
Elmpt (Pruisen) den 1 April 1866, zonder be
roep, wonende te Elmpt (Pruisen); 

3°. Heinrich Beaumont, geboren te Wilsberg
Richterich (Pruisen) den 2 November 1900, 
machinist, wonende te Forsterheide b/ Richterich 
(Pruisen); 

4°. Karl Bukowsky, geboren te Weenen 
(Oostenrijk) den 9 Augustus 1900, leeraar, 
wonende te Heemstede, provincie NoordhoUand; 

5°. Johann Doornbos, geboren te Stadt Rheine 
(Pruisen) den 23 Juni 1900, landbouwer, wonen
de te Getelo (Pruisen) ; 

6°. W ilhebn Friedrich Götz, geboren te M ann
heim (Baden) den 9 Augustus 1890, procuratie
houder , wonende te Rotterdam, provincie Zuid
holland; 

70_ Franziscus Lagcher, geboren te Nordhorn 
(Pruisen) den 2 April 1895, arbeider, wonende 
te Nordhorn (Pruisen); 

8°. Bernhard Johannes Langen, geboren te 
Papenburg (Pruisen) den 19 Juli 1889, ober
kellner, wonende te Groningen, provincie Gro
ningen; 

go_ Jevtimye Milntinovic, geboren te Dobro
vodica (Zuid Slavië} den 14 November 1869, 
kleermaker, wonende te Amsterdam, provincie 
N oordholland ; 

100. Josephus Petrus Nelissen, geboren te 
Vroenhoven (België) den 31 Juli 1886, mijn
werker, wonende te Stein, provincie Limburg; 

no. Gerrit Nijkamp, geboren te Balderhaar 
(Pruisen) den 18 Juni 1899, landbouwer, wonen
de te Balderhaar (Pruisen); 

12°. Ferdinand Quasters, geboren te Hardt 

(Pruisen) den 26 April 1892, arbeider, wonende 
te Gladbach-Rheijdt-Hardt (Pruisen); 

13°. Bernard Theodor Römer, geboren te 
Clostern (Pruisen) den 28 Augustus 1878, voer
man, wonende te Spe/drop (Pruisen) ; 

14°. Carl Ludwig Scheller, ~eboren te Ham
burg (Duitschland) den 20 Jum 1900, scheikun
dige, wonende te Hannover (Pruisen) ; 

15°. Matthias Theunissen, geboren te Stock
heim-Krenzau (Pruisen) den ll. Juli 1884, fa
brieksopzichter, wonende te Düren (Pruisen) ; 

16°. Josef Vissers, geboren teEbnpt (Pruiilen) 
den 9 Juni 1898, werkman, wonende te Elmpt 
(Pruisen); 

17°. Wilhelm Walter, geboren te Eiberg 
(Pruisen) den 14 Februari 1895, hoofdonder
wijzer, wonende te Kerkrade, provincie Lim
burg; 

18°. Wassili Antonovitsch Worobiew, ge
boren te Liapounowka (Rusland) den 21 Maart 
3 April 1894, Inijnwerker, wonende te Kerkrade, 
provincie Limburg ; 

19°. Maris Sophia Elisabeth Wreesmann, ge
boren te Velp, gemeente Rheden (Gelderland) 
den 28 Maart 1908, kloosterzuster, wonende te 
Esch, provincie Noordbrabant. 

2. Met afwijking van het bepaalde bij ar
tikel 3, vierde lid , onder 30., der wet van 12 
December 1892 (Staatsblad n°. 268), op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, laat
stelijk gewijzigd bij de wet van 31 December 
1920 (Staatsblad n°. 955), wordt bij deze de 
hoedanigheid van Nederlander verleend aan 
Arnold Gerhard Kaemingk·, geboren te Aalten 
(Gelderland) den 3 Juni 1904, landbouwer 
wonende te Barchem, gemeente Laren, pro
vincie Gelderland. 

3. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 7den Au

gustus 1933. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, Van Scha ik 
(Uitgeg. 15 Aug. 1933.) 

s. 427. 

7 Augustus 1933. WET, houdende naturali
satie van E. R. Behrend en 20 anderen. 

Wij WILHELMINA, enz ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot naturalisatie van Edwin 
Rudolf B ehrend en 20 anderen, die aan Ons het 
verzoek daartoe hebben gedaan, met over
legging - wat betreft de in de artikelen 2 en 3 
genoemden voor zooveel doenlijk - van de be
wijsstukken, bedoeld in artikel 3 der wet van 
12 December 1892 ( taatsblad n°. 268), op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, laat
stelijk gewijzigd bij de wet van 31 December 
1920 (Staatsblad n°. 955); 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
A..rt. 1. De hoedanigheid van ~ederlander 

wordt bij deze verleend aan : 
1°. Edwin Rudolf Behrend, geboren te 

Bremen (Duitsch/,and) den 3 Mei 1898,accoun
tant, wonende te Amersfoort, provincie Utrecht; 

2°. Stephan van den Bogaard, geboren te 
Hecke (Pruisen) den 12 December 1898, ar
beider, wonende te Opladen (Pruisen) ; 

3°. Gerhard Wilhelm Büssink, geboren te 
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Meiersberg (Pruisen) den 28 Juli 1899, la nd
bouwer, wonende te Wülfrath (Pruisen); 

40_ Heinrich J ohann Engels, geboren te 
Dusseldorp (Pruisen) den 24 Juni 1900, ar 
beider, wonende te Dusseldorp (Pruisen); 

5°. H einrich H ermann Geisink, geboren te 
Brand/echt (Pruisen) den 20 Augustus 1900, 
landbouwer, wonende te Brand/echt (Pruisen) ; 

6°. Arnold J oseph Halmanns, geboren te 
Oespel -Dortsfeld (Pruisen) den 21 Juli 1877, 
grondwerker, wonende te Würselen (Pruisen); 

7°. Bernhard Heinrich Heine, geboren te 
Schöninghsdorf (Pruisen) den 6 Februari 1895, 
landbouwer, wonende te Schöningshdorf (Prui 
sen); 

8°. Augustus J o ephi,s Henricus Hinderdael, 
geboren te Gent (België) den 11 Maart 1877, 
boekdrukker, wonende te Soest, provincie 
Utrecht; 

9°. Reiner Höchstenbach, geboren te Ehren
feld (Pruisen) den 7 Mei 1890, betonarbeider 
wonende te K eulen-Ossendorf (Pruisen); 

100. Tobias H endrik Jaspers, geboren te 
Hannover (Pruisen) den 16 October 1899, koop
man, wonende te Hannover (Pruisen) ; 

ll0. Theodor L evi, geboren te Sennfeld 
(Baden) den 16 Mei 1906, procuratiehouder, 
wonende te Rotterdam, provincie Zyidholland ; 

12°. J ohanna JJiaximiliana Fanny Lösch, 
geboren te Linares (Spanie) den 3 Juli 1910, 
zonder beroep, wonende te Heerlen, provincie 
Limburg; 

13°. I ri Olberg, geboren te Suszno (Polen) 
den ll/24 December 1893, juwelier, wonende te 
Bandoeng (Nederlandsch-Indië) ; 

140_ Ida Person, geboren te Roniny (Rusland) 
den 24 Mei/5 Juni 1885, leerares, wonende te 
Amsterdam, provincie Noordholland; 

150_ Kurt Riege, gelioren t e Menado (Neder
landsch-Indië) den 13 Juni 1910, hulp-machi
nist, laatstelijk wonende te 's-Gravenhage, thans 
varende; 

160. Dementy Staritsky, geboren t e Kizlar 
(Rusland) den 31 Juli/13 Augustus 1891, zonder 
beroep, wonende te Haarlem, provincie N oord
holland ; 

170_ J ohannes Hendrikus Straat, geboren te 
Frensdorf (Pruisen) den 26 November 1899, 
arbeider, wonende te Nordhorn (Pruisen) ; 

180. Mr . Henri Daniel J ohannes Wolfens
berger, geboren te Noordeloos (Zuidholland) den 
28 Juli 1904, zonder beroep, wonende te Tholen, 
provincie Zeeland. 

2. Met afwijking van het bepaalde bij ar
tikel 3, vierde lid, onder 3°., der wet van 12 
December 1892 (Staatsblad n°. 268), op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, laat
stelijk gewijzigd bij de wet van 31 December 
1920 (Staatsblad n°. 955), wordt bij deze de 
hoedanigheid van Nederlander verleend aan: 

1°. Engelke Abbas, geboren te B ellingwolde 
(Groningen) den 21 Februari 1896, landarbeider, 
wonende te B ellingwolde, provincie Groningen ; 

2°. Leonard Joseph Könif!s, geboren te 
Bocholtz (Limburg) den 1 Maart 1906, mijn
werker, wonende te Bocholtz (Limburg). 

3. Met uitbreiding van het bepaalde bij 
artikel 6 der wet van 12 December 1892 (Staats
blad no. 268), op het Nederlanderschap en het 
ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de wet 
van 31 December 1920 (Staatsblad n°. 955) 
wordt bij deze de hoedanigheid van eder-

lander verleend aan Siegfried Severien J ozef 
Frans Hinderdael, geboren te T emsche (België) 
dep 1 Februari 1911, medisch student, wonende 
t e Soest, provincie Utrecht . 

4. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 7den Aug

gustus 1933. 
WILHELMINA. 

De M inister van J ustitie, Van S c h a i k. 
( Uitgeg. 15 Aug. 1933.) 

s. 428. 

7 Augustus 1933. WET, houdende naturali 
satie van J. G. Arentzen en 20 a nderen. 

Wij WILHELMINA, enz . .. doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot naturalisat ie van Jakob 
Gerhard Arentsen en 20 anderen, die aan Ons 
het verzoek daartoe hebben gedaan, met over
legging - wat betreft de in de artikelen 2 en 3 
genoemden voor zooveel doenlijk - van de 
bewij sstukken, bedoeld in artikel 3 der wet 
van 12 December 1892 (Staatsblad n°. 268), op 
het Nederlanderschap en het ingezetenschap, 
laat stelijk gewijzigd bij de wet van 31 December 
1920 (S taatsblad n°. 955); 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van Nederlander 

wordt bij deze verleend aan : 
10. J akob Gerhard Arentzen, geboren t e Rees 

(Pruisen) den ll December 1897, fabrieksar
beider, wonende t e R ees (Pruisen); 

2°. Rudolf Alfred Baudisch, geboren te 
Maffersdorf (Tsjecho Slowakije) den ll October 
1884, tijdelijk directeur der 2e klasse bij het 
Gevangeniswezen, wonende te Batavia (Neder
landsch-Indië ) ; 

3°. Lucas B oers, geboren te Haftenkamp
Uelsen (Pruisen) den 15 Se.Ptember 1896, land
bouwer, wonende te Ha/tenkamp (Pruisen) ; 

4°. Elisabeth Gerharda B ouman, geboren te 
Speelberg-Emmerik (Pruisen) den 8 Februari 
1900, dienstbode, wonende te Warbeyen 
(Pruisen) ; 

50 _ Adam Havenith, geboren te Sterkrade 
(Pruisen) den 15 Juni 1899, mijnopzichter, 
wonende te Brunssum, provincie Limburg ; 

6°. M ichael Jaskulak, geboren te Giesenberg
Sodingen (Pruisen) den 12 September 1896, 
metselaar, wonende te Kedichem, provincie 
Zuidholland ; 

7°. Dr. Victor Khaïnovsky, geboren te Radow 
(RuBland) den 17/29 November 1889, scheikun
dige, wonende te Pasoeroean (Nederlandsch
lndië ); 

80. Wilhelm J oseph Kniebeler, geboren te 
Gos/ar (Pri,isen) den 13 Juli 1889, bankwerker, 
wonende te Hoensbroek, provincie Limbury ; 

9°. P eter Josef Krützen, geboren te Vaelser
quaetier-Laurensberg (Pruisen) den 17 October 
1896, landbouwer, wonende te Vaelserquartier 
(Pruisen); 

100. Alois Paitlik, geboren te Gi ffer (Tsjecho 
Slowakij e) den 22 Juni 1879, loopknecht, wonen
de te Haarlem, provincie Noordholland; 

ll0 • J osefine Plantenberg, geboren te Huttro ri 
Stoppenberg (Pruisen) den 4 November 1902 
leerares, wonende te Roermond, provincie Lim
burg ; 
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12°. Karl Puf!ing, geboren te Hamborn 
{Pmisen) den 2 November 1903, bedrijfsleider, 
•ronende te K erkrade, provincie Li?nburg; 

13°. Fenna Schütte, geboren te Getelo-Moor 
(Pruisen) den 28 December 1899, zonder be
roep, wonende te Getelo (Pruisen) ; 

14°. Gisbert Josef Smaak, geboren te Elten 
{Pruisen) den 6 April 1899, arbeider, wonende 
te Elten (Pruisen) ; 

15°. Wilhelm Sprünken, geboren te Pont 
{Pmisen) den 29 Juli 1900, landbouwer, wonen
de te Pont (Pmisen) ; 

16°. Wilhelm Tübée, geboren te Krefeld 
{Pruisen) den 30 Au~ustus 1889, arbeider, 
wonende te Hüls (Pruisen) ; 

110. Erich Weber, geboren te Rödinghausen 
(Pruisen) den 24 Juni 1899, schoenmaker, 
wonende te Leichlingen (Pruisen); 
• 18°. Mathias Weustenraadt, geboren te 
Wevelinghoven (Pruisen) den 20 Februari 1885, 
hulparbeider, wonende te Holzhei1n (Pmisen) . 

2. Met afwijking van het bepaalde bij ar 
tikel 3, vierde lid, onder 30,, der wet van 12 
December 1892 (Staatsblad n°. 268), op het 
Jederlanderschap en het ingezetenschap, laat-

stelijk gewijzigd bij de wet van 31 December 
1920 (Staatsblad n°. 955), wordt bij deze de 
hoedanigheid van Nederlander verleend aan: 

1°. Johan Gustaaf Oswald Engel, geboren te 
Amsterdam (Noordholland) den 12 Juli 1896 
kantoorbediende, wonende te Amsterdam, pro
vincie Noordholland; 

2°. R enier K elleter, geboren t e K erkrade 
(Limburg) den 15 Juni 1902, schilder, wonende 
te Kerkrade, provincie Limburg. 

3. Met uitbreiding van het bepaalde bij 
artikel 6 der wet van 12 December 1892 (Staats
blad n°. 268), op het Nederlanderschap en het 
ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de wet 
van 31 December 1920 (Staatsblad n°. 955), 
wordt bij deze de hoedanigheid van Nederlander 
verleend aan Alois Wilhelm Paulik, geboren te 
Weenen (Oostenrijk) den 18 Februari 1912 
kellner, wonende te Haarlem, provincie Noord
holland. 

4. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondiging 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 7den Au

gu tus 1933. 
WILHELM! A. 

De Minister van J ustitie, Van Scha ik. 
(Uitgeg. 15 Aug. 1933.) 

s. 429. 

'7 Aiigustus 1933. WET, houdende naturali
satie van B. R. M. Batas en 18 anderen . 

Wij WILHELMIN~, enz ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot naturalisatie van Berthe 
Renée .Marie Batas en 18 anderen, die aan Ons 
het verzoek daartoe hebben gedaan , met· over
legging van de bewijsstukken, bedoeld in ar. 
tikel 3 der wet van 12 December 1892 (Staats
blad n°. 268), op het Nederlanderschap en het 
ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de wet 
van 31 December 1920 (Staatsblad n°. 955); 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van Nederlander 

wordt bij deze verleend aan : 
1°. B erthe Renée Marie Batas, geboren te 1 

Paramé (Frankrijk) den 16 Juni 1906, klooster
zuster, wonende te Schaesberg, provincie Lini
burg; 

20 . Johann Josef Berendsen, geboren te Rees 
(Pmisen) den 23 Juni 1899, fabrieksarbeider, 
wonende te Rees (Pruisen) ; 

3°. Suzanne Rosine Maria Dufour, geboren 
te Brussel (België) den 25 Mei 1902, teeken
leerares , wonende te 's -Gravenhage, provincie 
Zuidholland ; 

40, I rma Adele Fischer, geboren te Bochum 
(Pruisen) den 11 September 1900, klooster
zuster, wonende te Beugen, provincie Noord
brabant; 

50, Hindrik J an Gielians, geboren te Wilsuni 
(Pruisen) den 26 Juni 1899, landbouwer, wonen, 
de te Wilsum (Pruisen); 

60. Heinrich Glaser, geboren te Holten 
(Pruisen) den 8 Februari 1904. mijnwerker, 
wonende te Brunssum, provincie Limburg ; 

7°. Rudolf Peregrin Glaser, geboren te Sterk
rade (Pruisen) den 11 Juli 1908, mijnwerker, 
wonende te Brunssum, provincie Limburg; 

8°. Georg Haggemniller, geboren te Augsburg 
(Beieren) den 8 Juli 1906, chauffeur-monteur, 
wonende te Brunssum, provincie Limburg ; 

9°. Leonard Herwartz, geboren te Bissen
Würselen (Pruisen) den 9 Februari 1878, sloten
maker, wonende te Würselen (Pruisen); 

10°. J ohanna Aiiguste Kathen, weduwe van 
Johannes B ernardiis T epperink, geboren te 
Keilen (Pruisen) den 27 Augustus 1872, zonder 
beroep, wonende te K elten (Pruisen); 

11°. Jan Kleefman, geboren te Eschebrügge 
(Pruisen) den 2 April 1895, landbouwer, wonen-
de te Laar (Pruisen) ; . 

12°. Josef Kiismic, geboren te Ober-Roding
hausen (Pruisen) den 12 Mei 1908, mijnwerke r, 
wonende te Geleen, provincie Limbitrg ; 

13°. Christian Lepping, geboren te . Neuss 
(Pruisen) den 17 Februari 1901, fabneksar
beider, vwonende te Holzheim (Pruisen); 

14° . Franz Linnenbrink, geboren te Wal
stedde-Drensteinfurt (Pruisen) den 10 Augu tus 
1893, metselaar, wonende te 's -Gravenhage, 
provincie Zuidholland ; 

150 , Hermann Georg Melching, geboren te 
Oente, gemeente Bramsche (Pruisen) den 12 
September 1898, leidekker, wonende te Dort
mund-Lütgendortmund (Pruisen); 

16°. Charles Alphonse Aurélius Marie For
tuna'tus Antoine von Oberndorff, geboren te 
Brussel (België) den 23 Juni 1906, zonde,; be 
roep, wonende te 's-Gravenhage, provmcie Zuid
holland; 

170. Leonard Ortmanns, geboren te Eynatten 
(België) den 23 October 1863, landbouwer, 
wonende te Dorff b/Büsbach (Pruisen); 

18°. Philipp Trostianetzky, geboren te 1.'7:os
tianetz (Rusland) den 3/16 April 1890, zendeling, 
wonende te Rotterdam, provincie Zuidholland ; 

19°. Maria Elisabeth Vandekamp, weduwe 
van Lukas Ploum, geboren te Wehr (Pruisen) 
den 11 Februari 1866, zonder beroep, wonende 
te Gladbach-Rheydt (Pruisen). 

2. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 7den Au-

gustus 1933. WILHELMINA. 
De Minister van Justitie, Van Sc h a ik, 

( Uitgeg. 15 Aug. 1933.) 

' 
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s .- 430. 

7 Augustus 1933. WET, houdende naturali
satie van W. H. Bouten en 19 anderen. 

Wij WILHELMINA, enz ... doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot naturalisatie van Wil
helmina Hubertina Bouten en 19 anderen, die 
aan Ons het verzoek daartoe hebben gedaan, 
met overlegging - wat betreft de in artikel 2 
genoemden voor zooveel doenlijk - van de 
bewijsstukken, bedoeld in artikel 3 der wet 
van 12 December 1892 (Staatsblad no. 268), 
op het Nederlanderschap en het ingezetenschap, 
laatstelijk gewijzigd bij de wet van 31 December 
1920 (Staatsblad n°. 955); 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van Nederlander 

wordt bij deze verleend aan : 
1°. Wilhelmina Hubertina Bouten, geboren 

te Walbeck (Pruisen) den 3 Juli 1891, zonder 
beroep, wonende te Walbeck (Prfisen); 

2°. Ludovicus Daniels, geboren te Antwerpen 
(België) den 9 Juli 1894, kruidenier en kaas
handelaar, wonende te Antwerpen (België); 

3°. Johanna Pauline Deen, weduwe van 
Richard Friedrich W olflenstein, geboren te 
Amsterdam (Noordhollaru/,) den 16 October 1883, 
zonder beroep, wonende te H eemstede, provincie 
N oordholland ; 

4°. Johann Grosch, geboren te Darmstadt 
(Hessen) den 29 October 1899, chauffeur, wonen
de te 's-Gravenhage, provincie Zuidholland; 

5°. Alexander Horst Arthur Nicolaus von 
Grumbkow, geboren te Dresden (Sak en) den 
16 Februari 1885, tijdelijk waarnemend Middel
baar technisch ambtenaar der eerste klasse 
bij het Hoofdbestuur van den Post-, Telegraaf. 
en Telefoondienst te Bandoeng, wonende te Ban
doeng (Nederlandsch-Indië); 

6° . .ilfargarete Kullik, geboren te Dortmund 
(Pruisen) den 29 November 1906, zonder be
roep, wonende te Tilburg, provincie Noord
brabant; 

70_ Emil Nowak, geboren te Orlau (Tsjecho 
Slowakije) den 22 December 1885, mijnwerker, 
wonende te Brunssum, provincie Limburg ; 

8°. Silvio Pagazzi, geboren te Barcis (Italië) 
den 15 Juni 1889, koopman, wonende te Heer, 
provincie Limburg ; 

90_ Franz Friedrich Rell, geboren te .ilfü11-Chen 
(Beieren) den 21 Augustus 1874, gepension
neerd onderluitenant-apotheker-assistent, 2• 
luitenant-titulair van het Nederlandsch-In
dische Leger, wonende te Lhóga (Nederlandsch
Indië); 

100. Dorothea Everharda Reyers, weduwe van 
Carolus Gijsbertus Nankman, geboren te Hiiren
deich, gemeente Griethausen (Pruisen) den 
11 Februari 1880, zonder beroep, wonende te 
Emmerik-Hüthu,n (Pruisen) ; 

uo. Heinrich Hermann Schäfer, geboren te 
Elberfeld (Pruisen) den 25 December 1890, 
stoker, wonende te :Moerdijk, gemeente Klun
dert, provincie N oordbrabant ; 

12°. Jan B erm Schollen, geboren te Emlich
heim (Pruisen) den 27 Juni 1891, arbeider, 
wonende te Nordhorn (Pruisen); 

130_ Arthur Leonardus Hubertus Schrijvers, 
geboren te Maagdenburg-Buckau (Pruisen) den 
23 Januari 1895, koopman, wonende te J;faag
denbm·g (Pruisen) ; 

14°. Dr. Otto Ludwig Wilhelm Tonn, geboren 
te Hannover (Pruisen) den 1 September 1899, 
militair apotheker der 2• klasse van het Neder
landsch-Indische Leger, wonende te Bandoeng 
(Nederlandsch-Indië ) ; 

15°. Eduward Nicolaas Valk, geboren te 
Rotterdam (Zuidholland) den 5 November 1897, 
meesterknecht, wonende te Rotterdam, provincie 
Zuidholland ; 

16°. Jan Willem van der Veen, geboren te 
Volzel -Emlichheim (Pruisen) den 26 Juni 1891, 
landbouwer, wonende te E,nlichheim (Pruisen); 

17°. W incenty W askiewicz, geboren te Kemele 
Szyrwinty (Lithauen) den 21 November/4 De
cember 1894, mijnwerker, wonende te Heerlen, 
provincie Limburg. 

2. Met afwijking van het bepaalde bij artikel 
3, vierde lid, onder 3°., der wet van 12 December 
1892 (Staatsblad n°. 268), op het Nederlander
schap en het ingezetenschap, laatstelijk ge
wijzigd bij de wet van 31 December 1920 
(Staatsblad n° . 955), wordt bij deze de hoedanig
heid van Nederlander verleend aan: 

1°. Wilhelm Josef Fuchs, geboren te Siers
dorf (Pruisen) den 10 Maart 1902, mijnwerker, 
wonende te Bleijerheide-Kerkrade, provincie 
Limburg; 

20. Hubert Joseph Hermans, geboren te 
Ubach over Worms (Limburg) den 27 Juli 1895, 
mijnwerker, wonende te Ubach over Worms, 
provincie Limburg ; 

3°. Carl Johann Oberhofj, geboren te Elber
feld (Pruisen) den 16 December 1872, zonder 
beroep, wonende te 's-Gravenhage, pro,•incie 
Zuidholland. 

3. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenbage, den 7den Augus

tus 1933. 
W LHELMINA. 

De llfinister van Justitie, Van Scha ik. 
(Uitgeg. 15 Aug . 1933.) 

s. 431. 

7 Augustus 1933. WET tot wijziging en aan
vulling van de wet van 22 Mei 1845 
(Staatsblad n°. 22) op de invordering van 
's Rijks directe belastingen. 

Bijl. Handel. 'ede Kamer 1988, n° . 18'1, 1-4. 
Handel. id. 1988, blz. 124. 
Bijl. Handel. lste Ka1ne1· 1983, n°. 18'1, 

blz. 1 . 
Handel. id. 1938, blz . 44- 45. 
Wij WILHELM! A, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is, eenige wijzigingen en 
·aanvullingen aan te brengen in de wet van 
22 Mei 1845 (Staatsblad n°. 22) op de in
vordering van 's Rijks directe belastingen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Eenig artikel. 

In de wet van 22 Mei 1845 (Staatsblad n°. 
22) op de invordering van 's Rijks directe be
lastingen, laatstelijk gewijzigd bij de Ambte
narenwet 1929, worden de volgende wijzig in
gen aangebracht: 

a . In het tweede lid van artikel 5 wordt: 
,,provincialen inspecteur" vervangen door: 

directeur. 
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b. In het vierde lid van artikel 7 wordt in 
plaats van: 

.,14bis" gelezen: 15ter. 
c. In artikel 9 wordt het onder 2°. be

paalde vervangen door: 
wanneer de belastingschuldige n iet binnen 

het R ijk in Europa woont of gevestigd is, als
mede wanneer h ij het Rijk in Europa metter
woon wi l verlaten of op grond van andere 
fe iten en omstandigheden gerechtvaardigde 
vrees bestaat voor verduistering van zijn roe
rende of onroerende goederen; deze bepal ing 
geldt niet voor de grondbelasting; 

d. Het tweede lid van artikel 11 wordt 
vervangen door: 

Voor de vet·jaring telt n iet mede: 
a. de tijd, gedurende welken de belasting

schuldige niet binnen het Rijk in Europa 
woont of gevestigd is ; 

b. de tijd, gedurende welken de betaling 
achterwege blijft ten gevol ge van een krach
tens het tweede lid van art. 17 verleend uit
stel. 

e. In het laatste lid van artikel 12 wordt 
in plaats van: 

"Hetzelve houdt stand" gelezen : Hetzelve 
vervalt na verloop van. 

Aan het genoemde artikel wordt een lid 
toegevoegd, 1 ui <lende : 

Voor de berekening van den termijn van 
twee jaren, bedoeld in het vorig lid, telt niet 
mede: 

a. de tijd, gedurende welken de belasting
schu ldige niet binnen het Rijk in Europa 
woont of gevestigd is; 

b. de tijd, gedurende welken de betaling 
achterwege blijft ten gevolge van een krach
tens het tweede lid van art. 17 verleend uit
stel. 

f. De punt aan het slot van het eerste lid 
van artikel 14 vervalt en aan dat lid wordt 
toegevoegd: en om den schuldenaar, zonder 
vonn is, bij lijfsdwang tot betaling te dwin
gen. 

In het tweede lid van voormeld artikel 
wordt het woord: ., voorts" vervangen door: 
daarna. Verder wordt in dat lid de komma 
achter: ,, voorgeschreven" vervangen door een 
punt, terwijl het gedeelte, volgende op die 
komma, vervalt. 

Het laatste lid van artikel 14 vervalt. 
g . Het tegenwoordig artikel 14bis wordt 

vervangen door de volgende artikelen: 
Art. 14bis . Wanneer de belastingschuldige 

het Rijk in Europa metterwoon wil verlaten 
of op grond van andere feiten en omstandig
heden gerechtvaardigde vrees bestaat voor 
Yerduistering van zijn roerende of onroerende 
goederen, alsmede in geval van inbeslagne-
1ning v a n roerende of onroerende goederen 
vanwege het Rijk of van verkoop derzelve ten 
gevolge van eene inbeslagneming namens der
den, kan: 

a. het dwangbevel zonder voorafg~an~e 
aanmaning, of, indien reeds een aanmanmg 1s 
uitgereikt, zonder verder verwijl, worden uit
gevaardigd; 

b. het dwangbevel onmiddellijk na het be
vel tot betaling, of, ind ien zoodanig bevel 
reeds rnoch t zijn gedaan, zonder verder ver
wijl , ten uitvoer worden gelegd. 

Art. 14ter. I ndien een dwangbevel, uitge
vaardigd voor een gedeelte van een aanslag, 
ten u itvoer wordt gelegd door beslag, kan bij 
datzelfde dwangbevel het volle op den aan-

. slag openstaande bedrag worden ingevorderd, 
mits laatstbedoeld bedrag in het dwangbevel 
is genoemd. 

h. De bepalingen van artikel 15 worden 
vervangen door het volgende: 

Verzet tegen de tenuitvoerlegging van het 
dwangbevel wordt beteekend aan den ontvan
ger die de betal ing vervolgt, of te zijner 
woonplaats, en moet, op straffe van nietig
heid , bevatten keuze van domicil ie b innen 
het gerechtelijk arrondissement waarin het 
kantoor van ontvangst gevestigd is, met dag
vaarding voor de rechtbank van dat arron
di ssement. 

H et verzet stuit den aanvang of de voort
zetting van de tenuitvoerlegging niet, behou
dens de bevoegdheid van den geëxecuteerde 
om daarop in kort geding door den president 
van de genoemde arrondissementsrechtbank te 
doen bes! issen. 

In de gevallen, voorzien bij de artikelen 
604 en 610, eerste lid , van het wetboek van 
bnrgerlijke rechtsvordering, zal echter volgens 
de bij di e artikelen vastgestelde regelen moe
ten worden gehandeld. 

Verzet tegen de tenuitvoerlegging van het 
dwangbevel kan nimmer gericht zijn tegen de 
wettigheid .of de hoegrootheid van den aan
slag, noch gegrond zijn op de bewering, dat 
aanspraak bestaat op ontheffing of dat het 
aanslagbiljet of de aanmaning niet ontvangen 
zijn. . 

i. Tusschen de artikelen 15 en 16 worden 
de volgende artikelen ingevoegd: 

Art. 15bis. Voor de toepassing van den 
lijfsdwang wordt de machtig ing van Onzen 
Minister van Financiën vereischt. 

T en aanzien van hetgeen verschul digd is 
door naamlooze vennootschappen, stichtingen 
en andere lichamen kan, tenzij zij aa'ntoonen 
dat de wanbetaling aan hen niet is te wij ten, 
de lijfsdwang worden toegepast op de bestuur
ders of vereffenaars of, bij ontstentenis, op 
de laatst afgetreden of ontslagen bestuurders 
of vereffenaars. 

Art. 15ter. B eslag is toegelaten op gagie, 
met dien verstande, dat ten aanzien van dat 
beslag art. 1638g, eerste lid, van het burger
lijk wetboek toepasselijk is. 

Art. 15quater. Indien het dwangbevel ten 
uitvoer wordt gelegd door beslag op roerende 
goederen, behoeft de daarmede bel aste ambte
naar zich desverkiezende niet door getuigen 
of door slechts één getuige te doen bijstaan en 
is die ambtenaar bevoegd om den persoon 
tegen wien het beslag is gedaan, ook zonder 
diens bewilliging, tot bewaarder aan te stei-
l~. . 

j . De bepal ingen van artikel 16 worden 
vervangen door het volgende: 

Derden die geheel of gedeeltelijk recht mee
nen te hebben op roerende goederen welke ter 
zake van belastingschuld in beslag zijn ge
nomen, kunnen een bezwaarschrift 1·ichten 
tot den directeur der directe belastingen, m ii;; 
zulks doende vóór den verkoop en uiterlijk 
binnen zeven dagen, te rekenen van den dag 
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-der inbeslagneming. Het bezwaarschrift wordt 
ingediend bij den ontvanger, tegen een door 
-dezen af te geven ontvangbewijs. De directeur 
neemt zoo spoedig mogelijh eer. beslissing. 
De verkoop mag niet plaats hebben, dan acht 
-dagen na de beteekening van die beslissing 
.aan den reel amant en aan dengene tegen 
wien het beslag is gelegd, met nadere bepa
J i ng van den dag van verkoop. 

Door het indienen van een bezwaarschrift 
volgens het vor ig lid, verliest de belangheb
bende niet het recht om zijn verzet voor den 
_gewonen rechter te brengen. 

Behoudens het recht van terugvordering, 
toegekend bij art. 2014 van het burgerl ijk 
wetboek en bij art. 230 en volgende van het 
wetboek van koophandel, kunnen derden ech
ter nimmer verzet in rechten doen tegen de 
inbeslagneming ter zake van belastingen, uit
gezonderd de grondbelasting, indien de in
geoogste of nog niet ingeoogste vruchten, of 
roerende goederen tot stoffeering van een huis 
of !andhoef, of tot bebouwing of gebruik van 
het land, zich tijdens de inbeslagneming op 
den bodem van den belastingschuldige be
vinden. 

k. Aan het tweede lid van artikel 17 wordt 
<:Ie volgende zin toegevoegd: 

De ontvanger is bevoegd het uitstel, ook a l 
is dit voor een bepaalden termijn verleend, te 
a ll en tijde door opzegging onmiddellijk te 
doen eindigen. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 7den Augus

tus 1933. 

s. 432 . 

WILHELMINA. 
De Minister van Financiën, 0 u d. 

(Uitgeg. 22 Augustus 1933. ) 

7 Augustus 1933. WET tot aanvulling en 
wijziging van de Registratiewet 1917. 

Bijl . Handel. 1!.de Kamer 1933, n° . 194, 1-5. 
Handel. id. 1933, blz. 125. 
Bijl. Handel. 1ste Kamer 1933, n°. 194, 

blz . 1. 
Handel. id. 1933, blz. 45. 
Wij WILHELMINA, enz . ... doen te weten: 
A lzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is eenige aanvullingen en 
wijzigingen in de Registratiewet 1917 aan te 
brengen, onder meer ten einde het ontgaan 
van het registratierecht wegens overdracht 
van onroerend goed te weren; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. I. In de Registratiewet 1917 worden 

na artikel 45 de vo lgende artikelen inge
voegd: 

Art. 45a. Ter zake van den verkoop of 
andere overeenkomst tot overdracht van aan
deelen, onverschillig of van deze laatsten al 
dan niet bewijzen zij n afgegeven, in de in he t 
volgende lid omschreven naamlooze vennoot
schappen, commanditaire vennootschappen op 
aandeelen en andere vennootschappen, welker 
kapitaal geheel of ten deele in aandeelen is 
verdeeld, is verschuldigd een registratierecht 
van twee gulden vijftig cent van elke honderd 
gu lden. 

Deze vennootschappen zijn de zoodanige, 
welke volgens hare naar goed koopmansge
bruik laatstel ijk opgemaakte en vastgestelde 
ba lans, onroerende zaken binnen het R ijk ge
legen of gevestigd bezitten, van welke onroe
rende zaken de verkoopwaarde drie-v ierde ge
deel te of meer bedraagt van het verschil tus
schen de waarde van de gezamenlijke bezit
t ingen der vennootschap en hare schulden. 
Onder de bezittingen worden n iet medegere
kend de vorderingen, die bij de oprichting of 
de latere storting op aandeelen zijn ontstaan. 

Indien de onroerende zaken op de balans 
voorkomen voor een lager bedrag dan hare 
verkoopwaarde, wordt voor de beoordeeli ng 
van de verhouding in het vorige lid bedoeld, 
dat bedrag vervangen door de verkoopwaarde. 

A,·t. 45b. Van de in het vorige artikel om
schreven vennootschappen zijn uitgezonderd 
die, welke aa 'l 's R ijks ambtenaar daartoe 
door Onzen l\linister van Financiën aangewe
zen, of aan den rechter, zoo niet naar de 
e ischen van het burgerlijk recht, dan toch 
overtuigend aantoonen, dat bij het einde van 
het boekjaar, waarover de in het vorig ar
tikel bedoelde balans opgemaakt is, haar ge
storte kapitaal meer dan honderd duizend 
gulden bedraagt. 

Art. 45c. Met het bezitten van onroerende 
zaken binnen het Rijk gelegen of gevestigd 
wordt voor de toepassing van artikel 45a ge
lij k gesteld het bezitten van aandeelen in 
vennootschappen a ls in het tweede lid van 
dat artikel genoemd zijn. 

Art. 45d. Het recht in artikel 45a bedoeld 
is verschuldigd over de verkoopwaarde van 
een zoodanig gedeelte van de in dat artikel 
genoemde onroerende zaken, als het gestorte 
bedrag op de aandeelen, op welke de verkoop 
of andere overeenkomst tot overdracht betrek
king heeft, uitmaakt van het geheele ge
storte kapitaal der vennootschap. 

Behoudens het bepaalde in artikel 45j wordt 
het recht ingevorderd na aanbieding van de 
stukken in artikel 45/ genoemd en in het ge
val van het laatste lid van dat artikel ter
stond nadat is komen vast te staan, dat in 
het daar genoemde tijdvak geen balans is 
vastgesteld. 

Indien art ikel 45c toepassing vindt, wordt 
als grondslag genomen een zoodanig gedeelte 
van de onroerende zaken, als overeenkomt 
met het gedeelte, dat door de aandeelen op 
welke de verkoop of andere overeenkomst tot 
overdracht betrekking heeft, vertegenwoor
d igd wordt in het verschil tusschen de waarde 
van de gezamenlijke bezittingen en de schul 
den van de vennootschap, welke de onroeren
de zaken bezit . 

Art. 45e. Binnen een maand na een ver
koop of andere overeenkomst tot overdracht 
a ls in artikel 45a bedoeld is, moet zoowel door 
den vervreemder als door den verkrijger een 
daarvan opgemaakte verklaring worden aan
geboden ten kantore der registratie binnen 
welks kring de vennootschap gevestigd is. 

De verklaring houdt in: 
a. de namen en de woonplaatsen van den 

vervreemder en den verkrij ger en het tijdstip 
van den verkoop of de andere overeenkomst 
tot overdracht; 
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b. den naam en de plaats van vestiging 
van de vennootschap waarin de aandeelen 
zijn; 

c. het aantal aandeelen, waarop de verkoop 
of de andere overeenkomst tot overdracht he
t.rekk ing heeft en het op die aandeelen ge
storte bedrag. 

Van het ontvangen van een verklaring als 
in het vorige l id omschreven is, wordt door 
's Rijks ambtenaar mededeeling gedaan aan 
de vennootschap. 

Indien het betreft een vennootschap, die in 
haar bezit heeft ten minste dri e-vierde ge
deel te van de aandeelen in een vennootsch ap, 
als in artikel 45a bedoeld is, wordt gelijke 
mededeeling gedaan aan laatstgenoemde ven
nootschap. 

A rt. 45/. Binnen een maand na het verzen
den van een mededeeling a ls in artikel 45e 
of 45j bedoeld is, is de vennootschap gehou
den aan 's Rijks ambtenaar aan te bieden een 
gewaarmerkt afschrift van haar balans, welke 
ten t ijde van den verkoop of de andere over
eenkomst tot overdracht het laatst vastgesteld 
is, vergezeld van eene opgave van de namen 
en de woonplaatsen van haar bestuurders en 
commissar issen tijdens de vaststelling, alsmede 
van de onroerende zaken bedoeld in artikel 
45a vermeldende hunne kadastrale kenmerken 
en per kadastrale gemeente hunne verkoop
waarde ten tijde van het opmaken van de balans. 

Indien de vennootschap zich er op beroept, 
dat er gedurende een jaar voorafgaande aan 
den verkoop of de andere overeenkomst tot 
overdracht geen balans is vastgesteld, wordt 
aangenomen, dat de vennootschap behoort tot 
de in het tweede lid van artikel 45a bedoelde. 

A,·t. 45g. Indien een verkoop of andere 
overeenkomst tot overdracht van aandeelen in 
vennootschappen als in artikel 45a bedoeld 
zijn tot stand komt binnen twaalf maanden na 
den dag, waarop een akte, houdende over
dracht van het geheel of een gedeelte van de 
hier te lande gelegen of gevestigde onroerende 
zaken welke volgens de in dat artikel be
doelde balans toebehooren aan de vennoot
sch ap, is geregistreerd, op welke het recht van 
2,5 ten honderd terecht is geheven of is ver
schuldi gd geworden dan wel binnen twaalf 
m aanden na den dag waarop zulk een ver
koop of andere overeenkomst met betrekking 
t ot dezelfde aandeelen is tot standgekomen en 
het recht terzake daarvan terecht is geheven 
of verschuldi gd geworden, wordt het recht 
voor het overeenstemmend gedeelte vermin
derd tot vijftig cent van elke honderd gulden. 

Indien zoodanige verkoop of a ndere over
eenkomst tot stand komt binnen drie m aan
den na den in het eerste lid vermelden dag is 
recht niet verschuldigd. 

I s in de gevallen in het eerste en tweede lid 
bedoeld het recht van overdracht van 2,5 ten 
honderd, dan wel het in artikel 45a bedoelde 
recht, terecht geheven of verschuldigd gewor
den over een lager bedrag dan de grondslag 
van het recht wegens den verkoop of andere 
overeenkomst tot overdracht of den nieuwen 
verkoop of andere overeenkomst tot over
dracht, dan is over het verschil het recht van 
2,5 ten honderd verschuldigd. 

Art. 45h. De vermindering of vrijstelling 

op grond van een voorafgaande heffing ge
regeld in het vorige artikel wordt slechts toe
gepast indien daarop, hetzij bij de aanbieding 
van de verklaringen bedoeld in artikel 45e, 
hetzij bij de opgave bedoeld in artikel 45/ 
een beroep wordt gedaan. 
,Wordt na de heffing van het in artikel 45a 
bedoelde recht aangetoond, dat de verminde
ring of vrijstelling van toepassing is, dan 
wordt het teveel geheven recht teruggegeven. 

Art. 45i. Als een belaste overeenkomst tot 
overdracht van aandeelen, als bedoeld is in 
artikel 45a, wordt aangemerkt een scheiding 
in die gevallen, waarin scheiding van de on
roerende zaken, volgens de in dat artikel be
doelde balans toebehoorende aan de vennoot
schap, onderworpen zoude zijn aan het recht 
van overdracht. 

A,·t. 45j. Bijaldien eenig feit g rond op
levert voor het vermoeden, dat een verkoop of 
andere overeenkomst tot overdracht van aan
deelen in een vennootschap als omschreven is 
in artikel 45a, is tot stand gekomen, doet 
's Rijks ambtenaar mededeeling van dat fe it 
aan de vennootschap. 

Verandering in den persoon van den eeni
gen bestuurder of commissari s der vennoot
schap of vennindering van het aantal bestuur
ders of commissar issen tot een, geldt onder 
meer als zoodanig feit. 

Ten ware na de mededeeling in het eerste 
lid bedoeld ten genoegen van 's Rijks ambte
naar daartoe door Onzen Minister van Finan
ciën aangewezen of aan den rechter zoo niet 
naar de eischen van het burgerlijk recht dan 
toch overtuigend wordt aangetoond, dat ver
koop of andere overeenkomst tot overdracht 
van aandeel en in de vennootschap niet of slechts 
voor een gedeel te der aandeelen is tot stand 
gekomen, wordt het recht ingevorderd als 
ware ten aanzien van alle aandeelen in de 
vennootschap zoodanige overeenkomst tot stand 
gekomen. 

A,·t. 45k. De vennootschappen bedoeld in 
artikel 45a zijn verplicht in geval van ver
andering in den persoon van haar bestuurders 
of commissarissen of van vermindering van 
het aantal bestuuvders of commissarissen tot 
een, daarvan binnen een maand opgave te 
doen ten registratiekantore binnen welks kring 
zij gevestigd zijn. 

Art. IL In de R egistratiewet 1.917 worden 
voorts de vo lgende wijzigingen aangebracht. 

§ 1. In het tweede lid van artikel 8 worden 
de woorden: op den H emelvaartsdag of op 
den Nieuwjaarsdag vervangen door: op den 
Nieuwjaarsdag, op den Hemelvaartsdag of 
op den verjaardag des Konings. 

§ 2. In het eerst!) 1 id van artikel 29 wordt 
het woord vijftien vervangen door twaalf. 

§ 3. Na artikel 29 wordt ingevoegd: 
Art. 29a. Indien een akte houdende over

dracht onder bezwarenden titel van onroeren
de zaken geregistreerd wordt binnen twaalf 
maanden na den dag waarop is tot stand ge
komen een verkoop of andere overeenkomst 
tot overdracht van aandeelen in vennootschap
pen als in artikel 45a bedoeld zijn en de ge
noemde onroerende zaken geheel of gedeelte
lijk dezelfde zijn als die welke volgens de in 
dat artikel bedoelde balans aan de vennoot-
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schap toebehooren, terwijl wegens den ver
koop of andere overeenkomst het recht van 
2.5 ten honderd terecht is geheven of ver
schuldigd geworden, wordt het recht vermin
derd tot vijftig cent van elke honderd gulden. 

Indien zoodanige akte geregistreerd wordt 
binnen drie maanden na den in het eerste lid 
bedoelden dag is recht van overdracht niet 
verschuldigd. 

Is echter in de gevallen in het eerste en 
tweede lid bedoeld bij den verkoop of andere 
overeenkomst het recht van 2,5 ten honderd 
terecht geheven of verschuldigd geworden 
over een lager bedrag dan de verkoopwaarde 
of den prijs en de lasten bij de nieuwe over
dracht dan is over het verschil het recht van 
2.5 ten honderd verschuldigd. 

§ 4. Aan artikel 50 wordt toegevoegd een 
tweede lid, luidende: 

Tegelijk met de aanbieding ter registratie 
van de in het eerste I id bedoelde akte, en 
indien dan de verklaring bedoeld in artikel 
36e van het Wetboek van Koophandel nog 
niet is verleend, binnen een maand na de 
verleening, wordt ingediend een opgave voor 
welk bedrag de ingebrachte zaken en de door 
de vennootschap op zich genomen verplich
tingen in de boekhouding der vennootschap 
zullen worden opgenomen. Deze opgave wordt 
voor de toepassing van de artikelen 45a tot 
en met 45k aangemerkt als openingsbalans. 

§ 5. Het tweede lid van artikel 63 vervalt. 
§ 6. Na artikel 73 wordt ingevoegd: 
Art. 73a. Hij die ingevolge de wet ver

plicht is boek te houden en die volgens de 
artikelen 45e, 45/, 45k, 50, 52, 53, 54 of 56 
verplicht is een verklaring, opgave of aan
g ifte te doen, is desgevraagd gehouden aan 
's Rijks ambtenaar of een of meer door dezen 
aangewezen ambtenaren inzage te verleenen 
van boeken of andere bescheiden, die tot sta
ving der verklaring, opgave, aangifte of van 
nadere beweringen kunnen dienen. 

Tot het verleenen van inzage aan 's Rijks 
ambtenaar of een of meer door dezen aange
wezen ambtenaren van boeken of andere be
scheiden is desgevraagd mede gehouden het 
bestuur van de vennootschap aan wie door 
's Rijks ambtenaar is aangezegd, dat gebleken 
is of dat gegrond vermoeden bestaat, dat zij 
behoort tot de vennootschappen bedoeld in ar
tikel 45a. 

Weigering van het verleenen van inzage 
kan worden aangemerkt in de gevallen van 
de artikelen 45e, 45/ en 45k als een feit be
doeld in artikel 45j, en in de gevallen van 
de artikelen 50, 52, 53, 54 of 56 a ls niet 
volledige voldoening aan de voorschriften van 
die artikelen. 

§ 7. In artikel 81 wordt ingevoegd na : de 
verkrijgende partij: 

voor het recht geregeld in de artikelen 45a 
tot en met 45k de verhij ger der aandeelen 
alsmede de vennootschap op wier aandeelen 
de verkoop of andere overeenkomst tot over
dracht betrekking heeft; 

§ 8. N a artikel 82 wordt ingevoegd : 
Art. 82a. 's Rijks schatkist heeft voor het 

recht geregeld in de artikelen 45a tot en met 
45 k een voorrecht op de onroerende zaken 
om ch reven in artikel 45a, rang nemende na 

de andere voorrechten ter zake van 's Rijks 
belastingen op de zaken rustende. 

§ 9. Na artikel 86 worden ingevoegd de 
beide volgende artikelen: 

Art. 86a. Bij niet voldoening aan de arti
kelen 45e en 45/ wordt het recht zoo nooclig 
ingevorderd en verbeurt ieder dergenen die 
nalatig zijn gebleven een boete gelijk aan het 
vijfvoud van het verschuldigde recht, doch ten 
minste van duizend gulden. 

Voor de vaststelling van het verschuldigde 
recht wordt in dit geval behoudens de be
voegdheid van partijen deze begrooting door 
een nadere opgave te verbeteren en het te 
veel betaalde terug te vorderen, de verkoop
waarde van de onroerende zaken bedoeld in 
artikel 45a, de waarde van de bezittingen der 
vennootschap alsmede het bedrag van hare 
schulden door 's Rijks ambtenaar begroot. 

Art. 86b. Bij niet voldoening aan artikel 
45k is door de vennootschap verbeurd een 
boete van duizend gulden. 

§ 10. In artikel 98 wOl'dt ingevoegd na : 
verschuldigd volgens de artikelen: 45a tot en 
met 45k. 

Ov,ergangsbepalingen. 

Art. III. § l. Het registratierecht, dat in
gevolge artikel 39, 2°., der Registratiewet 
1917 in verband met de artikelen 34 of 35 
verschuldigd is, wordt niet geheven indien de 
verklaring betreft een vennootschap als be
doeld is in artikel 45a en zij ter registratie 
wordt aangeboden binnen een jaar na den 
dag waarop deze wet in werking is getreden. 

§ 2. Wegens plaatsing of storting van ka
pitaal in vennootschappen of vereenigingen, 
voor welke vóór de in werking treding van 
deze wet het in het voormalig tweede lid van 
artikel 63 der Registratiewet 1917 geregelde 
recht is geheven, wordt, ·zoolang het geplaat
ste en gestorte kapitaal niet meer dan veer
tigduizend gulden bedraagt, registratierecht 
niet geheven. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 7den Augus

tus 1933. 

s. 433. 

WILHELMINA. 
De Minister van Financiën, 0 u d. 

(Uitgeg. 22 Augustus 1933.) 

7 Augustus 1933. WET, houdende aanvul
ling van cle Wet van 18 J \1li 1930 (Staats
blad n°. 294) , tot regeling van den uit
voer van uien. 

Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten, 
Alzoo V.'ij in overweging genomen hebben, 

dat aanvulling der bepalingen van de wet 
van 18 J ui i 1930, (Staatsblad, n°. 294), tot 
regeling van den u itvoer van uien, wensche
lijk is; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. I. In de wet van 18 Juli 1930 (Staats

blad n°. 294) wordt na artikel 4 ingevoegd 
een nieuw artikel 4bis, lu idende a ls volgt: 

1. Met het opsporen van de, bij de Land
bouwuitvoerwet 1929 strafbaar gestelde, over
tredingen van deze wet zij n, behalve do amb
tenaren aangewezen in artikel 13 van de 
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Landbouw-uitvoerwet 1929, belast de daartoe 
door Onzen voornoemden Minister benoemde 
oontroleurs. 
: .2. Wij behoudens Ons voor bij algemeenen 
maat1·egel van bestuur de wijze van beëedi
ging dezer controleurs te regelen. 

Art. II. In voorpoemde wet wordt na het 
in het vorig artikel genoemde artikel 4bis 
ingevoegd een nieuw artikel 4ter, luidende als 
volg t: 

Deze wet kan worden aangehaald onder den 
titel " Uienuitvoerwet" met vermelding van 
den jaargang van het Staatsblad, waarin zij 
is geplaatst. 

Art. III . Deze wet treedt in werking met, 
ingang van den tweeden dag, volgende op 
dien van haar afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-GraYenhage, den 7den Augus

tus 1933. 
WILHELMINA. 

De Minister van E con01nische Zaken, 
T. J . V ers c h u u r. 

{Uitgeg. 25 A u gustus 1933.) 

s. 434. 

7 Augustus 1933. WE'!.' tot regeling van den 
invoer van gort. 

Wij WILHELMINA, enz . .. . doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben 

dat door Ons bij besl uit van 15 Mei 1933, · 
N°. 29 {N ederla-nilsche Staatscourant van 19 
M ei 1933, N°. 98) ingevolge artikel 2 der 
,,Crisisinvoerwet" 1931 {Staatsblad N°. 535) 
de invoer van gort van a lle soorten is beperkt 
en dat artikel 3 van genoemde wet voor
schrijft dat in zoodanig geval een voorstel 
van wet tot voorziening van het in dat be
slui t geregeld verbod van invoer zal worden 
gedaan; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1 °. ,,invoer", in voet· in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 

2°. ,,Onze 1\1:inister", de Minister van Eco
nomische Zaken en Arbe id. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 6 maan
den , aanvangende 1 Mei 1933 en eindigende 
31 October 1933, of zooveel eerder als door 
Ons op voordracht van Onzen Minister zal 
worden bepaald, is de invoer uit ieder land 
verboden van gort van a lle soorten voor zoo
ver deze meer bedraagt dan 100 ten honderd 
van de hoeveelhe id welke gemiddeld per 6 
maanden in de jaren 1931 en 1932 van die 
goederen uit dat land is ingevoerd. 

2. Boven de ingevolge het vorig lid vast
gestelde hoeveelheden kunnen door of van
wege Onzen Minister , op grond van bijzon
dere omstandigheden, bijzondere vergunningen 
tot invoer dier goederen worden verleend. 

3. 1 . Gedurende het in het vorig artikel 
genoemde tijdvak zal de invoer der aldaar 
genoemde artikelen niet zijn toegestaan, ten
zij daarbij wordt overgelegd eene daartoe door 
of vanwege Onzen Minister afgegeven ver
gunning. 

2. Door Ons worden op voordrncht van 
Onzen Minister regelen gesteld betreffende 
de voorwaarden, krachtens welke, en de wijze, 
waarop eene vergunning, in het vorig lid be
doeld , wordt verstrekt, alsmede betreffende 
de vaststelling van bedragen welke ter be
strij ding van kosten, aan de' uitvoering van 
dat besluit verbonden, aan belanghebbenden 
worden in rekening gebracht. 

3. In een besluit, als in het vorig lid be
doeld, kan aan Onzen Minister bevoegdheid 
worden verleend, nadere voorschriften vast 
te stellen ten aanzien van de in dat besluit 
geste lde regelingen, alsmede op grond van 
bijzondere omstandigheden daarvan en van 
het bepaalde in het eerste lid, afwijkingen 
toe te staan. 

4. Een besluit, als in dit artikel bedoeld, 
wordt in de Nede.·landsche Staatscourant be
kend gemaakt. 

4. 1. Hij die opzettelijk goederen invoert 
in strijd met het bepaalde in de artikelen 2 
en 3, wordt gestraft met gevangenisstraf van 
ten hoogste 6 maanden of geldboete van ten 
hoogste f 10,000, terwijl de goederen, waar
mede of ten aanzien waarvan de overtreding 
plaats had, kunnen worden verbeurd ver
klaard. 

2. Met dezelfde straffen wordt gestraft hij, 
die eenig goed verkoopt, te koop aanbiedt, 
aflevert of ten verkoop of ter a fl evering in 
voorraad heeft, waarvan hij weet, dat het is 
ingevoerd in strijd met een verbod krachtens 
het bepaalde in de artikelen 2 en 3. 

3. De feiten, strafbaar gesteld bij deze we t, 
worden a ls misdrijven beschouwd. 

5. Met het opsporen van feiten, strafbaar 
gesteld bij deze wet, zijn, beha! ve de bij of 
krachtens artikel 141 van het Wetboek van 
Strafvordering aangewezen personen, belast 
a lle ambtenaren van Rijks- en Gemeente
politie, zoomede de ambtenaren der invoer
rechten en accijnzen. 

6. Op feiten, vallende in eene strafbepa
ling dezer wet, zijn niet van toepassing de 
strafbepa lingen , voorkomende in de wetten 
betreffende de invoerrech ten en accijnzen. 

7. Met betrekking tot de in en krachtens 
deze wet gegeven voorschriften zijn de ar
tikelen 5, 6 en 7 der "Crisis invoerwet" 1931 
{Staatsblad N°. 535} van overeenkomstige 
toepass ing. 

8. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, vol gende op dien der afkondi
ging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 7den Augus• 

tus 1933. 
WILHELMINA. 

D e Minister van Economische Zaken, 
T. J. V ers c h u u r. 

{ Uitgeg. 6 S eptember 1933.) 

s. 435. 

7 Augustus 1933. W3T tot wijziging en ver
hooging van het tiende hoofdstuk der 
Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1932. 
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s. 436. 
7 A.ugustus 1933. BESLUIT ter uitvoering 

van artikel 2, vierde lid, der gewijz igde 
wet van 19 December 1931 (Staatsblad 
n° . 527), tot tijdelijke heffing van een 
bijzonder invoerrecht op benzine. 

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

Financi ën van 4 Juli 1933, n°. 238, Afdee
l ing Invoerrechten en Accijnzen ; 

Gezien artikel 2, v ierde lid, en artikel 20, 
derde lid der wet van 19 December 1931 
(Staatsbldd n°. 527) , zooals deze is gewijzigd 
bij de wet van 8 Juli 1932 (Staatsblad n°. 
340); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
1 Augustus 1933, n°. 29); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 5 Augustus 1933, n°. 
69, Afdeeling Invoerrechten en Accijnzen; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. 1. Artikel 1 van Ons besluit van 17 
Januari 1933 (Staatsblad n°. 16) vervalt. 

2. Dit beslu it treedt in werking met in
gang van den dag na dien der dagteekening 
van het Staatsblad, waarin het is geplaatst. 

Onze Minister van Financiën is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad , zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

's-Gravenhage, den 7den Augustus 1933. 

s. 437. 

WILHELMINA. 
De Ministe,· van Financiën, 0 ud. 

(Uitg eg. 16 Augustus 1933.) 

7 Aug,istits 1933. BESLUIT tot vernietiging 
van het besluit van den raad der gemeente 
L eiden van 28 April 1933, tot inwilliging 
van het verzoek van het raadslid D . A. 
van Eck, om aan den burgemeester in
lichtingen te mogen vragen met betrek
ki ng tot het weigeren van toestemming 
tot het houden van een optocht op 1 Mei 
aan het Mei-comité uit de arbeidersbe
weging. 

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

B innen landsche Zaken van 6 Juli 1933, n°. 
9828, Afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Overwegende, dat de raad der ge1neente 
Leiden bij bes! uit van 28 April 1933 heeft 
ingewilligd het verzoek van het raadslid D. 
A. van Eck, aan den burgemeester inlich
tingen te mogen vragen met betrekking tot 
het weig<'ren van toestemming tot het houden 
van een optocht op 1 Mei aan het Mei-comité 
uit de arbeidersbeweging; 

Overwegende, dat de interpellatie nopens 
de redenen, welke den burgemeester er toe 
geleid hebben zijn toestemming tot het hou
den van bedoelde optocht te weigeren, betreft 
diens beleid ter zake van de pol itie; 

Overwegende, dat noch volgens de letter, 
noch vo lgens den geest der gemeentewet aan 
den burgemeester verantwoordelijkheid jegens 
den gemeenteraad is opgedragen nopens het 

door hem gevoerde bele id ter zake van de po
litie in de gemeente; 

0 . dat mitsdien tegen den zin van den 
burgemeester de gemeenteraad geen besluit 
als het onderhavige vermocht te nemen, en 
zulks doende, in strijd heeft gehandeld met 
de gemeentewet; 

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

25 Juli 1933, n°. 29); 
Gelet op het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 1 Augustus 1933, n°. 
14 985, Afdeeling Binnenl andsch Bestuur; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Genoemd besluit van den raad de r gemeente 

Leiden te vernietigen wegens strijd met de 
wet. 

Onze Minister van Binnenl andsche Zaken 
is belast met de uitvoering van d it besluit, 
hetwelk in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 7den Augustus 1933. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
J . A. d e W i l de. 

(Uitgeg. 25 Augustus 1933. ) 

s. 438. 

7 Augustus 1933. BESLUIT tot vernietiging 
van het besluit van den raad der gemeente 
Haarlem van 12 April 1933, tot inwilli
ging van het verzoek van het raadslid 
J oosten om aan burgemeester en wethou
ders vragen te stellen. 

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

Binnenlandsche Zaken van 6 Juli 1933, n°. 
9159, Afdeeling Binnenlandsch Bestuur ; 

Overwegende, dat de raad de r gemeente 
Haa,-/em bij be lui t van 12 April 1933 heeft 
ingewilligd het verzoek van het raadslid 
J oo ten om aan burgemeester en wethouders 
de navolgende vragen te stellen: 

l. Is het aan het College van burgemees
ter en wethouders bekend dat de burgemees
ter verlof heeft geweigerd voor het houden 
van een optocht op Zaterdag 1 Ap1·i l 1933, 
aangevraagd door het bestuur van de F ede
ratie Haarlem van de S.D.A.P ., welke op
tocht bedoeld was als een reclame in verband 
met de verk iezingen voor leden van de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal ? 

2. Indien vraag 1 toestemmend wordt be
antwoord , kan het Coll ege dan aan den raad 
mededeelen, of er door den burgemeester 
vooraf overleg is gepleegd met het College, 
over het al of niet raadzaam zijn van be
doelde verlofweigering? 

3. Indien het overleg, a ls in vraag 2 be
doeld , met het College heeft pi aats gehad, 
kan het College dan mededeelen tot welk ad
vies dat beraad heeft geleid? 

4. Indien de burgemeester zonder raad
pl eging van het College tot bedoelde weige
ring heeft besloten, meent het College dan 
niet, dat een dergelijk optreden van den 
burgemeester, vooral in dezen tijd, kan leiden 
tot prikkeling en ontevredenheid bij een groot · 
deel der bevolking, en dat daardoor een on-
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rust kan ontstaan die eerder leidt tot wanorde 
dan tot orde op de openbare wegen? 

5. Indien vraag 4 bevestigend wordt be-
antwoord, is het College dan bere id , om in 
het belang van de openbare orde, aan den 
burgemees(,er duidelijk te maken dat zijn po-
1 it ioneel bele id in deze niet in het belang is 
van de gemeente, en bij voortzetting van dat 
bele id nader te overwegen, en daarvan mede
deeling te doen aan den raad, van hetgeen 
kan gebeuren om tot een beter beleid te 
komen. 

Overwegende, dat volgens artikel 216 der 
gemeentewet de leden van het College van 
burgemeester en wethouders, ieder afzonder
! ijk en te zam en, aan den raad verantwoor
ding schuldi g zijn en hun a lle verlangde in
! ichtingen verstrekken ter zake van het door 
het Col lege gevoerd bestuur van de huishou
ding der gemeente; 

dat echter de toegestane vragen niet be
treffen het door het Coll ege van burgemees
ter en wethouders gevoerd bestuur van de 
huishouding der gemeente; 

dat de raad derhalve geen toestemming ver
mocht te verleenen tot het stellen van bedoel
de vragen aan het college van burgemeester 
en wethouders en, daartoe besluitende, in 
strijd heeft geh andeld met de gemeentewet; 

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

25 Juli 1933, n° . 30); 
Gelet op het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 1 Augustus 1933, n·0 . 

14986, Afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 

Genoemd beslui t van den raad der gemeente 
Haarlem, te ve rnietigen wegens strij d met de 
wet. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
h~ last met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden 
aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 7den Augustus 1933. 
WILHELMINA. 

De M inister van Binnenl-andsche Zaken, 
J. A. de W i I d e. 

(Uitgeg. 25 Augustus 1933.) 

s. 439. 

9 Augustus 1n33. BESLUIT tot vern ietiging 
van het bes] uit van den raad van Vrie
zenveen d.d. 5 Mei 1933, waarbij aan J . 
H . Vetker aldaar een bouwvergunning is 
verleend. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Social e Zaken en van Binnenlandsche Zaken 
van 19 Juni 1933, n°. 4509 M II.P.B.R., 
afdeeling Volksgezondheid, en van 26 Ju ni 
1933, n°. 11999, afdeeling Binnenlandsch Be
stuur betreffende het besluit van den raad 
van Vriezenveen d.d. 5 Mei 1933, waarbij aan 
J. H. Vetker a ldaar een bouwvergunning is 
verleend; 

Overwegende, dat volgens artikel 6, tweede 
lid, j 0

• artikel 1 van de Woningwet bouw
vergunning moet worden geweigerd indien 
niet wordt voldaan aan de voorschr iften der 

bouwverordening voor de betrokken gemeente, 
voorzoover daarvan geen vrijste Il ing is ver
leend ; 

dat volgens het bouwplan van Vetker een 
regenbak zou worden gemaakt onder een wo
ning, zulks in strijd met het uitdrukkelijk
verbod van artikel 29, lid 5, van de bouw
verordening voor V1·iezenveen, van welk voor
schrift alleen Burgemeester en Wethouders 
vrij stelling kunnen verleen en ; 

dat reeds hi erom - en bij gebreke van vrij 
stelling door Burgemeester en W ethouders -
de vergunning is verleend in strijd met de 
wet; 

Gezien artikel 185 van de gemeentewet; 
Den Raad van State gehoord, advies van 

18 J uli 1933, n°. 37 ; 
Gelet op het nader 1·apport van Onze Mi

ni sters van Sociale Zaken en van Binnen
landsche Zaken van 26 Juli 1933, n°. 5889· 
M/P.B.R., afdeeling Volksgezondheid, en van 
4 Augustus 1933, n°. 15078, afdeeling Bin
Henlandsch Bestuur ; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
vorenbedoeld besluit van den raad van 

Vriezenveen d.d. 5 Mei 1933 te vernietigen 
wegens strijd met de wet. 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast 
met de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

's-Gravenh age, den 9den Augustus 1933. 
WILHELMINA. 

De Ministe,· van Social e Zaken, 
J. R . S I o tem aker de B ruïne. 
De Minister van Binnenlandsche Zaken, 

J. A. de W i Id e . 
( Uitgeg . 5 Septem,be1· 1933.) 

s. 440. 

9 Augustus 1933. BESLUIT tot toepassing
van de artikelen 10 en 12 der Landbouw
Crisiswet 1933 op bloemboll en (Export). 

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

Economische Zaken van den 27 Juli 1933,. 
N °. 9282, Directie van den Landbouw, Af
deeling II; 

Gezien de artikelen 10 en 12 van de Land
bouw-Crisiswet 1933; 

Gehoord den Raad van State (adv ies van 
den 1 Augustus 1933, N°. 35); 

Gehoord de Centrale Commissie, bedoeld in 
artikel 2G van de Landbouw-Crisiswet 1933, 
(advies van den 29 Juli 1933, N°. 20); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van den 8 Augustus 1933, 
N° . 9650, Directie van den Landbouw, Af
deeling II; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. l. Dit besluit verstaat onder: 
1 °. ,,Onze Minister": Onze met de zaken 

van den Landbouw belaste Minister; 
2°. ,,bloembollen": de bollen van hyacin

then, die van tulpen en die van narcissen; 
3°. ,,de vergunning": de vergunning be

doeld in artikel 2, lid 1, van dit besluit; 
4°. ,,aangeslotene": aangeslotene bij een 
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-door Onzen Minister aan te wijzen rechtsper
oonlijkheid bezittend lichaam; 

5° . . ,,soorten": soorten, qualit,eiten, vari&
·t.eiten en maten van bloembollen. 

2. 1. Gedurende het tijdvak, aanvangende 
-den dag, waarop dit beslu it in werking is 
getreden en eindigende den 31 Juli 1934, is 
het uitvoeren van bloembollen verboden, tenzij 
met door of vamvege Onzen Minister te ver
leenen vergunning. 

2. De vergunning kan uitsluit.end worden 
verleend aan een aangeslotene, die heeft vol
daan aan de in artikel 5, lid 1, van dit be
sluit gestelde vereischten. 

3. Onze Minister stelt vast het model van 
-de vergunning. 

3. De vergunning geldt uitsluitend: 
A. voor de hoeveelheid bloembollen, 
a. vermeld in het bewijs van de vergun

ning 
1. in een door Onzen Minister nader vast 

te stellen eenheid, welke verschillend kan zijn 
voor de verschillende soorten; 

2. onderscheiden naar de onderscheidene 
soorten· 

b. v~rkocht voor of boven den door Onzen 
Minister vast te stellen exportprijs. 

B. voor den persoon van den aangeslotene, 
vermeld in het bewijs van de vergunning. 

4. De exportprij s, bedoeld in het vorig ar
-tikel, onder A, b, kan worden vastgesteld: 

a. ver chi llend voor de verschillende soor
ten · 

b.' verschillend naar gelang het den klein
handel, den groothandel of de in het buiten
! and gevestigde groothandelaars-wederverkoo
pers betreft; 

c. voor verschillende landen of groepen van 
landen, met inbegrip van de onkosten van af
levering en invoerrechten. 

5. 1. Ter verkrijging van de vergunning 
moet de betrokkene : 

A . betalen of zich bij geschrift, waarvan 
het model door Onzen Minister wordt vast
gesteld, verbinden jegens een door hem daar
toe aan te wijzen vertegenwoordiger van het 
Landbouw-Crisisfonds op eerst.e aanvraag te 
zullen betalen ten behoeve van dat fonds een 
bedrag, overeenkomende met een door dien 
Minister te bepal en percentage van de fac-

-tuurwaarde der hoeveelheid bloembollen, waar
voor de vergunning wordt verlangd; 

B. overleggen eene volgens door Onzen Mi
nister te stellen regelen opgemaakte factuur 
van de betreffende buitenlandsche levering; 

C. overeenkomstig door Onzen Minist.er te 
. stellen regelen, ten genoegen van een door 
hem daartoe aan te wijzen rechtspersoonlij k
heid bezittend lichaam aantoonen, dat de hoe
-veelheid bloembollen, waarvoor de vergun
ning wordt verlangd, 

a. afkomstig zijn van eene aangeslotene, 
als bedoeld in artikel 1, onder 4°., van het 
Bloembol lensaneeringsplan 1933 (Teelt), 

b. niet beneden een door Onzen Minister 
vast te stellen prijs· op de binnenlandsche 
markt zijn gekocht. 

2. De prijs, bedoeld in het vorig lid van 
,dit artikel, onder C, b, kan verschillend wor
.den vastgesteld voor de verschillende soorten. 

6. Dit beslu it kan worden aangehaald on-

der den titel: Bloembollensaneeringsplan 1933 
(Export). 

7. Dit besluit treedt in werking met in
gang van den tweeden dag na dien der af
kondiging. 

Onze Minister van Economische Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 9den Augustus 1933. 
WILHELMINA. 

De Minister van Econo1nische Zaken, 
T. J. Vers c h u u r. 

(Uitgeg . 19 Augustus 1933.) 

s. 441. 

11 Augustus 1933. BESLUIT tot toepassing 
van de artikelen 8, 9, 10b en 11 der 
Landbouw-Crisiswet 1933 op granen. 

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

Economische Zaken van den 4 Augustus 1933, 
n°. 9544, Directie van den Landbouw, Afdee
ling II; 

Gezien de artikelen 2 en 7 van de Tarwe
wet 1931 en de artikelen 8, 9, 10b en 11 van 
de Landbouw-Crisiswet 1933 ; 

Gelet op het Crisis-Organisatiebesluit 1933 ; 
Gehoord den Raad van State (advies van 

den 8 Augustus 1933, n° . 38); 
Gehoord de Centrale Commissie, bedoeld in 

artikel 25 van de Landbouwcrisiswet 1933 
(advies van den 10 Augustus 1933, n°. 37) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van den 10 Augustus 1938, 
n°. 9930, Directie van den Landbouw, Af
deeling II; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
A. In te trekken het Tarwebesluit 1931. 

met uitzondering van de artikelen 1 en 4 van 
dit besluit; 

B. Te bepalen: 
Art. 1. Dit besluit neemt over de termino

logie van artikel 1 van het Crisis-Organisatie
besluit 1933 en verstaat voorts onder: 

1 °. ,, Tarwemeel of tarwebloem A" : tarwe
meel of tarwebloem voldoende aan eischen 
door Onzen Minister te stellen; 

2°. ,,Tarwemeel of tarwebloem B": alle 
tanvemeel of tarwebloem, niet vallende onder 
,,tarwemeel of tarwebloem A". 

2. Dit besluit geldt voor het tijdvak aan
vangende n1et ingang van den dag van zij n 
in werking treden en eindigende met ingang 
van den eersten Januari 1935. 

3. De invoer van tarwe, rogge, mais, gerst, 
haver en rijst is slechts toegestaan aan een 
door Onzen Minister aan te wijzen Crisis
organisatie. 

4. Het verwerken van tarwe tot ta rwemeel 
of tarwebloem is slechts toegestaan aan hem, 
die als georganiseerde is aangesloten bij de 
Vereeniging voor Inheemsche Tarweafnemers. 

5. Onverminderd het bepaalde bij het vorig 
artikel is het verwerken van tarwe tot tarwe
meel of tanvebloem B slechts toegestaan aan 
hem, die a ls georganiseerde is aangesloten bij 
de vereenig ing N ederlandsche Meelcentrale. 

6. Het verwerken van tarwemeel of tarwe-
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bloem anders dan voor eigen gebruik is 
slechts toegestaan aan hem, die is aangeslo
ten bij de vereeniging Nederlandsche Meel
centrale. 

7. De invoer van meel, bloem, stijfsel, 
glucose, havermout, gort, molenafvallen en 
bakkerijafvallen, geheel of gedeeltelijk af
komstig van tarwe, rogge, maïs, haver, gerst 
en rijst is slechts toegestaan aan een door 
Onzen Minister aan te wijzen Crisis-organi
satie. 

8. De statuten van de vereeniging Neder
landsche M eelcentrale moeten bepalen, dat 
de georganiseerden de door hen binnen het 
Rijk in Europa vervaardigde tarwemeel en 
tarwebloem B slechts mogen verhandelen aan 
de vereeniging ederlandsche Meelcentrale. 

9. Met het opsporen van de overtredingen 
van de Tarwewet 1931 zijn, behalve de amb
tenaren aangewezen in artikel 7 van die Wet, 
belast de Controleurs Tarwewet 1931 en de 
Controleurs Landbouw-Crisiswet 1933. 

10. Dit besluit kan worden aangehaald 
onder den titel: ,,Crisis-Graanbesluit 1933". 

ll. Dit besluit treedt in werking met in
gang van een nader door Ons te bepalen dag, 
met uitzondering van de artikelen 3 en 7 
onder B, welke in werking treden met in
gang van den tweeden dag na dien van de 
a fkondiging van dit besluit. 

Onze Minister van Economische Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en in afschrift zal worden gezonden aan den 
Raad van State. 

's-Gravenhage, den Uden Augustus 1933. 

WILHELMINA. 
De Minister van Economische Zaken, 

T. J. Verschuur. 

(Uitg eg. 12 Augustus 1933. ) 

s. 442. 

11 Augustus 1933. BESLUIT tot vaststelling 
van het tijdstip van inwerkingtred ing van 
eenige bepalingen der Landbouw-Crisis
wet 1933, zooals die wet is gewijzigd bij 
de wet van den 5den Augustus 1933 
(Staatsblad n°. 418). 

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

Economische Zaken, mede namens Onzen Mi
nister van Financiën, van den !Oden Augus
tus 1933, n°. 9974, Directie van den L and
bouw, afdeeling II; 

Gelet op de artikelen 25, lid 1, en 34, lid 1, 
der Landbouw-Crisiswet 1933; 

Mede gelet op Ons besluit van den 17den 
Mei 1933 (Staatsblad n°. 278) , tot vaststel
ling van het tijdstip van inwerkingtreding 
der artikelen 1; 8 en 9; 10, eerste en tweede 
zin; 11 en 12; 25, lid 1 tot en met 5; 26; 
28 tot en met 33 ; 34, lid 1 en 2; 35 en 38 tot 
en met 40 van de Landbouw-Crisiswet 1933; 

Gehoord de Centrale Commissie, bedoeld in 
artikel 25 der Landbouw-Crisiswet 1933 (ad
vies van den l0den Augustus 1933, n°. 36); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
L. & S. 1933. 

De bepalingen der Landbouw-Crisiswet 1933, 
gewijzigd bij de wet van den 5den Augustus 
1933 (Staatsblad n°. 418), treden, voor zoo
ver het tijdstip hunner inwerkingtreding reeds 
niet is vastgesteld bij Ons voornoemd besluit 
van dAn 17den Mei 1933 (Staatsblad n°. 278), 
in werking met ingang van den dag na dien 
der afkondiging van de wet van den 5den 
Augustus 1933 (Staatsblad n°. 418), tot wij
ziging van de Landbouw-Crisiswet 1933. 

Onze MiPisters van Economische Zaken en 
van Financ.ën zijn belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State 
en de Algemeene R ekenkamer. 

's-Gravenhage, den Uden Augustus 1933. 
WILHELMINA. 

De Minister van Econo1nische Zaken, 
T. J. Vers c hu u r. 

De Minister van Financiën, 0 ud. 
(Uitgeg. 12 Augustus 1933.) 

s. 443. 

11 Augustus 1933. BESLUIT ter uitvoering 
van artikel 10b der Landbouw-Crisiswet 
1933. 

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

Economische Zaken van den 4 Augustus 1933, 
n°. 9260, Afdeeling II, Directie van den 
Landbouw ; 

Gezien artikel 10b, lid 2, van de Land
bouw-Crisiswet 1933 ; 

Gehoord de Centrale Co=issie, bedoeld in 
artikel 25 van de Landbouw-Crisiswet 1933 
(advies van den 4 Augustus 1933, n° . 22); 

Gehoord den Raad van State (advies van 
den 8 Augustus 1933, n°. 30) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van den 11 Augustus 1933, 
n°. 9992, Directie van den Landbouw, Afdee
ling II; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 

§ 1. Inl eidende Bepaling. 
Art. 1. Dit besluit neemt over de termino

logie van artikel 1 van het Crisis-Organisatie
besluit 1933 en verstaat voorts onder: 

1 °. ,,Crisisproduct": elk crisisproduct in 
den zin van artikel 1 van de wet; 

2°. ,,Monopoliehouder": elk rechtspersoon
lijkhe id bezittend lichaam, als bedoeld in ar
tikel 10b van de wet; 

3°. ,,Monopolieproduct": elk crisisproduct, 
waarvan de invoer of de uitvoer slechts is 
toegestaan aan een of meer monopoliehou
ders; 

4 °. ,,Prijsverschil" : het verschil tusschen 
den prijs, waarvoor monopoliehouders mono
polieproducten koopen en verkoopen of, voor 
het geval zij monopolieproducten in commis
sie nemen, het co=issieloon, dat zij bedin
gen; 

5°. ,,Richtprijs": de verkoopprijs van cri
sisproducten, waardoor de redelijk te achten 
productiekosten kunnen worden gedekt; 

6°. ,,Handelsdaad": het koopen, verkoopen 

31 
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en in comn11ss1e nemen van monopolieproduc
ten door monopoliehouders, benevens het door 
hen in verband hiermede teekenen, koopen, 
verkoopen, in pand nemen en beleenen van 
wissels en ander handelspapier; 

7°. ,,Contractant": een ieder, met wien 
krachtens erkenrung handelsdaden kunnen 
worden aangegaan. 

§ 2. Van de M onopoliehouders. 
2. Monopoliehouders worden door Ons of 

vanwege Ons door Onzen Minister als zoo
danig aangewezen; zij moeten voldoen aan de 
bepalingen van dit besluit. 

3. Voor zoover bij dit besluit niet het tegen
deel is bepaald, moeten monopoliehouders vol
doen aan de eischen door het Cris is-Organisa
tiebesl u it 1933 aan crisis-organisaties gestelt!. 

4. Bij de statuten of bij aan de goedkeu
ring van Onzen Minister onderworpen regle
ment, dat op de statuten steunt, worden rege
len gesteld overeenkomstig de bepali ngen van 
de vol gende artikelen van dit beslui t. 

5. Monopoliehouders mogen monopoliepro
ducten, niet in- of uitvoeren dan na deze te 
hebben gekocht of in commissie te hebben 
genomen. 

§ 3. Van het Prijsverschil. 
6. Het prij sverschil wordt met inachtne

ming van de navolgende artikelen zoodanig 
bepaald, dat door den producent van inheem
sche cr isisproducten voor deze in het b innen
land zooveel mogelijk de richtprijs kan wor
den bedongen of door middel van een toeslag 
uit de winsten van den monopoliehouder kan 
worden verkregen. 

7. l. Het prijsverschil kan versch illend 
worden vastgesteld naar mate van het land 
van oorsprong of van bestemming der mono
polieproducten. 

2. Bij de vaststelling van het prij sverschil 
moet rekening worden gehouden met de ver
hooging van de productiekosten van crisis
pwducten, welke daarvan het gevolg kan zijn. 

8. Bij de vaststelling van het prijsverschil 
moet worden overwogen, in hoeverre de daar
van te verwachten verhooging van de produc
t iekosten van crisisproducten door den ver
koopprijs van die crisisproducten zal kunnen 
worden gedekt. 

9. Bijaldi en verwacht wordt, dat de door 
het prijsverschil te veroorzaken verhooging 
van de productiekosten van crisisproducten 
niet door den verkoopprijs van die cris ispro
ducten zal kunnen worden gedekt, moeten de 
belangen van de producenten der versch illen
de crisisproducten tegen elkander worden af
gewogen. 

10. Bij de belangenafweging, bedoeld in 
het vorig artikel , moet rekening worden ge
houden met de billijkheid en met de nood
zakelij kheden van een zoo goed mogelijke 
ordening van den L andbouw, in tien zin v~r 
artikel 1, onder 2, der Landbouw-crisiswet 1933. 

ll. Het prijsverschil kan t ijdelij k in strij d 
met de voorgaande artikelen van deze pa.ra
graaf worden vastgesteld, wanneer dit voor 
een regelmatigen afzet van door den monopo-
1 iehouder tot steun van de binnenlandsche 
markt gekochte crisisproducten noodzakelijk is . 

§ 4. Van de Vaststelling van het 
Prijsverschil. 

12. Onze Minister bepaalt het prijsverschil 
van elk monopolieproduct. 

13. Onze Minister kan bepalen, dat het 
prijsverschil van bepaalde mono pol ie producten 
bij een aan zijne goedkeuring onderworpen 
beslui t wordt vastgesteld door het bestuur 
van den betreffenden monopoliehouder. 

§ 5. Van de erkende Contractanten. 
14 . H andelsdaden kunnen slech ts worden 

aangegaan met contractanten, die door den 
monopoliehouder als wodanig zijn erkend, en 
met producenten van crisisproducten. 

15. Erkend wordt ieder natuurlijke en 
rechtspersoon, die zich daartoe opgeeft, tenzij 
hij a ls erkend contractant is uitgesloten. 

§ 6. Van het Handelsreglement. 

16. H et bestuur van den monopoliehouder 
stel t een hande lsreglement vast, dat de voor
waarden bevat, waarop handelsdaden met e r
kende contractanten kunnen worden aange
gaan. 

17. Het handelsreglement behoeft de goed
keuring van Onzen Minister. 

18. H et handelsreglement moet bepalen, 
dat handelsdaden slechts kunnen worden aan
gegaan hetzij schriftel ijk, hetzij op voorwaar
de, dat zij slechts van kracht worden, indien 
zij binnen 24 uur na het aangaan ervan 
schr iftelijk zijn bevestigd. 

19. H et handelsreglement moet bepalingen 
bevatten, welke den monopol iehouder vrijwa
ren voor alle kosten van vervoer en voor alle 
aansprakelijkheid, welke bij overeenkomst 
rechtsgeldig kan worden uitgesloten. 

§ 7. Van de Monopoliewinst. 

20. De winsten der monopoliehouders ko
men overeenkomstig door Onzen Minister te 
stellen regelen ten goede aan het Fonds. 

§ 8. Slotbepalingen. 
21. Dit beslu it kan worden aangeh aald on

der den titel: Crisis-Monopoliebeslu it 1933. 
22. Dit besluit treedt in werking met in

gang van den tweeden dag na dien van zijn 
afkondiging. 

Onze Minister van Economische Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
we lk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en in afschrift zal worden gezonden aan den 
R aad van State. 

's-Gravenhage, den llden Augustus 1933. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken, 
T. J. V ers c hu u r. 

(Uitgeg . 12 Augustus 1933.) 

s. 444. 

11 Augustus 1933. BESLUIT tot toepassing 
van artikel 9 der Landbouw-Crisiswet 1933 
op bloembollen (Handel) . 

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

Economische Zaken van 3 Augustus 1933, n°. 
9550, Directie van den L andbouw, afdeeling 
JI; 
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Gezien art. 9 der Landbouw-Crisiswet 1933; 
Gehoord de Centrale Commissie van advies 

en bijsta'nd in zake de Landbouw-Crisiswet 
1933 (advies van den 5 Augustus 1933, n°. 
30); 

Gehoord den Raad van State (advies van 
den 8 Augustus 1933, n°. 37); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister va.n den 11 Augustus 1933, 
n°. 9991, Directie van den Landbouw, afdee
Jing II; . . 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. 1. In dit besluit wordt verstaan onder: 
1 °. ,,Onzen Minister": Onze met de zaken 

van den Landbouw belaste Minister; 
2°. ,,b loembollen": de bollen van hyacin

then, die van tulpen en die van narcissen; 
3°. ,,de vergunning": de vergunning be

doeld in artikel 2, lid 1, van dit besluit; 
4°. ,,aangeslotene": aangeslotene bij een 

door Onzen Minister aan te wijzen rechtsper
soonlijkheid bezittend lichaam. 

2. l. Gedurende het tijdvak, aanvangende 
den dag, waarop dit besluit in werking is 
getreden, en eindigende 31 Juli 1934, is de 
handel in en a fl evering van voor export be
stemde bloembollen verboden, tenzij met door 
of vanwege Onzen Minister te verleenen ver
gunning. 

2. De vergunning kan uitsluitend worden 
verleend aan door of vanwege Onzen Minister, 
als handelaars in voor export bestemde bloem
boll en erkende aangeslotenen, als bedoeld in 
artikel 1, onder 4° . van het Bloembollen• 
saneeringsplan 1933 (Teelt) . 

3. Onze Minister stelt het model van de 
vergunning vast. 

3. De vergunning geldt uitsluitend: 
A. voor de hoeveelheid bloembollen, door 

Onzen Minister te bepalen en op de door On
zen Minister te bepalen wijze vermeld in een 
bij de vergunning af te geven register, waar
van het model door of vanwege Onzen Mi
ruster wordt vastgesteld; 

B. voor den persoon van den aangeslotene, 
vermeld in het bewijs der vergunning; 

C. voor den tijdsduur in de vergunning ver
meld ; 

D. voor den handel met exporteurs, die 
aangesloten zijn bij een door Onzen Minister 
aan te wijzen rechtspersoonlijkheid bezittend 
lichaam. 

4. Ieder aangeslotene is gehouden om, vol
gens regelen door Onzen Minister te stellen, 
nauwkeurig in het in artikel 3, A bedoelde 
register aanteekening te houden van de hoe
veelheid bloembollen welke hij voor export 
verhandelt en alle voor chriften, welke met 
betrekking tot dat 1·egister door of vanwege 
Onzen Minister worden gegeven, nauwkeurig 
in acht te nemen. 

5. Ieder aangeslotene is verplicht om, vol
gens regelen door of namens Onzen Minister 
te stellen, bij iedere aflevering van voor ex
port bestemde bloembollen, de daarvoor door 
of vanwege Onzen Minister vast te stell en 
verzendingsbiljetten in te vullen, evenals bij 
ontvangst van voor export bestemde bloem
bollen, de ontvangstbiljetten, indien hij zelve 
mede als exporteur optreedt. 

6. Onze Minister is bevoegd maatregelen te 
treffen tot het uitoefenen van toez icht op het 
register en de formulieren, bedoeld in de 
artikelen 4 en 5. 

7. Dit besluit kan worden aangehaald on
der den titel : ,,Bloembollensaneeringsplan 
1933 (Handel)". 

8. Dit besluit treedt in werking met in
gang van den tweeden dag na dien der af
kondiging. 

Onze Minister van Economische Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State. · 

's-Gravenhage, den llden Augustus 1933. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken, 
T. J. Vers c h u u r. 

{ Uitgeg. 21 Augustus 1933.) 

s. 445. 

14 A•ugustus 1933. BESLUIT, houdende be
pal ingen omtrent de vrijstell ing van me
ting van Finsche zeeschepen. 

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

Financiën van 9 Augustus 1933, n°. 77, In
voerrechten en Accijnzen; 

Gezien artikel 6 der wet van 3 Juni 1875 
{Staaljblad n°. 101) , het Koninklijk besluit 
van 21 Augustus 1875 {Staatsblad n° . 146), 
alsmede Onze besluiten van 18 September 
1899 {Staatsblad n°. 208), van 8 Augustus 
1913 {Staatsblad n°. 349) en van 5 October 
1923 {Staatsblad n°. 472); 

Overwegende, dat met de Regeering van 
Finland een overeenkomst is gesloten betref
fende de wederzijdsche erkenning van Neder
landsche en Finsche meetbrieven; 

H ebben goedgevonden en verstaan te be-
palen: . 

Art. 1. Van de meting in Nederland wor
den vrijgesteld de in Finland thuisbehoorende 
schepen, welke zijn voorzien van een meet
brief, door de bevoegde Finsche autoriteit af
gegeven volgens de daar te lande geldende 
voorschriften. 

2. Dit besluit treedt in werking met in
gang van 22 Augustus 1933. 

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

' s-Gravenhage, den 14den Augustus 1933. 

s. 446. 

WILHELMINA. 
De Mini.ster van Financiën, 0 u d. 

(Uitgeg . 18 Augu,<;tus 1933.) 

14 Augustus 1933. BESLUIT, houdende aan
wijzing van het gebouw Plantage Park
laan 15 te Amsterdam, staande onder het 
bestuur van de Vereeniging Centraal Is
raël ietisch Krankzinnigengesticht in Ne
derland, als eene inrichting, die niet als 
krankzinnigengesticht wordt beschouwd, 
ook wanneer daarm meer dan twee krank
zinnigen worden verpleegd. 
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Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Binnenlandsche Zaken van 8 Augustus 1933, 
n°. 7003, Afdeeling Armwezen; 

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

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. 1. H et gebouw Plantage Parkl aan 15 

te Amsterdam wordt onder de voorwaarden, 
vermeld in de volgende artikelen, aangewezen 
a ls eene inrichting, die niet a ls krankzinnigen
gesticht wordt beschouwd, ook wanneer daar
in meer dan twee krankzinnigen worden ver
pleegd. 

Wij behouden Ons voor, die voorwaarden, 
wannee r dit noodig blijkt, aan te vullen of te 
wijzigen. 

2. De voorziening in den geneeskundigen 
dienst geschiedt ten genoegen van Onzen Mi
nister van Binnenlandsche Zaken. 

3. l. Tot de inrichting wordt te allen tijde 
vrije toegang verleend aan den inspecteur, 
door Onzen Minister van Binnenlandsche Za
ken belast met het toezicht. 

2. Het bestuur, de aan de inrichting ver
bonden geneeskundigen, benevens het overige 
aldaar werkzame personeel, geven den in
specteur de door hem verlangde inlichtingen. 

3. Het is verboden de verpleegden ~ be
lemmeren zich schriftelijk te wenden tot de 
hoofden der Departementen van Algemeen 
Bestuur, tot den inspecteur en tot den officier 
vam justitie. 

4. Een verpleegde wordt ontslagen: 
a. op eigen verzoek of op dat van een der 

ouders, ingeval de verpleegde staat onder 
ouderlijke macht of voogdij ; 

b. op schriftelijke verklaring van den ge
neeskundige, of zoo er meer zijn, van den 
eersten geneeskundi ge, dat zijne verpleging 
in de inrichting niet langer noodzakelijk of 
wenschelij k is ; 

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

schriften, welke door Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken ten aanzien van het 
bepaalde in dit artikel mochten worden ge
geven. 

4. l. H et bestuur draagt zorg, dat in de 
inrichting teeds aanwezig is een stel platte
grondteeken ingen, waaruit de bestemming van 
alle vertrekken duidelijk blijkt; deze teeke
ningen worden den inspecteur op verlangen 
ter inzage voorgelegd. 

2. Inzake verander ingen, welke zouden moe
ten leiden tot wijzigingen in de teekeningen, 
bedoeld in het vorig lid, wordt vooraf het 
advies ingewonnen van den inspecteur. 

3. In elk voor meer dan één verpleegde be
stemd slaapvertrek wordt op eene duidelijke 
zichtbare plaats aangegeven het aantal ver
pleegden, waarvoor het vertrek bestemd is. 

4. Door Onzen Minister van Binnenlandsche 
Zaken kunnen nadere voorschriften worden 
gegeven ten aanzien van het bepaalde in het 
l e en 2e lid . 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

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

' s-Gravenhage, den 14den Augustus 1933. 
WILHELM! A. 

De Minister van Binnenlantkche Zaken, 
J . A. de W i 1 de. 

( Uitgeg. 1 September 1933.) 

s. 447. 

Nog niet verschenen. Wordt achterin opge
nomen . 

s. 448. 

14 Aug·ustus 1933. BESLUIT tot nadere wij
ziging van het Koninklij k besluit van 4 
September 1862, Staatsblad n°. 174, hou
dende voorschr iften ter uitvoe1·ing van de 
wet van 21 December 1861, Staatsblad 
n°. 129, regelende de zamenstelling en de 
bevoegdheid van den R aad van State. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de gemeenschappelijke voordracht van 

Onze Ministers van Justitie en van Binnen
landsche Zaken van 28 J uni 1933, 2e Afdee
ling A ., n°. 856, en van 30 Juni 1933, n° . 
13497, afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Overwegende, dat in verband met het in 
werking treden op 12 Juni 1933 van Ons be
sluit van 8 Juni 1933, Staatsblad n°. 311, een 
wijziging noodzakelijk is in artikel 31 van 
het Koninklijk besluit van 4 September 1862, 
Staatsblad n°. 174, gelijk dit luidt ingevolge 
Ons besluit van 16 Juli 1932, Staatsblad n°. 
348; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
25 Juli 1933, n°. 26); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 4 Augustus 1933, 2e 
afdeeling A., n° . 917 en van 9 Augustus 1933, 
n°. 15248, Afdeeling Binnenl andsch Bestuur; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. In artikel 31 van het Koninklijk 

besluit van 4 September 1862, Staatsblad n°. 
174, gelijk dit luidt ingevolge Ons besluit van 
16 Juli 1932 , Staatsblad n°. 348, wordt in 
pl aats van: 

"de achtste tot dat van Economische Zaken 
en Arbeid;" gelezen: 

,,de achtste tot dat van Economische Zaken ; 
,,de achtste A tot dat van Sociale Zaken;". 
2. Dit besluit treedt in werking met in-

gang van den tweeden dag na dien der dag
teekening van het Staatsblad waarin het is 
geplaatst. 

Onze Ministers van J ustitie en van Bi nnen
landsche Zaken zijn belast met de uitvoering 
van dit beslu it, hetwelk in het Staatsblad zal 
worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 14den Augustus 1933. 

WILHELMINA. 
De Minister van Justitie . van Scha i k. 

De Minister van B innenlantkche Zaken, 
De W i Id e. 

(Uitgeg. 1 September 1933.) 
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s. 449. 

16 A_ugustus 1933 . BESLUIT tot vernieti
ging van het besluit van den raad der 
gemeente L onneker van 22 Juni 1933, n°. 
79, t,ot inwilliging van het verzoek van 
het raadsl id H . Krowmenwijk om den 
burgemeester te interpelleeren over het 
door hem, burgemeester, gegeven bevel 
tot uitleid ing van den Duitscher J urock. 

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

Binnenlandsche Zaken van 14 Juli 1933, n° . 
14060, afdeel ing Binnenlandsch Bestuur; 

Overwegende, dat de raad der gemeente 
l, rm.neke,· bij besluit van 22 Juni 1933, n°. 79, 
heeft ingewilli gd het verzoek van het raads-
1 id H . Kromm endij k om den burgemeester te 
inte rpelleeren over het door dezen gegeven be
vel tot uitl e iding van den Dui tscher Jurock; 
dat de burgemeester van L onnekei· heeft ver
klaard tegen de interpellatie bezwaar te heb
ben, en met toepassing van artikel 76 der ge
meentewet bedoeld raadsbeslui t niet ten uit
voer heeft gebracht; 

Overwegende, dat de toegestane interpella
tie betrekking heeft. op het bele id van den 
burgemeester ter zake van de politie; 

dat noch volgens de letter , noch volgens den 
geest der gemeentewet aan den burgemeester 
verantwoordel ij kheid jegens den gemeenteraad 
is opgedragen nopens het door hem gevoerde 
beleid ter zake van de pol itie; 

dat mitsdien tegen den zin van den burge
meester de gemeenteraad geen beslui t tot het 
toestaan van bedoelde interpellatie vçrmocht 
te nemen; 

dat het bovenbedoelde raadsbesluit mitsdien 
in strijd is met de gemeentewet; 

Gelet op artikel 185 der gemeentewet; 
Den Raad van State gehoord, (adv ies van 

1 Augustus 1933, n°. 24); 
Gelet op het nader rapport van Onzen 

voornoemden Minister van 10 Augustus 1933, 
n°. 15194, afdeeling B innenlandsch Bestuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
bovengenoemd besluit van den raad der ge

meente L onneke,· te vernietigen wegens strijd 
met de wet. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
bela t met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblail zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden 
aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 16den Augustus 1933. 
WILHELMINA. 

De M inister van B innenland.se/ie Zaken, 
J . A . d e W i I d e. 

(Uitgeg . l S eptemb.er 1933.) 

s. 450. 

16 Augustus 1933. BESLUIT tot wijzig ing 
van het Koninklijk besluit van 13 Sep
tember 1924 (Staatsblail n°. 448), tot uit
voering van artikel 2 der Vleeschkeurinb"S
wet (Staatsblad 1919, n°. 524). 

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

Sociale Zaken van 19 Juni 1933, n°. 666 E. , 
Afdeel ing Volksgezondheid ; 

Gelet op arti kel 2 der Vleeschkeuringswet 
(Staatsblail 1919, n°. 524); 

Gez ien Ons besluit van 13 September 1924 
(Staatsblail n°. 448); 

Den R aad van State gehoord (advies van 
1 Augustus 1933, n° . 33); 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister van Sociale Zaken van 9 Augustus 1933, 
n°. 869 E., afdeeling Volksgezondheid ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
In Ons beslui t van 13 September 1924 

(Staatsblail n°. 448) de navolgende wijzigin
gen aan te brengen : 

I . Z,, artikel 3 wordt in plaats van: ,,Ko
ninklijk besluit van den 6den Juni 1921 
(Staatsblad n°. 754), rot uitvoering van ar
tike l 19 der Wet" gelezen: ,,Ons besluit van 
JO Juli 1926 (Staatsblail n°. 233), met inacht
neming ten aanzien van bestaande inrich
tingen van het bepaalde in de artikelen 12 
en 13 van dat besluit" . 

IL In artikel 4 wordt in plaats van: ,,Ko
ninklijk besluit van 6 Juni 1921 (Staatsblad 
n°. 754)" gelezen: ,,Ons besluit van 10 Juli 
1926 (Staatsblad n°. 233)". 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast 
met de uitvoering van dit beslu it, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschr ift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

's-Gravenhage, den 16den Augustus 1933. 
WILHELMINA. 

D e M inister vam Sociale Zaken, 
J. R. SI o tem aker d e Bruin e. 

(Ui tgeg. 5 Septem be,· 1933. ' 

s. 451. 

18 Augustus 1933. BESLUIT tot nadere wij 
zig ing van het Koninklijk beslui t van den 
19den October 1922 (Staatsblad n°. 565) , 
waarbij aan de Vereeniging tot opvoeding 
en verpleging van idioten en achterlijke 
kinderen, gevestigd te Utrecht, vergun
ning is verleend rot oprichting van een 
ge t icht voor zwakzinnigen in de ge
meente Noordwijk. 

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

Binnenlandsche Zaken van 14 Augustus 1933, 
n°. 7110, afdeeling Armwezen; 

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

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
I. Ons beslui t van 30 Juli 1932 (Staatsblail 

n°. 417) wordt ingetrokken. 
II. 'fen aanz ien van Ons besluit van 19 

Oot.obe r 1922 (Staatsblail n°. 565), nader ge
wijzigd hij Ons besluit van 12 December 1929 
(Staatsblad n°. 529): 

l e. Artikel 2 wordt gelezen: 
Van voormelde stichting worden zes pavil

joenen en ééne won ing gezamenlijk onder de 
voorwaarden, vermeid in arti kel Sa, aange
wezen a ls eene inrichting, die niet a ls ge
sticht voor zwakz innigen wordt beschouwd, 
ook wanneer daar in meer dan twee zwakzin
nigen worden verpleegd. 

Wij behouden Ons voor die voorwaarden, 
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\vanneer dit noodig blijkt, aan te vullen of te 
wijzigen. 

In de inrichting, bedoeld in het eerste lid , 
mogen niet meer dan 140 zwakzinnigen, 93 
mannelijke en 47 vrouwelijke, verpleegd wor
den. 

Evenwel mogen er gedurende het tijdvak, 
e indigende 31 December 1935 nog 12 manne
lijke en 5 vrouwelijke zwakzinnigen verpleegd 
worden. 

Onze Minister van Binnenl andsche Za ken 
bepaalt, ca de vo ltooiing van elk paviljoen, 
het t ijd tip waarop dit in gebruik mag worden 
genomen en het maximum van het aantal ver
pleegden dat daarin mag worden opgenomen. 

2e. Artikel 3 wordt gelezen: 
In het gesticht voor zwakzinnigen, bestaan

de uit twee paviljoenen, mogen niet meer dan 
136 zwakzinnigen, 101 mannelijke en 35 vrou
welijke, worden opgenomen. 

Evenwel mogen er gedurende het tijdvak, 
e indi gende 31 December 1935, nog 14 man
nelijke zwakzinnigen verpleegd worden. 

Onze '.linister van Binnenlandsche Zaken 
bepaalt, na de voltooiing van elk paviljoen, 
het tijdstip, waarop dit in gebruik mag wor
den genomen en het maximum van het aantal 
verpleegden dat daarin mag worden opgeno
men. 

Onze Minister van Bi nnenlandsche Zaken is 
bela t met de uitvoering van dit be h1it, dat 
in het taatsblad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 18den Augustu 1933. 
WILHELMINA. 

De M iniste,· van B innenlandsche Zaken, 
J . A. de W i Id e. 

(Uitgeg. 1 September 1933.) 

s. 452. 

18 Au(!Ustus 1933. BESLU IT tot plaatsing 
in het Staatsblad van de op 23/28 Juni 
1933 in de N ederl andsche en in de Dui t
sche taal gesloten overeenkomst, houdende 
mildere bepalingen voor het vervoer per 
spoorweg tus chen N ederland en Duitsch
land van goederen, die ingevolge de in
te rnationa le overeenkomst voor het goe
derenvervoer per spoorweg van 23 October 
1924 van het vervoer zijn ui tgesloten, of 
slethts voorwaardelijk ten vervoer toege
laten zijn. 

Wij WILHELM! A, enz. ; 
Overwegende, dat het wenschelijk is om ge

brui k makende van de bevoegdheid, neerge
legd in artike l 4, § 2, van de internationale 
overeenkomst voor het goederenvervoer per 
spoorweg van 23 October 1924 (Staatsblad 
n°. 180 van 1928) in wederzijdsch verkeer 
tusschen Nederland en Duitschland mildere 
bepalingen vast te stellen voor het vervoer 
per spoorweg van goederen, die ingevolge ge
noemde internationale overeenkomst van het 
vervoer zijn uitgesloten, of slechts voorwaar
delijk ten vervoer zijn toegelaten ; 

dat daartoe tusschen Onzen Minister van 
Waterstaat en den Duitschen Rijksverkeers
minister onder dagteekening van 23/28 Juni 
1933 gelij kluidende overeenkomsten in de 
Nederlandsche en in de Duitsche taal zijn ge-
laten, welke op 1 Juli 1933 in werking zijn 

getreden en waarvan een a fdruk bij dit be
sluit is gevoegd; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 11 Augustus 1933, n°. 481, 
Afdeeling Vervoer- en Mijnwezen; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
I. de bekendmaking van deze overeenkomst 

te bevelen door plaats ing van d it besluit in 
het Staatsblad; 

II. onder de aandacht te brengen dat de 
overeenkomst, opgenomen in Staatsblad n°. 
259 van 1931 met ingang van 1 J uli 1933 is 
vervallen. 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de ui tvoering van hetgeen ten deze wordt ver
eischt. 

's-Gravenhage, den 18den Augustus 1933. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, K a I f f. 
(Ui tgeg. 1 Septe,nber 1933.) 

OVEREENKOMST tusschen het Koninkrijk 
der Nederlanden en Duitschland houdende 
,nildere bepalingen voor het vervoer per 
spoorweg in onderling v.erkeer van de 
voorwerpen, die volgens de internationale 
ove1·eenko,nst omtrent het goederenvervoer 
per spoorweg van 28 October 1924 van 
het vervoer zijn uitgesloten of daartoe 
slechts voorwaardelijk zijn toegelaten. 

Op grond van artikel 4, § 2 van de Inter
nationale overeenkomst omtrent het Goederen
vervoer per spoorweg van 23 October 1924 is 
overeengekomen, dat met ingang van 1 Juli 
1933, in het rechtstreeksch verkeer tusschen 
de Spoorwegen van kracht zullen zijn de vol
gende afwijkende bepalingen der voorschrif
ten van de op 1 Juli 1933 in werking tre
dende nieuwe Bijlage I van deze Overeen
komst. 

Inleidende opmerkin g· (tot B ijlage I). 

1. Aan het slot van randgetal 3a wordt het 
volgende toegevoegd: 

Indien samenpakking of samenlading toe
gestaan is, kan voor zulke zendingen een ge
meenschappelijke vrachtbrief worden opge
maakt. In den gemeenschappelij ken vracht
brief moeten de voorwaardelijk ten vervoer 
toegelaten voonverpen afzonderlijk worden op
gegeven en zoodanig worden gekenmerkt, als 
voor het rechtstreeksch verkeer tusschen de 
spoonvegen is voorge chreven. 

KLASSE I. 

Ontplofbare storten. 
l a. Ontploffingsmiddelen .(spring- en schiet-

middelen). 
Op sc hrift. 

2. H et opschrift van deze klasse {vóór 
randgetal 8) wordt a ls volgt gelezen: 

Ia. Ontploffingsmiddel en (Spring- en schiet
middelen) en andere hiermede ove-neenkomen
de ontplofba,·e sto ff en. 

A. Springmiddel en. 
2de groep. 

3. Bij randgetal lla wordt aan het slot 
van het opschrift (achter de woorden "ver-
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voerd mogen worden") het verwijzingsteeken 
1 aangebraoht en daarbij als noot aan den 
voet der bladzijde opgenomen: 

1 Deze springstoffen mogen in verkeer tus
schen Oostenrijk, Italië, Polen, Tsjecho-Slo
wakije en Joego-Slavi ë in hoeveelheden van 
ten hoogste 300 kg in stevige kisten met ten 
hoogste 70 kg bruto-gewicht als stukgoed 
worden vervoerd. 

4 . In randgetal lla wordt verder de noot 1, 
behoorende bij het woord: ,, Tetranitromethy
laniline" in den tweeden zin onder a als volgt 
aangevuld: 

In verkeer tusschen Oostenrijk, Italië, Po
len, Tsjecho-Slowakije en Joego-Slavië mag 
overeenkomstig de voor deze staten geldende 
noot 1 bij het opschrift van het randgetal lla 
Tetranitromethylaniline in hoeveelheden van 
ten hoogste 300 kg in stevige kisten van ten 
hoogste 70 kg bruto-gewicht als stukgoed wor
den ve1·voerd. 

5. In randgetal lla wordt ten slotte nog 
achter het bepaalde onder b ingelascht: 

bb. Genitreerde chloorhydrine (technisch 
Dinitromonochloorhydrine). 

B . Schietrniddelen. 
lste groep. 

6. Randgetal llb wordt als volgt gelezen: 
Schiet1niddelen, die als stukgoed vervoerd 

1nogen wo,·den, en wel: 
a. Roo kzwak gegelatineerd schietkatoen

kruit en nit1·oglycerine houdenil schietkatoen
kruit (met uitzondering van stofvormig of po
reus kruit) mits zij overeenkomstig de voor
schriften van het land van afzending, volgens 
de meest milde voor deze schietmiddelen gel
dende voorwaarden mogen worden vervoerd. 

b. poreus schietkatoenkruit, voor zoover het 
ten opzichte van de ontvlammingstempera
tuur en duurzaamheid aan de eischen van 
het onder a genoemde schietkatoenkruit vol
doet en overeenkomstig randgetal 15a ver
pakt is. 

2de groep. 
7. In rnndgetal llc wordt aan het slot van 

het opschrift (achter de woorden "vervoerd 
mogen worden") het verwijzingsteeken 1 aan
gebracht en daarbij als noot aan den voet dei· 
bladzijde opgenomen: 

1 Deze schietmiddelen mogen in verkeer tus
schen Oostenrijk, Italië, Polen, Tsjecho-Slo
wakije en Joego-Slavië in hoeveelheden van 
ten hoogste 300 kg in stevige kisten van ten 
hoogste 70 kg bruto-gewicht als stukgoed ver
voerd worden. , 

8. In randgetal llc zelf wordt: 
1. het gestelde onder a door het volgende 

vervangen: 
a. Rookzwak, gegelatineerd schietkatoen

kruit tn nitroglycerine houdend schietkatoen
kruit als poreus kruit, indien het niet overeen
komstig rand getal 15a verpakt is; 
• 2. de aanduid ing a door b, b door c en c 
door d vervangen; 

3. de aanhef van den laatsten zin als volgt 
gewijzigd: 

,,De schietmiddelen onder a, b en c be-
doeld, moeten ............ " enz., al in Bijlage I. 

9. Als randgetal lld wordt opgenomen: 
Ud. C. Andere ontplofba1·e sto ff en, welke 

als stukgoed vervoerd rnogen worden. 
N itrocell1dosefilrn-afval, gewasschen en door 

koken onder druk nabehandeld, met een kam
fergehalte van ten minste 2 pct.; bij de duur
zaamheidsproef bij een verhitting gedurende 
2 uren op een temperatuur van 132° C mag 
per gram gewasschen en nabehandelde nitro
cellulosefilm-afval ten hoogste 3 cm3 stik
oxyde worden afgescheiden. 

Vervoersvoorwaarden. 

A. Verpakking. 
10. Achter randgetal 15 wordt opgenomen: 
Genitreerde Ghlo01·hydrine, genoemd onder 

A, 2de groep bb , moet in stev ige, goed ge
sloten metalen vaten worden verpakt, die 
slechts voor 9/10 van hun inhoud gevuld mo
gen zijn en niet meer dan 25 kg genitreerde 
chloorhydrine mogen bevatten. Elk vat moet 
afzonderlijk in een stevige houten kist met 
zaagsel dusdanig geplaatst worden, dat het 
overal door een ten minste 10 cm dikke laag 
zaagsel is omgeven. 

ll. Ach ter randgetal 15a wordt ingelascht : 
poreus schietkatoenkruit, bedoeld onder B, 

lste groep b, moet in blikken of kartonnen 
kokers met niet stevig sluitend deksel ver
pakt worden, waarbij elke koker niet meer 
dan 1 kg kruit mag bevatten. De kokers moe
ten in stevig papier gewikkeld en in duur
zame houten kisten van niet meer dan 25 kg 
inhoud vast verpakt worden. 

H et poreuse schietkatoenkruit mag ook in 
dichte zakken en deze in duurzame houders 
van plaatzink verpakt worden, waarvan de 
mantel aan den binnenkant met 6 mm dik 
karton en ibovendien de bodem en het deksel 
met houten schijven dicht aaneensluitend be
kleed zijn. Een zinken houder mag niet meer 
dan 30 kg kruit bevatten. 

12. Achter randgetal 15b wordt opgeno
men: 

Nit1·ocellulosefilrn-afval, gewasschen en door 
koken onder druk nabehandeld, onder C ge
noemd, moet in dichte papieren zakken en 
deze in duurzame houders van plaatzink wor
den verpakt, waarvan de mantel aan den 
binnenkant met dik karton belegd en de bo
dem en het dekqel met houten schijven be
kleed moeten zijn. Een houder van plaatzink 
mag niet meer dan 30 kg soortgelijk afval 
bevatten. 

13. In randgetal 17 wordt de aanhef ge
lezen als volgt: 

I eder collo met sp1-ing- of schietrniddelen 
der l ste groep en rnet ande,·e onder C ge
noenide ontplofbare stoffen moet van een 
etiket ............ enz. als in Bijl age I; 

14. verder wordt in dit randgetal 17 de 
tweede zin: ,.Bovendien moeten de colli met 
pikrinezuur het duidelijk op chrift "pikrine
zuur" dragen" doorgehaald. 

B . V ervoer en aanbieding ten vervoer. 
15. In randgetal 18 wordt aan het slot 

toegevoegd : 
4. Nitrocellulosefilni-afval, gewasschen en 

àoor kokm onder druk nabelfqnçletd. (C). 
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C. Vrachtbrieven, Verklaringen. 
16. In randgetal 19 wordt in a linea 1 het 

bepaalde onder a als volgt gewijzigd: 
a. bij de spring. en schietmiddelen van de 

1ste g1·oep alsmede bij het nitrocellulosefilm
afval, bedoeld onder C eenmaal rood. 

17. In randgetal 19 wordt verder in a linea 
2 aan het slot de volgende n ieuwe zinsnede 
toegevoegd: 

Bij de andere ontplofbare stoffen, bedo eld 
onder C moet door den afzender op den 
vrach tbrief worden verklaard: ,,samenstelling 
en verpakking voldoen aan de mildere be
pal ingen van de Bijlage I. Internationale 
Overeen komst Goederenvervoer" . 

D. Middelen van vervoer. 
18. In randgetal 20 wordt doorgehaald 

a linea "3. Met lood bedekte wagens mogen 
voor het vervoer van pikrinezuur niet ge
bez igd worden". 

E. Laden en overige voorschri ft en. 
19. In randgetal 21 worden in alinea 1 

doorgehaald de woorden: ,,en met werplooden 
(klasse lb, cijfer 5 B)". 

20. In hetzelfde randgetal wordt verder 
doorgehaald a linea " 2. Met pikrinezuur mo
gen loodhoudende stoffen niet in denzelfden 
wagen worden geladen". 

I b. Munitie. 
21. In randgetal 25 wordt ach ter het ver

mei de onder c opgenomen : 
cc. Voor onmiddellijk gebruik geschikte pa

ti·onen, vo01· het ontwikkelen van gas, damp 
of nevel met sterk prikkelende werking (prik
kelgas-, traangasmunitie en dergel ijke), waar
van de hulzen overeenkomstig b of c zijn ver
vaardigd. 

22. Als nieuw randgetal 26 ee wordt na 
randgetal 26 e opgenomen: 

26ee 1 0a. N evelverwe kkers, die een ontplof
baar slagsas bevatten, voor zoover zij aan de 
bepalingen van het land van afzending vol
doen. 

23 . In randgeta] 26 f wordt de tweede zin 
(,,De samenstelling en verpakking .. .. .......... . 
tot .. , ... . .... .... in staat is over te brengen") 
doorgehaal d. 

Vervoer svoorwaarden. 
A . V erpakking. 

24. In randgetal 27 wordt in a li nea 1 de 
laatste zin gelezen a ls volgt: 

Het bruto-gewicht van een kist met vuur
koord van de cij fers 1 a en 1 b °') mag 100 kg 
niet te boven gaan. 

25. In randgetal 28 wordt in a linea 1 voor 
de woo,,den "houten vaten" ingevoegd: ,,blik
ken k isten of". 

26. In hetzelfde randgetal wordt aan het 
slot van alinea 2 de volgende nieuwe zin toe
gevoegd: 

hulzen v oor randvuurpatronen (voor Flobert 
en soortgelijke vuurwapenen van kle in kali
ber) mogen ook in hoeveelheden van ten hoog
ste 25 000 stuks in één zak van katoen of van 
een soortgel ijke stof zijn verpakt, indien ze 
door het toebinden van den zak zoo vast mo
ge lijk bijeen worden gehouden. De zak moet 

door het beleggen van de buitenste kist met 
gegolfd karton stevig vastl iggen. 

27 . In randgetal 29 wordt a l inea 2 gelezen 
a ls volgt: 

2. De knalsignalen moeten verpakt zijn in 
ki sten, vervaardigd van ten minste 20 mm 
dikke, goed geploegde planken welke door 
middel van houten schroeven w'orden bijeen
gehouden. H et bruto-gewicht van een collo 
mag niet meer bedragen dan 50 kg. 

28. ·In randgetal 35a wordt de vermelding 
,,10 en 11" vervangen door: 

10, 10a en ll. 
29. In randgetal 35b wordt de vermelding 

,,5 B" doorgehaald. 

B. V erklaringen, vrachtbrieven. 
30. In randgetal 36 wordt in a linea 1 a de 

vermelding "5 B" doorgehaald. 
31. In randgetal 37 wordt aan het slot van 

alinea 2 het volgende toegevoegd: 
In de vrachtbrieven voor de munitiën van 

klasse I b, punt l0a, moet door den afzender 
worden verklaard: ,,voldoet aan de mildere 
bepalingen van Bij lage I Internationale Over
eenkomst Goederenvervoer". 

D. Laden. 
32. In randgeta] 43 worden in al inea 1 de 

woorden : ,,en werplooden (punt 5 B)" door
gehaald. 

E. V ervoe,·. 
33. In randgetal 44 wordt de vermelding 

,,5 B" doorgehaald. 
Ic. Ontstekingsrniddelen, vuu1·werk en 

dergelijke . 
34. In randgetal 46 wordt aan het slot het 

volgende toegevoegd: 
h. Electrische ontstekingsl amellen (b .v. voor 

pbotografisch blik'semlichtpoeder) 1. 
De ontstekingssas van elke lamel mag geen 

grooter gewicht hebben dan 30 mg en niet 
meer dan 10 pct. slagkwik bevatten . 

Bij het verwijzingsteeken 1 achter het woord 
bi ikseml ichtpoeder wordt als noot aan den voet 
de r bhdzijde opgenomen: 

l B l iksemlichttoestellen, die in den vorm 
van electrische gloeilampen zijn vervaard igd 
en een slagsas in den vorm van ontstekings
lamell en bevatten. worden niet beschouwd als 
voorwerpen der klasse I o en worden onvoor
waardelijk vervoerd. 

35. In randgetal 48 wordt 
1 . onder d het verwijzingsteeken 1 met de 

daarbij behoorende noot aan den voet der 
bladzijde doorgehaald. 

36 . 2 . . als nieuwe letter e (aan het slot) 
opgenomen: 

e. Gemengd Bliksemlichtpoeder in kl eine 
verpakkingen gereed voor het gebruik met 
niet meer dan 5 g li chtsas, dat geen chloraten 
m ag bevatten . 

V e r v o e r s v o o r w a ~ r d e n. 
A. Vei·pakking. 

37. In randgetal 49 wordt na den zesden 
zin als nieuwe zin opgenomen: 

Voor gemengd bliksemlichtpoeder (punt 3e) 
worden voor colli met een bruto-gewicht tot 5 
kg ook gewone, stev ige houten kisten of, in-
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dien het bliksemlichtpoeder in papieren zak
ken is verpakt, ook stevige kartonverpakking 
toe gel aten . 

38. Als nieuw randgetal 53a wordt opge
nomen: 

53a dd van punt 1 h: 
Tot ten hoogste 72 ont.stekingslamellen in 

één kartonnen verpakking. Ten hoogste 12 
van deze kartonnen verpakkingen moeten tot 
<',én pakket worden vereenigd. 

39. In randgetal 64 wordt aan het slot toe
gevoegd: 

ll. van punt 3 e : 
in papieren zakken; tot ten hoogste 20 van 

deze papieren zakken moeten in een karton
nen verpakking vast verpakt worden. Elke 
kartonnen verpakking moet afzonderlijk of 
met anderen tezamen met geolied papier wor
den omwikkeld. In plaats van papieren zak
ken mogen · ook met kurken gesloten glazen 
buisjes worden gebruikt; deze worden tot ten 
hoogste 3 stuks elk met niet meer dan 1.6 g 
inhoud in schuifkartons dusdanig verpakt, dat 
zij elkander niet aanraken. De overblijvende 
ruimten in de kartons moeten met zachte stof, 
zooals cellulosewatten, houtmeel 1 of soortge
lijke stoffen opgevuld worden . 

40. In randgetal 67 wordt in den eersten 
zin ach ter " l e" toegevoegd: 1h. 

4.1. In randgetal 67 wordt verder achter 
den tweeden zin als nieuwe zin opgenomen: 

Het bruto-gewicht van de kartonnen ver
pakkingen en van de gewone houten kisten 
m~t ge·mengde bl-iksemlichtpoeilers (punt 3e) 
mag 5 kg niet te boven gaan. 

B. Overige voorschrift en. 

42. In randgetal 69 wordt de aanhef van 
alinea 1 gelezen als volgt: 

1. Lucifers van punt 1 a in hoeveelheden 
tot 5 kg en gemengd Bliksemlichtpoeder van 
punt 3 e in hoeveelheden tot 5 kg, di e over
eenkomstig hoofdstuk A - randgetall en 49 
en 64 - zijn verpakt, mogen ......... enz. als 
in Bijl age I. 

43. In randgetal 73 wordt aan het slot 
van a l inea 3 toegevoegd: 

In de vrachtbrieven moet bij de voorwerpen 
van punt 1 h door den afzender worden ver
klaard: ,,de samenstell ing en de verpakking 
voldoen aan <le mildere bepalingen van Bij
lage I Internationale Overeenkomst Goederen
vervoer''. 

I d. Sa1nengeperste, vloeibaar gemaakte of 
onder driik opgeloste gassen . 

44. In rnndgetal 75 wordt onder punt 4 
achter het woord "samen geperste lucht" toe
gevoegd: 

B oorflu oride. 

45. In randgetal 76 wordt onder punt 6 
ach ter het woord " ammoniak" toegevoegd : 
P ropaan, B utaan. 

V e r v o e r s v o o r w a a r d e n. 

B. Otficieel e beproeving van de houders. 

46. In randgetal 82 wordt in alinea 2 b 
de aanhef gelezen a ls volgt : 

b. voor de vloeibaar gemaakte gassen onde,· 
de cijfers 5, 6, 7 en 8 1 

voor koolzuur ............ .. 
vloeibaar oliegas .. ..... .. 
stikstofoxydule 
aeth yleen ...... . 
ch loorwaterstof 
aeth aan ... . 
Z .Gas ........ . 
Propyleen ...... . 
Ammoniak ..... .. ..... . .. . .. . 
Propaan .......... . ...... ..... . 
Chloorkooloxyde (Phos
geen) 
Chloor, T-gas 

190 kg/cm2 
190 
180 
225 
110 

95 
40 
35 
30 
25 

15 
22 

e nz., zooal s in Bijlage I International e Over
eenkomst Goederenvervoer is aangegeven , met 
dien verstande, dat in den met Chlooraethyl 
aanvangenden regel achter "Aethyleenoxyde" 
nog opgenomen wordt: B utaan. 

Als noot (behoorende bij de woorden: ,,der 
cij fers 5, 6, 7 en 8") wordt opgenomen: 

1 In verkeer m et Italië gelden de beproe
vingsdrukken van Bijl age I Internationale 
Overeenkomst Goederenvervoer. 

Verder voor Propaan 
Butaan 

30 kg/cm2 
11 

47. In randgetal 83 wordt onder alinea 3 a 
voor het woord "Chloor" opgenomen: Boor
fluoride . 

C. Uitrusting van de houders ( ventielen, 
opschriften). 

48. In randgetal 86 wordt de laatste zin 
van het tweede gedeelte van alinea 1 gelezen 
als volgt: 

Aan houders voor Boorfl uoride en voor 
vloeibaar of in water opgeloste ammoniak 
worden koperen ventielen niet toegelaten. 

D. Vulling van de houders . 
49. In randgetal 89 wordt in de met "voor 

zuurstof, waterstof" aanvangende zin achter 
het woord "samengeperste lucht" ingelascht: 

Bo01·fluoride" 
" 50. In randgetal 90 wordt de m et "voor 
chloonvaterstof" aanvangende regel gelezen 
a ls volgt: 

voor chloorwaterstof 1 kg vloeistof op elke 
1.50 1 li ter inhoud van den houder. 

Als noot (tot de woorden "op elke 1.50") 
wordt aan den voet der bladzijde opgenomen: 

1 In verkeer met Ita lië bedraagt de toe
l aatbare maximum-vulling 1 k g vloeistof voor 
elke 1.70 liter inhoud van den houder. 

51. A an het slot van dit randgetal 90 
wordt nog opgenomen: 

voor Propaan 1 kg vloeistof voor elke 2.35 
li ter inhoud van den houder. 

voor Butaan 1 kg vloeistof voor elke 1. 92 
1 i t.er inhoud van den houder . 

E. Ove,·ige voorschriften. 
52. In randgetal 99 wordt in cijfer 1 (derde 

zin) en in cij fer 6 het woord "November" 
overal gewijzigd in " October" . 

53. In randgetal 99 wordt verder het ver
melde onder 3 gelezen als volgt: 

3. Voor gassen van cijfer 8: 
open of gesloten wagens: de open wagens 

moeten echter in de maanden April tot en 
met Octobe1· m et dekkleeden geheel zijn over-
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dekt, voorzoover de houders niet in houten 
kisten zijn verpakt. 

54. Het randgetal 103 moet luiden: 
c. ketelwagens met vloeibaar gemaakte gas

sen der cijfers 5, 6 en 7 moeten tegen de in
werking der zonnestralen beschut zijn . 

G. Vervoer. 

55. Het randgetal 111 (met opschrift} 
wordt doorgehaald. 

I. e. Stoffen, welke bij het in aanraking 
komen 'rnet water, ontvlambare of de verbran,. 
ding bevorderende gassen ontwikkelen. 

56. In randgetal 113 wordt aan het slot van 
cij fer 3 (achter het woord "Natriumsuper
oxyde"} het verwijzingsteeken 2 aangebracht 
en als noot aan den voet der bladzijde opge
nomen: 

2 Natriumsuperoxyde bevattende waschmid
delen en dergel ij ke in kleine verpakking van 
niet meer dan 200 gr in waterdichte pakmid
,delen, zooals b.v. loodtubes welke geheel ge
reed voor den verkoop op veilige wijze ver
pakt en met elkander tot een stevig collo 
samengepakt zijn, worden onvoorwaardelij k 
ten vervoer aangenomen. 

KLASSE III. 

On tvlambare stoffen. 

IIIa. Ontvla1nbare vloeistoffen. 

Vervo ersvoorwaa rden. 

A. V erpakking. 

57. Het randgeta l 159 wordt gelezen als 
,>Olgt : 

3. IJzeren of ander metalen vaatwerk mag 
met de onder A 1 genoemde vloeistoffen en 
gemeten bij een temperatuur van 15° C, slechts 
tot 95 pct. van den inhoud gevuld zij n. 

C. Overige voorschriften. 

58. In randgetal 163 wordt aan het slot 
van het bepaalde sub b het verwijzingsteeken 1 
aangebracht en als daarbij behoorende noot 1 

aan den voet der bladzijde opgenomen: 
1 Voor vloeisto ffen, genoemd onde,· A 1b en 

A 2 mag het brutogewicht 300 kg bedragen, 
wanneer de goederen zijn verpakt in sterke, 
d ichte ijzeren vaten, welke aan de beide uit
e inden en in het midden van banden voorzien 
zijn. 

E. Laden. 

59. In randgetal 169 wordt de aanduid ing 
,,5 B" doorgehaald. 

I IIb. Ontvlamba,·e vaste stoffen. 
60 . In randgetal 170 onder 3 wordt het 

woord ,Celluloidwaren" doorgehaal d. 

Vervo ersv oorwa arden. 

A. V erpakking . 

61. In randgetal 174 wordt het woo1·d 
,,Celluloidwaren" doorgehaald. 

C. O·11e1·ige voorschriften. 
62. I n randgetal 179 worden de woorden 

,,volgens handelsgebruik verpakte Celluloid
waren" doorgehaald. 

KLASSE IV. 

Vergiftige stoffen. 
63. In randgetal 180 wordt cij fer "9. Ani

line (Anilineolie}" doorgehaald. 

Vervoersvoorwaarden. 
A. Verpakking. 

64. In randgetal 182 wordt aan het slot 
van alinea f het volgende toegevoegd : 

Verder is bij aanbieding ten vervoer als 
wagenlading van droge, arsenicumhoudende 
plantenbeschermingsmirldelen in colli van niet 
meer da n 25 kg netto-gewicht een verpakking 
in goed sluitende, gevoerde of dubbele zakken 
van taai, sterk papier voldoende;· deze zak
ken moeten verpakt zijn in sterke, duurzame 
en goed sluitende za.kken van jute of soort
gelijke stof, waarop aan de binnenzij de een 
voering bevestigd is van dicht, sterk papier. 

65. Randgeta l 189 wordt doorgehaald. 

B. Overige voorschriften. 
In randgetal 194 wordt doorgehaald: 
66. 1. in a linea 1 b de woorden "en IV, 

cij fer 9" . 
67. 2. in a linea 1 c het cij fer "9". 
68. Randgetal 196 wordt doorgehaald. 

KLASSE V. 

Bij tende stoffen. 
69. In randgetal 203 wordt onder cij fer 6 

achter het woord "Phosphorpentachloride" het 
verwijzingsteeken 2 aangebracht en als daarbij 
behoorende noot aan den voet der bladzijde 
opgenomen: 

2 Phosphorpentachloride (b.v. als inkui li ngs
middel voor groenvoeder} geperst tot blokken 
van een gewicht van niet meer dan 10 kg en 
in goed gelaschte, dichte bussen van plaat
ijzer verpakt, die afzonder lij k of met anderen 
in een krat van latwerk of in een kist zijn 
verpakt, wordt onvoorwaardelij k ten vervoer 
toegelaten, indien in den vrachtbrief ver
Idaard wordt: 

,,Phosphorpentach loride (Inkuil ingsmiddel 
,, voor groenvoeder} verpakt overeenkomstig• 
" noot 2 tot randgetal 203 cij fer 6 der mi ldere 
,,bepalingen van Bijlage I Internationale Over
,,eenkomst Goederenvervoer." 

V ervoersvoor waarden. 

A. Verpakking. 
70. In randgetal 204 wordt de laatste zin 

van de eerste onderalinea 1 gelezen a ls volgt: 
Bij gebruik van houders van glas, aarde

werk of gummi mag het bruto-gewicht van 
een collo ten hoogste 75 kg bedragen. 

K LASSE VI. 

Walging wekkende en lnvalijk riekende 
stoffen. 

71. 1. In randgetal 239, cijfer 3, wordt 
acht.er het woord "beenderen" het verwijzings
teeken 3 aangebracht, terwijl de volgende 
noot wordt opgenomen: 

3 Ontvette beenderen, welke droog zijn en 
geen weerzinwekkende lucht verspreiden, wor
den onvoorwaardelijk ten vervoer toegelaten. 
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2. Bij cijfer 4 in hetzelfde rnndgetal wor
den het verwijzingsteeken 3 en het teeken 3 
bij den desbetreffenden noot gewijzigd in 4. 

Deze overeenkomst treedt 1 Juli 1933 in 
werking. 

's Gravenhage, 23 
Juni 1933. 

Berlijn, 28 

Dui tsche tekst. 

De Rijksv,e1·keersminister, 
w. g. Frhr. Von Eltz. 

De Minister van Waterstaat , 
w. g. Kalff. 

VEREINBARUNG leichte;·er Vorschriften für 
die nach dern Jnte,·na.tiona.len U eberein
kommen üb.er den Eisenbahn-frachtver
keh,- vom ll3 Okto ber 1924 von de,· B e
förderung ausgeschlossenen oder nur be
dingungsweise zugela.ssenen Gegenstände 
in wechselseitigen Verkelvr zwischen den 
Ei.sen~ahnen des Königsreichs der Niede,·
lande und Deutschlands. 

Auf Grund des Artikel 4, § 2 des Interna
tionalen Uebereinkommens über den Eisen
bahnfrachtverkehr vom 23. · Oktober 1924 
wurden für den wechselseitigen Eisenbahn
verkehr nachstehende Abweichungen von den 
Vorschr iften der am 1. Juli 1933 in Kraft 
tretenden neuen Anlage I dieses Ueberein
kommens mit Wirkung vom 1. Juli 1933 
v~reinbart: 

Vorbemerkung (zur Anlage I). 
1. Am Schlusz der Randziffer 3a werden 

folgende Sätze angefügt: 
Wenn das Zusammenpacken oder Zusam

menl aden gestattet ist, so kann für solche 
Sendungen ein gemeinsamer Frachtbrief aus
gefertigt werden. Im gemeinsamen Fracht
brief müssen die bedingungsweise zur Beför
<lerung . zugelassenen Gegenstände besonders 
angeführt und derart gekennzeichnet werden, 
',; ie es für den wechselseitigen Eisenbahnver
kehr vorgeschrieben ist. 

KLASSE I. 
Exploslonsgefährllche Geg·enstänlle. 

Ia. Sprengstoffe (Spreng- und Schieszmit
tel). 

Ueberschrift. 
2. Die Ueberschrift dieser Klasse (vor 

Randziffer 8) wird gefaszt: 
Ia. Sprengsloffe (Spreng- und Schieszmit

tel) 1 und andere - diesen ähnliche - expl o
sions fähig e Stofje. 

A. Sprengmittel. 
2. Gruppe. 

3. In Randziffer lla wird am Schlusz der 
Ueberschrift (hinter den Worten " befördert 
werden dürfen.") das Fusznotenzeichen 1 an
gebracht und dazu als Fusznote gesetzt : 

1 Di ese Sprengstoffe dürfen im Verkehr 
zwischen Osterreich, Ital ien, Polen, der Tsche
choslowakei und Jugoslawien in Mengen von 
höchstens 300 kg in starken Kisten bis zu 
höchstens 70 kg Rohgewicht als Stückgut be
fördert werden. 

4. In Randziffer lla wird ferner die Fusz
note 1 zu dem Worte ,,Tetranitromethylani
li n" im zweiten Unterabsatz unter a wie folgt 
ergänzt: 

Im Verkehr zwischen Osterreich, Italien, 
Polen, der Tschechoslowakei und Jugoslawien 
darf entsprechend der für diese Staaten gül
tigen Fusznote 1 zur Ueberschrift bei der 
Randziffer lla Tetranitromethylanilin in Men
gen von höchstens 300 kg in starken Kisten 
bis zu höchstens 70 kg Rohgewicht a ls Stück
gut befördert werden. 

5. In Randziffer lla wird schlieszlich noch 
hinter den Absätzen unter b eingeschaltet: 

bb. Nitrierte Chlorhydrine (technisches Di
nitromonochlorhydrin). 

B. Schieszmittel. 
1. Gruppe. 

6. Die Randziffer llb wird gefaszt: 
Schieszrnittel, die a.ls Stückgut befördert 

we,·den dürfen, und zwar: · 
a. Rauehschwache, gelatinierte Nitrozellu

losepulver und nitroglyzerinha.ltige Nitrozellu
losepulver (unter Ausschlusz von staubförmi
gem oder porösem Pulver) unter der Voraus
setzung, dasz sie nach den Vorschriften des 
Versandlandes unter den leichtesten, für diese 
Sohieszmittel gültigen Bedingungen befördert 
werden diirfen. 

b. Poröse N itrozellulosepulver, sofern sie 
hinsicht.lich Entzündungstemperatur und Be
ständigkeit den Amforderungen für die unter 
a genannten Nitrozellulosepulver entsprechen 
und gemäsz Randziffer 15a verpackt sind. 

2. Gruppe. 
7. In R andziffer llc wird am Schlusz der 

Ueberschrift (h inter den Worten "befördert 
werden dürfen.") das Fusznotenzeichen 1 an
gebracht und dazu a ls Fusznote gesetzt: 

1 Diese Schiesmittel dürfen im · Verkehr 
zwischen Osterre ich, Italien, Polen, der Tsche
choslowakei und Jugoslawien in Mengen van 
höchstens 300 kg in starken Kisten bis zu 
höchstens 70 kg Rohgewicht als Stückgut be
fördert werden. 

8. In R andzi ffer llc selbst wird: 
1. die Angabe unter a wie folgt ersetzt: 
a. Rauchschwache, gelatinierte N itrozellu

losepulver und nitroglyze,-inha.ltige Nitrnzellu
losepulv,er als po,·öse Pulver, wenn sie nicht 
gemäsz Randziffer 15a verpackt sind; 

2. die Angabe a durch b, b durch c, ·c 
duroh d erset.zt; 

3. der Eingang des letzten Unterabsatzes 
gefaszt : 

"Die Schiesmittel unter a, b und c müssen 
. ............. . " u.s.w. wie in der Anlage I. 

9. Als Randziffer lld wird nachgetragen: 

11d. C. A nde,·e explosionsfähige Stofje, 
die als Stü.ckvut befördert we,,den dü.1-jen. 

Nitrozellulosefilmab/älle, gewa.schen und 
durch Kochcn untc,• Druck nachbehandelt , 
mit e inem K ampfergehalt von mindestens 2 
v.H.; bei der Beständigkeitsprüfung durch 
zweistündiges Erhitzen auf 132° C darf 1 g 
der gewaschenen und nachbehandelten Nitro
zellulosefilmabfälle höchstens 3 cm3 Stick
oxyd abspalten. 
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Beförderungsvorschriften. 
A. V,erpackung. 

10. Hinter Randziffer 15 wird nachgetra
gen: 

Nitrierte Chlorhydrine unter A 2. Gruppe 
bb sind in starke, dicht zu verschlieszende 
Metallgefäsze zu verpacken, di e nur bis zu 
9/10 ihres Fassungsraumes gefüll t sein und 
nicht mehr a ls 25 kg nitrierte Chlorhydrine 
enthal ten dürfen. J edes Gefäsz ist einzeln in 
e inen starken Holzbehälter mit Sägemehl so 
einzusetzen, dasz es überall von einer minde
stens 10 cm starken Schicht des Verpackungs
stoffes umgeben ist. 

ll. Hir.ter R andziffer 15a wird eingeschal
tet: 

Poröses Nit1"0zellulos epulve1· unter B. 1. 
Gruppe b sind in Blech- oder Pappebüchsen 
mit nachg iebigem D eckelverschlusz, deren 
jede n ich t mehr als 1 kg Pulver enthalten 
<larf, zu verpacken. Die Büchsen sind in kräf
tiges Papier einzuwickeln und in haltbare 
Holzbehäl ter von nicht mehr als 25 kg Inhalt 
fest einzusetzen . 

Die porösen Nitrozellulosepulver dürfen 
auch in dichte Säcke und damit in ha ltbare 
Rehälter aus Zinkblech verpackt sein, die 
innen am Mantel mit 6 mm dicker Pappe und 
auszerdem am Boden und Deckel mit Bretter
scheiben dicht ausgefüttert sind. Ein Zink
behälter <larf nicht mehr als 30 kg Pulver 
enthalten. 

12. Hinter Randziffer 15b wird nachge
tragen: 

Nitroz ellulosefilmabfälle, gewaschen und 
durch Kochen untc,· D-ruck nachb ehandelt, 
unter C s ind in dich te Papiersäcke zu ver
packen und damit in haltbare behälter aus 
Zinkblech einzusetzen, die innen am Mantel 
mit dicker Pappe ausgelegt und am Boden 
und D eckel mit Bretterscheiben a usgefü ttert 
sind. Ein Zinkblechbehälter <larf nicht mehr 
als 30 kg Abfälle dieser Art enthalten. 

13. In Randziffer 17 wird der Eingang ge
faszt: 

Jedes Versandstück mit Spren g- oder Schiesz
niitteln der 1. Gruppe und mit anderen ex
plosionsfähigen, Stoffen unter C musz mit 
einem Zette! ...... ... u.s .w. wie in der An-
lage I ; 

14. ferner wird in dieser Randziffer 17 der 
zweite Unterabsatz "Auszerdem müssen die 
Versandstücke mit P ikrinsäu,·e die deutliche 
Aufschrift "Pikrinsäure" tragen" gestrichen. 

B. B ef örderung und Aufgabe. 
15. In Randziffer 18 wird am Schlusz an

gefiigt : 
4 . Nitroz elluloscfilmabfälle, gewaschen und 

durch K ochen unt e1· D ruck nachb ehandelt (C) . 

C. Frachtbriefe, B escheini gungen . 
16 . In R andz iffer 19 wird in Abs. 1 die 

Angabe unter a wie folgt ersetzt : 
a. bei den Sp.-eng- und Schieszmitteln der 

1. Gruppe sowie bei den Nitrozellulosefil,n
abfällen unter C. 

ei runal rot, 
17. In Randziffer 19 wird ferner in Abs. 2 

am Schlusz folgender neuer Unterabsatz an
gefügt: 

B ei den anderen explosions fähigen Stoffen 
unter C musz auf dem Fmchtbrief vom Ab
sender bescheinigt sein : ,,Beschaffenheit und 
Verpackung entsprechen den leichteren Vor
schriften zur Anlage I I.U.G." 

D. B eförderungsmit tel. 
18. In R andziffer 20 wird der Abs. ,,3. Mit 

B lei ausgekleidete oder mit B lei bedeckte 
Wagen dürfen zur Beförderung van Pikrin
säure nicht verwendet werden" gestrichen. 

E. V erladung und sonstige Vorsch?·iften. 
19. In Randziffer 21 wird in Absatz 1 die 

Angabe " und mit Lotkapseln (Klasse lb, 
Ziffer 5 B)" gestuichen. 

20. In derselben Randziffer wird ferner 
der Abs. ,,2. Mit P ikrinsäure dürfen blei

haltige S toffe nicht in denselben W agen ver
la den werden" gestrichen. 

Ib. MU Il i t i O 11 . 

21 . In Randziffer 25 wird hinter der An
ga,be c nachgetragen: 

cc . Fertig e Patronen zur Erzeugung von 
Gas, Da,npf oder Nebel ,nit starke,· Reizwir
kung (Reiz-, Tränengasmunition und dergl.) 
deren Hülsen .entsprechend b oder c herge
stell t sind. 

22. Als neue Randziffer 26ee wird (nach 
.R andziffer 26e) nachgetragen: 

26ee. 10a. N ebelmittel, die einen explo
sionsfähigen Zündsatz enthalten, wenn sie den 
Vorschriften des Versandlandes entsprechen. 

23. In R andz iffer 26/ w ird der zweite 
Untembsatz (,,Die Beschaffenheit und Ver-
packung ......... bis ....... .. zu übertragen ver-
mag.") gestricb en. 

B e f ö r d e r u n g s v o r s c h r i f te n. 

A. V,erpackung. 
24. In Randziffer 27 wird in Abs. 1 der 

letzte Unterabsatz wie folgt gefaszt: 
Das Rohgewicht e ines Behälters mit Zünd

schnüren der Ziffern 1 a und 1 b ot) <larf 100 
kg nicht übersteigen. 

25. In Randziffer 28 wird in Abs. 1 vor 
dem Wort ,Holzfässer" der Zusatz angebracht: 

,,Blechkästen oder" 
26. In derselben Randziffer w ird am 

Schlusz von Abs. 2 als neuer Unterabsatz an
gefügt: 

Randfeuerpatronenhülsen (fiir F lobert und 
dergleichen Kle inkaliber) dürfen auch in 
Mengen von höchstens 25 000 Stück in einem 
Sack aus Baumwolle oder einem ähnlichen 
Stoff e ingefüllt sein, wenn sie durch Ver
schnüren des Sackes mögl ichst festgelegt sind. 
Der Sack musz durch Ausl egen der Ueberkiste 
mit W ellpappe fest gelagert sein. 

27. In der Randziffer 29 wird der Absatz 2 
gefaszt: 

2. Die Knalkapseln sind in K isten aus 
mindestens 20 mm sta1·ken , gespundeten, dich
ten Brettern zu verpacken, die durch Holz
schrauben zusammengehalten sind. 

Klein Versandstück <larf m ehr als 50 kg 
wiegen. 

28. In Randziffer 35a wird die Angabe 
,,10 und 11" ersetzt durch: 

10, 10a und 11. 
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29. In Randziffer 35b wird die Angabe 
,, , 5 11" gestrichen. 

B. JJ escheiniyungen. "F'rachtbriefe. 
30. In Randziffer 36 wird unter Absatz 1 a 

die Angabe ,, , 5 B" gestrichen. 
31. In Randziffer 37 wird am Schlusz des 

Abs. 2 angefügt: 
In den Frachtbriefen zu den Munitions

gegenständen der Klassen I b , Zifje,· 10 a, hat 
der Absender zu bescheinigen. ,,Entspricht den 
leichteren Vorschriftcn zur Anl age I. I.U.G." 

D. V erladung. 
32. In Randziffer 43 wird unter Ab atz 1 

die Angabe "und Lotkapseln (Ziffer 5 B)" 
gesh·ichen. 

E. Beförderung. 
33. In Randziffer 44 wird die Angabe 

,,5 B," gPstr ichen. 
I. c. Zündwaren, "Jt'euerwerkskörper und dergl. 

34. In Ranclziffer 46 wird am Schlusz nach
getrag n: 

h. El ektr isch Züncll amellen (z .B. Für pho
rographische Blitzlichtpulver) 1. Der Zünd
satz der e inzelnen L amelle dar! nicht mehr 
als 30 mg wiegen und nicht mehr als 10 v. H. 
Kna l lquecks il b r enthalten. 

Zu dom Fu znotenze ichen 1 hinter dem 
Wort "Blitzlichtpulver" wird als Fu znote ge. 
setzt: 

1 Blitzlichtvorrichtungen, die nach Art elek
trischer Glühlampen hergestellt sind und 
einen Zündsatz nach Art der Zündlamellen 
enthalten, geiten nichL als Gegenstände der 
Klasse Ic und werden bedingungslo beför
dert. 

35. In R andziffer 48 wird 
1. unter d das Fusznotenzeichen 1 mit der 

dazug hörigen Fusznote gestrichen, 
36. 2. Als neue,· Buchstabe e (am Schlusz) 

uachgetragen: . 
e. Ge,nischte Bli tzlichtpulver in gebrauch

fertigen Einzelpackungen mit nicht mehr als 
5 g Leuchtsatz, der kei ne Chlorate enthal ten 
dar!. 

Be f ö r cl e r u n g s v o r c h r i f te n. 
A. Verpackung. 

37. In Randziffer 49 wircl hinter dem 
sechsten Unterabsatz a]s neuer nterab atz 
nachgetragen: 

Bei gernischten Blitzlichtpulvern (Ziffer 3e) 
s incl bei Versanclstücken bis 5 kg Rohgewicht 
auch gowöhnl iche, feste Holzkisten oder, wenn 
die BI itzl ichtpul ver in Papierbeute l verpackt 
s ind, auch starke Pappkarrons zuläss ig. 

38. Als neue RandziffeL· 53a w it·d nac h ge
tragen: 

53a à,d zu de·r Ziffer lh: 
Zu höchsten 72 Zündlamellen in einen Kar

ron. Höchsten 12 dieser Karrons sincl zu 
einem Paket zu vereinigen. 

39. ln Ranclziffer 64 wird am Schlusz an
gefügt: 

ll der Zi/ f,er 3 e : 
in Papierbeutel; bis zu 20 solcher Papier

beutel sind in Pappkarrons lest einzulegen; 
die Kartons sind einzeln oder zu mehreren 
mit Olpapier zu umhüllen. An telle det 

Papierbeutel dürfen auch mit Korkstopfen 
rnrschlcissene Glasröhrchen verwendet werden; 
diese sind zu höchstens 3 Stück mit nicht 
mehr a ls je 1,6 g Inha lt in Schiebekartons so 
unterzubringen, dasz sie sich einander nicht 
berühren. Der freie Raum in den Kartons ist 
mit weichem Stoff, wie Holzzellstoffwatte, 
Holzmehl 1 oder dergleichen fest auszufüllen. 

40. In Randziffer 67 wird im ersten Unter
absatz hinter "1 e," e ingefügt: 1 h. 

41. In Randziffer 67 wircl fem er hinter 
dem -zweiten unterabsatz als neuer Unter
absatz nachgetragen: 

Das Rohgewicht der Pappekartons und der 
!,"ewöhnl ichen Holzkisten mit gemischten Blitz
lichtpulvern ( Ziffer 3 e ) <larf 5 kg nicht über
ste igen. 

B. Sonstige Vorschriften . 
42. In R andziffer 69 wird der Eingang des 

Abs. 1 ge.faszt : 
1. Zündhöl zer der Zij/er 1 a. in Mengen 

bis 5 kg und gemischte Blitzlichtpulver der 
Zij/er 3 e in Mengen bis 5 kg die gemäsz 
Abschnitt A - Randziffern 49 und 64 
verpackt sind, di.irfen ............ u.s.w. wie in 
der Anlage I. 

43. In R andziffer 73 wird am Schlusz des 
Abs. 3 angefügt: 

In den Frachtbriefen musz bei den Gegen
ständen der Zi fler 1 h vom Absender be-
8cheinigt sein: ,,Die Beschaffenheit und die 
Verpackung entsprechen den leichteren Vor
schriften zur Anlage I. I.U.G." . 

I tl. Verdichtete, verfl üssigte oder unter 
Druck gelöste Gase. 

44. In R andz iffer 75 wird unter Ziffer 4 
hinter dem VVorte "Pre zluft", e ingefügt: 

B o,·fl uorid. 
45. In Randziffer 76 wird unter Ziffer 6 

hinter dem Worte "Ammoniak", eingeschal-
tet: Propan, Butan. 

B e f ö r d e r u n g v o r s c h r i f t e n. 

B. A mtliche P rüfung d er Gefäsze. 
46. In Randziffer 82 wird unter Ab . 2 b 

der Eingang gefaszt: 
b. bei den verflü ssiyten Oasen der Zi ffern 

5, 6, 7 und 81: 
bei Kohlensäure .... ... .... ......... 190 kg/cm2 
" verflüssigten Olgas ........ . 190 
" Stickoxydul ....... ..... ..... ... 180 

" Athylen ....... ....... ... .......... 225 
" Chlorwasserstoff ............. 110 

Athan ..... .... .................... 95 
., Z-Gas 40 
" Propylen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 

Ammoniak ..... ... ...... .. ... .. . 30 
" Propan .... .. .. . .... .... ... ....... 26 
,, Chlorkohlenoxyd (Phos-

gen) ............................ 15 
" Chlor, 'l'-gas ........... ... .. ... 22 

usw. wie in der Anlage I I.U.G. mit des Masz. 
gabe, dasz in der mit "Chloräthyl" beginnen
den Zei le hinter "Athylanoxyd" noch einge
schaltet wird: Butan. 

Als Fusznote (zu den Worten "der Ziffern 
5, 6, 7 und 8") wird gesetzt: 

1. Im Verkehr mit Italien geiten die 
Probedrucke der Anlage I. I.U.G.; ferner 
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bei Pro pan .. .... .. .. .. . .. . .. . . .. .. ... 20 kg/cm2 
Butan .......... ................... 11 

47. In Randziffer 83 wird unter Abs. 3 a 
vor dem Worte "Chlor", eingeschaltet: Bor. 
fl uorid. 

C. A usstattung der Gejäsze (Ventile, A uj. 
schriften). 

48. ln R andziffer 86 wird der ]etzte Satz 
des zweiten Unterabsatzes des Abs. 1 gefaszt : 

An Behältern für Borfluorid und für ver• 
flüssigtes oder in Wasser gelös(es A 1nmoniak 
sind Ventile aus Kupfer unzuläss ig. 

D . Ji'ülling der Gefäsze . 

49. I n Randz iffer 89 wird in dem mit 
,,für Sauerstoff, Wasserstoff beginnenden Ab. 
atz hinter dem Worte " Preszluft" eingefügt: 

B orfluorid. 
50. I n Randziffer 90 wird die mit "für 

Chlorwasserstoff" beginnende Zei Ie gefaszt: 
für Chlorwasserstoff 1 kg Flüss igkeit für 

je 1,501 Li ter Füllungsraum des Gefäszes. 
Als Fusznote (zn der Angabe " für je 1,50") 

wird gesetzt: 

1 Im Verkehr mit Italien beträgt die zu
lä sige höchste Füllung 1 kg. Flüssigkeit für 
je 1,70 Liter Füllungsraum des Gefäszes. 

51. Am Schlusz dieses Randzi ffer 90 wird 
noch nachgetragen: 

für Propan 1 kg F lüssigkeit für je 2,35 
Liter Füllungsraum des Gefäszes. 

für Butan 1 kg Flüssigkeit für je 1,92 
Li ter Füllungs raum des Gefäszes. 

E. Sonstige Vorschri/ten. 

52. In Randz iffer 99 wird Z iffer 1 ( dritter 
Unterabsatz) und in Ziffer 6 jedes Mal das 
Wort " N ovember" ersetzt durch: Oktober. 

53. I n Randziffer 99 wird ferner die An
gabe unter 3 gefaszt: 

3. Für Gase der Z iffer 8: 
off ene oder gedeckte Wagen ; die off enen 

W agen müssen jedoch in den Monaten Apri l 
bis Oktober einschlieszlich mit Decken ganz 
e ingedeckt sein, sofern die Gefäsze nicht in 
Holzkisten verpackt sind. 

54. Die R andziffer 103 wird gefaszt: 
c. Behälterwagen mit verflüssigten Ga.sen 

der Ziffern 5, 6 und 7 müssen gegen die 
Wit·kung der Sonnenstrahlen geschützt sein. 

G. B eförderung. 
55. Die R andziffer 111 (nebst U eberschrift) 

wird gestrichen. 
I. e. Stofje, die in Berührun g mit Wasser 

entzündliche oder die V,erbrennung unter
stützende Gase entwickeln. 

56. In Randziffer 113 wird in Ziffer 3 am 
Schlusz (hinter dem Worte "Natriumsuper
oxyd" das Fusznotenzeichen 2 angebracht und 
dazu als Fusznote gesetzt: 

2 Kleinpackungen von natr iumsuperoxyd
haltigen Waschm itteln oder dergl. - Inhalt 
der e inzelnen Packung nich über 200 g - , 
in wasserd.ichten Behältern, wie z.B. Ble i
tuben, verkaufsfert ig sicher verpackt und in 
fester Sammelpackung, werden bedingungslos 
befördert. . 

KLASSE III. 
Entzündbare Stofre. 

IIIa. Brenn bare Flüssigkeiten. 
B e f ii r d e r u n g s v o r s c h r i f t e n. 

A. V erpackung. 
57. Die R a ndziffer 159 w ird gefaszt: 
3. Gefäsze aus Eisenblech oder Blech aus 

anderem Metall diirfen mit den unter A 1 be
zeichneten Flüssigkeiten nur bis 95 v. H. des 
Rauminhal tes bei 15° C gefüllt werden. 

C. Sonstir,e Vorschri/ten. 
58. In Randziffer 163 wird am Schlusz des 

U nterabsatzes b das Fusznotenzeichen 1 an
gebracht und dazu als Fusznote gesetzt: 

1 Für Flüssir1kciten unter A 1 b und A 2 
darf das R ohgewich t bis zu 300 kg betragen, 
wenn s ie in starke, dichte Eisenfässer m it 
R eifen an beiden Enden und in der Mitte 
verpackt sind. 

E. Verladung. 
59. In R andziffer 169 wird die Angabe 

,,5 B," gestrichen. 
IIIb. E ntzündbare feste Stofj e. 

60 . In R andziffer 170 unter 3 wird das 
Wort " Z elluloidwaren; " gestrichen. 

B e f ö r d e r u n g s v o r s c h r i f te n . 
A. Verpaclmng. 

61. In R andziffer 174 wird das Wort " Z el
luloidwaren," gestrichen. 

C. Sonstige Vorschri/t en. 
62. In Randziffer 179 wird die Angabe 

,.handelsüblich verpackten Z elluloidwaren," 
gestrichen. 

KLASSE I V. 
Glrtlge Stofte. 

63. In Randziffer 180 wird die Ziffer " 9. 
A nilin (Anilinöl)" gestrichen. 

B eförderungsvorsc hriften. 
A. Verpackung. 

64. In R andz iffer 182 wird am Schlusz des 
Absatzes f angefügt: 

Ferner genügen bei Aufgabe a ls Wagen
ladung für f.este, arsenhaltige Pflanzenschutz
mittel bei Packungen von nicht mehr als 25 
kg R eingewicht sicher zu verschlieszende, ge
fü tterte oder dop pel te Beutel aus zähem, star
ken Papier; die B ut.el m ü sscn in starke, 
haltbare und sicher zu verschliezende Säcke 
aus Jute oder e inem ähnliche Stoff, d ie mit 
e iner fest mit ihnen verbundenen Einlage aus 
dich ten, starken P ap ier versehen sind, e inge
setzt sein. 

65. Die R a ndziffer 189 wi rd gestrichen. 

B . Sonstige Vorschriften. 
66. In R andziffer 194 wird 1 in Ab a tz 1 b 

die Angabe "und IV, Ziffer 9"; 2 in Abs. 1 c 
die Ziffer " 9," gestrichen. 

68 . Die R andziffer 196 wird gestrichen. 

KLASSE V. 
Atzen<le Stoffe. 

69. In Randziffer 203 wird unter Z iffer 6 
hinter dem Worte "Phosphorpentachlorid" 
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das Fu znotenzeichen 2 angebracht und dazu 
als Fusznote gesetzt: 

2 Phosphorpentachlorid (z.B. als Silierungs
mittel für Grünfutter) in Blöcke von nicht 
mehr als 10 kg Gewicht gepreszt und in zu
geschweiszte, dichte Schwarzblechtüchsen ver
packt, die einzeln oder zu mehreren in einen 
Lattenverschlag oder in eine Kiste eingesetzt 
sind, wird beclingungslos befördert, wenn in 
Frachtbrief be cheinigt ist: 

"Phosphorpentachlorid (Si l ierungsmittel _ für 
Grünfutter) gemäsz Fusznote 2 zu Randz1ffer 
203 Ziffer 6 der leichteren Vorschri ften zur 
Anlage I I.U.G. verpackt." 

Beförderungsvorschriften. 

A. VMpackung. 
70. In Randziffer 204 wird der letzte Satz 

des ers ten U nterabsatzes von Abs. 1 gefaszt: 
Bei Verwendung von Gefäszen aus Glas, 

Ton oder Rohgummi darf das Rohgewicht 
eines Versandatückes 75 kg nicht übersteigen. 

KLASSE VI. 

Ekelerregende und übelrlecbende Stofre. 
71. l. In Randziffer 239, Ziffer 3, wird 

hinter dem Worte "Knochen" das Fusznoten
zeichen 3 angebracht und dann folgende Fusz
note e ingeschaltet : 

3 Entfettete Knochen, welche trocken sind 
und keinen Fäulnisgerucht verbreiten, sind 
bedingungslos zur Beförderung zugelassen. 

2. Bei Ziffer 4 daselbst werden das Fusz
notenzeichen 3 und die bezügliche Fusznote 3 
mit Notenzeichen 4 bezeichnet. 

Die vorstehende Vereinbarung tritt am 1 
Juli 1933 in Kraft. 

's-Gravenhage, 23 
-------- Juni 1933. 
Berlin, 28 

s. 453. 

Der Reichsverkehrsminister, 
w. g. Frhr. Von Eltz. 

De Minister van Waterstaat, 
w.g. Kalff. 

J 8 A u~·ustv.s 1933. BESLUIT ter uitvoering 
van artikel 12 der Landbouw-Crisiswet 
1933. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Economische Zaken en van Financiën van den 
5 Augustus 1933, n°. 9224, Directie van den 
Landbouw, afdeeling II, en van den 8 Augus
tus 1933, n°. 105, afdeeling Generale The
saurie· 

G&,i~n artikel 12 van de Landbouw-Crisis
wet 1933; 

Gehoord de Centrale Commissie, bedoeld in 
artike l 25 -van de Landbouw-Crisiswet 1933 
(advie van den 29 Juli 1933, n°. 19) ; 

Gehoord den Raad van State (advies van 
den 8 Augustus 1933, n° . 29); 

Gelet op het nader rapport van Onze voor• 
noemde Ministers van den 17 Augustus 1933, 
n°. 10253, Directie van den Landbouw, afdee-

ling II en van den 18 Augustus 1933, n°. 113, 
afdeel ing Generale Thesaurie; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 

§ l. I nleidende bepaling. 
Art. l. Dit beslu it verstaat onder: 
1 °. ,,Wet": de Landbouw-Crisiswet 1933; 
2°. ,,Onze Minister": Onze met de zaken 

van den Landbouw belaste Minister; 
3°. ,,het Fonds" : het Landbouw-Crisisfonds, 

bedoeld in artikel 2 van de wet; 
4°. ,,Crisis-product": elk door of krach

tens de wet als zoodanig aangewezen voort
brengsel; 

5°. ,,Crisis-Organisatie": elk door Ons of 
vanwege Ons door Onzen Minister krachtens 
artikel 11 van de wet als zoodanig aangewe
zen rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam. 

§ 2. Van de H effingen. 
2. Door Ons kan overeenkom tig de bij dit 

besluit gestelde regelen als voonvaarde, waar
onder krachtens de artikelen 9 en 10 van de 
wet het voortbrengen, in voorraad hebben, 
vervoeren en verwerken, of verhandelen en 
uitvoeren van een crisis-product wordt toege
staan, mede worden gesteld het betalen van 
een geldsom of het aangaan van de verplich
ting daartoe. 

3. Bepaald moet worden, dat de betaling 
moet gesch ieden of de verplichting daartoe 
moet worden aangegaan ten behoeve van het 
Fonds en aan of jegens door Onzen Minister 
a ls vertegenwoordigers van het Fonds aange
wezen ambtenaren of crisis-organisaties. 

4. Bepaald moet worden, dat de betaling 
moet geschieden of de verplichting tot beta-
1 ing moet worden aangegaan, voordat de han
deling, welke op een dezer voorwaarden is 
toegestaan, wordt begonnen. 

5. Bepaald kan worden, dat de verplich
ting tot het betalen van een geldsom, schrif
telijk moet worden aangegaan met gebruik
making van een door of vanwege Onzen Mi
nister vast te stellen model. 

6. Het bedrag van de geldsom welke be
taald moet worden of tot betaling waarvan de 
verplichting moet worden aangegaan, wordt 
door Onzen Minister vastgesteld. 

7. De grootte van het in het vorig artikel 
bedoelde bedrng kan afhankelijk worden ge
steld van de plaats waar, het tijdstip waarop, 
den tijd gedurende welken en de veelvuldig
heid waarmede de handelingen, bedoeld in 
artikel 2 van dit besluit, worden verricht, als
mede van de hoeveelheid en de kwaliteit der 
crisis-producten, ten aanzien waarvan voor
melde handelingen worden verricht, en van 
den omvang en den aard van het bedrijf of 
den . handel van hem, die voormelde hande
lingen verricht. 

§ 3. Van het stellen van zekerheid. 
8. Ingeval een voorwaarde, als bedoeld in 

artikel 2 van dit besluit, bestaat in het aan
gaan van de verplichting tot betaling van een 
geldsom, kan worden bepaald, dat die ver
plichting slechts mag worden aanvaard, in
dien door hem, die haar aangaat, eene door 
of vanwege Onzen M inister te bepalen per
soonl ijke of zakelijke zekerheid w01·dt gesteld. 
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§ 4. Van rekening en verantwoording. 

9. Zij , die krachtens dit besluit optreden 1 

.als vertegenwoordigers van het Fonds, doen 
rekening en verantwoording volgens door On
zen Minister te stellen regelen. 

§ 6. Slotbepalingen. 
10. Dit bes luit kan worden aangehaald 

onder den titel Crisis-Heffingsbesl uit 1933. 
ll. Dit besluit treedt in werking met in

gang van den tweeden dag na dien van zijn 
.afkondiging. 

Onze Ministers van Economische Zaken en 
van Financiën zijn belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal 
worden geplaatst en in afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 18den Augustus 1933. 
WILHELM! A. 

De Minister van Economische Zaken, 
T. J . Vers c h u u r. 

'S. 454. 

De Minister van Financiën, 0 ud. 
(Uitgeg. 21 Augustus 1933. ) 

23 Augustus 1933. BESLUIT tot toepassing 
van artikel 10b der Landbouw-Crisiswet 
1933 op aardappelen, fruit, zuidvruchten 
en ,varmoe-;;erijgewassen. 

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

Economische Zaken van den 1 Augustus 1933, 
n°. 9487, D irectie van den Landbouw, Afdee
ling II; 

Gezien artikel 10b van de Landbouw-Crisis
wet 1933; 

Gehoord de Centrale Commissie, bedoeld in 
.artikel 25 van de Landbouw-Crisiswet 1933 
(advies van den 4 Augustus 1933, n°. 28); 

Gehoord den Raad van State (advies van 
.den 8 Augustus 1933, n°. 34) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van den 19 Augustus 1933, 
n°. 10377, Directie van den Landbouw, Af
.deel ing II ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. 1. Voor de tijdvakken aanvangende 

:met ingang van nader door Ons te bepalen 
dagen en eindigende op 1 J anuari 1935 is de 
invoer van aardappelen, fruit, zuidvruchten 
en warmoezerijgewassen, bewerkt of onbe
werH, verwerkt of onverwerkt, slechts toege
staan aan de Nederlandsche Groenten- en 
Fruitcentrale. 

2. De aanvang van· de in het vorig artikel 
bedoelde tijdvakken kan verschillend worden 
bepaald voor de verschillende in dat artikel 
bedoelde producten, benevens voor de ver
schillende soorten, kwaliteiten, bewerkingen 
en verwerk ingen van die producten. 

3. Ten aanzien van appelen, peren, prui
men, perziken, druiven, abrikozen, bananen, 
citroenen, mandarijnen en sinaasappelen vangt 
'.het in artikel 1 van dit besluit bedoelde tijd
vak aan met ingang van den dag van het in 
werking treden van dit besluit. 

4. Dit besluit kan worden aangehaald on
.der den t itel ,,Crisis-Tuinbouwbesluit 1933 I". 

.5. D it besluit treedt in werk ing met ingang 

van den tweeden dag na dien van zij n a f
kond iging. 

Onze Minister van Economische Zaken is 
belast met de uitvoering van d it bes luit, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en in afschrift zal worden gezonden aan den 
Raad vam State. 

's-Gravenhage, den 23sten Augustus 1933. 
WILHELMI N A. 

D e Minister van Economische Zaken, 
T. J . V e r s c h u u r. 

(Uitgeg. 26 Augustus 1933.) 

s. 455. 

23 Augustus 1933. BESLUIT tot intrekking 
van het Koninkl ijk beslu it van 11 Sep
tember 1923 (Staatsblad n°. 439), laatste
lijk gewijzigd bij Koninklijk besluit van 
28 December 1932 (Staatsblad n°. 652), 
en tot vaststel! ing van de Regelen voor 
de Rijkslnveekscholen, bedoeld in artikel 
12, eerste lid, der wet van 17 Augustus 
1878 (Sta.atsblad n°. 127) en artikel 212 
der Lager-onderwijswet 1920. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 11 
Juli 1933, n°. 63933, afdeel ing Lager Onder
wijs Algemeen; 

Overwegende dat, zoolang de in artikel 147, 
vijfde lid, en artikel 156, tweede lid, der 
Lager-onderwijswet 1920 bedoelde algemeene 
maatregelen van bestuur niet zij n afgekon
digd, hetgeen in deze artikelen omtrent het 
eindexamen der Rijkskweekscholen en der bij
zondere kweekscholen is bepaald, door Ons 
ingevolge artikel 210ter, onder a I , dier wet 
geheel of ten deele van toepassing kan wor
den verklaard op lnveekscholen, ingericht over
eenkomstig de wet van 17 Augustus 1878 
(Staatsblad n°. 127); 

dat Wij Ons bij artikel 214bis der Lager
onderwijswet 1920 hebben voorbehouden, met 
inachtneming van de beginselen, neergelegd 
in de artikelen 210 tot en met 214 dier wet, 
in de algemeene maatregelen van bestuur be
treffende de onderwijzersopleiding de wijzi
gingen aan te brengen, welke door het d ienst
belang gevorderd worden ; , 

en dat herz iening wenschelijk is van Ons 
besluit van 11 September 1923 (Staatsblad 
n°. 439), zooals dit laatstelijk werd gewijzigd 
en aangevuld bij Ons besluit van 28 December 
1932 (Staatsblad n°. 652), tot vaststelling van 
de Regelen voor de R ijkskweekscholen, be
doeld in artikel 12, eerste l id, der wet van 
17 Augustus 1878 (Staatsblad n°. 127); 

Den Raad van State gehoord, advies van 1 
Augustus 1933, n°. 26; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 18 Augustus 1933, n° . 
7528, afdeeling Lager Onderwijs Algemeen; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
1°. vast te stellen de Regelen voor de 

Rijkskweekscholen voor onderwijzers en onder
wijzeressen, bedoeld in artikel 12, eerste lid, 
der wet van 17 Augustus 1878 (Staatsblad 
n°. 127) en artikel 212 der Lager-onderwijs
wet 1920, zooals die bij dit besluit zijn ge
voegd; 
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2°. in te trekken Ons besluit van 11 Sep
tember 1923 (Staatsblad n°. 439) , zooals dit 
laatstelijk werd gewijzigd en aangevuld bij 
Ons besluit van 28 December 1932 (Staatsblad 
n°. 652). 

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

's-Gravenhage, den 23sten Augustus 1933. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en W etenschappen, 

Marchant. 
( Uitgeg. 29 Augustus 1933.) 

REGELEN voor de Rijkskweekscholen voor 
onde,·wijzers en onde,·wijzeriessen, bedoeld 
in artikel 12, eerste l id, der wet van 17 
Augustus 1878 (Staatsblad n°. 127) en 
artikel i!. 12 der Lager-onderwijswet 1920. 

§ 1. Algemeene bepalingen. 

Art. 1. 1. In deze Regelen wordt verstaan 
onder: 

"Onze Minister" de Minister, die met de 
uitvoering van de Lager-onderwijswet 1920 is 
belast; 

"Onderwijsraad" de afdeeling van dien Raad 
voor het algemeen vormend lager onderwijs 
en het bewaarschoolonderwijs; 

,, inspecteur" de inspecteur van de onder
wijzersopleiding. 

2. ·waar in deze R egelen van een directeur 
of van leeraren gesproken wordt, zijn daar
mede ook een ·directrice of leeraressen be
doeld, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk blijkt. 

Art. 2. 1. Er kunnen zijn kweekscholen 
voor onderwijzers, kweekscholen voor onder
wijzeressen en kweekscholen voor onderwijzers 
en onderwijzeressen. 

2. De oprichting en opheffing van kweek
scholen geschiedt door Onzen Minister. 

Art. 3. 1. De kweekscholen hebben een 
driejarigen cursus. 

2. Op grond van buitengewone omstandig
heden kan Onze Minister bepalen, dat een 
kweekschool een vierjarigen cursus heeft. 

3. Hij kan bepalen, dat een leerjaar uit 
parallelklassen zal bestaan. 

Art. 4. 1. Onze Minister kan bepalen, dat 
een kweekschool zal bestaan uit twee afdee
lingen. 

2. In dit geval is de eerste afdeeling, A , 
evenals de niet uit twee afdeelingen bestaan
de kweekschool, bestemd voor hen, die de 
akte van bekwaamheid als onderwijzer wen
schen te verkrijgen; de tweede afdeeling, B, 
voor hen die, in het bezit van deze akte, de 
akte van bekwaamheid als hoofdonderwijzer 
wenschen te verwerven. 

3. Voor de afdeeling A gelden alle bepa
iingen, welke in deze Regelen voor de niet 
uit twee afdeelingen bestaande kweekschool 
zijn vastgesteld. 

4. De inrichting van de afdeeling B wordt, 
voor zooveel daarin niet door deze R egelen 
is voorzien, vastgesteld door Onzen Minister. 

Art. 5. 1. Van wege de kweekschool wor
den de leerlingen van de hoogste twee leer-

L. & S. 1933. 

jaren in de gelegenheid gesteld, zich onder 
het toezicht en de leiding van onderwijzers te 
oefenen in de practijk van het lesgeven. 

2. Deze oefening kan plaats hebben: a. aan 
een of meer gewone lagere scholen of klassen 
van gewone lagere scholen; b. aan een leer
school, als bedoeld in § 4 van dit besluit. 

3. lndien aan de kweekschool geen leer
school verbonden is, wijst de inspecteur na 
overleg met den directeur telkens voor een 
schooljaar een of meer gewone lagere scholen 
of klassen van gewone lagere scholen in de 
gemeente, waar de kweekschool gevestigd is, 
ten behoeve van de practische oefening aan. 
Gelijke aanwijzing kan ook geschieden, in
dien aan de kweekschool een leerschool is ver
bonden . 

4. De directeur en de door hem daarvoor 
aangewezen leeraren hebben toegang tot de 
aangewe~en scholen en klassen op de tijden, 
waarop de leerlingen der kweekschool aldaar 
aanwez ig moeten zijn: 

Art. 6. 1. Het schooljaar vangt aan den 
eersten September. 

2. Er zijn jaarlijks drie vacantiën : 
de eerste van 24 December tot en met 6 

Januari; of, indien 6 J anuari op Vrijdag, 
Zaterdag of Zondag valt, tot en met den 
daarop volgenden Maandag; 

de tweede van Woensdag vóór tot en met 
Maandag nà de Paaschweek ; 

de derde gedurende zes weken en één dag, 
onmiddellijk voorafgaande aan den eersten 
Dinsdag in September. 

Art. 7. 1. Aan elke kweekschool wordt on-
derwijs gegeven in ten minste de vakken: 

lezen; 
schrijven; 
rekenen; 
Nederlandsche taal; 
vaderlandsche geschiedenis ( daaronder be

grepen gemeente-, provinciale en staatsinrich
ting van Nederland) en algemeene geschiede
r.1s; 

aardrijkskunde; 
kennis der natuur ( daaronder begrepen ge

zondheidsleer); 
zingen (en waar mogelijk het bespelen van 

de piano of de viool); 
teekenen · 
handena1:beid; 
1 ichamel ijke oefening; 
Fransche taal ; 
Duitsche taal ; 
Engelsche taal; 
wi kunde; 
oovoedkunde (daaronder begrepen methode 

va,; onderwijs) , • 
en aan de vrouwelijke leerlingen in: 

nuttige h andwerken voor meisjes. 
2. Onze Minister is bevoegd van het geven 

vau onderwijs in handenarbeid vrijstelling te 
verleeoen. 

3. Bij de regeling der schooltijden wordt 
gezorgd, dat de leerlingen in het gebouw der 
kweekschool godsdienstonderwijs kunnen ont
vangen van de godsdienstleeraren, die de 
ouders of verzorgers daarvoor aanwijzen. Deze 
leeraren ontvangen daarvoor van Rijkswege 
een door Onzen Minister bij algemeene rege
ling te bepalen vergoeding. 

32 



1933 23 AUGUS T US \8. 455) 498 

4. Van het onderwijs in lichamelijke oefe
ning worden door den directeur vrij gesteld de 
leerlingen, die een verklaring overleggen van 
twee geneeskundigen, woonachtig in de ge
meente, waar die leerlingen wonen of waar 
de kweekschool gevestigd is, dat zij licham(}
l ijk ongeschikt zijn om dit onderwijs te vol
gen. 

Art. 8. Onze Minister stelt, den Onderwijs
raad gehoord, een algemeen leerplan vast 
voor het aan de kweekscholen te geven onder
" ijs. 

Art. 9. 1. In de maand April van elk jaar 
wordt in een vergadering van directeur en 
leeraren, op den grondslag van het in het 
vorig artikel bedoeld algemeen leerplan, het 
uitgewerkt leerplan voor het volgend school
jaar opgemaakt hetwelk onder meer moet 
omvatten het aa~tal uren, in elk leerjaar WE}

kelijks voor elk vak bestemd, den omvang van 
het onderwijs in de verschillende vakken in 
elke klasse, de namen der leeraren voor elk 
vak in elke klasse en de te gebruiken boeken. 

2. De directeur zendt het ontworpen leer
plan in tweevoud vóór 16 Mei aan den inspec
teur, d ie het onder bijvoeging van zijn op
en aanmerkingen, vóór 1 Juni aan de goed
keuring van Onzen Minister onderwerpt. 

3. De directeur maakt in overeenstemming 
met het goedgekeurde leerplan den rooster 
van lesuren op en zendt daarvan vóór 1 
Augustus een afschrift aan Onzen Minister, 
aan den hoofdinspecteur en aan den inspec
teur. 

§ 2. Van het ontier,1,ijzend personeel. 
Art. 10. 1. Aan het hoofd van elke kweek

school voor onderwijzers, of die voor onder
wijzers en onderwijzeressen, staat een direc
teur. 

2. Aan het hoofd van elke kweekschool 
voor onderwijzeressen staat bij voorkeur een 
directrice. 

Art. ll. 1. De directeur houdt toezicht op 
het gedrag der leerl ingen, zoo in a ls buiten de 
lessen. 

2. Hij zorgt, dat de leerl ingen, die niet bij 
hun ouders of verzorgers inwonen, hun gods
dienstplichten getrouw nakomen, zulks in over
eenstemming met den wensch van die ouders 
of verzorgers. Hij zorgt voorts, dat de leer
lingen het godsdienstonderwijs bijwonen van 
die aan de kweek chool verbonden godsdienst
leeraren, die de ouders of verzorgers daarvoor 
aanwijzen. Hij regelt een en ander voor de 
l<ëerlingen, wier ouders of verzorgers dit aan 
hem overlaten. 

3. Hij houdt een register, waarin bij het 
begin vau elke vacantie een beoordeeling der 
leerlingen ten opzichte van gedrag, vlijt en 
vorderingen, zoowel wat het practische als wat 
het theoretische deel der opleiding betreft, 
wordt opgeteekend. 

4. De beoordeeling wordt uitgedrukt door 
één der cijfers van 1 tot 10, aan welke de 
volgende beteekenis is te hechten: 
10. uitmuntend; 1 5. bijna voldoende; 

9. zeer goed; 4. onvoldoende; 
8. goed; 3. zeer onvoldoende; 
7. ruim voldoende; 2. slecht; 
6. voldoende; 1 1. zeer slecht. 

5. De directeur is, indien zulks door de 
ouders of verzorgers wordt verzocht, hun be
hu lpzaam bij de keuze van ingezetenen, bij 
wie de leerlingen kunnen worden gehuisvest, 
en ziet t.oe, dat zij daar behoorl ij k behandeld 
worden. 

6. Aan den directeur of aan een leeraar 
eener kweekschool, waaraan een of meer m
ternaten verbonden zijn, kan de leiding van 
zulk een internaat worden opgedragen. 

Art. 12. 1. De directeur zorgt, dat het on
d rwijs geregeld volgens de voorschriften ge
geven wordt. 

2. Hij verschaft aan Onzen Minister, aan 
den hoofdinspecteur en aan den inspecteur 
a ll e verlangde inlichtingen betreffende de 
kweekschool en geeft aan den inspecteur on
m iddellijk kennis van alles wat voorziening 
vereischt. 

3. Hij zendt vóór 1 November van elk jaar 
aan Onzen Minister twee exempl aren van een 
beredeneerd vers! ag van den toestand van de 
kweekschool gedurende het afgeloopen school
jaar en doet een afschrift daarvan aan den 
hoofdinspecteur en aan den inspecteur toeko
m en. 

4. Hij geeft t ijdig aan den hoofdinspecteur 
en aan den inspecteur kennis van de te hou
den vergaderingen en examens. 

Art. 13. Aan elke kweekschool met dri e
jarigen of vierjarigen cursus zonder parallel
klassen zijn met inbegrip van den directeur 
onderscheidenlijk ten minste vier en ten min
ste vijf leeraren verbonden, die, behoudens 
door Onzen lini ter te verleenen ontheffing, 
de hoofdakte en de wettelijke bevoegdheid tot 
het geven van middelbaar onderwijs bezitten 
voor één der vakken, waarin zij aan de kweek
school onderwijs geven. De overige leeraren 
bezitten zoo mogelijk de bevoegdheid tot het 
geven van middelbaar onderwijs voor het vak 
of de vakken, waarin zij aan de kweekschool 
ondenvijs geven. 

Art. 14. Een vergadering van d irecteur 
en leeraren heeft plaats zoo dikwij ls de di 
recteur dit bepaalt of deze h iertoe door ten 
minste drie leeraren schriftelijk, met opgaaf 
van redenen, wordt uitgenoodigd. 

Art. 15. De vergadering van d irecteur en 
leeraren benoemt voor elk schooljaar een der 
1 eden tot secretaris. 

Art. 16. 1. De zorg voor de verzameli ngen, 
leer- en hulpmiddelen en de werkplaatsen, 
welke bij de vakken van onderwijs d ienen, is 
o pgedragen aan de leeraren, met dat onder
wijs bel ast. 

2. Ingeval dezelfde leer- en hulpmiddelen 
door meer dan één leeraar bij het ondenvijs 
gebruikt worden, besl ist de directeur, wie met 
de zorg daarvoor zal zijn belast. 

3. De directeur heeft het algemeen toezicht 
over de gebouwen, terreinen, schoolmeubelen, 
verzamelingen, leer- en hulpmiddelen en 
werk pi aatsen. 

4. Geen aankoopen of bestellingen geschie
den dan door den directeur of met zij n toe
stemm ing. 

Art. 17. Jaarlijks vóór 16 Maart maakt de 
directeur een begrooting van kosten der in
richting gedurende het volgend kalenderjaar 
in drievoud op. Hij zendt daarvan twee exem-
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plaren aan den inspecteur, di e een exempl aar, 
met bijvoeging van zijn op- of aanmerkingen, 
vóór 1 April aan Onzen Minister doet toe
komen. 

§ 3. Van de l eerl ingen. 

Art. 18. J aarlijks vóór 1 Jul i doet de di
recteur door middel van de nieuwsbl aden een 
oproeping van hen, di e bij den aanvang van 
het eerstvolgend schoolj aa r a ls leerling tot de 
kweekschool wenschen te worden toegelaten. 

Ar t . 19. De adspiranten melden zich aan 
bij den di recteu r , onder overlegging van : 

a. hun geboorteakte; 
b. een verkl a ring, a fgegeven door twee ge

neeskundigen, da t de adspira nt geen lichaams
of zielsgebreken bezit, welke hem of haar 
voor het ambt van onderwijzer of onderwijze
res ongeschikt maken ; 

c. het school rapport over het laatste cur
susjaar van de onderwijsinricht ing, die de 
adspi rant het laatst heeft bezoch t, of een daar
mede gelijk te stellen verkl aring va n het hoofd 
dier inricht ing; 

d. het bewijsstuk op grond waarvan, krach
tens ar t ikel 21, geheel of gedeel tel ijk vrij
steil i ng van het a fleggen van het toelatings
ex amen wordt verleend. 

Art. 20. 1. De adspiranten, d ie tot het 
eerste leerjaar eener drie jarige of tot het 
tweede leerj aar eener vierja rige kweekschool 
worden toegelaten, moeten op 1 Augustus van 
het afgeloopen schoolj aar hun zestiende jaar 
ingetreden zijn. 

2. De adspi ranten, di e tot het eerste leer
jaar eener v ierjarige 1."Weekschool worden toe
gelaten, moeten op 1 Augustus van het afge
loopen schoolj aar hun vijft iende jaar ingetrn
den zijn. 

3. De leeftij d moet blijken ui t de geboorte
a kte , welke berust bij den di recteur en des
gevraagd ter inzage moet worden gegeven aan 
den inspecteur. 

Ar t. 21. Voor zoover er pl aatsen beschik
ba ar zijn, worden tot het eerste leerjaar eener 
dri ejarige of tot het tweede leerj aar eener 
v ierjar ige kweekschool toegelaten: 

a. de bezi tters van een e inddiploma eener 
hoogere burgerschool met drie jarigen cursus; 

b. degenen , die de eerste drie leerja ren van 
een hoogere burgerschool met vij fja rigen cur
sus, van een hoogere burgerschool voor meis
jes met zesja ri gen curs us, van een h andels
school met vij fjarigen cursus, van een middel
ba re school voor meisjes of van een gymna
sium met gunstig gevol g doorl oopen hebben, 
blijkende ui t hun toela ting tot de vierde 
klasse · 

c. de bez itters van een di p loma, onder 
R ij kstoez icht a f gegeven van wege de vereeni 
gingen ter bevordering van het meer u itge
breid lager onderwijs, mi ts zij voldoende ken
nis bezitten van het vak of de vakken, welke, 
ofschoon . vermeld in het onder d genoemde 
programm a, het door hen overgelegde diplo
m a n iet omvat ; 

d . zij , die een voldoend toelatingsexamen 
hebben afgelegd. Di t toelatingsexam en heeft 
in de maand Juli plaats en word t afgenomen 
door den directeur en de leeraren en wel, 
waar het de toelating tot het eerste leerjaar 

eener driejarige 1."Weekschool betreft, volgens 
het programma I aan deze R egelen gehecht 
Pn, waar het de toelating tot het tweede leer
jaar eener v ierja ri ge kweekschool betreft, 
naar eischen en regelen overeenkomsti g het 
tweede en derde lid van a rtikel 23. 

A rt. 22. Aan de toela ting tot het eerste 
leerjaar eener vierj a ri ge kweekschool gaa t 
een examen vooraf, hetwelk in de maand Juli 
word t a fgenomen door den directeur en de 
leeraren vol gens het programma II aan deze 
R egelen gehecht. Onze Minister kan bepalen, 
dat de in di t p rogramma onder 4 gestelde 
eisch niet zal gelden voor Fransch, maar voor 
Dui tsch of Engelsch . 

A rt. 23. 1. A an hen, die reeds een Rijks-, 
gemeentelijke of bij zondere kweekschool be
zoch ten, kan Onze Minister toestaan, zonder 
examen pl aats te nemen in de kl asse, waar
toe zij toegang h adden verkregen. 

2. Zij , di e nog geen kweekschool bezoch
ten, kunnen tot het tweede leerjaar eener 
driejarige of tot het derde leerj aar eener vi eT
jarige kweekschool worden toegelaten na een 
vol doend toelatingsexamen, waaruit blijkt, dat 
zij de kenn is en de ontwikkeling bezitten , 
welke in den voorafgaanden studietijd vol gens 
het leerplan van d ie kweekschool moeten zijn 
verkregen. 

3. 'l'en aanz ien van de in het vorige lid 
bedoelde adspiranten dient de directeur een 
voorstel in bij den inspecteur, die daarover 
besli st. De regeling en het afnemen van het 
examen geschieden in de m aand Juli door 
den directeur en de leera ren. 

4. Voor zoover er pl aatsen beschikbaar 
zij n, worden zonder examen tot het tweede 
leerjaar eener dr iejar ige of tot het de,rde leer
jaa r eener vierjarige kweekschool toegelaten 
de bez itters van het e inddiploma eener hoo
gere burgerschool met vijf- of zesja ri gen cur
sus, van een gymnas ium, van een mi ddel
bare school voor meisjes met vijfjari gen cur
sus, van een handelsschool met vijfj a rigen 
cursus of van een hoogere handelsschool met 
tweejarigen cursus, welke aanslui t aan een 
hoogere burgerschool met drie- of vijfj ar igen 
cursus. 

Ar t . 24. 1 . I s het aantal adspiranten, die 
voor toelating in aanmerking komen, g rooter 
clan het aantal beschikbare plaatsen , dan hou
den de di recteur en één of m eer leeraren, 
door den di recteur daartoe aan te wijzen, een 
schift ing op grond van de meerdere of min
dere gesch iktheid der adspiranten voor het 
ambt van onderwijzer. 

2. Bij deze beoordeeling, waartoe de ad
sp iranten nader kunnen worden opgeroepen, 
wordt onder meer gelet op hun aanleg en 
hun karakter en rekening gehouden met den 
indruk, di en zij als persoon m a ken. 

3. Bij gelijke waa rdeering genieten die
genen de voorkeur, die geen aanspraak m a
ken op Rij kssteun. 

A rt. 25. Onze Minister beslist wie a ls leer
ling tot de kweekschool wordt toegelaten. 

Art. 26. 1. V an de leerlingen wordt school
geld geheven, dat gelijk is aan het twee-derde 
gedeelte van het bedrag, hetwelk zou worden 
geheven a ls de leerling een Rijks hoogere 
burgerschool bezocht. H et aldus berekende be-
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drag wordt tot op een gehee!en gulden naar 
boven afgerond. Het wordt vastgesteld en 
geïnd op de wijze, als ten aanzien van het 
schoolgeld aan de Rijks hoogere burgerschool 
is bepaald. 

2. H et eerste Jid geldt niet ten aanzien van 
leerlingen, die een toelage genieten als be
doeld in artikel 27. 

Art. 27. 1. Van Rijkswege kan aan leer
lingen een toelage worden gegeven ter tege
moetkoming in de kosten, welke uit het vol 
gen van het onderwijs aan de lnveekschool 
voortvloeien. 

2. Aan het genot dezer toelage kunnen 
bijzondere voorwaarden worden verbonden. 

Art. 26. De leerlingen gedragen zich, zoo 
in als buiten de lessen, naar de voorschriften 
van den directeur. 

Art. 29. 1. Acht de directeur de verwijde
ring van een leerling noodig, dan doet hij een 
daartoe strekkend voorstel in de vergadering 
van directeur en leeraren. 

lende klassen wordt overeenkomstig het leer
plan opgemaakt door het hoofd der leerschool. 

Art. 34. D e directeur der kweekschool heeft 
het toezicht op het onderwijs, aan de leer
school gegeven. Bij verschil van inzicht over 
de toepassing van het l eerpl an beslist de in
specteur. 

Art. 35 . 1. Het hoofd der leerschool zorgt, 
in overleg met den directeur, dat de leerlin
gen der kweekschool behoorlijk gelegenheid 
hebben, zich te oefenen in het geven van 
onderwijs volgens een methode, welke in 
hoofdzaak overeenstemt met die, welke in de 

, kweekschool wordt ontwikkeld. Bij verschi l 
hierover beslist de inspecteur. 

2. Het hoofd der leerschool leidt zelf de 
practische oefeningen of draagt dit aan het 
onderwijzend personeel der leerschool op, zorgt 
voor het houden van behoorlijke aanteekening 
omtrent gedrag en vorderingen der kweeke-
1 ingen en brengt daaromtrent elke drie maan
den verslag uit aan den directeur. 

3. Het hoofd der leerschool woont de ver
gadering, bedoeld in artikel 14, bij, telkens 
wanneer de directeur hem daartoe schriftelijk 
uitnoodigt. 

2. Het met redenen omkleed besluit der 
vergadering wordt door den directeur aan den 
inspecteur gezonden, die het, vergezeld van 
zijn advies, aan de goedkeuring van Onzen 
:.Vlinister onderwerpt. 

Art. RO. Jaarlijks vóór het einde van het 
schooljaar wordt in een vergadering van di 
recteur en leeraren bepaald , wie tot een hoo
g-er leerjaar worden bevorderd. 

Art. 36. 1. Van de ouders of verzorgers 
van de leerlingen der leerschool wordt school

' geld geheven en ingevorderd overeenkomstig 
door Onzen Minister gezamenl ijk met Onzen 
Minister van Financiën vast te stellen regelen. 

2. De heffing geschiedt, wat den grond
slag en het bedrag betreft, op den voet van 
de regeling, bedoeld bij artikel 62 der Lager
onderwijswet 1920, geldende voor de scholen 
voor gewoon lager-onderwijs , in de gemeente, 
waar de leerschool is gevestigd. 

§ 5. Van de afdeeling B. 

Art. 31. 1. Aan de leerlingen der kweek
scholen met drie- en aan die met vierjarigen 
cursus, die ten minste de laatste twee leer
jaren eener kweekschool hebben doorloopen, 
wordt eenmaal ' s jaars gelegenheid gegeven 
om op grond van het met gunstig gevolg 
afleggen van een mondeling en schriftel ijk 1 

schoolexamen de akte van bekwaamheid, be
doeld in artikel 77, onder a, der wet van 17 
Augustus 1878 (Staatsblad, n°. 127), te ver
krijgen. 

Art. 37. De artikelen 3, 5, 7, 8, 11, 19 tot 
en met 24, 26, 27, 31 en 32 tot en met 36 
zijn niet van toepassing op de afdeeling B 

1 eener overeenkomstig artikel 4 ingerichte 
kweekschool. 

2. Al hetgeen verder betrekking heeft op 
dit examen wordt door Ons nader bij a lge
meenen maatregel van bestuur geregeld, den 
Onderwijsraad gehoord. 

§ 4. Van de l eerschool. 

Art. 32. De leerschool, bedoeld in artikel 
5, eerste lid , wordt van Rijkswege onderhou
den. De oprichting en opheffing ge~chiedt 
door Onzen Minister. 

Art. 33. 1. De leerschool is een gemengde 
school , waar onderwijs wordt gegeven ten 
ri,inste in de vakken, vermeld in artikel 2 der 
Lager-onderwijswet 1920 onder a-k. 

2. D e regeling van de schooltijden, die van 
de vacantiën, het leerplan, de lijst der bij 
het onderwijs te gebruiken boeken, de verdee
ling der school in klassen en de bepaling van 
het tijdstip van aannem ing van nieuwe leer
lingen, geschieden door het hoofd der school , 
in overleg met den directeur der kweekschool , 
onder goedkeuring van den inspecteur. 

3. Bij verschi l van gevoelen tusschen den 
directeur e n . het hoofd der leerschool beslist 
de inspecteur. 

4. Indien het hoofd der leerschool of de 
directeur zich met die beslissing niet kan 
vereenigen, beslist Onze Minister . 

5. De rooster der lesuren voor de verschil -

Art. 38. 1. In de afdeeling B eener over
eenkomstig artikel 4 ingerichte kweekschool 
wordt onderwijs gegeven in : 

opvoedkunde ( daaronder begrepen methode 
van onderwijs); 

N ederl andsche taal en letterkunde ; 
aardrijkskunde; 
gesch iedenis ; 
kennis der natuur ( daaronder begrepen de 

hoofdzaken van de schoolhygiëne). 
2 . Voor de toelating tot de l essen van de 

afdeeling B wordt het bezit vereischt van de 
a kte van bekwaamheid als onderwij zer. 

3. V an de leerlingen der afdeeling B wordt 
een schoolgeld geheven van f 50 per school
jaar. De invordering geschiedt overeenkom
stig door Onzen Minister gezamenlijk met 
Onzen Minister . van Financiën vast te stellen 
regelen. Onze Minister is in bijzondere geval
len bevoegd geheele of gedeeltelij ke· vrijstel
ling van de betaling van schoolgeld te ver
leenen. 

§ 6. Van het toezicht. 

Art. 39. H et toezicht op de Rijkskweek
scholen is opgedragen aan den inspecteur en 
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aan den hoofdinspecteur, binnen wier ambui
gebied zij zijn gelegen. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 23 Augus
tus 1933 (Staatsblad n°. 455). 

Mij bekend, 
De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

Marc ha n t . 

PROGRAMMA I , 
vermeld in artikel 21 der Regelen voor de 
Rijkskweekscholen, voor het toelatingsexamen 

tot het eerste leerjaar eener driejarige 
lrweekschool. 

l. Nederlandsche taal en lezen. 
a. Eenige vaardigheid, zoowel in het mon

de! ing als in het schriftelijk uitdrukken der 
gedachten. b. Schrijven zonder grove taalfou
ten. c. Kennis van spraakkunstige begrippen, 
voor zoover die kennis noodig is voor het zui
ver schrijven der moedertaal en voor -de studie 
van vreemde talen. d. Het lezen en verstaan 
van een niet te moeilijk stuk Nederl andsch. 

2. Schrij ven. 
Het schrijven van een goede loopende h and . 
3. Rekenen. 
a. Vlug en nauwkeurig cij feren met ge

heele en gebroken getallen. b. Kennis van het 
metrieke stelsel. c. Eenige kennis van de 
voornaamste buitenlandsche munten. procent
rekening, effecteru-ekening, bekendheid met 
oppervlakte- en inhoudsberekeningen; blijken
de uit de oplossing van practische vraagstuk
jes. d. Eenige hoofdzaken uit de theorie der 
rekenkunde; met name practisch bruikbare 
kenmerken van deelbaarheid, grootste ge
meene deeler, kleinste gemeene veelvoud en 
evenredigheden. 

4. l\Ieetknntle. 
Eigenschappen en congruentie van drie- en 

vierhoeken. Evenredi gheid van lijnen. Merk
waardige lijnen in den driehoek. Oppervlakte 
van drie- en vierhoeken. Eenvoudige eigen
schappen van den cirkel. 

5. Algebra. 
Hoofdbewerkingen met geheele en gebroken 1 

getallen. Merkwaardige producten en quo
tienten en on tbi,,din g- in factoren. Grnotste 
gEmeene deel er en kleinste gemeene veelvoud. 
Vergelijkingen van den eersten graad met een 
of meer onbekenden. 

6. Fransch, Dultsch en Engelsch. 
Het lezen en verstaan van een eenvoudig 

stuk proza of poëzie. 
7. Geschiedenis. 
Kennis van de hoofdzaken ui t de geschiede- , 

nis des vaderlands. Eenige kennis van de 
hoofdtrekken der a lgemeene geschiedenis tot 
1789. 

8. Aardrijkskunde. 
Eenige algemeene kennis . van de aardrijks

kunde van Europa en van de andere wereld
deelen ; Nederland, Nederl andsch-Indië, Su
riname en Curaçao meer in het bijzonder. 

9. Ii:ennls der natuur. 
a. Voornaamste eigenschappen van vaste 

1 ichamen, vlueistoffen en gassen. Voornaamste 

verschijnselen op het gebied der warmte. b. 
Eenige kenms van het menschelijk lichaam en 
van de voornaamste inl andsche planten en 
dieren. 

10. Teekenen. 
Het teekenen van een eenvoudig voorwerp 

naar de natuur. 
ll. Zang·. 
Aanleg voor den zang. 
Behoort bij Koninklijk besluit van 23 Augus

tus 1933 (Staatsblad n°. 455). 
Mij bekend, 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

Marc h a n t . 

PROGRAMMA II, 
vermeld in arti kel 22 der Regelen voor de 
RijkEkweekscholen, voor het toelatingsexamen 

tot het eerste leerjaar eener vierjarige 
kweekschool. 

1. Nederlandscbe taal en lezen. 
a. Eenige vaardigheid in het schriftelijk 

uitdrukken de,· gedacht.en. b. Schrijven zonder 
grove taalfouten. c. Eenige kennis van de 
hoofdzaken der Nederlandsche spraakkunst. 
d. Het lezen en verstaan van een eenvoudig 
stuk Nederlandsch. 

2. Schrijven. 
Het schrijven van een goede loopende hand. 
3. ·Rekenen. 
a. Vlug en nauwkeui'ig cij feren met ge

heele en gebroken getallen. b. Procentreke
ning, kennis van het metrieke stelsel, bekend
heid met eenvoudige oppervlakte- en inhouds
berekeningen; blijkende uit de oplossing van 
practische vraagstukjes. 

4. Fransch. 
H et lezen en verstaan van een zeer een

voudig stuk proza. 
5. Geschiedenis. 
Eenige kennis van de hoofdzaken uit de 

geschiedenis des vaderlands. 
6. Aardrijkskuntle. 
a. Eenige kennis van de staatkundige aard

rijkskunde, inzonderheid van Europa. b. Eenige 
nadere kennis van Nederland en Nederlandsch-· 
Indië. 

7. l(ennls der natuur. 
Eenige bekendheid met inlandsche planten 

en gewervelde dieren en met enkele eenvou• 
dige natuurkundige verschijnselen. 

8. Teekenen. 
Het teekenen, ter· keuze van den adspirant, 

van een eenvoudig voorwerp naar de natuur 
of van een eenvoudig vlak figuur. 

9. Zang. 
Aanleg voor den zang. 
Behoort bij Koninklijk besluit van 23 Augus

tus 1933 (Staatsblad n°. 455). 
Mij bekend, 

De Minister van Onderwijs, 
Iiunsten en Wetenschappen, 

M a rc ha n t. 
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s. 456. 

23 Aug·ustwi 1933. BESLUIT tot intrekking 
van het Koninklijk besluit van 11 Sep
tember 1923 (Staatsblad n°. 440), laatste
lijk gewijzigd bij Koninklijk beslu it van 
28 December 1932 (Staatsblad n°. 653} , 
tot vaststelling van de regelen en voor
waarden voo r het verleenen van een Rijks
bijdrage aan gemeentelijke en b ijzondere 
kweekscholen , bedoeld in artikel 12, der
de lid, onder 1°, der wet van 17 Augustus 
1878 (Staatsblad n° . 127} en artikel 214 
de r Lager-onde,:wijswet 1920, en tot rege
ling van de gevolgen van het aan die 
kweekscholen af te leggen eindexamen. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 11 
J uli 1933, n°. 63933, afdeeling Lager Onder
wijs Algemeen ; 

Overwegende dat, zoolang de in artikel 147, 
vij fde lid, en artikel 156, tweede lid, der 
Lager-onderwijswet 1920 bedoelde algemeene 
maatregelen van bestuur niet zijn afgekon
digd , hetgeen in deze artikelen omtrent het 
eindexamen der Rijk kweekscholen en der bij 
zc>ndere kweekscholen is bepaald, door Ons 
ingevolge artikel 210t e1·, onder a I , dier wet 
geheel of ten deele van toepassing kan wor
den verklaard op kweekscholen, ingericht over
eenkomstig de wet van 17 Augustus 1878 
(S taatsblad n°. 127) ; 

dat Wij Ons bij artikel 214bis der L age r
onderwijswet 1920 hebben voorbehouden, met 
inachtneming van de beginselen, neergelegd 
in de artikelen 210 tot en met 214 dier wet. 
in de algemeene maatregelen van bestuur be
treffende de onderwijzersopleiding de wijzigin
gen aan te brengen, welke door het dienst-
belang gevor de ,·d worden ; , 

en dat het wen chelijk is met intrekking 
van Ons beslui t van 11 September 1923 
(Staatsblad n° . 440), laatstelijk gewijzigd bij 
Ons beslui t van 28 December 1932 (Staatsblad 
n°. 653), de regelen en voorwaarden voor het 
verleenen van een Rij ksbij drage aan gemeen
te lijke en aan bijzondere kweekscholen, be
doeld in a r t ikel 12, derde lid, onder 1°., de r 
wet van 17 Augu tus 1878 (Staa tsblad n°. 
127) opnieuw vast te stellen; • 

Den R aad van State gehoord, advies van 
1 Augustus 1933, n°. 26; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
r,oemden M in ister van 18 Augustus 1933, n° . 
7u28, afdeel i ng L ager Onderwijs Algemeen; 

H ebben goedgevonden en verstaan, te be
pa len : 

Art. 1. 1. In di t beslui t wordt verstaan 
onder: 

"Onze Minister" de Minister, di e met de 
uitvoering van de Lager-onderwijswet 1920 is 
belast; 

" Onderwijsraad" de afdeel ing van d ien Ra~_d 
voor het algemeen vormend lager onderw1Js 
en het bewaarschoolonderwijs; 

,, inspecteur" de inspecteur van de onder
wijzersopleiding. 

2. Waar in dit besluit van een dirncteur of 
van leeraren gesproken wordt, zijn daarmede 
ook een directr ice of leeraressen bedoeld. 

2. De Rijk bijdrage, welke krachtens net 

bepaalde in artikel 12, derde lid, onder 1 ° ., 
der wet tot regeling van het lager onderwijs 
van 17 Augustus 1878 (Staatsblad n°. 127) 
aan in artikel 214, ee rste lid, der Lager-onder
wijswet 1920 bedoelde gemeentelij ke en bij 
zondere kweekscholen kan worden verleend, 
bestaat; behoudens het voldoen aan de in d it 
besluit gestel de eischen en voorwaarden, over 
elk schoolj aar uit: 

a. de vergoeding van of een tegemoetkoming 
in de bewldiging van het onderwijzend per
soneel; 

b. een tegemoetkoming in de overige kosten. 
3. 1. Voor vergoeding volgens artikel 2, 

onder a, komen in aanmerking de jaarwedden 
en de tijdelij ke kindertoelagen, berekend vol 
gens de voor het onderwijzend personeel der 
Rijkskweekscholen geldende regeli ngen. 

2. Indien hoogere jaarwedden of toelagen 
worden uitbetaald, wordt een tegemoetkoming 
verleend tot een bedrag, berekend overeen
komstig het eerste lid. 

3. Indien aan een kweekschool, parallel
klassen uitgewnderd, het gezamenlij ke aantal 
uren onderwijs, dat per week wordt gegeven. 
bij een driejarigen cursus 99 en bij een vier
jarigen cursus 132 overschrijdt, wordt een 
tegemoetkoming in de uitbetaa lde jaarwedden 
verleend tot een bedrag, berekend overeen
komstig het in het eerste lid bepaalde naar 
ten hoogste een gezamenlijk aantal uren on
derscheidenlijk van 99 en 132 per week. Het 
bestuur wijst vóór het begin van het schooljaar 
de leera.ren aan, wier jaarwedden voor deze 
berekening in aanmerking komen. Die aan
wij zing geldt voor het geheele schooljaar. 
Voor den directeur en voor geen andere dan 
deze leeraren wordt de vergoeding van de 
kindertoelagen berekend. 

4. Indi en aan de kweekschool een of meer 
vo lgens artikel 5 e rkende paralle l klassen ver
bonden zijn, worden de in het derde I id ge
noemde aantallen voor elke para ll elklasse met 
33 vermeerderd. 

5. De bezoldiging van het personeel , dat 
wordt aangesteld ter tijdelijke vervanging van 
leeraren, wier bezoldi ging onder de in dit 
artike l bedoelde vergoeding of tegemoetkoming 
is begrepen, komt voor de vergoed ing of tege
moetkoming niet in aanmerk ing, tenzij Onze 
Minister die aanstel I ing heeft goedgekeurd . 
Die goedkeur ing wordt beha! ve wegens bui
tengewone omstandigheden niet verleend, in
dien de ve,·vangi ng korter duurt dan een 
rnaa.nd. 

4. 1. De tegemoetkoming volgens artikel 2, 
onder b, wordt berekend: 

a. naar ten hoogste f 55 per leer! i ng der 
kweekschool in een gemeente of een gedee lte 
eener gemeente, behoo rende tot de zesde, ze
vende, achtste of negende kl as3e der tabel 
bedoeld in artikel 5 de r wet tot regeling de; 
personeele bel asting. zooals deze tabel van 
kracht was op 31 December 1930; 

b. naar ten hoogste f 62.50 per leerling in 
een gemeente of een g-edeelte eener gemeente, 
behoorende tot de clerde, v ierde of vijfde 
kl asse <ler onder a bedoelde tabel; 

c. naar ten hoogste f 70 per leerling in een 
gemeente of een gedeelte eener gemeente, 
behoorende tot de eerste of tweede ki asse der 
onder a bedoelde tabel. 
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2. Tot grondslag wordt genomen het ge
m iddeld getal leerlingen, dat op 1 October, 
1 Januari, 1 April en 1 Juli in opleiding was. 
Bij de vaststelling van dat gemiddelde worden 
breuken verwaarloosd. 

3. Voor de toepass ing zoowel van het eerste 
als van het tweede lid komen niet in aanmer
king de leerl ingen van niet volgens artikel 5 
erkende parallelklassen. 

5. Indien een leerjaar in parallelklassen is 
gesplitst, wordt bij de berekening van de ver
goeding of tegemoetkoming volgens artikel 2 
en artikel 4 met die splitsing rekening gehou
den, voor zoover zij krachtens vooraf verkre
gen goedkeuring van Onzen Minister is erkend. 

6. De bijdrage, bedoeld in artikel 2, kan 
niet hooger zijn dan de kosten van de kweek
school over het schooljaar, waarover de bij
drage wordt verleend. 

7. 1. Voor de berekening van de in artikel 
6 bedoelde kosten komen in aanmerking 

als uitgaven: 
I. de wedden en kindertoelagen van het 

onderwij zend personeel, volgens artikel 3, 
eerste lid; de verdere bezoldiging van dat 
personeel, volgens artikel 3, vijfde lid; de ver
goeding aan het Rijk volgens artikel 39 der 
Pensioenwet 1922 (Staatsblad n° . 240) voor 
dat personeel ; 

II. de verdere uitgaven voor de kweek
school, voor zoover zij in totaal elk der hoofd
stukken der door Onzen Minister goed te keu
ren begrooti ng niet te boven gaan; 

als inkornsten : 
I . de teruggave door het Rijk van de bij 

de uitgaven onder I vermelde vergoeding; 
II. het verhaal op het onderwijzend per

soneel volgens artikel 36, vierde lid, der Pon
sioemvet 1922 (Staatsblad n°. 240); 

III . het verhaal op het bedienend personeel 
volgens artikel 36, vierde lid, der Pensioenwet 
1922 (Staatsblad n°. 240); 

IV. het schoolgeld der leerlingen van af
deel ing A; 

V. het schoolgeld der leerlingen van afdee-
ling B; 

VI. verhuur van lokalen of terreinen; 
VII. rente van t ijdelijk belegde gelden; 
VIII. overige ontvangsten. 
2. Als uitgaven voor gebouw en terreinen 

kan op de begrooting worden gebracht: 
a. indien gebouw en terrein eigendom der 

vereeniging zijn, en voor stichting en aankoop 
gelden zijn geleend: 

1 °. rente van die gelden, waarbij rekening 
wordt gehouden met de onder 2°. bedoelde 
afschrijving; 

2°. een afschrijving, welke een percentage 
van 2½ der kosten van stichting en aankoop 
zonder den bouwgrond niet te boven gaat. 
Indien echter de aflossing van de geleende 
gelden blijkens de contractueel aangegane ver
plichtingen meer dan 2½ pct. bedraagt kan 
a ls afschrijving het bedrag der aflossing op 
de begrooting worden gebracht; 

b. indien gebouw en tenein eigendom der 
vereeniging zijn en stichting en aankoop zon
der den bouwgrond niet uit geleende gelden 
zijn betaald, een afschrijving van ten hoogste 
21/2 pct. der stichtingskosten, gerekend van den 

dag van ingebruikneming van het gebouw; 
c. indien gebouw en terrein door de ver

eeniging zijn gehuurd, een huur, waarvan het 
bedrag en de voorwaarden aan de goedkeuring 
van Onzen Minister onderworpen zijn. 

3. Het bestuur zendt jaarlijks vóór 1 April 
in tweevoud een begrooting van ontvangsten 
en uitgaven betreffende het eerstvolgend 
schooljaar aan den inspecteur, die één exem
plaar, met bijvoeging van zijn op- of aanmer
kingen, vóór 1 Juni aan Onzen Minister doet 
toekomen. 

4. Onze Minister stelt het model der be
grooting vast. 

8. 1. Voor de vaststelling van de bijdrage, 
bedoeld in artikel 2, kan Onze Minister over
legging vorderen van quitantiën of andere 
bescheiden tot staving van de in artikel 6 be
doelde kosten. Bovendien is hij bevoegd voor 
dat doel ter plaatse een onderzoek van de 
boekhouding der kweekschool te doen instellen. 

2. Bij de vaststelling van de bijdrage zal 
wegens schoolgelden in rekening worden ge
bracht een bedrag, dat onderscheidenlijk voor 
de afdeel ingen A en B per leerling gelijk is aan 
de som, welke onderscheidenlijk voor de afdee-
1 ingen A en B gemiddeld per leerling in het 
vorige schooljaar aan de Rijkskweekscholen if 
geïnd, indien het bedrag der door het bestuur 
ontvangen schoolgel den lager is. 

9. 1. De bijdrage, bedoeld in artikel 2, 
wordt ten volle toegekend, wanneer gedurende 
het laatst verloopen vijfj arig tijdvak de akte 
van bekwaamheid als onderwijzer is verkregen 
door ten minste 90 leerlingen, die ten minste 
gedurende het schooljaar, waarin zij de akte 
verkregen, en het onmiddellijk voorafgaande, 
aan die kweekschool zijn opgeleid. 

2. Zij wordt slechts gedeeltelijk toegekend, 
indien meer dan 50 en minder dan 90 zulke 
leerlingen die akte hebben verkregen. In dat 
geval wordt zij verminderd met zooveel maal 
1/oo deel als het aantal verkregen akten min
der dan 90 bedraagt. 

10. 1. De bijdrage, bedoeld in artikel 2, 
onder a, wordt onder voldoende borgstelling, 
behoudens aanvulling of terugbetaling, bij 
voorschot in drie viermaandelijksche termijnen 
ui tgekeerd. 

2. Voor de nakoming van deze verbintenis 
stelt het bestuur eener bijzondere kweekschool 
twee door Onzen Minister goeèl te keuren bor
gen. H et. bepaalde in het tweede, derde en 
vierde lid van artikel 6 van Ons besluit van 
4 September 1923 (Staatsblad n°. 432) is 
hierbij van toepassing. 

ll. Om voor de bijdrage, bedoeld in artikel 
2, in aanmerking te komen, moet voldaan zijn 
aan het bepaalde in de artikelen 12 tot en 
met 30. 

12. 1. De kweekschool - zoo zij een bijzon
dere school is - moet staan onder het bestuur 
van een instelling of vereeniging, die rechts
persoonlijkheid bezit. 

2. Zij is gevestigo in één gebouw, met ten 
minste drie of ten minste v ier voor de kweek
school bestemde klasselokalen, naar gelang zij 
is ingericht voor drie of vier leerjaren, welke 
lokalen elk ruimte aanbieden voor ten minste 
vier en twintig leerlingen. 

3. De vlakke inhoud der klasselokalen be-
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draagt ten minste 0.8 M2 . en de lichamelijke 
inhoud ten minste 3.6 M3. per leerling, terwijl 
voldoende middelen tot verwarming en lucht
verversching aanwezig moeten zijn. 

4. De klasselokalen mogen binnenshuis 
geen gemeenschap hebben met een voor wo
ning bestemde localiteit. 

5. Indien de klasselokalen geen geschikte 
gelegenheid aanbieden voor het onderwijs in 
het teekenen en in de kennis der natuur, be
hoort het gebouw voor die vakken afzonder
lijke daartoe geschikte lokalen te bevatten. 

6. De inspecteur kan ontheffing verleenen 
van den eisch in het tweede lid, dat de kweek
school gevestigd is in één gebouw; van de 
eischen in het derde lid betreffende den vlak
ken en lichamelijken inhoud der klasselokalen; 
en, indien de schoollokalen voor de leden van 
het Rijksschooltoezicht op gemakkelijke wijze 
toegankelijk zijn, van het verbod in het vierde 
lid. 

13. 1. Aan elke kweekschool met driejari
gen of viei·jarigen cursus, parall elklassen uit
gezonderd, zijn ondersch.eidenlijk ten minste 
vier of ten minste vijf leeraren verbonden, die 
in het bezit zijn van de akte van bekwaamheid 
als hoofdonderwijzer of, aan de kweekschool 
onderwijs gevende in een of meer der vakken 
rekenen, Nederl andsche taal, geschiedenis, 
aardrijkskunde, kennis der natuur, daarvoor 
de wettelijke bevoegdheid bezitten tot het 
geven van middelbaar onderwijs . 

2. De in het eerste lid bedoelde leeraren 
zijn tijdens de school uren der kweekschool aan 
geen andere onderwijsinrichting verbonden. 

· Van dit verbod kan de inspecteur op verzoek 
van het bestuur ontheffing verleenen. 

3. Een van de in het eerste lid bedoelde 
Ieeraren is, met den titel van directeur, met 
de leiding van het onderwijs belast. 

4. De directeur en drie der volgens artikel 
3, derde lid, aangewezen leeraren eener kweek
school met driejarigen cursus zijn te zamen 
belast met ten minste 80 lesuren per week. De 
directeur en vier der volgens artikel 3, derde 
lid, aangewezen leeraren eener kweekschool 
met vierjarigen cursus zijn te zamen belast 
met ten minste 105 lesuren per week. 

5. De gemeentebesturen en de besturen van 
bijwndere kweekscholen betalen aan het on
derwijzend personeel , voor zoover niet belast 
met het geven van onderwijs in niet erkende 
parall elklassen, geen lagere jaarwedden en 
kindertoelagen uit, dan waarop zij naar de 

. berekening volgens artikel 3, eerste lid , aan
spraak zoudeo hebben. 

6. Voor zooveel betreft bijzondere kweek
scholen, zijn op het aan de kweekschool ver
bonden onderwijzend personeel , als in het 
vorig lid bedoeld, de bepalingen omtrent de 
rechtspositie, vervat in artikel 89 , zevende lid, 
a rtikel 92 en artikel 105, eerste lid, der Lager
onderwijswet 1920 van toepassing. 

7. Het bestuur der kweekschool moet zich 
daartoe aansluiten bij een der voor het bij
zonder lager onderwijs bestaande of nieuw in 
te stellen commissiën van beroep, met inacht
neming van de voorschriften, welke te dier 
zake bij a lgemeenen maatregel van bestuur 
zijn of nader zullen worden gegeven. 

8. De leden en plaatsvervangende leden 

der daar bedoelde commissiën van beroep mo
gen geen zi tting hebben in het bestuur, noch 
deel uitmaken van het personeel eener bijzon
dere kweekschool. 

14. De gemeentebesturen en de besturen 
van bijzondere kweekscholen stell en voor de 
directeuren en leeraren, voor zoover niet bel ast 
met het geven van onderwijs aan niet erkende 
parallelklassen, betreffende geneeskundig on
derzoek als voorwaarde voor aanstel] ing, ver
lof tot afwezigheid, inhouding van wedde bij 
dat verlof, aanspraken in geval van ziekte, 
uitbetaling van wedde, uitkeering na over
lijden en non-activiteitswedde overeenkomstige 
bepalingen vast, a ls in de a rtikelen 6, 8 tot 
en met 10, 18, eerste lid, 19 tot en met 28, 30 
tot en met 32bis en 74 van het Ambtenaren
reglement Rijkskweekscho1en en Rijksnormaal
lessen en in de a rt ikelen 16 tot en met 20 van 
het Algemeen Rijksambtenarenreglement ten 
aanzien van het onderwijzend personeel der 
Rijkskweekscholen zijn vastgesteld , met dien 
verstande, dat bij die vaststelling: 

a. in a rtikel 6, eerste en tweede lid , in ar
tikel 20, eerste en tweede lid, in artikel 21, 
eerste, tweede en derde I id, in artikel 25, in 
artikel 26, eerste en tweede lid, in artikel 27 
onder b, en in artikel 74, derde lid, van het 
Ambtenarenreglement Rijkskweekscholen en 
Rijksnormaallessen in plaats van "Onze Minis
ter" of " Onzen Minister" telkens wordt ge
lezen: het bestuur; 

b. in artikel 9 vervallen de woorden "aan 
eene school als bedoeld in artikel 3" ; dat in 
pi aats van "eene andere zoodanige school of 
aan" wordt gelezen : gesubsid ieerde gemeen
telijke of bijwnde1·e kweekscholen, Rijkskweek
schol en, Rijksnormaallessen,; en in plaats van 
,,Onze Minister" wordt gelezen: het bestuur; 

c. artikel 18 , eerste lid , van het Ambtena
renreglement Rijkskweekscholen en Rijksnor
maallessen wordt gelezen: Ander verlof buiten 
de schoolvacanties voor langer dan een week 
wordt met behoud van bezoldiging slechts ver
leend met goedkeuring van den Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. Verlof 
van langer dan een jaar en studieverlof wor
den buiten genot van bezol diging verleend, 
tenzij naar het oordeel van dezen Minister het 
verlof in het openbaar belang gegeven wordt. ; 

d. in a rtikel 16, eerste lid, van het Alge
meen Rijksambtenarenreglement in plaats van 
" lid van Gedeputeerde Staten eener provincie 
of van wethouder eener gemeente" wordt ge
lezen: lid van de Eerste of van de Tweede 
K amer der Staten-Generaal , lid van Gedepu
teerde Staten eener provincie of van wethouder 
eener gemeente; en in plaats van " de artike
len 4, eerste l id onder b en tweede lid, en 5" 
wordt gelezen: de artikelen 4 en 5; 

e. artikel 6, derde l id, artikel 8 en artikel 
31 van het Ambtenarenreglement Rij kskweek
scholen en Rijksnormaall essen niet worden 
toegepast dan na verkregen goedkeuring van 
Onzen Minister ; 

f. indien het bestuur naar het oordeel van 
Onzen Minister in gebreke blijft te handelen 
overeenkomstig artikel 20, eerste en tweede 
lid, artikel 25, artikel 26, eerste en tweede lid, 
of artikel 27 onder b van het Ambtenaren
reglement Rijkskweekscholen en Rijksnormaal-
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lessen, Onze Minister de daarbedoelde maat
regelen kan nemen; 

g. de in artikel 23 van het Ambtenaren
reglement Rijkskweekscholen en Rijksnormaal
lessen bedoelde uitkeering en bijdrage, de in 
artikel 26, vierde lid, en in artikel 30 van dit 
reglement bedoelde kosten, de in artikel 31 
van dit reglement bedoelde vergoeding en te
gemoetkoming, de in artikel 74 van dit regle
ment bedoelde uitkeering, en de in artikel 16 
van het Algemeen Rijksambtenarenreglement 
bedoelde non-activiteitswedde aan de Rijks
bijdrage worden toegevoegd. 

15. 1. Op de directeuren en leeraren van 
bijzondere kweekscholen, welke aan de in dit 
besluit gestelde eischen voldoen, voor zoover 
zij niet uitsluitend zijn belast met het geven 
van onderwijs in niet erkende par_a llelklassen, 
zijn voç:,r zooveel mogelijk van toepassing de 
regelen betreffende wachtgeld, welke voor de 
burgerlijke Rijksambtenaren gelden. 

2. H etzelfde geldt voor de directeuren en 
leeraren van gemeentelijke kweekscholen, 
welke aan de in dit besluit gestelde e ischen 
voldoen, mits voor hen geen gemeentelijke 
wachtgeldregeling bestaat. 

3. Voor de berekening van het wachtgeld 
wordt tot grondslag genomen de jaarwedde en 
de tijdelijke kindertoelage volgens artikel 3, 
eerste lid. 

16. 1. De kweekscholen hebben een drie
jarigen cursus. 

2. Een kweekschool kan een vierjarigen 
cursus hebben, indien vooraf de goedkeuring 
van Onzen Minister is verkregen wegens bui
tengewone omstandigheden. 

17. 1. Onze Minister kan goedkeuren, dat 
een kweekschool zal bestaan uit twee afdee
lingen. 

2. Tn dit geval is de eerste afdeeling, A, 
evenals de niet uit twee afdeelingen bestaande 
kweekschool, bestemd voor hen, die de akte 
van bekwaamheid als onderwijzer wenschen te 
verkrijgen; de tweede afdeeling, B , voor htn 
die, in het bezit van deze akte, de akte van 
bekwaamheid als hoofdonderwijzer wenschen 
te verwerven. · 

3. Voor de afdeeling A gelden a lle bepa
lingen, welke in dit besluit voor de niet uit 
twee afdeelingen bestaande kweekschool zijn 
vastgesteld. 

4. Ten opzichte van de afdeeling B wordt 
in acht genomen hetgeen betreffende die af
deeling in dit besluit is bepaald en wat verder 
door Onzen Minister zal worden vastgesteld. 

5. In de door Onzen Minister vast te stellen 
regelen wordt mede bepaald in hoever de in 
artikel 3, derde lid , genoemde maximum-aan
tallen uren, waarnaar de tegemoetkoming in 
de uitbetaalde jaarwedden berekend wordt, 
zullen worden verhoogd. De Rijksbijdrage vol
gens artikel 2 wordt niet verhoogd naar den 
grondslag, in dat artikel vermeld onder b . 

18. De artikelen 4, 9, 16, 21, 24, 25, 26, 27 
en 30 zijn niet van toepass ing op de afdeel ing 
B eener overeenkomstig artikel 17 ingerichte 
kweekschool. 

19. 1. In de afdeeling B eener overeenkom
stig artikel 17 inger ichte kweekschool wordt 
onderwijs gegeven in ten minste de vakken: 

opvoedkunde ( daaronder begrepen methode 
van onderwijs); 

Nederlandsche taal en letterkunde; 
aardrijkskunde; 
gesch iedenis; 
kennis der natuur ( daaronder begrepen de 

hoofdzaken van de schoolhygiëne). 
2. Voor de toelating tot de lessen van de 

afdeeling B wordt het bezit vereischt van de 
akte van bekwaamheid als onderwijzer. 

20 . 1. Het schooljaar vangt aan den eersten 
September . 

2. Het onderwijs moet gedurende niet min
der dan veertig normale schoolweken per jaar 
worden gegeven. 

21. 1. Aan elke kweekschool wordt onder-
wijs gegeven in ten minste de vakken: 

lezen; 
schrijven; 
rekenen; 
Nederlandsche taal; 
vaderlandsche geschiedenis ( daaronder be

grepen gemeente-, provinciale en staatsinrich
ting van Nederland) en algemeene geschie
denis; 

aardrijkskunde ; 
kennis der natuur ( daaronder begrepen ge

zondheidsleer); 
zingen {en waar mogelijk het bespelen van 

de piano of de viool) ; 
teekenen; 
lichamelijke oefening; 
Fransche taal ; 
Duitsche taal; 
Engelsche taal ; 
wiskunde; 
opvoedkunde ( daaronder begrepen methode 

van onderwijs); 
en aan de vrouwelijke leerlingen in: 

, nuttige handwerken voor meisjes. 
2. Het onderwijs in wiskunde is niet ver

plicht voor kweekscholen, uitsluitend voor 
vrouwelijke leerlingen bestemd. Aan gemengde 
kweekscholen kunnen vrouwelijke leerlingen 
van het onderwijs in dat vak worden vrijge
steld. 

3. Van het onderwijs in lichamelijke oefe
ning kunnen door den directeur worden vrij
gesteld de leerlingen, die een verklaring over
leggen van twee geneeskundigen , woonachtig 
in de gemeente, waar die leerlingen wonen of 
waar de kweekschool gevestigd is, dat zij 
lichamelijk ongeschikt zijn om dit onderwijs 
te volgen. 

4. Indien onderwijs wordt gegeven in han
denarbeid en indien godsdienstonderwijs wordt 
gegeven, komen de daaraan bestede uren in 
rekening binnen de maximum-aantallen, ge
noemd in artikel 3, derde lid. 

5. Aan het onderwijs in de in het eerste lid 
genoemde vakken, met uitzondering van de 
vreemde talen en het vak nuttige handwerken 
voor meisjes, worden in elke klasse ten minste 
20 uren per week besteed, welke tusschen des 
voormiddags 8 uur en des namiddags 5 uur 
vallen. 

6. Aan het onderwijs in de vreemde talen 
worden aan een driejarige kweekschool, pa
rallelklassen uitgezonderd, ten minste 18 uren 
en aan een vierjarige kweekschool , parallel
ki assen uitgezonderd, ten minste 24 uren per 
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week besteed, welke tusschen des voormiddags 
8 uur en des namiddags 5 uur vallen. Deze 
aantallen worden bij het bestaan van erkende 
parall elkl assen naar evenredigheid verhoogd. 

7. Het onderwijs in de vakken teekenen, 
lichamelijke oefening, nuttige handwerken 
voor meisjes, zingen, piano- of vioolspe l en 
opvoedkunde wordt gegeven door daartoe in 
ieder opzicht bekwame leeraren; wat licha
melijke oefening betreft in elk geval door 
iemand, die ten minste bevoegd is tot hat 
geven van onderwijs in het vak, genoemd on
der s in artikel 2 der wet van 17 Augustus 
1878 (Staatsblad n°. 127 ). 

22. 1. Het onderwijs wordt gegeven over
eenkomstig een met inachtnem ing van de in 
dit besluit gegeven voorschriften opgemaakten 
rooster, ingericht volgens een door Onzön J\t.ii
nister vast te stellen model. Op dien rooster 
moeten de vacantiedagen zijn vermeld en 
moeten voor elk lesuur staan aangegeven het 
vak van onderwijs en de naam van den daar
mede belasten leeraar. 

2. Ten minste tien dagen vóór den aanvang 
van elk schooljaar doet de directeur een exem
plaar van den rooster toekomen aan den 
hoofdinspecteur en den inspecteur. W ijzigingen 
in den rooster moeten ten minste tien dagen, 
voordat zij worden toegepast, aan den hoofd
inspecteur en den inspecteur worden mede
gedeeld. 

23. De lessen, op Zondag gegeven, komen 
bij de berekening van de in artikel 2, onder 
a, en artikel 3 bedoelde vergoeding of tege
moetkoming niet in aanmerk ing. 

24. 1. De oefen ing van de leerlingen in de 
practijk van het lesgeven kan plaats hebben 
aan een lager.e school , lee rschool genaamd, 
welke het gemeentebestuur of het bestuur der 
bijzondere kweekschool aanwijst. Deze aan
wijzing behoeft de goedkeuring van den inspec
te ur, die bevoegd is zijn eenmaal verleende 
goedkeur ing in te trekken. 

2. De in het eerste lid bedoelde oefen ing 
kan ook p laats hebben in a lle of in een of 
m eer klassen van andere lagere scholen. 

3. In een der in de beide vorige leden be
doel de scholen moet een afzonderlijk lokaal 
zijn voo,· het onderwijs in lichamelijke oefen ing. 

4. H et in de leerschool te volgen leerplan 
behoeft de goedkeuring van den directeur der 
kwee kschool. Deze heeft de bevoegdheid de 
oefening in de practijk van het lesgeven te 
rngelen. De regeling van deze oefening, waar
in onder meer vermeld wordt gedurende welke 
uren, in welke school en in welke klasse ieder 
der leerlingen gedurende het schoolj aar ge
oefend wordt, deelt de directeur aan den 
inspecteur mede. 

25. 1. De adspiranten, d ie tot het ee,·ste 
leerjaar eener driej arige of tot het tweede 
leerjaar eener vierjari ge kweekschool worden 
toege laten, moeten op 1 Augustus van het 
afgeloopen schoolj aar hun ze tiende jaa1· inge
treden zijn. 

2. De adspiranten, die tot het eerste leer
jaar eener vierjarige kweekschool worden 
toegelaten, moeten op 1 Augustus van het 
afgeloopen schoolj aar hun vij ft iende jaar in
getreden zijn. 

3. De leeftijd moet blij ken uit de geboorte-

akte, welke berust bij den directeur en des
gevraagd ter inzage moet worden gegeven 
aan den inspecteur. 

26. 1. Zonder toelatingsexamen kunnen tot 
het eerste leerjaar eener driejarige of tot het 
tweede leerjaar eener vierjarige kweekschool 
worden toegelaten: 

a. de bezitters van een ei nddiploma eener 
hoogere burgerschool met dri ejarigen cursus; 

b. degenen, die de eerste drie leerjaren van 
een hoogere burgerschool met vijfjarigen cur
sus, van een hoogere burgerschool voor meisjes 
met zesjarigen cursus, van een handelsschool 
met vijfjarigen cursus, van een middelbare 
school voor meisjes of van een gymnasium met 
gunstig gevolg doorloopen hebben, blijkende 
uit hun toelating tot de vierde klasse; 

c. de bezitters van een diploma, onder 
Rijkstoezicht afgegeven vanwege de vereeni
gingen ter bevordering van het meer uitge
breid lager onderwijs. 

2. Bovendien kunnen tot de in het vorige 
lid genoemde leerjaren worden toegelaten zij , 
di e met gunstig gevolg een examen hebben 
afgelegd, waaruit blijkt, dat zij de kennis en 
de ontwikkel ing bezitten van de in dat lid 
genoemden. 

3. De toelating tot het eerste leerjaar eener 
vierjarige kweekschool geschiedt na het met 
gunstig gevolg afleggen van een examen, 
afgenomen door de leeraren der kweekschool. 
27. 1. Van Rijkswege kan aan leerlingen een 

toelage worden gegeven ter tegemoetkoming 
in de kosten, welke uit het volgen van het 
onderwijs aan de kweekschool voortv loe ien. 

2. Aan het genot dezer toe lage kunnen bij
zondere voorwaarden worden verbonden. 

28. Van alle beslissingen van den inspec
teur, krachtens dit besluit genomen, staat be
roep open op Onzen Minister. 

29. 1. Onze Minister, de hoofdinspecteur en 
de inspecteur hebben ten aanzien van de 
kweekschool dezelfde bevoegdheid a ls hun is 
verleend bij a rt. 179, derde I id, der Lager
onderwijswet 1920, ten opzichte van de daar 
genoemde kweekscholen. 

2. De in die wetsbepaling aan de directeu
ren en leeraren opgelegde verplichtingen gel
den ook voor het bestuur der kweekschool. 

3. Het bestuur is verplicht den ambtenaar, 
die door den Minister is belast met het doen 
van onderzoek, a ls in artikel 8 bedoeld, alle 
inlichtingen en gegevens te verstrekken, welke 
hij oordeelt voor de uitvoering van zijn taak 
noodig te hebben. 

30. 1. Kweekscholen, welke aan de in dit 
beslu it gestelde eischen voldoen, kunnen wor
den aangewezen als bevoegd aan haar leer
lingen, die ten minste de laatste twee leer
jaren eener kweekschool hebben doorloopen, 
op grond van het met gunstig gevolg afleggen 
van een mondeling en schr iftelij k school
examen eenmaal 's jaars de akte van be
kwaamheid uit te re iken, bedoeld in art. 77, 
onder a, der wet van 17 Augustus 1878 
(Staatsblad n °. 127}. 

2. Die aanwijzing gesch iedt door Onzen 
M inister, den Onderwijsraad gehoord, voor den 
tijd van vier jaren. 

Onze Minister kan , den Onderwijsraad ge
hoord , indien van misbruik van de verleende 
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bevoegdheid gebleken is, een aanwijzing vol
gens het eerste lid intrekken. De desbetref
fende beschikking is met redenen omkleed. 

3. De lijst der aangewezen kweekscholen 
wordt jaarlijks in de maand October in de 
N ede,·landsche Stàatscoumnt openbaar ge
maakt. 

4. Weigering van aanwijzing geschiedt bij 
een met redenen omkleede beslissing. 

5. Voor aanwijzing komt niet in aanmer
king de kweekschool, van welker leerlingen in 
de laatstverloopen vijf jaren minder dan 80 
ten 100 van hen, die ten minste de laatste twee 
leerjaren hebben doorloopen, de onderwijzers
akte hebben verworven. 

6. Al hetgeen verder betrekking heeft op 
het in het eerste lid bedoelde examen wordt 
door Ons nader bij algemeenen maatregel van 
bestuur geregeld, den Onderwijsraad gehoord. 

7. Voor de toepassing van dit artikel gel 
den voor de niet gesubsid ieerde kweekscholen 
de eischen, welke in artikel 14 gesteld zijn, 
niet. 

31. 1. Gemeentebesturen en besturen van 
bijzondere kweekscholen, die op Rijksbijdrage 
aanspraak maken, geven hiervan vóór den 
aanvang van elk schooljaar kennis aan den 
inspect.eur. 

2. Zij zenden hem vóór 20 September een 
of meer lijsten, bevattende opgaven betreffen
de de kweekschool. 

3. Bij ontslag, overlijden of aanstelling van 
onderwijzend personeel en bij aanneming of 
ontslag van leerlingen wordt hem binnen acht 
dagen kennis gegeven van de wijziging of aan
vulling, welke de in het vorige lid bedoelde 
lij sten daardoor ondergaan . Bovendien wordt 
van ontslag, overlijden of aanstelling van on
derwijzend personeel, alsmede van wijziging 
in het aantal lesuren of in de opgedragen 
vakken binnen acht dagen kennis gegeven aan 
Onzen Minister. 

4. Onze Minister stelt het model vast van 
de in het eerste en derde lid bedoelde kennis
gevingen en van de in het tweede lid bedoelde 
lijst of lijsten. 

32. 1. Gemeentebesturen en besturen van 
bijzondere kweekscholen, die op Rijksbijdrage 
aanspraak maken, zenden binnen een maand 
na afloop van het school jaar aan den inspec
teur een aanvrage tot uitkeering van de Rijks
bijdrage, met bijvoeging van de verkregen 
akten. 

2. Onze Minister stelt het model van de 
aanvrage vast. 

3. Binnen twee maanden zendt de inspec
teur aan Onzen Minister de bij hem ingekomen 
aanvragen, vergezeld van zijn advies. Hij 
zendt de akten van bekwaamheid, nà verge
lijking met zijn registers en met de aanvrage n , 
terug onderscheidenlijk aan de gemeentebestu
ren en de besturen der bijzondere kweek
schol en. 

4. Onze Minister stelt de som vast, waarop 
het gemeentebestuur of het bestuur der bijzon
dere kweekschool aanspraak heeft. 

33. 1. De inspecteur houdt toezicht op de 
lessen en op de naleving van de eischen voor 
de aanspraak op Rijksbijdrage gesteld. 

2. Hij deelt na ontvangst van de lijsten en 
bij de uitoefening van het toezicht aan het 

bestuur der kweekschool zoo spoedig mogelijk 
de bezwaren schriftelijk mede, waartoe de ken
nisneming der stukken of zijn bevindingen bij 
het schoolbezoek hem aanleiding mochten 
geven. 

3. Hij doet jaarlijks, binnen drie maanden 
na afloop van het schooljaar, vers lag aan 
Onzen Minister. Afschrift van dat verslag 
zendt hij aan de hoofdinspecteurs, ieder voor 
zooveel hem aangaat. 

4. Afgezien van het toezicht, bedoeld in 
het eerste lid , staat de kweekschool onder het 
toezicht van den hoofdinspecteur, binnen 
wiens ambtsgebied zij is gelegen. 

Slot- en overgangsb epalingen . 

34. 1. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van 1 September 1933. 

2. Met dien datum vervalt Ons besluit van 
11 September 1923 (Staatsblad n° . 440), zoo
als het is gewijzigd bij Onze besluiten van 
30 October 1924 (Staatsblad n°. 480), 2 Juli 
1928 (Staatsblad n°. 236) , 13 December 1930 
(Staatsblad n°. 470), 24 April 1931 (Staats
blad n°. 171) , 16 Maart 1932 (Staatsblad n°. 
96), 30 Juli 1932 (Staatsblad n °. 419) en 28 
December 1932 (Staatsblad n°. 653). 

3. Ten opzichte van de bij het in werking 
treden van dit besluit bestaande kweekscholen 
wordt het bepaalde in het eerste en tweede lid 
van artikel 9 in de jaren 1934 en 1935 zoo 
toegepast, dat de daar bedoel de bijdrage ten 
volle toegekend wordt, wanneer gedurende het 
laatstverloopen vijfjarig tijdvak de akte van 
bekwaamheid als onderwijzer is verkregen 
onderscheidenlijk door ten minste 80 en 85 
leerlingen, die ten minste gedurende het 
schooljaar, waarin zij de akte verkregen, en 
het onmiddellijk voorafgaande aan die kweek
school zijn opgeleid, en dat zij verminderd 
wordt onderscheidenlijk met zooveel maal 1/80 
of 1/85 deel als het aantal verkregen akten 
onderscheidenl ij k minder dan 80 of 85 be
draagt. 

4. Voor de bij het in werking treden van 
dit besluit in gebruik zijnde kweekschoolloka
len kan Onze Minister ontheffing verleenen 
van den e isch, gesteld in artikel 12, tweede 
lid, dat zij ruimte moeten aanbieden voor ten 
minste vier en twintig leerl ingen. 

5. Onze Minister kan, telkens voor niet 
langer dan een schooljaar, ontheffing verlee
nen van het bepaalde in artikel 13, vierde lid. 
Hij is bevoegd daarbij, na overleg met het 
bestuur, vast te stellen, in hoever in verband 
daarmede vermindering zal worden toegepast 
op de vergoeding volgens artikel 3. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de ui tvoer ing van 
dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 23sten Augustus 1933. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

Marc ha n t. 
(Uitgeg. 29 Aug. 1933.) 
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s. 457. 

23 Augustus 1933. BESLUIT tot wijziging 
van het Koninklijk besluit van 15 Juli 
1922, Staatsblad n°. 451, tot vaststelling 
van een algemeenen maatregel van be
stuur als bedoeld in het eerste, vierde en 
vijfde lid van artikel 111 der Ongevallen
wet 1921, zooals dat laatstelijk gewijzigd 
is bij Koninklijk besluit van 16 Septem
ber 1928, Staatsblad n°. 366. 

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

Sociale Zaken van 12 Juli 1933, n°. 1589, 
A fcleel i ng Arbeidersverzekering; 

Gezien artikel 111, eerste, vierde en vijfde 
1 id der Ongevallenwet 1921 ; 

:Óen Raad van State gehoord (advies van 
15 Augustu 1933, n°. 33); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 18 Augustus 1933, n°. 
1905, Afdeeling Arbeidersverzekering; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Ons besluit van 16 Juli 1922 (Staatsblad n°. 

451), laatstel ijk gewijzigd bij dat van 15 Sep
tember 1928 (Staatsblad n°. 366) te wijzige~ 
en te bepalen als volgt: 

Art. 1. In artikel 38 van Ons vorenge
noemd gewijzigd besluit van 15 Juli 1922 
(Staatsblad n°. 451) worden tusschen de woor
den: ,,bepaalden Raad van Arbeid" en "wor
den opgedragen" ingevoegd de woorden "of 
mede aan een bepaalden Raad van Arbeid" . 

2. Dit besluit treedt in werking met in
gang van den tweeden dag na dien der dag
teekening van het Staatsblad waarin het is 
geplaatst. 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast 
met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in 
het Staatsblad zal worden geplaatst en waar
van afschrift zal worden gezonden aan den 
Raad van State. 

's-Gravenhage, den 23sten Augustus 1933. 
WILHELM! A. 

De M inister van Social e Zaken, 
J. R. SI o tem a k er de B ruïne. 

( Uitgeg . 12 Septem ber 1933.) 

s. 458. 

23 Augustus 1933. BESLUIT tot wijziging 
van het Koninklijk besluit van 9 J anuari 
1923, Staa,tsblad n°. 3, tot va tstell ing van 
een algemeenen maatregel van bestuur, 
a l s bedoeld in artikel 88 der Ongevall e n
wet 1921. 

W ij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Sociale Zaken van 12 J uli - 1933, n°. 1589, 
Afdeeling Arbeidersverzekering; 

Gezien artikel 88, 89, 2de Jid, 105 en 111 
der Ongevall enwet 1921, en Ons besluit van 
16 Juli 1922 (Staatsblad n°. 451) tot vast
stelling van een algemeenen maatregel van 
bestuur, als bedoeld in het eerste, vierde en 
vijfde lid van artikel 111 der Ongevallenwet 
1921, zooals dat nader gewijzigd is; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
15 Augustus 1933 n°. 33); 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister van Sociale Zaken van 18 Augustus 

1933, n°. 1905, Afdeeling Arbeidersverzeke
rmg; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Ons besluit van 9 Januari 1923, Staatsblad 

n °. 3, tot vaststelling va:n een al gemeen en 
maatregel van bestuur, als bedoeld in artikel 
88 der Ongevallenwet 1921 te wijzigen en te 
bepalen als volgt: 

Art, I. Artikel 2 van Ons vorengenoemd 
besluit van 9 J anuari 1923, Staatsblad, n° . 3, 
wordt als volgt gelezen: 

,,1. Indien aan een R aad van Arbeid over
eenkomstig het bepaalde in artikel 38 van 
Ons besluit van 15 Juli 1922, Staatsblad n°. 
451 , zooals dat nader gewijzigd is, bepaalde 
werkzaamheden zijn opgedragen of mede zijn 

opgedragen, strekt de bevoegdheid van de 
ambtenaren, door bedoelden Raad belast met 
het houden van toezicht als bedoeld in artikel 
2, onder 3°. en 10°. van Ons voornoemd be
sluit van 15 Juli 1922, (Staatsblad n°. 451 ) 
zich uit over het grondgebied van het Rijk in 
Europa; 

2, Aan den in het eerste lid bedoelden 
Raad en aan de door dezen Raad aan te wij
zen ambtenaren van dien Raad worden door 
de overige R aden van Arbeid, met inachtne
ming van de eventueele aanwijzingen van den 
Verzekeringsraad, alle inlichtingen en op
gaven verstrekt en elke medewerking ver
leend, welke eerstbedoelde Raad beho~ft voor 
de uitvoering van de hem overeenkomstig het 
bepaalde in artikel 38 van Ons voornoemd 
besluit van 15 Juli 1922, Staatsblad n° . 451, 
opgedragen of mede opg dragen taak.". 

Art, II. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van den tweeden dag na dien der dag
teekening van het Staatsblad, waarin het is 
geplaatst. 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast 
met de uitvoering van dit bes! uit, hetwelk 
in het Staatsblad, zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 23sten Augustus 1933. 
WILHELMINA. 

De M inister van Sociale Zaken, 
J. R. S I o tem a k e r de B r u ï n e. 

(Uitgeg . 12 September 1933.) 

s. 459. 

25 Augustus 1933. BESLUIT tot vernieti
ging van het besluit van den gemeente
raad van Cuyk c.a . van 30 Juni 1932. 
waarbij is besloten den gemeentetoren al
daar af te breken. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Onderwijs, Kunsten en Wi,tenschappen van 18 
Juli 1933, n°. 30482, afdeeling Kunsten en 
Wetenschappen en van Binnenlandsche Zaken 
van 21 Juli 1933, n°. 14486, afdeeling Bin
nenlandsch Bestuur, tot vernietiging van het 
besluit van den gemeenteraad van Cuyk c.a. 
van 30 Juni 1932, waarbij is besloten den 
gemeentetoren aldaar af te breken; 

Overwegende, dat Cuyk een oud stadje is 
met een uit historisch oogpunt belangrijk ver
leden; 

dat nu twintig ja ren geleden de oude R.K. 
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kerk aldaar werd afgebroken, bij welke ge
legenheid de aan de gemeente toebehoorende 
toren behouden is gebleven, doordat Gedepu
teerde Staten van N oordbrabant toen goed
keuring onthouden hebben aan een besluit 
van den gemeenteraad om den toren aan het 
R .K. kerkbestuur over te dragen ter amovee
ring; 

dat deze toren sindsdien vrijwel het eenige 
ter plaatse nog aanwezig oud bouwwerk is, 
dat aan het verleden van dit stadje herinnert; 

dat deze toren, die uit de vijftiende eeuw 
dateert, een voorbeeld is van goede arch itec
tuur, die ook als aesthetisch e lement in het 
stadsbeeld van beteekenis is en aangemerkt 
moet worden als een monument van geschie
denis en kunst; 

Overwegende, dat de vernietiging van een 
dergelijke cultuurwaarde niet dan bij uiterste 
noodzaak kan worden toegelaten en niet is 
gebleken, dat zoodanige noodzaak hier be
staat; 

dat toch in den gemeenteraad ten gunste 
van de slooping a lleen is aangevoerd, dat de 
gemeente daardoor ontslagen zou worden van 
de onderhoudskosten van den toren en het af
breken als werkverschaffing zou kunnen wor
den beschouwd; 

dat hierin geen voldoende rechtvaardiging 
kan liggen voor het opofferen van een onver
vangbaar monument en dit te minder, nu in 
het laten voortbestaan hiervan, naar gebleken 
is, nog de mogelijkheid van zelfs zakelijke 
voordeelen voor de gemeente als eigenares 
besloten ligt; 

Overwegende alzoo, dat het afbreken van 
den toren geacht moet worden in strijd te zijn 
met het a lgemeen belang; 

Gelet op a1·tikel 18!; der Gemeentewet ; 
Den R aad van State gehoord (advies van 

8 Augustus 1933, n°. 24); 
Gelet op het nader rapport van Onze Mi

nisters van Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen van 14 Augustus 1933, n°. 36131, 
afdeel ing Kunsten en Wetenschappen en van 
Binnenlandsche Zaken van 18 Augustus 1933, 
n° . 15654, afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
het besluit van den gemeenteraad van Cuyk 

c.a. van 30 Juni 1932, waarbij is besloten 
den gemeentetoren aldaar af te breken, we
gens strijd met het algemeen belang te ver
nietigen. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad ge
plaatst en in afschrift aan den Raad van 
State medegedeeld zal worden. 

's-Gravenhage, den 25sten Augustus 1933. 

WILHELMINA. 
De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

Marc ha n t. 
De Minister van Binnenlandsche Zaken, 

J. A. d e W i I d e. 

( Uitgeg. 8 September 1933.) 

s. 460. 

25 Augustus 1933. BESLUIT tot nadere ver
lenging van de schorsing van het beslu it 
van den Raad der gemeente B eerta van 
6 December 1932, strekkende tot tewerk
stelling van alle ongehuwde werkloozen, 
ouder dan 16 jaar, bij de werkverschaf
fing. 

Verlengd tot 1 December 1933. 

s. 461. 

25 Augustus 1933. BESLUIT tot nadere ver
leng ing van de schorsing van het besluit 
van den raad der gemeente B eerta van 2 
Januari 1933, strekkende om bij de bere
kening van den aan werkloozen in de 
rouleerweken uit te keeren steun, geen 
aftrek toe te passen van gezinsinkomsten. 

Verlengd tot 1 Januari 1934. 

s. 462. 

28 Augustus 1933. BESLUIT tot vaststelling 
van het t ijdstip, waarop de wet van 7 
Augustus 1933 (Staatsblad n°. 420), tot 
wijziging en aanvulling der hooger-onder
_wijswet, in werking zal treden. 

Inw erkingti·eding 4 September 1933. · 

s. 463. 

28 Augustus 1933. BESLUIT tot verlenging 
van de, bij Koninklijk besluit van 3 Maart 
1933, Staatsblad 79, bevolen, schorsing 
van een besluit van den Raad van Apel
doorn. 

V e-rlengd tot 1 Februari 1934 . 

s. 464. 

29 Augustus 1933. BESLUIT tot wijziging 
van het Koninklijk besluit van 22 Juni 
1-920 (Staatsblad n°. 314), tot uitvoering 
van artikel 25, tweede lid, van de 
Vleeschkeuringswet (Staatsblad 1919, n°. 
524). 

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

Sociale Zaken van 1 Juli 1933, n°. 714 E, 
Afdeeling Volksgezondheid; 

Ge.:ien arti kel 25, tweede lid, van de 
Vleeschkeuringswet (Staatsblad 1919, n°. 524); 

Gelet op Ons besluit van 22 Juni 1920 
(Staatsblad n° . 314); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 15den Augustus 1933, n° . 34); 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister van Sociale Zaken van 23 Augustus 
1933, n°. 926 E. , Afdeeling Volksgezondheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
In Ons besluit van 22 Juni 1920 (Staats

blad n°. 314), houdende voorschriften voor de 
opleiding van hulpkeurmeesters van vee en 
vleesch voor de binnenlandsche vleeschkeu
ring, de navolgende wijzigingen aan te bren
gen: 

Art. I. Artikel 4, lid 2 wordt gelezen al s 
volgt: . 
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2. H et aantal leerli ngen bedraagt voor 
iederen cursus ten hoogste ti en , ongerekend 
de personen, d ie reeds een cursus gevolgd heb
hen doch het diploma, bedoeld in a r t ikel 15, 
niet hebben verkregen. 
,Laatstbedoelde personen kunnen na verkregen 
toestemming van den Minister tot een nieuwen 
cursus worden toegelaten. 

Art. II. A1·ti kel 5 wordt gelezen al s volgt: 
Art. 5. Voor deelneming aan een cursus 

moet de leer l ing een door den Minister vast
gesteld bedrag sto rten in 's Rij ks schatkist. 
H et bewijs va n storting moet aan het hoofd 
van den cursus vertoond worden vóór den 
aanva ng der lessen. Bij gebreke hiervan wordt 
de betrokkene niet tot den cursus toegelaten. 

Ar t . III. A rtikel 13 word t gelezen a ls 
volgt : 

Art. 13. 1. Tot een cursus worden slechts 
toegelaten zij , d ie : 

a. den leeft ijd va n 23 jaren hebben be
reikt en d ien va n 35 ja ren niet hebben over
schreden, lichamelijk goed ontwikkeld en ge
zond, in het voll e bez it hunner zintu igen en 
van goed zedelijk gedrag zijn ; 

b. gedurende ten minste dri e ja ren a ls 
slach ter en slager werkzaam zijn geweest en 
va n wie het voldoende aannemelijk is, dat zij 
het slach tersvak en het slagersvak kennen ; 

c. door het afl eggen van een openbaar 
examen, ten overstaan van den hoofdinspec
teur, doen bl ijken voldoende onderlegd te zijn 
in de beginse len der N ederl andsche taal, in 
lezen, schrijven en rekenen, alsmede in de 
kennis van het metrieke stelsel ; 

d. een door den Minister vast gesteld be
drag a ls examengeld hebben gestort in 's Rijks 
scha tkist en het bewijs van storting aan den 
hoofdinspecteur hebben toegezonden ; 

e. voldoende aan de onder letters a, b en c 
gestelde voorwaarden, door het hoofd zijn in
geschreven. 

2. Wanneer voor toelating tot een cursus 
meer dan t ien personen in aanmerking komen 
gaan diegenen vóór, di e het beste examen 
hebben afgelegd en die overigens blijk heb
ben gegeven te voldoen aan redelijke e ischen 
van a lgem eene ontwikkeling en geschiktheid 
voor de betrekking van hulpkeurmeester. 

3. Ter uitvoering van het bepaalde in het 
eerste lid , onder a, moeten de deelnemers ge
neeskundig onderzocht worden. 

4. Voor het examen, bedoeld in het eerste 
l id, onder c, doet de hoofdinspecteur zich bij 
staan door één o f m eer inspecte urs en door 
onden vijzers. 

5. De Minister regelt de ve rgoeding van 
hen, wier bijstand ingevolge het vierde lid is 
ingeroepen. 

Art. I V. In a1·tikel 19 vervalt de " 1" voor 
het eerste lid en ve,rvalt het tweede lid. 

Onze Minister van Socia] e Za ken is belast 
met de uitvoer ing van dit besl uit, dat in he t 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarva n 
afsch ri ft zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

's-Gravenhage, den 29sten Augustus 1933. 
WILHELMINA. 

De Minister van Sociale Zaken, 
J . R. S I o t e m a ker de Bruine. 

( Uitg eg. 19 S eptemb,er 1933. ) 

s. 465. 
l S eptember 1933. BESLUIT tot bepal ing 

van den aa nvang van het in a rtikel 1 
van het Crisis-Tuinbouwbesluit 1933 I be
doelde t ijdvak ten aanz ien van aard
appelen. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voo rdracht van Onzen Minister van 

E conomische Za ken van den 1 September 
1933, n° . 10919, Di rectie van den Landbouw, 
afdeel ing II ; 

Gelet op a r t ikel 10b va n de L andbouw
Crisiswet 1933 en op a r t ike l 1 va n het Cr isis
Tuinbouwbesluit 1933 I ; 

Gehoord de Cen t ra le Commiss ie van Advies 
inzake de L andbouw-Cr isiswet 1933 (advies 
van den 30 Augustus 1933, n°. 45) ; 

H ebben goedge,-onden en verstaan: 
te bepalen : 
Art. 1. H et tijdvak gedurende welke de 

invoer van aardappelen slech ts is toegestaan 
aan de Nederl andsche Groenten- en Fruit
cen t rale, vangt aan met ingang van den dag 
van het in werki ng t reden van dit besluit. 

2. Di t beslui t t reedt in werking met in
gang van den tweeden dag na dien van zijne 
a fkondi g ing. 

Onze Ministe r van E conomische Zaken is 
belast met de ui tvoering. van d it beslu it, het
welk in het S taats blad za l worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den l sten September 1933. 
WILHELMINA. 

De ilfinister van E conomische Zaken, 
T . J. V ers c h u u r . 

( Uit geg . 2 S eptem ber 1933.) 

s. 466. 

l S eptem ber 1933. BESLUIT tot toepassing 
van de a r t ikelen 9 en 12 de r Landbouw
Crisiswet 1933 op aardappelen. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voor dracht van Onzen Minister van 

E conomische Za ken van den 28 Juli 1933, n° . 
9337, Directie van den L andbouw, a fdeeling 
ll · 

Gelet op de a r t ikelen 9 en 12 van de L and
bouw-Crisiswet 1933; 

Gehoord de Centrale Comm iss ie van Advies 
inzake de L and bouw-Crisiswet 1933 (advies 
van den 5 Augustus 1933, n°. 25); 

Gehoord den R aad van Sta te (advies van 
den 8 Augustus 1933, n°. 32); 

Gelet op het nade1· rapport van Onzen M i
ni ster van E conomische Zaken van den 1 Sep
tember 1933, n°. 10820, Directie van den 
L andbouw, afdeel ing II ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen : 
Art. 1. Dit besluit neemt over de term ino

log ie van het Crisis-Organ isatiebeslu it 1933 
en het Cri sis-H eff ingsbesluit 1933. 

2. Voor het tij dvak aanvangende met in
gang van den dag van het in werking treden 
van di t beslui t en e indigende met ingang van 
den l sten Juli 1934 is het ve rvoeren van aard
appelen slechts toegestaan, indien dit ge
schiedt krachtens schriftelij ke vergunning van 
een door Onzen Minister aan te wijzen crisis
organisatie, behoudens het vervoeren van een 
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hoeveelheid van ten hoogste 10 kilogram ken
nelijk bestemd voor de consumptie van een 
persoon of een gezin. 

3. De statuten van de in het vorig artikel 
bedoelde cris is-organ isatie moeten bepalen: 

1 °. dat schriftelijke vergunningen a ll een 
worden afgegeven aan door haar erkende han
del aren; 

2°. dat schr iftelijke vergunningen aan er
kende handelaren steeds worden verleend, in
dien voldaan is aan de bepalingen van de 
artikelen 4 en 5 van dit besluit. 

4. 1. De schriftelijke vergunning tot het 
vHvoer van aardappelen wordt a ll een afge
geven tegen betaling van een door Onzen 
Minister telkens voor een door hem te be
palen t ijdvak vast te stell en bedrag, dat ver
schill end kan zijn naar gelang van de hoe
veelheid en de kwali teit der te vervoeren aard
appelen. 

2. Volgens door Onzen Minister te stell en 
regelen kunnen vervoervergunningen kosteloos 
worden afgegeven. 

5. Een vergunning als bedoeld in artikel 2 
van dit besluit wordt kosteloos verstrekt, in
dien de aanvrager ka n aantoonen, dat voor 
dezelfde aardappelen, waarvoor hij de ver
gunning aanvraagt, reeds eenmaal een ver
gunning is ver~trekt, terzake waarvan het in 
a rtikel 4 van dit besluit bedoelde bedrag is 
betaald. 

6. De betaling moet gesch ieden aan een of 
meer door Onzen Minister als vertegenwoor
dig ter van het Fonds aan te wijzen cris is
organisaties. 

7. Dit besluit kan worden aang haald on
der den titel: ,,Crisis-Aardappelbes luit 1933 I". 

8. Dit besluit treedt in werking met in
gang van den tweeden dag na dien van zijne 
afkondiging. 

Onze Minister van Economische Za ken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
we lk in het Staatsblad zal worden gsplaatst 
en in afschr ift zal worden gezonden aan den 
Raad van State. 

's-Gravenhage, den lsten September 1933. 
WILHELMINA. 

De Ministe,· van Economische Zaken, 
T. J. Vers c huur. 

(Uitgeg. 2 Septembe,· 1933.) 

S. 466 A. 

5 September 1933. BESLUIT tot wijziging 
en aanvulling van het Koninklijk besluit 
van 4 October 1920 (Staatsblad n°. 772) 
tot instelling van een Centraal Bureau 
van voorbere iding voor ambtenarenzaken, 
laatstel ijk gewijzigd bij Koninklijk besluit 
van 17 December 1928 (Staatsblad n°. 
463). 

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

Binnenlandsche Za ken van 20 Juli 1933, n°. 
699 Kabinet; 

Overwegende, dat Ons besluit van 4 October 
1920 (Staatsblad n°. 772) tot instelling van 
een Centraal Bureau van voorbereiding voor 
Ambtenarenzaken, laatstelijk gewijzigd bij Ons 
besluit van 17 December 1928 (Staatsblad n°. 
463), opnieuw behoort te worden gewijzigd; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. 1. In Ons besluit van 4 October 1920 

(Staatsblad n°. 772), zooals dat luidt na de 
daarin aangebrachte wijzigingen, worden na
der de volgende wijzigingen aangebracht: 

a. artikel 2 wordt gelezen: 
De le iding van het bureau berust bij een 

directeur, a ls hoedanig optreedt de chef van 
de afdeeling Ambtenarenzaken van het Depar
tement van Binnenlandsche Zaken. 

b. artikel 3 wordt gelezen: 
Het verdere personeel van het bureau be

staat uit een onder-directeur, sous-chef van de 
in artikel 2 bedoelde afdeeling, en voorts ui t 
het overige personeel dier afdeeling. 

c. de artikelen 4 en 5 vervallen. 
d. artikel 6 wordt a r t ikel 4 en wordt ge

lezen: 
H et bureau is belast met het Secretariaat 

van de Centrale Commiss ie voor Georgani
seerd Overleg in Ambtenarenzaken. Mede is 
aan het bureau in overleg met en naar de 
aanwijzing van de ambtenaren, bedoeld in 
artikel 105, lid 2, van het Algemeen Rijks
ambtenarenreglement, de voorbereiding van 
de door deze ambtenaren in de Centrale Com
missie te voeren besprekingen opgedragen. 

e. artikel 7 vervalt. 
/. artikel 9 wordt art'ikel 5. 
2. Dit besluit treedt in werking met in

gang van den tweeden dag na dien der dag
teekening van het Staatsblad, waarin het is 
geplaatst. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
Onze Ministers, Hoofden der Departementen 
van a lgemeen bestuur en aan de Algemeene 
Rekenkamer. 

' s-Gravenhage, den 5den September 1933. 
\VILHELMINA. 

De Mini-Ster van B innenlandsche Zaken, 
J. A. de W i Id e. 

( Uitgeg. 19 Septembe,· 1933. )· 

s. 467. 

5 September 1933. BESLUIT tot vaststelling
van het tijdstip, waarop de wet van 2S 
Juli 1933 (Staatsblad n°. 405), tot wijzi
ging en aanvulling van de wet van 25 
December 1878 (Staatsblad n°. 222), hou
dende regeling der voorwaarden tot ver
krij ging der bevoegdheid van arts, tand
arts, apotheker, vroedvrouw en apothekers
bediende, in werking zal treden. 

I nwerkingtreding 15 September 1933. 

s. 468. 

9 September 1933. BESLUIT tot bepaling 
van den aanvang van het in artikel 1 
van het Crisi -Tuinbouwbeslui t 1933 I be
doelde tijdvak ten aanz ien van ananas en 
warmoezerij gewassen. 

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

Economische Zaken van den 7 Septembe1-
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1933, n°. 15155, Directie van den Landbouw, 
afdeel ing II ; 

Gelet op artikel 10b van de Landbouw
Crisiswet 1933 en op artikel 1 van het Crisis
Tuinbouwbesluit 1933 I; 

Gehoord de Centrale Commissie van Advies 
inzake de Landbouw-Crisiswet 1933 (advies 
van den 7 September 1933, n°. 48); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. 1. Het tijdvak, gedurende hetwelk de 

invoer van ananas en warmoezerijgewassen 
slechts is toegestaan aan de Nederlandsche 
Groenten- en Fruitcentrale, vangt aan met 
ingang van den dag van het in werking tre
den van dit besluit. 

2. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den dag na dien van zijn afkondiging. 

Onze Minister van Economische Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Sta,a,tsblad zal worden geplaatst. 

Amsterdam den 9den September 1933. 
' WILHEL 1INA. 

D e 1llinistGr van Economische Zaken, 
T. J. Vers c h u u r. 
(Uitg eg. 11 S eptember 1933.) 

s. 469. 

9 S eptember 1933. BESLUIT tot w1Jz1gmg 
van het besluit van den 6den December 
1928, tot vaststelling van een Regeling 
van het Rijkstoezicht op de Luchtvaart 
(Sta,a,tsblad n°. 454), laatstelijk gewijzigd 
bij besluit van den 22sten April 1933 
(Sta,a,tsblad n°. 224). 

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

Waterstaat van 5 Augustus 1933, La. K., 
Luchtvaartdienst; 

Gelet op het bepaalde in het eerste lid on
der b en c van artikel 52 der Luchtvaartwet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
22 Augustus 1933, n°. 25) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 2 September 1933, n°. 
471, Luchtvaartdienst; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
I. , a artikel 30 van de Regeling Toezicht 

Luchtvaart wordt ingevoegd: 
"Uitoefening van toezicht buiten het Rijk in 

Europa. 
Art. 30bis. 1. Met afwijking voor zooverre 

noodig van de artikelen 27 en 28 van dit 
reglement, kunnen in de gevallen, waarin 
houders van hier te lande uitgereikte vlieg
bewijzen zich buiten het Rijk in Europa be
vinden, de bevoegdheden, welke bij de aan
gehaalde artikelen met betrekking tot de ver
lenging van den geldigheidsduur en tot het 
instellen van een nader onderzoek naar de 
lichamelijke geschiktheid of de bekwaamheid 
van die houders zijn toegekend aan Onzen 
l'vlinister of aan de door dezen aangewezen au
toriteit, worden uitgeoefend door of vanwege 
het bevoegde gezag van het land of het grond
gebied, waar die houders zich bevinden, mits 
met het bevoegde gezag van het betrokken 
land of grondgebied ter zake een regeling is 
getroffen. Die regeling wordt in de Sta,a,ts
courant bekend gemaakt. 

2. In de in het vorig lid bedoelde regeling 
wordt bepaald: 

a. dat voor de verlenging van den geldig
heidsduur van het vliegbewijs aan het in het 
vorig lid bedoelde bevoegde gezag op grond 
van een overeenkomstig onderzoek, als in dit 
reglement voor de verlenging van den geldig
heidsduur van het betrokken vliegbewijs is 
voorgeschreven, moet zijn gebleken, dat de 
houder van het bewijs voldoet aan de hier te 
lande voor de verlenging van den geldigheids
duur van het betrokken bewijs geldende voor
schriften; 

b. dat de verlenging moet blijken door een 
aanteekening op het betrokken vliegbewij&. 

3. In de in het eerste lid bedoelde rege
ling kan voorts worden bepaald: 

a. dat bij het zich voordoen van gevallen, 
a ls bedoeld in het eerste en tweede lid van 
artikel 28, het in het eerste lid bedoelde be
voegde gezag de hier te lande afgegeven vlieg
bewijzen voorloopig kan schorsen, met dien . 
verstande, dat die schorsing terstond zal wor
den opgeheven, wanneer hetzij de reden tot 
schors ing naar het oordeel van het evenbe
doelde gezag is vervallen, hetzij dat gezag de 
mededeeling ontvangt, dat hier te lande niet 
tot uiteindelijke schorsing of intrekking wordt 
overgegaan; 

b. dat het in het eerste lid bedoelde gezag 
de bevoegdheid heeft de inlever ing te vorde
ren van de hier te lande afgegeven bewijzen, 
wanneer die bewijzen, a l dan niet voorloopig, 
zijn geschorst dan wel ingetrokken. 

4. In geval van gebruikmaking van een 
regeling, als bedoeld in het eerste lid, blijft 
artikel 27 buiten toepassing. 

5. Een ingevolge het bepaalde in het eerste 
,m tweede lid verleende verlenging van den 
geldi gheidsduur van een vliegbewijs heeft de
zelfde kracht als die, welke ingevolge artikel 
27 is geschied." 

II. In de artikelen 46, 52, 57 en 63 van 
de onder I genoemde Regeling wordt in plaats 
van de woorden "tot en met 30" gelezen: 
,,tot en met 30bis". 

III. Na § 4 van Afdeeling I van Hoofd
stuk V van de onder I bedoelde Regeling 
wordt ingelascht: 

,,§ 4bis. 

A,·t. 97bis. 1. Met afwijking voor zooverre 
noodig van de artikelen 86 en 93 van dit 
reglement, kunnen in de gevallen, waarin 
vliegtuigen en motoren, welke zijn voorzien 
van een bewijs, a ls bedoeld in artikel 76, zich 
buiten het Rijk in Europa bevinden, de be
voegdheden, welke bij de aangehaalde arti
kelen met betrekking tot de beoordeeling van 
de luchtwaardigheid en (of) deugdelijkheid 
en tot het verlengen van den geldigheidsduur 
dier bewijzen zijn toegekend aan de autoritei
ten hier te lande, wmden uitgeoefend door of 
vanwege het bevoegde gezag van het land of 
het grondgebied, waar die vliegtuigen en 
motoren zich bevinden, mits met het bevoegde 
gezag van het betrokken land of grondgebied 
ter zake een regeling is getroffen. 

2. Het bepaalde in den laatsten zin van 
het eerste lid van artikel 30bis alsmede in het 
tweede en derde lid van evengenoemd artikel 
vindt ten aanzien van de bewijzen, als bedoeld 



.513 11 SEPTEMBER (S 469-470) 1933 

in artikel 76, overeenkomstige toepassing, met 
dien verstande, dat de voorloopige schorsing, 
als bedoeld in het derde lid onder a van ar
tikel 30bis, kan geschieden in de gevallen, be
doeld in artikel 95 van dit reglement. 

3. In geval van gebruilanaking van een 
regeling, als bedoeld in het eerste lid, blijft 
artikel 93 van dit reglement buiten toepassing. 

4. Een ingevolge het eerste en tweede lid 
verleende verlenging van den geldigheidsduur 
van een bewijs, als bedoeld in artikel 76, 
heeft dezelfde kracht als die, welke ingevolge 
artikel 93 is geschied." 

IV. In de eerste alinea van artikel 137 
van de onder 1 bedoelde Regeling worden de 
woorden "en 97" vervangen door: ,, , 97 en 
97bis". 

V. Te bepalen, dat dit besluit in werking 
treedt op den tweeden dag na dien der dag
teekening van het Staatsblad, waarin het is 
geplaatst. 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoerrng van dit besluit, dat in het Staats
blad geplaatst en in afschrift aan den Raad 
van State medegedeeld zal worden. 

Amsterdam, den 9den September 1933. 

WILHELM! A. 
De M inister van Waterstaat, Ka I f f. 

(Uitgeg. 22 September 1933.) 

s. 470. 

11 Sept ember 1933. BESLUIT tot vernieti
ging van het besluit van Gedeputeerde 
Staten van Utrecht van 29 November 
1932, waarbij, met vernietiging van het 
besluit van burgemeester en wethouders 
van Doorn van 29 Juni 1932, de door H . 
van Ha,·ten te Doorn gevraagde slijtver
gunning werd geweigerd. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Sociale Zaken en van Binnenlandsche Zaken 
van 12 Juli 1933, n°. 2248 G., Afdeeling 
Volksgezondheid, en van 20 Juli 1933, n°. 
14207, Afdeeling B. B. ; 

Overwegende, dat burgemeester en wethou
ders van Doorn bij besluit van 29 Juni 1932 
H. van Harten te Doo,·n in zijn verzoek om 
eene slijtvergunning voor den verkoop van 
sterken drnnk in het klein in het perceel 
Montroselaan 8, a ldaar, niet ontvankelijk heb
ben verklaard op grond van de overweging, 
dat van Harten een sl ijtvergunning vroeg en 
de spli tsing van vergunningen voor de ge
meente Doo1·n niet toepasselijk is; 

Overwegende, dat Gedeputeerde Staten van 
Utrecht van meening, dat elk der drie soorten 
van vergunningen, dus ook eene slijtvergun
ning, kan worden verleend, het besluit van 
burgemeester en wethouders van Doorn van 
29 Juni 1932 bij besluit van 29 November 
1932 hebben vernietigd en de door van Harten 
gevraagde slij tvergunning voor den verkoop 
van sterken drank in het klein voor het per
ceel Montroselaan 8 te Doorn, hebben ge
·weigerd; 

Overwegende, dat artikel 3, lid 2, van de 

L. & S. 1933 

Drankwet (Staatsblad 1931, n°. 476) bepaalt, 
dat in gemeenten, waarin een bebouwde 
kom is met meer dan 5000 inwoners, voor 
zooveel betreft den verkoop in eene voor het 
pub! iek toegankelijke localiteit, eene tapver
gunning of eene slijtvergunning wordt ver
leend; 

0 . dat uit deze bepaling volgt, dat in ge
meenten als Doorn, waarin niet is een be
bouwde kom met meer dan 5000 inwoners, 
Hiet eene tapvergunning of eene slijtvergun
ning, maar uitslu itend eene volledige ver
gunning kan worden verleend; 

dat deze int.erpretatie van artikel 3, lid 2, 
der Drankwet (Staatsblad 1931, n°. 476) steun 
vindt in artikel 22, lid 4 en 5, van deze wet, 
inhoudende, dat, indien eene gemeente, welke 
voorkomt op de bij de inwerkingtreding der 
Drankwet (Staatsblad 1931, n°. 476) geldende 
lij st van gemeenten, waarin de splitsing van 
toepassing was, niet is geplaatst op de nieuw 
vastgestelde of gewijzigde lij st, burgemeester 
en wethouders daarvan binnen een maand, 
nadat de lij st van toepassing is geworden, 
schriftelij k kennis geven aan de houders van 
de door hen verleende vergunningen en dat 
de tapvergunningen en de slijtvergunningen, 
door burgemeester en wethouders in deze ge
meente verleend, met den eersten Mei, vol
gende op die kennisgeving, volledige vergun
ningen worden; 

dat immers uit het feit, dat de bierbedoelde 
tap- en slijtvergunningen automatisch volledige 
vergunningen worden, terwijl, wanneer eene 
gemeente, welke niet voorkomt op de gelden
de lij st, is geplaatst op de nieuw vastgestelde 
of gewijzigde lij t, blijkens artikel 22, lid 2, 
der Drankwet (Staatsblad 1931, n°. 476), aan 
de houders dezer vergunningen de keuze wordt 
gelaten of zij eene tapvergunning of eene slijt
vergunning wenschen, de wil van den wet
gever blijkt, dat in gemeenten, waarin niet is 
een bebouwde kom met meer dan 5000 inwo
ners , uitsluitend voll ed ige vergunningen wor
den verleend; 

Overwegende, dat derhalve het besluit van 
Gedeputeerde Staten van Utrecht van 29 o
vember 1932, waarbij van het standpunt werd 
,,itgegaan, dat elk der drie soorten van ver
gunningen, dus ook eene slijtvergunning, kan 
worden verleend, is in strijd met artikel 3, 
lid 2, der Drankwet (Staatsblad 1931, n°. 
4 7 6), derhalve is in strijd met de wet en voor 
vernietiging in aanmerking komt; 

Gelet op artikel 168 der Provinciale Wet; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

den 15 Augustus 1933, n°. 32); 
Gezien het nader rapport van Onze Minis

ters van Sociale Zaken en van Binnenlandsche 
Zaken van 28 Augustus 1933, n° . 2571 G., 
Afdeeling Volksgezondheid, en van 4 Sep
tember 1933, n°. 16179, Afdeeling Binnen
landsch Bestuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
voornoemd bes] uit van Gedeputeerde Staten 

van Utrecht van 29 November 1932 te ver
nietigen wegens strijd met de wet. 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast 
met de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 

33 
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afschrift ,.al worden gezonden aan den Raad 
van State. 

's-Gravenhage, den llden September 1933. 
WILHELMINA. 

De M inister van Sociale Zaken, 
J. R. SI o tem aker de B ruïne. 
De Minisier van Binnenlandsche Zaken, 

J. A. de W i I d e. 
(Uitgeg. 29 September 1933.) 

s. 471. 

11 September 1933. BESLUIT, houdende wij
ziging van het Postbesluit 1925 (Staats
blad n°. 396). 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Overwegende, dat het wenschelijk is om wij

ziging te brengen in het Postbesluit 1925 
(Staatsblad n°. 396), zooals dit besluit laat
stelijk is gewijzigd bij Ons besluit van den 
17den December 1932 (Staatsblad n°. 618); 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van den 6 Juli 1933, 
n° . 6, Hoofdbestuur der Posterijen, Telegrafie 
en Telefonie; 

Den Raad van State gehcord (advies van 
den 25 Juli 1933, n°. 27) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van den 1 September 1933, 
n°. 1, Hoofdbestuur der Posterijen, Telegraf ie 
en Telefonie; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen als volgt: 
Art. 1. Van artikel 2, § 3 van het Post

besl uit ln5 (Staatsblad n°. 396) wordt de 
eerste zin vervangen door: 

" Het port der nieuwsbladen en bijvoegsels 
bedraagt, indien de frankeering bij abonne
ment geschiedt, per nummer of exemplaar 
voor een gewicht van niet meer dan 55 gram 
'¼ cent; boven 55 tot en met 85 gram 1 cent; 
boven 85 tot en met 115 gram 1 ¼ cent; boven 
115 tot en met 165 gram 1½ cent; boven 165 
tot en met 200 gram 21/4, cent en voorts voor 
elk meerder gewicht van 50 gram of restend 
gedeelte van 50 gram '¼ cent daarboven." 

2. De bepalingen van dit besluit treden in 
werking met ingang van den lsten October 
1933. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsblad geplaatst en in afschrift aan 
den Raad van State medegedeeld zal worden. 

's-Gravenhage, den llden September 1933. 
'\,VILHELMINA. 

De MinisMr van Binnenlandsche Zaken, 
J. A. d e W i I d e. 

( Uitgeg. 22 September 1933. ) 

s. 472. 

12 Septembe1· 1933. BESLUIT, waarbij met 
toepassing van artikel 24 der Comptabili
teitswet (Staatsblad 1927, n°. 259) res
tanten op enkele artikelen van het Vde 
Hoofdstuk der Rijksbegrooting voor het 
dienstjaa r 1932 worden toegevoegd aan 
overeenkomstige artikelen van het V de 
Hoofdstuk der Rijksbegrooting voor het 
dienstjaar 1933. 

s. 473. 

12 S eptember 1933. BESLUIT, houdende wij
ziging en aanvulling van het Koninklijk 
besluit van 31 Mei 1926 (Staatsblad n°. 
159) , tot nadere uitvoering van artikel 16, 
en artikel 28, vierde lid , der Nijverheids
onderwijswet, zooals dat laatstelijk is ge
wijzigd en aangevuld bij Koninklijk be
sluit van 27 Juni 1933 (Staatsblad n° _ 
339). 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 3 
Augustus 1933, n°. 16462 III, afdeeling Nij
verheidsonderwijs; 

Overwegende, dat het wenschelijk is geble
ken in Ons besluit van 31 Mei 1926 (Staats
blad n°. 159), tot nadere uitvoering van artikel 
16 en artikel 28, vierde lid, der Nijverheids
onderwijswet, zooals dat laatstelijk is gewijzigd 
en aangevuld bij besluit van 27 Juni 1933 
(Staatsblad n°. 339), een wijziging en aan
vulling aan te brengen; 

Den Raa d van State gehoord (advies van 
29 Augustus 1933, n°. 23); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minis
ter van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
van 5 September 1933, n°. 18130, afdeeling 
Nijverheidsonderwijs ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Ons aangehaald besluit te rekenen van don 

datum van het in werking treden van Ons 
besluit van ·27 Juni 1933 (Staatsblad n°. 339) 
te wijzigen en aan te vullen a ls volgt: 

Art. I. De eerste volzin van het eerste lid 
van artikel 13 wordt gelezen als volgt: 

1. Het in het voorgaand artikel bedoeld 
personeel geniet in de dagbetrekking, boven 
en behalve de wedden, toelagen en verdere 
belooningen, naar de regelen, vervat in de 
bijlagen van dit besluit, toe te kennen, bij 
wijze van tijdelijke toelage, voor hun wettige 
of gewettigde, zoomede voor de uit een vroe
g!lr huwelijk van hun echtgenoot gesproten 
kinderen beneden den leeftijd van 18 jaar, 
die zij op den lsten Januari van het jaar be
zitten, een kindertoelage. 

Art. II. Dit besluit wordt geacht in wer
king te zijn getreden met ingang van den 
tweeden dag na dien der dagteekening van 
het Staatsblad, waarin het is geplaatst. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den R aad van State en 
aan de Algemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 12den September 1933. 

WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs , 
Kunsten en Wetenschappen, 

Marchant. 

(Uitgeg. 3 October 1933.) 
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s. 474. 

14 S epten,ber 1933. BESLUIT tot nadere 
wijziging van het Koninklijk besluit van 
17 September 1921 (Staatsblad n°. 1067) , 
houdende bevel tot vervaardiging voor 
alle loonkl assen van rentezegels ten be
wijze van de betaling van vier, negen en 
dertien premiën en tot vaststelling van de 
modellen dier rentezegels, gewijzigd bij 
Koninklijk besluit Yan 1 Augustus 1924 
(Staatsblad n° . 401). 

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

Sociale Za ken van 6 September 1933, n° . 
2006, afdeeling Arbeidersverzekering; 

Gezien artikel 230, vierde lid, der Invalidi
teitswet; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te wijzigen Ons besluit van 17 September 

1921 (S taatsblad n°. 1067) , gewijzigd bij Ons 
l.,esluit van 1 Augustus 1924 (Staatsblad n°. 
401), en te bepalen a ls volgt: 

Art. 1. H et bepaalde onder II van Ons 
bovenaangehaald besluit van 17 September 
1921 (Staatsblad n°. 1067) wordt gelezen als 
volgt: 

" II. vast te stell en de modellen van de 
onder I bedoelde rentezegels overeenkomstig 
onderstaand model : 

met dien verstande dat ten aanzien van al 
deze zegels de kleur van den guilloche-onder 
g rond is rose, de zegelopdruk in donkerblauw 
is aangebracht en de indrukken van de loon
klassen, de waarden en het aantal weken in 
zwart zijn vermeld; 

ten aanzien van de rentezegels voor loon
klasse I ten bewijze van de betaling onder
scheidenlijk van 4, 9 en 13 premiën, de op 
rle zegels uitgedrukte geldswaarde onderschei
denlijk f 1, f 2.25 en f 3.25 is en de vermel
ding van het bedrag per week 25 c. ; 

ten aanzien van de rentezegels voor loon
klasse II ten bewijze van de betaling onder
scheidenlijk van 4, 9 en 13 prem iën, de op 
de zegels uitgedrukte geldswaarde onderschei
denlijk f 1.20, f 2. 70 en f 3.90 is en de ver
melding van het bedrag per week 30 c.; 

ten aanzien van de rentezegels van loon
klasse III ten bewijze van de betaling onder
scheidenlijk van 4, 9 en 13 premiën de op de 
zegels uitgedrukte geldswaarde onderscheiden
lijk f 1.60, f 3.60 en f 5.20 is en de vermel
ding van het bedrag per week 40 c. ; 

ten aanzien van de rentezegels voor loon
klasse IV ten bewijze van de betaling onder
scheidenl ijk van 4, 9 en 13 premiën de op de 
zegels uitgedrukte geldswaarde onderscheiden
lijk f 2, f 4.50 en f 6.50 is en de vermelding 
van het bedrag per week 50 c.; 

ten aanzien van de r entezegels voor loon
klasse V ten bewijze van de betaling onder
scheidenlijk van 4, 9 en 13 premiën de op de 
zegels uitgedrukte geldswaarde onderscheiden
lijk f 2.40, f 5.40 en f 7.80 is en de vermel
ding van het bedrag per week 60 c. 

2. De rentezegels, waarvan de modellen 
werden vastgesteld bij Ons besluit van 17 
September 1921 (Staatsblad n°. 1067), zooals 
dat werd gewijzigd bij Ons besluit van 1 
Augustus 1924 (Staatsblad n°. 401), blijven 
geld ig. 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast 
met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in 
het Staatsblad zal worden geplaatst. 

's -Gravenhage, den 14den September 1933. 
WILHELMINA. 

De M inister van So ciale Zaken, 
J. R. S 1 o tem aker de B ruïn e. 

(Uitgeg. 29 September 1933.) 

S. 474 A 

14 Sept e·,nb,er 1n3. BESLUIT tot vernieti
ging van het beslui t van den raad van 
Noo,·dwijk dd. 22 Juli 1932, waarbij is 
gehandhaafd de weigering van een, door 
J. îVarn, enhoven Gzn. gevraagde vergun
ning voor den bouw van een bloembollen
sch uur en een keuken. 

Wij WILHELMJNA, enz.; 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

floc iale Zaken en van Binnenlandsche Zaken 
van 20 J uli 1933, n°. 5114 M/P.B.R, a fdee
ling Volksgezondheid, en van 27 Juli 1933, 
n°. 14756, Afd. Binnenlandsch Bestuur, betref
fende het beslui t van den raad van Noord
wijk dd . 22 J uli 1932, waarbij is gehandhaafd 
de weigering vai. een, door J . W armenhoven 
Czn. gevraagde vergunning voor den bouw 
van een bloembollenschuur en een keuken ; 

Overwegende, dat burgemeester en wethou
ders van Noordwijk de vergunning hebben ge
weigerd omdat het bouwplan niet zou voldoen 
aan artikel 27a van de bouwverordening voor 
die gemeente, volgens welk artikel "het ui ter
" lijk van een nieuw te ma ken gebouw met 
"alles wat daartoe behoort, hekken en muren 
,,en dergelijken, zoodanig (moet ) zijn, dat het, 
" noch op zich zelf, noch in verband met de 
,,omgeving, uit een oogpunt van welstand, 
,,aanstoot kan geven" ; 

dat de gemeenteraad, in beroep, de wei ge
ri ng heeft gehandhaafd met overnem ing van 
het bezwaar van burgemeester en wethouders, 
en voorts in verband met de omstandigheid, 
dat een bouwverbod was ontworpen op het 
grootste deel van de perceelen, waarop Wa r
menhoven wil bouwen; 

Overwegende, dat geen bepaaldelijk om
schreven bezwa ren van architectonischen of 
aesthetischen aard zijn aangevoerd tegen het 
uiterlij k van de ontworpen bebouwing, in ver
baud waarmee niet valt in te zien waarom 
niet zou worden voldaan aan de aangehaalde 
bepali ng; dat de ·woningwet een ontwerp van 
een bouwverbod niet beschermt in dien zin, 
dat wegens strijd daa rmee een bouwvergun
ning zou mogen of moeten worden geweigerd, 
en dat de omstandigheid, dat een door het 
gemeentebestuur gedaan aanbod van schade-
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vergoed ing, wegens d ie weigering te lijden, 
aan de onrechtmatigheid dier weigering in 
casu niets afdoet; dat in verband met een en 
ander, en aangezien het bouwplan van War
menhoven ook overigens voldoet aan de voor
schriften, die golden ten tijde dat het werd 
ingediend, bouwvergunning is geweigerd in 
strijd met artikel 6, tweede lid, van de Wo
n ingwet, welke bes lissing de gemeenteraad 
moet herstellen door die vergunning a lsnog te 
,,erleenen ; 

Gezien a rtikel 185- 187 der gemeentewet en 
artike l 7, onder 4, van de Woningwet ; 

-den Raad van State gehoord (advies van 
22 Augustus 1933, n°. 28); 

Gelet op het nader rapport van Onze Mi
nisters van Sociale Zaken en van Binnen
land che Zaken van 30 Augustus 1933, n°. 
6809 M/P.B.R., Afdeeling Volksgezondheid, 
en van 11 September 1933, n°. 16235, afdee
ling Binnenlandsch Bestuur; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
vorenbedoeld be I uit van den raad van 

No onZwijk te vernietigen wegens strijd met de 
wet. 

Onze Minister van Socia le Zaken is belast 
met de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

's-Gravenhage, den 14den September 1933. 
WILHELMINA. 

De Minister van Sociale Zaken, 
J. R. SI o tem a k er de B ruïn e. 
De MinisMr van B innenlandsche Z aken, 

J. A. de W i I de. 
( Uitge g. 3 October 1933.) 

s. 475. 

14 S epternber 1933. BESLUIT tot nadere wij
ziging van het bij zonder reglement van 
politie voor sluizen en bruggen, onder 
beheer van het Rijk, in den waterweg 
van Arnsterdarn naar R otterdarn, vastge
steld bij Koninklijk besluit van 23 Mei 
1892 (Staatsblad n° . 119) en het laatst 
gewijzigd bij Koninklijk besluit van 19 
December 1931 (Staatsblad n°. 533) . 

Wij WILHELM! A, enz. ; 
Op de voor<lracht van Onzen Minister van 

Waterstaat van 10 Aug ustus 1933, L a. A .A ., 
Afdee l i ng Waterstaatsrecht ; 

Gelet op de wet van 28 Februari 1891 
(Staatsblad n°. 69) en het Algemeen regle
m ent van politie voor rivieren en Rij kskana
len · 

Den R aad van State gehoord (advies van 
29 Augustus 1933, n°. 26); 

Gez ien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 9 September 1933, n°. 
436, Afdeel ing Waterstaatsrecht; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen, dat a rtikel 3, eerste lid, van het 

bijzonder 1·eglement van poli tie voor si uizen 
en bruggen, onder beheer van het Rijk, in den 
waterweg van A rnsterdarn naar R otterdarn, 
vastgesteld bij Konin klijk besluit van 23 M ei 
1892 (Staatsblad n°. 119) en het laatst ge
wijzigd bij Koninklijk besluit van 19 Decem
ber 1931 (Staatsblad n°. 533) zal worden ge
lpzen a ls volgt: 

.,Met de Mallegatslu is mag worden geschut, 
zoolang het water in den IJsse l, aan de peil
schaal van Rijnland te Gouda, niet hooger is 
gestegen dan tot 1.40 m + A .P . (1.30 m + 
N.A.P.), tenzij de waterstand op de Gouwe 
bij het binnenhoofd van de Mallegatsluis 

a. ge lijk is aan of hooger dan 0.40 m -
A .P . (0.50 m - N.A.P.) , in welk geval het 
schu tten met de Mallegatsluis niet mag ge
schieden, zoolang de waterstand in den IJssel 
aan eerstgenoemde peilschaal 1.30 m + A.P. 
(1.20 m + N.A.P.) of meer bedraagt, 

b. bij gesloten stand va n de deuren der 
Gouwes luizen gelijk is aan of hooger dan 
0.40 m - A.P. (0.50 m - N .A.P.), in welk 
geval het schutten met de Mall egatsluis niet 
mag geschieden, zoolang de waterstand in 
den IJssel aan eerstgenoemde peilschaal 1.10 
m + A.P. (1 m + N .A .P.) of meer bedraagt, 

c. meer dan 2.05 m beneden den water
stand in den IJssel aan eerstgenoemde peil
schaal is." 

Onze li nister van \Vaterstaat is belast met 
de uitvoer ing van di t besluit, hetwelk in het 
Staat.~blad geplaatst en in afschrift aan den 
Raad van State medegedee ld zal worden. 

's-Gravenhage, den 14den September 1933. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, Ka I f f. 
(Uitgeg. 29 Septernbe,· 1933.) 

s. 476. 

15 September 1933. vVET, houdende aanvul-
1 ing van het Wetboek van Strafrecht met 
het oog op kl eedingstukken en ondersche i
dingsteekenen, welke uitdrukking zijn van 
een bepaald staatkundi g streven. 

B ijl. Handel. 2de Karner 1933, n°. 231, 
1-11. 

Handel. id. 1933, blz. 307-336. 
Bijl . 1ste Karn er 1933, n°. 231, blz. 1- 4-
Handel. iil. 1933, blz . 78-83. 
Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alwo Wij in overweging genomen hebben, 

dat eene aanvulling van het Wetboek van 
Strafrecht wenschelijk is met het oog op klee
dingstukken en onderscheidingsteekenen, welke 
uitdrukking zijn van een bepaald staatkundig 
streven; 

Zoo is het, dat Wij, den R aad van State, enz. 
Art. 1. N a artikel 435 van het Wetboek 

van trafrecht wordt ingevoegd een nieuw 
art ikel 435a, luidende : 

.,Art. 435a. Hij die in het openbaar klee
dingstukken of opzichtige onderscheidingstee
kenen draagt of voert, welke u itdrukking zijn 
van een bepaald staatkundig streven, wordt 
gestraft met hechtenis van ten hoogste twaalf 
dagen of geldboete van ten hoogste honderd 
vijft ig gulden." 

2. Deze wet treedt in wêrking met ingang 
van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevel en, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 15den Sep-

tember 1933. WILHELMINA. 
De Minist-e,· van J ustitie, v a n S c h a i k. 

(Uitgeg. 18 Sept. 1933.) 
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s. 477. 

15 Septe,n ber 1933. WET tot t ijdelijke aan-
vulli ng van de hooger-onderwijswet. 

B ijl . Handel. '2de Ka1ner 1933, n°. 26'2, 1-9. 
Handel. id. 1933, blz. 336-349. 
Bijl. Handel . l ste Karne,· 1933, n°. '2 6'2, blz. 

1- 4. 
Handel . id. 1933, blz. 69- 78. 
Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat in de tegenwoordige buitengewone omstan
digheden tijdelij ke aanvulling van de artikelen 
52 en 99 van de hooger-onderwijswet wensche
lijk is; 

Zoo is het, dat Wij, den Raa d van State, enz. 
Art. I. Aan artikel 52 der hooger-onder

wijswet wordt toegevoegd een vierde lid, lui
dende a ls volgt: 

Onze Minister, met de uitvoering van deze 
wet belast, is bevoegd voor een bepaalden of 
voor onbepaalden t ijd opdracht te geven, dat 
de inschrijving van hen, die niet de Neder
landsche nationaliteit of het N ederlandsch 
onderdaanschap bezitten, n iet mag plaats vi11-
den, hetzij voor a lle lessen, hetzij voor de 
lessen in een of meer der afdeelingen. Hij kan 
machtiging verleenen tot hunne inschrijving 
·,oor het volgen van de lessen ter verkrijging 
van bepaalde diploma's en tot inschrijving 
van bepaalde personen voor alle of voor be
paalde lessen in verband met de richting van 
hun studie. 

Art. II. Aan artikel 99 der hooger-onder
wijswet wordt toegevoegd een v ierde lid, lui
dende als volgt: 

Onze Minister, met de uitvoering van deze 
wet belast, is bevoegd voor een bepaalden of 
voor on bepaal den t ijd opdracht te geven, dat 
de inschrij ving van hen, die niet de Neder
landsche nationaliteit of het N ederlan<lsch 
onderdaa nschap bezitten, n iet mag plaats 
vinden, hetzij voor a lle lessen aan een of meer 
der universiteiten, hetzij voor de lessen in een 
of meer der faculteiten. Hij kan machtig ing 
verleènen tot hunne inschrijving voor het vol
gen van de lessen ter verkrijging van bepaalde 
getuigschriften en tot inschrijving van be
paalde personen voor a lle of voor bepaalde 
lessen in verband met de richting van hun 
studie. 

Art. III. Deze wet is niet van toepassing 
op hen, die niet de Nederlanctwhe nationali
teit of het Nederlandsch onderdaanschap be
zitten en vóór 1 April 1933 eens of meermalen 
aan de technische hoogeschool te D elft o1 aan 
een der Rijksuniversiteiten zijn ingeschreven 
gewe"5t. Zij is eveneens niet van toepassing 
op hen, die niet de NC'derlandsche nationali
teit of het N ederlandsch onderdaanschap be
zitten en bij de inwerkingtreding van deze 
wet in het bezit zijn van de bevoegdheid om 
examens aan de technische hoogeschool te 
D elft of aan de Rijksuniversiteiten af te leg
gen, verworven op grond van een hier te 
]aride of in Nederlandsch-l ndië met goed ge
volgd a fgelegd examen. 

Art . IV. Deze wet treedt in werking met 
ingang van den dag na dien harer afkondiging. 

Zij vervalt drie maanden na den dag, waar
op Wij zull en hebben verklaard, dat de bui-

tengewone omstandigheden, welke tot hare 
totstandkoming hebben geleid, hebben opge
houden te bestaan. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 15den Sep

tember 1933. 

s. 478. 

WILHELMINA. 
D e Minister van Onderwijs, 
Kunsten en W etenschappen, 

Marc h a n t. 
( Uitgeg . 16 Sept. 1933.) 

16 S eptem ber 1933. BESLUIT tot w1Jz1gmg 
van het Reglement voor de Koninklijke 
Mi li taire Academie. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Defensie en van Koloniën van 1 September 
] n33, II de afd. B , n°. 2, en van 30 Augustus 
1933, 6de Afdeeling n°. 20; 

Den R aad van State gehoord (advies van 
12 September 1933, n°. 25); 

Gezien de nadere voordracht van Onze voor
noemde Ministers van 15 September 1933, 
IIde Afd. B, n° . 19, en 14 September 1933, 
6de Afdeeling n°. 6; 

D en Volksraad gehoord; 
Gelet op artikel 70 van de Indische Staats

regeling; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

Art. 1. De a rtikelen 33, 34 en 35 van het 
Reglement voor de Koninklijke Milita ire Aca
dem ie, vastgesteld bij Ons besluit van 7 Juni 
1912 (Nederlandsch Staatsbla.d n° . 186, In
disch Staatsbla.d n°. 544), laatstelijk gewij
zigd bij Ons besluit van 27 Februari 1926 
(-'Vederlandsch Staatsbla.d n°. 33, I ndisch 
Staatsblad n°. 182), worden gelezen a ls volgt: 

Art. 33. Van het betalen der bijdrage, be
doe ld bij art. 10 der Wet, wordt - met in
achtneming van het bepaalde bij art. 34 van 
dit reglement - verleend: 

a. geheele vrijstelling, ten behoeve van den 
cadet, wiens vader in den dienst van den 
Staat gesneuvel d of b innen één jaar tenge
volge van in dezen dienst voor den vijand 
bekomen wonden, overleden is; 

b. gedeeltelijke vrijstelling, ten behoeve 
van den cadet, zoon van: 

1 °. een officier, een eervol ontslagen of 
een gepensionneerd officier, hetzij in leven 
of reeds overleden; 

2°. een verdienstelij k onderofficier of ge
pensionneerd onderoff icier, hetzij in lev-en of 
reeds overleden; 

en zulks voor zooveel men tot het betalen 
van de geheele bijdrage voor een cadet als 
bij 1 °. of 2°. bedoeld, niet in staat is; 

c. geheete of gedeeltelijke vrijstelling, ten 
behoeve van den cadet, d ie, tijdens zijn ver
bi ijf aan de Kon inklijke Militaire Academie, 
zij ne ouders of een hunner verliest en voor 
wien de bijdrage dientengevolge verder niet 
meer of slechts gedeel telijk kan worden be
taald. 

Art. 34. De vrij stellingen, bedoeld bij b en 
c van art. 33, worden jaarlijks bij Koninkl ijk 
beslu it bepaald. Om in aanmerking te kunnen 
komen voor een vrij steil ing als hier bedoeld, 
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behoort door dengene, di e bel ast is met de 
ouderlijke macht of de voogd ij over den be
t rokken cadet, of, indien deze meerderjarig 
is, door hemzelf, een verzoek tot Ons te wor
den gericht. 

Tot het bekomen der vrijstell ing a ls in art. 
33, bij a bedoeld, behoeft geen verzoek te 
worden ingediend, doch behoort van de om
standigheid a ls daar bedoeld kennis te worden 
gegeven aan Onzen M inister van Defensie, 
onder overlegging van terzake dienende be
wijsstukken. 

Art. 35. De gedeeltelij ke vrijstelling, be
doeld in art. 33, bij b. wordt eer t van krach t , 
nadat door dengene, die de ouderlij ke macht 
of de voogdij uitoefent, of, in geval van 
meerderjarigheid door den betrokken cadet , 
bij au thentieke akte van borgstelling voldoen
de zekerhe id is gegeven, dat de som, voor 
welke vrij stelli ng is of zal worden verleend, 
zal worden te rugbetaald ingeval de cadet 
wordt ontslagen, hetzij op verzoek, hetzij we
gens gemis aan aanleg of ij ver, dan wel in
geval h ij om eenige andere reden, mits af
hanke lij k van e igen wi l of van e igen toedoen, 
zijne bestemm ing niet volgt . 

H;et model van bedoelde akte kan aan den 
gouverneur der K oninkl ij ke Mi l itaire Acade
m ie worden aangevraagd; daarvan moet een 
eerste grosse in execu toria len vorm aan dien 
gouverneur worden ingediend . 

2. Di t beslui t tr eedt in werking met in
gang van 16 September 1933, met dien ver
stande, dat de geheele vrijstell ing van het 
betalen der bijdrage ten behoeve van de vóór 
dien datum tot de K on inklij ke Militaire Aca
dem ie toegelaten cadetten, bestemd voor den 
di enst in ederlandsch-I nd ië, voor den ver
deren duur van hun verblij f aan die inr ich
t ing bestendigd blijft. 

Onze Mi n isters van Defensie en van K o
lonién zij n, ieder voor zooveel hem betreft, 
belast met de uitvoering van d it besluit, dat 
in het S taatsblad zal worden geplaatst en 
waarvan a fsch r ift za l worden gezonden aan 
den R aad van State. 

's-Gravenhage, den 16den September 1933 . 

s. 47~. 

WILH ELMINA. 
De J.finiste1· van Def ensie, 

L. N . D e c k ers. 
De Minist.er van Staat, 
Minister van K oloniën, 

H. Co I ij n. 
( U-itgeg . 3 October 1933 .) 

18 Septe,n ber 1933. BESLU IT tot vernieti
gi ng Yan het beslui t van den raad der 
gemeente Ba,·neveld dd. 6 December 1932, 
n°. 242, waarbij met ingang van 1 J a 
nuari 1933 aan den heer B . Plaizier onge
vraagd eervol onts lag wordt ;verl eend a ls 
t ij delijk boekhouder der Gasfabriek en 
met ingang van 1 J anuari 1933 wordt be
noemd tot tijdel ij k boekhouder 0 . van 
A vie,·ongen. 

Wij WJLHELMI A, enz. ; 
Op de voordrach t van Onzen M in ister van 

Binnenla ndsche Zaken van 4 A ugustus 1933, 
n° . 8833, a fdeeli ng Binnen la ndsch B e tuur, 

tot vernietiging van het beslu it van den raad 
der gemeente B arneveld, dd. 6 December 1932, 
n°. 9242, waarbij m et ingang van 1 J anua ri 
1933 aan den heer B. Pl a izier ongevraagd 
eervol ontslag wordt verleend a ls t ijdelijk 
boekhouder der Gasfabriek en met ingang van 
1 J anuari 1933 wordt benoemd tot tijdel ijk 
boekhouder C. van Amerongen ; 

Overwegende, dat ongevraagd eervol ont
slag door den raad der gemeente B arneveld 
op grond van artikel 37, l id 2, onder letter 
d, juncto artikel 31, lid 1, onder letter h, van 
het ambtenarenreglement van de gemeente 
B a:rne·veld, slechts kan worden verleend bij 
wij ze van discipl ina ire straf; 

dat het ongevraagd eervol ontslag aan B. 
P laiz ier, blij kens de notulen van de op 6 
December 1932 gehouden vergadering van den 
raad van voormelde gemeente, is ve rl eend ten 
e inde C. van Amerongen in d iens pl aats te 
k unnen benoemen; 

dat de artikelen 36 tot en met 38 van voor
meld ambtenarenreglement geen ongevraagd 
eervol ontslag op zoodanigen grond kennen; 

dat voorts op grond van het bepaalde in 
artikel 36, li d 3, van meergenoem d ambte
uarenreglement onts lag moet worden verleend 
met opgaaf van redenen ; 

dat in het raadsbesluit van 6 D ecember 
1932, n°. 9242, elke motiveer ing van het ont
slag aan B. Pl a izier ontbree kt; 

Overwegende, dat de raad van Barneveld 
, bij zijn voormeld besluit van 6 December 1932 

in strij d heeft gehandeld met artikel 36, lid 
3, en artikel 37, li d 2, onder letter d, juncto 
artikel 31, lid 1, onder letter h, van het 
ambtenarenreglement van d ie gemeen te; 

Overwegende, dat deze artikelen voorschrif-
1,en zij n, gegeven ter ui tvoering van artikel 
l 25 der Ambtenarenwet; 

dat de bepaling van artikel 125 der Amb
tenarenwet 1929 verijdeld zou worden, ind ien 
het den raad vrij zou staan naar bel ieven van 
de ingevolge d it artikel vastgestelde voor
sch riften af te w ij ken; 

Overwegende, dat derhalve het besluit van 
den raad der gemeente Ba,·neveld , dd. 6 D e
cemlber 1932, n°. 9242, is genomen in strijd 
met artikel 125 der Ambtenarenwet 1929 ; 

Gelet op artikel 185 der gemeentewet; 
Den Raad van State gehoord (a dv ie van 

22 Augustus 1933, n° . 18); 
Gelet op het nader rapport va n Onzen voor

noemden Mïnister van 14 September 1933, 
n° . 15983, afdeeling Binnenlandsch Bestuur ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
genoem d bes lui t van den raad der gemeente 

Barneveld te vern ietigen wegens strij d m et de 
wet. 

Onze Minister van Bi unenlandsche Zaken is 
be last met de u itvoering van dit beslu it, het
we lk in het Staatsblad za l worden geplaatst 
en waarvan a fschr ift zal worden gezonden 
aan den R aad van State. 

's-Gravenhags, den 18den September 1933. 
WILHELMINA 

De 111inisie,· van Binnenlandsche Zaken, 
J . A. d e W i I cl e. 

( Uitgeg. 3 Octobe1· 1933.) 
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s. 480. 

22 September 1933. BESLUIT tot aanwij
zing van sago, tapioca, enz. a ls cris is
producten in den zin van artikel 1, onder 
5° ., van de Landbouw-Crisiswet 1933. 

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

Economische Zaken van den 20 September 
1933, n°. 15007, Directie van den Landbouw, 
Afdeeling II; 

Gezien artikel 1, 5°., onder d, van de 
L andbouw-Cr isiswet 1933; 

Gehoord de Centrale Commissie, bedoeld in 
artikel 25 van de Landbouw-Crisiswet 1933 
(advies van den 25 Augustus 1933, n°. 40); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met ingang van den dag na dien van de 

afkondiging van dit besluit aan te wijzen als 
crisisproduct in den zin van artikel 1, onder 
5°., van de Landbouw-Crisiswet 1933, de na
volgende producten: sago, tapioca, arrowroot 
en andere soorten zetmeel, verkregen op an
dere wijze dan uit granen of zaden. 

Onze Minister van Economische Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en in afschrift zal worden gezonden aan den 
Raad van State. 

's-Gravenhage, den 22sten September 1933. 
WILHELMINA. 

D e Minister -van Economische Zaken, 
T. J. V e r s c h u u r. 
(Uitgeg. 30 September 1933.) 

s. 481. 

22 S eptem ber 1933. BESLUIT tot vernieti
g ing van het besluit van den raad van 
Sitta1·à dd. 7 Februari 1933, waarbij ver
gunning i geweigerd voor verbouwing 
van het perceel Voorstad 30, aldaar. r 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Sociale Zaken en van Binnenlandsche Zaken 
van 10 Augustus 1933, n°. 6058 M/P.B.R., 
afdeeling Volksgezondheid, en van 15 Augus
tus 1933, 11°. 15504, afdeeling B innenlandsch 
Bestuur, betreffende het besluit van den raad ! 

van Sittard dd. 7 Februari 1933, waarbij ver
gunning is geweigerd voor verbouwing van 
het perceel Voorstad 30, a ldaar; 

Overwegende, dat het huis Voorstad 30 staat 
aan een Kruispunt van wegen, waarvoor rooi
lijnen zijn vastgesteld, die het gebouw "snij
den"; en dat Burgemeester en Wethouders 
van Sitta1·d de vergunning hadden geweigerd 
omdat het bouwplan zou strekken tot het ge
heel veranderen en vernieuwen van verdie
pingen van het gebouw, en tot het uitbreiden 
daarvan, een en ander met overschrijding van 
die lijnen aan de wegzijde ; 

dat de gemeenteraad de weigering heelt ge- 1 

handhaafd met overneming van het bezwaar 
van Burgemeester en vVethouders ; 

dat de bedoelde lijnen zijn voorgevelrooi
l ij nen, die ingevolge artikel 2, eerste lid, van 
de Woningwet, n iet aan de wegzijde mogen 
worden overschreden bij het geheel vernieuwen 
of veranderen, of bij het uitbreiden van het 
gebouw; 

dat het onderwerpelijk bouwplan echter 
slechts betreft deelen - immers verdiepingen 
- van het gebouw; weshalve hier alleen 
sprake is van een gedeeltelijke vernieuwing 
van het gebouw, die noodzakelijk is door den 
slechten toestand, waarin die verdiepingen 
verkeeren· 

dat bov~ndien het grondoppervlak van het 
perceel n iet zou worden vergroot - waaruit 
volgt, dat van uitbreiding van het perceel 
geen sprake is; 

dat toch " uitbi-eiden" zoowel op zich zelf 
als in het verband van artikel 2 van de ·wc
ningwet alleen beteekent vergrooten van 
grondoppervlak; 

dat derhalve de aangevoerde bezwaren in 
strijd zijn met het nadrukkelij k voorschrift 
van artikel 2 van de Woningwet; 

dat bij het ontbreken, ook overigens van 
een wettigen grond voor het weigeren van de 
vergunning, deze had moeten worden verleend 
ingevolge a rtikel 6, tweede lid , van de Wo
ningwet; 

Gezien artikel 185 van de gemeentewet; 
D en Raad van State gehoord (advies van 5 

September 1933, n°. 29) ; 
Gelet op het nader rapport van Onze Mi

r,isters van Sociale Zaken en van Binnen
la ndsche Zaken van 12 September 1933, n° . 
7131 M/P.B.R., afdeeling Volksgezondheid, en 
van 20 September 1933, n°. 16662, aldeeling 
Binnenlandsch Bestuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
vorenbedoeld besluit van den Raad van Sit

tai·d dd. 7 l•'ebruari 1933 te vernietigen we
gens strijd met de wet. 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast 
met de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State . 

's-Gravenhage, den 22sten September l933. 
WILHELMINA. 

De Min·iste,· van Social,e Zaken, 
J. R. SI o tem aker de B ruïne. 
De Minister van Binnenlandsche Zaken, 

J. A. d e W i I d e. 
( U itgeg . 6 October 1933.) 

s. 482. 

22 September 1933. BESLUIT tot verlenging · 
van de schorsing van het besluit van den 
raad der gemeente Zaandam dd . 28 April 
1933 betreffende 1-Meiviering. 

Verlengd to( 28 April 1934. 

s. 483. 

23 Septembe,· 1933. BESLUIT tot toepas ing 
van de artikelen 9 en 12 der Landbouw
Cnsiswet 1933 op rundvee. 

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

Economische Zaken van den 27 Juli 1933, n°. 
9283, Directie van den Landbouw, afdeeling 
II · 

Gezien de artikelen 9 en 12 van de Land
bouw-Crisiswet 1933; 

Gehoord de Centrale Commissie, bedoeld in 
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artikel 25 van de Landbouw-Crisiswet 1933 
(advies van den 5 Augustus 1933, n°. 23); 

Gehoord den Raad van State (advies van 
den 8 Augustus 1933, n°. 31); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 20 September 1933, 
n°. 10601, Directie van den Landbouw, afdee
ling II; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. 1. Dit besluit verstaat onder: .,Onze 

Minister": Onze met de zaken van den Land
bouw belaste Minister. 

2. Gedurende het tijdvak, aanvangende met 
ingang van den dag van het in werking tre
den van dit besluit en eindigende den 15 Oc
tober 1934, is, onverminderd het bepaalde bij 
of krachtens de wet van 2 Augustus 1822, 
Staatsblad n°. 31, houdende belasting op het 
geslagt, zooals die sindsdien is gewijzigd, ~et 
in voorraad hebben van rundvee, ten aanzien 
waarvan uit hoofde van voornoemde wet ac
cijns is voldaan of van een dood stuk rund
vee waaraan slachtingshandelingen zijn ver
richt, slechts toegestaan tegen betaling van 
een door Onzen Minister telkens voor een 
door hem te bepalen tijdvak vast te stellen 
bedrag, dat verschillend kan zijn 11aar mate 
van den betaal den accijns. 

3. Het in het vorig artikel bedoeld bedrag 
moet worden betaald ten behoeve van het 
Landbouw-Crisisfonds. 

4. In de gevallen, waarin op grond van 
wettelijke bepalingen afschrijving va.'? den 
geslachtsaccijns of geheele of gedeeltehJke te
ruggaaf van dien accijns wordt verleend, 
vindt op overeenkomstige wijze hetzij afschrij 
ving, hetzij geheele of gedeeltelijke ~rugga~f 
plaats van het in artikel 2 van dit beslmt 
hedoelde bedrag. 

5. Het in artikel 2 van dit besluit bedoel
de bedrag wordt tegelijk met den geslaohts
accijns betaald aan den Ontvanger der ~c
cijnzen, die met de ontvangst van den acc1Jns 
is belast en die deze benragen als vertegen
woordiger van het Landbouw-Crisisfonds ont
vangt. 

Voor elke betaling geeft de Ontvanger der 
Accijnzen een kwitantie af. 

6. De saldi van de door den Ontvanger der 
Accijnzen geïnde en teruggegeven bedragen 
worden volgens door Onzen Minister en On
zen Minister van Financiën te stellen regelen 
met het L andbouw-Crisisfonds verrekend. 

7 . Dit besluit kan worden aangehaald on
der den titel: , Crisis-Rundveebesluit 1933, I". 

8. Dit beslui't treedt in werking met ingang 
van den 15den October 1933. 

Onze Minister van Economische Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en in a fschrift zal worden gezonden aan den 
Raad van State. 

's-Gravenhage, den 23sten September 1933. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Z aken, 
T. J . V ers c h u u r. 

(Uitgeg. 13 October 1933.) 

s. 484. 

2:l September 1933. BESLUIT ter uitvoering 
van artikel 27 der Landbouw-Crisiswet 
1933. 

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

Economische Zaken van den 24 Augustus 1933 
n°. 10566, Di rectie van den Landbouw, Af
deel ing II ; 

Gezien artikel 27 van de Landbouwcrisiswet 
1933 ; 

Gehoord de Centrale Commissie, bedoeld in 
artikel 25 van de Landbouw-Crisiswet 1933 
(advies van den 28 Augustus 1933, n°. 42); 

Gehoord den Raad van State (advies van 
den 5 September 1933, n°. 30); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van den 21 September 1933, 
n°. 15165, Directie van den Landbouw, Af . 
cleeling II; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. 1. Dit besluit verstaat onder: 
1°. .,Onze Minister": Onze met de zaken 

van den Landbouw belaste Minister; 
2°. ,,Crisisproduct": elk crisisproduct in 

den zin van de Landbouw-Crisiswet 1933. 
2. Alle besluiten van de Crisis-Zuivelcen

trale behoeven de machtiging van Onzen Mi
nister, voor zoover zij strekken tot: 

1 °. het vaststellen van het bedrag van de 
uitkeeringen, bedoeld in artikel 11 van de 
Crisis-Zuivelwet 1932 (Staatsblad n°. 290); 

2°. het koopen en verkoopen van crisis
producten. 

3. Alle besluiten van de Nederlandsohe 
Varkenscentrale behoeven de machtiging van 
Onzen Minister, voor zoover zij strekken tot: 

1 °. het bestemmen van gelden tot het 
geven van vergoedingen ten behoeve van den 
ni~voer van varkens of varkensvleesch; 

2°. het vaststellen van het bedrag van ver
goedingen als bedoeld onder 1 °. van dit ar
tikel· 

3°.' het koopen en verkoopen van crisis
producten. 

4. Dit besluit treedt in werking met in
gang van den tweeden dag na dien van zijn 
afkondiging. 

Onze Minister van Economische Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en in afschrift zal worden gezonden aan den 
Raad van State. 

's-Gravenhage, den 23sten September 1933. 
WILHELMINA. 

De Ministe,· van Economische Zaken , 
T. J. V e r s c h u u r. 
( Uitgeg. 29 S.eptember 1933.) 

s. 485. 

23 Septernber 1933. BESLUIT tot vemiet1 
ging van het besluit van den raad vau 
Oldenzaal, dd. 8 Juni 1933, waarbij aan 
G. J. H uisman aldaar vergunning is ver
leend voor den bouw van een huis aan de 
.,Roggestraat,". 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onze Ministers van 
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Sociale Zaken en van Binnenlandsche Zaken 
van 26 Juli 1933, n°. 5523 I M/P.B.R., Af
deeling Volksgezondheid en van 4 Augustus 
1933, n°. 14957, afdeel ing Binnenlandsch Be
stuur betreffende het besluit van den raad 
van Oldenzaal, dd. 8 Juni 1933, waarbij aan 
G. J. Huisman a ldaar vergunning is verleend 
voor den bouw van een huis aan de "Rogge
straat" · 

Oven~egende dat de " Roggestraat" niet is 
aangelegd, doch slechts voorkomt op een, a ls 
zoodanig onwettig "stratenplan" ; . . 

dat het bouwplan, waarvoor vergunmng 1s 
verleend mitsd ien niet voldoet aan het voor
schrift v'an artikel 12, onder 1, van de bouw
verordening voor Oldenzaal, volgens welk voor
schr ift aan ontwo,·pcn wegen in geen geval 
mag worden gebouwd zoolang de aanleg, 
krachtens goedkeuring van den Gemeente
raad, niet voldoende is verzekerd; 

dat de raad bij zijn besluit van 8 Juni 1933 
onder meer overwoog, dat "het tot stand 
komen van den weg, waaraan za l worden 
gebouwd, niet voldoende is verzekerd" 
waarmee hij strijd met het bedoelde voor
schrift erkende - maar n iettemin de vergu n
ning heeft verleend, uit hoofde van billij k
heid; 

Overwegende, dat ingevolge artikel 6, tweede 
lid, van de ,voningwet verzoeken om bouw
vergunning uitsluitend moeten worden_ getoetst 
aan wette lij ke voorschriften, met dien ver
stande, dat redenen van billijkheid het _ver
leenen van vergunning niet kunnen wettigen 
voor plannen, die niet aan de voorschriften 
voldoen, behoudens vrijstelling krachtens voor-
behouden bevoegdheid; .. 

dat wegens strijd van het onderwerpelij ke 
bouwplan met vorenbedoelden e isch der ver
ordening - waarvan vrijst~lling n iet is ver
leend - bouwvergunning moest worden ge
weigerd en deze in stt'ijd met de wet is ver
leend; 

Gez ien de gemeentewet en arti kel 7, onder 
4 van de Woningwet; 

' Den Raad van State gehoord (advies van 5 
September 1933, n° . 25); 

Gelet op het nader rapport van Onze Minis
ters van Sociale Zaken en van Binnenland
sche Zaken van 13 September 1933, n°. 7132 
M/P.B.R. , Af<leeling Volksgezondheid en van 
20 September 1933, n°. 16676, Afdeel ing Bin
nenl andsch Bestuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
vorenbedoeld besluit van den raad van Ol

denzaal dd. 8 Juni 1933 te vernietigen wegens 
s! rij.cl met de wet. 

Onze Minister van Socia le Zaken is belast 
met de uitvoe1·ing van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal wo,·den geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

's-Gravenhage, den 23sten September 1933. 
WILHELM! A. 

De Minister van Sociale Zaken, 
J. R. S I o te m a k e r d e B r u ï n e. 

De !,finiste,· van B innenlandsche Zaken, 
J. A. de W i Id e. 

(Uitg eg. 10 October 1933.) 

s. 486. 

23 Septe,nber 1933. BESLUIT, houdende wij
ziging van het Koninklijk besluit van 13 
J anuar i 1932 (Staatsblad n°. 10) tot uit
voering van het bepaalde bij artikel 1 van 
de Wet van den 3den December 1931 
(Staatsblad n°. 489) (wettelijke regeli ng 
in zake het verleenen van geldelijke uit
keeringen aan de z.g. mobilisatie-slacht
offers) . 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Overwegende, dat het - met het oog op 

den toestand van 's Lands financiën en daar
bij lettende op de sedert ingetreden daling 
van den levens- en den loonstandaard - wen
schelijk is, over te gaan tot herziening van 
de bepalingen van Ons besluit van 13 Januan 
1932 (Staatsblad. n°. 10), gewijzigd en aan
gevuld bij Ons besluit van 5 September 1932 
(Staatsblad. n°. 458), zooals _daarbij geregeld 
is de toekenning van geldehjke u1tkeermgen 
aan de z.g. mobilisatie-slachtoffers; 

Op de gemeenschappelijk~ voordracht_ van 
Onze M inisters van Defens ie en van Fman
ciën van 9 Augustus 1933, Geheim L itt. P . 
118 · 

D~n Raad van State gehoord (advies va n 
5 September 1933, n° . 22); 

Gelet op het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 13 September 1933, 
Geheim Litt. X 135, en van 20 September 
1933, n°. 71, afdeeling Generale Thesaurie ; 

H ebhen goedgevonden en verstaan: 
Ons besluit van 13 J anua ri 1932 (Staatsblad 

n°. 10) , zooals dat is komen te luiden inge
volge Ons besluit van 5 September __ 1932 
(Staatsblad n°. 458), andermaal te Wijzigen 
en aan te vullen als volgt: 

I. Artikel 2 wordt gelezen: 
" 1. De jaarlijksche ge\delijke u itkeering 

bedraagt behoudens het hierna bepaal de: 
a. vodr de gewezen militairen, bedoel_d on

der 1 °. van artikel 1 van de m het vong ar
tikel genoemde wet: 

80 ten honderd van het bedrag, dat naar 
het oordeel van Onzen Min_i_ster van Def.~nsie 
belanghebbende in het bedrijf, waartoe hij be: 
hoort, hetzij als zelfstandig ondernemer, hetzij 
als werknemer bij eene normale arbe idsweek, 
ter plaatse zou kunnen verdienen, indien hij 
geheel valide ware, met dien verstande even
wel dat de uitkeering niet zal mogen te boven 
gaa'n het bedrag, dat volgens onderstaande 
tabel - behoudens het bepaalde 111 het vol
gend I id - voor den belanghebbende a ls norm 
geldt: 

Indien belanghebbende 
een op zichzelf staand 
per oon is ............... f 450 f ·550 f 650 

Indien hij het hoofd is 
van een gezin van 2 
personen ......... .. ... .... 1 " 575 " 700 " 800 
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Indien hij het hoofd is 
van een gezin van 3 
personen ................. . 

Indien hij het hoofd is 
van een gezin van 4 
personen ........ .... ..... . 

Indien hij het hoofd is 
van een gezin van 5 
of meer personen .. . 

" 650 " 800 " 900 

" 7251" 875 l " 1000 

" 800 " 950 \ ,, 1100 

b . voor de weduwen en/of de weezen, be
doeld onder 2°. en 3°. van artikel 1 van meer
genoemde wet, behoudens het bepaalde in het 
volgend lid: 

Voor eene weduwe of 
voor één wees ..... .... f 375 f 400 f 450 

Voor eene weduwe met 
1 kind of voor 2 wee-
zen ..... ... .... ...... ... . .. .. ,, 450 " 475 " 525 

Voor eene weduwe met 
2 kinderen of voor 3 
weezen ...... .... ...... . ... ,, 525 " 550 " 600 

Voor eene weduwe met 
3 kinderen of voor 4 
weezen ... .. .............. . ,, 600 " 625 " 675 

Voor eene weduwe met 
4 of meer kinderen of 
voor 5 of meer weezèn " 650 " 700 " 750 

2. Indien de begiftigde (n) inwoont (inwo-
nen) bij bloed- of aanverwanten in den l sten 
of den 2den graad, worden de bedragen, wel
ke in het vorig lid onder a en b als norm zijn 
gesteld, voor de(n) belanghebbende(n) met 
f 100 verminderd. 

3. Voor de toepassing van dit artikel wordt 
verstaan onder: 

kleine gemeente: een gemeente met 25 000 
o[ minder inwoners; 

mid.dclgroote gemeente: een gemeente met 
meer dan 25 000, doch niet meer dan 100 000 
jnwoners; 

groote gemeente: een gemeente met meer 
dan 100 000 inwoners. 

4. lndien een geldelijke uitkeering, als in 
het eerste lid onder b bedoeld, wordt toege
kend aan twee of meer weezen, die in ver
ch il lende gemeenten verblijven, wordt het 

bedrag dier uitkeering bepaald naar de ge
meente, waarin de oud&te dier weezen ver
blijft. 

5. Voor de personen, bedoeld onder a en b 
van het eerste lid, die buiten het Rijk in 
Europa wonen, wordt het bedTag der hun 
eventueel toekomende uitkeer ing geregeld naar 
den maatstaf alsof zij binnen het Rij k in 
Europa in eene "kl eine gemeente" waren ge
vestigd."; 

II. A rtikel 3 wordt gelezen: 
,,1. De bedragen van de geldel ijke uitkee

ring, in het vorig artikel omschreven, worden 
op de wijze, nader aangegeven in de volgende 
leden, verminderd, indien naar het oordeel 
van Onzen Minister van Defensie den begif
tigde uit anderen hoofde inkomsten tèn goede 
komen. 

2. Indien een gewezen milita ir geacht 
wordt inkomsten te genieten uit e igen arbeid 
of bedrijf, dan wel uit eigendommen en der
gelijke, wordt de voor hem krachtens artikel 2 
berekende uitkeering verminderd met het be
drag, waarmede de som van bedoelde uit
lceering en die inkomsten over chrijdt het be
drag, dat door Onzen Minister van Defensie 
voor den begiftigde overeenkomstig het ge
stelde onder a van het eerste lid van even
genoemd artikel a ls g rondsl ag voor de be
rekening der uitkeering is aangenomen, of 
wel - indien die grondslag hooger is dan de 
voor den belanghebbende geldende norm 
met het bedrag, waarmede de som van de 
krachtens artikel 2 berekende uitkeering en 
die inkomsten bedoelde norm overschrijdt. 

3. Van de inkomsten, welke de echtgenoote 
van den begiftigde of zijne bij hem inwonende 
bloed- of aanverwanten in den l sten of den 
2den graad uit een igerl ei hoofde genieten, 
wordt twee derde gedeelte geacht aan hem ten 
goede te komen. De voor den begiftigde op 
grond van artikel 2 berekende uitkeering 
wordt verminderd met het bedrag, waarmede 
de som van die uitkeering en bedoeld tw ee 
derde gedeelte overschrij dt de voor hem inge
volge dat artikel geldende norm. 

4. Indien in een bepaald geval zoowel het 
tweede als het derde lid van toepassing zijn, 
wordt de vermindering berekend met inacht
neming alleen van de inkomsten, a ls in het 
tweede lid bedoeld, en volgens de in dat lid 
gestelde regelen, met dien verstande echter, 
dat voor dit geva l onder "voo,· den belang
hebbende geldende norm", in den zin van het 
bepaalde in dat lid, moet worden verstaan: 
de ingevolge het eerste lid, onder a, van ar
t ikel 2 geldende norm, verminderd met het 
bedrag, hetwelk den begiftigde op grond van 
het gestelde in het derde lid van artikel 3 
geacht wordt ten goede te komen." . 

5. Voor de weduwen en weezen, als be
doeld in het eerste lid, onder b, van artikel 2, 
wordt de op grond van die bepal ing bereken
de uitkeering verminderd met het bedrag der 
inkomsten, welke de belanghebbenden uit 
eenigerlei anderen hoofde mochten genieten, 
waarbij van verdiensten, uitsluitend uit ar
beid of bedrijf door begifti gden verkregen, 
niet meer dan 80 ten honderd a ls " inkomsten" 
in den zin van het voorgaande zullen worden 
aangemerkt. 

6. Voor de toepassing van het bepaalde in 
de voorafgaande leden worden niet als inkom
sten aangemerkt uitkeeringen van kerkelijke 
of publieke instellingen tot onder teuning van 
behoeftigen, a lsmede uitkeeringen uitsluitend 
ter zake van werkloosheid verleend. 

III. Artikel 5 wordt ingetrokken, in ver
band waaimede de artikelen 6, 7 en 8 worden 
overgenummerd in de artikelen 5, 6 en 7. 

Dit besluit treedt in werking op 1 October 
1933. 
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Onze Minister van Defensie is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst, en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

's-Gravenhage, den 23sten September 1933. 
WILHELMINA. 

D e Minister van D efensi e, L. N . Deck ers. 

s. 487. 

De Minister van Financiën, 0 ud. 
( Uitgeg . 29 S epteni be1· 1933.) 

23 Septe1nbe1· 1933. BESLUIT tot schorsing 
van het besluit van burgemeester en wet
houders van Bozenbu1·g d.d. 24 Augustus 
1933, waarbij aan lJ. Spanjersberg aldaar 
vergunning is verleend voor den bouw 
van een huis aan den Boomendjjk. 

Geschont tot 1 Ap1·il 1934. 

s. 488. 

2~ September 1933. BESLUIT, houdende be
kendmaking van den tekst van het Ar
beidsbesl uit 1920, zooals dit besluit laat
ste lijk bij Koninklij k besluit van 12 Juli 
1933, Staatsblad n°. 363, is gewijzigd. 

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

Sociale Zaken van 20 September 1933, n° 
J 821, Afdeeling Arbeid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
den tekst van het Arbeidsbesluit 1920, zoo

a ls d it laatstelijk is gewijzigd bij Ons beslu it 
van 12 Juli 1933, Staatsblad n°. 363, alge
meen bekend te maken, door bijvoeging van 
dien gewijzigden tekst in zijn geheel bij dit 
besluit. 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast 
met de uitvoer ing van dit besluit, dat in het 
Staatsblad za l worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 25sten September 1933. 
WILHELMI NA. 

D e Mini.<te,· van Sociale Zaken, 
J . R. SI o tem a k e r d e B r u ï n e. 

( Uitgeg. 10 October 1933.) 

TEJ{ST VAN HET ARBEIDS 
BESLUIT 1020. 

HOOFDSTUK I. 
Van v,erbod van arbeid van jeugdige personen 

en van vrouwen in het algemeen. 

A rt. 1. Een jeugdig persoon of eene vrouw 
mag geen arbeid verrichten : bestaande in het 
ti llen, trekken, duwen, dragen of op andere 
wijze verplaatsen van een last, indien deze 
arbeid kennelijk of naar het oordeel van het 
districtshoofd: 

a. van hem of haar te groote krachtsinspan
ning eischt; 

b. om eenige andere reden een gevaar voor 
zijne of hare gezondheid oplevert. 

2. Een jeugdig persoon mag geen arbeid 
verrichten. be taande in gevaarl ijke kunstver
richtingen en in het deelnemen aan kunstver
richtingen, voor zoover dit gevaar oplevert. 

3. Een jeugdig persoon mag geen arbeid 
verrichten: 

A. bestaande in het vervaard igen, bewer
ken of verwerken van ontplofbare stoffen; 

B. bestaande in het aanleggen, uitbreiden, 
vernieuwen, wijzigen, herstellen of onderhou
den van machines, toestellen of leid ingen, be
hoorende tot onder spanning staande electri
sche installaties, waarbij spanningen van 42 V 
of meer tusschen twee leidingen kunnen voor
komen, tenzij hij 16 jaren of ouder is en de 
werkzaamheden geschieden aan uitgeschakelde 
deelen van installaties van lage spanning en 
onder voortdurend onmiddell ijk toezicht van 
een vakkundig persoon, die zijn twintigste 
jaar heeft volbracht en die verplicht is die 
maatregelen te nemen, welke een gevaarloos 
verloop van den arbeid waarborgen; 

C. in de nabijheid van blanke, onvoldoend 
geïsoleerde of onvoldoend beschermde, onder 
spannnig staande deelen van electrische ma
chines, toestellen of leidingen, als bedoeld 
onder B, tenzij hij 16 jaren of ouder is en de 
werkzaamheden geschieden in de nabijheid 
van uitgeschakelde deelen van installaties van 
lage spanning en onder voortdurend onmid
dellijk toezicht van een vakkundig persoon, 
die zijn twintigste jaar heeft volbracht en die 
verpl icht is die maatregelen te nemen, welke 
een gevaarloos verloop van den arbeid waar
borgen; 

D. bestaande in het bedienen of rein igen 
van acetyleen-ontwikkelingstoestellen; 

E . bestaande in het bedienen van lieren of 
kranen; 

F. bestaande in het zagen met cirkelzagen, 
tenzij het districtshoofd als zij n oordeel heeft 
te kennen gegeven, dat die arbeid in een be
paald geval geen gevaar oplevert; 

G. bij krachtwerktu igen en bij stoomketels 
als machinist of als stoker, tenzij hij 16 jaren 
of ouder is en die arbeid geschiedt bij aan
wezigheid en onder behoorlijk toezicht van een 
vakkundig persoon, die zijn twintigste jaar 
hE:eft volbracht; 

H. in een windmolen, tenzij bij aanwezig
heid en onder behoorl ijk toezicht van een vak
kundig persoon, die zij n twintigste jaar heeft 
volbracht; 

J. in kleine besloten ruimten, zooals tanks, 
dubbele bodems, wingpassages en ketels, in
dien daarin gebruik wordt gemaakt van wal
mende verlichtingsmiddelen of daarin scha
delijke dampen aanwezig zijn; 

K . be3taande in het aanzetten van motoren 
met een sl inger, tenzij deze van zoodanige con
structie is, dat hij bij terugslag van den motor 
automatisch wordt ontkoppeld, of de motor is 
voorz ien van eene automatisch werkende in
n chting, die verzekert, dat bij het aanzetten 
van den motor de ontsteking n iet vóór het 
doode punt optreedt; 

L . bij het heien en het opstellen, verplaat
sen of verstellen van eene heistell ing. 

3bis. 1. Een jeugdig persoon mag aan 
boord van een schip, in gebruik voor de zee
vaart: 

A. geen arbeid verrichten als tremmer of 
stoker; 

B. geen arbeid verrichten, tenzij de volgen
de voorschr iften worden in acht genomen: 

1 °. Voor den jeugdigen persoon moet een 
hem betreffende geldige verklaring aanwezig 
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zijn, waaruit blijkt, dat de arbeid voor hem 
geen bijzonder gevaar voor leven of gezond
heid oplevert. 

2°. De onder 1°. bedoelde verklaring moet 
zijn afgegeven door een geneeskundig ambte
naar der arbeidsinspectie of door een door 
het di trictshoofd aangewezen geneeskundige, 
nadat hij den jeugdigen persoon geneeskundig 
heeft onderzocht. 

3°. D verklaring moet door den genees
kundige, die het onderzoek heeft verricht, zijn 
gedagteekend en onderteekend en mag niet 
ouder zijn dan één jaar, tenzij de geldigheids
duur verloopt tijdens een reis, in welk geval 
de verklaring geldig zal zijn tot het einde van 
die rei . 

4°. De verklaring moet zijn afgegeven in 
een door Onzen Minister vastgestelden vorm. 

5°. De geneeskundige verklaring moet be
hoorlijk worden bewaard en onmiddellijk op 
aanv1·age van een der in het eerste lid van 
nrtikel 84 der Arbeidswet 1919 genoemde amb
tenaren aan hem ter inzage worden gegeven. 

6°. Op de verklaring mogen geen merk
teekens worden aangebracht en de gegevens, 
door den onderzoekenden geneeskundi ge of een 
arnbtenaat· als onder 5°. bedoeld, daarop ge
plaatst, mogen niet onleesbaar worden ge
maakt. 

7°. Bij het eindigen van de dienstbetrek
king tusschen het hoofd of den bestuurder van 
de onderneming en den persoon, ten aanzien 
van wien hij een geneeskundige verklaring in 
zijn bezit heeft, moet de verklaring onver
wijld, op eerste aam-rage, aan dezen worden 
afgegeven of te zijner be chikking worden 
gesteld. 

2. H et bepaalde in het eerste lid , onder 
A, is niet van toepassing op schepen, die niet 
voornamelijk door stoomkracht voortbewogen 
worden. 

3. Het ber.,aalde in het eerste lid, onder B , 
is niet van toepassing op schepen, waarop uit
sluitend leden van één gezin werkzaam zijn. 

4. Onder schepen zijn voor de toepas ing 
van dit artikel mede begrepen baggermolen 
en ande1·e vaartuigen. 

4. Een per oon beneden 16 jaren mag geen 
arbeid venichten: 

A. bij het ontpakken, uitzoeken, sorteeren 
ut' merken van vuil waschgoed; 

B. bij het behandelen van lompen of vuil
nis· 

d. bestaande in het door trappen voort
bewegen van een transportrijwiel op meer dan 
twee wielen of rijwiel met aanhangwagen; 

D. bij het dooden van dieren. 
5. Een persoon beneden 15 jaren mag geen 

arbeid verrichten: 
A. voor zoover hij daarbij gevaar loopt 

meer dan 4 m naar beneden te vallen: 
a. in of op in aanbouw, in slooping of in 

herstelling zijnde schepen, bouw- of andere 
constructies, 

b. op daken, dakgoten en dergelijke, 
c. op ladders; 
B. in het veenderijbedrijf, bestaande in het 

verp laat en van beladen kruiwagens, zoomede 
iu het graven, fijn trappen of mengen van 
veenspecie voor de bereiding van turf; 

C. bij het maken van putten of ingravin
gen van grootere diepte dan 1 ½ m; 

D. waarbij zijn loon anders i bepaald dan 
naar tijdruimte, tenzij naar het oordeel van 
het districtshoofd onder die omstandigheden 
de arbeid geen schade voor de gezondheid of 
gevaar oplevert. 

6. Een jeugd ig persoon van 15 jaren of 
ouder mag geen arbeid verrichten, waarbij 
zijn loon anders is bepaald dan naar tijdruim
te, indien naar het oordeel van het districts
hoofd onder die om tandigheden de arbeid 
schade voor de gezondheid of gevaar oplevert. 

7. Een jeugdig persoon of eene vrouw mag 
geen arbeid verrichten: 

A. aan drijfwerk, dat in beweging is, met 
uitzondering van het afnemen of opleggen van 
drijfriemen, die minder dan 4cm breed zijn, 
of van snaren, waarvan de middellijn minder 
dan 2 cm is, indien die drijfriemen of snaren 
tevens met geringer snelheid loopen dan 2 m 
per seconde en dit afnemen of opleggen ge
schiedt, zonder dat de daaraan werkzame per
soon den vloer verlaat; 

B. aan of in de nabijheid van in beweging 
zijnde werktuigen en - onverminderd het be
paalde onder A - aan of in de nabijheid van 
in beweging zijnd drijfwerk, indien: 

1. die jeugdige persoon of vrouw kleeding
stukken met wijde of Jo hangende mouwen, 
loshangende slippen of andere lo hangende 
dee]en draagt of het haar draagt op zoo
danige wijze, dat het door bewegende deelen 
van werktuigen of drijfwerk kan worden ge
grepen; 

2. het districtshoofd heeft geëischt, dat 
doeltreffende maatregelen worden genomen ter 
voorkoming van gevaar voor dien jeugdigen 
persoon of die vrouw door zijne of hare klee
ding, hoofdbedekking. of haardracht en aan 
dien eisch niet wordt voldaan; 

3. de arbeid bestaat in: 
a. smeren, onderzoeken of herstellen ; 
b. werkzaamheden, waarvan het gevaar 

du idelijk blijkt of door de ervaring voldoende 
is gebleken; 

c. werkzaamheden, die door het districts
hoofd als gevaarl ijk zijn aangewezen; 

C. bestaande in het reinigen van in bewe
ging zijnde werktuigen of van den vloer daar
onder· 

D. 'aan of onder in rust zijnde werktuigen, 
waarvan het drijfwerk nog in gang is, voor 
zcover de arbeid be taat in : 

a. smeren, onderzoeken of herstellen; 
b. werkzaamheden, waarvan het gevaar 

duidelijk blijkt of door de ervaring voldoende 
is gebleken ; 

c. werkzaamheden, die door het districts
hoofd als gevaarlijk zijn aangewezen ; 

d. reinigen; 
met ·dien verstande, dat dit verbod niet 

ge ldt, indien de werktuigen op doelmatige 
wijze zijn afgekoppeld of vastgezet; 

E. welke in verband met den samenhang 
in het bedrij f, bijvoorbeeld in verband met 
andere werkzaamheden of den gang van een 
werktuig of toestel, met zoodanige haast moet 
geschieden, dat deze naar het oordeel van het 
districtshoofd schade voor de gezondheid of 
gevaar oplevert; 
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F. bestaande in het wegnemen van voor
werpen van het tafelblad van in beweging 
zijnde cirkelzagen, tenzij deze werktuigen doel
matig zijn beschut; 

G. bestaande in het bedienen van wissels 
en het aan- of afkoppelen van voertuigen, die 
l angs rails vervoerd worden. 

8. Een jeugdig persoon of eene vrouw mag 
geen arbe id verrichten : 

A . waar drijfwerk of een werktuig aanwe
zig is, dat van een plaat op meer dan 20 m 
afstand of van een plaats, die niet van dat 
drijfwerk of dat werktuig af duidelijk zicht
baar is, in beweging kan worden gebracht, 
tenzij telkens onmiddellij k voordat het drijf
werk of hei werktuig van die plaats worot 
in beweging gebracht, een sein wordt ge
geven, dat duidelijk waarneembaar is ter 
plaatse waar zich dat d,;jfwerk of dat werk
tuig bevindt; 

B. waar gevaar veroorzakende deelen aan
,vezig zijn van: 

1. krachtwerktuigen, als vliegwielen, kruk
ken, drijfstangen, assen, spieën, riemen, ket
tingen, snaren, schijven, tandraderen, uitste
kende zuigerstangen, regulateurballen, water
raderen en molenwieken, 

2. drijfwerken, als krukken, assen, kettin
gen, snaren, riemen, schijven, ,spieën, bouten, 
koppelingen en stelschroeven, 

3. door een krachtwerktuig gedreven werk
tuigen, als vliegwielen, raderen, krukken, 
assen, spieën, stelschroeven, bouten, koppe-
1 ingen, snaren, r iemen, kettingen en schijven, 

4. n iet door een krachtwerktuig gedreven 
werktuigen, bijvoorbeeld vliegwielen van druk
persen, ponsmachines, metaalscharen, spanten
buigers, raderen van boormachines, draai
banken, centrifuges, 1 ieren en hijschkranen, 
en slingers van ponsmachines, metaal-knip
machines of schroefpersen, 

indien die deelen niet doelmatig zijn be
schut ; 

C. waar drijfwerk aanwezig is, bestaande 
uit drijfriemen, kabels, snaren of kettingen, 
die bij afvallen of breken gevaar kunnen ver
oorzaken, indien deze niet doelmatig zijn be
schut; 

D . 1. op ste igers, stellingen en dergelijke, 
indien daarbij gevaar bestaat meer dan 2,5 m 
naar beneden te vallen, en op gaanderijen, 
bordessen en dergelijke, een en ander, tenzij 
aldaar door voetplanken van ten minste 12 cm 
hoogte en gordingen op 90 cm hoogte, of door 
twee gordingen, waarvan de bovenste op 90 
cm en de onderste op ten hoogste 30 cm 
hoogte, dan wel op eene andere, door het 
districtshoofd goedgekeurde wijze, een bevei
liging tegen het gevaar van eraf te vallen is 
aangebracht; 

2. bij vloer- en wandopeningen, tenzij deze 
op afdoende wijze tegen het gevaar van erdoor 
of eruit te vallen zijn beschut; 

3. waar eene vaste trap aanwezig is, die 
niet aan ten minste ééne zijde van een doel
matige en stevige leuning of traptouw is voor
zien; 

4. waar aanwezig is eene niet doelmatig 
geconstrueerde of niet doelmatig tegen uitglij
den, omvallen of te sterk doorbuigen bevei
ligde ladder of eene ladder, waarvan de 

sporten niet in het hout der hoornen rusten, 
maar uitsluitend door opspijkeren of aan
schroeven zijn bevestigd; 

5. waar eene verplaatsbare trap aanwezig 
is, die niet van zoodanige inr ichtingen is 
voorzien, dat voldoende veiligheid bij op- en 
afstappen en tegen uitglijden wordt geboden; 

6. ter plaatse waar een lift aankomt, neer
komt of voorbij gaat, of waar gevaar be
staat getroffen te worden door vallende voor
werpen, die worden neergelaten, tenzij doel
matige afsluitmiddelen of andere beschuttings
middelen aanwezig zijn en gebruikt worden; 

7. waar personenliften, waaronder ook ver• 
staan worden liften, waarbij een persoon voor 
vervoer van goederen of bediening in den lift
bak medegaat, in gebruik zijn, die niet in 
goeden staat van onderhoud verkeeren, niet 
van doelmatige veiligheidsinrichtingen zijn 
voorzien, en niet beschut zijn tegen het ge
vaar van bij het vervoer getroffen te worden 
door vallende voorwerpen of door knelling; 

K bij vaste kuipen of bakken, waarin zich 
kokende, heete of bijtende vloeistoffen of 
gloeiende of gesmolten metalen bevinden, bij 
ongedekte grondkuipen, reservoirs en putten, 
voor zoover die gevaar kunnen opleveren, in
dien deze niet door op 90 cm hoogte aange
brachte gordingen of op andere doelmatige 
wijze zijn beschut, behalve bij die ongedekte 
grondku ipen, ten aanzien waarvan het dis
trictshoofd als zijn oordeel heeft te kennen 
gegeven, clat de arbeid door de beschutting 
ernstig belemmerd zou worden en het gevaar, 
dat de kuipen opleveren, slechts gering is; 

F . die onder omstandigheden wordt ver
richt, welke veel kans bieden op oogverwon
dingen, indien geen doelmatig beschuttings
middel voor zijn of haar gebruik beschikbaar 
is en niet gezorgd wordt, dat dit oogbeschut
tingsmiddel bij dien arbeid wordt gebruikt; 

G. welke, naar het oordeel van het disti,ict:,. 
hoofd, dien persoon of die vrouw blootstelt 
aan ernstige oogziekten of achteruitgang van 
het gezichtsvermogen, tenzij omtrent dien per
soon of die vrouw door een, door het districts 
hoofd in overleg met den medisch-adviseur 
der arbeidsinspectie aangewezen oogheelkun
dige, eene verklaring is verstrekt welke in
houdt, dat de bedoelde arbe id met een be
paald ten gebruike van dien persoon of die 
vrouw beschikbaar gesteld beschuttings- of 
hulpmiddel verricht, voor het gezichtsvermo
gen van dien persoon of die vrouw geen bij
zonder gevaar oplevert, en dat beschuttings- of 
hulpmiddel wordt beschikbaar gesteld, dan 
wel bij dien arbe id andere doeltreffende maat
regelen ter beveiliging van de oogen zijn ge
nomen. 

De verklaring van den oogheelk,rnd ige wordt 
afgegeven in een door Onzen Minister vast
gestelden vorm en moet op aanvraag van een 
der in het eerste I id van artikel 84 der Ar
beidswet 1919 genoemde ambtenaren onmid
dellijk worden vertoond; 

H. welke, naar het oordeel van het dis
trictshoofd, dien persoon of die vrouw bloot
stelt aan tandbedervenden invloed, tenzij doel
treffende maatregelen ter voorkoming van be
schadiging der tanden zijn genomen ; 

J. waar in gebruik is of vervoerd wordt: 
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zoutzuur, zwavelzuur, sal peterzuur, carbol of 
andere bijtende gevaarlijke vloeistof: 

1. in flesschen, kannen, kruiken, potten, 
bussen of fusten, tenzij deze van een duidelijk 
in het oog vallend kenteeken zijn voorzien, 
dat aangeeft welke vloeistof zij bevatten; 

2. in flesschen of kruiken van een inhoud 
van meer dan 5 1 iter, tenzij die flesschen of 
kruiken behoorlij k zij n bemand of op andere 
wijze doelmatig zijn beschut en bij het vervoer 
doelmatige veiligheidsmaatregelen zijn geno
men· 

3. ' indien bij het u itschenken van zoodanige 
vloeistof geen doelmatige middelen ter voor
koming van morsen en spatten worden aan
gewend ; 

K. waar in gebruik zijn flesschen, kannen, 
kruiken , potten, bussen of fusten , waarin zich 
verfstoffen . lakken, vernissen of smeersels be
vinden, die giftige loodverbindingen of giftige 
organische vluchtige oplosmiddelen bevatten, 
tenzij deze van een duidelijk in het oog val
lend kent.eeken zijn voorzien, waaruit blijkt, 
dat zij eene giftige stof bevatten; 

L. welke dien persoon of die vrouw bloot
stelt aan wegvliegende vonken, splinters, schil 
fers of aan spatten van eene vloeistof, die 
daardoor gevaar oplevert, indien geen doel
matig beschuttingsmiddel is aangebracht of 
ten gebruike van dien persoon of die vrouw 
beschikbaar is; 

M . bij het schilderen van binnenwerk van 
gebouwen of vaartuigen, waarbij loodwit, lood
sulfaat of producten, die een dezer verfstoffen 
als bestanddeel bevatten, gebruikt worden, 
tenzij dit witte verfstoffen zijn, welke in de 
droge stof ten hoogste 2 gewichtsprocenten 
aan lood bevatten. 

8b is . Een jeugdig persoon of eene vrouw 
mag geen arbeid verrichten aan of in de na
bijheid van werktuigen, waarvan de onder
deelen door snijden, knellen, p letten, door 
hunne groote snelheid of op andere wijze ge
vaar kunnen veroorzaken, zooals broodsnij
machines, gehaktmachines, naaimachines, snij
boonenmolens, vleeschsnijmachines, indien deze 
werktuigen niet doelmatig zijn beschut. 

9. Een jeugdig persoon of eene vrouw mag 
geen arbeid verrichten: 

A. in een lokaal , dat naar het oordeel van 
het districtshoofd niet wordt vrij gehouden 
van hinderlijke of van voor de gezondheid 
schadelijke invloeden van grondwater, van een 
riool van een privaat, van een mest- of vui l
nish,;op of -put va n een stal of dergelijke 
inrichting of va~ in het lokaal aanwezig aan 
bederf onderhevig afval, tenzij de aard van 
het bedrijf zich daartegen verzet; 

B. in een lokaal, waar het ontstaan en de 
verspreiding van schadelijke of hinderlijke 
gassen of dampen of van stof niet wordt be
let of tegengegaan, of, indien dit niet of niet 
in. voldoende mate mogelijk is, waar geen 
doeltreffende middelen zijn aangewend tot 
afvoer van die gassen of dampen of het stof 
uit het lokaal. 

10. Een jeugdig pe rsoon of eene vrouw mag 
in een lokaal geen arbeid verrichten op een 
plaats, waar d ie persoon of die vrouw is bloot
gesteld: · 

A. aan eene temperatuur van meer dan 

32° C ., indien de temperatuur buiten in de 
schaduw I ager is dan 29° C. of aan eene tem
peratuur van meer da.n 3° C. boven die buiten 
in de schaduw, indien deze temperatuur 29° 
C. of hooger is; 

dit verbod geldt niet, indien ingevolge den 
aard va n het bedrij f die persoon of die vrouw 
tel kens gedurende slechts zeer korten tijd is 
blootgesteld aan eene temperatuur van meer 
dan 32° C ., tenzij het districtshoofd aan het 
hoofd of den bestuurder der onderneming heeft 
medegedeeld, dat hij arbeid onder deze om
standigheden voor hem of haar schadelijk oor
deel t; 

B . aan eene temperatuur van 25° tot 32° 
C. , indien het di strictshoofd heeft geëischt, 
dat doelmatige middelen worden aangewend 
om de tem peratuur te ve rlagen of om den na
deel igen invl oed d aarvan op de a rbeiders te 
verminderen en aan dien eisch niet wordt vol
daa n ; 

C. aan hinderlijke warmteuitstraling, in
di en het di stristshoofd heeft geëischt, dat deze 
op doelmatige wijze wordt tegengegaan en 
aan di en e isch niet wordt voldaan. 

ll . Een jeugdig persoon of eene vrouw 
m ag geen a rbeid verrichten: 

A . in een lokaal , dat, voor zoover het door 
m etalen wanden of een pannen- of metalen 
da k begrensd wordt, niet tot op een hoogte 
van ten minste 4 m van den vloer af behoor
lij k is beschoten; 

d it verbod geldt niet: 
1. indien de aard van het bedrijf zich 

tegen beschieting verzet of indien het lokaal 
eene open loods is of een getimmerte, waar
van m eer dan een zesde gedeelte van het 
wandoppervl a k open is; 

2. indien de wanden, d ie het lokaal be
grenzen, van hout of steen zijn vervaardigd 
en eene hoogte hebben van ten minste 3.50 m 
van den vloer, tenzij het di strictshoofd heeft 
medegedeeld, dat naar zijn oordeel omstan
digheden aanwezig zijn, die het beschieten 
van het lokaal noodig m aken; 

3. indien het districtshoofd heeft medege
deeld, dat naar zijn oordeel het beschieten van 
het lokaal niet noodig is; 

B. in een lokaal, waarvan het dak geheel 
of gedeeltelij k uit glas bestaat, indien het 
di strictshoofd heeft geëischt, dat doel treffen
de maa tregelen worden genomen ter bevorde
ring va n eene dragelijke temperatuur en aan 
di en eisch niet wordt voldaan; 

C. die aan eene bepaalde plaats is gebon
den , waar geen houten vloer of houten rooster 
aanwezig is, indien ten gevolge hiervan naar 
het oordeel van het districtshoofd een jeug
dig persoon of eene vrouw van het verrichten 
van arbeid op die plaats nadeeligen invloed 
zou kunnen ondervinden; 

D. elders dan in een aan alle zijden be
hoorlijk tegen weersinvloeden afgesloten lo
kaal , indien het districtshoofd van oordeel is , 
dat de gezondheid van den jeugdigen persoon 
of de vrouw benadeeld kan worden door het 
verrichten van door hem aangewezen arbeid 
in de buitenlucht of in een ' lokaal , dat niet 
behoorlijk is afgesloten. 

12. Een jeugdig persoon of eene vrouw mag 
geen arbeid verrich ten: 
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A. waar voor den arbeid veel water wordt 
gebruikt, tenzij de vloer zoodanig is ingericht, 
dat het water behoorlijk kan afloopen; 

B. in een werklokaal, waar doelmatige 
spuwbakken ontbreken of waar door het dis
trictshoofd aangewezen arbeiders niet de be" 
schikking hebben over eene doelmatige flesch 
of een ander doelmatig voorwerp voor het 
opvangen van hun spuwsel, indien het districts
hoofd van oordeel is, dat de gezondheid van 
den jeugdigen persoon of de vrouw benadeeld 
kan worden door het ontbreken van deze 
spuwbakken of fl esschen of andere doelmatige 
voorwerpen ; 

C. in een werklokaal, dat niet zindelijk en 
zooveel mogelijk vrij van stof en vocht is ge
houden. 

13. Een jeugdig persoon of eene vrouw 
mag geen arbeid verrichten in een lokaal, op 
een plaats waar het directe wnlicht niet kan 
worden afgesloten of op een plaats, waar hij 
of zij is blootgesteld aan den schadelijken in
vloed van fel licht, voor zoover het districts
hoofd van oordeel is, dat deze omstandigheid 
voor den jeugdigen persoon of de vrouw na
deelig kan zijn. 

14. Een jeugdig persoon of eene vrouw 
mag in een werklokaal geen arbeid verrich
ten, indien niet gezorgd is, dat, ingeval zulks 
door het di strictshoofd is geëischt, voor dien 
jeugdigen persoon of die vrouw goed drink
water of andere geschikte alcoholvrije drank 
kosteloos en in voldoende mate beschikbaar 
is en op. doelmatige wijze wordt verstrekt. 

15. 1. E en jeugdig persoon of eene vrouw 
mag geen arbe id verrichten in eene besloten 
ruimte, als bedoeld in · artikel 4, tweede lid, 
onder b, der Arbeidswet 1919, indien aldaar 
niet wordt nageleefd wat in Hoofdstuk IV 
van dit besluit ten aanzien van het verbod 
va.n arbeid van jeugdige personen en van 
vrouwen in kantoren is bepaald. 

2. De voorschriften, in de Hoofdstukken 
II en III van dit besluit ten aanzien van het 
verbod van arbeid van jeugdige personen en 
van vrouwen in fabrieken of werkplaatsen 
en in winkels en apotheken met betrekking 
tot de verlichting, de luchtverversching, het 
vermijden van hinderlijke tocht, de tempera
tuur, de vrije luchtruimte en de beschikbaar
stelling van privaten en urinoirs gesteld, gel
den niet voor de in het eerste I id bedoelde 
ruimten. 

HOOFDSTUK IL 

Van verbod van arbeid van jeugdige personen 
en van vrouwen in fabriek en of werkplaatsen. 

§ 1. Fabrieken of werkplaatsen in het 
algemeen. 

16. 1. Een jeugdig persoon of eene vrouw 
mag in eene fabriek of werkplaats geen ar
beid verrichten in een werklokaal , dat niet 
voor eiken persoon, die in dat werklokaal 
werkzaam is, een vrije luchtruimte heeft van 
ten minste 6 m3, waarvan ten minste 2.40 m3 
boven een hoogte van 1.80 m. 

2. Bij de berekening van de vrije lucht
ruimte, zoowel van een werklokaal in zijn 
geheel als van het !!'edeelte boven een hoogte 
van 1.80 m, mogen voor de toepassing van 

dit artikel niet in rekehjng worden gebracht 
gedeelten, waarvan de hoogte minder bedraagt 
dan 2 m, noch de gedeelten, gelegen boven 
eene hoogte van 5 m. 

3. Voor de toepassing van deze voorschrif
ten worden de lokalen, die met een op dezelf
de verdieping gelegen werklokaal in zooda
nige open verbinding staan, dat de gemeen
srha.p niet kan worden afgesloten, geacht met 
dat werklokaal één geheel uit te maken, in
ciien de opening, welke de gemeenschap vormt, 
niet kleiner is dan 1.80 m2. 

4. Onverminderd het bepaalde in het vo
rige lid, mogen in een werklokaal , dat met 
één of meer andere lokalen wordt geacht één 
geheel uit te maken, niet meer personen aan
wezig zijn dan l1h maal het aantal per onen, 
dat aldaar zoude mogen aanwezig zijn, indien 
de gemeenschap niet bestond, echter met dien 
verstande, dat in die lokalen tezamen niet 
meer personen mogen verblijven dan het geval 
zou mogen zijn, indien de gemeenschap niet 
bestond. 

17. Een jeugdig persoon of eene vrouw 
mag in eene fabriek of werJ..,ilaats geen ar
beid verrichten in een werklokaal, dat tevens 
als slaapvertrek wordt gebruikt. 

18 . Een jeugdig persoon of eene vrouw 
mag in eene fabriek of werkplaats geen ar
beid verrichten, tenzij, indien het districts
hoofd zulks heeft geëischt, eene voor hem 
of haar bestemde doelmatige zitgelegenheid 
hesch ik baar is, waarvan hij of zij bij den ar
beid gebruik mag maken. 

19. 1. Een jeugdig persoon of eene vrouw 
mag in eene fabriek of werkpl aats geen ar
beid verrichten: 

A. in een werklokaal, dat niet gedurende 
den werktijd voldoende is verlicht; 

B. ter plaatse, waar gedurende den tijd 
tusschen 9 uur des voormiddags en 3 uur des 
namiddags kunstlicht moet worden gebezigd, 
om eene voldoende verlichting te verkrijgen, 
tenzij de bijzondere weersgest.el dheid het ge
bruik van kunstlicht noodzakelijk maakt. 

2. Geen lokaal wordt als voldoende ver.-
1 icht beschouwd door dag] icht, indien daar 
niet boven het omliggende terrein gelegen 
lichtopeningen zijn aangebracht, welke direct 
daglicht toelaten en een gezamenlijk opper
vlak hebben van ten minst.e een-tiende van 
het vloeroppervlak van het werklokaal, tenzij 
de aard van het bedrijf zich daartegen ver
zet of bijzondere omstandigheden of inrichtin
gen, naar het oordeel van het districtshoofd, 
een voldoende dagverlichting waarborgen, ter 
plaatse waar gewerkt wordt. 

Deuropeningen en andere voor het daglichr. 
afsluitbare openingen tellen voor de bereke
ning van het oppervlak der lichtopeningen 
all een mede, voor zoover zij tijdens den arbeid" 
direct dagl icht toelaten. 

3. H et bepaalde in het eerste lid is niet 
van toepassing op arbeid van een jeugd ig per
soon of van eene vrouw in een werklokaal, 
waar de aard van het daarin uitgeoefend be
drijf zich verzet tegen het toelaten van dag
licht of van eene andere voldoende verlich
ting als bedoeld onder A, indien: 

a. door dien persoon of die vrouw in zoo
danig lokaal op geen andere uren arbeid 
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wordt verricht dan door het hoofd of den 
bestuurder zijn bepaald in eene schriftelijke 
regeling der werkuren; 

b. die werkuren zoodanig zijn bepaald, dat 
<tie persoon of die vrouw gelegenheid behoudt 
op iederen dag gedurende een, voor de ge
zondheid noodzakelijk te achten, aantal uren 
in het dag] icht te vertoeven, en 

c. de onder a bedoelde regeling der werk
uren, na aan het districtshoofd te zijn toege
zonden en door hem te zijn goedgekeurd, op 
eene duidelijk zichtbare wijze in het werklo
kaal is opgehangen. 

4. De in het derde lid, onder c, bedoelde 
goedkeuring wordt gesteld op de regeling der 
werkuren. 

5. Eene goedkeuring, als bedoeld in het 
derde lid, onder c, kan te allen tijde door het 
districtshoofd worden ingetrokken, indien hem 
gebleken is, dat de goedgekeurde regeling on
juist is. 

Eene goedkeuring, ingevolge artikel 68 of 
artikel 69 verleend door Onzen Minister, 
wordt niet zonder zijne machtiging ingetrok
ken. 

20. J. Een jeugdig persoon of eene vrouw 
mag in eene fabriek of werkplaats geen ar
beid verrichten in een werklokaal: 

A. waar niet gedurende den werktijd op 
,doelmatige wijze voldoende toevoer van ver
che lucht en afvoer van bedorven lucht is 

gewaarborgd ; 
B. waar hinderlijke tocht niet is vermeden; 
C. waar niet gedurende de rusttijden zoo

·veel mogelijk door het openzetten der ventila
tiemiddelen toevoer van versche lucht wordt 
-verzekerd. 

2. De toevoer van versche en afvoer van 
bedorven lucht in een werklokaal, waar niet 
door mechanische hulpmiddelen eene voldoen
de luchtverversching is gewaarborgd, wordt 
niet als voldoende beschouwd, tenzij het ge
zamenlijk oppervlak van de openingen, die 
l"echt treek che gemeenschap met de buitenlucht 
kunnen geven, ten minste 5 dm2 per persoon 
en ten minste 40 dm2 in totaal bedraagt, 
waarbij de deuropeningen, welke voor toegang 
dienen, niet worden medegerekend. 

21. 1. Een jeugdig persoon of eene vrouw 
mag geen arbeid verrichten in eene fabriek 
o f werkplaats, waarin door den aard van het 
bedrijf de kleederen en het hoofdhaar van 
de arbeiders blootstaan aan verontreiniging 
met of opneming van stof of vuil, indien het 
.districtshoofd h eeft geëischt, dat aan dien 
jeugdigen persoon of aan die vrouw wordt 
verstrekt een gemerkt, op afdoende wijze uit
_gespoeld en gedroogd en uitsluitend door hem 
o f haar te gebruiken overkleed en zoo noodig 
hoofdbedekking, die hij of zij bij den arbeid 
moet dragen, en aan dien eisch niet is vol
daan. 

Indien het districtshoofd eischen heeft ge
steld: 

a. omtrent de dagen, waarop een schoon 
overkleed of eene schoone hoofdbedekking 
moet worden verstrekt, 

b. betreffende het model en de wijze van 
merken der overkleederen en hoofdbedekking, 

c. ten aanzien van het verstrekken en het 
,dragen van ,de hoofdbedekking, 

moet ook aan deze e ischen worden voldaan. 
2. Een jeugd ig persoon of eene vrouw mag 

geen arbeid verrichten in eene fabriek of 
werkpl aats, waarin door den aard van het 
bedrijf de arbeiders blootstaan aan veront
reiniging van hoofd en handen, indien het 
districtshoofd heeft geëischt, dat binnenshuis 
gelegen en doelmatig ingerichte waschgelegen
heden beschikbaar zijn en aan dien eisch niet 
is voldaan. In elke waschgelegenheid moeten 
zeep en een voldoend aantal handdoeken be
schikbaa1· zijn, moet gebruikt water kunnen 
wegvloeien en moet schoon water in voldoende 
hoeveelheid kunnen toevloe ien. 

Indien het districtshoofd zulks als e isch heeft 
gesteld moet: 

a. bij elke waschgelegenheid het door hem 
bepaalde aantal nagelborstels aanwezig zijn; 

b. een zoodanig aantal handdoeken worden 
verstrekt op zoodanige wijze en zoodanige 
tijden, als door hem is bepaald; 

c. in de waschgelegenheid verwarmd water 
in voldoende hoeveelheid kunnen toevloeien. 

Bij het einde van eiken werktijd moet aan 
de bedoelde personen voldoende tijd worden 
gegeven, om van eene waschg legenheid ge
bruik te maken. 

22. Een jeugdig persoon of eene vrouw 
mag in eene fabr iek of werkplaats geen ar
beid verrichten, indien geen bij de fabriek of 
werkplaats behoorend, doelmatig en zindelijk 
gehouden privaat beschikbaar is gesteld, dat 
behoorlijk te bereiken en te gebruiken is, vol
doende geventileerd, verlicht en overdekt is 
en bij gebruik behoorlijke afzondering waar
borgt. 

23 . 1. Een jeugdig persoon of eene vrouw 
mag in eene fabriek of werkplaats geen ar
beid verrichten, die van den jeugdigen per
soon of van de vrouw weinig lichaamsbewe
g ing vordert, in een werklokaal , dat bij koude 
weersgesteldheid niet tot ten minste 10° C. 
of tot zooveel hooger temperatuur als door 
het districtshoofd voor eene behoorlijke en 
voldoende verwarming noodig wordt geoor
deeld, is verwarmd. 

Dit verbod geldt niet, indien de aard van 
het bedrijf zich tegen de bedoelde verwarming 
verzet, een jeugdig persoon of eene vrouw 
niet langer achtereen in het werklokaal ver
blijft, dan door het districtshoofd is vergund, 
en van die vergunning blijkt, door een in het 
werklokaal opgehangen en onderteekende me
dedeel ing van het districtshoofd. 

2. Een jeugdig persoon mag geen arbeid 
verri chten in een koelruimte, waarin de tem
peratuur lager is dan 7° C. 

24. E en jeugdig persoon mag in eene fa
briek of werkplaats geen arbeid verrichten: 

1. bestaande in het freezen van hout of 
leder, 

2. bestaande in het inleggen op verwarmde 
mangels, 

3. aan karrewalsen, leder- en satineerwal
sen, rubberwalsen of 

4. aan verwarmde strijkmachines, 
tenzij het districtshoofd eene verklaring 

heeft afgegeven, dat naar zijn oordeel die ar
beid in een bepaald geval geen gevaar op
levert. 

25. Een jeugdig persoon of eene vrouw 



529 25 SEPTBMBER (S. 488) 1933 

mag in eene fabriek of werkplaats geen ar
beid verrichten: 

l. in een lokaal , waar werktuigen aanwe
zig zijn, waarvan de onderdeelen door snijden, 
knellen, pletten, door hunne groote snelheid 
of op andere wijze gevaar kunnen veroorza
ken, zooals cirkel-, raam-, lint- en cylinder
zagen, frees-, steek-, schaaf-, snij- en hout
sch ilmachines, koekenbrekers, stroosnijders. 
lompensnijders, papiersnijwerktuigen, hecht;.. 
machines, hakmeswerktu igen, metaalschar.en, 
stempelwerktui gen, degelpersen, centrifuges, 
wring- en strijkmachi nes, naaimachines, ka
landers of walsen, cokes-, steen- en steenkool
breekmachincs, meng-, kneed- en gehaktma
chines, indien deze werktuigen niet doelmatig 
zijn beschut; 

2. bij weefgetouwen, waarvan de spoel 
meer dan 80 slagen per minuut maakt, of 
waarvan, zoo de rietbreedte meer dan 1.50 m 
bedraagt, de spoel meer dan 60 slagen per 
minuut maakt, indien geen doelmatige be
schutting tegen het gevaar bij uitvliegen der 
spoel aanwezig is. 

26. De bepalingen van deze paragraaf zijn 
ook van toepassing op fabrieken en werk
pi aatsen, bedoeld in de paragrafen 2 tet en 
met 6, voor zoover in die paragrafen niet 
daarvan wordt afgeweken. 

§ 2. Fabrieken of werkplaatsen, waarin be
paalde werkzaamheden wo1·den verricht of 

bepaalde .stoffen of bepaalde omstan
dighed~n voorkomen. 

27. Een jeugdig persoon of eene vrouw 
mag in eene fabriek of werkplaats geen ar
beid verrichten: 

A. bestaande in: 
1. borduren, 
2. damast, zijde of bontkatcen weven, 
3. di amar,ten of andere edelge teenten be-

werken, . 
4. glas slijpen, 
5. graveeren of houtsnijden, 
6. instrument maken, 
7. kant maken, 
8. kralen rijgen , 
9. letterzetten, 

10. machinaal breien, 
ll. maken van goud- of zilverwerk, 
12. maken van h aarwerken, 
13. naaien, noppen of stoppen, 
14. stikken, 
15. teekenen, 
16. uurwerken maken of herstell en, 
tenzij ter plaatse, waar die arbeid wordt 

verricht, de verlichting overeenkomt met eene 
sterkte van ten minste 50 internationale lux 
voor arbe id a ls bedoeld onder 3, 5, 11 of 16, 
eu van ten minste 30 internationale lux voor 
de overige soorten van arbeid; 

B. bestaande in eene niet onder A genoem
de soort arbeid, die goed licht vereischt, tenzij 
ter plaatse, waar . die arbe id wordt verr icht, 
de verl ichting overeenkomt met eene sterkte 
van ten minste 20 internationale lux. 

28. Een jeugdig persoon of eene vrouw 
mag in eene fabriek of werkplaats geen ar
beid verrichten : 

A . in een werklokaal , waar aether, naphta, 
benzine of andere vluchtige vloeistof, waarvan 
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de damp met lucht ontplofbare mengsels kan 
vormen, aanwezig is, tenzij deze vloeistoffen 
geborgen zijn in goed gesloten metalen vaten 
en in geen grootere hoeveelheid in het werk
lokaal aapwezig zijn dan voor den goeden 
gang van het werk wordt vereisoht en deze 
hoeveelheid in elk geval niet meer bedraagt 
dan voor het gebru ik op één dag noodig is; 
of wel de berging en het vervoer in gesloten 
leidingen en toestellen plaats vindt op eene 
wijze , welke voldoende waarborgen voor de 
veiligheid oplevert; 

B. wanneer daar vloeistoffen, als bedoeld 
onder A, aanwezig zijn en: 

a. die vloeistoffen, voor zoover zij buiten 
het werklokaal in de fabriek of werkplaats 
aanweûg zijn, niet op veilige wijze worden 
bewaard; 

b. in of nabij het werklokaal geen doel-
matige en in goeden staat van onderhoud ver
keerende brandbluschrniddelen beschikbaar 
zijn; 

c. geen doelmatige gelegenheid voor ont
vluchting bij brand aanwezig is. 

29. Een jeugdig persoon of eene vrouw 
mag in eene fabriek of werkplaats geen ar
beid verrichten in een werklokaal, waar ont
plofbare stoffen worden bereid, bewerkt of 
verwerkt, tenzij: 

a. in dat werklokaal ten minste één deur 
zij , die naar buiten openslaat, steeds van bin
nen gemakkelijk te openen is en bij brand eene 
doelmatige gelegenheid tot ontvluchting biedt; 

b. de ramen slechts verspreid zonlicht door
laten; 

c. gereedschappen van ijzer of staal slechts 
worden gebezigd voor zoover het gebruik daar
van voor de uitoefening van het bedrijf on
vermijdelijk is; 

d. in het werklokaal niet meer ontplofbare 
stoffen aanwezig zijn, dan voor den goeden 
gang van het werk worden vereischt, en 

e. in of nabij het werklokaal doelmatige en 
in goeden staat van onderhoud verkeerende 
brandbluschmiddelen be chikbaar zijn. 

30. Een jeugdig persoon of eene vrouw 
mag in eene fabriek of werkplaats geen ar
beid verrichten in een werklokaal in de na
bijheid waarvan op het terrein der onderne
ming ontplofbare stoffen aanwezig zijn, tenzij 
die stoffen op vei li ge wijze zijn geborgen of 
worden vervoerd. 

31. 1. E en jeugdig persoon of eene vrouw 
mag in eene fabriek of werkplaats geen ar
beid verrichten in een werklokaal, waarin 
een acetyleentoestel aamvezig is, tenzij het 
een verplaatsbaar toestel is, dat tijdelijk in 
een werklokaal wordt gebruikt voor het auto
geen lasschen, snijden of verwarmen van 
vast opgestelde of moeilijk verplaatsbare voor
werpen, clan wel een toestel, waarvan de la
ding niet meer dan 1 kg carbid kan bedragen 
en waarvan het gas gebruikt wordt zonder 
toevoer vau zuurstof. 

2. Een jeugd ig persoon of eene vrouw mag 
geen arbeid verrichten in eene fabriek of 
werkplaats: 

a. waar acetyleen wordt ontwikkeld in een 
toestel, dat zoodanig is ingericht, dat de ont
leding van het carbid geschiedt in een gas
houder onder eene bewegelijke gasklok ; 

34 
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b. waar een acetyleentoestel in gebruik is, 
waarin het gas onder grooteren overdn1k dan 
die van 0.5 kg per cm2 kan voorkomen; 

c. waa.r een acetyleentoestel in gebruik is, 
waarin het gas voorkomt onder een grooteren 
overdruk dan 0,1 kg per cm2 en dat niet voor
zien is van een goed werkenden manometer 
en van eene goed werkende veiligheidsklep 
van zoodanige afmetingen en inrichting, dat 
de druk niet hooger kan stijgen dan 0.5 kg 
per cm2, tenzij het een toestel is, waarin door 
den aard der constructie geen grootere over
druk dan 0.5 kg per cm2 kan voorkomen; 

d. waar niet tusschen eiken snij- of lasch
brander en een toestel of leiding, waarin zich 
een brandbaar gas bevindt, een waterslot of 
andere inrichting is aangebracht, wa.ardoor 
het terugslaan van eene vlam en het binnen
dringen van lucht of zuurstof in het toe tel 
verhinderd wordt, en waar deze watersloten 
of die andere inrichtingen niet zoodanig zijn 
ingericht, dat zij gemakkelijk kunnen worden 
geopend en inwendig nagezien. 

32. Een jeugdig persoon of eene vrouw mag 
in eene fabriek of werkplaats geen arbeid 
verrichten in een werklokaal, waar wegens de 
uitoefening van het bedrij f gevaar voor ont
ploffing bestaat, en in de ruimten, die met 
dat werklokaal in directe verbinding staan of 
gebracht kunnen worden, tenzij: 

a. in dat werklokaal en in die ruimten geen 
ander dan voldoend geïsoleerd kunstlicht aan
wezig is, en daarbuiten vuur en onvoldoend 
geïsoleerd kunstlicht slechts op zoodanigen af
stand aanwezig zijn, dat geen gevaar voor 
ontploffing bestaat; 

b. in of nabij het werklokaal doelmatige 
en in goeden staat van onderhoud verkeerende 
brandbluschm idclelen beschikbaar zijn, en 

c. eene doelmatige gelegenheid voor ont
vluchting bij brand aanwezig is. 

33. Ten aanz ien van de volgende in deze 
paragraaf voorkomende bepalingen, wordt de 
arbeid naar eijn aard of naar de omstandig
heden, waaronder deze wordt verricht, onder
scheiden in de categorieën A, B, C, D, E, F , 
G, H, J en K. 

Categorie A omvat arbeid in werklokalen, 
waar of waar in den regel: 

l. loodverbindingen worden vervaardigd; 
2. chromaten worden vervaardigd; 
3. kwik of kwikverbindingen worden ver

vaat'Cligd of verwerkt ; 
4. giftige cyaanverbindingen ontstaan, wor

den vervaardigd of worden verwerkt; 
5. groenspaan wordt vervaardigd; 
6. arseen of arseenverbindingen worden 

vervaardigd of verwerkt; 
7. zinkw it wordt vervaardigd; 
8. de onder 1 tot en met 7 genoemde stof

fen eene verdere behandeling ondergaan, om 
ze tot aflevering of gebruik gereed te maken, 
tenzij het districtshoofd eene verklaring heeft 
afgegeven, dat naar zijn oordeel in het werk
lokaal de arbeid geen gevaar voor benadee-
1 ing der gezondheid door die stoffen oplevert; 

9. emails ter fabricage van geëmailleerde 
voorwerpen worden bereid of verwerkt, indien 
die emails meer clan ½ percent van het ge
wicht in den drogen toestand aan lood be
vatten; 

10. chloorkalk wordt vervaardigd, verma- . 
len of verpakt; 

ll. witte phosphor wor-dt vervaardigd, eene 
verdere behandeling ondergaat of wordt ver
werkt; 

12. zich, in die mate, dat zulks naar het 
oordeel van het districtshoofd schadel ij k moet 
worden geacht, de volgende stoffen in de 
lucht kunnen verspreiden: ani li ne en homo
logen, arseenwaterstof, benzol en homologen, 
blauwzuur, chloor, chroomzuur, dimethylsul
faat, nitrobenzol en homologen, fluorwaterstof 
en andere halogeenwaterstofzuren, phosgeen, 
phosphorwaterstof, stikstofoxyden, tetrachloor
aethaan, zwavelig zuur, zwavelzuuranhydride, 
zwavel koolstof; 

13. de lucht verontreinigd wordt door stof, 
dat ontstaat of zich verspreidt bij het breken, 
malen, mengen, zeven of verpakken van 
kunstmest of van grondstoffen voor kunstmest, 
van cement, kalk, krij t, sintels, sl akken, mag
nesiet, gips, steen , glas , schelpen of tras , of 
bij het slijpen langs den drogen weg van 
glas, tenzij het distr ictshoofd eene verklaring 
heeft afgegeven, dat naar zijn oordeel in het 
werklokaal de arbeid geen gevaar voor bena
deeling der gezondheid door stof oplevert; 

14. briketten worden vervaardigd met be
hulp van pek; 

15. ca,clavers van dieren worden verwerkt, 
welke aan eene besmettelijke ziekte hebben 
geleden of om andere redenen voor mensche
lijke consumptie zijn afgekeurd; 

16. loodaccumulatoren voor electriciteit 
worden vervaardigd of hersteld; 

17. lood of zink uit de ertsen worden ver
vaardigd ; 

18. voorwerpen of stoffen met den zand
straal worden bewerkt, tenzij het districts
hoofd eene verklaring heeft afgegeven, dat 
naar zijn oordeel in het werklokaal de arbeid 
geen gevaar voor benadeel ing der gezondheid 
door stof oplevert; 

19. hout of andere stoffen worden gecreo
soteerd · 

20. petroleum wordt geraffineerd of ge
distilleerd. 

Categorie B omvat arbeid in werklokalen: 
l. waar de lucht verontreinigd kan worden 

door giftig stof, dat zich verspreidt bij het 
bronzen ; 

2. waar in den regel giftige verf wordt 
aangemengd, bewerkt of gebruikt; 

3. waar gepolijst wordt met loodhoudende 
sto f · 

eei:i en ander, voor zoover naar het oordeel 
van het di strictshoofd ernstig gevaar bestaat, 
dat d ie giftige stoffen ter plaatse, waar die 
arbeid wordt verricht, een schadelijken in
vloed op de gezondheid hebben. 

Categorie C omvat arbeid in werklokalen, 
waar zich in den regel in di e mate, dat zulks 
naar het oordeel van het districtshoofd scha
delijk moet worden geacht, de volgende stof
fen in de lucht verspreiden: aceton en andere 
vluchtige ketonen, acroëline en andere vluch
tige a ldehyden, aethers, ammoniak, amylace
taat en andere vluchtige esters, azijnzuur er> 
andere vluchtige vetzuren, benzine, broome
thyl en andere organische halogeenverbindin
gen, producten der teerdisti ll atie - behalve 
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benzol en homologen - kooloxyde, koolzuur, 
m ethyl-a lcohol en andere vluchtige alcoholen, 
nitroverbindingen, zinkoxyde en zwavelwater
stof. 

Categorie D omvat arbeid m werklokalen, 
waar of waar in den regel: 

1. ruwe huiden worden behandeld of aan
wezig zijn; 

2. ruwe wol of andere ongereinigde dierba
ren worden gesorteerd of behandeld; 

3. de lucht verontreinigd wordt door stof 
van dierharen in borstel- of kwastenmake
rijen; 

4. lompen of oud papier worden gesorteerd 
of gescheurd of de lucht verontreinigd wordt 
door stof van lompen of oud papier; 

5. beenderen worden gesorteerd of behan
deld · 

6. 'darmen worden gewasschen, geschraapt, 
gesorteerd of geslijmd; 

7. vuilnis wordt gesorteerd, bewerkt, of 
verbrand. 

Categorie E omvat arbeid in werklokalen, 
waar in den regel wordt gewerkt m et lood, 
loodlegeeringen of loodverbindingen, in: 

1. ajusteerderijen van gewichten, 
2. capsulefabrieken, 
3. drukkerijen, 
4. glas-in-loodzetterijen, 
5. hagelgieterijen, 
6. lettergieterijen, 
7. letterzetterijen, ook die, waarin eene 

zetmachine wordt gebruikt, 
8. Joodenbuizenfabrieken, 
9. loodpletterijen, 

10 . loodsrnelterijen, 
ll . metaalwarenfabrieken , 
12. muziekinstrumentmakerijen, 
13. orgelpijpmakerijen, 
14. stereotypie-inrichtingen, 
15 . vijl enkapperijen, 
16. instrumentmakerijen , niet vallende on

der 12, 
tenzij het districtshoof.d eene verklaring 

heeft afgegeven, dat naar zijn oordeel in het 
werklokaal de arbeid geen gevaar voor ver-
giftiging door lood oplevert. · 

Categorie F omvat arbeid in werklokalen in 
diamantslijperijen en -zagerijen, waar in den 
regel wordt gewerkt met lood, loodverbindin
gen of loodlegeeringen. 

Categorie G omvat arbeid in werklokalen, 
waar de lucht kan verontreinigd worden door 
stof, ontstaande of verspreid wordend bij: 

1. het slijpen of schuren langs den drogen 
weg van metalen - met uitzondering 
van de in de fabriek of werkplaats ge
brui1.-te gereedschappen - of van an
dere stoffen dan glas; 

2. het van g ietzand of l eem ontdoen van 
gietstukken; 

3. den niet in categorie A onder 13 ge
noemden arbeid in kalkblusscherijen; 

4. het machinaal bewerken van hout; 
5. het zagen of draai en van hoorn, been 

of steennoot; 
6. de turfstrooiselfabricage; 
7. de brikettenfabricage zonder behulp 

van pek of de bereiding van cokes; 
8. het malen van schors en looimiddelen; 
9. het malen of zeven van specerijen; 

10. het bronzen in een drukkerij of in een 
ander bedrijf, waar geen giftig brons 
wordt gebruikt; 

11. de wattenfabricage ; 
12. het zuiveren van kapok of veeren ; 
13. het weven of vlechten van cocos; 
14. het maken of slijpen van vi lt; 
15. het zeven of zuiveren van graan of 

zaad; 
16. de stroohulzenfabricage; 
17. het stroohakselsnijden; 
18. het bezembinden; 
tenzij het districtshoofd eene verklaring 

heeft afgegeven, dat naar zijn oordeel in het 
werklokaal de arbeid geen gevaar voor bena
deeling der gezondheid doQr stof oplevert. 

Categorie H omvat arbeid in werklokalen, 
waar sigaren of sigaretten worden gemaakt of 
tabak in drogen toestand wordt bewerkt of 
verwerkt. 

Categorie J omvat arbeid in werklokalen, 
waar vlas of hennep wordt gebraakt, gebeukt, 
gezwingeld of gehekel/l, zonder behulp van 
een krachtwerktuig. 

Categorie K omvat arbeid in werklokalen 
waar: 

1. machinaal wordt geweven of waar de 
garens eene voorbereidende bewerking 
voor het weven ondergaan; 

2. machinaal wordt gesponnen; 
3. katoen of jute eene voor het spinnen 

voorbereidende bewerking ondergaan; 
4. niet onder 3 genoemde vezelstoffen wor

den gekaard of gewolfd; 
5. geweven of gebreide stoffen in drogen 

toestand worden geruwd; 
6. vlas of hennep wordt gebraakt, gebeukt, 

gezwingeld of gehekeld met behulp van 
een krachtwerktuig; 

7. vezelstoffen als vulmateriaal voor ma
trassen, dekens en kussens worden ver
werkt. 

34. Een jeugdig persoon of eene vrouw mag 
in eene fabriek of werkplaats geen arbeid 
verrichten als genoemd in categorie A van 
artikel 33. 

35. 1. Een jeugdig persoon mag in eene 
fabriek of werkplaats geen arbeid verrichten 
als genoemd in een der categorieën B, C, D, 
E, F , G, H , J of K van artikel 33, tenzij de 
voorschriften van het derde tot en met het 
tiende Jid worden in acht genomen. 

2. E ene vrouw mag in eene fabriek of 
werkplaats geen arbeid verrichten als bedoeld 
in categorie B, categorie E 3, 6, 7 of 14 of 
categorie J van artikel 33, tenzij de voor
schriften van het dei,de tot en met het tiende 
lid worden in acht genomen. 

3. Voor den jeugdigen persoon of de vrouw 
moet een hem of haar betreffende geldige 
verklaring aanwezig zijn, waaruit blijkt, dat 
de arbe id voor hem of haar geen bijzonder 
gevaar voor leven of gezondheid oplevert. 

4. De verklaring, in het vorige lid be
doeld, moet zijn afgegeven door een genees
kundig ambtenaar der arbeidsinspectie of 
door een door het districtshoofd aangewezen 
geneeskundige, nadat hij den jeugdigen per
soon of de vrouw geneeskundig heeft onder
zocht. 

5. De verklaring moet door den genees-
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kundige, die het onderzoek heeft verricht, 
zijn gedagteekend en onderteekend; daarin 
wordt vermeld hoe lang zij geldig is, welke 
termijn niet langer mag worden gesteld dan 
twee jaren. 

6. De verklaring moet zijn afgegeven in 
een door Onzen Minister vastgestelden vorm: 
'l'en behoeve van verschillende soorten van 
arbeid of arbeid onder verschillende omstan
digheden, en voor verschillende groepen van 
personen, kunnen verschillende modellen wor
den vastgesteld. 

7. De geneeskundige verklaringen moeten 
behoorlijk worden bewaard en onmiddellijk 
op aanvrage van een der in het eerste lid van 
artikel 84 der Arbeidswet 1919 genoemde amb
tenaren aan hen ter inzage worden gegeven. 

8. Op de verklaring mogen geen merktee
kens worden aangebracht en de gegevens, door 
den onderzoekenden geneeskundige of een 
ambtenaar der arbeidsinspectie daarop ge
plaatst, mogen niet onleesbaar worden ge
maakt. 

9. Bij het eindigen van de dienstbetrekking 
tusschen het hoofd of den bestuurder der on
derneming en den persoon, ten aanzien van 
wien hij een geneeskundige verklaring in zijn 
bezit heeft, moet de verklaring onverwijld, op 
eerste aanvrage, aan dezen worden afgegeven 
of te zijner of harer beschikking worden ge
steld. 

10. Indien het districtshoof~ zulks heeft 
geëischt, moet een behoorlijk, indien noodig 
vol doende verwarmd, en naar zijn oordeel daar
toe gesch ikt lokaal voor het verrichten van 
het geneeskundig onderzoek beschikbaar ge
steld worden. 

ll. Indien het districtshoofd in overleg met 
den geneeskundige, die ingevolge het vierde 
lid een jeugdig persoon of eene vrouw heeft 
onderzocht, geëischt heeft, dat ter verminde
ring van gevaar voor het leven of de gezond
heid van dien jeugdigen persoon of die vrouw 
doel treffende maatregelen worden genomen, 
in acht te nemen bij het verrichten van be
paalde soorten van arbeid of arbeid onder 
bepaalde omstandigheden, mag die jeugdige 
persoon of die vrouw dien arbeid niet ver
richten, tenzij aan dien eisch wordt voldaan. 

36. Het districtshoofd kan eischen, dat voor 
alle of bepaalde jeugdige personen of vrou
wen, d ie in een bepaalde onderneming in eene 
fabriek of werkpl aats arbeid verrichten, van 
een door hem bepaald tijdstip af een geldige 
verklaring, afgegeven na de dagteekening van 
den e isch, aanwezig is, waaruit blijkt, dat de 
arbeid in die fabriek of werkplaats voor den 
jeugdigen persoon of de vrouw geen bijzonder 
gevaar voor leven of gerondheid oplevert. Een 
jeugdig persoon of eene vrouw, ten aanzien 
van wien of wie zoodanige eisch is gesteld, 
mag na het daarin genoemde t ijdstip in die 
fabriek of werkplaats geen arbeid verrichten, 
tenzij aan den eisch is voldaan. De voorschrif
ten van het vierde tot en met achtste en van 
het tiende en elfde lid van artikel 35 vinden 
overeenkomstige toepass ing. 

37. 1. Een jeugdig persoon of eene vrouw 
mag in eene fabriek of werkplaats geen arbeid 
verrichten als genoemd in categorie B, cate
gorie D 4, 5, 6 of 7, categorie G 1, 2, 5, 6, 8, 

10, 11, 12 of 13 of categorie K 1, 2, 3, 4, 5 of 
7 van artikel 33, tenzij het werklokaal, waarin 
die jeugdige persoon of die vrouw arbeid ver
richt, voor eiken persoon, die in dat werk
lokaal werkzaam is, een vrije luchtruimte heeft 
van ten minste 10 m3, waarvan ten minste 
4 m3 boven een hoogte van 1.80 m. 

Wanneer het werklokaal vóór 1 October 
1920 als zoodanig in gebruik was, mogen voor 
de toepassing van dit voorschri ft , bij de bere
kening van de vrije luchtruimte, zoowel van 
het werklokaal in zijn geheel a ls van het 
gedeelte boven een hoogte van 1.80 m, niet in 
rekening worden gebracht gedeelten, waarvan 
de hoogte m inder dan 2 m bedraagt. In het 
andere geval mogen niet in rekening worden 
gebracht gedeelten, waarvan de hoogte minder 
bedraagt dan 2.50 m. 

2. Een jeugdig persoon of eene vrouw mag 
in eene fabriek of werb.--plaats geen arbe id ver
richten als genoemd in categorie C of cate
gorie G 3, 7 of 14 van artikel 33, tenzij het 
werklokaal, waarin die jeugdige persoon of 
die vrouw arbeid verricht, voor eiken persoon, 
die in dat werklokaal werkzaam is, een vrije 
luchtruimte heeft van ten minste 20 m3, waar
van ten minste 10 m3 boven een hoogte van 
1.80 m . 

Wanneer het werklokaal vóór 1 October 1920 
als zoodanig in gebruik was, mogen voor de 
toepassing van dit voorschrift bij de bereke
ning van de vrije luchtruimte, zoowel van het 
werklokaal in zijn geheel a ls van gedeelten 
boven een hoogte van 1.80 m, niet in rekening 
worden gebracht gedeelten, waarvan de hoogte 
minder bedraagt dan 2 m. In het andere ge
val mogen niet in rekening worden gebracht 
gedeelten, waarvan de hoogte minder bedraagt 
dan 3 m. 

3. Een jeugdig persoon of eene vrouw mag 
in eene fabriek of werkplaats geen arbeid ver
richten als genoemd in categorie H van arti
kel 33, tenzij het lokaal, waarin die jeugdige 
persoon of die vrouw arbeid verricht, voor 
eiken persoon, die in dat werklokaal werkzaam 
is, een vrije I uchtruimte heeft van ten minste 
8 m3, 'waarvan ten minste 3.20 m3 boven een 
hoogte van 1.80 m. 

Het bepaalde in de tweede alinea van het 
eerste lid is van toepass ing. 

4. Een jeugdig persoon of eene vrouw mag 
in eene fabriek of werkplaats geen arbeid ver
richten als genoemd in categorie D 1, 2 of 3, 
categorie E , categorie F, categorie G 4, 9, 15, 
16, 17 of 18, categorie J of categorie K 6 van 
artikel 33, tenzij het werklokaa l, waarin die 
jeugdige persoon of die vrouw arbeid verricht, 
voor eiken persoon, die in dat werklokaal 
werkzaam is, een vrije luchtruimte heeft van 
ten minste 7 m3, waarvan ten minste 2.80 m3 
boven een hoogte van 1.80 m. 

Het bepaalde in de tweede al inea van het 
eerste lid is van toepassing. 

38. Voor de toepassing van het bepaalde in 
artikel 37 gelden de volgende regels: 

a. Bij de berekening der vrije luchtruimte, 
zoowel van een werklokaal in zijn geheel als 
van het gedeelte boven een hoogte van 1.80 
m, mogen niet worden in rekening gebracht 
gedeelten, gelegen boven een hoogte van 5 m. 

b. De loka len, die met een op dezelfde ver-
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dieping gelegen werklokaal in zoodanige open 
verb inding staan, dat de gemeenschap niet kan 
worden afgesloten, worden -geacht met dat 
werklokaal één geheel uit te maken, indien 
de opening, welke de gemeenschap vormt, 
niet kle iner is clan 1.80 m2 . 

c. Onverminderd het bepaalde onder b mo
!fen in een werklokaal, dat met een of meer 
andere lokal en wordt geacht een geheel uit te 
maken, niet meer personen aanwezig zijn dan 
1 ½ maal het aantal personen, dat a ldaar zou 
mogen aanwezig zijn, indien de gemeenschap 
niet bestond, echter met dien verstande, dat 
in die lokal en te zamen niet meer personen 
mogen verblijven dan het geval zou mogen 
zijn, indien de gemeenschap niet bestond. 

39. Een jeugdig persoon of eene vrouw mag 
in eene fabriek of werkplaats geen arbeid ver
richten a ls genoemd in categorie B van artikel 
33, tenzij de volgende voorschriften worden 
in acht genomen: 

1. Tegen het gevaar voor vergiftiging moe
ten doeltreffende maatregelen zijn genomen. 

2. Aan dien jeugdigen persoon of die vrouw 
moet op den eersten werkdag van elke week 
worden verstrekt een gemerkt, op afdoende 
wijze uitgespoeld en gedroogd en uitsluitend 
door hem of haar te gebruiken overkleed en 
zoo noodig hoofdbedekking, die zij in die week 
bij den arbeid moeten dragen. 

Indien het districtshoofd e ischen heeft ge
steld: 

a. omtrent het verstrekken van een schoon 
overkleed of een schoone hoofdbedekking ook 
op andere dagen dan den eersten werkdag der 
week, 

b. betreffende het model en de wijze van 
merken der overkleederen en hoofdbedekking, 

c. ten aanzien van het verstrekken en dra
gen van de hoofdbedekking, 

moet ook aan deze e ischen worden voldaan. 
3. Voor de door dien jeugdigen persoon of 

die vrouw vóór den aanvang van den arbeid 
af te leggen kleederen moet een doelmatige 
bergplaats beschikbaar zijn. 

4. In het werklokaal mag door of voor dien 
jeugdigen persoon of die vrouw geen voedsel 
worden bewaard en door dien jeugdigen per
soon of die vrouw geen voedsel worden genut
tigd en geen schafttijd worden doorgebracht, 
tenzij het districtshoofd als zijn oordeel heeft 
te kennen gegeven, dat een en ander geen 
bijzonder gevaar voor leven of gezondheid 
oplevert. 

Indien het districtshoofd zulks a ls eisch heeft 
gesteld, moet voor dien jeugdigen persoon of 
die vrouw eene voldoende schaftgelegenhe id 
aanwezig zijn. 

5. In de fabriek of werkplaats moeten bin
nenshuis gelegen en doelmatig ingerichte 
waschgelegenheden beschikbaar zijn. In elke 
waschgelegenheicl moeten zeep en een vol
doend aantal handdoeken beschikbaar zijn, 
moet gebruikt water kunnen wegvloeien en 
moet schoon water in voldoende hoeveelheid 
kunnen toevloeien. 

Indien het di strictshoofd zulks a ls e isch heeft 
gesteld, moet: 

a. bij elke waschgelegenheid het door hem 
bepaalde aantal nagelborstels aanwezig zijn; 

b. een zóódanig aantal handdoeken worden 

verstrekt op zoodanige wijze en zoodanige tij
den, als door hem is bepaald; 

c. in de waschgelegenheid verwarmd water 
in voldoende hoeveelheid kunnen toevloeien. 

Bij het einde van eiken werktijd moet aan 
de bedoelde personen voldoende tijd worden 
gegeven om van eene waschgelegenheid ge
bruik te maken. 

6. De vloer van het werklokaal moet doel
matig zijn vervaardigd en zoodanig ingericht 
zijn, dat hij kan worden rein gehouden. 

7. De vloer van het werklokaal moet ten 
minste éénmaal per week worden geschrobd of 
gedweild. 

8. De wanden en de zoldering van het 
werklokaal moeten ten minste éénmaal in de 
15 maanden behoorlijk worden gewit, afge
wasschen of op andere wijze gereinigd. Indien 
het districtshoofd zulks als eisch heeft gesteld, 
moet het witten, afwasschen of reinigen plaats 
hebben binnen den daarbij gestelden termijn. 

40. Een jeugdig persoon of eene vrouw 
mag in eene fabriek of werkplaats geen arbeid 
verrichten als genoemd in categorie C van 
arti kei 33, tenzij de volgende voorschriften 
worden in acht genomen: 

1. Tegen het gevaar voor vergiftiging moe
ten doeltreffende maatregelen zijn genomen. 

2. In het werklokaal mag door of 'voor dien 
Jeugdigen persoon of die vrouw geen voedsel 
worden bewaard en door dien jeugdigen per
soon of die vrouw geen voedsel worden genut
tigd en geen schafttijd worden doorgebracht, 
tenzij het districtshoofd a ls zijn oordeel heeft 
te kennen gegeven, dat een en ander geen 
bijzonder gevaar voor leven of gezondheid op
levert. 

Indien het districtshoofd zulks als eisch 
heeft gesteld, moet voor dien jeugdigen per
soon of die vrouw eene voldoende schaftgele
genheid aanwezig zijn. 

3. In de fabriek of werkplaats moeten bin
nenshuis gelegen en doelmatig inger ichte 
waschgelegenheden beschikbaar zijn. In elke 
waschgelegenheid moeten zeep en een vol
doend aantal handdoeken beschikbaar zijn, 
moet gebruikt water kunnen wegvloeien en 
moet schoon water in voldoende hoeveelheid 
kunnen toevloeien. 

Indien het districtshoofd zulks als e isch 
heeft gesteld, moet: 

a. bij elke waschgelegenheid het door hem 
bepaalde aantal nagelborstels aanwezig zijn; 

b. een zoodanig aantal handdoeken worden 
verstrekt op zoodanige wijze en zoodanige 
tijden, als door hem is bepaald; 

c. in de waschgelegenheid verwarmd water 
in voldoende hoeveelheid kunnen toevloeien. 

Bij het einde van eiken werktijd moet aan 
de bedoelde personen vo ldoende tijd worden 
gegeven om van eene waschgelegenheid ge
bruik te maken. 

4. De wanden en de zoldering van het 
werklokaal moeten ten minste éénmaal in de 
15 maanden behoorlijk worden gewit, afge
wasschen of op andere wijze gerein igd. Indien 
het districtshoofd zulks a ls eisch heeft gesteld, 
moet het witten, afwasschen of reinigen plaats 
hebben binnen den daarbij gestelden termijn. 

41. Onverminderd het bepaalde in artikel 
4 onder B mag een jeugd ig persoon of eene 
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vrouw in eene fabriek of werkplaats geen 
arbeid verrichten als genoemd in categorie D 
van artikel 33, tenzij de volgende voorschriften 
worden in acht genomen: 

1. Tegen het gevaar voor vergiftiging of 
infectie moeten doel treffende maatregelen zijn 
genomen. 

2. Aan dien jeugdigen persoon of die vrouw 
moet op den eersten werkdag van elke week 
worden verstrekt een gemerkt, op afdoende 
wijze uitgespoeld en gedroogd en uitsluitend 
door hem of haar te gebru iken overkleed en 
wo noodig hoofdbedekking, die zij in die week 
bij den arbeid moeten dragen. 

Indien het districtshoofd eischen heeft ge
steld : 

a. omtrent het verstrekken van een schoon 
overkleed of een schoone hoofdbedekking ook 
op andere dagen dan den eersten werkdag 
der week, 

b. betreffende het model en de wijze van 
merken der overkleederen en hoofdbedekking, 

c. ten aanzien van het verstrekken en dra
gen van de hoofdbedekking, 

moet ook aan deze eischen worden voldaan. 
3. Voor de door dien jeugdigen persoon of 

die vrouw vóór den aanvang van den arbeid 
af te leggen kleederen moet een doelmatige 
bergplaats beschikbaar zijn. 

4. In het werklokaal mag door of voor dien 
jeugdigen persoon of die vrouw geen voedsel 
worden bewaard en door dien jeugdigen per
soon of die vrouw geen voedsel worden genut
tigd en geen schafttijd worden doorgebracht, 
tenzij het di trictshoofd a ls zijn oordee l heeft 
te kennen gegeven, dat een en ander geen 
bijzonder gevaar voor leven of gezondheid op
levert. 

Indien het districtshoofd zulks als eisch 
heeft gesteld, moet voor dien jeugdigen per
soon of die vrouw eene vol doende schaftgele
genheid aanwezig zijn . 

5. In de fabriek of werkplaats moeten bin
nenshuis ge legen en doelmatig inger ichte 
wa chgelegenheden beschikbaar zijn. In elke 
waschgelegenheid moeten zeep en een voldoend 
aantal handdoeken beschikbaar zijn, moet ge
bruikt water kunnen wegvloeien en moet 
schoon water in voldoende hoeveelheid kunnen 
toevloeien. 

Indien het districtshoofd zulks a ls eisch 
heeft gesteld, moet: 

a. bij e lke waschgelegenheid het door hem 
bepaalde aantal nagelborstels aanwezig zijn; 

b. een zoodanig aantal handdoeken worden 
ve1-,;trekt op roodanige wijze en zoodan ige 
t ijden , a ls door hem is bepaald. 

Bij het e inde van eiken werktijd moet aan 
de becloelcle personen voldoende t ij d worden 
gegeven om van eene waschgelegenheid ge
bruik te maken. 

6. De vloer van het werklokaa l moet doe l
matig zij n vervaardigd en zoodanig zijn inge
richt, dat hij kan worden rein gehouden en 
ontsmet. 

7. D e vloer van het werklokaal moet ten 
minste éénmaal per week worden geschrobd 
of gedweild. 

8. De wanden en de zolder ing van het 
werklokaal moeten ten minste éénmaal in de 
15 maanden behoorlijk worden gewit, afge-

wasschen of op andere wijze gereinigd. Indien 
het districtshoofd zulks als e isch heeft gesteld, 
moet het witten, afwasschen of reinigen plaats 
hebben binnen den daarbij gestelden termij n. 

9. Bovendien mag een jeugdig persoon of 
eene vrouw in eene fabr iek of werkplaats geen 
arbeid verrichten als genoemd in categorie 
D 4, 5, 6 of 7 van artikel 33, tenzij de wa nden 
tot eene hoogte van ten minste 1. 20 m be
ple isterd of met verglaasde tegels bekleed zijn, 
en moet, met betrekking tot arbeid, bestaande 
in het sorteeren van lompen, worden in acht 
genomen, dat deze arbeid geschiedt in een 
werklokaal, dat gesche iden is van de opslag
plaats van de lompen, het oude papier of de 
vuilnis, en niet teYens als zoodanig dienst doet. 

42. Een jeugdig persoon of eene vrouw 
mag in eene fabriek of werkplaats geen arbeid 
verrichten als genoemd in categor ie E van 
artikel 33, tenzij de volgende voorschriften 
worden in acht genomen : 

1. Aan dien jeugdigen persoon of die vrouw 
moet op den eersten werkdag van e lke week 
worden verstrekt een gemerkt, op afdoende 
wijze uitgespoeld en gedroogd en uitsluitend 
door hem of haar te gebru iken overkleed en 
zoo noodig hoofdbedekking, die zij in die week 
bij den arbeid moeten dragen. 

Indien het districtshoofd e ischen heeft ge
steld: 

a. omtrent het verstrekken van een schoon 
overkleed of een schoone hoofdbedekking ook 
op andere dagen dan den eer ten werkdag der 
week, 

b. betrefiende het model en de wijze van 
merken der overkleederen en hoofdbedekking, 

c. ten aanzien van het verstrekken en dra
gen van de hoofdbedekking, 

moet ook aan deze e ischen worden voldaan. 
2. In het werklokaal mag door of voor d ien 

jeugdigen persoon of die vrouw geen voedsel 
worden bewaard en door di en jeugd igen per
soon of die vrouw geen voedse l worden genut
tigd en geen schafttijd worden doorgebracht, 
tenzij het districtshoofd a ls zijn oordeel heeft 
te kennen gegeven, dat een en ander geen 
bijronder gevaar voor leven of gezondheid 
oplevert. 

Indien het districtshoofd zulks a ls eisch 
heeft gesteld, moet voor dien jeugdigen per
soon of die vrouw eene voldoende schaftgele
genheid aanwezig zijn. 

3. In de fabriek of werkplaats moeten bin
nenshuis gelegen en doelmatig ingerichte 
waschgelegenheden beschikbaar zijn. In e l ke 
waschgelegenheid moeten zeep en een voldoend 
aantal handdoeken be chikbaar zijn , moet ge
bruikt water kunnen wegvloeien e n moet 
schoon water in voldoende hoeveelheid kunnen 
toevloeien. 

Indien het d istr ictshoofd zulks a ls eisch 
heeft gestel cl, moet: 

a. bij elke waschgelegenheid het door hem 
bepaalde aanta l nagelbor tels aanwezig zijn; 

b. een zóódanig aantal handdoeken worden 
verstrekt op zoodanige wij ze en zoodanige 
tijden, a ls door hem is bepaald. 

Bij het e inde Yan eiken werktijd moet aan 
de bedoelde personen voldoende tijd worden 
gegeven om van eene waschgelegenheid ge
bruik te maken. 
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4. De vloer van het werklokaal moet doel
m atig zij n vervaardigd en zooda nig zijn inge
richt, dat hij kan wor den re in gehouden. 

5. De vloer van het werkl okaal moet ten 
minste éénmaal per week worden geschrobd 
of gedwe ild, tenzij de vloer , op naar het oor
deel van het districtshoofd voldoende wijze, 
wordt beha ndeld met stofbindende olie en in 
den vloer geen spleten zijn. 

6. De wanden en de zoldering van het 
werklokaal moeten ten minste éénmaal in de 
15 maanden behoorlijk worden gewi t, a fge
wasschen of op a ndere wij ze gereini gd. I ndien 
het distri ctshoofd zulks a ls e isch heeft gesteld, 
moet het witten, a fwasschen of reinigen plaats 
hebben binnen den daarbij gestelden te rmijn. 

43. E en jeugdi g pe rsoon of eene vrouw mag 
in eene fabr iek of werkplaats geen arbeid ver
ri chten a ls genoemd in categori e F van artikel 
33, tenzij de vol gende voorschriften worden in 
acht genomen : 

1. Looden verzwa ringsgewichten moeten 
voldoende zijn bekleed. 

2. I n het we rklokaal mag door of voor di en 
jeugdigen persoon of die vrouw geen voedsel 
worden bewaard en door di en jeugdigen per
soon of die vrouw geen voedsel worden ge
nuttigd en geen scha fttijd wor den doorge
bracht, tenzij het districtshoofd al s zijn oordeel 
heeft te kennen gegeven, dat een en ander 
geen bijzonder gevaar voor leven of gerond
heid oplevert. 

Indien het districtshoofd zulks a ls e isch heeft 
g-esteld , moet voor di en jeugd igen persoon of 
die vrouw eene voldoende schaftgelegenheid 
aanwezig zijn. 

3. In de fab ri ek of werkplaats moeten bin
nenshuis gelegen en doelmatig ingerichte 
waschgelegenheden beschikbaar zij n. 

In elke waschgelegenheid moeten zeep en 
een voldoend aantal handdoeken beschikbaar 
zijn, moet gebruikt water kunnen wegvloeien 
en moet schoon water in vo ldoende hoeveel
he id kunnen toevloeien. 

Indien het distri ctshoofd di t als e isch heeft 
gesteld , moet: 

a. bij elke waschgelegenheid het door hem 
bepaalde a antal nagelborstels aanwezig zijn; 

b. een zóódanig aantal h anddoeken worden 
verstrekt op zoodanig wijze en op zoodanige 
t ijden, al s door hem is bepaald . 

Bij het e inde van eiken werkt ijd moet aan 
d e bedoelde personen voldoende t ijd worden 
gegeven om van eene waschgelegenheid ge
b ruik te m a ken. 

4. De vloer van het werklokaal moet doel
m atig zijn vervaardigd en zoodani g zijn inge
richt, dat hij ka n worden rei n gehouden. 

5. De vloer van het wcrklokaal moet ten 
n1 inste éénmaal pe r week wo rden geschrobd 
o f gedweild. 

6. De wanden en de zoldering van het 
werklokaal moeten ten mi nste éénmaal in de 
15 maanden behoorlijk worden gew it, a fge
wasschen of op a ndere wij ze worden gere ini gd. 
Indien het distri ctshoofd zu lks a ls e isch heeft 
gesteld, moet het wi tten, afwasschen of re ini 
gen pl aats hebben binnen den daarbij ge tel 
den termijn. 

43bis . E en jeugdig persoon of eene vrouw 

mag in eene fabriek of werkplaats geen a rbeid 
verri chten a ls genoemd in categorie G onder 
1, 3, 7 of 14 van ar t ikel 33, tenzij aldaar bin
nenshuis gelegen en doelmatig ingerichte 
waschgelegenheden beschikbaa r zijn . In elke 
waschgelegenheid moeten zeep en een vol
doend aantal handdoeken beschikbaar zijn. 
moet gebruikt water kunnen wegvloeien en 
moet schoon water in voldoende hoeveelheid 
kunnen toevloeien. 

Indi en het di strictshoofd zulks als e isch 
heeft gesteld, moet: 

a. bij elke waschgelegenheid het door hem 
bepaalde aanta l nagelborstels aanwezig zijn ; 

b. een zooda nig aantal handdoeken worden 
verstrekt op zoodanige wijze en zoodani ge 
tijden, a ls door hem is bepaald; 

c. in de waschgelegenheid verwa rmd water 
in voldoende hoeveelheid kunnen toevloeien. 

Bij het einde van eiken werktijd moet aan 
de bedoelde personen voldoende t ijd worden 
gegeven om van eene waschgelegenheid ge
bruik te maken. 

44. E en jeugdig persoon of eene vrouw mag 
in eene fabriek of werkpl aats geen arbeid 
verrichten a ls genoemd in categorie H van 
a r t ikel 33, tenzij de volgende voorschriften 
worden in acht genomen: 

1. In het werklokaal mag door of voor 
dien persoon of door of voor die vrouw geen 
voedsel worden bewaard en mag door dien 
persoon of door die vrouw geen voedsel wor
den genuttigd en geen scha fttijd worden door
gebracht, tenzij het distri ctshoofd a ls zijn oor
deel heeft te kennen gegeven, dat een en 
ander geen bijzonder gevaar voor leven of 
gezondheid oplever t. 

Indi en het districtshoofd zulks a ls eisch 
heeft gesteld, moet voor dien jeugdigen per
soon of d ie vrouw eene voldoende scha ftgele
genheid a anwezig zijn. 

2. In de fa briek of werkpl aats moeten bin
nenshuis gelegen en doelmatig ingerichte 
waschgelegenheden beschikbaar zijn . In elke 
waschgelegenheid moeten zeep en een voldoend 
aantal handdoeken beschikbaar zijn, moet ge
bruikt water kunnen wegvloeien en moet 
schoon wa ter in voldoende hoeveelheid kunnen 
toevloeien. 

Indi en het districtshoofd zulks als e isch 
heeft gesteld, moet: 

a. bij elke waschgelegenheid het door hem 
bepaalde aantal nagelborstels aanwezig zijn ; 

b. een zóóda nig aanta l handdoeken worden 
verstrekt op zoodanige wij ze en zoodanige tij
den a ls door hem is bepaald. 

Bij het e inde va n eiken werkt ijd moet aa n 
de bedoelde personen voldoende tijd worden 
gegeven om va n eene waschgelegenheid ge
bru ik te ma ken. 

3. De vloer va n he t werklokaal moet doel
n:iat ig zijn v~rvaardigd en zooda nig zijn inge
r icht, dat h1J ka n worden rein gehouden. 

4. De vloer van het werklokaa l moet ten 
minste éénmaal per week worden geschrobd 
of gedweild. 

5. In het werkl okaal mag een ~rwarmings
toestel niet worden gebruikt voor• het drogen 
va n taba k of siga ren, noch V(lflf· het bereiden 
of verwa!"JT!e l'! v,111 vgedsel, 
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6. De wanden en de zoldering van het 
werklokaal moeten ten minste éénmaal in de 
15 maanden behoor lijk worden gewit, a fge
wasschen of op andere wijze gere inigd. Indien 
het districtshoofd zul ks a ls e isch heeft gesteld, 
moet het witten, a fwasschen of reinigen p la_'.'-ts 
hebben binnen den daarbij gestelden term1J?• 

45 . E en vrouwelijk jeugdi g persoon mag m 
eene fabriek of werkplaats geen arbe id ver
richten a ls genoemd in categorie J van arti
kel 33 . 

46. E en jeugdig persoon of eene vrouw mag 
in eene fabriek of werkplaats geen arbe id ver 
richten als genoemd in categor ie K onder 1, 
2 en 3 van artikel 33, indien de luch~- op 
kunstmat ige wij ze wordt bevoch t igd, tenz1J de 
volgende voorschriften worden in ach t ge
nomen: .. 

1. Zoowel in het midden a ls aan of na b1J 
een der zijwanden van het werklokaal, op 
plaatsen, di e door het d istrictshoofd nader 
kunnen worden aangewezen, moet een goed 
werkende thermometer met vocht ig reservoir, 
zooals zich in een psychrometer bevindt, zij n 
opgcha ngcn. 

Op dezen thermometer moeten de h alve g ra
den Celsius ui tdrukkelijk zij n aangegeven en 
de vierde g raden Celsius du idelij k waarneem
baar zijn. 

2. De tem pera tuur, aangewezen door dezen 
thermometer , mag niet hooger zijn dan 25° 
C. , tenzij de buitentemperatuur in de sch aduw 
32° C. overschrij dt, in wel k geval de tempe
r a tuur, aangewezen door dezen thermomete r , 
zooveel g ra den hooger dan 25 ° C._ mag aan
wijzen, als de buitentemper atuur m de scha
duw hooger is dan 32 ° C. 

3. Indien de luch t in het werklokaal wordt 
vocht ig gehouden door het in_1:>l azen van _met 
waterdamp verzadigde of b1Jna verzad igde 
lucht moet het voor die verzadig ing dienende 
wate; zu iver zij n, of voldoende zijn ger~inigd 
en moeten de geleid ingsbuizen voor het mvoe
ren van de lucht rein gehouden wo rden. 

4. Indien de lucht in het werklokaal wordt 
vochtig gehouden door het invoeren v~n stoom, 
moeten de hiertoe d ienende stoomp1J pen, m
di en het districtshoofd zulks e ischt, met warm
te- isoleerend materi aa l zijn bekl eed. 

5. Bovendien mag een jeugdi g persoon of 
eene v rouw in eene fa briek of werkplaats geen 
a rbe id verrichten a ls genoemd in categorie 
K 2 3 4 of 7 van a r t ikel 33, tenzij a ldaar 
binn~nshuis gelegen en doelmatig ingerich te 
w asch gelegenhe den beschikbaar zijn. In e lke 
waschgelegenheid moeten zeep en een vol
doend aantal handdoeken beschikbaar zijn, 
moet gebruikt water kunnen wegvloe ien en 
moet schoon water in voldoende hoeveelheid 
kunnen toevloeien. 

Indien het di str ictshoofd zulks als e isch 
heeft gesteld, moet: 

a. bij elke waschgelegenheid het door ~-em 
bepaalde aanta l nagelborstels aanwezig ZIJn ; 

b. een zóódanig· aantal handdoeken worden 
verstrekt op zoodani ge wijze en zoodanige 
tijden, a ls door hem is bepaa ld . .. 

B ij het einde van eiken werkt1J d moet aan 
de bedoelde personen voldoende t ijd worden 
gegeven om van eene waschgelegenheid ge
bruik te maken. 

& 3. V ormerijen van steenen ui t klei of l eem, 
's teen-, dakpan-; vl oe,·tegel- ( estrik), muur

tegel- en aardenbuizen- bakkenJen . 

47. De bepa lingen van deze paragraaf heb-
ben betrekking op arbe id in: . . 

1. vormerijen van steenen mt kle i of leem 
en steenba kkerijen, bestaande in: 

a. het besturen van een paard, 
b. het kleitreden, aardmaken of modder 

maken en het brengen van klei op de vorm
tafel , 

c. het vullen van vormen uit de hand, 
d. het neerslaan van steenen uit vormen, 

welke meer dan één steen bevatten, of ui t 
vormen, welke één steen bevatten en een 
grooteren inhoud hebben dan 2.2 dm3 , 

e. het verplaatsen van bela den kru iwagens, 
/ . het vull en van de ovens, 
g . het nemen van nog niet geheel a fge-

koelde gebakken steenen uit de ovens ; . 
2. dakpan bakkerijen, v_loertegel- .. (estrik-) 

ba kkerijen en aarden-bmzenbakker1Jen, be
staande in: 

a. het kleit reden , 
b. het met de hand kneden van kle i, 
c. het vull en van vormen ui t de hand, 
d. het verpl aatsen van beladen kru iwagens, 
e. het vullen van de ovens, 
f. het nemen van nog niet geheel a fgekoel

de gebakken pannen, vloertegels of aarden 
buizen ui t de ovens; 

3. muurtegelbakkerijen, bestaande in het 
nemen van nog n iet geheel ·a fgekoelde tegels 
ui t de ovens. 

48. E en persoon beneden 15 jaren mag geen 
a rbeid verrich ten als genoemd in artikel 47 
onder l a. 

49. E en persoon beneden 16 jaren of een 
vrouwelijke persoon van 1 6 ja ren of ouder 
mag geen arbe id verrich ten a ls genoemd in 
a r t ikel 47, onder 1, b tot en met g, 2 en 3. 

Dit verbod geldt niet : 
a. ten aanzien van een ongehuwde vrou

welijke persoon boven 16 ja ren voor den a r
beid vermeld in a rtikel 47 onder 1, e; 

b. ten aanzien van een vrouwel ijke persoon 
van 16 jaren of ouder voor het in de ovens 
naast en op elkander leggen van de steenen 
ter plaatse, waar zij gebakken zullen worden , 

een en ander indien te ha ren aanzien de 
voorschr iften van het derde tot en met t iende 
l id van a r t ikel 35 worden in acht genomen. 

§ 4. Fabrieken of werkplaatsen, waa,·in kera
mische bedrijven worden uitgeoefend. 

50. De bep alingen van deze paragraaf heb
ben betrekking op a rbeid, ve rr ich t in fa bri eken 
en werkplaatsen, waa r kera mische bedrijven 
worden ui tgeoefend, voor zoover bij dien a r 
beid loodverbindingen worden bere id, toege
past of verwerkt, welke meer da n ½ percent 
van het gewich t in drogen toestand aan lood 
bevatten in anderen vorm da n zwavellood 
(loodgla ns, looderts), of voor zoover daarbij 
voorwerpen worden beh andeld, waarop zulke 
loodverbindingen zijn aangebrach t. 

Deze arbeid wordt ondersche iden in de cate
gorieën I , II, III, IV, V, VI, VII en VIII. 

Categorie I omvat den arbeid in de lokalen , 
waar of waar in den regel de bere id ing van 
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het vernis plaats heeft, daaronder begrepen 
het malen, ziften, mengen en verglazen; 

Categorie II het vernis, geven (het in de 
verniskuip dompelen of het op andere wijze 
aanbrengen van vernis, bijvoorbeeld door 
spu iten); 

Categorie III anderen arbeid dan dien, be
hoorende tot de vorige categorie, welke voor
komt bij het aanbrengen van vernis op voor
werpen, met name: 

1. bijzetten (het geregeld aanreiken van 
voorwerpen aan den vernisgever), 

2. opzetten (het aannemen van geverniste 
voorwerpen), 

3. bijwerken van de vernislaag of verwijde
ren van overtollig vernis, voor zoover 
di t niet bij het cassetteeren geschiedt, 

4. afdragen (brengen van geverniste voor
werpen naar de plaats, waar gecasset
teerd wordt), 

5. planken wasschen, kuipen schoonmaken, 
6. het brengen van cassetten met geverniste 

of geglazuurde voorwerpen bij den oven; 
Categorie IV den arbeid, welke voorkomt bij 

het cassetteeren (plaatsen van geverniste voor
werpen in cassetten} of, wanneer geen cas
setten worden gebruikt, den arbeid, bestaande 
in het plaatsen der gevern iste voorwerpen in 
de ovens; 

Categorie V den arbeid, bestaande in het 
bereiden, malen en mengen van keramische 
verven; 

Categorie VI den arbeid, bestaande in: 
1. het decoreeren van geverniste voorwer

pen, 
2. het brengen van keramische verven door 

verstuiven of poederen op voorwerpen, 
wanneer een of ander geschiedt op eene 

wijze, welke door het districtshoofd in overleg 
met een geneeskundig ambtenaar der arbeids
inspectie gevaarlijk wordt geoordeeld ; 

Categorie VII den arbe id, bestaande in: 
1. het opbrengen van keramische verven 

op biscuit of geglazuurde waar door 
overdrukken of penseelen, 

2. het decoreeren van gevern iste voorwer
pen of het brengen van keramische ver
ven op voorwerpen door verstuiven of 
poederen, 

wanneer een of ander geschiedt op eene 
wijze, welke door het districtshoofd in overleg 
met een geneeskundig ambtenaar der arbeids
inspectie weinig gevaarlijk wordt geoordeeld ; 

Categorie VIII hiervoren niet genoemden 
arbeid, welke verricht wordt in lokalen, waar 
tot een of meer der voorafgaande categorieën 
behoorende arbeid plaats heeft, en onder om
standigheden, waardoor naar het oordeel van 
het districtshoofd in overleg met een genees
kundig ambtenaar der arbeidsinspectie gevaar 
voor vergiftiging bestaat. 

In deze paragraaf wordt verstaan: 
onder biscuit de gebakken, niet met vern is 

of glazuur bedekte waar; 
onder vernis de massa, dienende om op aar

dewerk door verhitting eene glaslaag te ver
krijgen; 

onder geglazuurde waar het aardewerk, 
waarop het vernis door verh itting in eene 
glaslaag is omgezet. 

51. Een persoon beneden 16 jaren of eene 

vrouwelijke persoon van 16 jaren of ouder 
mag geen arbe id verrichten, behoorende tot 
een der categorieën I , II, V of VI van arti
kel 50. 

52. Een persoon beneden 16 jaren of eene 
gehuwde vrouwelijke persoon mag geen arbeid 
verrichten behoorende tot categorie III van · 
art ikel 50. 

Eene ongehuwde vrouwelijke persoon van 16 
jaren of ouder mag dien arbeid niet verrich
ten, tenzij te haren aanzien de volgende voor
schri ften worden in acht genomen: 

1. Het aan te wenden vernis mag geen 
loodverbindingen bevatt!m, die niet door sa
mensmelting zijn verglaasd. 

2. Het aan te wenden vernis mag bij eene 
behandeling met eene oplossing van zoutzuur 
in water, die 0.25 percent wutzuur bevat, vol 
gens eene methode als hieronder is aangeduid, 
aan die oplossing niet meer dan 2½ percent 
aan loodmonoxyde in oplossing afstaan. 

De bedoelde methode is als volgt: 
Een gram van de bij 100° C. tot constant 

gewicht gedroogde stof wordt gedurende één 
uur geschud met 1 li ter van eene oplossing van 
zoutzuur in water, welke 0.25 percent zoutzuur 
bevat, of met 1 liter van eene oplossing van 
salpeterzuur in water, welke 0.43 percent sal
peterzuur bevat. Wanneer salpeterzuur ge
bruikt wordt, moet, onmiddellijk voor het ge
bruik, aan eiken liter 0.2 g zuiver natrium
nitriet worden toegevoegd. Het mengsel wordt 
daarna gedurende één uur aan zichzelf over
gelaten, znodat de niet opgeloste stof gelegen
heid heeft te bezinken, waarna de vloeistof 
afgeheveld of afgeschonken wordt van den 
neerslag en verder door f iltreeren volkomen 
van onopgeloste stof bevrijd wordt. In een 
bekend gedeelte van het heldere filtraat wordt 
volgens een der in de analytische scheikunde 
gebru ikelijke methoden het lood quantitatief 
bepaald, waarna berekend wordt, welke hoe
veelheid loodverbindingen, berekend als lood
monoxyde, in het verdunde zuur in oplossing 
is gegaan. 

Blijkt deze hoeveelheid te liggen tusschen 
2.3 en 2. 7 percent van de gedroogde stof, dan 
wordt de hieronder beschreven methode toe
gepast, welker uitkomst beslissend is. 

Een gram van de bij 100° C. tot constant 
gewicht gedroogde stof wordt gedurende één 
uur geschud met 1 liter van eene oplossing 
van wutzuur in water, welke 0.25 percent 
zoutzuur bevat. a het scheiden der vloeistof 
van de niet opgeloste stof op de hierboven 
beschreven wijze wordt een bekend gedeelte 
van het heldere filtraat, echter niet minder 
dan 750 cm3, op het waterbad drooggedampt. 
Het indampresidu wordt bevochtigd met 1 cm3 
geconcentreerd zoutzuur (soortelijk gewicht 
1.19}. Nadat dit zoutzuur 15 minuten heeft 
ingewerkt, wordt 100 cm3 water toegevoegd ; 
de vloeistof wordt even gekookt en afgefi l
treerd van het eventueel afgescheiden kiezel
zuur . Dit laatste wordt volledig uitgewasschen 
met warm water, waarna het filtraat, met 
inbegrip van het waschwater, op ongeveer 
200 cm3 wordt gebracht. In deze oplossing 
wordt het lood met zwavelwaterstof als lood
sulfide neergeslagen. Na bezinken wordt het 
sulfide afgefi ltreerd, uitgewasschen met eene 
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zwavelwaterstofhoudende oplossing vau zout
zuur in water, welke 0.25 percent wutzuur 
bevat, en vervolgens met water, waarna het 
sulfide in oplossing gebracht wordt door er op 
den filter 20 cm3 warm salpeterzuur (soortelijk 
gewicht 1.2) druppelsgewijs op te gieten en den 
filter vervolgens met heet water uit te was
schen. De salpeterzure oplossing wordt nu op 
het waterbad drooggedampt en het residu 
opgenomen in 25 cm'l warm water. Uit deze 
oplossing wordt het lood als loodsul faat ge
precipi teerd, door toevoeging van 5 cm3 2-nor
maal zwavelzuur. a ten minste twaalf uren 
filtreert men het loodsulfaat af, wascht het 
uit, eernt met eene oplossing van zwavelzuur 
in water, welke 2 percent zwavelzuur bevat, 
daarna met 60-percentigen alcohol, ten slotte 
met 96-percentigen a lcohol en droogt het bij 
100° C. Nadat zooveel mogelijk van het lood
sulfaat in een porceleinen kroes is gebracht, 
wordt de filter verbrand en de asch eveneens 
in den kroes gebracht. Door droogdampen met 
eenige druppels salpeterzuur (soortelijk ge
wicht 1.2) en vervolgens afrooken met eenige 
druppels geconcentreerd zwavelzuur worden 
sporen metallisch lood, die bij het verbranden 
van den filter kunnen zijn ontstaan, omgezet 
in loodsulfaat. Ten slotte wordt het loodsul
faat zwak gegloeid en gewogen, waarna het 
overeenkomstige gewicht aan loodmonoxyde 
wordt berekend. 

Het affiltreeren van het loodsulfaat mag 
ook gesch ieden door een zgn. Goochschen 
kroes. Het loodsulfaat wordt dan gegloeid 
door den Goochschen kroes in een asbestring 
t e plaatsen in een met een deksel gesloten 
wijderen gewonen kroes, welke laatste met de 
volle vlam van een Téclubrander verhit wordt. 

3. Aan die vrouwelijke persoon moet op den 
eersten werkdag van elke week worden ver
strekt een gemerkt, op afdoende wijze uitge
spoeld en gedroogd en uitsluitend door haar 
te gebruiken overkleed en zoo noodig hoofd
bedekking, die zij in die week bij den arbeid 
moet dragen. 

Indien het districtshoofd eischen heeft ge
steld: 

a.. omtrent het verstrekken van een schoon 
overkleed of een schoone hoofdbedekking ook 
op andere dagen dan den eersten werkdag der 
week, 

b. betreffende het model en de wijze van 
merken der overkleederen en hoofdbedekking, 

c. ten aanzien van het verstrekken en dra
gen van de hoofd bedekking, 

moet ook aan deze e ischen worden voldaan. 
4. Voor de door die vrouwelijke persoon 

vóór den aanvang van den arbeid af te leggen 
kleederen moet een doelmatige bergplaats 
beschikbaar zijn. 

5. In de fabriek of werkplaats moeten bin
nenshuis gelegen en doelmatig ingerichte 
waschgelegenheden beschikbaar zijn. In elke 
waschgelegenheid moeten zeep en een vol
doend aantal handdoeken beschikbaar zijn, 
moet gebruikt water kunnen wegvloeien en 
moet schoon water in voldoende hoeveelheid 
kunnen toevloeien. 

Indien het districtshoofd zulks als eisch 
heeft gesteld, moet: 

a,. bij elke waschgelegenheid het door hem 

bepaalde aantal nagelborstels aanwezig zijn; 
b. een zóódanig aantal handdoeken worden 

verstrekt op zoodanige wijze en zoodanige tij
den, als door hem is bepaald; 

c. in de waschgelegenheid verwarmd water 
in voldoende hoeveelheid kunnen toevloeien. 

Bij het e inde van eiken werktijd moet aan 
de bedoelde personen voldoende tijd worden 
gegeven om van eene waschgelegenheid ge
bruik te maken. 

6. Het werklokaal moet voor eiken persoon, 
die in dat werklokaal werkzaam is, een vrije 
luchtruimte hebben van ten minste 10 m3, bij 
de berekening waarvan slechts die gedeelten 
van het lokaal in aanmerking komen, waarvan 
de hoogte 3 m of meer bedraagt, voor zoover 
die gedeelten niet gelegen zijn boven een 
hoogte van 5 m. 

7. Voor die vrouwelijke persoon moet in de 
fabriek of werkplaats eene gedagteekende ver
klaring aanwezig zijn, waaruit blijkt, dat hare 
lichamelijke gesteldhei d niet van dien aard 
is, dat die arbeid •voor haar bijwnder gevaar 
zou kunnen opleveren. 

Deze verklaring moet door een geneeskundig 
ambtenaar der arbeidsinspectie of door een 
anderen door Onzen Minister aangewezen ge
neeskundige na onderzoek zijn gedaan en in
geschreven in een register, waarvan de vorm 
door Onzen Minister wordt vastgesteld en dat 
op een mede door Onzen Minister te bepalen 
wijze moet worden bijgehouden. 

De verklaring mag niet ouder zijn dan drie 
maanden; zij kan te allen tijde door den inge
volge het vorige lid aangewezen geneeskundige 
worden ingetrokken. 

Het register moet onmiddellijk op aanvraag 
van een der in het eerste lid van artikel 84 
der Arbeidswet 1919 genoemde ambtenaren 
aan hem ter inzage worden verstrekt. 

Ten behoeve van het geneeskundi g onder
zoek moet een lokaa l beschikbaar zijn, dat 
naar het oordeel van het districtshoofd daar
voor geschikt is en indien noodig voldoende 
verwarmd is. 

8. In de fabriek of werkplaats mag door de 
vrouwelijke persoon geen voedsel worden ge
nuttigd ·en geen schafttijd worden doorge
bracht dan in een schaftlokaal, dat doelmatig 
is ingericht. 

53. Een persoon beneden 16 jaren mag geen 
arbeid verrichten behoorende tot categorie IV 
van artikel 50. 

Een vrouwelijke persoon van 16 jaren of 
ouder mag dien arbeid niet verrichten, tenzij 
te haren aanzien de voorschriften van het 
vorige artikel onder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8 
worden in acht genomen. 

54. Een persoon beneden 16 jaren of eene 
vrouwelijke persoon van 16 jaren of ouder mag 
geen arbeid verrichten behoorende tot cate
gorie VII van artikel 50, tenzij te zijnen of 
haren aanzien het voorschrift van artikel 52 
onder 5 wordt in acht genomen. 

55. Een persoon beneden 16 jaren of eene 
vrouwel ijke persoon van 16 jaren of ouder mag 
geen arbeid verrichten behoorende tot cate
gorie VIII van artikel 50, tenzij te zijnen of 
te haren aanzien de voorschriften van artikel 
52 onder 3, 4, 5, 7 en 8 worden in acht geno
men, voor zooveel de naleving van die voor-
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schriften naar het oordeel van het districts
hoofd noodig is. 

§ 5. Fabrieken of werkplaatsen, waar wasch-
go ederen wo1-cl,en ges treken. 

. 56. Een jeugd ig persoon of eene vrouw mag 
rn eene fabriek of werkplaats geen arbeid ver
richten in een werklokaal, waar wa chgoede
ren worden gestreken, tenzij dat lokaal voor 
eiken persoon, die in dat werklokaal werkzaam 
is, een vrije luchtruimte heeft van ten minste 
6 m3, waarvan ten minste 2.40 m3 boven een 
hoogte van 1.80 m. 

Bevindt zich in het lokaal een kachel , be
stemd voor het verwarmen der strijkijzers, dan 
wordt voor de toepass ing van dit artikel bij 
de bernkening der vrije luchtruimte van het 
lokaal in zijn geheel 15 m3 niet in rekening 
gebrncht. 

Bij de berekening van de vrije luchtruimte 
mog n voor de toepassing van dit artikel niet 
in rekening worden gebracht die gedeelten 
van het lokaal, waar de hoogte minder dan 
2.50 m bedraagt, noch de gedeelten, ge legen 
boven eene hoogte van 5 m. 

Voor de toepass ing van deze voorsch riften 
worden de lokalen, die met een op dezelfde 
verdieping gelegen werklokaal in zoodanige 
open verbinding staan, dat de gemeen chap 
niet kan worden afgesloten , geacht met dat 
werklokaal één geheel uit te maken, indien de 
open ing, welke de gemeenschap vormt niet 
kleiner is dan 1.80 m2. ' 

Onverminderd het bepaalde in het vorige 
lid , mogen in een werklokaal, dat met een of 
meer andere lokal en wordt geacht een geheel 
uit te maken , niet meer per onen aanwezig 
zijn dan 1½ maal het aantal personen, dat 
a ldaar zou mogen aanwezig zijn, indien de 
gemeenschap niet bestond, echter met dien 
verstande, dat in die lokal en te zamen niet 
meer personen mogen verblij ven, dan het ge
val zou mogen zijn, indien de gemeenschap 
niet bestond. 

§ 6. Fabrieken of werkplaatsen, waar voor 
de zedelijkheid gevaar veroorzakende voorwer-

pen wo,·den ve,·vaardigd, eenige bewerking 
ondergaan of worden verpakt. 

57. 1. Een jeugdig persoon mag in eene 
fabriek of werkplaats geen arbe id verrichten 
in een lokaal, waar voorbehoedmiddelen tegen 
zwanger chap worden vervaardigd eenige be
werking ondergaan of worden verpakt. 

2. Eene vrouw mag in eene fabr iek of 
werkplaats geen arbeid verrichten in een 
werklokaal , waarin voorwerpen als in het eer
ste lid_ bedoeld worden vervaardigd, een ige 
bewe~king ondergaan of worden verpakt, in
dien m dat we1·klokaal tegelijkertijd een man 
arbeid ver richt . 

HOOFDSTUK III. 

Van verbod van arbeid van jeugdige penonen 
en van vrouwen in winkels en apotheken. 

58 . Een jeugd ig persoon of eene vrouw 
mag in een winkel of in eene apotheek geen 
arbeid venichten, tenzij wordt voldaan aan 
de volgende voorschriften: 

1. In den winkel of de apotheek moet een 
a_~ntal doelmatige zitgelegenheden aanwezig 
z•Jn, dat ten mmste even groot is als het aan
tal jeugdige personen en vrouwen, dat aldaar 
gelijktijdig werkzaam is en die ui tsluitend 
voor die personen bestemd zijn . 

2. Aan de in den winkel of de apotheek 
werkzame jeugdige personen en vrouwen moet 
gelegenheid gegeven worden van de in het 
eerste I id bedoelde zitplaatsen gebruik te ma
ken gedurende den tijd, waarin zij geen werk
znamheden in den winkel of de apotheek ver
richten, maar aldaar toch aanwezig moeten 
zijn en gedurende den t ijd, waarin zij aldaar 
werkzaamheden verrichten, welke zittende 
naar behooren kunnen worden uitgevoerd. 

59 . Een jeugdig per oon of eene vrouw 
mag geen arbeid verrichten in een winkel of 
eene apotheek: 

A. waar niet gedurende den werktijd op 
doelmatige wijze voldoende toevoer van ver
se.he I ucht en afvoer van bedorven lucht is 
gewaarborgd; 

B. waar hinderlijke tocht niet is vermeden· 
C. indien niet, wanneer het districtshoofd 

zulks als eisch heeft gesteld, die winkel of die 
apotheek bij koude weersgesteldheid tot ten 
minste 10° C. is verwarmd; 

D. indien niet, wanneer het districtshoofd 
zulks als eisch heeft gesteld, een goed werken
de thermometer is opgehangen op eene door 
hem aangegeven pi aats; 

E. indien niet gezorgd is, dat, ingeval zulks 
door het districtshoofd is geëi cht, voor dien 
jeugd igen persoon of die vrouw goed drink
water of andere geschikte a lcoholvrije drank 
kosteloos en in voldoende mate beschikbaar is 
en op doelmatige wijze wordt verstrekt. 

60. Een jeugd ig persoon of eene vrouw 
mag in een winkel of in eene apotheek geen 
arbeid verrichten, tenzij wordt voldaan aan 
de vol gen de voorschriften : 

1. Voor hem of haar moet een pr ivaat be
schikbaar zijn. 
"2. Privaten en urino irs moeten zoodanig 

z•J n geplaatst en worden onderhouden, dat zij 
voor de in den winkel of de apotheek arbei
dende personen, voor wie zij bestemd zijn, ge
durende hun verblijf aldaar behoorlijk te be
reiken en te gebrui ken zij n. 

3. I eder privaat moet doelmatig zijn inge
richt, goed rei n worden gehouden, voldoende 
z1Jn geventi leerd en verlicht. H et moet over
dekt zijn en zoodanig zijn a fge choten, dat het 
bij gebruik behoorlijke afzondering waarborgt. 

4 . Verrichten in den winkel of de apotheek 
10 of meer ;,iersonen arbeid, dan moeten de 
privaten naar seksen gescheiden en van een 
duidelijk opschrift, aanduidende de sekse, 
waarvoo1· zij bestemd z ij n, voorzien zijn. De 
toegangen tot voor verschillende seksen be
stemde privaten moeten zich zoo mogelijk 
met in elkanders nabijheid bevinden. 

5. Wanneer in een winkel of eene apotheek 
10 of meer personen werkzaam zijn, moet het 
aantal voor hen be chi kbare privaten bedra
gen : 

a . ten minste één voor elke 30 of minder 
vrouwelijke en ten minste één voor elke 50 
of minder mannelijke personen, indien ge
durende den werktijd voortdurend één of meer 
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personen aanwezig zijn, die tot taak hebben 
op de privaten toe te zien en deze zindelijk te 
houden; 

b. ten minste één voor elke 15 of minder 
vrouwelijke en ten minste één voor elke 25 
of minder mannelijke personen, wanneer het 
onder a bedoelde geval niet aanwezig is. 

6. Pri vaten en urinoirs mogen - tenzij het 
waterclosets, urinoirs met waterspoeling of 
daarmede gelijkwaardige inrichtingen zijn, die 
geen stank verspreiden - niet in directe ver
binding staan met eenig verkoop- of werk
lokaal. De portalen of gangen, waardoor de, 
niet in ,den vorigen volzin uitgezonderde, pri
vaten en urinoirs van de verkoop- of werk
lokalen zijn gescheirlen, moeten geventileerd 
worden, zoodanig, dat geen stank in die loka
len waarneembaar is. 

Onder watercloset wordt verstaan een pri 
vaat, voorz ien van een goed werkende door
spoelinrich t ing, waavbij een voldoend krach
tige waterstroom toevloeit, welke de faeca
liën uit den trechter wegspoelt en waarbij de 
afvoerpijp zoodanig is gevormd, dat daarin 
water bl ij ft staan, dat een afsluiting tegen 
stank vormt. 

HOOFDSTUK IV. 

Van ve,·bod van arbeid van jeugdige personen 
en van vrouwen in kantoren. 

61. 1. Een jeugdig persoon of eene vrouw 
mag in een kantoor geen arbeid verrichten: 

a. in een werklokaal, dat, niet gedurende 
den werktijd voldoende is verlicht; 

b. ter plaatse, waar gedurende den tijd 
tusschen 9 uur des voormiddags en 3 uur des 
namiddags kunst licht moet worden gebezigd 
om een voldoende verlichting te verkrijgen, 
tenzij de weersgesteldheid of bijzondere om
standigheden t ij delijk het gebruik van kunst
licht ter verkrijging van een voldoende ver
li chting noodzakelij k maken of de persoon 
slechts af en toe gedurende korten tijd op die 
plaats arbeid verricht. 

2. Geen werklokaal wordt als voldoende 
verlicht beschouwd door daglicht, indien het 
oppervlak van de lichtopeningen, die direct 
daglicht toelaten, minder dan een achtste van 
het vloeroppervlak bedraagt, tenzij bijzondere 
omstandigheden aanwezig zijn, die, naar het 
oordeel van het districtshoofd , de verl ichting 
voldoende doen zijn . 

3. E en jeugdig persoon of eene vrouw mag 
in een kantoor geen lees-, schrijf- of reken
arbeid verrichten: 

a. op een plaats, waar de verl ichting on
voldoende of ondoelmatig is; 

b. op een plaats, waar het directe zonlicht 
niet kan worden afgesloten. 

4. Geen p laats, waar schrij f- , lees- of re
kenarbeid wordt verricht, wordt als voldoende 
en doelmatig verl icht beschouwd door kunst
licht, tenzij de verlichtingssterkte op het 
schrij f- of leesvlak overeenkomt met eene ver-
1 ichtingssterkte van ten minste 50 internatio
nale lux en de lichtbron zoodanig is geplaatst 
of ingericht, dat het directe of indirecte licht 
den persoon niet hinderlijk in de oogen straalt. 

62. 1. E en jeugdig persoon of eene vrouw 

m ag in een kantoor geen arbe id verrichten in 
een werklokaal : 

A. waar niet gedurende den werktijd op 
doelmatige wijze voldoende toevoer van ver
sche lucht en afvoer van bedorven lucht is ge
waarborgd; 

B. waar hinderlijke tocht niet is vermeden; 
C. waar niet gedurende de rusttijden zoo

veel mog~lijk door het openzetten der ventila
tiemiddelen toevoer van versche lucht wordt 
verzekerd. 

2. De toevoer van versche en a fvoer van 
bedorven lucht in een werklokaal , waar niet 
door mechanische hulpmiddelen eene voldoen
de luchtverversching is gewaarborgd, wordt 
niet als voldoende beschouwd, tenzij het ge
zamenlijk oppervlak van de openingen, die 
rech tstreeksche gemeenschap met de buiten
lucht kunnen g.even, ten minste 5 dm2 per 
persoon bedraagt en ten minste 40 dm2 in 
totaal, waarbij de deuropeningen niet worden 
medegerekend. 

63 . E en jeugdig persoon of eene vrouw 
mag in een kantoor geen arbeid verrichten in 
een werklokaal, dat bij koude weersgesteld
heid niet tot ten minste 15° C. is verwarmd, 
en waar niet, indien het districtshoofd zulks 
a ls eisch heeft gesteld, een goed werkende 
thermometer is opgehangen op eene door hem 
aangegeven plaats. 

64 . Een jeugdig persoon of eene vrouw 
mag in een kantoor geen arbeid verrichten in 
een werklokaal, dat niet voor eiken persoon, 
die in dat werklokaal werkzaam is, een vrije 
luchtruimte heeft van ten minste 7 m3, waar
van ten minste 2.80 m3 boven een hoogte van 
1.80 m. 

Bij de berekening van de vrije luchtruimte 
mogen voor de toepassing van di t artikel niet 
in rekening worden gebracht die gedeelten 
Yan het lokaal, waar de hoogte minder dan 
2 m bedraagt, noch de gedeel ten, gelegen 
boven eene hoogte van 5 m. 

Voor de toepass ing van deze voorschriften 
worden de lokalen, die met een op dezelfde 
verdieping gelegen werklokaal in zoodanige 
open verbinding staan, dat de gemeenschap 
niet kan worden afgesloten, geacht met dat 
werklokaal één geheel u it te m aken, indien 
de opening, welke de gemeenschap vormt, niet 
kleiner is dan 1.80 m2. 

Onverminderd het bepaalde in het vor ige lid 
mogen in een werklokaal , dat met één of meer 
andere lokalen wordt geacht één geheel u it te 
maken, niet meer personen aanwezi g z ij n, dan 
1½ m aal het aantal personen, da t a ldaar 
zoude mogen aanwezig zijn, indien de ge
meenschap niet bestond, echter met dien ver
stande, dat in die lokalen te zam en niet meer 
personen mogen verblijven dan het geval zou 
mogen zijn, indien de gemeenschap niet be
stond. 

65. 1. H et districtshoofd kan voorwaarde
lijk of onvoorwaardelijk vergunnen, dat een 
jeugdig persoon of eene vrouw in een kantoor 
arbeid verrich t in een werklokaal, dat niet 
voldoet aan de in artikel 61 , 62, 63 of 64 
gegeven voorschriften, indien de arbeid van 
den jeugdigen persoon of van de vrouw in 
dat werklokaal slechts korten tijd duurt. 



541 25 SEPTEMBER (S. 488) 1933 

2. Een jeugdig persoon of eene vrouw mag 
in een werklokaal, waarop eene vergunning 
als bedoeld in het eerste lid betrekking heeft, 
alleen arbeid verrichten, zoolang de akte der 
vergunning in het werklokaal is opgehangen. 

3. De vergunning kan te allen tijde door 
het districtshoofd worden ingetrokken, indien 
de daarbij gestelde voorwaarden niet worden 
nageleefd. 

4. Eene vergunning, ingevolge artikel 68 
of artikel 69 verleend door Onzen Minister, 
wordt niet zonder zijne machtiging ingetrok
ken. 

66. Een jeugdig persoon of eene vrouw 
mag in een kantoor geen arbeid venichten, 
tenzij wordt voldaan aan de volgende voor
schriften: 

1. Bij het kantoor moet voor hem of haar 
een privaat beschikbaar zij n. 

2. Privaten en urinoirs moeten zoodanig 
zijn geplaatst en worden onderhouden, dat zij 
voor de in het kantoor arbeidende personen, 
voor wie zij bestemd zijn, gedurende hun ver
blijf aldaar behoorlijk te bereiken en te ge
bruiken zijn. 

3. Ieder privaat moet doelmatig zijn inge-
1·icht, goed rein worden gehouden, voldoende 
zijn geventileerd en verlicht. Het moet over
dekt zijn en zoodanig zijn afgeschoten, dat het 
bij gebruik behoorlijke afzondering waar
borgt. 

4. Wanneer in een kantoor 10 of meer per
sonen arbe id verrichten, moeten de privaten 
naar seksen gescheiden en van een duidelijk 
opschrift, aanduidende de sekse, waarvoor zij 
bestemd zijn, voorzien zijn. De toegangen tot 
voor verschillende seksen bestemde privaten 
moeten zich zoo mogelijk niet in elkanders 
nabijheid bevinden. 

5. De privaten en urinoirs mogen - tenzij 
het waterclosets, urinoirs met waterspoeling 
of daarmede gelijkwaardige inrichtingen zijn, 
die geen stank verspreiden - niet in directe 
verbinding staan met eenig werklokaal. De 
portalen of gangen waardoor de, niet in den 
vorigen volzin uitgezonderde?. privaten en 
urinoirs van de werklokalen z1Jn gescheiden, 
moeten geventileerd worden zoodanig, dat 
geen stank in die lokalen waarneembaar is. 

Onder watercloset wordt verstaan een pri
vaat voorzien van een goed werkende door
spoeÎimichting, waarbij een voldoend krach
t ige waterstroom toevloeit, welke de !:iecaliën 
uit den trechter wegspoelt en waarb1J de af
voerpijp zoodanig is gevormd, dat daarin wa
ter blijft staan, dat een afsluiting tegen stank 
vormt. 

6. Wanneer in een kantoor 10 of meer per
sonen werkzaam zijn, moet het aantal voor 
hen beschikbare privaten bedragen : 

a. ten minste één voor elke 30 of minder 
vrouwelijke en ten minste één voor elke 50 of 
minder mannelijke personen, indien geduren
den den werktijd voortdurend een of meer 
personen aanwezig zijn, die tot taak hebben 
op de privaten toe te zien en deze zindelijk te 
houden; 

b. ten minste één voor elke 15 of minder 
vrouwelijke en ten minste één voor elke 25 
of minder mannelijke personen, wanneer het 
onder a bedoelde geval niet aanwezig is. 

HOOFDS'l'UK V. 

Van ve,·bod van arbeid van jeugdige personen 
en vrouwen in het kunst- en am'USeinenu

bedrijf. 

67. Een jeugdig persoon of eene vrouw 
mag in h-,t kunst- en amusementsbedrijf geen 
arbeid verrichten in een lokaal, uitsluitend 
of in hoofdzaak voor de uitoefening van zoo
danig bedrijf ingericht of gebezigd, tenzij vol
daan is aan de volgende voorschriften: 

A. Indien de uitoefening van het bedrijf 
vordert, dat de jeugdige persoon of de vrouw 
zich verkleedt, moeten doelmatige en naar 
seksen gescheiden kleedkamers beschikbaar 
zijn. 

B. De kleedkamers moeten voldoende zijn 
verlicht en zoo noodig behoorlijk zijn ver
warmd en van doelmatige zitgelegenheden en 
doelmatige waschgelegenheden voorzien zijn. 

C. Voor de arbeiders moeten naar seksen 
gescheiden privaten beschikbaar zijn. Ieder 
privaat moet doelmatig zijn gelegen en inge
richt, goed rein worden gehouden en voldoen
de zijn geventileerd en verlicht. Het moet 
cverdekt zijn en zoodanig zijn afgeschoten, 
dat het bij gebruik behoorlijke afzondering 
waarborgt. 

HOOl!'DSTUK VI. 

Algemeene bepalingen. 

61b is. H et districtshoofd kan betreffende 
de wijze van uitvoering in een bepaald geval 
van voorschriften, vervat 'in de artikelen 7, 
8, 8bis, 9, 10, 11, 12, 14, 18, 20, 21, 22, 25 , 
28, 29, 30, 32, 35, 36, 39, 40, 41 , 42, 43, 
43bis, 44, 46, 49, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 60, 
62, 66 en 67, eischen stellen. 

Een jeugdig persoon of eene vrouw, als in 
die artikelen bedoeld, mag den daarin om
schreven arbeid, waarop die eischen betrek
king hebben, niet verrichten, indien die 
eischen niet of niet voldoende worden nage
komen. 

68. De p,isch, de aanwijzing, het oovdeel of 
eenige andere beslissing, als in dit besluit 
bedoeld, daaronder begrepen eene weigering 
op een verzoek, ingevolge eenige bepaling van 
dit bes! uit tot het districtshoofd gericht, wordt 
door hem schriftelijk verstrekt. H et schrifte
lijk stuk wordt door hem gedagteekend. 

Bij een eisch, als in dit besluit bedoeld, 
wordt een termijn bepaald, binnen welken er 
aan behoort te zijn voldaan. 

Heeft het hoofd of de bestuurder bezwaar 
tegen eenige beslissing van het districtshoofd, 
als in het eerste lid bedoeld, dan kan hij daar
van binnen 14 dagen na de dagteeken.ing .in 
beroep komen bij Onzen Minister. 

Deze bes! ist na onderzoek. 
Van de met redenen omkleede beslissing 

·wordt afschrift gezonden aan het hoofd of den 
bestuurder van de onderneming. 

Wordt bij de beslissing in beroep de be
slissing van het districtshoofd geheel of ten 
deele vernietigd of onjuist verklaard, dan 
treedt de beslissing in beroep gegeven in de 
plaats van de besliss ing, waartegen beroe;; 
werd ingesteld. 
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Voor het hoofd of den bestuurder vloeit 
geenerlei verplichting voort uit een eisch, 
eene aanwijzing of een oordeel, zoolang daar
tegen beroep kan worden ingesteld en zoolang 
omtrent een ingesteld beroep niet is beslist. 

69 . Wanneer bepaalde arbeid ingevolge dit 
besluit a ll een is toegestaan, indien en voor 
zoover het districtshoofd in verband daarmede 
eenige beslissing heeft gegeven, kan het hoofd 
of de bestuurder deze schriftelijk aanvragen. 

H eeft hij na 14 dagen nog geen beslissing 
hierop ontvangen, dan kan hij binnen een 
maand na het verstrijken van dien termijn 
zich tot Onzen Minister wenden. 

Deze bes! ist na onderzoek. 
Van de met redenen omkleede beslissing 

wordt afschrift gezonden aan het hoofd of den 
bestuurder van de onderneming. 

Wordt bij de beslissing in beroep de aan
vrage van het hoofd of den bestuurder geheel 
of ten deele ingewilligd, dan treedt deze be
sl issing in de plaats van de gelijksoortige be
si issing, waartoe het districtshoofd bevoegd 
was. 

Zoolang op eene aanvrage niet is beslist, 
wordt de bedoelde arbeid geacht te zijn ver
boden. 

70. Is een geneeskundig ambtenaar bij de 
arbeids inspectie of een geneeskundige, die in
gevolge dit besluit voor een onderzoek is aan
gewezen, van oordeel , dat voor een jeugdig 
persoon of eene vrouw het verrichten van be
paalden arbeid bijzonder gevaar voor leven of 
gezondheid oplevert, zoo deelt hij dit den 
onderzochten persoon en het districtshoofd 
schri ftelijk mede. 

Het districtshoofd deelt dit mede aan het 
hoofd of den bestuurder der onderneming, 
waarin de onderzochte persoon arbeid ver
richt of zou willen verrichten. 

De onderzochte persoon of zijn wettelijke 
vertegenwoordiger kan binnen 14 dagen na 
de dagteekening van de schriftelijke mededee
ling aan Onzen Minister herkeuring verzoe
ken. Deze wijst daartoe één of meer genees
kundigen aan. 

De verklaring van deze geneeskundigen heeft 
voor de toepassing van dit besluit dezelfde 
rechtsgevolgen als die van den geneeskundige, 
met de eerste keuring belast. 

71. Indien het districtshoofd ingevolge het 
elfde lid van artikel 35 of betreffende de 
wijze van uitvoering daarvan ingevolge artikel 
67bis een eisch heeft gesteld, zoo deelt hij dit 
schriftelij k mede aan den jeugdige n persoon 
of de vrouw, op wien of wie de e isch betrek
king heeft, benevens aan het hoofd of den 
bestuurder van de onderneming, waarin die 
jeugdige persoon of die vrouw arbeid verricht 
of zou willen verrichten. 

De jeugdige persoon of de vrouw, of zijn 
of haar wettelijke vertegenwoovdiger, kan 
binnen 14 dagen na de dagteekening van de 
voor hem of haar bestemde schriftel ijke mede
deeling in beroep komen bij Onzen Minister. 

Deze beslist na onderzoek en nadat, zoo
noodig, de jeugdige persoon of de vrouw door 
een of meer daartoe door hem aangewezen 
geneeskundigen opnieuw onderzocht is. 

Van de beslissing wordt afschrift gezonden 

aan het hoofd of den bestuurder der onderne
ming. 

Wordt bij de beslissing in beroep de eisch 
geheel of ten deele vernietigd of onjuist ver
klaard, dan treedt deze beslissing in de plaats 
van den eisch, waartegen beroep werd inge-

1 steld. 
Voor het hoofd of den bestuurder vloeit 

geenerlei verpl icht,ing voort uit een eisch, 
zoolani.: daartegen beroep kan worden inge
steld en zoolang omtrent een ingesteld beroep 
niet is bes! ist. 

72. 1. Door of namens Onzen Minister kan 
voorwaardelijk of onvoorwaardelijk vrijstelling 
worden verleend: 

a. van de voorschriften vervat in de arti
kel en 15 , eerste lid, 16, 19, 20, 37, 56, 59, 
60, 61 , 62, 64, 66 en 67 gedurende een be
paalden termijn; 

b. van het voorschrift, neergelegd in ar
tikel 52, tweede lid, onder 2, met dien ver
stande, dat het vernis bij eene behandeling 
als in dat artikel aangegeven, niet meer dan 
5 percent van het gewicht aan loodmonoxyde 
in oplossing mag afstaan. 

2. Door of namens Onzen Minister kan 
bovendien voorwaardelijk vrijstelling worden 
verleend: 

a. van de voorschriften, vervat in artikel 7, 
onder C en D, d, ten aanzien van bij die vrij
stell ing aangewezen werkzaamheden; 

b. van de voorschriften, vervat in artikel 
24, ten aanz ien van bij die vrijstelling aan
gegeven werkzaamheden. 

3. Een vrijstelling kan worden ingetrokken, 
indien de reden, waarom zij is verleend, is 
vervallen, of indien één of meer der voor
waarden, waaronder zij is verleend, niet wor
den nageleefd. 

HOOFDSTUK VII. 

Slotbepalingen. 

73. Dit besluit kan worden aangehaald on
der den naam : ,,Arbeidsbesluit" met bijvoe
ging van het jaartal van het Staatsblad, 
waarin het is geplaatst. 

74. In dit besluit wordt onder "arbeid", 
.,fa,?riek o~ ,~~rk~laats'_', ,,kan~?r", ,,wi~
kel , ,,arbeider , ,,Jeugdig persoon , ,,vrouw , 
,.Onze l'l'linister" en "districtshoofd" verstaan 
hetgeen daaronder wordt verstaan ingevolge 
de Arbeidswet 1919. 

75. 1. Dit besluit treedt, behoudens artikel 
35, in werking op het in artike l 101, vierde 
lid, der Arbeidswet 1919 bedoelde tijdstip. 

2. Door Ons wordt bepaald, op welk tijd
stip of op welke tij,dstippen a rtikel 35 ten 
aanzien van de verschillende daar bedoelde 
categorieën van personen en van arbeid in wer
king treedt. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 25 Sep
tember 1933 (Staatsblad n°. 488) . 

Mij bekend, 

De Minister van Sociale Zaken, 
J. R. SI o tem a k e r de B r u ï n e. 
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s. 489. 

25 September 1933. BESLUIT tot vernieti
gmg van het besluit van Gedeputeerde 
Staten van Noordbrabant van 28 Juni 
1933, waarbij, met vernietiging van het 
bes] uit van burgemeester en wethouders 
van Eindhoven van 27 Januari 1933 de 
aan B. van de Wiel, echtgenoote van H. 
A. C. Ri,mmens, te Eindhoven verleende 
tapvergunning werd overgeschreven op 
naam van de Handelsvennootschap onder 
de firma Antoon Coolen en Compagnie. 

Wij WILI-illLMINA. enz. ; 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Sociale Zaken en van Binnenlandsche Zaken 
van 9 Augustus 1933, n°. 2397G, afdeel ing 
Volksgezondheid, en van 12 Augustus 1933, 
n°. 15470, afdeeling B.B.; 

Overwegende, dat Burgemeester en Wethou
ders van Eindhoven bij hun besluit van 27 
J anuat·i 1933, op grond van a rtikel 79 der 
Drankwet (Staatsblad 1931, n°. 476) , de over
schrijving van de tapvergunning van B. van 
de Wiel , echtgenoote van H. A. C. Rummens , 
te Eindhoven op naam van de Handelsven
nootschap onder de firma Antoon Coolen en 
Compagnie hebben gew_eigerd, op grond dat 
genoemde firma noch een natuurlijk persoon, 
noch een rechtspersoon is; 

dat Gedeputeerde Staten van Noo ,·it-Brabant 
het besluit van Burgeme!)ster en Wethouders 
hebben vernietigd bij beslui t van 28 Juni 1933 
en de tapvergunning in ged ing hebben over
geschreven op naám van de Handelsvennoot
schap onder de firma Antoon Coolen en Com
pagnie ; 

Dat Gedeputeerde Staten voornoemd hun 
beslui t gronden op hunne meening, dat artikel 
79, lid 3, der Drankwet (Staatsblad 1931, n°. 
476) onafhankelijk moet worden gelezen van 
artikel 79, lid 2, der Drankwet (Staatsbl-ad 
1931, n°. 476) en dat derhalve genoem<;le wet 
geen verbodsbepaling tegen de overschrijving 
bevat; 

Overwegende, dat, naar Burgemeester en 
Wethouders van Eindhoven , terecht aanvoeren , 
uit het onderling verband tusschen de artike
len 12, l e lid, 11 °, 76 en 79 der Drankwet 
(Staatsblad 1931, n°. 476) blijkt, dat genoem
de wet sl echts natuurlijke personen en rechts
personen kent ; 

dat artikel 79, lid 3, der Drankwet (Staats
blad 1931, n°. 4 76) moet worden gelezen in 
verband met a rtikel 79, lid 2, der Drankwet 
(Staatsblad 1931, n° . 476) in welk lid, a ll een 
overschrij v ing op een rechtspersoon mogelijk 
is gemaakt, terwijl overigens overschrijving 
al leen op een natuurlijk persoon is toegelaten, 
e n d a t de uitsc h a k eling van artikel 12, le 
lid , 11° , alleen is geschied en ook moest ge
schieden omdat artikel 79, lid 2, der Drank
wet (Staatsblad 1931, n°. 476) overschrijving 
op rechtspersonen in bepaalde gevallen mo
gelijk maakt ; 

Overwegende, dat een firma niet is een 
rechtspersoon en ook niet is een natuurl ijk per
soon ; 

Overwegende, dat derhalve het besluit van 
Gedeputeerde Staten van N oorit-B,·abant van 
28 Juni 1933 in strijd is met artikel 79, lid 

2 en 3 der Drankwet (Staatsblad 1931, n°. 
476), derhalve in strijd met de wet, en voor 
vernietiging in aanmerking komt; 

Gelet op artikel 168 der Provinciale Wet; 
Den Raad van State gehoord (advies van 5 

September 1933, n°. 26) ; 
Gez ien het nader rapport van Onze Minis

ters van Sociale Zaken en van Binnenland
sche Za ken van 15 September 1933, n° . 2656 
G, afd. V. , en van 21 September 1933, n°. 
16768, afd. B.B.; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Yoornoemd besluit van Gedeputeerde Staten 

van Noorit-Brabant van 28 J uni 1933 te ver
nietigen wegens strijd met de wet. 

Onze Minister van Social e Zaken is belast 
met de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. , 

's-Gravenhage, den 25sten September 1933. 
WILHELMINA. 

De Minister van So ciale Zaken, 
J . R. S l o tem aker de B ruïn e. 
De Minister van B innenlandsche Zaken, 

J. A. d e W i I d e . 
(Uitgeg. 17 Octob er 1933.) 

s. 490. 

25 S eptmnb er 1933. BESLUIT tot vern ieti
gmg van het beslui t van Gedeputeerde 
Staten van N oordbrabant van 17 Mei 
1933. waarbij , met vernietiging van het 
beslui t van burgemeester en wethouders 
van Tilburg van 10 October 1932 de aan 
C . A. M. A. Rijven te Tilbu1·g verleende 
sl ijtvergunniog werd overgeschreven op 
naam van de firma P. J. Knegtel. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Sociale Zaken en van Binnenlandsche Zaken 
van 27 Juli 1933, n°. 2330 G. , afdeeling Volks
gezondheid, en van 7 Augustus 1933, n°. 
15077, afd. B.B. ; 

Overwegende, dat burgemeester en wethou
ders van Tilburg bij hun besluit van 10 Oc
tober 1932, op grond van artikel 79 der 
Drankwet (Staatsblad 1931, n°. 476), de over
schrijving van de slijtvergunning van C. A. 
M. A. Rijven te T ilburg op naam van de 
firma Wed. P. J. Knegtel hebben geweigerd, 
op grond dat genoemde firma noch een na
tuurlijk persoon, noch een rechtspersoon is; 

dat Gedeputeerde Staten van Noo,·dbrabant" 
het besluit van burgemeester en wethouders 
hebben vern ietigd bij beslui t van 17 Mei 1933 
en de slij tvergunning in geding hebben over
geschreven op naam van de firma P . J. 
Knegtel; 

dat Gedeputeerde Staten voornoemd hun 
besluit gronden op hunne meening dat artikel 
79, lid 3, der Drankwet (Staatsblad 1931, n°. 
476) onafhankelijk moet worden gelezen van 
artikel 79, lid 2, der Drankwet (Staatsblaá 
1931, n°. 476) en dat derhalve genoemde wet 
geen verbodsbepaling tegen de overschrijving 
bevat ; 

Overwegende, dat, naar burgemeester en 
wethouders van Tilburg terecht aanvoeren, 
uit het onderling verband tusschen de artike-
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Jen 12 le lid 11°., 76 en 79 der Drankwet 
(Staat;blad 19'31, n°. 476) blijkt dat genoem
de wet slechts natuurlijke personen en rechts
personen kent; 

dat artikel 79, lid 3, der Dranlnvet (Staats
blad 1931, n°. 476) moet worden gelezen in 
verband met artikel 79, lid 2, der Drankwet 
(Staatsblad 1931, n° . 476) in welk lid alleen 
overschrijving op een rechtspersoon mogelijk 
is gemaakt, terwijl overigens overschrijving 
alleen op een natuurlijk persoon is toegelaten 
en dat de uit.schakeling van artikel 12, l e 
lid, 11 °., alleen is geschied en ook moest ge
schieden omdat artikel 79, lid 2, de r Drank
wet (Staatsblad 1931, n°. 476) overschrijving 
op rechtspersonen in bepaalde gevallen moge
lijk maakt ; 

Overwegende, dat een firma niet is een 
rechtspersoon en ook niet is een natuurlijk 
persoon; 

Overwegende, dat derhalve het besluit van 
Gedeputeerde Staten van N oordbrabant van 
17 Mei 1933 in strijd is met artikel 79, lid 2 
en 3, der Drankwet (Staatsblad 1931, n°. 476), 
del'hal ve in st.rijd met de wet, en voor ver
nietiging in aanmerking komt ; 

Gelet op artikel 168 der Provinciale wet; 
Den Raad van State gehoord (advies vau 

5 September 1933, n°. 24); 
Gezien het nader rapport van Onze Minis

ters van Sociale Zaken en van Binnenlandsche 
Zaken van 15 September 1933, n°. 2654 G., 
afdeel ing Volksgezondheid, en van 21 Sep
tember 1933, n°. 16766, afdeeling Binnen
landsch Bestuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
voornoemd besluit van Gedeputeerde Staten 

van N 001·dbrabant van 17 Mei 1933 te ver
nietigen wegens strijd met de wet. 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast 
met de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den R aad 
van State. 

's-Gravenhage, den 25sten September 1933. 
WILHELMINA. 

De M inister van Sociale Zaken, 
J. R. SI o tem a k e r de B r u ï n e. 
De Ministe,· van Binnenlandsche Zaken, 

J. A . d e W i I de. 
(Uitgeg. 17 October 1933. ) 

s. 491. 

25 S eptenib,er 1933. BESLUIT tot vern ieti 
ging van het besluit van Gedeputeerde 
Staten van Ut,·echt van 4 April 1933, 
waarbij in beroep werd vernietigd het be
s! uit van burgemeester en wethouders van 
Baarn van 27 October 1932 tot intrekking 
van de ten name van H. L . Versteeg 
staande vergunning voor den verkoop van 
sterken drank in het klein voor het per
ceel n°. 59 aan den Eemnesserweg te 
Baarn. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Sociale Zaken en van Binnenlandsche Zaken 
van 9 Augustus 1933, n° . 2398 G, afd. Volks
gezondheid, en van 12 Augustus 1933, n°. 
J5469, afd . B.B . ; 

Overwegende, dat burgemeester en wethou
ders van Baarn bij hun besluit van 27 October 
1932 de ten name van H . L . Versteeg staande 
vergunning voor den verkoop van sterken 
drank in het klein voor het perceel n°. 59 
aan den Eemnesserweg te Baarn hebben in
getrokken en wel op grond van 

a. artikel 32, eerste lid , 1 ° onder b, juncto 
artikel 12, eerste lid, 10° der Drankwet 
(Staatsblad 1931, n° . 476) (het niet de be
schikking hebben over de localiteit waarvoor 
de vergunning gold) ; en 

b. artikel 32, eerste lid, 2° der Drankwet 
(Staatsblad 1931, n°. 476) (het langer dan 3 
maanden achtereen opzettel ij k staken van den 
verkoop van sterken drank) ; 

Overwegende, dat Gedeputeerde Staten van 
Utrecht voormeld besluit van burgemeester en 
wethouders van Baarn bij hun besluit dd. 4 
April 1933 hebben vernietigd uit hoofde van 
hunne meening, dat de hiervoren onder a en b 
genoemde intrekkingsgronden in dit geval niet 
toepassel ij k zijn; 

Overwegende, dat Gedeputeerde Staten voor
noemd den onder b vermelden intrekkings
grond terecht hebben verworpen, aangezien 
voor de toepassing van artikel 32, eerste lid, 
2° der Drankwet (Staatsblad 1931, n° . 476) 
opzet noodig is, en uit de overgelegde stukken 
duidelijk blijkt dat van dien opzet geen sprake 
kan zijn; 

Overwegende voorts, met betrekking tot den 
onder a vermelden intrekkingsgrond, dat Ge
deputeerde Staten van Utrecht dien grond 
hebben verworpen, omdat zij meenen, dat deze 
niet toepasselijk kan zijn op vergunningen, 
welke na het inwerking treden van de wet 
van 29 Juni 1925 (Staatsblad n°. 280) zijn 
overgeschreven; 

dat Gedeputeerde Staten, meergenoemd, deze 
hunne meening gronden op eene letterlijke 
interpretatie van artikel 32, eerste lid, 1 ° 
onder b (Staatsblad 1931, n°. 476), waarin, 
naar zij lezen wel wordt gewaagd van " wei
gering van eene vergunning", doch niet van 
"weigering . van de overschrijving van eene 
vergunning" ; 

Ove1·wegende, da t de wetgever met het voor
schrift van artikel 12, eerste lid, 10° heeft be
paald, dat hij, die eene vergunning verkrijgt, 
de beschikking moet hebben over de localiteit 
waarin het bedrijf zal worden uitgeoefend; 

dat men ingevolge de Drankwet eene ver
gunning kan verkrij gen zoowel door verleenen 
van eene nieuwe vergunning als door over
schrijving van eene bestaande vergunning; 

dat voor beide gevallen de eisch van be
schikking hebben over de localiteit geldt; 

Overwegende, dat het besluit van Gedepu
teerde Staten van Utrecht van 4 April 1933, 
voor zoover het den onder a vermelden in
trekkingsgrond betreft, in strijd met den in 
evengenoemde wetsbepaling gestelden e isch is 
derhalve in strijd is met de wet, en voor ver'. 
nietiging in aanmerking komt; 

Gelet op artikel 168 der Provinciale wet; 
Den R aad van State gehoord (advies van 

den 5 September 1933, n°. 27); 
Gezien het nader rapport van Onze Minis

ters van Sociale Zaken en van Binpenlandsche 
Zaken van 15 September 1933, n°. 2655 G, 
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afd . V., en van 21 September 1933, n°. 16767, 
afdeeling Binnenlandsch B estuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
voornoemd besluit van Gedeputeerde Staten 

van Utrecht van 4 April 1933 te vernietigen 
wegens strijd met de wet. 

Onze Minister van Sociale Z aken is belast 
met de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

's-Gravenhage, den 25sten September 1933. 
WILHELMINA. 

D e Minister van Sociale Zaken, 
J. R SI o tem a k e r de B r u ï n e. 
D e M inister van B innenlanàsche Zaken, 

J . A. de W i 1 d e. · 
( Uitgeg. 17 October 1933.) 

s. 492. 

26 September 1933. BESLUIT tot verlenging 
van de schorsing van het besluit van den 
Raad der gemeente B eerta van 14 Juni 
1933, daartoe strekkende dat op de onder
steuning, welke door burgemeester en wet
houders dier gemeente wordt verleend aan 
G. Rösken, geen inhouding zal plaats 
hebben wegens huurschuld aan de ge
meente, zoolang diens inkomsten niet meer 
bedragen dan de f 8.50 per week, welke 
hij aan ondersteuning ontvangt. 

Verlengd tot 1 Decemb er 1933. 

s. 493. 

26 S epte1nbe1· 1933. BESLUIT tot vernieti
ging van het besluit van den raad der ge
meente Neuzen van 21 April 1932, strek
kende tot invoeging van artikel 21a in de 
algemeene politieverordening dier ge
meente. 

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

Binnenlandsche Zaken van 22 Augustus 1933, 
n°. 8785, afdeeling Binnenlandsch Bestuur, 
tot vernietiging van het besluit van den raad 
der gemeente Neuzen van 21 April 1932 
strekkende tot invoeging van artikel 21a in de 
alg meene politieverordening dier gemeente; 

Overwegende: 
dat bij gemeld raadsbesluit in de algemeene 

politievero1·dening der gemeente Neuzen ar
tike l 21a is ingevoegd, luidende: 

,,H et zal aan gezelschappen geoorloofd zijn, 
met afwijking van hetgeen in de politiever
ordening anders bepaald is, op Zon- en Feest
dagen tusschen de uren vanaf 11.30 v.m. tot 
1.30 n.m. en voorts tusschen 3.30 n .m. en 
10 uur n.m. zich in vereeniging met muziek 

. en zang door de stad te begeven"; 
dat bij artikel 4 der wet van 1 Maart 1815 

(Staatsbla,d n°. 21} het houden van openbare 
vermakelijkheden op de Zondagen en alge
meene feestdagen is verboden, behoudens ont.. 
heffing door het plaatselijk bestuur, mits niet 
dan na het volkomen eindigen van alle gods
dien toefeningen; 

dat des Zondags in genoemde gemeente o.a. 
godsdienstoefeningen worden gehouden: door 

L. & S. 1933. 

de Gereformeerde Kerk des zomers van 2½ 
uur n.m. tot 4 uur n.m. ; door de Gerefor
meerde gemeente des zomers van 10 uur v.m. 
tot 12 uur, van 3 uur n.m. tot 5 uur n.m. en 
van 6½ uur n.m. tot 8 uur n .m. en voorts des 
winters van 2 uur n.m. tot 4 uur n .m. en van 
5½ uur n.m. tot 7 uur n.m.; door de Neder
duitsch Gereformeerde gemeente des zomers 
van 10 uur v.m. tot 11.45 uur v.m., van 3 uur 
n.m. tot 4.45 uur n.m. en van 6½ uur n.m. 
tot 8 uur n.m.; en voorts des winters van 2 
uur n.m. tot 3.45 uur n.m. en van 51h uur 
n.m. tot 7 uur n.m. ; 

dat derhalve zoowel gedurende den tijd ge
legen tusschen 11.30 uur v.m. en 1.30 uur 
n.m. als gedurende den tijd, gelegen tusschen 
3.30 uur n.m. en 10 uur n .m., gedurende wel
ken volgens bovengenoemd artikel 21a het op 
Zon- en Feestdagen aan gezelschappen geoor
loofd zal zijn zich in vereeniging met muziek 
en zang door de stad te begeven, tijdstippen 
vallen aan te wijzen, waarop niet alle gods
dienstoefeningen volkomen geëindigd zijn; 

dat het zich in vereeniging met muziek en 
zang door de stad begeven onder om tandig
heden het karakter kan dragen van eene 
openbare vermakelijkheid, als in artikel 4 der 
wet van 1 Maart 1815 (Staatsblad n°. 21} be
doeld ; 

dat, aangez ien derhalve de bepaling van 
genoemd a rtikel 21a geacht moet worden in 
h are algemeenheid o .a. toe te laten het hou
den van eene openbare vermakelijkheid op 
tijdstippen, waarop niet alle godsd ienstoefe
ningen volkomen zijn geëindigd, die bepaling 
in strijd is met artikel 4 der wet van 1 Maart 
1815 (Staatsblad n°. 21}; 

Overwegende voorts, dat een a lgemeene be
paling, als vervat in artikel 21a der onder
werpelijke politieverordening, geldende voor 
alle Zon- en Feestdagen, nimmer kan zij n een 
uitzondering toegestaan op het verbod om op 
Zondagen en algemeene feestdagen openbare 
vermakelijkheden te houden, als in artikel 4 
der wet van 1 Maart 1815 (Staatsblad n°. 21} 
bedoeld; 

dat derhalve ook uit dien hoofde genoemd 
artikel 21a in strijd is met laatstgenoemde 
wetsbepaling; 

Gelet op art. 185 der gemeentewet; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

12 September 1933, n°. 23); 
Gelet op het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 22 September 1933, n°. 
16776, Afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Genoemd besluit van den raad der gemeente 

Neuzen van 21 April 1932 te vernietigen we-
gens strijd met de wet. . 

Onze JVIinister van Binnenlandsche Zaken is 
belast m et de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 26sten September 1933. 
WILHELMINA. 

D e Ministe1· -van Binnenlandsche Zaken, 
J. A. d e W i I cl e. 

( Uitgeg. 20 October 1933.) 

35 



1933 26-27 SEPTEMBER (S. 494-496) 546 

s. 494. 
26 September 1933. BESLUIT, houdende wij

ziging der algemeene voorschriften ter 
voorkoming van nadeel door de iepen
ziekte en den grooten en kleinen iepen
spintkever. 

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

Economische Zaken van 21 September 1933, 
Direct ie van den Landbouw, n°. 10856, afdee
ling 2 Domeinen; 

Gelet op artikel 3 der Boschwet 1922; 
Overwegende, dat het Ons wenschelijk voor

komt artikel 2 van de algemeene voorschriften 
ter voorkoming van nadeel door de iepen
ziekte (Graphium Ulmi, Schwarz.} en den 
grooten en kleinen iepenspintkever (Scolytus, 
Scolytus F. en Scolytus Multistriatus Mrsh} 
te wijzigen; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
I. artikel 2 van Ons besluit van 28 Maart 

1931 (Staatsblad n°. 136} , te lezen als volgt: 
l. Het is verboden tusschen 15 Maart en 

1 October iepenhout te laten I iggen, op ges ta
pe! d te houden of te vervoeren. 

Onze voornoemde Minister is bevoegd van 
zoodanig verbod geheel of gedeeltelijk en al 
dan niet voorwaardelijk ontheffing te ver
leenen. 

2. Dit verbod is niet toepasselijk op: 
a. geheel ontschorst hout; 
b. hout met een doorsnede kleiner dan 7 

centimeter of afkomstig van stammen of tak
ken met een doorsnede, kleiner dan 7 centi-
1neter; 

c. hout, dat onder water ligt ; 
d. hout, waarvan de schors in haar geheel 

met timmermanscarbolineum is bestreken of 
op andere door Onzen voornoemden Minister 
te bepalen wijze is behandeld. 

II. Dit besluit treed t in werking op 1 
October 19 33. 

Onze voornoemde Minister is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gewnden aan de Alge
meene R ekenkamer. 

's-Gravenhage, den 26sten September 1933. 
WILHELMINA. 

De .M:inister van Economische Zaken, 
T. J. V e r s c h u u r. 

(Uitgeg. 6 Oct. 1933.) 
s. 495. 
27 S eptember 1933. BESLUIT tot wijziging 

van de artikelen 3, 5, 6, 7 en 8 en tot 
bepaling van den dag van het inwerking 

. treden van de artikelen 1, 2, 5, 6, 8, 9 en 
10 van het Crisis-Graanbesluit 1933. 

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

Economische Za ken van den 24 Augustus 
1933, n°. 10567, Directie van den Landbouw, 
Afdeeling II; 

Gezien de artikelen 8, 9, lOb en 11 van de 
La ndbouw-Crisiswet 1933; 

Gehoord de Centrale Commiss ie, bedoeld in 
artikel 25 van de Landbouw-Crisiswet 1933 
(advies van den 28 Augustus 1933, n° . 43); 

Gehoord den Raad van State (advies van 
den 12 September 1933, n°. 37) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Mir,ister van den 26 September 
1933, n°. 15396, Directie van den Landbouw, 
Afdeeling II ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. 1. Artikel 3 van het Crisis-Graanbe

sluit 1933 wordt gelezen : 
,,De invoer van tarwe, rogge, maïs, gers1.. . 

haver, rijst, boekweit, darie (ook genaamd 
kafferkoorn) en milletzaad is slechts toege
staan aan een door Onzen Minister aan te 
wijzen Crisis-Organisatie." 

2. Artikel 5 van het Crisis-Graanbesluit 
1933 wordt gelezen: 

"Onverminderd het bepaalde bij het vorig 
artikel, is het verwerken van tarwe tot tarwe
meel of tarwebloem B en van rogge tot rogge
meel of roggebloem slechts toegestaan aan 
hem, die a ls georgan iseerde is aangesloten bij 
de stichting Nederlandsche Meelcentrale". 

3. Artikel 6 van het Crisis-Graanbesluit 
1933 wordt gelezen: 

" H et verwerken van meel of bloem, geheel 
of gedeeltelijk afkomstig van tarwe of rogge, 
is slechts toegestaan aan hem, die a ls geor
ganiseerde is aangesloten bij de stichting N e
derlandsche Meelcentrale." 

4. Artikel 7 van het Crisis-Graanbesluit 
1.933 wordt gel ezen: 

,,De invoer van aardappelmeel, sago, ta
pioca, arrowroot en andere soorten zetmeel, 
benevens hieruit of uit de in artike l 3 van 
dit bes lui t genoemde producten geheel of ge
deeltelijk bereid meel, bloem, stij fsel, glucose, 
dextrine, havennout, gort , grutten, macaroni , 
vermicelli , biscuit, beschuit, gebak, mout, mo
lenafvallen en bakkerija fvallen is slechts toe
gestaan aan een door Onzen Minister aan te 
wijzen Crisis-Organisatie". 

5. In artikel 8 van het Crisis-Graanbesluit 
1933 wordt het woord "vereeniging" vervan
gen door "stichting". 

6. De artikelen 1, 2, 5, 6, 8, 9 en 10 van 
het Crisis-Graanbesluit 1933 treden in werking 
met ingang van den dag, bedoeld in het vol
gend artikel. 

7. Dit besluit treedt in werking met in
gang van den tweeden dag na dien van zijn 
afkondiging. 

Onze Minister van Economische Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en in afschrift zal worden gezonden aan den 
Raad van State. 

's-Gravenhage, den 27sten September 1933. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken, 
T. J . Vers c huur. 
(Uitgeg. 30 September 1933.) 

s. 496. 

27 Septembe,· 1933. BESLUIT, waarbij met 
toepassing van artikel 24 der Comptabili
teitswet 1927 (Staatsblad n°. 259) restan
ten op enkele artikelen van het VIIde 
Hoofdstuk B der Rijksbegrooting voor het 
dienstjaar 1932 worden toegevoegd aan 
overeenkomstige a rtikelen van het VIIde 
Hoofdstuk B der Rijksbegrooting voor het 
dienstjaar 1933. 
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s. 497. 

28 September 1933. WET, houdende goed
keuring van het op 23 Maart 1933 te 
's-Gravenhage tusschen Nederland en Noor
wegen gesloten verdrag tot beslechting van 
gesch ill en door rechtspraak, arbitrage en 
verzoening. 

Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het op 23 Maart 1933 te 's-Gravenhage 
tusschen Nederland en Noorwegen gesloten 
Verdrag tot beslechting van geschillen door 
rechtspraak, arbitrage en verzoen ing, alvorens 
te kunnen worden bekrachtigd, ingevolge ar
tikel 58 der Grondwet de goedkeuring der 
Staten-Generaal behoeft en dat het voorts 
wenschel ijk is om de bevoegdheid voor te be
houden om de verdragen te bekrachtigen, 
waartoe de bepalingen van dit Verdrag aan
leid ing kunnen geven ; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. Het op 23 Maart 1933 te 's-Graven

hage tusschen Nederland en Noorwegen ge
sloten Verdrag tot beslechting van geschillen 
door rechtspraak, a rbitrage en verzoening, dat 
in afdruk nevens deze wet is gevoegd, wordt 
goedgekeurd. 

2. Wij behouden Ons de bevoegdhe id voor, 
de verdragen te bekrachtigen waartoe de be
pali ngen van d it Verdrag aanleid ing kunnen 
geven . 

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

tember 1933. 
WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlandsche Za.ken, . 
De Graeff. 
( Uitgeg. 17 October 1933.) 

Fransche tekst. 

Traité 1le règlement judlclalre, d'arbltrag·e 
et 1le conclllatlon entre les Pays -Bas 

et Ia N orvèg·e. 

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas 
et 

Sa 1ajesté Ie Roi de Norvège, 
an imés du désir de resserver les liens d'ami

t ié qui unissent les Pays-Bas et la Norvège et 
de favor iser Ie règlement pacifique, dans tous 
les cas, des différencls et conflits, de quelque 
nature qu' il s so ient, qu i vienclraient à d iviser 
les deux pays, 

ont réso l u de concl ure un traité à eet effet 
et ont nommé pour Leurs P lénipotentiaires 
respectifs, savoir : 

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas: 
J onkheer Frans Beelaerts van Bloklancl, Son 

M in istre des Affaires Etrangères; 
Sa Majesté Ie Roi de Norvège: 

Monsieur Jens Steenberg Bull, Chargé d'Af
fa ires de Norvège à La Haye; 

lesquels, après s'être communiqué leurs pleins 
pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due 
forme, sont convenus des dispositions suivan
tes: 

A rticle premier . Les Hautes Parties con
tractantes s'engagent réciproquement à ne re
chercher, clans aucun cas, autrement que par 
voie pacifique Ie règlement des l itiges ou con-

flits, de quelque nature qu' ils soient, qui vien
clra ient à s'élever entre les Pays-Bas et la 
Norvège et qui n'auraient pu être résolus, 
dans un délai raisonnable, par les procédés 
cliplomatiq ues orcl inaires. 

Art. 2. Tous les litiges, de quelque nature 
qu'i ls soient, ayant pour objet un dro it a llé
gué par une des Hautes Parties contractantes 
et contesté par l'autre, et qui n'auraient pu 
être réglés à l 'amiable par les procédés cl iplo
matiques orclinaires, seront soumis pour juge
ment soit à l a Cour permanente de J ustice 
internationale, soit à un Tribunal arb itral , 
ainsi qu' il est prêvu ei-après. Il est entendu 
que les litiges ci-clessus v isées comprennent 
notamment ceux que mentionne l 'ali néa 2 de 
l'article 13 du Pacte de la Société des Na
tions. 

Les contestations pour la solution desquelles 
une procédure spéciale est prévue par d'autres 
conventions en v igueur entre les Hautes Par
ties contractantes, seront réglées conformé
ment aux d ispos itions de ces conventions. 

Art. 3. Avant toute procédure devant la 
Cour permanente de J ustice internationale et 
avant toute procédure arb itrale, Ie li tige pour
ra être, d'un commun accord entre les Parties, 
soumis af in de concil iation à une Commiss ion 
internationale permanente, dite Commission 
permanente de conciliation, constitutée con
formément aü présent T raité. 

Art. 4. Si, dans Ie cas d'un des l itiges 
visés à l'article 2, les deux Parties n'ont pas 
eu recours à l a Comm iss ion permanente de 
conci l iation ou si celle-ci n'a pas réussi à con
cil ier les Part ies, Ie li t ige sera soum is d' un 
commun accord par vo ie de compromis soit à 
la Cour permanente de J ustice internationale 
qui statuera dans les condit ions et suivant la 
procédure prévues par son Statut, soit à un 
Tr ibunal arb itral qui statuera dans les con
d it ions et suivant la procédure prévues par la 
Convention de La Haye du 18 octobre 1907 
pour Ie règlement pacifique des conflits inter
nationaux. 

A cléfaut d'accord entre les Parties sur Ie 
choix de la juridiction, sur les termes du com
promis ou, en cas de procédure arbitrale, sur 
l a désignation des arbitres, l'une ou l 'au tre 
d'entre elles, après un préavis d'un mois, 
aura Ia facu l té de porter directement, par voie 
de requête, Ie litige <levant la Cour perma
nente de Justice internationale. 

Art. 5. S' il s'agit d 'une contestation do nt 
l'objet, d'après la législation intérieure de 
1 'une des Parties, relève de la compétence des 
tribunaux nationaux de celle-ci, Ie d ifférend 
ne pourra être soumis à la procédure prévue 
par Ie présen t Traité qu'après jugement passé 
en force de chose jugée et rendu dans des. 
délais raisonnables par l'autor ité j udiciaire 
nationale compétente. 

Art. 6. Si la sentence jud iciaire ou arbi 
trale déclara it qu'une décision prise ou une 
mesure ordonnée par une autorité jud iciaire 
ou toute autre autorité de l'une des parties en 
litige se trouve entiè1·ement ou partiellement 
en oppos ition avec Ie droit international, et si 
Ie droit constitutionnel de lad ite partie ne 
permettait pas ou ne permettait qu'imparfaite
ment d'effacer Jes conséquences de cette dé-
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c1s10n ou de cette mesure, les parties convien
nent qu'il devra être accordé par l a sentence 
judiciaire ou arbitrale, à l a partie lésée, une 
satisfaction équ ita ble. 

Art. 7. Toutes questions sur lesquelles les 
Hautes Parties contractantes seraient divisées 
sans pouvoir les résoudre à l 'amiable par les 
procédés diplomatiques ordinaires, questions 
<lont la solution ne pourrait êtr e recherchée 
par un jugement a insi qu'il est prévue par 
l'article 2 du présent traité et pour lesquell es 
une procédure de règlement ne serait pas déj à 
prévue par un traité ou .une convention en 
vigueur entre les P arties, seront soumises à 
la Commission permanente de conci liation qui 
sera chargée de proposer a ux Parties une so
lution acceptable et dans tous les cas de leur 
JJrésenter un rapport. 

A défaut d 'accord entre les P arties sur la 
requête à présenter à l a Commission, l'utte ou 
l 'autre d 'entre elles aura la faculté de sou
m ettre directement, après un préavis d'un 
mois, l a question à l adite Commission. 

D ans tous les cas, s' il y a contestation entre 
les Parties sur la question de savoir si Ie dif
férend a ou non la nature d ' un litige visé dans 
l 'articl e 2 et susceptible de ce chef d'être r é
sol u pa r un jugement, cette contestation sera, 
préalablemen t à toute procédure <levant l a 
Commiss ion perm a nente de conciliation, sou
mise à l a décision de la Cour permanente de 
Justice internationa le, d'accord entre les Hau
tes Parties contractantes ou à défaut d' accord 
à la requête de l'une d'entre elles . 

Art. 8. La Commission permanente de con
cili ation prévue par Ie présent T raité sera 
composée de cinq membres, qui seront dés ig
nés comme il suit, savoir: les Hautes P a rties 
contractantes nommeront chacune un Commis
saire choisi parmi leurs nationaux respectifs 
et désigneront d ' un commun accord les trois 
a utres Commissaires parmi les ressortissants 
de tierces Puissances; ces trois Commissaires 
devront être de nationali tés différentes et ne 
pas se trouver a u service d'une des H a u tes 
Parties contractantes. P armi eux Jes deux P a r
ties dés igneront Ie Président de la Commis
sion. 

Les Commissaires sont nommés pour trois 
ans; leur mandat est renouvelable. lis reste
ront en fonctions jusqu'à leur remplacement 
et, dans tous les cas, jusqu'à l'achèvem ent de 
leurs t rava ux en cours au moment de l 'expira 
tion de leur mandat. 

Il sera pourvu a ussi rapidem e nt que possi
ble et dans un déla i que ne devra pas excéder 
trois mais, aux vacances qui viendraient à se 
produire par suite de décès, de démission ou 
de quelque empêchement permanent ou tem
poraire en suivant Ie mode fixé pour les no
minations. 

Art. 9. L a Comm ission permanente de con
ciliation sera constituée dans les six mois qui 
suivront ['échange des ratifications du pré
sent Trai té . 

Si l a . nomination des membres de l a Com
mission à désigner en commun n'intervient 
pas da ns [ed it dé lai ou, en cas de remplace
ment, da ns les trois mois à compter de la va
cance du siège, Ie Président de la Cour per
manen te de Justice internationa le ser a prié 

par les deux Parties conjointement, ou pa r 
l'une d'elles, de procéder a ux nominations re
quises. Si Ie Président est empêché ou s'i l est 
ressortissant de l'une des Parties, Ie Vice
Président sera prié de procédei· à ces nomi
nations. Si oelu i-ci est empêché ou s' il est 
ressortissant de l 'une des Parties, Ie premie ,· 
des -autres j uges selon l 'ordre du ta blea u de 
la Cour qui n'est ressor tissant d' a ucune des 
P a rties sera prié de procéder à ces nomina
tions . 

Art. 10 . La Commission perm anen te de con
cil iation sera sa isie par voie de r equête adres
sée au Président dans les conditions prévues, 
selon les cas, par les a rticles 3 et 7. 

L a requête, après avoir exposé sommaire
m ent ]'objet du li t ige, contiendra l'invi tation 
à la Commission de procéder à toutes m esures 
propres à conduire à une conciliation. 

Si l a requête émane d'une seule des Par
t ies, e ll e sera notifiée par cell e-ci sans délai à 

l a Partie adverse. 
Art. 11. D ans un délai de 15 jours à comp

ter de l a date ou l 'une des H autes P arties 
contractantes aurait porté une contestation 
<levant la Comm iss ion permanente de concili a
tion, chacune des P arties pourra, pour !'exa
m en de cette contestation, remplacer son Com
missa ire par une personne possédant une com
pétence spéciale dans l a matière. 

L a P artie qui userait de ce droit en fera it 
immédiatement la notification à l'autre Par
t ie; celle-ci aura, da ns ce cas, la facu lté 
d 'ag1r de même dans un dél a i de 15 jours à 
compter de l a date ou la notification I ui sera 
parvenue. 

.Art. 12. L a Commission perm anente de con
c ili ation aura pour tàche d'élucider les ques
t ions en litige, de recueillir à eet effet toutes 
les info1·mations utiles pa r voie d ' enquête ou 
autrement et de s'efforcer de concilier les P ar
t ies . Elle pourra, après examen de ]'affaire , 
exposer aux P a rties les termes de ]' arrange
m ent qui lui paraî tra it convenable, et, s'il y 
a lieu, leur impartir un délai pour se pro
noncer. 

A la fin de ses travaux, la Commission 
dressera un r apport qui en constatera Ie ré
sultat et <lont un exemplaire sera remis à cha
cune des P a rties. Le rapport ne m entionnera 
pas s i les décisions de l a Commission ont été 
prises à l 'unanimité ou à la majorité. 

Les Parties ne seront j amais liées pa r les 
considérat ions de fa it, de droit ou autres aux
que lles la Commission se sera arrêtée. 

Sous réserve de la disposition de l'article 7, 
alinéa 3, les travaux de l a Commiss ion de
vront, à moins que l es Parties en conviennent 
différemment ou l a Commission juge indispen
sable de prolonger Ie dé! a i, être termi nés dans 
un délai de six rnois à comp ter du jour ou la 
Commission a ura été sa isie du li t ige. Si la 
Commissio n juge indispensable de continuer 
ses travaux a u delà de six mois, ell e com
muniquera les motifs aux deux Parties. 

Art. 13. A moins de stipulations spéciales 
contraires, l a Commission permanente de con
cili ation règlera elle-même sa procédure qui, 
dans tous les cas, devra être contradictoire. En 
matière d'enquêtes, la Cornmission, si ell e n 'en 
décide au trement à l'unanimité, se conformera 
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a ux di spos itions du Titre III (Commission in
ternationa le d' enquête) de l a Convention de 
La Haye du 18 octobre 1907 pour Ie règle
ment pacifique des oonflits internationau.x. 

Art. 14. L a Commission permanente de 
conciliation se réunira, sauf accord contra ire 
entre les Parties, au lieu dés igné par son 
Président. 

Art. 15. Les travaux de l a Comm ission 
· permanente de concil iation ne sont publics 
qu'en vertu d'une décision prise par l a Com
miss ion avec l 'assentiment des Parties. 

Les Hautes Parties contractantes s'engagent 
à ne pas publier Ie résultat des travaux de l a 
Commiss ion sans s'être préalablement con
sul tées. 

Art. 16. Les Parties seront représentées 
auprès de Ja Commission permanente de con
cil iation par des agents ayant mission de ser
vir d'interrnédiaire entre elles et l a Commis
sion; ell es pourront, en outre, se faire assister 
par des conseils et experts nommés par elles à 
eet effet et demander l' audition de toutes per
sonnes <lont Je témoignage leur paraîtrait 
uti le. 

La Commission aura, de son cóté, la fa
rulté de demander des explications orales aux 
agents, conseil s et experts des deux P arties, 
ains i qu'à toutes per onnes qu'elle jugerait 
utile de faire comparaître avec l'assentiment 
de leur Gouvernement. 

Art. 17. Sauf dispos itions contraires du 
présent Traité, les décisions de Ja Comm ission 
permanente de concili ation seront pr ises à l a 
majorité des v<>ix. 

La Commission ne pourra prendre de dé
cision portant sur Ie fond du différend que si 
tous les membres ont été dûment convoqués 
et si au moins tous les membre choisi s en 
commun sont présents. 

Art. 18. L es H autes P arties contractantes 
s'engagent à faciliter les travaux de l a Com
mis ion permanente de concil iation et, en par
ticul ier, à assurer à celle-ci l'assistance de 
leurs autor ités compétentes, à lui fournir dans 
la plus large mesure possible tous douments et 
informations utiles et à prendre les mesures 
nécessai res pour permettre à Ia Comm iss ion 
de procéder sur leur territoire à la citation 
et à l 'audition de témoins ou d' experts et à 
des transports sur les I ieux. 

Art. 19. Pendant l a durée des travaux de 
la Commission permanente de concili ation 
chacun des Commissaires recevra une indem
nité dont Ie montant sera arrêté d'un com
mun accord entre les Hautes Parties contrac
tantes qui en supporteront ch acune une part 
égale. 

Les frais générau.x occasionnés par Ie fonc
tionnement de l a Commiss ion seront répartis 
de la même façon. 

Art. 20. Dans tous les cas et notamment si 
l a question au su jet de laquelle Jes Parties 
sont divisées résulte d'actes déjà effectués ou 
sur Ie po int de ! 'être, la Cour permanente de 
Justice internationale statuant conformément 
à l 'article 41 de son Statut ou, selon Ie cas, 
Ie Tr ibunal arb itral , indiqueront dans Ie plus 
bref délai possible quelles mesures provisoires 
doivent être prises; la Commission perma
nente de conci liation pourra, s'il y a Ji eu, agir 
de même après entente entre les P a rties. 

Chacune des H a utes Parties contractantes 
s'engage à s'abstenir de toute mesure suscep
tible d'avoir une répemussion préjudiciable à 
l 'exécution de la décision ou aux arrange
ments qui seraient proposés par la Commis
sion permanente de concil iation et, en général, 
à. ne procéder à aucun acte de que]que nature 
qu' il so it susceptibl e d'aggraver ou d'étendre 
Ie d i ffé rend. 

Art. 21. Le présent Traité reste appl icable 
entre les H autes Parties contractantes encore 
que d' au tres Puissances a i ent également un 
intérêt dans Ie différend. 

Art. 22. Si quelque contestation venait à 
surgir entre les H autes Parties .contractantes 
relativement à l'interprétation du présent 
Trai té, cette contestation sera it portée <levant 
l a Cour permanente de J ustice internationale 
suivant l a procédure prévue dans l'article 4, 
alinéa 2. 

Art. 23. Le présent Tra ité sera ratifié. Les 
ratifications en seront échangées à Oslo aus
sitót que faire se pourra. 

Art. 24. Le présent Tra ité entrera en vi
gueur dès !'échange des ratifications e t aura 
une durée de di x ans à compter de son entrée 
en v igueur. S'il n'est pas dénoncé six mois 
avant l' expiration de cette période, il sera 
considéré comme renouvelé tacitement pour 
une nouvelle période de cinq ans et ainsi de 
sui te. 

Si , lors de l 'expiration du présent Traité, 
une procédure quelconque en vertu de ce 
Tra ité se trouva it pendante <levant la Com
m ission permanente de conciliation, <levant la 

.our permanente de J ustice internationale ou 
clevant Ie Tribuna l d'arbitrage, cette procé
dure serait poursuivie jusqu'à son achèvement. 

En foi de quoi les Plénipotentiaires sus
nommés ont signé Ie présent Traité et y ont 

apposé leurs cachets. 

Fait à La H aye en double exempl aire Ie 23 
mars 1933. 

s. 498. 

(L.S.) Beelaerts van Blokland. 
(L .S.) Jens Bull. 

28 Septembe,· 1933. WET tot verklaring van 
het algemeen nut der onteigening, met 
toepassing van de wet van 27 M aart 1915 
(Staatsblad n°. 171) , laatstelijk gewijzigd 
bij de wet van 8 Juli 1932 (Staatsblad 
n°. 342), van perceelen, erfd ienstbaar
heden en andere zakel ij ke rechten, nood ig 
voor het aanleggen van een verbindings
weg tusschen den R ijksweg en den Sleeu
wij kschen dij k te De W erken en Sl eeuwijk. 

s. 499. 

28 Septem ber 1933. WET tot verklaring vari 
het algemeen nut der onteigening, met 
toepassing van de wet van 27 Maart 1915 
(Sta,atsblad n°. 171) , laatstelijk gewijzigd 
bij de wet van 8 Juli 1932 (Staatsblad 
n°. 342), van perceelen, erfdienstbaar
heden en andere zakelijke rechten, noodig 
voor het verbreeden en verbeteren van den 
Varkenstraatschen dijk te Rockanje. 
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s. 500. 
28 September 1933. WET tot wijziging en 

verhooging van het negende hoofdstuk der 
Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1933. 
(](os ten van den Elect,·iciteitsraad.) 

s. 501. 

28 Septcmbe,· 1933. WET tot verk lar ing van 
het a lgemeen nut der onteigening van 
perceelen, erfdienstbaarheden en andere 
zakelij ke rechten, noodig voor uitbreiding 
der waterwinplaats van de provincie 
N oordholland ten behoeve van het ver• 
zorgingsgebied rnn het Provinciaal Wa. 
terleidingbedrijf van Noordholland in het 
district Laren. 

s. 502. 

28 Scptembe,· 1933. WET, houdende goed· 
keuring van het besluit van den Gouver. 
neu r.G neraal van Nederlandsch·l ndië tot 
va tste lli ng van h_et slot der rekening van 
u itgaven en ontvangsten van N ederlandsch. 
Indië over het dienstjaar 1928. 

s. 503. 

28 S evtembe,· 1933. WET, houdende goed· 
keuring van het besluit van den Gouver. 
neur.Generaal van Nederlandsch· l ndië tot 
vast tel ling van de begrootingsrekening 
der gezamenlijke Landsbedrijven over het 
dien tjaar 1930. 

s. 504. 

28 S ptembe,· 1933. WET, houdende toepas• 
selijkverklaring op Nederlandsch• l idië van 
het op 31 Me i 1929 te Londen ges loten 
internationaal verdrag voor de beveili ging 
van menschen levens op zee. 

Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alwo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelij k is, dat het den 31en Mei 
1929 te Londen tusschen Nederland, het Ge
meenebest van Australië, B elgië, B ritsch· 
Indië, Canada. Denemarken, Duitschland, Fin
land, Franki-ijk, het V ereenigd Koninkrijk van 
Grnot.Britannië en Noord-Ierland, den l er
:,chen Vrijstaat, I talië, Japan, Noorwegen, 

pa.nje, de Unie der ocialistische Sovjet-R e• 
publiel.l'n, de r enecnigde Staten van Am erika 
en Z weden gesloten internationaal verdrag 
voor de beveiliging van menschen levens op 
zee, toepasse lijk za l zijn op Nede,·landsch• 
Indië; 

Zoo i het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
"/!,'enig artikel. 

Wij behouden Ons voor om krachtens artikel 
62, le I id , van het den 3len Mei 1929 te 
Londen tusschen Nede,·land, het Gemeenebest 
van A,istratii!, België, Britsch·l ndië, Canada, 
Denemarken, Duitseltland, Finland, Franhijk, 
het Vereenigcl Koninkrijk van Groot•Britannië 
en Yoord- l erland, den l erschen Vrijstaat, 
I talW, Japan. Noorw egen, Spanje, de Unie 
der ociatistische S ovjet.Revublieken, de Ver
tenigcle Staten van A,nerika en Zweden ge• 

sloten verdrag voor de beveiliging van men. 
schenlevens op zee, aan de Regeering van het 
Vereeaigd Koninkrijk van Groot•Britannië en 
N 001·d- l erland kennis te geven, dat genoemd 
verdrag toepassel ijk zal zijn op Nederlandsch• 
Indië. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's.Gravenhage, den 28sten Sep• 

tember 1933. 
WILHELl\lINA. 

De Minister van Staat, 
Minister van Koloniën, 

H. Co I ij n. 
De Minister van B,iitenlandsche Zaken, 

De Graeff. 
( Uitgeg . 13 Octobe,· 1933.) 

s. 505. 

28 Septe1nbe1· 1933. BESLUIT tot vernieti• 
ging van artikel 8, tweede a linea, van het 
bij bes! uit van cl n raad der gemeente 
Haarl e,n van 27 April 1932 vastgestelde 
reglement van o,·de voor de ve rgaderingen 
van dien raad, voor zoovee l betreft de in 
die bepaling voorkomende woorden " ui t. 
gezonderd de Wethouders". 

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

Binnenl,ind che Zaken van 19 Augu tus 1933, 
n°. 10795, Afdeeling Binnenlandsch Bestuur, 
tot vernietiging van artikel 8, tweede alinea, 
van het bij bes! uit van den raad der gemeente 
Haarle,n van 27 April 1932 vastgestelde 
reglement van orde voor de vergaderingen van 
dien raad, voor zooveel betreft de in die be
paling voorkomende woorden "u itgezonderd 
de Wethouders" ; 

Overwegende: 
dat volgens artikel 8, tweede a li nea, van 

het bij besluit van den raad der gemeente 
Haa,·l e,n van 27 April 1932 vastgestelde regie. 
ment van orde voor de ve rgaderingen van 
dien raad - zulks in tegenstelling met het 
voorheen geldend voorschrift - de wethouders 
zij n uitgewnderd van het genot van presentie
ge ld voor het bijwonen van de raad vergade. 
ringen; 

dat, wanneer de raad overeenkomstig artikel 
64 der gemeentewet bepaalt, dat de raads. 
leden voor het bijwonen van zijn vergader in• 
gen een vergoeding zullen gen ieten, hierin 
alle leden behooren te deelen, ten ware hun 
zulks bij de wet mocht zijn verboden; 

dat zoodanig verbod voor de wethouders 
niet bestaat; 

dat ingevolge artikel 100, de rde lid, der 
gemeentewet, de wethouders, beha] ve hunne 
jaarwedde als zoodanig, geener le i inkomen, 
onder welken naam ook, uit de gemeentekas 
gen ieten, dan hetgeen verbonden is aan eene 
andere, hun opgedragen openbare gemeente• 
bediening; 

dat onder openbare gemeentebedieningen 
het lidmaatschap van den raad geacht moet 
worden te behooren; 

dat derhalve de wethouders, evenals de 
andere leden van den raad der gemeente 
Haarl rm. ingevolge artikel 8, tweede alinea, 
van bovengenoemd reglement aanspraak heb
ben op de vergoeding voor het bijwonen van 
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de ve l'gaderingen van dien raad en mitsdien 
de te hunnen aanzien in die bepaling gemaak
te uitzondering in strijd is m et de wet ; 

Gelet op al'tikel 185 der gemeentewet; 
Den R aad van State gehoord (advies van 

12 September 1933, n° . 22); 
Gelet op het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 26 September 1933, 
n°. 16775, Afdeeling Binnenlandsch Bestuur ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Artikel 8, tweede al inea, van bovengenoemd 

reglement van orde, voor zooveel betreft de 
woorden " uitgezonderd de Wethouders" te 
vernietigen wegens strijd met de wet. 

Onze l\'1inister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de ui t voering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal , worden gezonden aan 
den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 28sten September 1933. 
W ILH1'.LM1NA. 

De :Minister •van B innenlandsche Zaken, 
J. A . de W i Id e. 

(Uitgeg. 20 October 1933.) 

s. 506. 

28 S epternber 1933. BESLUIT tot bepaling 
van den aanvang van het in artikel 1 van 
het Crisis-Tuinbouwbesluit 1933 I bedoelde 
tijdvak ten aanz ien van vijgen, dadels, 
grape-fruits, meloenen, kanteloepen, fram-

bozen, aardbeien, kersen, bessen en alle fruit 
en zuidvruchten in toebereiden, doch niet 
gedroogden vorm, ten aanzien waarvan 
de aanvang van genoemd tijdvak nog niet 
is bepaald. 

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

Economische Zaken van 27 September 1933, 
n°. 15456, Directie van den Landbouw, Af
dee l ing II ; 

Gelet op artikel 10b van de Landbouw
C risiswet 1933 en op a rtikel 1 van het Crisis
Tuinbouwbesluit 1933 I; 

Gehoord de Centrale Commissie van Advies 
inzake de Landbouw-Crisiswet 1933 (advies 
van 21 September 1933, n°. 54); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Het tijdvak, bedoeld in artikel 1 van het 

Crisis-Tuinbouwbesluit 1933 I, vangt ten aan
zien van de navolgende producten aan met 
ingang van den dag na dien der afkondiging 
van dit bes luit; 

J 0 • vijgen, dadels, grape-fruits, meloenen 
en kanteloepen; 

2°. frambozen, aardbeien, kersen en bessen; 
3°. alle fruit en zuidvruchten in toeberei

den doch niet gedroogden vorm, ten aanzien 
waarvan het tijdstip van aanvang van het in 
al'tikel 1 van het Crisis-Tuinbouwbesluit 1933 
l bedoelde tijdvak nog niet is bepaald. 

Onze M inister van E conomische Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 28sten September 1933. 
WILHELMlNA. 

De Minister van E conomische Zaken, 
T. J. Vers c huur. 

(Uitgeg . 2 October 1933. ) 

s. 507. 

30 S epte1nber 1933. BESLUI1' tot wijziging 
van het Koninklijk besluit van den 18den 
November 1913, Staatsblad n°. 412, hou
dende bepalingen ter uitvoering van de 
artikelen l c, 18, 19 , 23 en 33 der Vogel
wet 1912 (zooals dit besluit is gewijzigd 
bij de Koninklijke besluiten van 4 Sep
tember 1922, Staatsblad. n°. 518, 8 Sep
tember 1928, Staatsblad n°. 363 en zooals 
de aldus gewijzigde tekst van het besluit 
door bijvoeging van dien tekst in zijn ge
heel opnieuw algemeen bekend is gemaakt 
bij het Koninklijk besluit van 17 December 
1928, Staatsblad n°. 464) . 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Gezien de wet van 23 September 1912 

(Staatsblad n°. 303), houdende bepalingen tot 
bescherming van in het wild levende vogels; 

Gelet op Ons besluit van den 18den Novem
ber 1913 (Staatsblad n° . 412) , houdende be
palingen ter uitvoering van de artikelen lc, 
18, 19, 23 en 33 der Vogelwet 1912, zooals dit 
besluit is gewijzigd bij Onze besluiten van 
4 September 1922 (Staatsblad n°. 518), 8 Sep
tember 1928 (Staatsblad n°. 363) en zooals de 
aldus gewijzigde tekst van het besluit door 
bijvoeging van dien tekst, in zijn geheel op
nieuw algemeen bekend is gemaakt bij Ons 
besluit van den 17den December 1928 (Staats
blad n°. 464); 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Economische Zaken van 23 Augustus 1933, 
Directie van den Landbouw, Afdeeling II, n° . 
9312; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 26 September 1933, n°. 55) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 28 September 1933, 
Directie van den L andbouw, Afdeeling II, 
n °. 11906; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
in Ons besluit van den 18den November 

1913 (Staatsblad n°. 412), houdende bepalin
gen ter uitvoering van de artikelen l c, 18, 19, 
23 en 33 der Vogelwet 1912, zooals dit besluit 
is gewijzigd bij Onze besluiten van 4 Septem
ber 1922 (Staatsblad n° . 518) en 8 September 
1928 (Staatsblad n°. 363) en zooals de aldus 
gewijzigde tekst van het besluit door bijvoe
ging van dien tekst in zijn geheel opnieuw 
algemeen bekend is gemaakt bij Ons besluit 
van 17 December 1928 (Staatsblad n°. 464) , 
de na volgende wijzigingen aan te brengen: 

Art. I. In a rtikel 7 wordt, in plaats van 
"1 October" en "15 December" respectievelijk 
gelezen: ,,16 October" en "31 October". 

Art. II. In artikel 8, 2e a linea, wordt in 
plaats van "tien 1\rieter11 en "twee Meter" 
respectievelijk gelezen: ,,vijf Meter" en "één 
Meter". 

Art. III. In artikel 12, 3e alinea, wordt 
in plaats van ,,tien Meter" en "twee Meter" 
respectievelijk gelezen: ,,vijf Meter" en "één 
Meter". 

Art. IV. H et besluit treedt in werking met 
ingang van 2 October 1933. 

Onze M inister van Economische Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
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en waarvan af chrift zal worden gewnden aan 
den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 30sten September 1933. 
WILHELMINA. 

De :Minister van Econo11,ische Zaken, 
T. J . Vers c huur. 

( Uitgeg . 30 Sept. 1933.) 

s. 508. 

30 September 1933. BESLUIT, houdende be
kendmaking van den tekst van de Land
bouw-Crisiswet 1933, zooals die wet is ge
wijzigd bij de wet van den 5den Augustus 
1933 (Staatsblad n°. 418). 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op gemeenschappelijke voordracht van Onze 

Ministers van Economische Zaken en van Fi
nanciën van den 19 September 1933, n°. 15201, 
Directie van den Landbouw, Afdeeling II, en 
van den 26 September 1933, n°. 94, Afdeeling 
Generale Thesaurie; 

Gelet op artikel 2 van de wet van den 5den 
Augustus 1933 (Staatsblad n°. 418) tot wijzi
ging van de Landbouw-Crisiswet 1933 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
den tekst van de Landbouw-Crisiswet 1933 

met de daarin door de wet van den 5den 
· Augustus 1933 (Staatsblad n°. 418) gebrachte 
wijzigingen algemeen bekend te maken door 
bijvoeging van dien tekst in zijn geheel bij dit 
besluit. 

Onze Ministers van Economische Zaken en 
van Financiën zijn belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal 
worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 30sten September 1933. 
WILHELM! A. 

De M inis ter van Economische Zaken, 
T. J . Verschuur. 

De Minister van Financiën, 0 u d. 
(Uitgeg. 13 Oct. 1933.) 

TEKST van de Landbouw-Grisiswet 1933, zoo
als hij luidt na de daarin bij de wet van 
den 5den Augustus 1983 (Staatsblad n°. 
418) gebrachte wijzigingen. 

Wij WILHELMINA, enz . .. . doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het noodzakelijk moet worden geacht, in 
de tegenwoordige buitengewone omstandig
heden bijzondere maatregelen te treffen .in het 
belang van den Landbouw a lsook om op dat 
gebied reeds getroffen maatregelen meer met 
elkander in verband te brengen; 

Zoo is het, dat Wij, den R aad van State, enz. 

§ l. Alge,neene bepaling. 
Art. 1. D eze wet verstaat onder: 
1 °. ,,Onze Minister": de met de Zaken van 

den Landbouw belaste Minister; 
2 °. ,,L andbouw" : naast akkerbouw en vee

houderij ook p luimveehouderij en tuinbouw, 
waaronder mede het kweeken van boomen, 
bloembollen en bloemen wordt begrepen, en 
de teelt van griendhout benevens elke andere 
tak van bodemcultuur, alsmede visscherij; 

3°. ,,de Commiss ie": de Centrale Commis
sie, bedoeld in artikel 27; 

4 °. ,,het Fonds": het L andbouw-Crisisfonds, 
bedoeld in artikel 2; 

5 °. ,,Crisisproduct": 
a. bollen en knollen van bloemgewassen, 

stroocarton en rund- en pluimvee; 
b. zuivelproducten, margarine en andere 

spijsvetten in den zin van artikel 1, onder 2°, 
3° en 4 ° der Crisis-Zuivel wet 1932, (Staats
blad n°. 290), varkens en varkensvleesch in 
den zin van artikel 1, onder 2° en 3° van het 
Crisis-Varkensbesluit 1932, tarwemeel en tar
webloem in den zin van artikel 1 van de 
Tarwewet 1931; 

c. de volgende producten, al dan niet ver
werkt: 

v isch, slachtpaarden, schapen, paarden- en 
schapenvleesch, rund- en kalfsvleesch, dier
lijke en plantaardige vetten en oliën, granen 
en zaden, aardappelen, aardappelmeel , suiker 
en suikerbieten, griendhout en riet, vlas, kip
pen- en eendeneieren, fruit, zuidvruchten en 
warmoezerijgewassen en producten van de 
bloementeelt en de boomkweekerij ; 

d. elk ander doOl" Ons a ls zoodan ig aange
wezen product van den Landbouw. 

§ 2. I nstelling van een Fonds. 
2. 1. Ten behoeve van steun aan den Land

bouw wordt een fonds ingesteld. 
2. Van dit fonds, genaamd "Landbouw

Crisisfonds", worden de inkomsten en de uit
gaven jaarlijks bij afzonderlijke begrooting 
vastgesteld. Het beheer van die begrooting 
wordt door Onzen Minister gevoerd. 

§ 3. Steunmaatregelen. 
3. De middelen van het Fonds worden, bin• 

nen de grenzen der daarvoor vastgestelde be
grooting, besteed tot middellijken of onmid
dell ij ken steun ten behoeve van door of van
wege Onzen Minister erkende producenten van 
Crisisproducten, een en ander, volgens door 
hem te stellen regelen. 

4. In daarvoor in aanmerking komende ge
vallen kunnen aan personen, die in den Land
bouw hun hoofdbestaan of een aanmerkelijk 
gedeelte van hun bestaan plegen te vinden, 
door Onzen Minister uit hot Fonds rentedra
gende credieten worden v rstrekt. De rente
voet, de termijnen binnen e lke de afloss ing 
moet geschieden, alsmede d voor de betaling 
van rente en aflo sing te stellen zekerheid 
worden door Onzen Minister geregeld, de Com
missie gehoord. 

5. Onze Minister kan, binnen de bij de 
vaststelling der begrootin { van het Fonds 
bepaalde grenzen, de Commiss ie gehoord, aan 
door hem daarbij aan te wijzen organen mach
tiging geven Crisisproducten aan te koopen, 
te verkoopen of den afzet daarvan te bevor
deren. Hij kan uit het Fo ds gelden aanwen
den tot het in- of buiten gebruik ste llen of 
houden van productiemiddelen, dan wel van 
instellingen ter verwerking of verhandeling 
van een Crisisproduct, indien zulks naar zijn 
oordeel tot verbetering van kwaliteit of afzet, 
tot beperking van productie of in het a lge
meen belang vun handel en nijverheid noo-
dig is. . 

6. T en laste van het Fonds komen: 
1 °. de uitgaven voortvloeiende uit alle 

maatregelen, welke tot steun aan Crisispro
ducten worden getroffen, met inbegrip van 
die, welke zijn geregeld: 
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a. bij of krachtens de Crisis-Zuivelwet 1932 
(Staatsblad n°. 290); 

b. bij of krachtens de Crisis-Varkenswet 
1932 (Staatsblad n°. 374) voor zoover die uit
gaven ten laste komen van het Stabilisat ie
fonds; 

2 °. de door Onzen Minister aan te wijzen 
kosten, verbonden aan de uitvoer ing van de 
Tarwewet- 1931. 

7. 1. Bij het bepalen van de steunbedragen 
worden, behoudens de eventueel voorgeschre
ven productiebeperkingen, de onmisbare pro
ductiekosten als grondslag genomen. 

2. Indien in een groep van ondernemingen 
meer dan één Cris isproduct wordt gesteund 
kan, nadat hierover de Commissie zal zijn 
gehoord, zoodanige korting op den steun wor
den toegepast als ter voorkoming van onge
wenschte cumulatie noodig wordt geacht. 

§ 4. Maatregelen tot regeling van de 
p,·oductie. 

8. 1 . Onze Minister is bevoegd aan het ver
leenen van steun ten behoeve van een Crisis
product zoodanige voorwaarden te verbinden 
als ter bereiking van het met eenige steun
regeling beoogde doel door hem noodzakelijk 
worden geacht. 

2. Onder de voorwaarden, bedoeld in het 
eerste lid, kan mede gesteld worden beperking 
van de voortbrenging of van den handel in 
eenig product volgens door Onzen Minister te 
stellen regelen. 

9. 1. Ongeacht het bepaalde in de Tarwewet 
1931, de Crisis-Zuivelwet 1932 (Staatsblad n°. 
290) en de Crisis-Varkenswet 1932 (Staatsblad 
n° ." 374) , kan door Ons, op voordracht van 
Onzen Minister, nadat daarover de Commissie 
zal zijn gehoord, voor een telkens door Ons te 
bepalen tijdvak, de voortbrenging van Crisis
producten alsook het in voorraad hebben, ver
voeren , bewerken en verwerken, waaronder 
mede zijn begrepen het oogsten of slachten, en 
verhandelen van zoodanige proqucten worden 
beperkt, verboden, of niet dan voorwaardelijk 
toegestaan. De desbetreffende bepalingen kun
nen voor verschillende districten alsook voor 
verschillende groepen van producenten van 
Crisisproducten verschillend I ui den. 

2. De voor de toepassing van deze bepaling 
noodige voorschriften worden door Onzen Mi
nister vastgesteld . 

10. Ongeacht het bepaalde in de Tarwewet 
1931, de Crisis-Zuivelwet 1932 (Staatsblad n° . 
.<:90) en de Crisis-Var-kenswet 1932 (Staatsblad 
n ° . 37 4), kan door Ons, ,,p voordracht van 
Onzen Minister, nadat daarover de Commissie 
zal zijn gehoord, voor een telkens door Ons te 
bepalen tijdvak de uitvoer van Crisisproducten, 
voor zoover dit in het be lang van de prijsvor
ming in het bui tenla nd noodig wordt geacht, 
worden beperkt, verboden, of niet dan voor
waardelijk toegestaan. Als voorwaarde kan 
onder meer gesteld worden inlevering van het 
geheel of een gedeelte van de niet ten uitvoer 
toegelaten hoeveelheid van het Crisisproduct. 
De mogelijke opbrengst van het ingeleverde 
Crisisproduct komt geheel of gedeeltelijk ten 
bate van het Fonds. 

11. 1. Door Ons kan, op gezamenlijke voor
dracht van Onzen Minister en van Onzen Mi-

' nister van Financiën, nadat daarov.er de Com-
1 missie zal zijn gehoord, worden bepaald , dat 

de invoer van Crisisproducten slechts is toe
gestaan tegen betaling van een door Onzen 
Minister telkens voor een door hem te bepalen 
tijdvak vast te stell en bedrag per door hem 
daarbij te noemen eenheid. 

2. Het bedrag, in het vorig lid bedoeld, 
wordt wanneer het betreft een Crisisproduct, 
dat ook in het binnenland wordt geteeld, zoo
dan ig vastgesteld, dat het verschil tusschen 
den prijs van het Crisisproduct in het binnen
land en op de wereldmarkt, voor zoover dat 
verschil het gevolg is van de door Overheids
maatregelen bewerkte prijsverhoogmg in het 
binnenland, zooveel mogelijk wordt opgeheven. 

3. De voor dé uitvoering van het in de vo
rige leden van dit artikel bepaalde noodi ge 
voorschriften worden door Onzen Minister 
vastgesteld. 

12. 1. Ongeacht het bepaalde in de Tarwe
wet 1931, de Crisis-Zuivelwet 1932 (Staatsblad 
n°. 290) en de Crisis-Varkenswet 1932 (Staats
blad n°. 374) kan door Ons op voordracht van 
Onzen Minister, nadat daarover de Commissie 
zal zijn gehoord, voor een telkens door Ons te 
bepalen tijdvak, worden bepaald, dat de in
of uitvoer van Crisisproducten slechts is toe
gestaan aan een of meer door of vanwege Ons 
aan te wijzen rechtspersoonlijkhe id bezittende 
lichamen. 

2. Door Ons worden, op voordracht van 
Onzen Minister, nadat daarover de Commissie 
zal zijn gehoord, algemeone regelen gesteld, 
betreffende de eischen, waaraan een rechts
persoonlijkheid bezittend lichaam moet vol
doen, om te worden aangewezen a ls rechtsper
soonlijkheid bezittend lichaam, als bedoeld in 
het vorig l id van dit artikel. 

13. Door Ons worden, op voordrach t van 
Onzen Minister, nadat daarover de Commissie 
,al zijn gehoord, algemeene regelen gesteld, 
volgens welke als voorwaarde, bedoeld in de 
artikelen 8, 9 en 10, mede de verplichting tot 
het aangesloten zijn bij een door of vanwege 
Ons aan te wijzen rechtspersoonlijkheid bezit
tend lichaam kan worden gesteld. 

§ 5. H effing en en ande,·e inkornsten van het 
Fonds. 

14. Door Ons worden op gezamenlijke voor
dracht van Onzen Minister en Onzen Minister 
van Financiën, nadat daarover de Commissie 
zal zijn gehoord, algemeene regelen gesteld, 
volgens welke a ls voorwaarde, waaronder 
krachtens de a rtikelen 9 en 10 het voortbren
gen, in voorraad hebben, vervoeren, verwer
ken, verhandelen of uitvoeren van een Crisis
product kan worden toegestaan, mede de be
taling van een geldsom kan worde n gesteld. 

15. Ten bate van het Fonds komen: 
1 °. a lle inkomsten, uit deze wet voortvloei

ende, met inbegrip van die, welke: 
a. ingevolge de bij of krachtens de Crisis

Zuivelwet 1932 (Staatsblad n°. 290) gestelde 
bepalingen ten goede komen aan het Crisis
Zuivelfonds ; 

b. ingevolge de bij of krachtens de Cris is
V arkenswet 1932 (Staatsblad n°. 374) gestelde 
bepalingen ten goede komen aan het Stabili
satiefonds; 
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2 °. een door Onzen Minister te be pal en 
percentage van het verschil tusschen de gel 
delijke opbrengst van de ingevolge de Tarwe
wet-1931 gesteunde inheemsche tarwe en de 
waarde daarvan berekend naar een of moor 
door Onzen Minister aan te wijzen buiten
landsche noteeringen. 

§ 6. Begrooting en rekening van het Fonds. 

16. 1. Het begrootingsjaar van het Fonds 
is het kalenderjaar. 

2. Op de begrooting en op de rekening van 
het Fonds zijn toepasselijk de bepalingen, 
welke de Comptabiliteitswet 1927 (Staatsblad 
n°. 259) bevat, ten aanzien van de Rijksbe
grooting en de Rijksrekening, voor zoover 
daarvan bij deze wet niet wordt afgew ken. 

17. Tot de inkomsten van den gewonen 
dienst van het Fonds behooren onder meer: 

a. de krachtens deze wet geheven rechten; 
b. de baten, voortvloe iende uit de Crisis

Zuivel wet 1932 (Staatsblad n°. 290) en die, 
voortvloeiende uit de Crisis-Varkenswet 1932 
(Staatsblad n° . 374), voor zoover deze ton 
goede komen van het Stabilisatiefonds; 

c. het in artikel 15, onder 2° ., bedoelde 
gedeelte van de geldelijke opbrengst der inge
volge de Tarwewet-1931 gesteunde inheemsche 
tarwe; 

d. de opbrengst van ten bate van het Fonds 
verkochte producten; 

e. de rente van ten I aste van het Fonds 
verstrekte credieten; 

/. de rente, volgens de rekening-courant, 
bedoeld in artikel 24; 

g. de bijdrage door het Rijk aan het Fonds 
verstrekt; 

h . het voordeel ig slot van den gewonen 
dienst van de laatst afgesloten rekening van 
het Fonds; 

i. de waarde van de aan het einde van het 
begrootingsjaar aanwezige producten. 

18. Tot de uitgaven van den gewonen dienst 
van het Fonds behooren onder meer: 

a. de uitkeeringen wegens steun, ten be
hoeve van eenig ptoduct; 

b. 1 °. uitgaven, voortvloeiende uit de Cri
sis-Zuivel wet 1_,32 (Staatsblad n°. 290) en die, 
voortvloe iende uit de Crisis-Varkenswet 1932 
(.S.taatrlflad n°. 3"74), voor zoover deze ten laste 
komen van het Stabilisatiefonds; 

2° . de door Onzen Minister aan te wijzen 
kosten, verbonden aan de uitvoering van de 
Tarwewet 1931; 

c. de uitgaven voor aankoop van producten; 
d. de kosten van admin istrat ie en toezicht, 

welke de uitvoering van deze wet medebrengt; 
e. de rente, volgens de reken ing-courant, 

bedoeld in artikel 24; 
/. de uitkeer ing aan het Rijk wegens terug

gaaf van bijdragen aan het Fonds verstrekt; 
g. het nadeelig slot van den gewonen dienst 

van de laatst afgesloten rekening van het 
Fonds; 

h. de waarde van de aan het begin van het 
begrootingsjaar aanwezige producten. 

19. 1. Tot de inkomsten van den kapitaal
dienst van het Fonds behooren onder meer: 

a. de aflossing van ten laste van het Fonds 
verstrekte credieten; 

b. de uit 's Rijks kas aan het Fonds ver-

strekte voorschotten, dienende tot crediet-ver
leening aan eenigen tak van land- of tuin
bouw; 

2. Tot de uitgaven van den kapitaaldienst 
van het Fonds behooren 011der meer: 

a. de uitgaven wegens ten laste van het 
Fonds aan eenigen tak van land- en tuinbouw 
verstrekte credieten; 

b. de terugbetaling aan het Rijk op de 
voorschotten, bedoeld onder lid 1, sub b, van 
dit artikel. 

20. Onze Minister zendt binnen vier maan
den na afloop van het begrootingsjaar, de 
rekening van het Fonds aan Onzen Minister 
van Financiën ter onderwek toe. 

21. 1. Onze Minister van Financiën zendt 
binnen zes maanden na afloop van het begroo
t ingsjaar de rekening van het Fonds aan de 
Algemeene Rekenkamer ter goedkeuring toe, 
onder bijvoeging van de opmerkingen, waartoe 
zijn onderzoek hem aanleiding heeft gegeven. 
Hij doet van zijn bij de rekening gevoegde 
opmerkingen mededeeling aan Onzen Minister. 

2. De Algemeene Rekenkamer zendt de 
door haar goedgekeurde rekening aan Ons toe, 
onder bijvoeging Yan hare opmerkingen, welke 
bij de aanbieding der rekening aan de Staten
Generaal worden overgelegd. 

3. Bestaat er bij de Algemeene R ekenkamer 
bezwaar tegen de goedkeur ing van de rekening 
van het Fonds, dan geeft zij hiervan kennis 
aan Onzen Minister met uitnoodiging het noo
dige te verrichten, teneinde haar bedenkingen 
op te heffen. 

4. Onze Minister is verplicht binnen een 
maand na ontvangst van de in het vorig lid 
bedoelde mededeeling, dat bezwaren tegen· de 
goedkeuring zijn gerezen, de Algemeene R e
kenkamer in kennis te stell en met hetgeen tot 
opheffing van de bezwaren leiden kan. 

5. De Algemeene Rekenkamer kan den in 
het vierde lid genoemden termijn tweemaal 
met ten hoogste een maand verlengen, hetzij 
op verzoek van Onzen Minister, hetzij op 
grond, dat zij , hetgeen tot opheffing der be
zwaren is medegedeeld, niet voldoende acht en 
Onzen Minister alsnog nader in de gelegenheid 
wenscht te stellen tot opheffing van het gere
zen bezwaar. 

6. Na afloop van den in de vorige zinsne
den bedoelden termijn, neemt de Al gemeene 
Rekenkamer haar eindbesliss ing, waarvan zij 
- indien zij niet tot goedkeuring overgaat -
tegen ontvangbewij mededeel ing doet aan 
Onzen Minister. 

22. Blijft de Algemeene Rekenkamer bij 
haar e indbeslissing bezwaar maken tegen de 
goedkeur ing van de rekening van het Fonds, 
dan wordt, tenzij inmiddels omtrent het be
zwaar tegen die goedkeuring een regeling naar 
genoegen van het College is getroffen, binnen 
drie maanden, nadat die beslissing ter kennis 
van Onzen Minister is gebracht, bij de Staten
Generaal een voorstel van wet inged iend, hou
dende de bepaling, dat de reken ing van het 
Fonds alsnog door de Algemeene Rekenkamer 
zal worden goedgekeurd. 

23. 1. Het beheer van de kasmiddelen van 
het Fonds wordt admin istratief afgescheiden 
van het beheer der overige ka middelen van 
het Rijk. 
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2. De door het Fonds benoodigde kasm id
delen worden uit 's R ijks Schatkist verstrekt ; 
de overtoll ige kasmiddelen van het Fonds wor
den in 's R ij ks Schatkist gestort. 

24 . 1. Van de geldelij ke bet rekking tus
schen het R ij k en het Fonds, voortvloe iende 
uit de bepalingen dezer wet, wordt door Onzen 
M inister van Financiën en door he t Fonds een 
rekeningcourant aangehouden . 

2. Onze M inister van Financiën stelt j aar
lij ks vast het percentage van de r ente, welke 
in de rekening-courant, bedoeld in het vorig 
lid , za l worden berekend. 

25. 1. De A lgemeene R ekenkamer houdt ter 
p laatse waar de boekhouding van het Fonds 
wordt gevoerd, voor zoove r haar di t noodi g 
voorkomt, toezicht op de ju isthe id der bedra
gen, welke ten laste van en ten bate van het 
Fonds worden gebracht. Zij onderzoekt a l daa r 
de boeken, rekeningen, verantwoordingen, be
wijsstukken en verdere bescheiden, zooals zij 
dat noodig acht voor het u itvoeren van de taak 
h aa r bij de wet opgedragen. 

2. All e bewijzen en bescheiden, van welken 
aard ook, de boekhouding en de admin ist ratie 
betreffende, blijven berusten ter plaatse, waa r 
Onze M in iste r d it ten behoeve va n de boek
houding van het Fonds bepaalt. 

26. H et bepaalde in de a rtikelen 27, 28, 29, 
tweede, derde, v ie rde en vij fde lid , 31 tot en 
met 38, 76 tot en met 83 der Comptabili te its
wet 1927 (Staatsblad n ° . 259} is op het Fonds 
n iet van toepass ing. 

§ 7. Organen van bijstand en advies. 

27. 1. E r wordt ingesteld eene Centrale 
Commiss ie, welke bevoegd is e igener beweging 
a dvies te geven en, behoudens gevall en van 
zeer dringenden aard, gehoord wordt over a ll e 
Onze beslui ten, we lke krachtens· deze wet of 
krachtens de in ·artikel 15 genoemde wetten 
" ·orden genomen. Desgevraagd ve rl eent de 
Cent rale Commissie. bijstand bij de uitvoer ing 
dezer maátregelen en wetten. 

2. De Commissie bestaa t uit ten minste 7 
leden en ten hoogste 15 leden. 

3. De leden der Comm issie worden door 
Ons benoemd op voordracht van Onzen Minis
te r , behoudens één l id , da t door Ons wordt 
benoemd op voordracht van Onzen M inister 
van Financiën. De R egeeri ngscommissaris voor 
de hulpver leening aan de melkveehouder ij , de 
R egeeringscornm issaris voor de ui tvoering van 
de Cris is-Va rkenswet 1932 en de R egeer ings
comm issa ri s voor de ui tvoering van de Ta rwe
wet-1931 zijn ambtsha lve l id der Comm iss ie. 

4. De Comm iss ie brengt hare adv iezen 
rechtstreeks u it aan Onzen M iniste r. E lk ad
vies wordt vastgeste ld bij meerderhe id van 
stemmen. I eder li d is bevoegd van zijne afw ij 
kende meening bij afzonderlijke nota aan 
Onzen Min iste r te doen blijken. 

5. B ij algemeenen maatregel va n bestuur 
worden nadere regelen geste ld ten aanzien 
van de bevoegdheid , samenstell ing, benoeming 
en werkwijze de r Commissie. 

6. In den a l gemeenen maa t regel van be
stuur, bedoeld in het vori ge l id , worden ook 
regelen gesteld voor de inste lli ng va n di stri cts
commissies, en zoo noodi g van plaatse lij ke 

commiss ies, welke aa n de Commissie advies 
ui tbrengen en bijstand verleenen. 

7. De g renzen der in het vorige lid be
doelde distr icten worden door Onzen Minister 
bepaa ld. 

28. De besturen der provinciën en gemeen
ten zij n verplicht Onzen Iinister bij de uit
voer ing van deze wet huuue medewerking te 
verleenen. 

§ 8. B epalingen, betreff ende de Crisis-Zui·vel
()entrale en de N ederlandsche Varkenscent1·ale. 

29 . A lle beslui ten van de Ci-isis-Z uivel
Cen tra le en van de N ederl andsche Va rkens
cent rale, welke geldelijke gevolgen of eenig 
rech tsgevolg kunnen hebben, voor zoo ver die 
beslu iten nader bij algemeenen maatregel van 
bestuur zijn a angewezen, behoeven de mach
t iging va n Onzen Min ister , de Commissie ge
hoord. 

§ 9. Sancties en Straf bepalingen. 

30 . Onze Minister is bevoegd bij overtreding 
van door hem, krachtens deze wet gegeven 
voorschriften en bij vaststell ing van bedri eg
l ij ke handel ingen dengene, die zich naar het 
oordeel des Ministers daaraau schuldig maakt, 
van steuu geheel of gedeeltel ij k voor bepaal
den of onbepaa lden t ij d uit te si u iten. 

31. 1. Hij , die handelt in strijd met een der 
krachtens deze wet vastgeste lde voorschri ften 
of met eene voorwaarde, a ls bedoeld in de 
a r tikelen 8, n en 10, word t gestraft met hech
ten is va n ten hoogste een jaar of geldboete 
van ten hoogste f 10,000. 

2. H et feit wordt beschouwd a ls eene over-
treding. , 

3. Voorwerpen, den veroordeelde toebehoo
i-ende, waarmede of ten a anzien waa r van de 
overtreding is gepleegd, kunnen worden ver
beu rd verkla ard. 

4. De rech ter ka n de openbaarma king van 
ó jn u itspraa k ge lasten. 

32. Indien de over tredi ngen, bij deze wet 
strafbaa r gesteld, zij n gepleegd door of van
wege eene naamlooze vennootschap, eene coö
peratieve of a ndere rech tspersoonlij kheid be
zittende vereeniging of eene stich ting , wordt 
de strafvervolg ing ingesteld en de straf uit
gesproken tegen de leden van he t bestuur. 
Geen stra f wordt u itgesproken tegen hem , 
va n wien blijkt, da t de overtreding buiten 
zij n toedoen is gepl eegd. 

33. Met het opsporen va n de overtredin
gen, bij deze wet strafbaar gesteld, zijn belast , 
beha lve de bij a rtikel 141 van het Wetboek 
van Stra fvordering aangewezen ambtenaren: 

a. de ambtenaren van R ijks- en gemeente
poli t ie; 

b. de ambtenaren v an invoerrechten en ac
cij nzen ; 

c. zij , d ie daartoe door Onzen M in ister zij n 
aangewezen. 

34. 1. De ambte naren, in he t voorgaande 
a rt ikel bedoeld , zij n te a llen t ijde bevoegd ter 
inbeslagneming de uitlevering te vorderen van 
nll e voorwerpen, die kunnen di enen om de 
wa arheid aa n den dag te brengen. 

2. Zij kunnen te a llen t ijde inzage vorde
ren va n a lle bescheiden, d ie op zoodanige voor
werpen betrekking hebben. 
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35 . 1. Zij zijn tot het opsporen van de 
overtredingen, bij deze wet strafbaar gesteld, 
bevoegd elke plaats, daaronder begrepen be
sloten lokalen, erven en woningen te betr&
den. 

2. Indien hun de toegang wordt geweigerd, 
,·erschaffen zij zich dien desnoods met i nroe
ping van den sterken arm. 

3. In woningen treden zij tegen den wi l 
van den bewoner niet binnen dan op vertoon 
van een bijzonderen schriftel ij ken la t van 
den commissaris van politie, en in gemeenten, 
waar geen commi saris is, van den burgemees
ter. Van dit binnentreden wordt binnen twee
maal vier en twintig uren proces-verbaal op
gemaakt. Daarin wordt mede van het tijdstip 
van het binnentreden en van het daarmed 
beoogde doel melding gemaakt. 

§ 10. Sl ot- en overgangsbepalingen. 

36. 1. De bepalingen dezer wet treden in 
werking op door Ons vast te stellen tijdstip
pen. 

2. Deze wet kan worden aangehaald als 
Landbouw-Crisiswet, met vermelding van den 
jaargang van het Staatsblad, waarin zij is ge
plaatst. 

3. Zoo spoedig mogelijk wordt een wets 
ontwerp ingediend, strekkende om in de Crisis
Zuivelwet 1932 (Staatsblad n°. 290), de 
Crisi -Varkenswet 1932 (Staatsblad n•. 374) 
en de Crisis-Uitvoerwet 1931 (Staatsblad n°. 
553) zoodanige wijzigingen aan te brengen 
als in verband met deze wet wordt vereischt. 

37 . 1. a de inwerkingtreding van een be
sluit door Ons krachtens artikel 1, onder 5° d, 
genomen, wordt onverwijld een voorstel van 
wet tot voorzien ing van het in Ons bes! uit be
paalde aan <le Tweede Kamer der Staten
Generaal gezonden. 

2. Indien het voorstel tot wet wordt ver
heven, houdt tegelijk met de inwerkingtreding 
Ons bes\ uit op van kracht te zijn. 

3. Indien het voorstel wordt ingetrokken 
of indien een van de beide Kamers der Staten
Generaal tot niet-aanneming van het voor
stel besluit, wordt Ons besluit onverwijld in
fl'etrokken. 

38. 1. ra het vaststellen van eene bepa
ling al bedoeld in artikel 9, 10, 11 of 12, 
wordt daarvan zoo spoedig mogelij k door On
zen Minister mededeeling gedaan aan de 
Staten-Generaal , vergezeld van eene toelich
ting. 

2. Driemaandelijks wordt door Onzen Mi. 
nister aan de Staten-Generaal verslag uitge
bracht over de toepassing der krachtens de 
artikelen 9, 10, 11 en 12 getroffen maat
regelen. 

39 . Bij het volledi,r in werking treden van 
deze wet treden het Crisis-Zuivelfonds en het 
, tabilisatiefonds van rechtswege in liquidatie. 
Het batig of nadeelig saldo na vaststelling der 
liquidatierekening komt ten bate of ten laste 
van het Fonds. 

40. Zoo spoedig mogelijk na het in werking 
treden van deze wet worden alle baten en 
losten, betreffende alle overige reeds getrof
fen steunmaatregelen ten behoeve van den 
land- en tuinbouw, naar het Fonds overge
bracht. 

41. 1. Door Ons kan, op voordracht van 
Onzen Minister, in bijzondere gevallen van 
door Ons krachtens deze wet gestelde voor
schriften ontheffing worden ver leend. 

2. Onze Minister kan in bijzondere door 
hem te beoordeelen gevall en van door bem 
krachtens deze wet gestelde voorschriften ont
heffing verleenen. 

42. Wij behouden Ons de bevoegdheid voor 
ter bevordering van een goede uitvoering van 
deze wet nadere regelen te steil en. 

43. Zoodra de heerschende buitengewone 
tijdsomstandigheden hebben opgehouden te be
slaan, zal aan de Staten-Generaal een voor
stel van wet worden gedaan, waarbij de in
trekking van deze wet, zoomede de overgang 
tot den normalen toestand wordt geregeld. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 5den Mei 

1 1933. 
WILHELMINA. 

De Minister van Econo11iische Zaken 
en Arbeirl, 

•r. J. Vers c h u u r. 
D e M inister van Financiën, De Geer. 

( Uitgeg. 9 M ei 1933.) 

Behoort bij Koninklij k beslui t van den 30 
September 1933 (Staatsblad n°. 508). 

Ons bekend, 
De Minister van Economische Zaken, 

T. J . Vers c h u u r. 
De M inister van Financiën, 0 u d. 

s. 509. 

2 October 1933. BESLUIT, houdende het 
verleenen van medewerking door het 
Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en 
Telefonie aan het inzamelen van gelden 
ten behoeve van het Nationaal Crisis
comité. 

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

Binnenlandsche Zaken van den 27 eptember 
1933, n°. 3, Hoofdbestuur der Posterijen, Te
legrafie en Telefonie, strekkende om den 
dienst der posterijen med werking te doen 
verleenen bij de inzameling van gelden ten 
behoeve van het Nationaal Crisiscomité; 

Gelet op artikel 23bis der Postwet (Staats
blaiL 1919, n° . 543), laatstelijk gewijzigd bij 
de wet van 4 F ebruari 1932 (Staatsblad n°. 
32); 

Hebben goedgevonden en ve,·staan: 
te bepalen als volgt: 

Een ig artikel. 
Aan het Nationaal Crisiscomité te 's-Gra

venhage wordt vergunn ing verleend voor de 
inzameling van gelden ten behoeve van dat 
comité gebruik te maken van bijzondere brief
kaarten, uitgegeven ingevolge Ons besluit van 
den 9 April 1932 (Staatsblad n•. 160), waarop 
door de afzenders één of meer ongebruikte 

ederlandsche postzegel kunnen worden ge
hecht, waarvan de waarde bestemd is om aan 
genoemd comité ten goede te komen. · 

Door het Staatsbedrijf der Posterijen, Tele
grafie en Telefonie wordt, onverminderd het 
bepaal de in de derde alinea van artikel 2 van 
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Ons vorenaangehaald besluit, aan het in het 
vorige lid genoemde comité voor iedere brief
kaart uitgekeerd een bedrag, hetwelk gelijk is 
aan de totale waarde van den daarop voor
komenden zegelafdruk en de op de briefkaart 
gehechte postzegels, na aftrek van het voor 
die briefkaart verschuldigde port. 

Deze uitkeering heeft plaats enkel ten aan
zien van de bijzondere briefkaarten , welke 
ui terlijk 1 Februari 1934 bij het Hoofdbestuur 
der Posterijen, Telegrafie en Telefonie zijn 
ingeleverd. 

De kaarten, waarop de postzegels zijn ge
hecht, worden door het comité ter beschik
king gel aten van het Staatsbedrijf. 

Als vergoeding voor de administratiekosten, 
welke voor het Staatsbedrij f uit deze regeling 
voortvloe ien, betaalt meergenoemd comité aan 
het bedrijf een recht van f 1 per 1000 in
ge leverde briefkaarten. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
bel ast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 2den October 1933. 
WILHELlVlINA. 

De Ministe,· ·van Binnenla.1ul.sche Zaken, 
J . A. de W i Id e. 

(Uitgeg. 13 Octob e,· 1933 .) 

s. 510. 

2 October 1933. BESLUIT tot wijzig ing van 
het Koninklijk besluit van 1 Augustus 
1924 (Staatsblad n°. 397), tot nadere vast
stelling der voorwaarden voor de opne
ming en verpleging van krankzinnigen in 
's Rijkskrankzinnigengestichten te Wo en
sel en te G,•ave. 

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

Binnenlandsche Zaken van 10 Juni 1933, n°. 
4960, a fd eeling Armwezen, en van Onzen Mi
nister van Justitie van den 24sten Juni 1933, 
lste Afdeeling C, n°. 809; 

Gelet op artikel 10 der wet van 27 April 
1884 (Staatsblad n°. 96), laatstelijk gewijzigd 
bij de wet van 31 Mei 1929 (Staatsblad n°. 

' 275); 
Den R aad van State gehoord (advies van 

12 September 1933, n°. 21); 
Gelet op het nader rapport van Onze voor

noemde M inisters van 22 September 1933, 
n°. 8452, afdeeling Armwezen, en van 28 
September 1933, l ste afdeeling C, n°. 817; 

Hebben goedgevonden ·en verstaan: 
te bepalen: 
Art. I. Met ingang van 1 Juli 1933 wordt 

het eerste lid van artikel 4 der voorwaarden 
voor de opnem ing en verpleging van krank
zinnigen in 's Rijksgestichten te Wo ensel en te 
Grav•e, nader vastgesteld bij Ons besluit van 
1 Augustus 1924 (Staatsblad n° . 397), als 
volgt gelezen: · 

" Geschiedt de verpleging in het gesticht 
zelf, zoo bedraagt het verpleeggeld f 2.35 per 
dag. Geschiedt de verpleging in eene woning, 
bedoeld in artikel 35a der wet, zoo bedraagt 
het verpleeggeld f 1.85 per dag." 

Art. II. Artikel 5 van dezelfde voorwaar
den wordt gelezen a ls volgt: 

,,De voldoening der verpleeggelden ge
schiedt kwartaalsgewijze op de postrekening 

van het gesticht en wel over het eerste kwar
taal van ieder jaar vóór 6 April, over het 
tweede kwartaal vóór 6 Juli , over het derde 
kwartaal vóór 6 October, over het vierde kwar
taal vóór 6 J anuari daaraanvolgende. 

Bij overlijden of bij ontsl ag wordt he t ver
pleeggeld betaald tot en met den dag van 
overlijden of ontslag." 

Onze Ministers van Binnenlandsche Zaken 
en van Justitie zijn belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat in het Staatsblad zal wor
den geplaatst en waarvan afschr ift zal worden 
gezonden aan den Raad van State en aan de 
Algemeene Rekenkamer. 

H et Loo, den 2den October 1933. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken , 
J. A. de W i I de. 

De Minisl!e,· van Justitie, van S c h a i k. 
(Uitgeg . 17 Octobe,· 1933. ) 

s. 511. 

2 October 1933. BESLUIT tot wijziging van 
het Bijzonder aanvaringsreglement Wester. 
schelde, vastgestel d bij Koninklijk besluit 
van 14 Augustus 1924 (Staatsblad n°. 419) 
en gewijzigd bij Koninklijk besluit van 10 

December 1930 (Staatsblad n°. 469). 
Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Waterstaat, van Defensie en van Justitie van 
12 Mei 1933 n°. 437, afdeel ing Waterstaats
recht, van 11 Mei 1933, IXde Afdeeling, n°. 
127, en van 10 Mei 1933, n°. 860, lste Af
deeling C; 

Gelet op artikel 1 der wet van 15 April 
1891 (Staatsblad n°. 91) en het Binnenaanva
ringsreglement ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
23 Mei 1933, n°. 47); 

Gez ien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 6 September 1933, n°. 
430, afdeeling Waterstaatsrecht, van 13 Sep
tember 1933, IXde Afdeeling n°. 108, en van 
28 September 1933, l ste Afdeel ing C, n°. 816; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
in artikel 6 van het Bijzonder aanvarings

reglement Westerschelde, vastgesteld bij Ko
ninklijk besluit van 14 Augustus 1924 (Staats
blad n°. 419) en gewijzigd bij Koninklijk be
sluit van 10 December 1930 (Staatsblad n°. 
469) de volgende wijzigingen aan te brengen: 

a. De voorlaatste en laatste zin van het 
eerste lid worden gelezen als volgt: 

"De hiervorenbedoelde vaartu igen mogen 
"het baggerwerktuig of den zandzuiger niet 
"voorbijvaren en niet dichter naderen dan tot 
"een afstand van 200 m, vóórdat door het 
"baggerwerktuig of den zandzu iger het sein 
" is gegeven, dat het vaarwater vrij is. Di t 
"sei n bestaat overdag uit het hijschen van een 
"wit-blauwe vl ag, bestaande uit twee staande 
"banen, waarvan de binnenste wit is, en des 
"nachts uit het tijdelijk blusschen of neerhalen 
"van de roode en witte lichten bedoeld in 
,,artikel 19, eerste lid van het Binnenaanva
,,r ingsreglement; het sein zal worden gegeven, 
,,totdat het voorbijvarende schip dwars is ge
,,komen van het baggerwerktuig of den zand-

zu iger" 
"b . Het laatste lid vervalt. 
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Onze Minisrers van Waterstaat, van Defen
sie en van J ustitie zijn be last met de uitvoe
ring van dit beslui t, hetwelk in het Staats blad 
geplaatst en in afschrift aan den Raad . van 
Stat,e medegedeeld zal worden . 

H et Loo, den 2den October 1933. 
WILHELMINA. 

De M inister van Waterstaat , K a 1 f f. 
De Minister van Defensie, L. N. D ec k ers. 

De M inisber van J ustitie , va n S c h ai k. 
( Uitgeg. 17 .Octo ber 1933.) 

s. 512. 
3 Octobe,· 1933. BESLUIT tot vernietig ing 

van een beslu it van den raad der ge
meent,e Simpel veld van 10 Maart 1933 n°. 
2, strekkende tot verlaging der salarissen 
van de ambrenaren in dienst dier ge
meente. 

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

Binnenlandsche Zaken van 24 Augustus 1933, 
n°. 15752, Afdeeling Ambtenarenzaken; 

Overwegende, dat de raad der gemeenre 
Simpelveld op 10 Maart 1933 heeft besloten: 

A. met ingang van 1 April 1933 de sala
rissen van burgemeesrer, secretaris, ontvanger, 
secretarie-ambtenaren, veldwacht.er, kanton
nier en los-arbeider, voorkomende onder de 
volgnummers 8, 10, 11, 14, 50, 97 en 99 der 
ontwerp-gemeentebegrooting, dienstjaar 1933 
(thans onder volgnummers 8, 10, 11 , 14, 52, 
99 en 101 der vastgestelde begrooting van 
inkomst.en en uitgaven over het dienstjaar 
1933) met 10 pct. te verlagen. 

B. Gedeputee rde Staten van Li,nbur g, a ls
mede de betrokken vakbonden met het in sub 
A vermeld besluit in kennis t,e stellen; 

Overwegende, dat bedoeld besluit mede ten 
doel heeft de bezoldig ing te verlagen van 
ambrenaren, wier bezoldi g ing door Gedepu
teerde Sta ten onder Onze goedkeuring wordt 
geregeld; 

dat de raad der gemeente Simpelveld onbe
voegd was, met betrekking tot bedoelde amb
renaren tot verlaging t,e besluiten en, zulks 
doende, in strijd heeft gehandeld met de ar
tikel en 80, 111 en 114 der gemeenrewet; 

Overwegende voorts, dat n iet is voldaan 
aan het voorschrift van a rti kei 31a van het 
in zijne openbare vergader ing van 30 October 
1931 door den raad der gemeenre Simpel veld 
ter uitvoering van artikel 125, lid 2, der Amb
tena renwet 1929 vastgesrelde ambrenarenregle
ment, hetwelk o.m. bepaalt, dat, a lvorens de 
raad of burgemeester en wethouders overgaan 
tot het vaststellen, aanvullen, wijzigen of in
trekken van eenig algemeen bindend voor
schrift, de ambtenaren betreffende, aan ver
eenigingen van ambtenaren, waarbij ambtena
ren in di enst der gemeente zijn aangesloten, 
gelegenheid wordt gegeven haar gevoelen t,e 
doen kennen; 

dat de bedoeling van artikel 125 der Ambte
narenwet 1929 - dat met betrekking tot den 
rechtstoestand der ambtenaren, waartoe o.a. 
behoort de aan vereenigingen van ambtenaren 
te geven gelegenheid om haar gevoelen te 
doen kennen, vaste regelen zullen gelden -
verijdeld zou worden, gelijk ook de in arti kel 
126 dier wet neergelegde sanctie van ha re 

1 werking zou worden beroofd , indi en het den 
raad zou vrij staan naar willekem· van de in
gevolge die artikelen vastgestelde voorschrif
ten af t,e wij ken ; 

dat het a lzoo met artikel 125 der Ambte
narenwet 1929 onvereeni gbaar is, dat de raad, 
als het bevoegd gezag der gemeente over
gaande tot het wijzigen van a lgemeen binden
de voorschri ften, de ambtenaren betreffende, 
nalaat aan vereenigi ngen van ambtenaren ge
legenheid t,e geven daaromtrent overeenkom
stig de door dat bevoegd gezag der gemeente 
zelf vastgestelde regelen, haar gevoelen te 
doen kennen ; 

dat het onderwerpel ijk besluit inhoudt een 
de ambtenarnn betreffend a lgemeen bindend 
voorschri ft; 

dat de raad der gemeente S i,npelveld mi ts
dien onbevoegd was dat besl uit te nemen, 
zonder aan vereenigingen van ambtenaren, 
op de in het ambtenarenreglement vastgestel
de wij ze, gelegenheid te hebben gegeven daar
omtrent haar gevoelen te doen kennen en , 
zulks doende, handelde in strijd met artikel 
125 der Ambtenarenwet 1929; 

Gelet op artikel 185 der gemeentewet ; 
Den R aad van State gehoord (advies va n 12 

September 1933, n° . 24); 
Gelet op het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 28 Seprember 1933, 
n°. 16093, afdeeli ng Ambrena.renzaken; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
vorenbedoeld bes! uit van den raad der ge

meen re Simpelveld d.d. 10 M aart 1933 n°. 2 
te vern ietigen wegens strijd met de wet. 

Onze Ministe r van Binnenl a ndsche Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in het Staatsblad zal worden ge
p laatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van Stat,e. 

H et Loo, den 3den October 1933. 
WILHELMINA. 

De Minister van B innenlandsche Zaken, 
J. A. d e W i I d e. 

(Uitgeg. 17 Octobe,· 1933.) 

s. 513. 

3 October 1933. BESLUIT tot aanvulling 
van het K oninkl ijk besluit van 26 Maart 
1921 (S taatsblad n°. 638), tot aanwijzing 
van de artikelen, welke volgens artikel 1 
der Warenwet 1919 (Staatsblad n °. 581) 
zu ll en worden beschouwd a ls "waren" in 
den zin dier wet. 

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

Socia le Zaken van 7 Juli 1933, n°. 536 D. , 
Afdeeling Volksgezondheid; 

Gelet op het bepaalde bij artikel 1, onder 
1°. , der Warenwet (Staatsblad 1919, n°. 581) · 

Gezien Ons besluit van 26 M aart 192Î 
(Staatsblad n°. 638) ; 

Gezien het advies van de Commissie be
doeld in artikel 17 der Warenwet (Staat;bla..d 
1919, n °. 581); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
29 Augustus 1933, n°. 30); 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nisrer van Sociale Zaken van 28 September 
1933, n° . 760 D. , Afdeeling Volksgezondheid ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
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te bepalen: 
Art. I. Aan het slot van het bepaalde onder 

9°. van Ons besluit van 26 Maart 1921 
(Staatsblad n°. 638) wordt de punt vervangen 
door een punt-komma. Voorts wordt een 
nieuwe alinea toegevoegd, luidende: 

10°. maanzaad, het zaad van Papaver som
niferum L. 

Artikel II. Dit besluit treedt in werking 
met ingang van den tweeden dag na dien der 
dagteekening van het Staatsblad, waarin het 
is geplaatst. 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast 
met de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

H et Loo, den 3den October 1933. 
WILHELM! A. 

De M inister van Sociale Zaken, 
J. R. S 1 o tem a k e r de B ,. u i n e. 

( Uitgeg. 17 Octob er 1933.) 

s. 514. 

3 Octobe1· 1933. BESLUIT tot toepassing van 
artikel 14 der Warenwet (Staatsblad 1919, 
n°. 581) op maanzaad. 

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

Sociale Zaken van 7 Juli 1933, n°. 536 D., 
Afdeeling Volksgezondheid; 

Gelet op het bepaalde in artikel 14 der Wa
renwet (Staatsblad 1919, n°. 581); 

Gezien het advies van de Commissie, be
doeld in artikel 17 der Warenwet (Staatsblad 
1919, n°. 581); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
29 Augustus 1933, n°. 30); 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister van Sociale Zaken van 28 September 
1933, n°. 760 D., Afdeeling Volksgezondheid; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. 1. Als maanzaad mag uitsluitend en 

moet worden aangeduid het zaad van P apaver 
somniferum, L. 

De aanduid ing "maanzaad" mag vooraf
gegaan worden door het woord~vit" voor het 
zaad van Papaver somniferum L. var. album, 
D.C., door het woord "blauw" voor het zaad 
van Papaver somniferum, L. var. nigrum, 
D.C. 

2. De als maanzaad aangeduide waar mag 
niet kunstmatig gekleurd zijn. 

3. Dit besluit kan worden aangehaald on
der den titel "Maanzaadbesluit" , met vermel
ding van den jaargang en het nummer van 
het Staatsblad, waarin het is geplaatst, en 
treedt in werking met ingang van den twee
den dag na dien rl e r dagteekening van het 
Staatsblad, waarin het is geplaatst. 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast 
met de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

Het Loo, den 3den Ootober 1933. 
WILHELMINA. 

De Minister van Sociale Zaken, 
J . R. S 1 o tem aker de Bruine. 

( Uitgeg. 17 October 1933.) 

s. 515. 

3 Octobe,· 1933. BESLUIT, bepalende de be
kendma king in het Staatsblad van de 
nieuwe voorschriften voor goederen, welke
slechts voorwaardelijk ten vervoer zijn 
toegelaten, vormende Bijlage I van het 
op 23 October 1924 te B ern gesloten inter
nationaal verdrag, betreffende het goe
derenvervoer per spoorweg (Staatsblad· 
1928, n°. 180), welke voorschriften door· 
de Commissie van desktrndigen, bedoeld 
in artikel 60, § 2, van genoemd verdrag
zijn vastgesteld in hare zitting van Oc
tober 1932. 

Wij WILHELM! A , enz. ; 
Gez ien de door de Commissie van deskun

digen, bedoeld in artikel 60, § 2, van het op 
23 October 1924 te B ern gesloten internatio
naal ve r-drag, betreffende het goederenvervoer 
per poorweg (Staatsblad 1928, n°. 180), in 
hare zitting van October 1932 vastgestelde 
nieuwe voorschriften voor goederen, welke 
slech ts voorwaardelijk ten vervoer zijn toege
laten, vormende Bijlage I van genoemd ver-. 
drag, van welke voorschriften een afdruk en
eene vertaling bij dit Besluit zijn gevoegd; 

Ovenvegende, dat genoemde voorschriften. 
op 1 Jul i 1933 zijn in werking getreden; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den 30sten Sep
tember 1933, Di rectie van het Protocol, n°. 
32877; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
genoemde voorschriften, alsmede de verta

ling daarvan, l te doen bekend maken door de 
plaatsing va n dit Besluit in het Staatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departemen
ten van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor 
zooveel hem aangaat, belast met de uitvoe
ring van hetgeen ten deze wordt vere ischt. 

Het Loo, den 3den October 1933. 
WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlanilsche Zaken, 
D e Gr ae ff. 

(Uitgeg. 2 November 1933.) 

VERTALING. Bijlage 1 (art. 4) .. 

VOORSCHRIFTEN VOOR GOEDEREN, 
WELKE SLECHTS VOORW AARDELI.JJ{ 
TE ' VERVOER ZIJ ' TOEGELA'l'EN. 

(Tekst, vastgesteld door de Commi sie van 
deskundigen van October 1932 voor 

de Bijlage I.) 

I nleidende opmerking. 
1 

D e in Bijl age I opgenomen goederen moe
ten in den vrachtbrief met de in de Bijlage 
voorkomende benaming worden aangeduid. 
Deze benam ingen moeten rood onderstreept 
worden. 
2 

Alle stoffen, welke onder de klassen I, II 
en VI kunnen worden gerangschikt, doch 

1 De Fransche tekst der voorschriften i 
niet opgenomen. 
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daar niet bij name zij n genoemd, zijn van het 
vervoer u itgesloten. Alle st.offen, welke onder 
de klassen UI, IV en V ku nnen wor,den ge
rangschikt, doch daar niet bij name zijn ge
noemd, worden onvoorwaardelij k ten vervoer _ 
t.oegelaten. 

3 
De in Bijl age I genoemde st.offen mogen 

amengepakt worden : 
a. met st.offen, welke in Bijl age I niet ge

noemd zijn, mits Bijl age I zulks uitdrukkelijk 
t.oelaat ; 

b . met a ndere in Bijlage I genoemde st.of
fen, m its voor elk der st.offen, welke met 
elkander worden verpakt, het samenpakken 
nadrukkelijk in de betrekkelijke vervoervoor
waarden wordt f;oegelaten. 

3a 
De in B ijlage I genoemde goederen mogen 

:i;net elkander of met andere goederen in den
:zelfden wagen worden geladen, indien zulks 
in B ijl age I niet verboden is. 

4 
Voor zoover de Bijlage I niet het tegen

deel bepaa lt , worden de in Bij lage I genoem
<le st.offen zonder een ige beperking als ij lgoed 
ten vervoer aangenomen. 
;, 

Voor zoover in de hierna volgende bepa
lingen het aanbrengen van een etiket, over
.eenstemmende met d e modellen voorkomende 
in Bijl age I (zie aan het slot) is voorge-
1,chreven moet het bevestigen van die e t iket
ten op de coll i door den afzender bij voor
keur pl aats hebben door oppl a kking of door 
bevestiging op een andere geschikte •wijze; 
alleen in geval de aard der colli dit niet toe
J aat mogen zij , geplakt op kar t.on of op hou
ten 'plankjes, stevig aan de colli zijn beves
t igd. 

In de plaats van deze etiketten mogen de 
.a fzenders op d e coll i onuitwischbare teekens 
,~anbrengen, die volkomen overeenstemmen 
met de voorgeschreven modell en. 
,6 

Bij vervoer va n zendingen, bestaande uit 
goederen, welke van etiketten of teekens vol 
gens model nos. 1, l a , 2, 2a, 3, 4, 5 en 10 
zijn voorzien, moeten, voordat met het laden 
wordt begonnen, e tiketten van hetzelfde model 
op de beide zijden van den wagen worden 
aangebracht. 

D e co ll i , deel ui tmakende va n een w agen
l a ding goederen, waarvoor het aanbrengen 
van een etiket volgens model nos. 4, 5 en 10 
is voorgeschreven, zijn niet aan dit voorschrift 
onderworpen, m its men etiketten van het be
paalde model op beide zijden van den wagen 
heeft aangebracht. 
7 

Voor wover in Bijlage I opschr iften op de 
-verpakkingsmiddelen zijn voorgeschreven, moe
ten deze in een der officieele talen van het 
Jand van a fzending zijn gesteld. Bovendien 
moet de a fzender een Fransche, Duitsche of 
Ita liaansche vertaling van dat opschrift bij 
voegen, tenzij in de internationa le tarieven 
.of bij zondem overeenkomsten tusschen de 
. spoorwe_gbesturen anders is bepaald. 

KLASSE I. - Ontplofbare goederen. 

Ia. Ontploffl ng·smldd elen (springstoffen 
en voortdrijvende middelen In v uur

wapenen) . 1 

Ten vervoer worden slechts de hierna ge
noemde ontploffingsmiddelen t.oegelaten : 

8 

A. SPRINGSTOFFEN. 2 

l e Gr oe p. 

S pringsto ffen, wel ke als stukgo ed vervoerd 
mogen worden . 

1 °. Nitrocellulose (schietka t.oen, collodium
wol), en wel : 

a. vlokvormige, niet geperste: 
ex. bevattende ten minste 25 pct. water (75 

deelen vaste st.of en 25 deelen wa ter) of ten 
m inste 25 pct. a lcohol (aethyl-, propyl-, bu
tyl- , amyl alcohol) of alcohol met water , of 
van een mengsel van genoemde soorten alco
hol met kamfer (75 deelen vaste st.of en 25 
deelen alcohol, alcohol en water of van een 
mengsel van alcohol met kamfer); 

~- met ten hoogste 1 2 % stikst.of bij een 
rnrhouding van 75 gewichtsdeelen droge nitro
cellulose op ten minste 25 gewichtsdeelen 
xylol ; 

b. geperste, bevattende ten m inste 15 pct. 
water ( 85 deel en vaste st.of en 15 deel en wa
ter ) . 

De nitrocellulose moet aan de volgende 
voorwaarden van stabil ite it voldoen: 

Nitrocellulose m ag, bij verhi tting gedurende 
twee uren in een temperatuur van 132° C ., 
per g niet meer da n 3 cm3 st ikstofoxyde af
scheiden ; de ontploffingstemperatuur moet 
boven 180° C. liggen. 
9 

2°. Organische nitroverbindingen (aroma
tische nitrospringsto /fen) en wel: 

a. T rini trotoluol, H exanitrodiphenylamine 
en P ikrinezuu:r; 

b. in. hoeveelheden van ten hoogste 500 g 
elk en te zamen 5 kg nett.o-gewicht, overeen
komende met een bruto-gewicht van ongeveer 
15 kg. : 

1 St.offen, welke niet gebezigd worden voor 
schietdoeleinden of om eene ontploffing te
weeg te brengen en welke, door het in aan
raking brengen met eene vl am n iet kunnen 
ontploffen en voor st.ooten of wrijven niet ge
voel iger zij n d an dinitrobenzol , v a ll en nie t 
onder de ontplofbare stoffen in den zin dezer 
bepalingen. 

B ij aanbieding ten vervoer van een derge
l ij ke st.of moet de afzender in den vrachtbrief 
verkl aren: ,,De stof voldoet aan de voorwaar
den van noot 1 van de Klasse Ia der Bij lage 
I " Internat ionale Overeenkomst"." 

2 I n de springst.offen mag de nitroglycerine 
geheel of gedeeltelij k vervangen zijn door 
nitroglycol of din itrochloorhydrine of door 
een genit reerd mengsel va11 glycer ine en sor
biet of door een genitreerd m engsel van gly
col of chloorhydrine en sorbiet of door een 
genitreerd mengsel van glycerine, sorbiet, 
glycol of chloorhydrine, in de laatste drie ge
vallen met toevoeging van diphenylam ine . 
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zoodanige nitroverbindingen, niet gevaar
lijker zijnde dan pikrinezuur, welke beste1nd 
zijn voor wetenschappelijke of pharrnaceuti
sche doel einden. 
10 

3°. A,nmoniumnitraatspringstoffen, en wel : 
niet gegelatineerde a,n,noniumnitraatspring

sto jjen en 
gegelatinee,•de ammoniumnit1·aatspringsto f

j en (met dinitrochloorhydrine of dinitroglycol 
ge gel ati neerd), 

voor zoover zij gedurende 48 uren aan een 
temperatuur van 75° C blootgesteld, geen stik
stofoxyde afscheiden, en vóór of na deze be
proev ing bij stoot, wrijving of ontsteking niet 
gevaarlij ker zijn dan een springstof van de 
volgende samenstelli ng: 80 pct. ammonium
nitraat, 12 pct. trinitrotoluol, 4 pct. houtmeel 
en 4 pct. nitroglyoerine, 

onder voorwaarde, dat zij overeenkomstig 
de voorschri ften van het la nd van afzending 
volgens de m il dste voor springstoffen gelden
de voorwaarden mogen worden vervoerd. 
11 

4°. M et buskruit overeenkomende spring
~to f/ en (mijnkrui t) van de volgende samen
stell ing: 

mengsel van 70 tot 75 pct. natriumsalpeter, 
waarvan ten hoogste 20 pct. van de gezamen-
1 ijke hoeveelheid van de springstof door ka
li umsal peter vervangen mag zijn, 9 tot 11 
pct. zwavel en 10 tot 15 pct. steen- of bruin
kool, onder de voonvaarde, dat zij overeen
komstig de voorschriften van het land van af
zending, volgens de m ildste voor springstof
fen ge ldende voorwaarden . mogen worden ver
voerd . 

lla 2e Groep. 

Sp,·ingstoffen, welke slechts als wagenlading 
mogen worden vervoerd. 

a. 0 r g a n i s c h e n i t r o v e r b i n d i n
g en (aromatische nitrospringstoffen) 

voor zoover zij , gedurende 48 uren aan een 
temperatuur van 75° C blootgesteld, geen ge
wichtsverandering ondergaan en onder den 
invloed van stoot, wrijving of ontsteking n iet 
gevaarlij ker zijn 

wat de in water onoplosbare verbindingen 
betreft - dan tetranitromethyl an iline 1; 

wat de in water oplosbare verbindingen be
t,·eft - dan trinitroresorcine. 

b. Chlo,·aat- en P erchloraatspringsto/fen 
(mengsels van chloraten of perchloraten van 
a lkalimetalen of van aardalkalimetalen met 
koolstofrijke verb indingen, zooals kool, kool
waterstoffen, harsen, oli ën, gen itreerde aro
matische koolwaterstoffen, p lantenmeel , anor
ganische zouten en soortgelijke), onder voor
waarde, dat zij volgens de voorschriften van 
het land van afzending ten vervoer per spoor
weg zijn toegelaten. 

Chloi·aatmengsels mogen geen ammonium
zouten bevatten. Onder den invloed van stoot, 
wrijving of ontsteking mogen de springstoffen 

1 Tetranitromethylaniline mag in hoeveel
heden van ten hoogste 200 kg in kisten van 
ten hoogste 25 kg inhoud a ls stukgoed worden 
wervoerd. 

L. & S. 1933. 

niet gevaarlij ker zijn dan een chloraatspring
stof van de volgende samenstelling: 80 pct . 
kaliumchloraat, 10 pct. dinitrotoluol, 5 pct. 
tr ini trotoluol , 4 pct. r icinusolie en 1 pct. hout
meel. 

c. P entaerythriettetranitraat ( n itropentaery
thriet) in fijn gekr istalliseerden toestand en 
met 30 pct. water gelijkmatig doortrokken. 

d. Buskruit [mengsels van kalium- of na
triumsalpeter, zwavel en houtskool (mijn
kruit)] gekorreld, geperst of in poedervorm, 
voor zoover zij onder den invloed van stoot, 
wrijving of ontsteking niet gevaarlijker zijn 
dan het fijnste jachtbuskruit van de volgende 
samenstell ing: 75 pct. kaliumsalpeter, 10 pct. 
1,wavel en 15 pct. houts-(vuilboom)kool, onder 
voorwaarde, dat ze volgens de voorschriften 
van het land van afzending ten vervoer per 
spoorweg zij n toegelaten. 

e. Dynamiet en dynamietachtige sp,·ingsto/
fen (nitroglycerinespringsto//en) onder voor
waarde, dat zij volgens de voorschriften van 
het land van afzending ten vervoer per spoor
weg zijn toegelaten. 

Zij mogen n iet gevaarl ijker zijn dan spring
gelatine met 93 pct. nitroglycerine. 

B. VOORTDRIJVENDE MIDDELEN IN 
VUURWAPE E 

llb le Groep. 

De voortd,-ijvende middelen, welke als stuk
goed ve-rvoerd mogen worden, en wel: 

R ookzwak, gegelatineerd schietkatoen- en 
nitroglycerinekruit, ,net uitzonde,-ing van poe
de,·vorniig en van poreus kruit, onder voor
waarde, dat zij overeenkomstig de voorschrif
ten van het land van afzending, volgens de 
mildste voor de voortdrijvende m iddelen in 
vuurwapenen geldende voorwaarden mogen 
worden vervoerd. 

llc 2e Groep. 

De voortd,-ij,vende middelen, welke slechts 
als wagenlading mogen worden vervoerd, en 
wel : 

a. ,·ookzwak gegelatineerd schietkatoenkruit, 
dat niet voldoet aan de eischen, gesteld voor 
het kruit van de Je groep; 

b. ,·ookzwak, niet gegelatineerd schietka
toenkruit (z.g.n. mengkruit) ; 

c. buskruit ( geperst en gekorreld) en soort
gelijke voor het schieten uit vuurwapenen ge
schikt kruit. 

De voortdrijvende middelen, onder a en b 
bedoeld, moeten dezelfde stabiliteit hebben, 
welke volgens de voorschriften van het la nd 
van afzending voor deze middelen van de le 
groep gesteld wordt. 

Vervoersvoorwaar1len. 

12 A. V.e,-pakking. 

1. De onder A le groep 1 ° a en 1 ° b be
doelde nitrocellulose moet water- of a lcohol
dicht verpakt zij n in duurzame, dichte en goed 
gesloten houten pakm iddelen of in pakmid
delen van blik, zink of a luminium (kistjes) 
of in stevige, waterdichte kartonnen vaten of 
in van binnen verzinkte (verloode} ijzeren 
vaten. De kistj es en de ij zeren vaten moeten 

36 
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d ich t zijn en voorz ien zij n van een dichte slu i
t ing, welke voor een inwend igen druk wij kt. 
De kistjes moeten, afzonderlij k of bij meer
dere tegelijk, op hun beurt door opvulling 
met stroo, papier of ander soortgelijk zacht 
materiaal vast verpakt zij n in sterke houten 
k isten . 

Bij de houten en kartonnen pakmiddelen 
moet de vereischte ondoorlaatbaarheid voor 
water en a lcohol worden verkregen door een 
gesch ikte b innenbekleed ing, bijv. door een 
zinken binnenkist of een ononderbroken be
kleeding met paraffinepapier. 

13 
Trinitrotoluol moet vast verpakt zijn in 

duurzame, d ich te en goed gesloten houten 
pakmiddelen. In plaats van houten pakmid
delen mogen ook sterke, waterd ichte kartonnen 
vaten gebez igd worden. 

De zoogenaamde vloeibare trinitrotoluol 
mag, behalve in sterke, dichte en goed geslo
ten houten pakmiddelen, ook in ijzeren pak
middelen verpakt zijn; deze moeten eene vol 
komen hermetische sluiting hebben, welke, in 
geval van brand, aan den druk der zich in 
het pakmiddel ontwikkel ende gassen geen 
weerstand biedt. 
14 

Pikrinezuur en H exanitrodiphenylamine moe
ten vast verpakt zijn in duurzame, dichte en 
goed gesloten houten pakmiddelen. In plaats 
van houten pakmiddelen mogen ook sterke, 
waterd ichte kartonnen vaten gebezigd wor
den. Het verpakkingsmateriaal van pikrine
zuur mag niet loodhoudend zij n. 
15 

Organische nitro-verbind.ingen, bedoel d on
der A le groep 2° b -, randcijfer 9 -, moe
ten in volkomen dicht en goed gesloten glazen 
of steenen vaatwerk goed verpakt zijn en dit 
vaatwerk, op zijn beurt, in sterke, volkomen 
dichte en goed sluitende houten kisten. 
15a 

De onder B, 1e groep aangegeven voortdJrij
vende middelen in vuurwapenen moeten a ls 
volgt verpakt zijn: 

Het u it schietkatoen en nitroglycerine, als 
grondstoffen vervaard igde kruit (nitroglyce
rinekruit) moet goed verpakt zijn in blikken 
of kartonnen doozen of in dicht geweven, ge
paraffineerde buidels, afzonderl ijk of bij 
meerdere aantallen, op hun beurt, onbeweeg
lijk vastgezet in sterke houten kisten, welke 
goed gesloten en volkomen dicht zij n, zoodat 
de inhoud niet kan doorziften. 

Het kru it in staaf. (pijpen-), draad-, band
(lint-) en schij fvorm behoeft n iet eerst inge
pakt te zijn in een doos of buidel. In dit ge
val moet echter de kist inwendig geheel be
kleed zij n met een weefsel of papier, dat ge
paraff ineerd of geöl ied is. 

In de plaats van houten kisten kunnen ook 
sterke, waterdichte, goed gesloten, kartonnen 
vaten worden gebezigd. In dit geval is zoowel 
verpakking in doos of buidel alsook de in
wendi ge bekleeding van het pakmiddel niet 
nood ig. 

H et uit gegelatineerd schietkatoen, als grond
stof vervaardigde kruit (schietkatoenkruit) 
moet verpakt zijn in kartonnen, blikken of· 

verzinkt ijzeren doozen, voorzien van een her
metische afsluiting, welke wij ken kan voor 
een inwendigen gasdruk. 

Deze doozen moeten afzonderl ijk of bij meer
dere aantallen in een houten kist op dezelfde 
wijze zijn verpakt als voorgeschreven is voor 
ni troglyceri nekru it . 
15b 

Voor wat betreft de verpakki ng van am-
1noniumnitraatspringst'offen, de m et buskruit 
ovm·eenkornende springstoffen, de onder A , 2e 
groep, a genoemde organische nitrove,·bindin
gen, chloraat- en perchloraatspringstoffen, 
pentaerythriettetranitraat, bus kruit, dynamiet 
en dynamietachtige springsto f fen, alsoo k de 
onder B, 2e groep, genoemde vo01·trl:rijvende 
middelen in vuurwapenen, gel den de voor
schriften van het land van afzend ing. 
16 

2. Het bruto gewicht van een pakmi ddel 
met de onder A, 1e groep, 1° en 2° a en onder 
B , 1e groep, genoemde go ederen mag, ind ien 
het pakmiddel een kist betreft, 120 kg n iet 
te boven gaan; betreft het een vat, dat ge
rold kan worden, dan mag het bru to gewicht 
van 120 kg worden toegelaten voor pikrine
zuur en hexanitrodiphenylamine en 300 kg 
voor de onder A, l e groep, 1° geno e,nde stof
fen en voor trinitrotoluol . 
17 

3. Elk pakmiddel met een ontploffings,nicl
del der l e groep moet voorz ien zijn van een 
etiket volgens model n° . 1. E lk pakmiddel 
met een ontploffingsmiddel der 2e g1·oep van 
een etiket volgens model n°. 1 a. 

Bovend ien moet op een pakmidde! met 
pikrinezuur een duidel ij k, in roode letters ge
steld opschrift "Pikrinez uur" aangebracht 
zijn. 

B. Aanbieding ten vervoer. 
18 

Als ij lgoed mogen niet ten vervoer wor
den aangeboden: ontploffingsmiddelen der 2c 
groep. 

Als ijlstukgoed mogen ook de andere ont
ploffingsmiddelen van Kla:;se Ia niet ten ver
voer worqen aangeboden. 

Van dit verbod zijn uitgezonderd: 
1 °. A mmoniumnitraatspringstoffen (A, l e 

groep, 3°). 
2°. T1·initrotoluol (A, le groep 2° a). 
3°. Voortd!rijvende middelen in vuurwape

nen der 1 e groep (B, l e groep). 

G. Vrachtbrieven. Verklaringen. 
19 

1. De inhoudsopgave moet 
a. bij de ontploffingsmülilelen van de l e 

groep - eenmaal rood, 
b. bij de ont'ploff ingsmiddelen van de 2e 

groep - tweemaal rood, 
,vorden omraamd. 

2. De vrachtbrief voor ontploffingsmidde
l en der l e groep moet een verklaring bevat
ten van een door de bevoegde autoriteiten er
kenden scheikundige of van een autoriteit van 
een gemonopoliseerd bedrijf, luidende als 
volgt: ,,Springstof van de le groep - Onder
zocht" of ,,Rookzwak kruit van de le groep 
- Onderzocht". 
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Bij zendingen van stoffen, welke onder A, 
le g1·oep 1° en 2°, of ondJer B, le groep ge
noemd zijn, moet op den vrachtbrief boven
dien door den afzender worden verklaard: 
"Verpakking voldoet aan de voorschriften 
van Bijlage I, Internationale Overeenkomst." 

Bij zendingen van stoffen, welke onder A, 
l e groep 3° en 4° zijn genoemd, moet op den 
vrachtbrief door den afzender worden ver
klaard: ,,Verpakking voldoet aan de voor
schriften van het land van afzending." 

3. Voor de ontploffingsmiddelen van de 2e 
groep moet het volgende in acht worden ge
nomen: 

a. Op de vrachtbrieven moeten, behalve 
merken en nummers, aantal en soort der pak
middelen, ook het brutogewicht van ieder 
pakmiddel afzonderl ijk worden aangegeven. 

b. Op den vrachtbrief moet door den af
zender worden verklaard: ,,Samenstell ing en 
verpakking van de ontploffingsmiddelen vol
doen aan de voorschriften van het land van 
afzend ing". Bovendien moeten bij elke zen
ding dynamietpatronen worden gevoegd eene 
door den vervaardiger opgemaakte en gele
galiseerde verklaring van herkomst, alsmede 
de verklaring van een door de betrokken 
autoriteiten erkenden scheikundige of van de 
autoriteiten van een gemonopoliseerd bedrijf, 
waarin bevestigd wordt, dat de samenstelling 
en de verpakking aan de voorschriften vol
doen. 

4. Bij het verder vervoer van de geheele 
of van een deel der oorspronkelijke zending, 
waarvoor eene verklaring op den vrachtbrief 
vereischt wordt, door een anderen afzender 
dan de fabr iek, waar de stoffen zijn vervaar
digd, kan de verklaring achterwege blijven, 
indien de nieuwe afzender in den vrachtbrief 
rnrklaart, dat de zending de oorspronkelijke 
is, of, dat de voorwerpen afkomstig zijn van 
de oorspronkelijke zending, welke onderzocht 
is geweest en waarvoor eene verklaring is af
gegeven geworden, en dat de oorspronkelijke 
verpakking op geenerlei wijze is veranderd. 
Desverlangd moet een en ander op geloof
waardige wijze worden aangetoond. 

De betreffende verklaring op dezen vracht
brief moet nu luiden: ,,Inhoud en verpakking 
zijn dezelfde als die der oorspronkelijke zen
ding". 

5. Of en welke verdere verklaringen voor 
de zendingen bovendien vereischt worden, is 
bepaald in de betrekkelijke wettelijke voor
schriften van de tot deze Overeenkomst toege
treden Staten, over wier gebied het vervoer 
zal plaats hebben. 

D. Middelen van vervoer. 
20 

1. Voor het vervoer van alle ontploflings
middelen moeten gesloten goederenwagens wor
den gebezigd. 

2. Voor de ontploffingsmiddelen van de 2e 
groep geldt het volgende: 

a. slechts wagens met veerende stoot- en 
trekinrichtingen, een stevig, veilig dak, vol
komen dichte wanden, goed sluitende deuren 
en zoo mogelijk, zonder reminrichting, mogen 
worden gebezigd; 

b. wagens, waarin ijzeren draadnagels, 

schroeven, moeren of dergelijke uitsteken, mo
gen niet worden gebruikt; 

c. de deuren en vensters van de wagens 
moeten goed sluiten en gesloten worden ge
houden. 

3. Met lood bekleede of met lood bedekte 
wagens mogen niet voor het vervoer van 
pikrinezuur worden gebruikt. 

E. Laden en overige voo?"Schrift en. 
21 

l. Ontploffingsmiddelen mogen niet in den• 
zelfden wagen worden te zamen geladen 

met seinvuuTwerk (Kl asse Ib, 3°) 
met brisante ontstekingsmiddelen (detonatie 

middelen) (Klasse Ib, 5° A), 
met werplooden (Klasse Ib, 5° B), 
met slagkoord (Klasse Ib, 5° C), 
met de in Klasse Ib, onder 11° , genoemd,, 

munitie ; 
De ontploffingsmiddelen van de 2e groep 

mogen ook niet 
met brandbare vloeistoffen (Klasse IIIa, 

Gevarengroep A, 1) 
te zamen in denzelfden wagen worden ge

laden. 
2. Met pikTinezuur mogen geen loodhou

dende stoffen in denzelfden wagen worden ge
laden. 

3. Bij het laden van de ontploffingsmidde
len van de 2e groep moet nog het volgende 
in ach t worden genomen: 

a. de pakmiddelen moeten in de spoorweg
wagens zoo vast li ggen, dat zij tegen schuren, 
schudden, stooten, omkantelen en vall en uit 
hooger liggende lagen zijn gevrijwaard. Ton
nen mogen vooral niet rechtop worden gezet, 
maar moeten in horizontalen stand evenwijdig 
met de zijwanden van den wagen worden ge
legd, en door houten stopblokken, welke met 
dikke zachte dekens zijn bedekt, tegen elke 
rollende beweging worden beschermd; 

b. de bijzondere laadbenoodigdheden (de
kens, enz.) moeten door den afzender worden 
verstrekt en met de goederen aan den ge
adreseerde worden afgeleverd. 

Ib. l\Iunltlën. 

Ten vervoer worden slechts toegelaten: 
22 

1 °. VuurkooTd zonder ontstekingsmiddel: 
a. snelbrandend vuurkoord [vuurkoord, be

staande uit een dikke buis met een kern van 
buskruit van groote doorsnede of met een 
kern van schietkatoendraden; voor langzaam 
brandend vuurkoord zie Klasse Ic, 1 ° c -
randgetal 46 - ] ; 

b. detoneerend vuurkoord: 
ex.. dunwandige metalen buizen van geringe 

doorsnede met een kern van slagsas dat niet 
gevaarlijker is dan zuiver pikrinezuur, 

~- gesponnen snoer van geringe doorsnede 
met een kern van slagsas dat niet gevaarlijker 
is dan pentaerythriettetranitraat (nitropentae
rythriet). 
23 

2°. Niet brisante ontstekingsmiddelen (ont
stekingsm iddelen, welke ook niet door een 
slagpijpje of een ander middel een verbrij. 
zelende werking kan veroorzaken) : 



1933 3 OCTOBER (S. 515) 564 

a. slaghoedjes voor vuurwapenen en voor 
munitie; 

b. ledige patroon- en kardoeshulzen voor 
vuurwapenen, voorzi en van het ontstekings
m iddel; 

c. ontstekingspijpjes en -doppen of soortge
l ijke ontstekingsmiddelen met een kleine vul
ling buskruit of sas, welke door wrijving, slag 
of electriciteit tot ontsteking worden gebracht; 

niet brisante ontstekingsmiddel en voor hand
granaten (ook met steel), slaghoedjes met bus
kruitvull ing voor oefeningshandgranaten, met 
steel en voor andere niunitie; 

in beide gevallen, voorzoover zij voldoen 
aan de voorschriften van het land van afzen
ding; 

d. buizen voor projectiel en, welke geen 
slagpijpje of andere inrichting bevatten, welke 
een verbrijzel ende uitwerking kunnen ve1·oor
zaken; slagdoppen voor buizen van projec
tielen. 

24 
3°. S einvuurwerk, t.w. 
donde1·slagen met ten hoogste 200 g gekor

reld zwart buskrui t of 70 g rookzwak kruit, en 
knalstop einen voor de spoorwegen, voor 

zoover zij aan de voorschriften van het land 
van afzending voldoen. 

Voor donderslagen met ten hoogste 75 g ge
korreld buskruit, bestemd voor vuurwerk-doel
e inden, zie Kl asse Ic, 3° b - randgetal 48 -. 

25 
4° . P atronen voor handvuurwapenen. 
a. gereede patronen, waarvan de huls ge

heel van metaal vervaardigd is. De kogels 
moeten zoo vast aan de hulzen zijn bevestigd,! 
dat zij niet kunnen loslaten en ook de kr.uit-~ 
lading niet kan doorziften. 

b. gereede patronen, waarvan de hulze 
slechts gedeeltelijk uit metaal bestaan. 

De kruitlading moet zich geheel in het on
derste gedeelte van de patroon bevinden en 
door een prop of schijf zijn a fge loten. 

H et karton moet zoo stevig zijn, dat het 
t ijdens het vervoer niet kan breken; 

c. patronen met kartonnen huls voo,· cen
trale ontsteking. 

Het karton moet zoo stevig zijn, dat het 
tijdens het vervoer niet kan breken; 

d. Fl obertkogelpatronen; 
e. Fl oberthagelpat?-onen; 
f . Flobertpatronen zonder kogel of hagel . 

26 
5° A Brisante ontstekingsniuldelen (de tona,. 

tieniiddelen). -
a. slagpijpjes (ook die met vertraging); 
b. slagpijpjes, inger icht voor electrische 

ontsteking (ook die met vertraging) ; 
c. slagpijpjes, vast verbonden aan langzaam 

brandend vuurkoord; 
d. slagpijpjes 111,et vertm,ging en slaghoed

jes (echoioodpatronen); 
e. slagpijpjes, samengesteld met een inl ei

dingslading uit geperste ontpl,of bare sto f, niet 
gevaarlijker dan tetranitromethylaniline, zoo
genaamde inleid ingslad ingen ( detonatoren) ; 

f. slagpijpjes in buizen voo1· projectielen, 
al dan niet met een inleidingslading; 

g. brisante ontstekingsmiddelen voor hand
granaten (ook met steel); 

B W erplooden [(al of niet drijvende) slag
pijpje ook met slaghoedje, opgesloten in blik
werk]. 

C Slagkoord (gesponnen snoer van geringe 
doorsnede met een kern van si agsas , gevaar
lijker dan pentaerythriettetranitraat), voo1· 
zoover zij vo ldoen aan de voorschriften van 
het land van afzending. 
26a 

6°. Militaire munitiën niet elders genoemd 
(b.v. patronen, gevulde projectielen) a lle zon
de,· het ontstekingsmiddel, voor zoover zij aan 
de voorschriften van het I and van afzending 
voldoen. 
26b 

7° . H and- en geweerg1·anaten, zonder het 
ontstekingsmiddel, voor zoover zij aan de 
voorschriften van het la nd van afzend ing 
voldoen. 
26c 

8°. B risante springladingen voor projectie
len, torpedo's en m;jnen, ve1·de1· springbussen 
en dergelijke, hulzen rnet tetryllading, a lle 
zonder slagpijpje, voor zoover zij aan de voor
schriften van het land van afzend ing voldoen. 
26d 

9°. Verli chtings- en seinpatrnnen. 
Hiertoe behooren in het bijzonder: 

licht- en seinpatronen, 
g ranaatseinen; 
hulzen met sas voor 

lichtspoormunitie, 
handlichtse inen, 
doelenvuur- met vuur

en stofverschijnse-
len, 

bi i kseml ichtpatronen 
(mondingsvuur). 

26e 

De dl'ijf- of licht
sas moet zoo vast zijn 
samengeperst, dat de 
voorwerpen bij het 
verbranden niet meer 
ontploffen. 

10°. R ookrrcp,kers, voor zoover zij aan de 
bepalingen van het land van afzending vol
doen. 
26f 

11 °. De onder 6 ° tot 8° genoemde munitiën 
met betrouwbaar beveiligde slagpijpjes of ont
stekingsmiddelen, voor zoover deze munitie 
aan de bepalingen van het land van afzending 
vo ldoet en a ls wagenlading ten vervoer wordt 
aangeboden. 

De aard en de verpakking van deze munitie 
moet een zoodan ige zijn, dat de ontploffing 
van een der voorwerpen niet de ontploffing 
va n de geheele wagen lading ten gevolge mag 
hebben. 

Vervoersvoorwaard en. 

A. V e1-pakking. 
27 Ad 1°. 

1. Vuur koord, genoemd onder 1 ° a en 1 ° b 
a. moeten in stevige, dichte, goed gesloten 
houten pakmiddelen (kisten of vaten) zooda
nig verpakt zijn, dat geen verlies of zifting 
van de sas mogelijk is. In pl aats van houten 
pakmiddelen mogen ook duurzame, water
di chte kartonnen vaten gebezigd worden. 

H et bruto-gewicht van een pakmiddel met 
vuurkoord, genoemd onder 1 ° a mag niet meer 
dan 60 kg en van een pakmiddel met vuur
koord, genoemd onder 1 ° b a., niet meer dan 
100 kg bedragen. 
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2. Vuurkoord, genoemd onder 1° b ~, moet 
in lengten van ongeveer 100 m zijn gewikkeld 
om ste rke, niet licht brandbare roll en b .v. 
van hout of sterk , stev ig karton. D eze rollen 
moeten zoodan ig verpakt zijn in sterke, dichte, 
goed gesloten houten pakmiddelen, dat de 
wind ingen vuurkoord noch elkander noch de 
wanden van de kist kunnen r a ken. Dit kan 
b.v. plaats hebben door de omwikkelde rollen 
eenige malen in sterk , taa i papier vast in te 
w ikkelen, welke papieromwikkeling door va t
lijm en of op een a ndere doelmatige m an ier 
tegen losraken en doorziften gevrijwaard i . 

Een kist mag ten hoogste 1000 m vuurkoord 
bevatten. D e wijze van verpakking moet door 
de bevoegde autoriteit van het l and van af
zendi ng zijn goedgekeurd. 

3. De slui ting van de kisten met vuur
koord zonder ontstekingsmiddel mag door 
ij ze r beslag of staaldraad worden verzekerd. 

28 Ad. 2°. 
1. Niet brisante ontstekingsrniddelen moe

ten in stevige, dichte, goed gesloten houten 
pakmiddelen (kisten) verpakt zijn ; bovend ien 
worden toegelaten: 

houten fusten : voor de ontstekingsmiddelen, 
genoemd onder a, 

zak ken: voor de ledige patroonhulzen, ge
noemd onder b. 

2. Alvorens de onder a genoemde ontste
kingsmiddelen in de buitenste houders te 
plaatsen moeten slaghoedjes, waarvan de sas 
niet bedekt is, ten getale van ten hoogste 
1000, die, waarvan de sas bedekt is, ten ge
tale van ten hoogste 5000 stuks, vast verpakt 
zij n in blikken pakmiddelen, stijve kartonnen 
doozen of houten kistjes. 

3. D e onder c en d genoernde ontstekings
middel en moeten zoodanig in de pakmiddelen 
verpakt zij n, dat zij niet verschu iven kunnen. 

4. E lk pakm i ddel met de onder a, c en d 
genoemde ontstekingsmiddelen mag niet zwaar
der wegen dan 100 kg. 

29 Ad. 3°. 
1. Donderslagen moeten in de door de fa

briek van herkomst gebez igde oorspronkelijke 
Yerpakk ing, waarbij de plaats van ontsteking 
zoodanig moet beschut zij n, dat de sas n iet 
kan verloren gaan, verpakt zijn in sterke, 
dichte, goed gesloten houten pakmiddelen, of 
in duurzame, waterdichte kartonnen vaten. 

H et bruto-ge,vicht van een collo mag 100 kg 
niet te boven gaan. D aarin mag het totaal 
gew icht van het gekorreld buskruit niet meer 
dan 25 k g en van het rookzwak kruit niet 
meer dan 10 k g bedragen. 

2. Knalstopseinen moeten verpakt zij n in 
volkomen dich te kisten ; vervaardigd van ten 
minste 20 mm dikke, goed aaneengeploegde 
planken, door houten schroeven verbonden en 
door eene tweede dich te ki st omgeven zijn. D e 
ruimte tusschen beide kisten moet met daar
toe gesch ikt opvulmateriaal als stroo, papier 
e. d . opgestopt zijn. H et collo mag niet zwaar
der zij n dan 50 kg. 

3. De knalstopseinen moeten goed zij n vast
gelegd in papiersn ippers, zaagsel of g ips of 
goed geordend en zoodanig gescheiden zijn , 
dat zij noch onderling, noch met de wanden 
dei· kist in aanraking komen. 

30 Ad 4°. 
1. P atronen voo,· hand/Vuurwapenen moeten 

in bi ikken, houten of stev ige kartonnen pak
m iddelen volkomen va tgelegd zijn en wel 
zoodan ig, dat zij niet verschuiven kunnen. 
Deze pakmiddelen moeten nauwslu itend naast 
en op elkander in stev ige, d ichte, goed ge
sloten ki sten verpakt zijn. D e tusschenruimten 
moeten met bordpapier, werk, houtwol of 
krullen - all es vrij van vocht en vettigheid 
- zoodanig opgevuld zijn, dat verschuiving 
n iet mogelijk is. 

2. H et bruto-gewicht van een collo mag 
niet meer bedragen dan 100 kg. 
31 Ad 5° . A. 

a. Slagpijpjes (ook die met vertraging ). 
1. T en hoogste 1 00 stuks moeten in sterke 

doozen van bl ik of karton zoodanig vast in
gepakt zij n, dat zelfs bij flinke stoot.en en 
schokken geen bewegen of verschuiven van 
de s lagpijpjes mogelijk is. 

De led ige ru imte in en tusschen de pijpjes 
onderling moet met droog meel van een harde 
houtsoort of een soortgelijke zandvrij e stof 
geheel zijn opgevuld . Di t opvullen van de 
pij pjes kan achterwege blijven , indien daar in 
de slagsas zoodan ig is afgesloten , b.v. door 
een capsule, dat de sas t ijdens het vervoer 
niet kan losraken. 

Bodem en deksel der blikken doozen moeten 
met vi lt, l a ken, gegolfd karton of een derge
lijke stof, en de binnenzijde der zijwanden met 
karton zoodanig bekleed zij n, dat onmiddel
lij ke aanraking van de pij pjes met het blik 
ui tgesloten is. 

D e kartonnen doozen moeten van buiten 
met paraffine, ceresine of een andere soort
gelijke stof gedrenkt zijn, welke het karton 
waterdicht maakt . 

2. De gevulde blikken of kartonnen doos 
moet hermetisch gesloten zijn , e n doos en dek
sel met een stevige strook pap ier zoodanig 
omplakt worden, dat de inhoud aangedrukt 
en beweging van de pijpjes belet wordt. Vijf 
van zulke bl ikken doozen moeten goed vast in 
sterk pakpapier gewikkeld tot één pakket ver
eenigd of vast in een kartonnen doos ingepakt 
zijn. 

De pakketten of kartonnen doozen moeten 
vervolgens in een stevige houten kist met een 
wandd ikte van ten minste 20 mm of in een 
sterke blikken kist zoodanig zij n verpakt, dat 
zoo mogelijk geen tusschenruimten in de kist 
overbl ijven. In elke laag moet ten minste één 
pakket of kartonnen doos met een stevigen 
band omwonden zijn; aan dezen band moet 
het pakket of de doos gema kkelijk uit de 
laag geli cht kunnen worden . Mogelijke tus
schemuimten in de kist moeten met droge 
stoffen, zooals papier, stroo, houtwol of krul
len opgevuld zijn . I nd ie n de k ist van hou t is, 
moet het deksel met schroeven zij n bevestig d ; 
voordat met het inpakken in de hou ten kist 
wordt aangevangen, moeten de schroefgaten 
in het deksel en in de wanden reeds zij n aan
geb racht. Op de blikken kist moet het de ksel 
zoodanig zijn bevestigd, dat het gemakkelijk 
en zonder gevaar losgemaakt kan worden en 
weder op de oorspronkelijke wijze kan worden 
aangebracht. 

3. H et deksel van de kist moet op den 
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inhoud drukken en wel zoodanig, dat deze 
n iet bewegen kan. Vervolgens moet de kist, 
met het deksel naar boven, in een sterke, 
dichte en met schroeven goed gesloten, tweede 
houten kist, met een wanddikte van ten minste 
20 mm zijn geplaatst. Tusschen de binnen
kist en de buitenkist moet overal een tusschen
ru imte aanwezig zijn van ten minste 3 cm. De 
tusschenruimte moet met droge stoffen, zooals 
zaagse l, stroo, houtwol of houtkrullen, stevig 
zijn opgevuld. 

4. Elke buitenkist moet zijn voorzien van 
een loodzegel of van een zegel , dat ten min
ste 2 schroefkoppen bedekt {afdruk of merk) 
of van een over deksel en zijwanden geplakt 
fabrieksmerk. 

5. De hoeveelheid slagsas in elke kist mag 
geen grootere uitwerking hebben dan die van 
20 kg knalkwikzilver. 

Het bruto-gewicht van een kist mag 50 kg 
niet te boven gaan. 

Kisten, waarvan het bruto-gewicht meer dan 
25 kg bedraagt, moeten voorzien zijn van 
handvatsels of klampen. 

32 
b. Slagpijpjes, ingericht voor electrische 

ontsteking {ook die met vertraging) moeten 
tot pakketten van niet meer dan 100 stuks 
worden vereenigd. De slagpijpjes moeten in 
het pakket beurtelings naar de eene en naar 
de andere zijde zijn gericht. Niet meer dan 
10 van deze pakketten moeten in stevig papier 
gewikkeld en samengebonden worden; ten 
hoogste 5 van deze samengebonden pakken 
moeten in een sterke houten kist, met een 
wanddikte van ten minste 20 mm, of in een 
bi ikken kist, zijn verpakt, waarin zij door 
opvulling met droge materialen, zooals pa
pier, stroo, houtwol of krullen, tegen ver
schuiving gevrijwaard moeten zijn. 

Hoeveelhe id slagsas, sluiting en opschrift 
als onder a voor slagpijpjes is aangegeven; 
verpakking in een buitenkist is niet noodig. 

33 
c. Slagpijpjes, vast ve1·bonden m et lang

zaa1n brandend vuurkoord. 
Het vuurkoord moet tot een ring opgerold 

en vastgebonden zijn. Tien van deze ringen 
moeten tot een rol vereenigd en in stevig 
papier gewikkeld en samengebonden worden. 
Ten hoogste 10 rollen moeten zijn gepakt in 
een houten k ist, waarvan de planken ten 
minste 12 mm dik zijn, en h ierin door het 
opvullen van de tusschenruimten met droge 
materialen, zooals papier, stroo, houtwol of 
krull en tegen verschuiving zijn gevrijwaard. 
'l'en ho~gste 10 van deze kisten mogen in een 
buitenkist verpakt zijn. 

Hoeveelheid slagsas, verpakking in de bui
tenkist, sluiting en opschrift als onder a voor 
slagpijpjes is aangegeven. 

34 
d. Slagpijpjes 11aet ve·rt,·aging en slag

hoedje {echoloodpatronen) moeten in de door 
de fabriek van herkomst gebezigde oorspron
kelijke verpakking {sterke blikken doozen, 
waarin de patronen zijn gelegd in 5 lagen 
van 10 stuks, en zorgvuldig onbeweegbaar ge
maakt door wollen vilt tusschen de lagen; 
het deksel moet met isolatieband op de doos 

bevestigd zij n) tot ten hoogste 50 stuks vast 
verpakt zijn. Ten hoogste 10 van deze oor
spronkelijke verpakkingen moeten zorgvuld ig 
vastgelegd zijn in een sterke houten kist. 

Hoeveelheid slagsas, verpakking in de bui
tenkist, sluiting en opschrift als onder a voor 
slagpijpjes is aangegeven. 
36 Ad 5°. B. . 

W e,·plooden {slagpijpje ook met slaghoedje, 
opgesloten in een blikken bus - al of n iet 
drijvende -) moeten tot ten hoogste 10 stuks 
vereenigd zijn in de door de fabriek van her
komst gebezigde oorspronkelijke verpakking 
{sterke kartonnen of blikken doozen, waarvan 
het deksel met isolatieband op de doos is be
vestigd en waarin de werplooden, el k afzon
derlijk in geïmpregneerd papier gepakt en 
vervolgens door gegolfd kartonnen hul zen om
geven zijn); ten hoogste 50 van zul ke oor
spronkelijke verpakkingen moeten in een 
sterke, zorgvuldig gesloten houten k ist onbe
weeglijk verpah.i; zijn. 

Voor wat betreft den aard en de hoeveel 
heid der slagsas en het gewicht van elke kist 
geldt het bepaalde voor slagpijpjes onder 5° 
Aa. 
3óa 

'l'en aanzien van de verpakking van de 
voorwerpen, genoemd onder 2° c tweede zin
snede, alsmede die onder 5° A e, f en g, 5° C, 
6°, 7°, 8°, 9°, 10° en 11° gelden de voor
schriften van het land van afzend ing. 
3ób 

Elk pakmiddel met munitiën, genoe11,d on
de1· 3°, 5° A , 5° B en 5° C, moet van een 
etiket volgens model n°. 2, dat met munitiën, 
genoemd onder 6°, 7°, 8° en 9°, van een eti
ket volgens model n°. 1 en ieder palnniddel 
met munitiën, genoemd onde,· 11°, van een 
etiket volgens model n°. 2a voorzien zijn. 

B . V erklaringen. V1·achfb1·ieven. 
36 

1. De inhoudsopgave moet 
a. bij de ?Joorwerpen, genoemd onder 3°, 

5° A, 5° B en 5° C, - eenmaal zwart, 
b. bij de voorwerpen, onder 6°, 7°, 8° en 

9°, - eenmaal rood, 
c. bij de vooi·werpen onde,· 11° , - twee 

maal zwart omraamd worden. 
37 

2. In de vrachtbrieven vopr de munitiën 
van Klasse Ib, 2°-5° en 10° moet door den 
afzender, voor die van 1 ° b, 6°- 9° en 11° 
door het bevoegde gezag of door een door 
hem erkende deskundige worden verklaard: 
"Voldoet aan de voorschriften van Bijlage I 
tot de Intern. Overeenkomst". 

I s bij den vrachtbr ief een overeenkomstige 
afzonderlijke verklaring van een daarvoor aan
gewezen autorite it gevoegd, dan moet in den 
vrachtbrief naar deze verklaring worden ver-
wezen. 
38 

3. Of en welke verdere verklaringen voor 
de zendingen bovendi en vereischt worden, is 
bepaald in de betrekkelijke wettelijke voor
schriften van de tot deze Overeenkomst toege
treden Staten, over wier gebied het vervoer 
zal plaats hebben. 
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39 
4. Bij het verder vervoer van de geheele 

of van een deel der oorspronkelijke zending, 
waarvoor het stellen van een verklaring op 
den vrachtbrief is voorgeschreven, door een 
anderen afzender dan de fabriek van her
komst, kan de verklaring achterwege blijven, 
indien de nieuwe afzender in den vrachtbrief 
verklaart, dat de zending de oorspronkelijke 
is of ·de voorwerpen afkomstig zijn van de 
oorspronkel ijke zending, welke onderzocht is 
en daarvoor eene verklaring was afgegeven, 
en verder dat de oorspronkelijke verpakking 
op geenerlei wijze is veranderd. Desverlangd 
moet een en ander op geloofwaardige wijze 
worden aangetoond. 
40 

Op den vrachtbrief moet het volgende wor
den verklaard: 

,,Inhoud en verpakking volgens de oorspron-
kelijke zending". · 

C. Middelen van vervoer. 
41 

1. Voor het vervoer van alle munitiën moe
ten gesloten wagens worden gebezigd. 
42 
. 2. Voor de munitiën, genoemd onder 11° , 

gelden bovendien de voorschriften van Klasse 
Ia onder Hoofdstuk D (vervoermiddelen) 2 -
i-andgetal 20 

D . Laden. 
43 

1. S ein•vuu,·werk - 3° - , brisante ontste
kings,niddelen ( detonatiemiddelen) , - 5° A 
-, we,·plooden - 5° B - , slagkoord - 5° C 
en de onder 11° genoemde munitiën mogen 
niet met ontploffingsmiddelen (Klasse Ia), 
met munitiën, genoemd onder 6°, 7°, 8° en 9° 
of met brandba,·e vlo eistoffen, gevarengroep 
A 1 (Klasse IIIa) te zamen in denzelfden 
wagen worden geladen. 

2. Voor de munitiën, genoemd onder 11°, 
gelden bovendien de voorschriften van Klasse 
Ia onder hoofdstuk E (Laden en overige voor
schriften) 3 - randgetal 21 -. 

E. Wijze van ve,·voer. 
44 

De vo01·werpen, genoemd onder 3°, 5° A, 5° 
B, 5° C, 6°, 7°, 8°, 9° en 11°, mogen niet a ls 
ijlstukgoed worden vervoerd. 

45 

Ic. Lonten, Vuurwerk en dergelijke 
artikelen. 

Het vervoer van de hieronder opgesomde 
a rtikel en dezer categorie wordt slechts toege
l aten, indien aan de volgende algemeene 
e ischen is voldaan: 

De ontplofbare sas in deze voorwerpen moet 
zoodanig samengesteld, aangebracht en ver
deeld zijn, dat door wrijven, schokken, stoo
ten of ontbranden der verpakte voorwerpen 
geen ontploffing van den geheelen inhoud der 
zending veroorzaakt kan worden. 

Voo1· deze voorwerpen gelden voorts de vol 
gende eischen : 

a. het gebruik van witte of gele phosphor 
is, behalve bij knalstrqqken ~n r;epa,·affineert/,e 

knalstrooken voor veiligheidslampen en bij 
knetterlak en martinicas (z.g. Spaansch vuur
werk) en gelijksoortige ten vervoer toegelaten 
voorwerpen, niet toegestaan; 

b. de gebezigde sas moet bestendig ' zijn, 
d. w. z. ze mag na een opslag gedurende vier 
weken bij 50° C. geen verandering ondergaan, 
welke wijst op een onvoldoende bestendigheid. 

De vervaardiger moet zich voortdurend, 
door herhaald uitgevoerde proefnemingen, 
overtuigen van de volmaakte hoedanigheid 
van de ontplofbare sas. 
46 

1 °. Lonten,: 
a. gewone luci fers en andere strijklucij.ers; 
b. knalstrooken en geparaffineerde knal

strooken voor veiligheidslampen, welke een 
sas bevatten, samengesteld uit kaliumchloraat 
of salpeter, geringe hoeveelheden phosphor, 
zwavelantimoon, zwavel, melksuiker, ultra
marijn, krijt, kleefstoffen ( dextrine, gom) of 
dergelijke stoffen. 1000 klappertjes mogen ten 
hoogste 7,5 gram knalgas bevatten. 

[Zie voor knalstrooken (amorcesstrooken ) 
onder 2°, e - randgetal 4 7 - ]. 

c. Vuu,·koord (bestaande uit een dunne, 
dichte buis met een kern van buskruit van 
geringe doorsnede) . 

[Zie voor ander vuurkoord Klasse Ib, 1 ° 
- randgetal 22 - ]. 

d . Gezwinde lont, d. i. schietloatoendraad 
tot snelle ontsteking van vuurwerk, enz. Zij 
moet dezelfde stabi liteit hebben als nitrocellu
lose (Klasse Ia). 

e. Zunders (dunne, aan beide uiteinden ge
sloten papieren of bordpapieren kokers, ge
vuld met een geringe hoeveelheid brandsas, 
bestaande uit zuurstofdragers - chloraten, ni
traten - en organische stoffen, ook vermengd 
met aromatische nitroverb indingen), ook zoo
genaamde Ther,nitpijpjes met sastabletjes. 

/. Vuurkoord.ontstekers (veiligheids-), be
staande uit een doorboord slaghoed je met 
doorloopende trekkerdraad in een stevige pa
pieren of kartonnen hul s of uit een soortge
lijke constructie; 

g. Electrische ontsteke,·s zonder slagpijpje; 
47 

2°. Kamervuurwe1·k en speelgoedvuurwerk, 
klappertjes en knalstrooken, knallichamen. 

a. Kam ervuurwerk (Bosco-cylinders, con
fetti-bommen, cotillonvruchten e. d. artikelen, 
elk met een kleine lading van ten hoogste 1 g 
co llodiumwol, bestemd tot het uitstooten van 
eene ongevaarlijke prop, zooals kogels van 
watten, confetti, enz) ; 

b. SpeelgoedJvuu,·werk met knal: 
ex . Knalbonbons, bloemenkaarten, blaadjes 

collodiumpapier e . d. artikelen, welke een 
zeer kle ine hoeveelheid collodiumpapier of 
knalzilver bevatten; 

(3. Knalerwten, knalgranaten e. d. artikelen 
met eenig knalzilver; 1000 stuks mogen ten 
hoogste één g knalzil ver bevatten; 

y. Knalknikkers (op het bui tenoppervlak 
van deze kogelvormige voonverpen met een 
ml van ten minste 25 mm is aangebracht ten 
hoogste 3 g knalsas, gedekt door zijdepapier) . 
Deze kna]sfü> mag ten hoogste 25- 30 pct. 
kaliumchî~raat bevatten, voorts ten hoogste 
!Q pct, phosphoresquisulfüll! !l~ {iQ~ {i~ pct, 
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van een opvul. en bindmiddel, dat bij de ont- ' 
leding geen werkzaam aandeel heeft. Ten ver
voer worden ook toegelaten soortgelijke arti
kelen, mits · niet gevaarlijker zijn dan de 
hier bedoelde. 

c. P yrotechnische lucifers (Bengaalsche Ju
ei fer met ten hoogste 20 g brand- en ont
stekingssa in een doosje van 20 tot 24 l uci 
fe rs, goud nregenkaarsen, bloemregenkaarsen 
e. d.) ; 

d . W o,ulerkaa,·sen met een sas, bestaande 
u it barietsalpeter, ijzervijlsel, aluminiumglans 
en kleef toffen; de wonderkaarsen mogen geen 
ontsteki ngskop hebben, 

e. Klappertjes (amorces), knalstrooken 
( a1norcesstrooken), knal ringen ( a,norcesrin
gen), welke een knalsas bevatten, amenge
steld uit kaliumchloraat of salpeter, kl e ine 
hoeveelheden roode phosphor, zwavel antimoon, 
zwavel, melksuiker, ultramarijn, krijt, kleef• 
toffen (dextrine, gom) of soortgelijke stof

fen . 1000 klappertjes mogen ten hoogste 7,5 g 
knal sas bevatten; 

[Voor knalstrooken voor veiligheidslampen, 
zie onder 1 ° b - randcij fer 46 -.] 

f . Knallichanien, welke met behulp van een 
slagpininrichting tot ontploffing worden g · 
bracht, volgens het model en de wijze van 
yerpakking, goedgekeurd door . het bevoegde 
gezag van het land van afzending : 

ex. K nal,kurken, welke een knalsas bevatten, 
samengesteld uit chloraten, roode phosphor, 
krijt en een kleefstof . 

Het gewicht van de knalsas voor 1000 kur
ken mag ten hoogste 60 g bedragen. 

De af tand van de oppervlakte van de knal
sas tot de bo01-open ing in de kurk moet onge
veer 5 mm bedragen. I ndien natuurlijke kurk 
wordt g bruikt, moet de slagsas tus chen twee 
blaadje papier of in een kartonnen hoedJe 
zoodanig zijn bevestigd, dat lo raken of u it
val Jen niet mogel ijk is. Bij gebruikmaking 
van uit vaste kurkstof vervaardigde kurken 
mag de knalsas direct in de holte bevestigd 
zijn. 

f3. Knalschijven, welke een phosplwrchlo
raat-knalsas bevatten, samengesteld uit ka
liumchloraat, roode phosphor, krijt en kleef• 
stof, en be taan uit een ongeveer 2 mm dikke 
kartonnen schijf, waarin een holte is inge
drukt voor de knalsas. Deze sas moet bedekt 
zijn met een blaadje papier en haar gewicht 
per 1000 chijven mag ten hoogste 45 g be
dragen. 

y. Knalk11,1·ken, wel~e een knaJ.sas bevat~n , 
samengesteld uit fulni>naat of een soortgelvke 
sas, geperst in kartonnen dopjes, welke in 
het boorgat van de kurken vastgezet zijn. H et 
gew icht van de knalsas voor 1000 stuks dezer 
kurken m ag ten hoogste 60 g bedragen. 

3. T(a1·tonnen slaghoedjes (Liliput,nunitie), 
waa,-in gepe1'8t een fubninaat- of een soortge
lijk knalsas. Het gewicht van de knalsas voor 
1000 kartonnen slaghoedjes mag ten hoogste 
25 g bedragen. 

e:. Kartonnen slaghoedjes (Liliputmunitie), 
waarin geperst een phosphorchloraat knalsas, 
bestaande uit kal,iumchloraat, roode phosphor, 
krijt en een klee fstof. Het gewicht van de 
knalsas voor 1000 kartonnen slaghoedje mag 
ten hoogste 25 g bedragen. 

g. K nallicha,nen, welke zonder een bijzon
dere iru;chting tot ontploffing worden ge
bracht, en wel: kartonnen slaghoedjes (welke 
kna ll en door een druk van den voet) niet af• 
gesloten phosphorchloraat knalsas. H et ge
wicht van de knalsa in 1000 stuks mag niet 
meer dan 30 g bedragen. 

h. Knetterlak en Martinicas (zoogenaamd 
Spaan ch vuurwerk), be taande uit een meng
sel van witte (gele) en roode phosphor met 
kaliumchloraat en ten minste 50 pct. stoffen, 
welke bij de ontle iding van het phosphor
chl oraat-mengsel geen werkzaam aandeel heb
ben . H et gewicht van elk stukje knetterlak 
mag niet meer dan 2.5 g bedragen en dat 
van elk stukje martinica niet meer dan 0.1 g. 

Ten vervoer worden ook toegelaten gelijk
soortige artikelen, welke niet gevaarlijker zijn 
dan de hier bedoelde. 
48 

3°. Vuurwerk. 
a. B omnien en vuurpotten, uit mortieren te 

schieten ladingen 1, met een netto-gewicht van 
ten hoogste 9 kg, daa ronder begrepen de 
voortdrijvingslad ing (bru to-gew icht 12 kg). 

B randers, vuurpijl en, ,·omeinsche kaarsen, 
font einen, wielen, enz., met vull ingen van ten 
hoogste 500 g per stuk; 

b. Kl eine iwnde1'8lagen, bestaande uit een 
met touw omwoelde en gelijmde papieren 
huls, welke ten hoogste 75 g gekorreld bus
kruit of 25 g knalsas (a lumin ium poeder en 
kaliumperchloraat zonder zwavel ) bevat, a ls
ook geweerklappers [petarden 2 ] , bestaande 
uit een cylindervorm ige, aan beide einden 
gesloten papieren hu ls, welke ten hoogste 20 g 
gekorreld buskruit bevat; beide soorten voor
zien van een lont, waarvan het uiteinde ver
kapt is, voorts soortgelijke voorwerpen, welke 
dienen tot het voortbrengen -van een harden 
knal· 

[V~or grootere moordslagen of donderslagen 
(se invuurwerk), zie Ib, 3° - randgetal 24 -. ] 

c. Klein vuurwe,·k (tuinvuurwerk), (zeven
klappers, voetzoekers, gouden en zilveren re
gen e. d.), dat ten hoogste 1000 g gekorreld 
buskruit per 144 stuks bevat ; voorts vulkanen, 
staartsterren e. d. met ten hoogste 30 g ge
korreld buskruit per stuk; 

d. B engaal,sch vuurwerk 3 ( fakkels, vuur, 
blue-lights e.a. ) zonder ontstekingskop. 
48a 

4°. Rookmakers voor landbouwdoeleinden 
en het boschwezen, a lsook rookpa,tronen ter 

1 Dit vuurwerk bevat a ls voortdrijvingsla
ding gekorreld buskruit ; a ls ui tstootl ad ing 
meelpulver, ook met rnijnkruit, salpeter, zwa
vel of kool of metaalvijl el of -glans ge
mengd: als lichtste,•. of 1 ichtkogel as, al naar 
ge lang van de kl eur, verschill ende mengsels, 
wel ke ook chloraat mogen bevatten; even
tueele knalsas in het vuurwe,·k mag geen 
chloraat bevatten. 

2 Voor de knalstopseinen van de spoorwe
gen zie Ib, 3°. 

3 Gemengd bliksemlichlpoeder, dat door 
innige vermenging met brandbare en zuur
stof afgevende bestanddeel en ontplofbaar is, 

1 
wordt niet ten vervoer toegelaten. 
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verdelging van schadelijke insecten (beide 
volgens het model goedgekeurd door het be
voegde gezag van het land van afzending). 

De rooksas mag geen chloraat bevatten . 

Vervoersvoorwaarden. 

A. V erpakking. 
49 

l. Voor de verpakking moeten stevige. 
dichte en goed gesloten houten kisten worden 
gebezigd. 

Voor de onder 1° a genoemde voorwerpen 
worden ook kistjes van sterk h ardgelijmd kar
ton van ten minste 2 mm dikte, alsook pak
middelen van blik toegelaten. 

Voor de onder 1° c genoemde voorwe,-pen 
mogen ook sterke, dichte kartonnen vaten 
worden gebezigd. 

De kisten met deze voorwerpen moeten van 
binnen geheel met goed taai papier of met 
dunne zinken platen zijn bekleed. 

De ki sten voor de onder 1° d en 1° e ge
noemde voorwe,-pen en voor bengaalsche luci
je?"S, bedoeld onder 2° c, mogen van binnen 
met goed taai papier, ook z. g . teer- of asphalt
papier, of met zinken pla ten of blik zij n be
kleed. 

Voor de voorwerpen, genoemd onder 1 ° g, 
mogen ook houten tonnen en waterdichte, 
ste rke kartonnen vaten worden gebezigd. 

Bij de kisten voor de onde1" 1° b, 2° a, :B 0 b 
~' 2° b y, 2° e, 2° f , 2° g, 2° h en 3° ge
noemd,e voo,-we,·pen moeten de planken ten 
minste 18 mm dikte hebben en gevoegd zijn ; 
de zijwanden moeten door middel van zwa
luwstaarten of kl ampen onderl ing verbon
den zijn ; de ki sten moeten van binnen geheel 
met goed taa i papier zijn bekleed; in plaats 
van papier mogen dunne zinken platen wor
den gebezigd. 

De houten pakmiddelen voor de onder 4° 
genoem,de voo,-werpen kunnen met goed pak
papier, geolied papier of gegolfd karton be
kleed zijn. De bekleeding met zulke stoffen 
moet dicht zijn uitgevoerd, indien de voor
werpen niet in pakketten zijn gepakt. 

Voor de rookpat,-onen ter verdelging van 
insecten mogen ook zeer sterke doozen of bus
sen van karton of van gegolfd karton worden 
gebruikt. Het karton of het gegolfd karton 
mag ook waterdicht geïmpregneerd zijn. 

Voor zendingen tot 5 kg bruto gewicht kun
nen ook doozen van gewoon karton gebezigd 
worden. 

2. Alvorens de voorwerpen, met uitzonde
ring van die onder 1 ° c en 1 ° f, in de kisten 
te pakken, moeten zij vast verpakt zijn, en 
wel: 
50 

a. die genoemd onder 1° a, 2° a en 2° b ex : 
in sterk pakpapier of in stevige doozen. Een 

kartonnen doos mag ten hoogste 1200 doozen 
met luc ifers bevatten. 
51 

b. d,ie, genoemd oriiler 1° b: 
knalstrooken en geparaffineerde knalstroo

ken voor veiligheidslampen óf zooals onder h 
is aangegeven, óf in cylindervormige blikken 
bussen, of in sterke cylindervonnige karton
nen kokers, welke aan beide uiteinden van 

hermetisch sluitende deksels zijn voorzien. 
Iedere bus of koker m ag ten hoogste 12 op
gerolde strooken met elk 50 klappertjes be
vatten. T en hoogste 30 van deze bussen of 
kokers moeten tot een stevig pakket zijn ver
eenigd door middel van een papieren omslag. 
De opgerolde knalstrooken moeten onderling 
door kartonnen schijven gescheiden zijn, die 
nauwkeurig in de bus of koker passen. 

52 
c. die, genoemd onder 1° a,: 
gezwiriile lont, in stukken van ten hoogste 

20 m, moet in enkelvoudige windingen ge
wikkeld zijn om kartonnen banden, welke 
ten minste vijfvoudig gevouwen zijn. In iedere 
vouw moet een strookje karton gelegd zijn, 
dat aan de be ide kanten ten minste 1 cm uit
steekt. De aldus gewikkelde banden moeten 
in pakpapier verpakt en met touw stevig om
wonden zijn. Iedere 10 pakken moeten met 
sterk pakpapi er dubbel omwikkeld tot pak
ketten zijn vereenigd, welke, kruisgewijze met 
een touw dichtgebonden, in een houten ki stje 
van ten minste 10 mm dikke planken zooda
nig moeten zijn ingepakt, dat tusschen de 
pakketten en de wanden van het kistje ten 
minste 6 cm tusschenruimte vrij blijft. Deze 
tusschen.ruimte moet met houtmeel 1 zijn op
gevuld. 

Een collo mag ten hoogste 30 van zulke 
ki stj es bevatten. 

53 
a,. die, genoemd ond e,· 1° e : 
bij 25 stuks in dichte bi ikken of kartonnen 

bussen; Thermitpijpjes evenwel bij 50 of 100 
stuks in di chte doozen van karton. 

Dergelijke binnen.verpakkingen (bussen of 
doozen) moeten met een onderlinge tusschen
ruimte van ten minste 1 cm in de kist on
wrikbaar zijn vastgezet, en de tusschenruimte 
met houtmeel 1 opgevuld. 

E en kist m ag niet meer dan 40 binnenver
pakkingen bevatten. Deze moeten daarin zoo
dan ig ondergebracht zijn, dat door iedere 20 
stuks een groep gevormd wordt en dat de 
beide groepen behoorlijk door een ten minste 
3cm dikke l aag van vast opgestopt houtmeel 1 
moeten zijn gescheiden. 
54 

e. die, genoemd, onder 2° b ~: 
in houten kisten of in stevige, in papier 

verpakte, kartonnen doozen, waarbij elk dezer 
ten hoogste 1000 stuks mag inhouden; de 
ki sten of doozen moeten met zaagsel zijn vast
gezet. 
54a 

ee . die, genoemd ond,er 2° b y : 
in doozen van karton met ten hoogste 25 

stuks; de knikkers zorgvuldig in zaagsel vast
gelegd. 
55 

/ . die, geno emd onder 2° c: 

1 Houtmeel (niet te verwarren met zaagsel 
of spaanders) wordt verkregen door het malen 
van hout. Het is gelijkmatig en fijn van ge
steldheid, bij houtmeel uit zacht hont zelfs 
zoodanig, dat het tot kluiten samengedru kt 
kan worden. 



1933 3 O C TOB E R (S. 51 5) 570 

in doozen en per 10 tot 12 doozen in papier 
verpakt. 

r,6 
f/· die, genoemd onder 2° d: 
in doozen, en per 10 tot 12 doozen verpakt 

in papier of in een papieren zak. De zak 
moet door omslaan van het open uiteinde zijn 
d ichtgemaakt. De doozen en de zakken moe
ten in sterk papier gewikkeld zijn tot stevige 
pakketten, welke niet meer dan 1 gros won
derkaarsen mogen bevatten. 

ö7 
h. die, genoemd onder 2° e: 
Klappe-rtjes (amo,·ces), knalstrooken (amor

cesstrooken) en knalringen (an,orcesring en) in 
stevige kartonnen doozen, waarvan elk ten 
hoogste 100 klappertjes van 5 mg knal sas 
mag bevatten. Klappertjes van 7,5 mg zij n 
slechts toegelaten in doosjes van ten hoogste 
50 stuks. Elke 12 doozen met klappertjes, 
knalstrooken en knalringen moeten tot een 
rol, elke 12 rollen in sterk papier tot stevige 
pakketten zij n gewikkeld. 

i. die, genoemd onder 2° /: 

68 
ex. Knalkurken, welke een phosphorchlo

raat-knalsas bevatten, tot hoogstens 50 stuks 
in een kartonnen doos gesloten door een dek
el met overslaanden rand. De kurken moeten 

op den bodem van de doos zijn vastgeplakt 
of op een andere even deugdel ijke wijze wor
den vastgehouden. De tusschenruimten moe
ten met droog ho utmeel 1 of kurkmeel goed 
zijn opgevuld. Op dit meel moet een laag 
watten of andere even veerkrachtige stof wor
den geplaatst van vo ldoende dikte, terwij l de 
doos gesloten moet zijn met een deksel met 
overslaanden rand. 

De aldus verpakte doozen moeten hetzij door 
middel van eeri geplakte strook papier, hetzij 
door middel van touw worden vereenigd tot 
pakjes van n iet meer dan 100 stuks knalkur
ken. Dat vastplakken of om,vikkelen moet zoo 
stevig en zoo zeker geschieden, dat het hout
meel 1 in de doozen niet bewegen kan, noch 
.er uit kan val len. 

Tot ten hoogste 5 pakjes moeten in sterk 
papier tot stevige pakketten zijn gewikkeld. 

69 
(3. Knalschijven, welke een phosphorchlo

raat-kn,alsas bevatten, tot ten hoogste 5 stuks 
in een kartonnen doos, gesloten door een dek
.se! met ove rsl aanden rand. Elke 5 dooeen 
moeten in papier zij n gerold. Elke 20 van 
zulke rollen moeten tot een pakket worden 
vereen igd . Elke 2 pakketten moeten in een 
sterke kartonnen doos, voorzien van een dek
sel met overslaanden rand, worden verpakt. 
H et dekse l moet stevig bevestigd zij n door 
een strook sterk papier, geplakt op het on
derste gedeelte van de doos. Een kist mag 
ten hoogste 50 kartonnen doozen bevatten; 

1 Houtmeel (niet te verwarren met zaagsel 
of spaanders) wordt verkregen door het malen 
van hout. Het is gelijkmatig en fijn van ge
steldheid, bij houtmeel uit zacht hout zelfs 
zoodanig, dat het tot kluiten samengedrukt 
kan worden. 

60 
y. Knalkurken, welke een in kartonnen 

dopje geperste knalsas bevatten, samengesteld 
uit fulminaat of een soortgelijke sas, 

zooals voor knalkurken met een phosphor
chloraat-knalsas is vastgesteld onder ex; 

61 
IL Kartonnen slaghoedjes (Ful,ninaat-Lil i

putmunitie), 
welke een samengeperst fulminaat of soor t

gelijke sas bevatten, moeten tot ten hoogste 
10 stuks in een kartonnen doos, ges loten door 
een deksel met overslaanden rand worden 
verpakt; de tusschenruimten in de doos moe
ten met houtmeel 1 zijn opgevuld; zoowel op 
den bodem als onder tegen het deksel moet 
een bordpapieren sch ij f van ten m inste 1 mm 
dikte geplaatst zij n. Het deksel moet op de 
doos bevestigd zijn door een strook sterk pa
pier, dat op beide deelen is geplakt. E lke 10 
doozen moeten in papier zij n gewikkeld; de 
aldus verkregen rollen moeten door m iddel 
van stevig pakpapier tot een pakket zij n ver
eenigd. Een kist mag ten hoogste 25 van 
zulke pakketten bevatten; 

62 
E. Kartonnen slaghoedjes ( L iliputmunitie), 

welke een phospho,·chloraat-knalsas bevatten, 
moeten worden ingepakt 

óf zooals is aangegeven onder 3, è,f tot ten 
hoogste 50 stuks in kartonnen doozen met 
deksel s met overslaanden rand, waarin de 
slaghoedjes in openingen van een doorboorde 
kartonnen plaat beve t igd zitten. Alle tus
schenruimten moeten met houtmeel 1 zij n op
gevul d. 
62a 

ii. die, genoemd onde1· 2° g: 
in stevig kartonnen doozen, waa,·in mogen 

worden aangetroffen ten hoogste 15 stuks kar
tonnen slaghoedjes, welke op een ronde kar
tonnen schij f zij n vastgeplakt. D e tusschen
ruimten in de doozen moeten met houtmeel 1 
zijn aangevuld. D ekse l en doos moeten door 
een daarop geplakte strook papier zij n ver
bonden. 

12 doozen moeten tot een rol zijn vereen igd 
en niet meer da n 6 rollen in een kartonnen 
doos verpakt zijn. D e kanten en hoeken van 
deze doos moeten ver terkt zijn en samen ge
houden worden door haken van ij zerdraad. 
62h 

j. die, genoemd, onder 2° h: 
ex. Knetterlak in een dichte doos van leder

of strookarton, goed omgeven door houtmeel 
of fij n zaagsel ; el ke doos mag ten hoogste 
144 stuks bevatten. In een kist mogen niet 
meer dan 50 doozen verpakt zij n, met een 
gew icht va n ten hoogste 18 kg knetterlak. 
62c 

(3. Martinicas bij ten hoogste 65 stuks in 
ronde, kartonnen doosjes, inwendig bekleed 

1 Houtmee l (niet te verwarren met zaagsel 
of spaanders) wordt verkregen door het malen 
van hout. Het is gel ijkmatig en fijn van ge
steldheid, bij houtmeel uit zacht hout zelfs 
zoodanig, dat het tot kltüt;en aniengedrnkt 
kan worden, 



571 3 OCTOBER (S. 515) 1933 

met zijdepapier. Deze moeten tot een aantal 
van ten hoogste 72 stuks in karton verpakt 
zijn. Een kist mag in het geheel niet meer 
dan 3600 doosjes , in karton verpakt, bevatten, 
waarin het gewicht der martinicas ten hoog
ste 24 kg mag bedragen. 
63 

k. die, genoemd onder 3° a, 3° c en 3° d: 
in sterke kartonnen doozen of houten kist

jes; voor de onde,· 3° d genoe,nde voorwerpen 
ook in papieren zakken; grootere stukken 
vuurwerk moeten in papier verpakt zijn, wan
neer hun ontstek ingsei nde niet met een pa
pieren kapje is bedekt; in beide gevallen 
moet het doorziftén van de sas verhinderd 
zijn. 

Bij bommen van een grooter bruto-gewicht 
dan 5 kg moet de voortdrijvende lading be
schermd zijn door een papieren koker, welke 
over de onderzijd van de bom is geschoven. 
Zij moeten in kisten verpakt zijn, waarin de 
tusschenruimten met houtwol of dergelijke 
stoffen stevig opgevuld zijn. 
64 

l. die, genoernd onder 3° b: 
in sterke doozen ; de donderslagen moeten 

daarin goed vastgelegd zijn en de voorwerpen 
moeten onderling door een voldoend dikke 
Jaag houtmeel 1 of een dergelijke geschikte 
stof gescheiden worden gehouden. 
64a 

,n. die, genoernd onder 4° : 
in stevig papier of sterk kaxton ingewikkeld. 

65 
3. De pakketten mogen in de pakmiddelen 

niet kunnen verschuiven. Bij de voorwerpen, 
y enoe,nd onder 1° b, 2° a, 2° b ~' 2° b y, 
2° e, Z0 f, 2° g, Z0 h en 3°, moeten de tusschen
r uimten in de bu itenste kist met geschikt 
droog opvulmateriaal [houtwol , papier, enz. 
- bij knalkurken, knal schijven, kartonnen 
slaghoedjes (Liliputmunitie) , knal knikkers, 
kartonnen si aghoed jes ( 2° g), knetterlak en 
martinicas en derg. artikelen: houtmeel 1 of 
zaagsel -] vast opgevuld zijn. Vochtig hooi, 
met olie of vet doortrokken poetskatoen of 
dergelijke stoffen, die gevaar voor zelfont
branding opleveren, mogen niet worden ge
brnikt. 
66 

Voor grootere vuurwerkstukken (Transpa
ranten) is het voldoende ze onwrikbaar in de 
pakmiddelen te bevestigen. 
67 

4. H et brnto-gewicht van een pakmiddel 
met voo1'We1·pen, genoernd onder 1° b, 1° e, 
2° a, 2° b ~' 2° b y, 2° e, 2° f, 2° g, 2° h, 
3° en 4°, mag niet meer bedragen dan 100 kg. 

Bovendien mag in een pakmiddel het totaal 
gewicht van de ontplofbare stof (voortdrijf. 
ladi ng, uitstootlading en lichtgevend sas) bij 
de vooru;erpen, genoemd onder 1° e 20 kg, bij 

1 Houtmeel (niet te verwarren met zaagsel 
of spaanders) word t verkregen door het malen 
van hout. Het is gel ijkmatig en fijn van ge
steldhe id, bij houtmeel uit zacht hout zelfs 
zoodanig dat het tot ki uiten samengedrukt 
kan worden. 

vuurwerk, genoernd onder 3° a, 36 kg, bij 
klein vuurwerk, genoemd onder 3° c, 25 kg 
niet te boven gaan; het totaal gewicht van 
het, gekorreld buskruit bij vuurwerk, genoe,nd 
onder 3° a, en bij klein vuurwerk, genoemd , 
onder 3° c, mag niet meer dan 2,5 kg be
dragen. 

Het bruto-gewicht van kartonnen of gegolfd 
kartonnen doozen met rookpat?-onen ter ver
delging van schadelijke insecten - 4° - mag 
20 kg niet te boven gaan. 

68 
5. Elk pakmiddel met voorwe1·pen, genoemd 

onder 3° a, moet voorzien zijn van een etiket 
volgens model n°. 1. 

B. Overige voorschrift en. 
69 

1. Lucifers, genoernd onder 1° a, in hoe
veelheden van ten hoogste 5 kg, welke ver
pakt zijn overeenkomstig de bepalingen van 
hoofdstuk A - randgetal 49 - mogen met 
andere voorwerpen, echter niet met de stof
fen, welke in de klassen II en III van deze 
Bijl age zijn genoemd, tot één collo worden 
vereenigd. 

Op de kartonnen kistjes met lucif.ers - 1 ° a 
- mogen (l'een coll i geplaatst worden, die 
zwaarder ziJn dan de kartonnen kistjes met 
inhoud. 

K artonnen vaten met voorwe,·pen, genoe11id 
onder 1° c, moeten zoodanig ge laden worden, 
dat zij niet door andere voorwerpen bescha
digd kunnen worden. 

Van de volgens de bepalingen van hoofd
stuk A 2 c - randgetal 52 - verpakte kistjes 
met gezwinde lont mogen hoogstens 5 stuks 
met andere voorwerpen van kl as e Ic tot één 
collo worden vereenigd, echter niet met luci
fen en strijklucifen 1° a. 

70 
2. De voo,·werpen, genoemd onde,· 2° a tot 

2° e, mogen met elkander en met branders, 
·vuurpijlen, rorneinsche kaarsen, fonteinen, 
wielen e. d. genoemd onder 3° a, en met alle 
andere vuurwerkartikelen, genoemd onder 3° 
b tot 3° d tot één collo worden te zamen ge
pa kt, onder inachtnem ing van de voorschrif
ten, betreffende de inpakking van elk dei· 
voorwerpen overeenkomstig het gestelde in de 
randgetallen 50, 54 tot 57, 63 en 64. 

Op de buiten(verzamel)kist zijn, naar den 
aard van de te zamen gepakte voorwerpen, 
van toepassing de strengste voorwaarden, aan
gegeven in de randgetallen 49 en 65 tot 67. 

De ingepakte voorwerpen moeten in de 
buiten(verzamel)kist vastgezet zijn door op
vulling van de tusschenru imten met daartoe 
geschikt verpakkingsmateriaal (houtwol , pa
pier, e. d .) . 

71 
a. Klappertjes, kn.alstroo ken en knal ringen 

- 2° e -, ook knalschijven - 2° f ~ -
mogen met kinderpistooltjes worden samenge
pakt en wel: 

a. per pistool, hetzij een rol klappe,·tjes 
(amorces), knalstrooken (arnorcesstrooken) of 
knalringen (a,norcesringen) [ volgens A 2 h 
- randgetal 57 - ], of 2 rollen knalschijven 
[vo lgens A 2 i ~ - randgetal 59 -]. 
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De verpakking moet gesch ieden in sterke 
kartonnen doozen, door een tusschenwand zoo
dani g verdeeld , dat de p istolen van de andere 
voorwerpen gesche iden zijn. De doozen mogen, 
hetzij alleen, hetzij te zamen met pakketten, 
welke slechts de andere voorwerpen bevatten, 
in kisten verpakt zij n. 

b. in door een tusschenschot verdeelde kis
ten en wel zooda ni g, dat in het eene deel 
de pistolen, in het andere deel de volgens de 
verpakkingsvoorschriften onder A verpakte 
klappe,·tjes , kn,alstrooken, knalringen of knal
schijven geplaatst worden. 

H et bruto-gewicht van een kist, bedoeld 
onder a of b, mag niet meer bedragen dan 
100 kg . 
72 

4. H et vervoer moet 111 gesloten wagens 
geschieden. 
73 

5. Bij de voorwe,-pen, genoemd onder 1° b, 
1° d, 1° e, 2° a, 2° b ~. 2° b y . 2° e, 2° f, 
2° g, 2° h, 3° en 4° , moet in de vr achtbrieven 
door den afzender verklaard worden: ,,Aard 
en verpakking voldoen aan de voorschriften 
van de Bijlage I tot de Internationale Over 
eenko1nst". 
74 

6. Bij het verder vervoer van de geheele 
of van een deel der zending, waarvoor een 
verkl aring in den vrachtbrief moet zijn ge
steld , door een anderen afzender dan de fa
briek van herkomst, is deze verklaring niet 
noodig , mits de nieuwe afzender in den vracht
brief verklaart, dat de zending de oorspron
kelijke is of dat de colli afkomstig zijn van 
een zend ing, we lke is onderzocht en waarbij 
eene verklaring gevoegd is geweest en dat 
de oorspronkelijke verpakking in geen enkel 
opzicht gewijzigd is. Desverl angd moet een 
en ander op geloofwaa rdige wijze worden aan
getoond. 

In den vrachtbrief moet a ls volgt worden 
verkl aard: ,,Inhoud en verpakk ing overeen
komstig de oorspronkelijke zending." 

Id. Samengeperste, vloeibaar g·emaakte 
en 0111Ier clruk opgeloste gassen. 

Ten vervoer worden slechts toegelaten de 
hierna genoemde gassen: 
75 a. Samengeperste gassen: 

1 °. ][ oolzuur; 
2 °. Wat ergas, l ic htgas, 1nenggas (oliegas, 

met ten hoogste 30 pct . acetyleen) ; 
3°. Olie gas ( vetgas ) ; 
4° . Z uurstof, waters tof (ook met methaan 

gemengd), stikstof, kooloxyde, mijngas, (me
thaan) , sa,nengeperst e lucht, de edel e gassen 
(argon, neon, helium, xenon, crypton of 
mengsel s daarvan) . 
i6 b. Vloeibaar gemaakte gassen : 

5°. et . A ethyleen, koolzuur, vlo eibawr· olie
gas, stikstofox ydul e, aethaan; 

~- Z .-gas (vloeibaar oliegas, waarvan bij 
50° C. de hoogste werkdntk n iet meer dan 26 
atmospheren bedraagt) ; 

6° . P ropyleen, ammoniak, chloorkooloxyde 
(phosgeen); 

7°. Chloor, chloo1·wate1·stof, zwavel i gzuur, 

stikstoftetroxyde, T -gas (mengsel van aethy
leenoxyde en koolzuur, dat bij 50° C. een 
overdruk van ten hoogste 14 kg per cm2 

heeft); 
8°. Chloormethyl , chlooraethyl , het laatst e 

ook geparfum eerd (Lanceparfum), vinylchlo
ride, broommethyl 1, methylaether, methyl
amine, aethylamine, aethyleenox yde, buta
dieen; 

9°. Vl oeibare lucht, vlo eibare zuurstof en 
vlo eibare stikstof. 

77 
c. Onder druk opgeloste gassen 2 : 

10°. I n water opgelost .ammoniak, in op
lossingen van meer dan 35 pct. tot ten hoogste 
50 pct.; 

11 °. I n aceton opgel ost en in poreuze massa 
npgezo gen acetyleen. 

Vervoers, ·oorwaarden. 

A. Aard van de houd ers. 
78 

a. Voor zoover in d02e Bijl age geen voor
schr iften omtrent de wijze van aanmaak, den 
aard en de hoedanigheid van het materiaal 
van de metalen houders voor samengeperste, 
d oeibaar gemaakte en onder dnik opgeloste 
gassen voorkomen, gelden daarvoor de desbe
treffende voorschriften van het land van af
zending. 
79 

b. Voor vl oeibwre lucht , vl oeibare zuurstof 
en vl oeibare stiks tof mogen worden gébezigd: 

et. glazen fl esschen met dubbele, lucht
ledi ge wanden. 

Zij moeten uitwendig met v ilt zijn bekleed 
en met een vilten stop zoodan ig gesloten zijn, 
dat de verdampende gassen, zonder inwend ig 
een te l10ogen dnik te veroorzaken, wel kun
nen ontsnappen, doch de vloeistof niet kan 
wegvloeien. Deze vilten stop moet zoodanig 
zijn bevestigd, dat zij niet kan losraken, wan
neer de fl esch kantelt of omvalt. Elke flesch 
afzonderlijk of meerdere fl esschen te zamen 
moeten tegen schokken beveili gd zijn door 
plaatsing in een stevig op den grond staande 
korf van ijzerdraad of in een soortgelijken 
houder. Deze draadkorven of andere houders 
moeten gepl aatst zijn in metalen of in houten, 
inwendig met plaatijzer bekleede kisten, welke 
van bovenop open zijn, of slechts afgesloten 
zijn door een vlechtwerk van ijzerdraad, een 
geperforeerd deksel of iets soortgel ij ks. De 
metalen of houten ki sten moeten in het on
derste gedeelte tot op zoodanige hoogte vol
komen dich t zijn, dat bij eventueel breken der 
fl esschen de vloeistof niet kan wegvloeien. In 
de meta len of houten ki sten met vloeibare 
lucht of vloe ibare zuurstof mag geen licht 
brandbaar verpakkingsmateriaal worden aan-

1 Een mengsel van broommethyl en aethy
leenbromide met ten hoogste 50 pct. broom
meth yl wordt niet als ontplofbaar beschouwd 
en onvoorwaardelijk ten vervoer toegelaten. 

2 Ammoniakwater met ten hoogste 35 ge
wich tsprocen ten ammoniak en koolzuurhou
dende dranken worden niet a ls ontplofbaar 
beschouwd en worden onvoorwaardelij k ten 
vervoer toegelaten. 
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getroffen; daarentegen wel stoffen, zooals 
vilt. en wol. 

~ . Houders, vervaardigd uit andere stoffen. 
Deze mogen slechts dan gebez igd worden, 

wanneer zij zoodanig tegen het doorlaten van 
warmte beschut zijm, dat zij noch met water
damp, noch met ijs kunnen beslaan. Verdere 
verpakking van deze houders is niet noodi g . 
De onder r:t. gegeven voorschriften omtrent 
de slu iting der glazen fl es.schen gelden op 
overeenkomstige wijze ook voor deze houders . 
80 

c. De houders van in aceton opgelost acety
l een - 11 ° - moeten vervaardigd zijn van 
zach t vloeiijzer , zacht staal of van ander ma
teriaal met deze lfde vastheid, veerkracht en 
rek ( doch niet van koper). Zij moeten geheel 
gevuld zijn met een fijn poreuze, gelijkmatig 
verdeelde stof, welke: 

1 °. de ij zeren houders niet aantast en noch 
met het oplosmiddel voor acetyleen (aceton) , 
noch met acetyleen zelf schadelijke verbin
d ingen vormt; 

2°. ook bij langdurig gebruik en bij schok
ken, zelfs bij temperaturen van 50° C., niet 
in elkander zakt of gevaarl ij ke holl e ruimten 
vormt; 

3°. op a fdoende wijze belet, dat zelfs bij 
groote warmte of door hevige stooten ont
ledingen van ontplofbaren aard van het ace
tyleen optreden of zich door de massa voort
p lanten. 

Meta len deelen, welke in onmiddellijke aan
raking komen met acetyleen, mogen niet van 
koper zij n vervaardigd of van een legeering, 
welke meer dan 70 pct. koper bevat. 

B . 0/fici,eele beproeving van de houden. 
81 

1. H ouders van vloeiijzer, vloeistaal of ko
per moeten vóór het gebru ik door een van 
Overheidswege gemachtigden deskundige aan 
een waterdrukproef worden onderworpen. 
Houders voor aeetyleen-oplossingen moeten 
bovendien vóór het gebruik, ten aanz ien van 
de hoedamigheid der poreuze massa en de toe 
te laten vu lling met het oplosmiddel [z ie A c 
- rand getal 80 en D 3 a - randgetal 91 - ] 
worden beproefd. 
82 

2. De bij de waterdrukproef te bez igen in
wendige druk moet bedragen : 

a. voor de sarnengeperste gassen anderhalf 
maal den vullingsdruk, welke niet grooter 
mag zijn, dan onder D (zie hierna) is aan
gegeven. De proefdruk moet den vullings
druk met ten minste 5 kg/cm2 te boven gaan. 

b. voor de vloeibare gassen onder nos . 5°, 
6° "/ 0 en 8° . 

~oor Koolz~ur .. ........ .. ...... ........ 250 kg/cm2 
V loeibaar Oliegas ...... , ..... 250 
Stikstofoxydule ...... .. ... .. ... 250 
Aethyleen ....... ......... ... ... ... 225 
Chloorwaterstof en Aethaan 120 
Z-gas .............. ...... ........... 40 
Propyleen . . . . . ... .. . . . . . . . . . . . . . .. 35 
Ammoniak .............. ... .... .. 30 
Chloorkooloxyde (Phosgeen) 15 
Chloor en T-gas .......... ..... 30 
Zwaveligzuur ... ..... .. ..... .... 12 

voor Stikstoftetroxyde ... . ... .. ... .. 22 kg/cm2 
Chloormethyl .......... .. ,.. .... 16• 
Methylaether ............. .. .... 16 
Methyl ami•ne .. .. ...... . ...... ... 14 
Chlooraethyl , broommethyl, 

aethylamine, aethyleen-
oxyde en butadieen .... ... 10 

Vinylchloride .. ... ... ..... ...... 11 
c. voor de onder druk opgel oste gassen: 
voor in aceton opgeloste acetyleen 60 )<g/cm2 
voor in water onder druk opge-

loste ammoniak, bevattende meer 
dan 35 tot ten hoogste 40 ge
wichtsprocenten ammon iak .... . ... . 8 

bevattende meer dan 40 tot ten 
hoogste 50 gewichtsprocenten am-
moniak .................................... ... 12 
83 

3. De drukproef moet worden herhaald: 
a. om de 2 jaar voor houders van chloor, 

chloo1·waterstof, stiksto ft'etroxyde, ZW(J//)el ig
zuur, chloorkooloxyde; 

b. om de 5 jaar voor houders van de 
overige sarnengeperste en de vloeibaar ge

maakte gassen ; 
c. om de 5 jaar voor houders van onder 

iûruk opgeloste arrnrnoniak. 
84 

4. De houders, dienende voor het vervoer 
van opgeloste acetyl een, moeten om de 10 jaar 
aan een onderzoek worden onderworpen. In 
elk geval moet onderzoek worden ingesteld 
naar den ui twend igen toestand van de hou
ders (invreten door roest, vervormingen) en 
naar den toestand van de poreuze massa (het 
ontstaan van holle ruimte; in el kan der zak
ken). Bovendien moeten steekproeven worden 
genomen op een redelij k aantal houders, welke 
moeten worden opengesneden en onderworpen 
aan een nauwkeurig onderzoek naar inwendige 
roestvorming, a lsook naar de verandering van 
het materiaal van den houder en van de po
reuze massa. 

Bij het vervoer van houders met opgeloste 
acetyleen moet aan den vrachtbrief zijn toe
gevoegd een verklaring van het officieele con
trolebureau van het land van afzend ing, waar
uit blijkt, dat de houders tot het vervoer per 
spoorweg in dat la>1d zij n toegelaten. 
85 

5. Bij het verrichten van drukproeven moe
ten inrichtingen aanwezig zijn, welke het mo
gelijk maken den druk zonder stooten op te 
voeren. De houders moeten den proefdruk 
doorstaan zonder blijvende vormverandering 
te ondergaan of lek te worden. 
85a 

6. Voor wat betreft de houders van ketel
wagens en de groote houders, welke gerold 
moeten worden - zie E 2 randgetal 95 -, 
moet het onderzoek naar het inwendige plaats 
vinden binnen overeenkomstige termijnen, a ls 
voorgeschreven is voor de drukproeven. Zoo 
mogelij k moet dit onderzoek gelij ktijdig ge
schieden met het nemen van drukproeven. 

C. 
86 

1. 

Uitrusting der houde,·s (v entielen, 
opschriften). 

Houders voor sarnengeperste, vloeibaar 
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gemaakte of onder druk opgeloste gMsen (met 
uitzondering van die voor vloeibare lucht, 
vloeibare zuurstof of vloeibare stikstof) moe
ten ten minste van één ventiel voor het vullen 
en ledigen zijn voorzien. 

De ventielen moeten zijn vervaardigd uit 
een ma ter iaa l, dat door den inhoud niet wordt 
aangetast. Vooral bij acetyleen-oplossingen -
11 ° - mogen de metalen deel en van het ven
tiel , welke met het gas in aanraking komen, 
niet meer dan 70 pct. koper bevatten. Bij 
houders voor vloeibaa,r ge1naakte of in water 
opgeloste ammoniak mogen geen koperen ven
tielen worden gebezigd. 

Bij houders voor zuurstof, stikstoft etroxyde, 
stikstofoxydule en sa1nengeperste lucht mogen 
geen vet- en oliehoudende dichtingsmaterialen 
of smeermiddelen worden gebezigd. 

Voor vetgM en menggM, zoomede voor in 
wate1· opgelost ammoniak mogen, in de plaats 
van ventielen, opgeschroefde metalen stoppen 
gebruikt worden; deze moeten zoo dicht af
sluiten, dat de inhoud van den houder niet 
door den reuk merkbaar is. 

Voor houders met opgeloste acetyl een zijn 
afslu it-ventielen met beugelsluiting geoorloofd. 

87 , 
2. Op de houders moeten duurzaam en dui

delijk het volgende zijn aangegeven: 
a. bij alle gMsen, behalve bij die, genoemd 

onde,· 9°: 
('!. de aanduiding van het gas, de naam 

van den vervaardiger of van den eigenaar, 
alsmede het volgnummer van den houder ; 

(3. het gewicht van den ledigen houder, 
met inbegrip van de onderdeelen {ventiel, me
ta len stop e. d. met uitzondering van den be
schuttenden kap); 

y. de hoogte van den beproevingsdruk; 
13. de datum der laatste beproeving en de 

stempel van den deskundige, die haar heeft 
verricht; 

b. bij de samengeperste gMsen en bij het 
in aceton opgel oste acetyleen : 

de hoogte van den toegestanen vullingsdruk 
[zie D 1 - randgetal 89 - en D 3 - rand
getal 91 - ] ; verder voor houders met in 
aci>ton opgelost acetyleen het gezamenl ijk ge
wicht van den ledigen hQuder [zie hiervoren 
onder a (3 ], van de poreuze massa en van de 
in de houders toelaatbare hoeveelheid aceton; 

c. bij vloeibaa,r gemaakte gMsen, behalve 
bij die onder 9° genoemd en bij hiet in water 
opgelos t e a1n1nonia.k : 

het toelaatbare maximumgewicht der vul -
1 ing; 

d . bovendien moeten aan de ketelwagens , 
met samengeperste en vloeibaar gemaakte gas . 
sen etiketten volgens model n°. 11 zij n aan
gebracht. 

88 
3. De voorgeschreven aanduidingen mogen 

bij nieuwe houders slechts worden aange
bracht op een versterkt gedeelte van den 
wand; bij flesschen moeten de afmetingen 
voor die aanduidingen zoodanig genomen wor
den, dat zij op den versterkten h als van de 
flesch kunnen worden geplaatst. 

Aanduidingen die reeds op de houders zijn 
ingeslagen , doch niet meer geldig zijn, mogen 

niet verwijderd worden, indien daardoor de 
wanddikte beneden het voorgeschreven mini
mum zou dalen. Het verwijderen of verande
ren van aanduidingen mag slechts plaats heb
ben, indien de houders volkomen ledig en ge
reinigd zijn en slechts na verkregen toestem
ming van een van Overheidswege gemachtig
den deskundige. Deze moet dusdanige hou
ders vóór hun weder-ingebruikstelling aan een 
hernieuwe drukproef onderwerpen. 

Indien de aanduiding van het gas op de 
houders alleen door middel van chemische 
formules gesch iedt, moet bovendien de vol
ledige naam van het gas of op een op den 
houder opgeplakt etiket, of met op den hou
der geschilderde lette rs zijn vermeld in dui 
delijk en duurzaam schrift. 

D. Vulling van de houders. 
89 

1. De toelaatbare hoogste vnllingsdruk der 
houders voor san.engeperste gMsen bedraagt 
bij een temperatuur van 15° C.: 

voor gasvormig koolzuur ..... .. .. 20 kg/cm2 

90 

menggas (olie gas met ten 
hoogste 30 pct. acetyleen) 
en watergas .. ... ... ..... ........ 10 
oliegas {vetgas) ............... 125 
zuurstof, waterstof, licht
gas, kooloxyde, stikstof, 
mijngas (methaan) , samen
geperste lucht en de edele 
p~M ....... ... ..... ............... 200 

2. H et hoogste gewicht der vulling, toe
gelaten voor houde rs, welke dienen tot het 
vervoer der onder 5°, 6°, 7° en 8° genoemde 
vloeibaan- gemaakte gMsen bedraagt: 

inhoud van den houder. 
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91 
3. Voor de onder d1-uk in vloeisto ffen op

geloste gassen geldt het volgende: 
a. Voor in aeeton opgeloste acetyleen (11 °) 

bedraagt de toelaatbare hoogste vull ingseind
druk bij 15° C.: 15 kg/cm2 . 

De normale hoeveelheid van het oplosmid
del moet bij een temperatuur van 15° C. zoo
veel bedragen, dat na de vergrooting, welke 
het volume daarvan door opneming van het 
acetyleen bij den vullingseinddruk ondergaat, 
nog een ruimte in het inwendige van de po
reuze massa overblijft, welke gelijk staat met 
ten minste 15 pct. van de ruimte, welke de 
houder aan water bevatten kan; 

b. Voor in water onder druk opgeloste am-
1noniak - 10° - bedraagt de toelaatbare 
hoogste vulling van den houder 

bij meer dan 35 tot ten hoogste 40 gewichts
procenten ammoniak 1 kg vloeistof per 1,25 l 
inhoud van den houder, 

bij meer dan 40 tot ten hoogste 50 gewichts
procenten ammoni ak 1 kg vloeistof per 1,30 1 
inhoud van den houder. 

92 
4. De houders moeten voor iedere vulling 

door een deskundige van de fabriek, welke 
zich met de vulling belast, worden onder
zocht. Eventueel overgebleven resten moeten 
,·erwijderd worden. Het schoonmaken is vooral 
dan noodig indien bij het schudden der ledige 
houders wo~·dt geconstateerd, dat daarin losse, 
hard geworden bestanddeelen aanwezig zijn. 
De houders, waarvan de controlemerken ge
brekkig of onvolledig zijn of waarvan niet 
ontwijfelbaar vaststaat, dat zij onderzocht zijn 
(Hoofdstuk B - randgetallen 81 tot 85a -) 
mogen zonder voorafgaand onderzoek !!iet ge
vuld worden. 

93 
5. De houders voor vloeibaar gemaakte of 

onder druk opgeloste gassen moeten geduren
de hun vulling worden gewogen en moeten 
bovendien aan een naweging worden onder
worpen om een mogelijk te groote vulling te 
kunnen vaststellen. 

· E. Overige voorschriften. 
9-l 

1. Worden de houders met de onder 5°, 6° 
en 7° (met uitzondering van chloor en stik
stoftet:roxyde) en 8° genoemde gassen in kis
ten verpakt, dan mogen andere voorwerpen 
daarbij gepakt worden. 

95 
2. iet in kisten verpakte houders met de 

onder 1° tot 8°, 10° en 11° genoemde gassen 
moeten voor zooveel zulks door de voor
schrifte'n van het land van afzending wordt 
vereischt, zijn voorzien van een inrichting, 
welke het rollen verhindert. Deze inrichtingen 
mogen niet met de beschuttende kappen zijn 
verbonden. De inrichting, welke het rollen 
verhindert, wordt niet vereischt voor groote 
houders, welke niet gedragen, maar gerold 
worden en die tot dit doel van speciale rol
banden zijn voorzien. Dergelijke houders wor
den slechts toegelaten voor de gassen, ge
noemd onder 6°, '1°, 8° en 10°, en mogen niet 

minder dan 100 1 en niet meer dan 500 
bevatten. 1 

De overeenkomstig het bepaalde onder C. 1 
voorgeschreven ventielen moeten voorzien zijn 
van beschuttende kappen van ijzer met één of 
meer ·openingen; koperen houders mogen 
voorz ien zijn van koperen kappen . A an ven
t ielen, welke aan de binnenzijde van den hals 
van den houder aangebracht, en door een op
geschroefde en goed bevestigde metalen stop 
beschut zijn, mag de kap ontbreken. 
96 

3. Op de kisten , waarin houders met de 
onder 1° tot 8°, 10° en 11° genoernde gassen 
zijn verpakt, alsook op de· houders zei f moet 
de inhoud duidelijk en op duurzame wijze aan
gegeven zijn [zie onder C. 2. a. c,: - rand
getal 87 - ]. De houders in de kisten moeten 
zoodanig verpakt zijn, dat de beproevings
stempels gemakkelijk zijn waar te nemen. 

Op de colli vloeibare lucht, vloeibare stik-
stof of vloeiba,·e zuurstof - 9° - moeten op 
duidelijke wijze het opschrift " Vloeibare 
lucht", ,,Vloeibare stikstof" of "Vloeibare 
zuurstof" en een etiket volgens model n°. o 
zijn aangebracht . Houten en metalen kisten 
met glazen vaatwerk [zie onder A. b. c,: -
randgetal 79 - ] moeten bovendien van een 
etiket volgens model n°. 7 zijn voorzien. 
!l7 

4. Samengeperste zuurstof mag ten hoogste-
4 volumeprocent waterstof en sa,nengeperste 
waterstof ten hoogste 2 volumeprocent zuur
stof bevatten. De sterkte van het mengsel 
moet bij het vullen analytisch worden onder
zocht. De uitkomst van het onderzoek moet op 
ve1'langen wo11den getoond. 

Houders, welke met gassen, genoemd onder 
2° en 8°, met mijngas of samengeperste water
stof - 4° -, met chloorkooloxyde - 6° -
of met gassen, genoemd onder 7°, gevuld zijn 
geweest, moeten na lediging onmiddellijk wor
den gesloten. 

Als ledige houders worden ook die be
schouwd, waarin, na lediging van de onder 
5° tot 8° genoemde vloeibare gassen nog ge-
ringe hoeveelheden dezer gassen in samenge
persten toestand zijn achtergebleven. Ook deze 
houders moeten na lediging direct worden. 
ge loten. 

Bij iedere zending samengeperste gassen
(10-40) moet de afzender op verlangen de in 
de houders aanwezige spanning door middel 
van een manometer aantoonen. Voor vetgas 
of 1nenggas in zeeboeien of soortgelijke hou
ders geldt deze bepal ing niet. 
98 

5. De colli mogen niet gegooid worden 
noch schokken ondergaan; ook mogen zij niet 
aan de inwerking der zonnestralen noch aan 
kachelwarmte worden blootgesteld. 
99 

6. Voor het vervoer moeten gebezigd wor-
den: 

1°. Voor de onder 1°-4° genoemde gassen: 
gesloten wagens. Indien de aanbieding ten. 

1 Voor het vervoer van vloeibaar chloor-
kunnen vaten van 800 1 = 1000 kg inhoud 
worden gebezigd. 
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vervoer plaats hee ft in voor het vervoer langs 
de gewone straatwegen bij zonder ingerichte 
wagens, welke met dekkleeden of met een 
houten kast volkomen zijn afgedekt, moeten 
open wagens worden gebezigd. 

Voor watergM, rnenggM - 2° -, plieg(UJ 
(vetgM) - 3° - en rnijngM - 4° - mogen 
ook open wagens worden gebezigd. Deze wa
gens moeten evenwel gedurende de maanden 
April tot en met October met dekkleeden vol 
komen afgedekt zijn, tenzij de houders in 
houten kisten zijn geplaatst. 

Voor zuursto f en wat,ersto f - 4° - mogen 
in de maanden November tot en met Maart 
Dok open wagens worden gebezigd. 

2°. Voor de o,ult:r 5°-1° genoernde gMsen: 
gesloten of open wagens; in de maanden 

April tot en met October moeten de wagens 
met dekkleeden gedekt zijn; de dekkleeden 
moeten dicht gesloten en op houten stellages 
zoodanig vastgemaakt zijn, dat tusschen de 
houders en de dekkleeden een vrije ruimte 
Dverblij ft in dier voege, dat de I ucht in de 
lengterichting van den wagen vrij doorstroo
men kan. 

3°. Voor de onde,· 8° genoernde gMsen: 
open wagens ; de wagens moeten echter in 

de maanden April tot en met October met 
dekkleeden vol komen afgedekt zijn, tenzij de 
houders in houten kisten zijn verpakt. Zijn 
.deze gassen verpakt volgens de voorschriften 
bij randgetal 106, dan mogen zij ook in ge
.s loten wagens worden vervoerd. 

4°. Voo,· de onder 9° genoernde g(UJsen: 
gesloten wagens. 
5°. Voor de onder 10° genoemde gMsen: 
open of gesloten wagens. 
6°. Voor de onde,· 11° genoenide gMsen: 
gesloten wagens; in de maanden November 

tot en met Maa1·t mogen ook open wagens 
worden gebez igd. 
100 

7. De met sarnengeperste, vloeibaar ge
maakte of onder dJruk opgeloste gMsen ge
vulde houders moeten zoodanig in de spoor
wagens worden geladen, dat zij niet kunnen 
vallen of omkantelen. De houders met vloei
bare lucht, vloeibare zuurstof of vloeibwre 
,stiks tof moeten rechtop staan en tegen elke 
beschadiging door andere colli gevrijwaard 
zij n. De houders met vloeibare lucht of vloei
ba,·e zuurstof mogen ook niet geladen worden 
in de onmiddell ijke nabijheid van licht brand
bare stoffen in kleine stukken of in vloeibaren 
toestand. 
101 

8. a. Voor de toelating van de houders 
van ketelwagens, bestemd voor het vervoer 
van sarnengeperste of vloeibaar gemaakte of 
onder druk opgeloste gMsen, gelden ten aan
zien van den aard van het materiaa l, de of
ficiee le beproeving, de uitrusting en de vul
ling, de voorschriften onder A, B , C en D, 
terwij I ten aanzien van de ventielen de voor
schri ften onder 1 , 2, alsook onder H , van 
toepassing zijn. 

Het vervoe r van chloorkooloxyde (phosgeen) 
- 6° - in ketelwagens is evenwel niet ge
oorloofd. 

De houders moeten, stevig en tegen ver
.schuiv ing gevrijwaard, in de wagens inge. 

bouwd zijn en zonder bijzondere hu lpm iddelen 
e ,· niet uit genomen kunnen worden. 
102 

b. Wanneer ketelwagens, bestemd voor het 
vervoer van vloeibaa,· ge1naakte gMsen, over 
de geheele lengte dezelfde doorsnede hebben, 
moeten daarin dwarsschotten met openingen 
zijn ingebouwd of moeten andere voorz ienin
gen zij n getroffen, welke de beweging der 
vloeistof matigen bij een p lotse! inge verande
ring in de vaart van den ketelwagen. 
l Oll 

c. Ketelwagens, bestemd voor het vervoer 
van de onder 5°, 6° en 1° genoernde vloeibaar 
gernaakte gMsen, moeten met een houten kast 
of met andere door de bevoegde autoriteiten 
goedgekeurde isolatiemiddelen bedekt zij n. Bij 
het isoleeren moet rekening gehouden worden 
met de afmetingen van de keteldoorsnede, de 
soort van het gas, waarvoor de ketelwagen 
gebruikt zal worden, alsmede met de ab
sorptie- en uitstralings-coëfficienten, en wel 
in dier voege, dat de temperatuur van het 
gas in de ketelwagens onder geen voorwaarde 
hooger kan worden dan 50° C. 
104 

d. De houders van ketelwagens, bestemd 
voor het vervoer van sarnengepente of vloei
baar gemaakte g(UJsen, behoeven niet e lk af
zonderlijk van een ventiel voor het vullen en 
ledigen voorzien te zijn . Voldoende is, dat 
alle houders aan beide uiteinden van den 
wagen aan een gemeenschappel ij ke buis zij n 
aangesloten, waarop een afslu itventiel b innen 
de wagenkast is geplaatst. Deze ventielen be
hoeven niet van beschermende kappen te zij n 
voorzien. 
104a 

e. De houders van ketelwagens moeten met 
het oog op electrische ontladingen een aard
verbinding hebben. 

F. Uitzonderingen op de voorschriften 
onder A tot E . 

105 
1. Deonder 5°, 6° en 1° genoernde vloei

bawr ge·maakte gMsen mogen ook in kleinere 
hoeveelheden in sterke, luchtdicht gesloten 
glazen bu izen worden vervoerd, te weten: 

koolzuur, aethaan en stikstofoxydul e tot 3 g, 
a,nrnoniak, chloor en stikstoftetroxyde tot 20 g, 
wat,erv,-ij zwaveligzuur en chloorkooloxyde 
( phosgeen) tot 100 g onder de volgende voor
waarden: 

de g lazen buizen mogen slechts tot op de 
helft gevuld zij n voor wat betreft koolzuur, 
aethaan en stikstofoxydiule, tot op twee/derde 
voor wat betreft arnrnoniak, chloor en stikstof
tetroxyde en tot op drie/vierde voor wat be
treft zwavel igzuur en chloorkooloxyde (phos
geeri). Elke g lazen buis moet verpakt zij n in 
een dicht gesoldeerden, met infusoriënaarde 
gevulden bl ikken koker, welke op zijn beurt 
gep laatst is in een sterke houten k ist. Het is 
geoorloofd meerdere blikken kokers in een 
kist te plaatsen, doch de buizen met chloor 
mogen niet in één kist worden verpakt met 
bu izen, welke a,nrnoniak of zwaveligzuur be
vatten. Eveneens is het geoorloofd andere 
voorwerpen te pakken in de kisten, welke 
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blikken kokers met vloeibaar gemaakte gas
sen - beh alve chlooi· - bevatten. 

K leine fl esschen met vl oeibaar koolzuur, be
stemd voor het oppompen van luchtbanden en 
voor sanita ire doeleinden mogen onder de vol
gende voorwaarden worden vervoerd: 

. a. De fl esschen moeten uit vloeistaal en 
zonder naad zijn vervaardigd; de inhoud mag 
niet grooter zijn dan 200 c.m3. en de inwen
dige middellijn niet meer dan 30 m .m. be
dragen. 

b. E en ventiel, een beschuttende kap en 
een inrichting tegen het ro ll en behoeven niet 
aangebracht te zijn . 
106 

2. De onder 8° genoemde stoffen mogen bij 
hoeveelheden tot 150 g in glazen buizen, waar
van het bruto-gewicht niet meer dan 5 kg 
mag bedragen, a lleen of met andere voorwer
pen te zamen in sterke ki sten verpakt zijn, 
-onder voorwaarde, dat de buizen daarin goed 
vastgelegd zijn. De kisten moeten van een 
e tiket volgens model n° . 3 zijn voorz ien. 
107 . 

3. M etalen kokers met kool zuui· (sodor, 
s parklets ) welke ten hoogste 25 g vlo eibaai· 
koolzuur ~n ten hoogste 1 g vloeistof op 1,34 
cm3 inhoud bevatten, worden onbeperkt ten 
vervoer aangenomen, ind ien het koolzuur niet 
moor dan 1h pct. lucht bevat. 
108 

4. De tot 0,3 kg/cm2 overdruk samen.ge
perste z""'·stof in zakjes van caoutchouc, van 
geïmpregneerde weefsels of dergelijke stoffen, 
wordt onvoorwaardelijk ten vervoer toegelaten. 

109 
5. De houders aan ijs·rnachines, waarin ten 

behoeve van het bedrijf steeds een hoeveelheid 
vloeibaar zwaveligzuur of vloeibaar ammoniak 
aanwezig moet zijn, worden onvoorwaardelij k 
ten vervoer to,igelaten, ind ien die hoeveelheid 
niet meer dan 20 1 bedraagt. 
110 

6. V aatwerk met samengeperste z""rstof, 
dat in vischhouders bevestigd is, wordt ook 
toegelaten, wanneer het niet volkomen ge
s loten, doch voorz ien is van een inrichting, 
·welke de zuurstof langzaam afgeeft. 

G. W ij ze van vervoer. 
111 

Mits verpakt overeenkomstig de voorschrif
ten van hoofdstuk F, 2 - randgetal 106 -
worden de onder 8° genoemde vloeibaar ge
m aakte gass en ten vervoer a ls ijlgoed aange
nomen . 

H. Overgangsbepalingen. 
112 

Houders van sa,nengeperste, vloeibaar ge
m aakte en onder dri,k opgel os te gassen, welke 
-overeenkomstig de desbetreffende bepalingen 
van Bijlage I tot de' vorige Internationale 
Overeenkomst omtrent het goederenvervoer op 
de spoorwegen in dienst zijn gesteld, worden 
ook verder ten vervoer toe gel aten. 

Voor zooveel betreft de termijnen voor de 
drukproeven zijn 'de voorwaarden, vastgesteld 
-onder B, - randgetall en 83 en 84 -, van 
toepassing. 

L. & S. 1933. 

I e. Stoffen, welke bij aanrakin g· met wa• 
ter ontvlambare of 1le verbrall(Ung bovor• 

deren<le gassen ontwikkelen. 1 
113 

T en vervoer worden slechts toegelaten: 
1 °. Alkalimetalen en de aardalkalimetalen 

zooals natri"1n, kali"m, calcium, e. d ., alsook 
de l egeeringen van deze metalen onderling. 

2° . Calciumcarbid en calci"mhydri,ur. 
3°. Natriunvsuperoxyde, ook in mengsels, 

welke niet gevaarl ijke r zijn dan natriumsuper
oxyde. 

Vervoer~ voorwaarden. 

A . V e-rpakking. 
114 

1. Voor de verpakking moeten sterke, dich
te, goed gesloten ij zeren (ook verloode) of 
blikken pakm iddelen worden gebezigd. 

De onder 1° genoemde stotfen mogen tot 
een hoeveelheid van 5 kg ook vervoerd wor
den in sterke glazen fl esschen, met een ste
vige dichte slui t ing. De pakmiddelen moeten 
volkomen droog, of, voor zooveel de onder 1° 
geno emde sto ft en betreft, met petroleum zijn 
gevuld. 
115 

2. De pakmiddelen van de onder 1° en 8° 
genoemde sto ft en moeten in beschermende om
hulsels zijn gepl aatst en wel : 

a. de ijzeren (ook verloode) of blikken pak
middelen met de onder 1° genoemde stoften 
in houten k isten of ijzeren schutkorven; 
116 

b. de glazen flesschen met de onder 1° 
geno emde stoffen of de pa kmiddelen met de 
onder 3° genoemde sto ft en in houten k isten, 
waarin een waterdichte ijzeren (ook verloode) 
of blikken bekleeding is aangebracht. In der
gelijke ki sten verpakte glazen fl esschen moe
ten goed vastgezet zijn in droge infusoriën
aarde of soortgelijke n iet brandbare stoffen. 
Glazen fl esschen, we lke niet meer dan 250 g 
bevatten, mogen in plaats van in houten kis
ten ook verpakt zijn in waterdicht gesloten 
ijzeren (ook verloode) of blikken pakmiddelen. 

Bij vervoer als wagenlad ing mogen met 
natrium;wperoxyde - 3° - gevulde houders 
van blik ook in ijzeren schutkorven geplaatst 
zijn. 
117 

Beschermende omhulsels worden niet ver
e ischt: 

ex . voor de onder 1° genoeinde stotfen, in
dien deze in sterke ij zeren houders (trommels) 
met waterdichte slui t ing vast zijn verpakt; 

~- voo r de onder 3° genoemde sto ft en, in
dien sterke, di ch te, ijzere n vaten w orden ge
bezigd, welke tegen den wand en de bodems 
voorz ien zijn van een ten minste 2,5 cm dikke 
houten bekleeding, welke door hoepels en 
hoeken van bandij zer stevig is bevestigd. 
118 

3. Elk pa kmiddel met stoffen der K lasse 
Ie moet voorz ien zijn van een eti ket volgens 
model n°. 8. 

1 Kalkstikstof wordt onvoorwaardelijk ten 
vervoer toe gel a ten. 

37 
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Bij speciaal ingerichte wagens voor het ver
voer va n calciunicarbid - 2° - moet in de 
p laats van dit etiket, en wel aan de sluit
zij d , het op chrift: ,, a vull en en ledigen 
goed sluiten" worden aangebracht. Bovendien 
moeten deze wagens voorzie n zijn va n een e ti
ket volgens model n°. 9. 

B. Overige voorschriften. 
119 

1. Hoev e lheden tot 5 kg, verpakt ove reen
komstig de voorschriften onder A, mogen met 
a nde re voorwe rpen samengepakt wor den. 

120 
2. Met de colli moet zeer voo rzicht ig wor

den omgegaan . Zij mogen niet gegooid wor
den en moeten in de wagens zoo stev ig wo r
den va tgezet, dat zij tegeil schuren, schok
ken, stoote n, omka ntelen of neervall en uit 
hoogere l agen zijn gevrijwaard . 

121 
3. H et ve rvoer moet in ges loten wagens 

plaats vinden. E venwel m ag calciu1nca,·bid -
2° - ook op ope n wagens me t dekkl eede n 
worden vervoe rd. 
122 

4. Ledige pa kmiddelen , welke de onde r 2° 
genoemde stoffen hebben bevat, moeten van 
overblijf ele n di er stoffen zijn gezuive rd. In 
den vrachtbrie f moet vermeld zij n, wa t zij te 
vore n hebbe n be vat. 

KLASSE ll. 
Voor zelfontbranding vatbare stofreu. 1 

123 
T en ve rvoer worden slechts toegelaten: 
1°. Gewone (witte of gele ) phosphor. 
2°. V e,·bindingen van phosphor niet aard

al kal inie tal en, b.v . phosphorcalciuni, phosphor
st,·ontium. 

3°. M engsels van aniorphe phosphor niet 
harsen of ve tt en, waarvan het sme t tpunt bo ven 
35 ° C. ligt, oplossingen van gewone phosphor 
in zwavel koolstof . 

4°. Zinkaethyl, zin kni ethyl , niagnesiuni
aethyl e n ande re de rgelijke vloe istoffe n, welke 
aan de luch t vanze lf ontvlammen, a lsook de 
oploss ing dezer stoffen in aether. 

5 °. V e1·sch ge.gloeid roet. 
6°. a. V ersch gegloeid houtskool, genia

len, in ko1-rels of in stukken; ol ijfpittenkool, . 
b. Vench gezwollen kurk, genial en of in 

korrel s, ook onde r toevoegin g va n pe k o f de r. 
gelijke stoffen, di e ni et onderhevig zijn aan 
ze i fve rbranding. 2 

7°. Sterk bezwangerde zijde (koordzijde, 
soupl ezijde, vlokzijde en chappezij de ) in st,·en
gen. 

1 Amorphe (roode ) phosphor, phospho1 es
qui sulfide, verbindingen van phosphor met 
meta len zooa ls phosphorijzer en phosphorko
per, wo rden niet geacht voor zelfontbranding 
vatbare stoff en te zijn en worden o nvoorwaar
delij k ten vervoer aangenomen. 

2 Omhul sels en pl aten, door persen va n 
gezwoll en ku rk a l cla n niet onde r toevoeging 
van pe k o f soortgelijke stoffen ve rvaardigd, 
worden onvoorwaardelij k ten vervoer aange
nomen. 

8°. a. De volgende met vet, vernis of 
ol ie doortrokke n stoffen: 

wol, haar, kunstwol, kato en, zijde, vlas, hen
nep en jute - in ruwen toestand, in den vorm 
van afval van spin- of wee/w erk, als lo1npen 
of werk - voorzoover zij droog zijn ; verder 
gebruikt poetswol en poetskato en (poetslap
pen) . 

b. Voorwerpen in drogen toestand, ver
vaardig d uit bovengenoem,de stoffen, doortrok
ken ,net vet, vernis of olie, b.v. dekkleeden, 
touwwerk, drij fri emen van katoen of hennep, 
wevers ] ussen, harnas t u sen, ga rens en getwij n
de ga rens, netwe rk (getaande vischnetten, 
e. d. ). 

9°. K orrelige of poreuze brandbare sto ff en , 
verniengd ,net lijnol ie, vernis, hars, harsolie, 
pe troleuniresidu en dergelijke, voorzooverre de 
laats tgenoenide bestanddeel en nog onderhevig 
zijn aan zelfverbranding (b.v. kurkvulsel, lu
puline), al sm ede oliehoudende resten afkoni
sti g van de bleeking met so ja-ol ie . 

10°. Caoutchouc ( gu ,nmi) gemalen, caout
chouc- ( gu1Mni) stof . 

11 °. De volgende ,net vet, olie of v,ernis 
gedrenkte voorwe,-pcn : papier ( oo k karton) en 
daaruit ve1'Vaa1·digde voo,·werpen (bijv . ko
kers, ringen van karton e. d .) voorzoover de 
middelen, waa rmede gedrenkt i , nog niet 
opged roogd zij n . 

12°. Stof en poeder van alu ,niniuni of zink, 
ook mengsels van stof en poeder van alunii
niu,n ,net sto f en poeder van zink, ook vet en 
ol ieachtig; stof , ge/ ilt1·eerd, uit hoogovens. 

13° . Ongereinigde, gebruikte gistzakken. 
14°. S to f fen, welke tot zuivering van licht

gas hebben gediend. 
15 °. Niet gedenitreerde d,·aden nitrocellu

lose voor de vervaa,·diging van kunstzijde en 
kunstwol . 

16°. Voor stoken geschikt kol enpoeder 1, 
alsook inert gernaakte, gedeel telijk gedistil
le,erde co kes van bruin ko ol (d.w.z. we inig ge
voelig voor zelfontbra nding ). 

VervoersYoorwaarden. 

A . Verpakking. 
124 

l. De onder 1° en 2° genoe,nde stoffen 
moeten in sterke, dich te, goed gesoldeerde 
blikken pa kmiddelen verpa kt zij n, welke in 
sterke, goed ges loten houten ki sten stevig moe
ten zijn vastgezet. 

Voor gewone phospho1· - 1° - geldt nog 
het volgende : 

In het pakmidde l moet zij a ltijd door water 
zijn omgeven. Zij mag oo k in sterke, dichte 
e n goed ge loten vaten va n ste rk plaatijzer 
zijn ver pakt. H et gewicht van een dergelijk 
vat m ag ten hoogste 300 kg bedragen. Vaten 
met een grooter gewich t da n 100 kg moeten 
voorzien zijn va n rol - en kopba nden . 

1 Voor stoken geschikt kol enpoeder is kool 
(steenkool, bruinkool, t urf), welke tot zulk 
een graad van fij nhe id is gebracht door ver
m a len of op a nde re wijze~, dat het zonder 
verdere beh a ndeling al s brandstof in de kolen
poecle r-stookinstallaties gebezigd (geblazen) 
ka n worden. 



579 3 OCTOBER (S. 515) 1933 

Gewone phosphor mag ook in ketelwagens, 
wel ke van een verwarmingsinstallatie zijn 
voorzien, worden vervoerd. 

Vaten met een opgeschroefd deksel, - ten
zij zij ingericht zijn tot het behouden van 
den recht opstaanden stand - en kisten, welke 
gewone phosphor inhouden, moeten voorzien 
zijn van een etiket model n°. 6. 

Hoeveelheden van ten hoogste 250 g mogen 
ook in sterk, luchtdicht gesloten g lazen vaat
werk verpakt zijn, dat met daartoe geschikt 
verpakkingsmateriaal in dichte, plaatijzeren 
pakmiddelen geplaatst is. Deze pakmiddelen 
moeten wederom stevig vastgezet zijn in een 
tweede pakmiddel van hout. 

Voor de onde,· 2° genoemde stoffen mogen, 
hij hoeveelheden van ten hoogste 2 kg, in 
plaats van bi ikken houders, ook glazen vaat
werk of kruiken worden gebezigd, welke even
eens in stevige, goed gesloten houten pak
middelen verpakt moeten zij n. 
12ó 

2. De on.de,· 3° genoenide stoffen moeten 
verpakt zijn in kisten, waar zij niet kunnen 
doorziften, of ingegoten zij n in led ige projec
tielen. 
126 

3. De onde,· 4° genoemde stoffen moeten 
verpakt zijn in sterke; dichte pakmiddelen 
van aardewerk (steengoed e.d . ) metaal of 
glas, welke dichtgesmolten of op eene even 
afdoende wijze luchtdicht gesloten zij n. 

De glazen of steenen vaten moeten, hetzij 
elk afzonderlijk, hetzij meerdere te zamen, 
verpakt zijn in stevige plaatijzeren pakmid
delen, welke met asch of droge infusoriën
aarde gevuld en luchtdicht gesoldeerd zijn. 

Metalen vaten moeten afzonderlij k, of bij 
meerdere te gelijk, met doelmatige emballage
stoffen vast verpakt zijn in sterke andere 
pakmiddelen (teenen manden of korven van 
metaal, kuipen of kisten). De buitenste pak
middelen, welke open zijn, moeten van een 
beschuttende afdekking zijn voorzien, die, in
dien deze uit stroo, riet, biezen of soortgelijke 
licht brandbare stoffen bestaat, gedrenkt moet 
zijn in klei of kalkmelk e. d., onder toevoe
ging van waterglas. 

De buitenste pakmiddelen, welke glazen 
ballons bevatten, moeten bovendien van een 
etiket volgens model n°. 7 voorz ien zijn. 

127 
4. De onder 5°, 6° a en 6° b genoemde 

stoffen moeten in d ichte, goed gesloten pak
middelen ve rpakt zijn. Houten pakmiddelen 
moeten van een waterdichte binnenbekleeding 
zijn voorzien. 
128 

5. D e 011.de1· 7° genoe,nde sto ffen moeten in 
sterke kisten verpakt zijn. Bij kisten van 
m eer da n 12 cm hoogte moet tusschen de 
l agen zijde onderling door middel van hou
ten roosters een voldoende ledige ruimte zijn 
gehouden, welke in verbinding staan met g•~: 
te n in de wanden, zoodat de lucht er vriJ 
doorheen kan stroomen. Aan de buitenzijde 
van de kist moeten lijsten aangebracht zijn, 
welke beletten, dat de gaten bedekt worden. 

129 
6. Van de onder 8° a genoemde stoffen• 

moeten poetswol en niet d1·'oog poetskatoen 
(poetslappen) stevig geperst in sterke, dichte, 
goed gesloten pakmiddelen verpakt zijn. 

Bij vervoer in ijzeren dekselwagens wordt 
een verpakking niet verlangd. 

130 
7. D e onder 9° genoemde sto ff en moeten, 

indie n zij in vormen geperst zijn, verpakt zijn 
in sterke, dichte blikken pakmiddelen of in 
sterke houten ki sten met eene dichte blikken 
binnenbekleeding; indi en zij niet in vormen 
geperst zijn, moeten sterke, dichte, goed ge
sloten pakmiddelen gebez igd worden. 
131 

8. D e onder 10° genoemde stol/en moeten 
in sterke, dichte, goed gesloten pakmiddelen 
verpakt zijn. 
132 

9. De onder 11° genoemde stol/en moeten 
in sterke, dichte pakmiddelen verpakt zijn. 
133 

10. De onde1· 12° genoemde stoffen moeten 
in dichte en goed gesloten metal en of houten 
pakmiddelen verpakt zij n. 

134 
ll. Omtrent het vervoer van onverpakt 

stof gefiltreerd uit hoogovens in wagenladin
gen, zie onder B, 3 d - randgetal 143 -. 
13ó 

12. De onder 13° genoemde sto ffen moeten 
in goed gesloten pakmiddelen verpakt zijn. 
136 

13. D e onde,· 14° genoemde stoffen worden 
slechts in ij zeren wagens ten vervoer aange
nomen, tenzij zij in dichte, ijzeren kisten ver
pakt zij n . I n geval die wagens niet van goed 
slui tende ij zeren deksels voorzien zijn, moet 
de lading geheel afgedekt zijn met dekkleeden, 
welke zoodanig geprepareerd zijn, dat zij bij 
rechtstreeksche aanraking met vlammen, niet 
ontbranden. De afzender en de geadresseerde 
moeten voor het laden en lossen zorgen; bo
vendien moet de afzender, op verlangen van 
de spoorwegonderneming, zelf de dekkleeden 
verstrekken. 

137 
14. De onder 15° genoemde stoffen moeten 

verpakt zijn in luchtdicht gesloten metalen of 
houten pakmiddelen; in het laatste geval 
moet tevens zooveel water bijgevoegd zijn, dat 
men zulks door bewegen van het vat kan 
waarnemen. 
138 

Bij verpakking in dichte metalen pakmid
delen kan volstaan worden met het winden 
van een natten doek om elke spoel met nitro
cell ulose--draden. In den vrachtbrief moet 
worden vermeld, dat deze bepa ling is nage
leefd. 
139 

15. De onder 16° genoemde sto ff en moeten 
in dichte ketelwagen worden vervoerd. Voor 
stoken geschikt kolen poeder kan ook verpakt 
zijn in dichte metalen pakmiddelen (b.v. ijze
ren vaten) of in sterke zakken, welke door 
behandeling met rubber of op andere wijze 
luchtdicht zijn gemaakt en bovendien lucht
dicht zij n afgesloten. 
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140 
16. Alle pakmiddelen met stoffen, genoemd 

onder 1°, 2°, 3° en 4°, moeten voorzien zijn 
van een etiket volgens model n°. 3. 

B. Overige voorschriften. 
141 

l. De hierna te noemen stoffen mogen, met 
inachtneming van de onder A vermelde voor
schriften betreffende de pakmiddelen, tezamen 
met andere voorwerpen in eene stevige, dichte 
en goed gesloten houten kist verpakt worden: 

a. gewone phosphor - 1 ° - bij hoeveelhe
den van ten hoogste 250 g; 

b. de onder 2° genoemde stoffen bij hoe
veelheden van ten hoogste 5 kg; 

c. de onder 4° genoernde sto ffen bij hoe
veelheden van ten hoogste 2 kg, op voorwaar
de, dat het vaatwerk vast in het pakmiddel 
rnrpakt is; het is evenwel verboden deze stof
fen samen te pakken met andere voor zelf
ontbranding vatbare stoffen, alsook met de 
in klassen IIIa en IIIb genoemde brandbare 
stoffen; 

d. de onder 11° genoernde stoffen bij elke 
hoeveelheid; 

e. stof en poeder van alurniniurn of zink, 
eveneens rnengsels van stof en poeder van alu
rnániurn rnet stof en poeder van zink (12°) bij 
hoeveelheden van ten hoogste 1 kg - maar 
niet te zamen met zuren, alkaliloogen of wa
terhoudende vloeistoffen - , mits verpakt in 
goed slu itend glazen vaatwerk of b likken bus
sen. Het glazen vaatwerk moet bovendien 
goed vastgezet worden in dichte bussen van 
blik of karton, waarin de tusschenruimten met 
infusoriënaarde zijn opgevuld. 

142 
2. Indien: 
a. roet - 5° -, houtskool, gemalen, in 

korrels of in stukken - 6° a -, en versch 
gezwollen kurk - 6° b - , 

b. zijde in strengen - 7° -, 
c. de onder 8° bedoelde stoffen - met u it

zondering van gebruikte poetswol en poets
katoen, 

d. ·mengsels van de onder 9° bedoelde stof-
fen, 

e. de ondet· 11° genoernde sto ff en, 
f. gebruikte gistzakken - 13° - en 
g. de sto f , welke tot gaszuivering gediend 

heeft - 14° -, zij n gebrach t in een toestand, 
waarbij zelfontbranding is uitgesloten, en de 
afzender zulks verklaart door in den vracht
brief te vermelden : ,,Niet vatbaar voor zelf
ontbranding", dan zijn de voorschriften van 
deze Klasse n iet op genoemde stoffen van 
toepassing. 

143 
3. Tot het vervoer moeten worden gebez igd: 
a. voor de onder 4° genoemde stoffen open 

wagens; kleine hoeveelheden tot 10 kg mogen 
ook in gesloten wagens geladen worden; 

b. voor de on.de,· 7°, 8° en 11° genoernde 
stoffen uitsluitend gesloten wagens of open 
wagens met dekkleeden. Poetswol en poets
katoen (poetslappen), welke overeenkomstig 
de voorwaarden van hoofdstuk A, 6 - rand
getal 129 - verpakt zijn, mogen ook op open 
wagens vervoerd worden; 

c. voor de onder 15° genoernde stoffen ge
sloten wagens waarvan de openingen dicht ge
maakt zijn; 

d. voor sto f, gefiltreerd, uit hoogovens, in 
onverpakten toestand, ij zeren wagens met 
deksels of open ijzeren wagens met dekklee
den. 
144 

4. Voor de onde,· 4° genoernde stoffen moe
ten bovendien de voorschriften onder IIIa B, 
3 - randgetal 164 - in acht genomen worden. 
145 

5. Ledige ketelwagens en ijzeren vaten, 
waarin de onder 1° genoe,nde stoffen zijn ver
voerd, moeten dicht afgesloten zijn. Dat aan 
deze voorwaarden is voldaan, moet in den 
vrachtbrief worden verklaard. 

0. W ijze van ve1·voe1·. 
146 

De stoffen, genoernd on.de,· 4°, worden bij 
hoeveelheden tot 10 kg ten vervoer als ijl 
stukgoed toegelaten . 
147-151 

KLASSE III. - Brandbare stoffen. 

III a. Brandbare vloeistoffen. 1 

De onderstaande vloeistoffen en daarmede 
vervaardigde kunstmatige mengsels, hetzij 
vloeibaar, hetzij bij een temperatuur beneden 
15° C. nog zalfachtig van aard, zij n aan bij 
zondere voorwaarden onderworpen. 
152 

A. Brandbare vloeis toffen van de gevaren,
groepen A 1, 2 en 3, waaronder gerangschikt 
worden de stoffen, welke zelf, of waarvan de 
brandbare, vloeibare bestanddeelen niet met 
water kunnen worden gemengd: 
153 

1. Brandbare vloeistoffen van de gevaren
groep A 1, waaronder gerangschikt worden de 
stoffen, waarva'n het vlampunt beneden 
21 ° C. 2 ligt en welke aan vaste, in de vloei
stoffen opgeloste en/of gesuspendeerde stof
fen 3, 

a. niet ,neer dan 30 pct. bevatten. 
Hiertoe behooren b.v.: ruwe aardol ie en 

andere ruwe oliën, alsmede vluchtige distilla-

1 De in den handel gebru ikelij ke kleine ver
pakkingen - ook als monster - van brand
bare vloeistoffen van alle gevarengroepen 
( voor zoover de gevarengroep A la betreft 
tot ten hoogste 200 g nettogewicht voor elke 
kleine verpakking) in stevige buitenverpak
king (blik, hout of karton) ter voorkoming 
van breuk, op veilige wijze verpakt, worden 
onvoorwaardelij k ten vervoer aangenomen. 
Ook gechloreerde kool waterstoffen worden , 
in den zin van deze bepalingen, niet als 
brandbare vloeistoffen beschouwd. 

2 H et vlampunt wordt met het toestel van 
Abel-Pensky bij een barometerstand van 760 
mm bepaald. 

3 Met vaste stoffen worden siccatieven, 
standoliën ( ingedikte lijnoliën) of dergelij ke 

1 
stoffen met een vlampunt van meer dan 100° 

, ' C. gelijkgesteld. 
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ten u it aardol ie, steenkolen-, bruinkool- lei
steen (Shale)-, hout- en turfteer, zooals ben
zine, benzol , petroleumaethe l' en totuol ; na
tuu rgas-gasoline (Casinghead ), aethylacetaat 
(azijnzuureste l'), aethyl aether (zwavelaether) 
en vel'sch il I ende andere aethers en esters ; 
collodium, zwavelkoolstof. 

b. ,nee,· dan 30 pct . bevatten . 
H iertoe behooren bij v. somm ige leder- en 

d iepdrukinkten, lakken en caoutchouc (gum
m i) oplossingen. 
154 

2. Brandb are vloeistof/ en van de gevaren
groep A 2, waal'onder gerang chikt worden 
die, waarvan het vla mpunt t usschen 21 ° C. 
en 55° C. 1 l igt en welke niet meer bevatten 
dan 30 pct. vaste, in de vloeistoffen opgeloste 
of gesuspendeerde stoffen 2. 

Hiertoe behooren b.v.: terpent ijnolie, ter
pentij n-subsistuut, petroleum voor verlichting 
en verwarming, zware benzine met een vlam
punt boven 21 ° C. (bijv. ter vervaardiging 
van la kken), xylol , cumol, solventnaphta, a ls
mede andere rniddelzware di still aten uit aard
olie (steenkool-, bruinkool-, le isteen-, hou t
en tul'f teer . 
155 

3. Brandba,·e vloeisto f/en van de gevaren 
r,roep A 3, waaronder gerangschikt worden 
die, waarvan he t vlampunt hooger dan 55° C. 
en niet l10oger dan 100° C. 1 li gt en welke 
niet meer bevatten dan 30 pct. vaste, in de 
vloeistoffen opgeloste of gesuspendeerde stof
fen 2 . 

Hiertoe behooren b.v. somm ige teeren (bijv. 
gedi till eerde steenkolenteer) en di still a ten 
daa rui t, zooals motorbrandstof, sol aroli ën, 
poetsol iën, gasol iëo en para ffineol iën ; tetra
] ine, ni t robenzol. 
156 

B. B ,·andbare vloeisto ff en van de gevaren 
groep B. waaronder gerangschikt worden de 
stoffen, welke zelf, of waarvan de brandbare 
vloeibare bestanddeelen met water in elke 
verhoudi ng gemengd kunnen wol'den en waar
van het vlam punt beneden 21 ° C. 1 ligt en 
welke niet meer bevatten dan 30 pct. vaste, 
in de vloeistoffen opgeloste of gesuspendeerde 
stoffen 2 . 

Hiertoe behooren b.v. houtgeest (methylalco
hol , methanol), aethyla lcohol, gedenatureerde 
spiritus en het gewone denatu reeringsmiddel 
voor spiri tus (met pyridine vermengde metha
nol), aceton, aceetaldehyde. 

Vervoersvoorwaarden. 
A. Verpakking. 

157 
1. T ot Ye rpa k ki ng mag slech ts worden ge

bezigd sterk, dicht, goed geslo ten vaatwerk 
van materiaal (ij zerpl aat of platen va n ander 
metaal, glas, teen, hout ), da t door de daarin 

1 H et vlampunt wordt met het toestel van 
Abel-P ensky bepaald bij een barnmeterstand 
van 760 mm. 

2 M et de vaste stoffen worden siccatieven, 
standoliën, (ingedikte lij noliën) of dergelijke 
stoffen met een vl ampunt va n meer dan 100° 
C. gel ij kgesteld. 

aanwezige vloeistoffen niet aangetast wordt. 
H et gebru ik van houten vaatwerk is voor de 
onder A 1 genoemd e vloeisto ff en, en verder 
voor x ylol en annylacetaat niet geoorloofd. 

Dit verbod geldt niet voor mengsels, waar in 
caoutchouc (gummi) of dergelij ke stoffen op
gelost zijn; voor dergelij ke stoffen mogen 
ste l'ke, van ijzeren banden voorziene vaten van 
eikenhout gebezigd worden . 
158 

2. Vaa twerk van glas of steen moet a fzon
derlijk of bij m eerdere tegelij k met doelma
t ige emball age-stoffen vast ve rpa kt zijn in 
sterke andere pakmiddeien (teenen manden 
of korven van metaal , kuipen of ki sten). Deze 
bui tenste pa km iddelen, u itgezonderd kisten, 
moeten van goede, stev ige handvatsels zijn 
voorz ien. De buitenste pakm iddelen, welke 
open zijn, moeten van een beschu ttende a fdek
king voorz ien zijn, welke, indien deze u it 
stroo, r iet, biezen of soortgelijke gema kkelij k 
brandbare stoffen bestaat, aan de bovenzijde 
ged,·enkt moet zijn in kle i, kalkmelk of derg. , 
onder toevoeging van waterglas . . H et bruto 
gewicht van zulk een co1l o mag n iet hooger 
zijn dan 75 kg. 

Blikken vaatwerk met een inhoud grooter 
dan 5 kg moet gefelste en gesoldeerde naden 
hebben. Blikken vaatwerk met b,·andbare 
vloeistof/en van de gevarengroep A 1 a en 
met meer dan 20 kg netto gewicht moet in 
een ander pakmidde] worden verpa kt; voor 
wat betreft de bui tenste pakrniddelen, daa rop 
zij n vorenstaande voorsch ri ften a na logisch van 
toepass ing. H et bruto gewicht va n zoo'n coll o 
mag niet meer bedragen da n 75 kg. Gewoon 
bli kken vaatwerk, dat aethylaether of zwavel
koolstof bevat, moet steeds (ook voo l' hoeveel
heden kle iner dan 20 kg ) op dezelfde wijze 
in a ndere verpakkingsmiddelen vastgezet zijn. 
B uitenste pakmiddelen zijn ni et noodig , in
d ien aethylaether en zwavelkoolstof in ge
lascht, dicht en goed ges loten vaatwerk van 
sterk pl aatijzer z1Jn veqJaKL. 
159 

3. Vaatwe rk van ijzerpl aat of platen u it 
ander metaal mag met de onde1· A 1 bedoelde 
vloeis tof/ en slechts tot 90 pct . van zijn inhoud 
zijn gevuld, gemeten bij een temperatuur va n 
15° c. 
160 

4. I eder co ll o met de onde,· A 1 a en b be
doeld vloe istoffen moet voorzien zijn van een 
etiket volgens model n°. 3. De buitenste pa k
m iddelen (manden, kui pen en ki sten ) met de 
onder A 1 a genoemde vloeistof/ en moeten 
bovendien van een et iket volgens model n°. 7 
zijn voorz ien. 

.B . V ra.c li t brievcn. 
161 

In de vrachtbrieven moet onder de bena-
1 ming van den inhoud, zooals deze in de ta

r ieven voorkomt of in den h andel gebruike
lijk is, de volgende aandu iding worden op
genomen: 

"Goederen van klasse Illa, gevarengroep 
.... .... .. .. " , (overeenkomst ig het gestelde, in 
den aanhef onder A en B aangegeven). 

Deze aanduid ingen moeten in rood aange
bracht of rood onderstreept zij n. 
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Ontbreekt de vermelding van de gevaren
groep, dan wordt de zending volgens de voor
schriften voor de gevarengroep A 1 a behan
deld. 

C. Overige voorschriften. 
1(12 

1. Met inachtneming van de onder hoofd
stuk A. Verpakking gegeven voorschriften om
trent het vaatwerk, mogen met andere voor
werpen te zamen in sterke, dich te, goed ge
sloten houten kisten worden gepakt: 

a. de 11lo eisto /f en onder A 1 a tot een ge
zamenlijk gewicht van 60 kg, echter zwavel
koolstof tot een gewicht van 5 kg, petroleum
aether, aethylaether, collodiurn en andere op
lossingen, die aethylaether bevatten, tot een 
gewicht van 20 kg . 

b. de vloeisto ffen onder A 1 b, A 2, A 3 en 
B , zonder eenige gewich tsbeperking. 

Automobielen mogen met gevulde tanks 
worden vervoerd zoowel in gesloten als op 
open wagens, mits de leiding voor de brand
stof naar den carburator gesloten is of mits 
de overdruk in de tank opgeheven is, met 
dien verstande, dat in beide gevallen de car
burator door het laten ui tdraaien van den 
motor geledi gd is. Hulptanks, die vast met 
het voertuig zijn verbonden mogen eveneens 
met brandstof zijn gevuld, mits de tanks goed 
gesloten zijn. 
163 

3. Voor het vervoer van brandbare vloei 
stoffen en ledige houders, welke deze vloei
stoffen hebben bevat, moeten open wagens 
worden gebez igd. 

E chter mogen gesloten wagens worden ge
bezigd: 

a. voor vlo eisfo jjen, genoemd onder A 1 a, 
in pakmiddelen met een bruto-gewicht van ten 
hoogste 60 kg - zwavelkoolstof echter tot een 
bruto-gewicht van ten hoogste 12 kg, petro
l eu1naethe1·, aethylaether, collodium en an
dere oplossingen, die aethylaether bev•atten tot 
een bruto-gewicht van ten hoogste 20 kg; 

b. voor vlo eis toffen, genoemd onder A 1 b 
en A 2, alsook ace•to n en zijn mengsels, in pak
middelen met een bruto-gewicht van ten 
hoogste 80 kg; 

r. voor vloeistoffen, genoemd onder A 3 en 
B (met uitzondering van aceton en zijn meng
sels) in houders van welke grootte ook, 

alle - afzonderlijk of overeenkomstig punt 
1 , a en b - randgetal 162 - met andere goe
dei-en samengepakt, ongeacht het aantal colli, 
welke in een wagen worden geladen. 

In dit geval moeten dan de naden van 
blikken vaatwerk bijzonder zorgvuldig gefelst 
en gesoldeerd zijn. Vaatwerk van glas of 
steen moet in dit geval in andere goed ge
sloten pakmiddelen, waarvan de wanden geen 
openingen hebben (geen manden) , verpakt 
zijn. Meerdere der ten vervoer in gesloten 
wagens toegelaten colli mogen ook gezamen
lijk in een ander pakmiddel verpakt zijn, mits 
het bruto-gewicht 100 kg niet te boven gaat. 
In de verzamelverpakking moeten de colli 
zoodanig geplaatst zijn, dat verschuiving daar
in niet mogelijk is; 

d. voor spiritus in glazen flesschen, welke 
geplaatst zijn in kisten met vakwerk, bij ge-

heele wagenladingen ; in dit geval mag de 
voor d e open buitenste verpakkingsmiddelen 
voorgeschreven beschuttende bedekking, be
doeld onder A 2, l e zinsnede - randgetal 
158 - achterwege blijven, mits elke flesch 
geen grooter inhoud heeft dan 1 1 en de kis
ten met vakwerk zoodanig in den wagen zijn 
geladen, dat zij niet kunnen omvallen noch 
neerstorten uit de opgestapelde lagen ; 

e. voor aethylaether in glazen flesschen 
van ten hoogste 250 g inhoud, zorgvuldig ver
pakt in duurzame, goed gesloten houten pak
kisten tot een bruto gewicht van ten hoogste 
50 kg ; 

f. voor luchtdicht gesloten l edige houders 
van ijzer of ander metaal . 

164 
3. Voor de vloeistoffen onde,· A 1 a en b 

moeten voorts de volgende voorschriften in 
acht zijn genomen: 

a. vóór het begin van het laden moeten de 
wagens aan beide zijden van etiketten volgens 
model n°. 3 en n°. 11 zijn voorzien; 

b. de colli moeten in den wagen goed vast 
staan. Open manden en kuipen moeten aan 
den wagen zijn vastgemaakt; zij mogen niet 
op elkander geplaatst worden; 

c. houders, welke t ijdens het vervoer zij n 
beschadigd, moeten onmiddellijk worden ge
lost en mogen, indien zij niet zeer spoedig 
kunnen worden hersteld, met den aanwezigen 
inhoud, zonder eenige formaliteit, voor reke
r.ing van den afzender worden verkocht; 

d. ledige houders mogen slechts vervoerd 
worden, indien zij goed gesloten zijn. Derge
lijke ledige houders van ij zer of ander metaal 
mogen in gesloten wagens, de andere ledige 
houders moeten op open wagens worden ver
voerd. In den vrachtbrief moet worden ver
meld, waarmede het vaatwerk te voren ge
vuld is geweest. 
165 

Voor aceton en zijn mengsels moeten de 
onder b tot d aangegeven voorschriften even
eens worden nagekomen. 
166 

4. Voor het vervoer van a lle tot klasse IIIa 
behoorende vloeistoffen in ketelwagens gelden 
de voorschriften onder A (verpakking), 1 -
randgetal 157 - en B (vrachtbrieven) -
randgetal 161 - . Verder gelden voor de 
vlo eisto ff en onder A 1 en A 2 de voorschriften 
onder A (verpakking) 3 - randgetal 159 -
en C (overige voorschriften), 3a - randgetal 
164 -. 

Het voorschrift onder A (verpakking) 3 -
randgetal 159 - geldt echter niet voor ketel 
wagens, indien deze van inrichtingen zijn 
voorzien, die het optreden van inwendige 
spanning voorkomen en voorts beletten, dat 
een brand buiten den ketelwagen overslaat 
,,aar het inwendige van den wagen. 
167 

De ketels van ketelwagens moeten van ijzer
plaat of platen van ander metaal zijn ver
vaardigd en electrisch geaard zijn. 

Bij het ledigen van wagens, gevuld met 
vlo eisto ff en van de gevarengro ep A 1 a, moet 
voorkomen worden, dat dampen in de vrije 
lucht ontsnappen. 
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D . Wijze van vervoer. 
168 

B,·andbare vloeistoffen en l edige h oitde1'S, 
welke deze vloeistoffen bevat hebben, worden 
niet ten vervoer als ijl stukgoed toegelaten. 
Hiervan zijn uitgezonderd de zendingen, welke 
volgens de voorschriften onder C 2 - rand
getal 163 - a ls stukgoed in ges loten wagens 
mogen worden vervoerd. 

E. Laden. 
169 

D e brandbwre vlo eisto ff en, bedoeld onder 
Illa•, (gevarengroep A 1) mogen niet in den
zelfden wagen worden geladen met ontplof
fingsmidde len der Klasse I a, A, 2e groep en 
B 2e groep en met munitiën der Klasse Ib 
onder 3°, 5° A, 5° B, 5° C en 11°.' ' 

III b. Brandbare vaste stoffen. 
170 

De vo lgende stoffen worden onder bepaalde 
voorwaarden ten vervoer toegelaten: 

1 °. Sto ff en, welke door vonken itit de lo
co,notief gemakkelijk vitur kitnnen vatten 
zooals hooi, houtskool in stukken, zaagsel '. 
houtspaanders, houtstof, papiersnippers, riet 
(beha! ve Spaansch r iet), plantaardige spin
stoffen en afval daarvan, stroo (ook maïs-, 
rijst.. en vlasstroo), tot poeder gemalen kurk 
en kleine stukjes kurkafval, voorts zwavel , 
met uitzondering van zwavel in brooden. 

2°. Celloidine, een door onvolkomen ver
damping van den in collodium aanwezigen a l
coho] verkregen product, dat het aanz ien 
heeft van zeep en in hoofdzaak uit collodium
wol bestaat; 

3°. Celluloid in platen, bladen, staven en 
buizen; cellu loidwaren; celluloid voor f ilms 
-in rollen 1; belichte (ook ontwikkelde) films 
itit cellitloid 2 , afval van celluloid en afval 
.-a,n, films van celluloid; 

4°. B enzoylperoxyde of benzoylwperoxyde 
met minder da n 25 pct. doch minstens met 
5 pct. water 3. 

Vervoersvoorwaar<len. 

A. Verpakking . 
lil 

l. De orule1· 1° geno emde sto ff en moeten, 
indien zij onverpakt zijn, in gesloten wagens 
of in open wagens met dekkJeeden vervoerd 
worden. Op verlangen van den Spoorweg 
moet de afzender de dekkleeden leveren. 

1 D. i. het ruw materiaal voor films , zonder 
em nls ie. 

2 Onbelichte films worden onvoorwaardelijk 
ten vervoer toegelaten, eveneens belichte 
fi lms (al dan niet ontwikkeld ), indien zij 
volgens handelsgebrnik zij n verpakt, d.w.z. 
op zijn minst in dichte doozen van sterk hout 
of blik of sterk hai·d karton, wel ke wederom 
zijn ingepakt in sterke houten kisten, mi ts de 
afzender in den vrachtbr ief een verklaring 
heeft, gesteld dat de verpakking a ldus is. 

3 Benzoylperoxyde of benzoylsuperoxyde met 
minder dan 5 pct. water is van het vervoer 
uitgesloten; met meer dan 25 pct. water 
wordt het onvoorwaardelijk ten vervoer toe
gelaten. 

Riet en biezen, vrij van bladeren en plui
men, mits di cht op elkander liggend, worden 
in het t ijdvak van 1 November tot 31 Maart 
ook op open wagens zonder dekkleeden ver
voerd . 
172 

2. Celloidineplaten moeten zoodanig ver
pakt zijn, dat zij tegen verdroging volkoD'len 
gevrijwaard zijn. 
173 

3. a . Celluloid in pZ.aten en bladen, in 
staven of buizen moet in sterke, dichte, goed 
gesloten houten pakm iddelen (kisten, kuipen , 
vaten) verpakt zijn of in sterk, taa i pak
papier (zooal s H erculespakpapier) . De ver
pakk ingen in papier moeten: 

ex. àf omgeven zijn door kratten, bestaande 
uit v ier smalle planken in de lengte en twee 
sterke planken aan de kopeinden, waarop de 
planken, welke aan de lengtezijden zijn aan
gebracht, vastgespijkerd zijn; 

(3 . àf vastgelegd zijn tusschen twee ramen 
van hout, welke door bandijzer stevig samen
gedrukt worden gehouden . De kanten van de 
ramen moeten in voldoende mate over de pa
p ieren verpakking uitsteken; 

y. àf genaaid zij n in een sterk weefsel , aan 
de beiàe e inden samengebonden tot een z.g.n. 
krop; . 

3. àf genaaid zijn in een sterk juteweefsel , 
zooals gebru ikelijk voor zakken voor Kaap
sche wol . 

All e naden moeten stevig dichtgenaaid zijn. 
174 

b. Cellmoid-waren, celluloid voor films in 
roll en, a lsmede belichte (ook ontwikkelde) . 
f ilnis uit cellmoid moeten in sterke dichte, 
goed gesloten houten pakmiddelen (kisten, 
kuipen of vaten) of in sterke kartonnen doo
zen verpakt zijn . 
175 

c. Afval van celluloid en van films moet 
Yerpakt worden: 

ex. àf in sterke, dichte, goed gesloten hou
ten pa kmiddelen (kisten, kuipen, vaten) ; 

(3. àf in sterke, di chte omhul sels van ruw 
1 innen, aan be ide e inden stevig samengebon
den tot een z.g.n. krop; 

y. àf in sterke, dichte zakken van ruw lin
nen , welke aan den onderkant van stev ige 
handvatsels zijn voorzien; 

3. àf in sterke, dichte zakken van dun 
jute-weefsel , zooals gebru ikelijk is voor zak
ken voor Kaapsche wol. 

Al le naden moeten stevig dichtgenaaid zijn. 
176 

d. Het gew icht van een coll o mag niet 
hooge r zijn: 

1 °. bij verpakking volgens a, ex tot 3, 
voor buizen 60 kg, voor staven 100 kg ; 

2°. bij __ verpakking volgens c, (3 tot 3 40 
kg en btJ verpakkrng vol gens c, 3 in een 
dubbele om huil ing 80 kg. 
177 

4. De stoff en, genoemd onder 4° , moeten 
in kartonnen doozen van ten hoogste 2 kg en 
deze doozen op hun beurt in een sterke, d ich
te, goed gesloten hou ten kist verpa kt zijn . E en 
kist mag niet meer dan 25 kg benzoylperoxyde 
of benzoylsuperoxyde bevatten. 
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B . W ijze van ver-voer. 
178 

De voo1·werpen, genoemd onder 1°, - be
halve zwavel, verpakt in gesloten pakmidde
len - a lsook afval van c.elluloid en van cellu
loid films, verpakt volgens A verpakking 3 c 
~ tot Il - randgetal 175 - , worden niet als 
ijlstukgoed ten vervoer aangenomen. 

De voorwerpen, genoemd onder 3°, mogen 
slechts in ges loten wagens worden vervoerd; 
de venti latieopeningen dezer wagens moeten 
gesloten zijn . De voorwerpen mogen n.iet in 
de nabijheid van stoombuizen of -leidingen, 
noch van brandende kachels geplaatst worden. 

C. Ove,-ige voorschriften. 
179 

Celloidine, verpakt volgens A - randgetal 
172 - a l ook de volgens handelsgebruik ver
pakte celluloidwaren, celluloid voor films in 
rollen, en de belichte (ook ontwikkelde) films 
uit celluloid, - 3° - mogen bij gebruik van 
sterke, dichte buitenste houten pakmiddelen 
of van dichte, sterke, kartonnen doozen met 
andere voorwerpen worden samengepakt. 

J{LASSE IV. - Vergiftige .s toffen. 
180 

De volgende stoffen worden, onder bepaalde 
voorwaarden, ten vervoer toegelaten: 

1 °. Niet vloeibare arsenikpraeparaten, t. w. 
arsenigzuu1· (ovencondensaat), gel e arsenik 
( opperment, auri pigment) , roode arsenik 
(realgar), gedegen arsenik (scherfkobalt of 
vliegensteen) , enz.; 

Vast e arsenik-praeparaten ter besclienning 
van planten 1. 

2°. F errosilicium en mangaansiliciu11i, l angs 
electrischen weg verkregen, welke meer dan 
30 pct., doch minder dan 70 pct. si licium be
vatten 2_ 

Verder op deze! fde wijze verkregen legee
ringen van fe,·rosilicium, welke toevoegingen 
bevatten, hetzij van aluminium, hetzij van 
mangaan, hetzij van calcium, hetzij van ve r
sch ill ende dezer metalen, van welke legee
ringen het gezamenlijke gehalte die r elemen
ten, met inbegrip van het silicium (doch met 
uitsluiting van het ijzer) meer dan 30 pct. en 
minder dan 70 pct. bedraagt. 

3° . Zouten van blauwzuur [ voor zoo ver niet 
genoemd onder 5° en 6° d], zooals ka/,ium
cyanide ( cyaanka/,ium ), natriumcyanide ( cy
aannatrium ), calciu,ncyanide, enkel voudige
en dubbelcyaniden en natriu1ncyaanar11,ide, a ls-

1 Vergift ige vaste stoffen ter bescherming 
van p lanten, welke in den vorm van een tot 
onmiddellijk gebruik geschikt mengsel ten 
vervoer worden aangeboden in papieren zak
ken die op hun beurt in sterke, gesloten kar
ton; zijn verpakt, waarop duide lijk is ver
meld, dat zij vergiftige stoffen ter bescher
ming van planten bevatten, worden tot een 
gewicht van 5 kg onvoorwaardelijk ten ver
voer toegelaten. 

2 Ferrosil ic iurn- en mangaansil iciumbriket
ten worden, ongeacht hun siliciumgehalte, on
voorwaarde lij k ten vervoer toegelaten. 

ook de oplossingen, welke zouten van cyaan
waterstofzuur bevatten. 

4 °. Vloeibare arsenikpraepa1·aten, rn het 
bijzonder arseen.zuur. 

5°. Oplossingen van cyaankaliu,n en van 
ryaannatriurn ; 

waterige oplossingen van blauwzuur met een 
gehalte van ten hoogste 20 gewichtsprocenten 
bla uwzuur (waterige oplossingen met een 
hooger gehalte aan bi auwzuur worden niet ten 
vervoe1· toegelaten). 

6° . V ergiftige ,netaalpreparaten : 
a. sublimaat, wit praecipita,a,t (amido-kwik

chloride), rood praecipitaat (rood kwikoxyde) , 
koperkleurstoffen, in het bijzonder kopergroen, 
groene en blauwe koperpig,nenten; azijnzuur
lood (loodsuiker), vaste kwikpraepara.ten ter 
besc/ier,ning van planten 1 ; 

b. loodoxyden, loodgl it (massikot, e. d.), 
11ienie, loodwit, voorts de verven, resten en 
afvalproducten, welke aanz ienlijke hoeveelhe
den van die stoffen bevatten, bijv. loodasch , 
in zuiveren toestand, tinsoldeerasch en asch 
van lettermetaal , met uitzondering van de be
reide verven, ge reed voor het gebru ik. 

c. T etra-aetliyllood en zijn mengsels met 
organische halogeenverb indingen (aethylflu
ide); 

d. zouten van cyaankope1· en cyaanzink, 
z-ink-, koper-, zilve,·- en go1,ddubbelzouten in 
co1nbinatie met alkalicyaniden, cyaankoper en 
cyaanzink. 

7° . Zuringzuu1· en zurinr1zout in vasten toe
tand, zouten van kiezelfluorwaterstofiuur. 

8°. C/iloorzure zouten, barimnsuperoxyde, 
mengse ls van bariumsuperoxyde met organi
sche zuren in vasten toestand of hunne zure 
zouten, ook met verf toffen, na,,triu,n,nazide. 

9° . A nil ine (aniline-olie ). 
10°. Bariet, bariethyd,·aat, ba1·iumsulfide, 

bariumzouten (uitgezonderd bariumsulfaat), 
alsmede bariet bevatt ende ,·esidus van de ver
'vaa;·diging van bariumsupe-roxyde. 

11 °. a. Ba1··iumazide, droog of met toe
voeging van ten hoogste 10 pct. water of al
cohol. 

b. Ba,-iumazide, met een toevoeging van 
ten mi nste 10 pct. water of alcohol en ovlos
singen in water van ba.,·iumazide . 

12°. Dimethylsulfaat. 
13°. Blauwzuur (cyaanwaterstof) met ten 

hoogste 3 pct. water, hetzij opgezogen door 
een poreuse massa, hetzij vloeibaar. 

Blauwzuur moet door een toeslag bestendig 
gemaakt zijn. BI auwzuur van anderen aard -
echter met uitzondering van de onder 5° ge
noemde waterige oploss ingen van blauwzmu· 
- is niet tot het vervoer toegelaten. 

1 Vergiftige vaste stoffen ter bescherming 
van planten, welke in den vorm van een tot 
onm iddell ijk' gebru ik geschikt mengse l ten ver
voer worden aangeboden in papieren zakken, 
die op hun beurt in sterke, gesloten kartons 
zijn verpakt, waarop duidelijk is vermeld, dat 
zij "vergiftige stoffen ter bescherming van 
pl anten" bevatten, worden tot een gewicht 
van 5 kg onvoorwaardelijk ten vervoer toege
laten. 
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Verv,:,ers,oorwaarden. 

181 A. Ve,·pakking . 
1. De verpakkingsmi ddelen voor de onder 

1° en 3° t/m 12° genoemde sto ff en m oeten 
sterk, dich t en zoodan ig gesloten zij n, dat 
geene verstuiving of ui tstrooii ng of uitloopen 
van den inhoud mogelijk is. 

Bij gebru ik van houders van gl as of steen 
- voorzoover deze toegelaten zij n - mag het 
bruto-gewich t van een collo n iet meer dan 
75 kg bed ragen . 
182 

2. De onde,· 1° en 3° genoemde stof f en 
moeten a ls volgt verpakt zijn: 

a. in sterke ij zeren vaten, met opgeschroefd 
deksel en voorzien van rolbanden, 

b. of, in bl ikken trommels van ten m inste 
0,6 mm di kte met ingesoldeerd deksel of met 
opgesch roefd de ksel , dat voorzien is van een 
a fsl u itenden r ing van gumm i of andere stof, 
en met rolbanden . De bodem van de trom
mels moet met den trommelwand door middel 
van een ronde naad ve rbonden zij n, wel ke be
schermd moet zij n door een sterken rolband. 

In plaats van deze trommels mogen ook 
trommels van gegolfd plaatijzer van dezel fde 
d ikte of van bl ik met ingewalste verster k ings
banden, wor den gebez igd . Hierbij kunnen de 
rol banden achterwege blijven, ind ien de bo
dem van de trommels door een gesoldeerden, 
dubbel gefelsten rand is verbonden met den 
mantel. Het bruto-gewicht van al deze trom
mels mag niet hooger zij n dan 150 kg; 

c. of, in dubbele, van sterk en droog hout 
vervaardigde en met hoepels versterkte vaten. 
of in a ldus vervaard igde dubbe le kisten, om
geven door banden, waarbij de binnenste pak
m iddelen met een d icht geweven stof zij n be
kleed. In p laats van de binnenste houten pak
middelen met stofbekleeding mogen ook ge
soldeerde of door m iddel van een dich tings
r ing van gummi of andere stof goed afgeslo
ten ij zeren pakm iddelen of wel glazen of stee
nen vaatwerk gebezigd worden. Het g lazen of 
steenen vaatwerk moet met doelmatig ver
pakkingsmateriaal in de buitenste pakmidde
len vast zij n verpakt. 

Met inachtneming van deze voorwaarden 
mogen meerdere pakmiddelen tot één collo 
vereenigd zij n; 

d . de onder 1° genoemde stoff en mogen 
ook ingepakt zij n in geteerde, l innen zakken, 
wel ke in gewone vaten van sterk, goed ge
droogd hout verpakt zij n. 

e. Vaste ai-seenhoudende sto ff en ter be
scherm ing van p lanten - 1 ° - mogen ook 
verpakt zij n: 

(1.. in vaten met dubbelen wand (zgn. 
S pouwvaten) , welke inwend ig voorz ien moeten 
zij n van een dichte bekleed ing van taai pa
p ier of van een zak van zulk papier . 

~- of, in dich te, gevoerde of dubbele bu i
dels van taa i papier met een inhoud van ten 
hoogste 1 2½ kg. De bui dels moeten afzonder
lij k of bij meerdere tegelij k in sterk papier 
zijn gewi kkeld en goed gesloten geplaatst zij n 
in sterke k isten, inwendig bekleed met stev ig 
papier. In p laa ts van de papieren bekleedi ng 
ka n ook eene dichte pap ieren bui del gebez igd 
worden . 

y . of, in dich t a fgesloten kartonnen bus
sen, welke in een sterke ki st vast verpa kt zijn. 

f. Bij aanbieding ten vervoer als wagen
ladi ng van de onde,· 1° en 3° genoemde stof
f en kan worden volstaan met een enkele ver
pakking (zonder bu itenk ist) in sterke, ijzeren 
vaten · 

en ;oor wat betreft de 'J)as t e arseenhoudende 
stoffen te,· bescherming van planten, in sterke, 
dichte, goed gesloten houten pakm iddelen 
(kisten en gewone vaten). Een di chte, on
onder broken , dubbele bekleeding van taai pa
pier moet dan het doorz ifte n van den inhoud 
daadwerkelijk beletten . 

183 
3. De onder 2° bedo.elde stoffen moeten in 

sterke pakm iddelen van hout of metaal zij n 
ver pakt, welke toelaten, dat gassen daaru it 
ontsnappen ; voor de stoffen in poeder- of in 
korrelvorm is ook toegelaten verpakking in 
zakken van duurzame dicht geweven stof, 
welke het gas doorlaat. Voor zend ingen , die 
van den spoorweg in een sch ip, of omgekeerd 
moeten worden overgeladen, mogen ook wor
den gebezigd voldoend sterke, waterd ichte 
pakmi ddelen van hout of metaal. 

B ij vervoer a ls wagenladi ng kan de verpak
king evenwel achterwege blij ven. 
184 

4. De onder 4° genoemde stol/en moeten 
a ls vo lgt verpakt zijn : 

a . in palnn iddelen van metaal , hout of 
caoutchouc, voorz ien van goede sluitingen, of 

b. in vaatwerk van glas o f steen, dat met 
daartoe geschikt verpakk ingsm ater iaal zorg
vuldig in andere sterke pakmiddelen (teenen 
manden of korven van metaal, k ui pen of kis
ten ) vastgezet is; deze b uitenste pakmi ddelen 
(met ui tzondering van de kisten) moeten van 
goede handvatsels voorzien zij n . 

185 
5. De onder 5° bedoelde stoffen moeten 

ver pakt worden als volgt: 
a . Cyaankcdium- en cyaannatriurnloog in 

goed gesloten ijzeren vaatwerk), dat, omge
ven door infusoriënaarde, zaagsel of ande re 
opzuigende stoffen, stev ig opgesloten is i11 
sterke houten of m eta len pakmiddelen; op
lossingen van blauwzuur in water in d ichtge
smol ten glazen ampull en van ten boogste 50 g 
inhoud of in goed gesloten glazen stopfles
schen van ten hoogste 250 g inhoud, wel ke af
zonderlij k of bij meerdere tegelij k in d icht ge
soldeerde b likken dooze n of in k isten met 
dicht gesoldeerde blikken binnenbekleeding 
verpakt moeten zij n. De in de bli kken doozen 
of kisten voorkomende tusschenru imten moe
ten met in fusoriënaarde, zaagmeel of andere 
opzuigende stoffen, volkomen opgevul d zij n. 
Een bl ikken doos mag ten hoogste 15 kg 
bruto-gewich t ( 3 kg netto-gewicht), een kist 

. ten hoogste 60 kg bruto-gewicht hebben. 
186 

6. a. D e onder 6° a en 6° d genoemde 
sto ff en moeten als volgt verpakt zijn: 

(1.. in ij zeren vaten of in dichte, van sterk 
en droog hout vervaard igde en met hoepels 
verster kte vaten of in met banden verste rkte 
kisten . of 

~. in ijzeren vaten (z.g. H obbocks), of 
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y. in g lazen of steenen vaatwerk of - bij 
hoeveelheden tot 10 kg - in dubbele omslagen 
van sterk papier (buidels) ; het glazen of stee
nen vaatwerk en •de buidels moeten zorgvul
d ig vastgezet zijn in sterke, dichte, goed ge
sloten houten pakmiddelen, welke verder ge
heel opgevuld zij n met daartoe geschikt ver
pakkingsmateriaal. 

b. De onder 6° b genoemde sto ffen moeten 
vi,rpakt zij n 

in dichte houten pakm iddelen (vaten of kis
ten) of in dichte ijzeren vaten of in vaatwerk 
van blik of plaatijzer, of in sterke, dichte 
zakken van jute of papier. 

Bij aanbied ing ten vervoer als wagenlading 
mogen deze stoffen in open wagens of in wa
gens met klapdeksel vervoerd worden. De 
wagens moeten na de lossing zorgvuldig gerei
nigd worden. 

c. T etra0 aethyllood en zij n mengsels met 
organische halogeenverbindingen (aethylfluide) 
- 6° c - moeten verpakt zijn: 

oc . in sterke, di-chte ijzeren bussen (cylin
dervormige vaten), aan de beide einden voor
zien van versterkingsbanden en in het midden 
van rolbanden. Deze vaten moeten volkomen 
dicht gesloten zijn door middel van een dub
bele schroefplug, en wel zóó, dat tusschen de 
beide deelen van de plug een kleine tusschen
.-uimte overblijft, 

~- of in kleine, dichte plaatijzeren vaten, 
welke door een opgeschroefde tap luchtdicht 
afgesloten zijn; 

y . of in bi ikken vaatjes met een bruto
gewicht van ten hoogste 6 kg. Deze moeten 
e veneens dicht en van een luchtdichte slui
ting voorzien zijn. 

De bl ikken vaatjes - onder y - en de 
k leine plaatijzeren vaten - onder ~ - moe
ten afzonderlijk of bij meerdere tegelij k, met 
behul p van infusoriënaarde, houtmeel of der
gelij k opzuigend materiaa l, onwrikbaar ver
pakt zijn in sterke houten kisten. Het bruto
gewicht van elke k ist mag niet grooter zijn 
dan 60 kg. 

187 
7. De onder 7° genoemde stojfen in vasten 

toestand moeten verpakt zij n in sterke, dichte, 
goed gesloten houten pakrniddelen (vaten of 
kisten) of in sterke, di chte, goed gesloten 
za kken. 

188 
8. De onde,· 8° genoemde sto ff en, met uit

zondering van natriuniazide, moeten verpakt 
zijn in sterke, dichte en goed gesloten pak
middelen van hout of plaatij zer. Worden hou
ten pakmidelen (vaten of k isten) gebezigd, 
dan moeten deze inwen d ig, om het doorziften 
daadwerkel ij k te beletten, met soepel papier 
ononderbroken gevoerd zijn . 

De mengsels, welke bariumsuperoxyde, be
doeld onde,· 8°, bevatten, moeten, a lvorens in 
de pak-middelen te worden verpakt, bij hoe
veelheden van 1 kg, ingepakt zij n in glazen 
vaatwerk, waarb ij de slu iting op doelmatige 
wijze het indringen van vocht belet. 

N atriu,nazide moet verpakt zijn in sterke, 
d ichte en goed gesloten ijzeren (of bi ikken) 
pakm idde len. 

189 
9. Aniline (an iline-olie) moet verpakt zij n 

in ij zeren vaten of in sterke, volkomen dich te, 
houten tonnen (b.v. petroleumvaten). 

190 
10. De onde,· 10° bedoelde stoffen moeten 

zijn verpakt in dichte houten pakmiddelen 
(vaten of kisten) of in dichte ijzeren vaten, 
of in dichte zakken van jute of papier. 

Bij aanbieding ten vervoer als wagenlad ing 
mogen deze stoffen in open wagens of in wa
gens met kl apdeksel ook onverpakt vervoerd 
worden. a de lossing moeten de wagens door 
den geadresseerde zorgvul d ig worden schoon
gemaakt. 

191 
11. Ba.riuniazide, droog of met toevoeging 

van ten hoogste 10 pct. water of alcoholen -
11 ° a - , moet bij hoeveelheden van ten hoog
ste 500 g in kokers van ten minste 1 mm di k 
karton worden verpakt. Om den inhoud in 
den koker stevig op te sluiten, moet deze op
gevuld worden met cell ulosewatten of een 
soortgelij k elastische stof, welke door het dek
sel aangedrukt wordt gehouden. Het deksel 
moet tegen het indringen van water, gesloten 
zijn door een daarom geplakten isolatieband. 

De kokers moeten in duurzame, goed ge
sloten houten pakmiddelen, voorzien van 
sterke houten tusschenschotten, verpakt zijn, 
waarbij alle ledige ruimten met houtwol zoo
danig zijn opgevuld, dat de kokers niet kun
nen bewegen. Een houten pakm iddel mag ten 
hoogste 1 kg bariumazide bevatten . 

Oplossingen van ba.riumazide in wate1· -
·11 ° b - moeten bij hoeveelheden van ten 
hoogste 20 1, en bariumazide ,net een toevoe
ging van ten ,ninste 10 pct. wate,· of alcoho
l en - 11 ° b - bij hoeveelheden van ten hoog
ste 10 kg, verpakt zijn in sterke glazen goed 
gesloten flesschen, welke op hun beurt in 
sterke andere pakmiddelen (ijzeren schutkor
ven, waarvan de ommanteling geheel gesloten 
is, of kisten) zijn vastgezet en omgeven door 
een ten minste met den inhoud der flesschen 
overeenkomende hoeveelhe id infusoriënaarde 
of een andere soortgelijke niet brandbare, op
zui gende stof. 

192 
12. D i1nethylsul faat - 12° - moet of in 

sterke, dichte ijzeren vaten (ook verlood ) met 
rolbanden óf in sterke, dichte bussen van 
plaatijzer (ook verlood), óf, bij kleine hoe
veelheden (tot ten hoogste 6 kg bruto-gewicht) 
in vaatwerk van bl ik àf (tot ten hoog.ste 3 
kg bruto-gewicht) in vaatwerk van glas (fles
schen of ampullen) zij n verpakt. De vaten en 
bussen moeten van een schroefsluiting zijn 
voorz ien, welke goed beschermd is door een 
dichting van zacht lood. Glazen flesschen moe
ten hermet isch ges loten zij n door ingeslepen 
stoppen. De bussen en flesschen mogen ook 
ges loten zijn door een kurk, we lke aan den 
onderkant afgerond, goed geparaffineerd en 
overtrokken is met perkament of cellophaan . 
De glazen ampul Jen moeten toegesmolten 
zijn. De afsluiting van de bussen en de fl es
schen met glazen of kurken stoppen moet zij n 
overtrokken met een beschuttende kap van 
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sterk perkament of varkensblaas, waarover 
nog kan zijn aangebracht een omhulsel van 
zaklinnen, dat om den hals dichtgebonden 
moet zijn. Blikken bussen moeten met doel
matig verpakkingsmateriaal vast verpakt zijn 
in sterke andere pakmiddelen (teenen man
den of schutkorven van metaal, kuipen of 
kisten) . Laatstbedoelde pakmiddelen (met uit
zondering van k isten ) moeten van goede hand
vatsels zijn voorzien. Glazen fi esschen moeten 
in papier gewikkeld en vervolgens met hout
meel of infusoriënaarde stevig vastgezet zijn 
in blikken bussen. 
192a 

13. Blauwzuu,· - 13° - moet verpakt zijn: 
a . indien volledig opgezogen door een 

inerte (ongevoeli ge) poreuze ,nll$Sa, in dichte 
en luchtdicht afgesloten blikken bussen met 
een volume van 7,5 1, welke door de poreuze 
massa geheel moet zijn ingenomen. 

De bussen moeten uit taai ijzerplaat zijn 
vervaardigd en voldoende sterk zijn om een 
overdruk van 6 atmosfeeren te kunnen weer
staan, zonder in dichtheid te verminderen. Bij 
een temperatuur van 50° C. moeten de ge
vulde en afgesloten bussen nog dicht zijn. De 
totale inhoud van alle in een kist verpakte 
bussen mag niet grooter zijn dan 90 1. De 
kisten moeten stevig vervaardigd zijn uit 
dichtgevoegde planken van ten minste 20 mm 
dikte. De bl ikken bussen moeten zoodanig in 
de kist verpakt zijn, dat zij tegen schuiven 
en schudden gevrijwaard zijn en dat de be
vestigingskragen aan bodem en deksel, zoo
mede de versterkingskragen, welke bij de ver
rnard iging der bussen in den mantel zijn aan
gebracht, noch met e lkander, noch met den 
mantel der nevengeplaatste bussen in aanra
king kunnen komen. Om aan deze laatste voor
waarde te vol doen, moeten de bussen aan de 
boven- en de onderzijde gedekt zijn door een 
voldoend hooge kap van sterk karton van ge
noegzame dikte. 

Het bruto-gewicht van een kist mag ten 
hoogste 80 kg bedragen. 

Op het deksel van de plaatijzeren bus moet 
de datum, waarop de vulling is geschied, goed 
zichtbaar zij n ingeslagen; 

b. indien niet opgezogen door een poreuze 
masoo, in houders van taai staal , welke vol
doen aan de betrekkelijke voorschriften van de 
K lasse Id, Hoofdstuk B , C, D en E , onder 
inachtneming van de volgende afwijkingen : 

cc. B ij de waterdrnkproef moet de beproe
,· ingsdruk 100 kg per cm2 bedragen, 

f3- De drukproef moet om de 2 jaren wor
den herhaald en daaraan moet gepaard gaan 
een nauwkeur ig onderzoek naar het inwen
dige van den houder; ook moet het gewicht 
van dezen worden vastgesteld, 

y. Op de houders moet, behalve de bij het 
i-andgetal 87 onder 2 a en c vereischte op
gaven, de datum der laatste vu lling goed 
zi?htbaar, duidelijk en duurzaam aangegeven 
ZlJ ll , 

/;. De toelaatbare grootste vulling van den 
houder bedraagt 1 kg v loe istof voor e lke 1,8 0 l 
inho11d van dezen. 
193 

14. B ij het ten vervoer aanbieden a ls stuk
goed moeten de colli , welke de onde,· 1° , 3°, 

4° , 5°, 6° a, 6° c, 6° d, 10°, 11°, 12° en 13° 
genoemde stoffen bevatten, voorzien zijn van 
een etiket volgens model n°. 4. 

B . Ove,·ige voorschriften . 
104 

1. Met inachtneming der voorschriften be
treffende de pakmiddelen, voorkomende in 
hoofdstuk A, mogen in sterke, d ichte en goed 
gesloten houten pakm iddelen met andere voor
werpen samengepakt worden: 

a. de onder 4° genoe,nde stoffen, bij hoe
veelheden tot 1 kg, mits verpakt in glazen 
vaten, welke met droge infuso1·iënaarde stevig 
geplaatst zijn in een dicht blikken pakmiddel ; 

b. de onder 1°, 3° en 8° genoemde sto ff en, 
bij hoeveelheden tot 5 kg; het is echter ver
boden de onder 3° genoemde stoffen a lsmede 
chloorzure zouten, bariumsuperoxyde en na
tr iumazide - 8° - met zuren der Klasse V, 
onder 1 ° samen te pakken; bovendien is het 
te zamen verpakken van chloorzure zouten 
- 8° - met de in klasse IIIa, A 1, 2 en 3 
en klasse IV, onder 9° bedoel de stoffen niet 
toegelaten ; 

c de onde,· 2° 6° a 6° b 6° d 7° 9° 
10°·, 11 ° en 12° 'genoe;ille st'offen, 'bij 'elk; 
hoeveelheid; evenwel is het samenpakken van 
de onder 6° d genoe,nde stoffen met zuren 
niet toegelaten. 
19/i 

2. Indien de colli stoffen, geno emd onder 
1° 3° 4° 6° a 6° c 6° d 10° 11° en 12° 
be~at~n, 'moete'n zij 'van ~en ;tiket volgen; 
model n°. 4 zijn voorzien. 
196 

3. De onder 5° genoernde stoffen mogen 
slechts in ketelwagens of op open wagens ver
voerd worden. 
197 

4. De onde,· 2° genoe,nde stoffen moeten 
volkomen droog en in volkomen droge pak
middelen ten vervoer worden aangeboden. In
dien ze in waterdichte pakmiddelen ten ver
voer worden aangeboden en deze op open wa
gens worden geladen, dan moeten deze met 
waterdichte dekkleeden overdekt zijn. Indien 
ze ten vervoer worden aangeboden in pak
middelen, waaruit gassen kunnen ontsnappen, 
dan moeten ze àf op open wagens zonder dek
kleeden àf in gesloten wagens worden geladen. 
Alsdan moeten deze gesloten wagens ook voor
zien zijn van etiketten volgens model n°. 9 en 
model n°. 10. Indien de goederen, bij de aan
bieding ten vervoer als wagenlading, los in 
den wagen worden geladen, mogen open wa
gens zonder dekkl eeden worden gebez igd. 
198 

5. De ledige pakmiddelen, zakken en ketel
wagens, welke gediend hebben voor het ver
voer van de onde,· 1° 3° 4° 5° 6° a 6° c 
6° d, 8°, 10°, 11°, 12'0 e~ 13~ g~noernde v.er~ 
gif tige stoffen, alsmede van zuringzuur en 
zuringzout in vMten toestand, moeten volko
men d ich t afgesloten zij n. 

De ledi ge zakken, welke gediend hebben 
voor het vervoer van de vergiftige stoff en, ge
noe,nd onder 1°, moeten goed verpakt zijn in 
kisten of in dichte geteerde zakken, welke 
voorzien zijn van een etiket vo lgens model 
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n°. 4. Op de kisten of zakken en op den 
vrachtbrief moet zijn aangegeven wat zij te 
voren bevat hebben. 

199 
6. Op de reservoirs van ketelwagens, welke 

dienen voor het vervoer van vergiftige stoffen 
of hunne oplossingen in wafrr, zijn ·de voor
schriften, vermeld onder A 1 - randgetal 
181 - en 14 - randgetal 193 - en B 5 -
randgetal 198 - van toepassing . De reservoirs 
mogen slechts vervaardigd zijn van materia
len, welke niet door de bedoelde stoffen of 
hunne oplossingen in water worden aange
tast. De reservoirs der ketelwagens, welke 
dienen voor het vervoer van de onde,· 5° ge
noemde stoffen, mogen geen klinknaad heb
ben, tenzij zij dubbelwand ig zijn . Bovendien 
mogen zij in het benedengedeelte geene ope
ningen (kranen, kleppen e . d.) hebben. D e 
openingen moeten volkomen dicht afgesloten 
zijn en door stevig opgeschroefde metalen 
kappen beschermd zijn. 

199a . 
7. Houders met blauwzuur - 13° -, dat 

gedurende 12 en meer maanden in den houder 
is, worden niet ten vervoer toegelaten. 

Voor het vervoer van blauwzuur - 13° -
moeten gesloten of open wagens worden ge
bezigd. De open wagens moeten echter in de 
maanden April tot en met October geheel met 
dekkleeden afgedekt zijn, tenzij de houders 
met blauwzuu,· in houten kisten verpakt zijn. 

In de vrachtbrieven voor blauwzuurzendin
gen - 13° -, welke door de fabriek ten ver
voer aangeboden zijn, moet door den afzender 
en door een door den Spoorweg erkenden er
varen scheikundige een verklaring zijn ge
steld, dat de hoedanigheid van de zending en 
hare verpakking voldoen aan de bepalingen 
van Bijl age I . 

Bij het verder vervoer van zendingen of 
gedeelten van zendingen van zeer gi ftige stof
fen, ter verdelging van schadelijke insecten, 
door daartoe gerechtigde firma's, kan de ver
klaring va n een door den Spoorweg erkenden 
scheikundige achterwege blijven, mits de af
zender in den vrachtbrief verklaart, dat de 
colli afkomstig zijn van een levering, welke 
volgens de voorschriften van de Internatio
nale Overeenkomst behoorlijk van een ver
klaring was voorzien en dat de oorspronkelijke 
verpakking op geenerlei wijze is veranderd. 
Desverlangd moet een en ander op geloof
waardige wijze worden aangetoond. 

C. Wijze van ve,·voer . 
200 

De onder 1° , 3°, 4°, 5°, 6° a, 6° c, 6° (l, 
10°, 11°, 12° en 13° genoemde stoffen - mt
gezonderd de stolfen, onder 3° genoemd, welke 
behooren tot spoedzendingen ter verdelging · 
van schadelijke insecten, alsook sublimaat 
( 6° a), behoorende tot zendingen bestemd ter 
bestrijding van epidemieën - alsmede ledige 
pakm iddelen, ook zakken , waarin stoffen van 
de vorengenoemde punten vervoerd werden, 
worden niet als ijlstukgoed aangenomen. Dit 
verbod geldt niet, indien deze stoffen zijn in
gepakt in luchtdicht gesloten blikken of gla
zen houders, welke, zorgvuldig omgeven door 

houtwol , geplaatst zijn in dicht gesoldeerde 
andere blikken pakmiddelen, welke op hun 
beurt verpakt zijn in sterke houten kisten. 

D . Laden. 
201 

1. De onder 1° 3° 4° 5° 6° a 6° c 6° d 
10°, 11° en 12° 'ge,;,oe,,;,de 'stoffe'n - 'uitge~ 
zonderd de sto ff en, onder 3° genoemd, welke 
behooren tot spoedzendingen ter verdelging 
van schadelijke insecten , ook van sublimaat 
(6° a). behoorende tot zendingen ter bestrij
ding van epidemieën - alsmede zendingen 
ledige zakken, welke tot verpakking van deze 
stoffen hebben gediend, mogen niet met voe
di ngs- en genotmiddelen in denzelfden wagen 
worden geladen, tenzij die stoffen ingepakt 
zijn in luchtdicht gesloten blikken of glazen 
houders, welke geplaatst zijn in dicht gesol
deerde andere blikken pakmiddelen en daarin 
zorgvuldig omgeven zijn door houtwol. Deze 
pakmiddelen moeten op hun beurt in sterke 
houten kisten verpakt zijn. 

Blauwzuur - 13° - mag niet met voedings
en genotmiddelen in denzelfden wagen wor
den geladen. 

E. Uitzonderingen op de onder A, B, C en D 
verrnelde voorschriften,. 

202 
Deze voorschriften zijn niet van toepassing 

op de in klasse IV genoemde stoffen - uit
gezonderd blauwzuur - 13° -, welke bestemd 
zijn voor wetenschappelijke onderzoekingen of 
pharmaceutische doeleinden en verzonden wor
den bij hoeveelheden tot ten hoogste 1 kg van 
elke stof, mits zij verpakt zijn in luchtdicht 
gesloten glazen of steenen pakmiddelen, welke 
op hun beurt zorgvuldig zijn verpakt in sterke, 
dichte, goed gesloten houten pakmiddelen. 

Dergelijke zendingen worden ook als ijl stuk
goed ten vervoer aangenomen. 

KLASSE V. - Bijtende stoffen. 
203 

De volgende stoffen worden, onder bepaalde 
voorwaarden, ten vervoer toegelaten. 

1°. zwavelzuur, rookend zwavelzuur, (zwa
velzuu r, bevattende anhydride; oleum, "vitrool
ol ie, zwavelzuur van Nordhausen), salpete,·
zuur (sterk water) en zijne mengsels, zoutzuur, 
flitorwaterstofzuur·, (waterige oplossingen va n 
fluorwaterstof tot ten hoogste 85 pct. fluor
watersto f) 1; zwavelzuu,· houdend loodslib, af
komstig van accumulatoren en loodkamers, 
zu1·e resten van de zitive1·ing van minerai, e 
oliën; d e zwavelzure resten, afkomstig van de 
ve,·vaardiging van nitroglycerine, mits vol ko
nien gedenitree1•d; zijn deze zuren niet ge
denitreerd, da n zij n zij van het vervoer uit
gesloten. 

2°. chloorzwavel, alsook salpeterzuit·r- en 
zwavelzuur-ijzernxyde (Ferrinitraat en Ferri 
su lfaat, ijzerbeitsen) ; 

3°. bijtende loog (natron- eil kaliloog e . cl .), 

1 Fluorwaterstofzuur van hoogere concen
tratie en fluorwaterstof worden volgens deze 
Bijlage geacht te zij n onder druk opgeloste en 
samengeperst e gassen en zijn a ls zoodanig niet 
tot het vervoer per spoorweg toegelaten. 
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ook in mengsels b.v. bijtende loog bevattende 
pasta), ,·es ten uit olie-mffinaderijen; 

4 °. a. bro111.ti'll,1n ; 
b. vloeiva,·e halogeenhoudende prikkelende 

stof fen, bijv. b1·001n1nethylketon; 
5°. zwavelzuur anhydride; 
6°. acetylchlo,·ide, anti,noonpentachloride, 

t hromylchloride, phosphoroxychloride, phos
phorpentachlo1·ide, (phosphorsuperchlor ide), 
phosphortrichlo,·ide, sulfurylchloride, thionyl
t hl01·icle en chloo,·sulfonzuur; 

7°. waterige oplossingen van wate,·stofsu
pe,·oxyde : 

a . met meer dan 6 en ten hoogste 35 ge
wichtsprocenten waterstofsuperoxyde; 

b. met meer dan 35 en ten hoogste 45 ge
wichtsprocenten waterstofsuperoxyde; 

c. met meer dan 45 en ten hoogste 60 ge
wichtsprocenten waterstofsuperoxyde. (Oplos
s ingen met hoogere concentratie worden niet 
toege laten. ) 

8°. zwa'oeln(1Jtriu.1n; 
9°. dubbelzwavelzure soda (natriumbisuJ

faat); 
10°. ge,nalen ongebluschte kalk (calcium

oxyde); 
11 °. ,-uwe, los gelrulJen naphtaline, waarbij 

de ,no gelijkheid bestaat, dat ze ·vocht afscheidt; 
12°. radiu,nzouten; 
13°. chlo01•azijnzuur; 
14°. koolzuu,· in vasten toestand (koolzuur

ijs of droogijs). 

Ver roorsvoorwaarden. 

A. Verpakking. 
204 

l. De onde,· 1° tot 4° a en onder 13° ge
noe,nde stoffen moeten in sterke, dichte, goed 
gesloten pakmiddel en, welke niet door den in
houd kunnen worden aangetast, zijn verpakt. 
Zie voor fluorwat erstof zuur - 1 ° - het be
paalde onder 4 - randgetal 208 - . 

De slui t ing moet zoodanig zijn, dat zij noch 
door schokken, noch door den inhoud bescha
digd kan worden. Bij gebruik van glazen of 
st.eenen pakmiddelen mag het bruto-gewicht 
van een collo niet hooger zijn dan 75 kg. 

Bij toepassing van dit vaatwerk moet boven
dien het volgende in acht worden genomen : 

a. van de onder 1° tot 3° en onder 13° ge
noe,nde stoffen moet het glazen of steenen 
vaatwerk stevig geplaatst zijn in andere sterke 
en met voldoend verpakkingsmateriaal aan
gevulde pakmiddelen (teenen manden of kor
ven van metaal , kuipen of kisten). De buiten
ste pakmiddelen (met uitzondering van k is
ten) moeten van stev ige handvatten voorzien 
zijn; 

b. voor geconcentreerd salpeterzuur met een 
soortelijk gewich t van ten m inste 1,48 bij 15° 
C. (46 ,8 B aumé) en rood rookend salpeter
zuur, a lsook rookend zwavelzuur (o leum ) met 
een gehalte van 20 pct. en meer vrije anhy
dride, moet het g lazen of steenen vaatwerk 
in de buitenste pakmiddelen omgeven zij n door 
infusoriënaarde of andere, daarvoor gesch ikte, 
droge poederachtige stof tot eene hoeveelheid, 
welke ten minste gelij k staat met hun inhoud. 
Het gebruik van kolenasch a ls verpa kkings
mater iaal is verboden; 

c. het onde,· a en b bedoelde verpakkings
materiaal wordt niet vereischt, indien het gla
zen vaatwerk geplaatst wordt in een ijzeren 
omhulsel , dat het geheel omslu it, en door een 
stevig met asbest bekl eede druksluiting zoo
danig vastgezet is, dat het vaatwerk daarin 
niet bewegen kan; 

d. voor bro1niu1n - 4° a - moet het g lazen 
of steenen vaatwerk geplaatst zijn in sterke 
houten of metalen pakmiddelen en daarin tot 
aan den hals met asch, zand, infusoriënaarde 
of dergelijke niet brandbare stoffen omgeven 
zij n. 

e. de voorschriften onder a-d gelden n iet 
voor pottenwagens. 

206 
2. B1•andblusch1niddelen, welke de onder 1 ° 

genoemde zuren bevatten, moeten zóó vervaar
digd zij n, dat het zuur er niet uit kan vloeien. 
206 

3. Met zwavelzuur - 1 ° - gevulde elec
trische accu,nulatoren moeten zoodanig in eene 
batterij kast geplaatst zijn, dat de losse cellen 
daarin niet bewegen kunnen. De batterijkast 
moet met opzu igend verpakkingsmateriaal 
vast in eene kist verpakt zijn. Op het deksel 
der kisten moet het duidelijk opschrift " Elec
trische accumul atoren" zijn aangebracht. Ver
der moeten zij van een etiket volgens model 
n°. 6 zij n voorzien. Indien de accumulatoren 
geladen zijn, moeten de polen tegen kortslui
ting beveiligd zij n . 

,vanneer de cellen vervaard igd zijn uit 
weerstandbiedende stoffen, zooals hout met 
loodbekleeding of verhard caoutchouc, en hun 
bovengedeelte zoodanig is ingericht, dat van 
het zuur geen gevaarlijke hoeveelheid daaruit 
kan spu iten, dan kan de verpakking der cel
len of der accumulatorenbatterijen ach terwege 
blijven, mits zij door doeltreffende voorzie
ningen, zooals ramen, kratten of versterkin
gen, tegen omvallen of verschu iven en tegen 
beschadiging door andere colli , welke op de 
batterijen mochten vallen, beschermd zijn. 
Cell en of batterijen, welke in voertu igen zijn 
ingebouwd, behoeven geene bij zondere ver
pakking, indien die voertuigen aan de spoor
wagens stevig bevestigd of vastgesjord zijn. 
207 

4. Voor zwavelzuurhoudend loodslib, af
komstig van accumulatoren en loodkamers -
1 ° -, mogen a ll een dan houten pakmiddelen 
gebezigd worden, ind ien geen doorsijpelen van 
het zuur mogelijk is. 

Voor zure ,·esten van de zuivering van ,ni
ne1·ale oliën - 1 ° - welke zwavelzuur bevat
ten, dat zich in vloeibaren toestand kan af
scheiden, mogen dichte ijzeren en houten va
ten worden gebezigd, indi en geen doorsijpelen 
van het zuur kan pl aats hebben. 
208 

Pakmiddelen voor fluorwate,·stofzuur - 1 ° 
- moeten van lood , vei·lood ijzer of gutta
percha zijn ; houten pakmiddelen, welke in
wendig met een duurzame laag paraff ine of 
hars bestreken zijn, zijn eveneens toegelaten. 
Voor 60 tot 85 pct. geconcentreerd fI uorwater
stofzuur mogen ook niet verloode ijzeren pak
midde l en gebezigd worden. 

De ijzeren pakm iddelen voor boven 41 pct. 
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geconcentreerd fl uorwaterstofzuur moeten l ucht
di ch t a fgesloten zijn door schroefstoppe n. Zij 
moge n, hetzij gevul d of led ig , alleen da n ten 
ve rvoer worden aa ngebode n, wa nneer elk 
s poor van het zuur aa n de bui tenzijde daar
van verwij de rd is. 

Op pakmiddelen voor 41 en m eer pct, ge
concentreerd fluorwaterstofzuur, hetzij gevu ld 
of led ig, moet op duurza me wijze een goed 
leesbaar opschrift " Geconcent reerd fl uorwa
terstofzuu r" zij n aangebracht . 

208a 
5. Vl oeibare halogeenhoudende prikkelen

de stoffen - 4° b - moeten a ls volgt verpa kt 
zij n: 

a. in ste rke toegesmolten g lazen a mpull en 
van ten hoogste 100 g inhoud, welke m et 
i nfusoriënaarde of overeenkomstige opzuigen
de stoffen vast verpakt zij n in di ch t, goed ge
s loten bli kken houde rs of houten kisten ; of 

b. in sterk glazen vaatwe rk van ten hoog
ste 5 1 inhoud met ingeslepen gla zen sto ppen, 
welke goed vastgezet zij n. Di t g lazen vaat
werk moet óf stevig en a fzonderl ij k, me t be
h ul p van in fusoriënaarde of a nder opzu igend 
materi aal , zijn vastgezet in I uchtdicht ge loten 
bli kken doo jes, we l ke op hun be urt, a fzon
derl ijk of bij meerdere tegel ijk, verpa kt zij n 
in passende bui tenki sten , óf, a fzonder l ijk of 
bij meerde re tegel ij k, in eene sterke, va n een 
d ichte bi ikken bi nnenbe kleeding voorz iene 
kist vast met i nfusoriënaarde of ander opzui
gend materiaa l zij n ve rpa kt; de totale inhoud 
van de prikkelende stoffen in een ki st m ag 
20 1 ni et te boven gaan; of 

c. in sterke metalen fl esschen (bomben), 
wel ke ni et door den inhoud aa ngetast worden. 

Ad a tot c : De houders met bij tende stof
fe n mogen slechts tot 95 pct. va n den inhoud 
gevuld zij n. 

209 
6. Z wavel zuwr anhydride {5 ° ) moet ver

pakt zij n : 
a. in sterk, ge oldeerd p laatijzeren of bli k

ke n vaatwerk, of 
b. in ster ke, ijze ren , blikken of koperen 

fl esschen , voorz ien va n een stevige e n lucht
di chte sl ui ting, of 

c. in vaatwerk van gl as of steen . 
Het vaatwerk en de fl esschen moeten m et 

infusor iënaarde of de rgel ij ke ni et bra ndba re 
stoffen vast verpakt zij n in sterke houten , 
ijze ren of bl ikken pa kmiddelen. 
210 

7. D e onder 6° genoernde stof f en moeten 
ve rpakt zij n : 

a . in pakmiddelen van welij zer, vloe iij zer, 
staa l, lood of koper , wel ke volkomen dich t en 
va n eene goede slui ti ng voorz ien zij n, of 

b. in g lazen pa km idde len. In dit geval 
moeten de volgende voorschriften in acht zij n 
genomen: 

a. . de g lazen pa kmiddelen moeten dikke 
wanden hebben en luch tdicht geslo ten zij n 
met inges lepen gl azen stoppen , welke e r zoo
danig op bevesti gd zij n, dat zij niet kunnen 
losraken· 

~- wa~neer de gl azen pakm iddelen mee r 
da n 5 kg bevatten, moeten zij in metalen om
hulsels gepl aatst zijn. F lesschen van kl e ineren 

inhoud mog en in sterke houten kisten ver
pakt zij n, wel ke va n binnen in zooveel vak
ken ve rdeeld zij n , a ls e r fl esschen moete n ver
zonden worden . Elke k i t mag n iet m eer d a n 
vier vakken hebben ; 

y. de g la zen pa km idde len moeten zoodan ig 
in de buitenste pakmiddelen geplaatst zijn, dat 
zij ten minste 30 mm van de wanden a fstaan. 
De ledi ge ruimten moeten zorgvuldi g opge
vuld zij n met infusori ënaa rde of dergelij ke 
ni et brandbare stoffen; voor acetyl chloridc 
mag ook zaagsel gebezigd wo rden ; 

o. op het deksel der bui tenste pa kmid delen 
moet een etiket volgens model n°. 7 aange
bracht zijn . 

211 
8. a. Voor waterige oplossingen van water

sto fsuperoxyde met mee,· dan 6 pct . en ten 
hoogste 35 pct. watersto fsuperoxyde - 7° a -
moet zij n gebez ig d sterk g lazen of steenen 
vaatwerk of vaatwerk ui t a nder, door de be
voegde autor iteiten goedgekeurd m ater iaal , 
dat het wate rstofsupe roxyde n iet ont leedt e n 
we lk vaatwerk niet volkomen luchtd icht ge
sloten m ag zij n , of op a nde re wij ze het ont
staan van een te groote inwe ndi ge spanning 
ve rhinde rt. De. ba ll ons, fl e schen e n kru iken 
moeten verpak t zijn in ste rke, va n h a ndvatsels 
voorziene k isten of, zonde r verde re embal
lage, geplaatst zij n in ma nden m et een goed 
afslui tend deksel. 
212 

b. waterige oplossingen van wate1·stofsupe1·
oxyde ,net mee,· dan 35 pct. en ten hoogste 
45 pct . waterstofsupe1·oxyde - 7° b - moeten 
zijn verpa kt : 

a.. bij hoeveel heden tot ten hoogste 200 g 
in ste rke g lazen fl esschen m et een inhoud van 
ten mi nste 300 cm3, wel ke op h un beurt in 
di chte bl ikken bussen , m et infusorië naarde 
opgevu ld, gepl aa tst zij n. D e blikke n bussen 
m oeten in sterke houten k isten vast zij n ver
pa kt ; 

(3 . b ij hoeveelheden van m eer da n 200 g. 
in glazen houders , tot een bruto collogewicht 
van ten hoogste 75 kg. Deze houders moeten 
va n een inrichting (vent iel ) voorz ien zij n, 
welke dr ukvereffening mogel ijk maakt. El ke 
houder a fzonderlij k moet door ste rk vlecht
werk geheel omgeven zij n en in sterke, goed 
passende teenen of ijzeren schutkorven m et 
deksel , zij n gep laatst . H et ijzer der schut
korve n moet m et la kverf ve r la kt zij n . St roo 
en houtwo l m ogen nie t a 1s verpa k kingsmate
r iaal worden gebezi gd. 

In p laa ts va n vorenbedoelde verpa kking 
mag ook vaatwerk va n ander mater iaal, dat 
het waterstofsuperoxyde niet ontl eedt en daar
door oo k niet aangetast wordt, worden ge
bez igd, voorzoover d it vaatwer k door de be
voegde a utorite it en toelaatbaa r wordt geach t. 
T en aa nzi en va n de slu it ing ge ldt het be
paalde onder c a. - randgetal 213 - ; 

218 
c. waterige oplossnigen van watersto fsuper

oxyde met 1nee1· dan 45 pct. en ten hoogste 
60 pct . waterstofsuperoxyde - 7° c - moeten 
zijn verpa kt : 

a. . in g la zen vaa twerk . Iedere fl esch moet 
in een wa terdich t, geteerd, ijzeren omhulsel 
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worden geplaatst, dat de flesch geheel om
sluit. De ruimte tusschen de flesch en het 
ijzeren omhulsel moet met n iet brandbaar 
verpakki ng mater iaal zijn opgevuld, dat bo
vendien gesch ikt is om de vloeistof op te zui
gen . H et ij zeren omhul sel zelf moet in een 
ki st met kl apdeksel zijn geplaatst. De slui t ing 
van het g lazen vaatwerk moet zoodan ig u it
gevoerd zijn, dat drukvereffen ing mogelij k 
wordt gemaakt, en tegel ijkertijd een waarborg 
wordt geboden tegen het u itvloeien van de 
vloeistof; 

~- in vaatwerk u it ander, door de bevoegde 
autoriteiten goedgekeurd mater iaal, dat de 
waterstofsuperoxyde n iet ontleedt en daardoor 
ook zei f niet aangetast wordt. Ten aanzien 
Yan de s luiting geldt het bepaalde onder c ex. 

d. Voor de verzending van waterige oplos
singen van waterstofsperoxyde [7° a-c] in 
ketelwagens {pottenwagens) gelden, behalve 
de onder B 9 a - randgetal 229 - voorko
mende verpakkingsvoorschriften, ook voren
staande voorschriften omtrent de inrichting, 
die het ontstaan van een overdruk in de ho u
ders moet verhinderen. 

214 
9. Voor ge,·af fineerd, gekristalliseerd zwa

velnat,·ium - 8° - moeten waterd ichte pak
middelen, voor ruw niet gekristalliseerd zwa
velnat,·ium, vol komen dichte ij zeren pak.nud
delen gebez igd worden. 

215 
10. Natriumbisulfaat - 9° - moet verpakt 

zijn in vol komen dichte pakrniddelen, wel ke 
door den inhoud n iet kunnen worden aange
tast. Bij vervoer als wagenlading mag deze 
stof ook onverpakt vervoerd worden in wa
gens, wel ke inwendig met lood, dan wel met 
geteerd of geparaffineerd karton bekleed zijn 
tot ten minste de -hoogte van de lad ing; bij 
bekleeding· van de wagens met kar ton echter 
alleen dan, indien het natr iumbisulfaat vol
komen droog is en di t in den vrach tbrief is 
verkl aard. B ij vervoer op open wagens moe
ten deze zoodanig met een dekkleed zij n af
gedekt, dat de aanraking van het dekkleed 
met het natriumsulfaat op doelmatige wijzp 
wordt belet. 
216 

ll. Gemalen, ongebluscMe kalk - 10° -
moet in sterke, volkomen d ich te zakken ver
pakt zij n. Zakken van sterk papier {z.g. Her
culespapier) worden ook toege laten. 
217 

12. Bij het vervoe r van onde,· 11° genoem
de naphtaline, moet de bodem van den wa
gen door den afzender, op zij n kosten, met 
een d icht geweven kleed bedekt worden, om 
de naphtali ne daarvan gesche iden te houden. 
218 

13. Ieder collo met stoffen, genoemd onder 
1°-6°, moet van een etiket volgens model n°. 
5 zij n voorzien. 
219 

14. Radiumzouten - 12° - moeten, over
eenkomstig de voorschr iften van de bevoegde 
autorite iten van het land van afzending, ver
pa kt zijn in pa krniddelen van lood, waar van 
de wa nddikte 1 cm bedraagt bij hoe veelheden 

van ten hoogste 100 m g en 2 cm bij hoeveel
heden tot 300 mg. 

H oeveelheden van meer dan 300 mg tot ten 
hoogste 1 g moeten over meerdere pakrnidde
len van lood zijn verdeeld. E lk pa krniddel 
mag ten hoogste 300 mg rad iumzout bevatten 
en de looddi kte der pa kmiddelen moet 2 cm 
bedragen. 

H oeveelheden van meer dan 1 g radiumzout 
moeten verpakt worden in looden pakmidde
len, waarvan de wandd ikte 10 cm bed raagt. 

De looden pakrniddelen moeten o p hun 
beurt in sterke k isten zij n verpakt. 

219a 
15. K oolzuur in vasten toestand - 14° ~ 

moet verpakt zijn in een sterk en isoleerend 
pakrniddel, dat zoodan ig vervaard igd is, dat de 
vaste stof er n iet u it kan komen, maar ont
snapping in gasvorm wel mogelij k is. 

Op elk collo moet met groote letters en 
duurzaam aangebracht zijn het opschrift: 
"Koolzuur ij s of droogijs. Niet met de bloote 
hand den inhoud aanraken. " 

B . Overige voo,·schrif ten. 
220 

1. Met inach tnem ing der voor chr iften be
treffende de pakmiddelen, voorkomende in 
hoofdstuk A , mogen in sterke, d ichte en goed 
ges loten houten pakrniddelen met andere voor
werpen worden samengepakt: 

a. bromium - 4° a - tot eene hoeveelheid 
van 1 kg; 

b. de ondm· 6° genoemde sto ff en tot 5 kg ; 
c. de onder 1°, 2°, 3°, 5° en 13° genoemde

stoffen tot 10 kg; zwavelzuur anhyd,·ide -
5° - mag ook zij n opgesloten in sterke, d ich t
gesmolten glazen bu izen, welke goed vast in 
infusoriënaarde moeten li ggen in sterke, goed 
gesloten bli kken pakmiddelen; ook de overige 
bijgepa kte stoffen moeten in de pakmiddelen 
vast zijn verpakt. 

De pa kmiddelen, welke deze stoffe n bevat
ten, moeten vast zij n verpakt in andere hou
ten pakrniddelen. 
221 

2. De vrachtbr ieven moeten het volgende 
vermei den. 

a. voor salpeterzuur - 1 ° - in glazen 
vaatwerk, het snortelij k gewich t bij 15° C. en 
voor rookend zwavelzuur {oleum) - 1 ° - in 
g lazen vaatwerk, het percentage van de vrije 
anhydride; bij gebreke waarvan het zuur a ls 
geconcentreerd wo rdt aangemerkt [A. 1 b en 
c - randgetal 204 - ] ; 

b. voor zwavelzuu,·houdend lood.slib - 1 ° 
- afkomstig van accumu latoren en loodka
mers, dat het zwave lzuur n iet kan doorsij pe
len; 

c. voor afval van zwavelzuur, afkomstig 
van n itroglycer inefabricatie, dat di t volkomen 
gedenitreerd is, bij gebreke waarvan di t a fval 
niet ten vervoer wordt toegelaten. 
222 

3. De onder 1° tot 5° 1° c 9° 11° en 13°' 
genoe1nde sto f fen moeten' op open 'wagens wor
den vervoerd. 
223 

E chter mogen ook gesloten wagens gebezigd 
worden: 
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a. voor fluorwaterstof zuur - 1 ° -, bij aan
b ieding ten vervoer als wagenlading, al dan 
n iet samengeladen met andere goederen, mits 
het fluorwaterstofzuur verpakt is in sterke 
ijzeren vaten; 

b. voor de onder 8° genoemde stoffen, mits 
·verpakt in sterke, dichte ijzeren vaten, welke 
slechts tot 95 pct. van hun inhoud zijn ge
vuld; 

voor bijtenile loog bevattende pasta - 3° -
bovendien ook dan, indien deze verpakt zijn, 
hetzij in sterke, dichte, goed gesloten bl ikken 
doozen, welke op hun beurt in kartons, man
den, kratten of kisten zijn verpakt, hetzij in 
ste rke, dichte en goed gesloten blikken bus
sen met een inhoud van ten hoogste 30 kg ; 

c. voor bro1nium - 4° a - bij hoeveel 
heden tot 1 kg en voor de onder 1°, 2°, 3°, 
5° en 18° genoe11,de stoffen bij hoeveelheden 
tot 10 kg, mits de vaten zorgvuldig in een 
sterk houten omhulsel vastgezet, of met an
dere voorwerpen te zamen gepakt zijn over
eenkomstig de voorschriften onder B, 1 -
rnndgetal 220 - ; 

d. voor natriumbisulfaat - 9° -, indien 
deze in vol komen drogen toestand ten vervoer 
wordt aangeboden. In den vrachtbrief moet 
worden verklaard, dat aan deze voorwaarde 
voldaan is· 

e. voor ~hloorazijnzuur - 13° -, bij aan
-bieding ten vervoer als wagenlading, indien 
het zuur in sterke, dichte eikenhouten of 
ijzeren vaten verpakt is. 
224 

4. Zwavelnatrium - 8° - moet in geslo
ten wagens of op open wagens met dekklee
-0en worden vervoerd. 
226 

5. L edige pakmiddelen, welke de onder 1° 
tot 6° en 13° geno emde stoffen bevat hebben, 
moeten, indien zij als stukgoed ten vervoer 
worden aangeboden, goed gesloten of volko
men gereinigd zijn. Op den vrachtbrief moet 
zijn aangegeven , wat zij te voren inhielden. 
226 

6. De onder 3 en 5 gegeven voorschriften 
·zijn niet van toepassing op brandbluschmid
delen noch op elect1·ische accumulatoren [A, 
2 en 3 - randgetallen 205 en 206 - ]. 
227 

7. ZU1·e resten van de zuivering van mine
rale oliën - 1 ° -, welke slechts geringe hoe
veelheden uitzweetende zwavelzuur bevatten, 
mogen onverpakt a ls wagenlading worden ver
zonden. Vóór het laden moet echter op den 
bodem van den wagen een voldoende laag ge
malen of gebroken kalksteen of gebluschte 
kalk zijn gestort, teneinde de druppels zwa
velzuur onschadelijk te maken en op te zuigen. 
228 

8. Pakmiddelen met fluorwaterstofzuur -
1 ° - moeten met den si uitstop naar boven 
geplaatst zijn. 
229 

9. a. Op reservoirs van ketelwagens, die
nende tot het vervoer van bijtende sto ffen, 
zijn de bepalingen, voorkomende onder A, 1, 
met uitzondering van die onder a tot d 
randgetal 204 - en 13 - randgetal 218 -
van toepassing. 

1 230 
b. voor ketelwagens, bestemd voor het ver

voer van fluo,-waterstofzuu,· - 1 ° - gelden 
nog de volgende voorwaarden: 

Metalen houders voor fluorwàt erstofzuu,· 
moeten zijn vervaardigd van verlood ijzer
plaat. Voor fluorwaterstofzuur met 60 tot 85 
pct. fluorwaterstof kunnen ook niet verloode 
ijzeren pakmiddelen worden gebezigd. 

De houders moeten zoodanig zijn ingericht, 
dat zij met luchtdruk geledigd worden. Uit
laatventielen mogen daaraan niet aange
bracht zijn. De sluiting van de mangat- en de 
buisopeningen moet zoo aangebracht zijn, dat 
de inhoud van den houder niet daaruit spui
ten kan. 

231 
10. Gemalen ongeblusc h.te kalk - 10° -

in zakken mag slechts in gesloten wagens ver
voerd worden. 

232 
ll. Pakmiddelen met radiumzouten - 12° 

- mogen niet worden geladen in de onmid
dellijke nabijheid van zend ingen films, ge
voelige platen, gevoelig papier en soortgelijke 
voorwerpen, bestemd voor de fotografie. 

C. Wijze van ve,·voer. 
233 

1. Wate,·ige oplossingen van wate?"Stofsuper
oxyde met meer dan 45 pct. waterstofsuper
oxyde - 7° c - worden niet als ijlstukgoed 
ten vervoer toegelaten. 

234 
2. De onder 3° genoemde sto f fen worden 

slechts als ijlstukgoed ten vervoer toegelaten, 
indien zij volgens de voorschriften, onder B , 
3, b - randgetal 223 - verpakt zijn. 

De onder 1°, 2°, 3°, 5°- en 13° genoemde 
sto ffen bij hoeveelheden tot 10 kg en bromium 
tot 1 kg worden in de onder B, 3, c - rand
getal 223 - voorgeschreven verpakking als 
ijl stukgoed ten vervoer toegelaten. 

Deze gewichtsbeperking geldt niet voor 
brandbluschmiddel en, gevul d met de onder 1° 
genoemde zuren en voor el ectrische accumu
latoren, gev.uld met zwavel zuur [A. 2 en 3 -
randgetallen 205, 206 - ]. 

D. Uitzonderingen op de voorschriften 
onder A, B en C. 

235 
Aan deze voorwaarden zijn niet onderwor

pen de stoffen van klasse V, welke voor we- · 
tenschappel ijk onderzoek of voor pharmaceu
tisch gebru ik in hoeveelheden van niet meer 
dan 1 kg (van el ke stof ) worden verzonden, 
mits zij verpakt zijn in dicht gesloten glazen, 
steenen of dergelij ke tegen de inwerking van 
den inhoud standhoudend vaatwerk, hetwelk 
wederom zorgvuldig in sterke, dichte en goed 
gesloten houten kisten is geplaatst. 

Deze mildere bepalingen gelden niet voor 
,·adiumzouten - 12° -. 

236 
Bovenbedoelde zendingen worden ook als 

ijlstukgoed ten vervoer aangenomen. 
237- 238 
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KLASSE VI. - Walgln gwekkende en 
kwalijk rleke111le stoffen. 

239 
T en vervoer worden slech ts toegelaten : 
1°. Versche peezen, niet gekalkt versch 

lijmleder 1 alsook afval van deze beide soor
ten sto ff en, de niet van beenderen en weeke 
deelen ontdane versche hoornen en hoeven; 
verder de niet van vl eesch en andere weeke 
deelen ontdane versche beenderen, a lsook an
dere kwalijk riekende en walging wekkende 
dierlijke sto ff en, voor zoover zij niet hieronder 
genoemd zijn; 

Z0
• V ersche huiden. 2 

3°. Ge,·einigde of droge beenderen, gerei
n igde of droge hoornen of hoeven; 

4°. V encl,e kalvennagen, welke van a lle 
overblijfselen van voedsel ontdaan zij n . 3 

5°. Vitgepe1·ste bezinks.els uit de ketels der 
lijmf<ibrieken (kalkaardige bezinksels, over
blijfsels van het kalken van lijmleder of afval 
voor beme ting); 

6°. Overblijfselen, als onder 5° genoemd, 
in niet uitgepe,·sten toestand; 

7°. M et st,·oo vermengde stalmest; 
8°. Andere faecale sto ff en, met inbegr ip 

van lat·rinestoffen. 

Vervoersvoorwaarden. 

A. V erp<ikking. 
240 

1. De hierna genoemde stoffen moeten, bij 
aanbieding ten vervoer a ls stukgoed, a ls volgt 
verpakt zijn : 

a. de onder 1°, 5° en 6° genoemde: 
in sterke dichte, goed gesloten houten pak

middelen (vaten, kuipen of kisten) ; de in
houd mag n iet op hinderlijke wijze door den 
re uk merkbaar zijn . 

D,·oge, onbewerkte varkensharen mogen ge
durende het geheele jaar, versche niet rkoge 
varkenslwren mogen van 1 November tot 15 
April in gewone zakken worden verpakt; 

241 
b. de onder 2° genoemde: 
in sterke, vol komen dichte, goed gesloten 

houten pakmiddelen (vaten, kuipen of kisten) , 
o f in sterke, · vol komen dichte en goed geslo
ten zakken, welke met doeltreffende desinfec
t iemiddelen, zooals carbol zuu r, lysol, op zoo
danige wijze gedrenkt zijn, dat de kwalijk 
riekende luch t van den inhoud niet merkbaar 
is; het gebruik dezer zakken is evenwel be
perkt tot de maanden November, December, 
3 anuari en F ebruari ; 

1 Versch gekalkt nat l ijml eder wordt on
voorwaardelijk ten vervoer toegelaten. 

.2 Als ve ,·sche hu iden worden beschouwd a ll e 
ongezouten en zoodanig gezouten hui den, 
welke een hinderlijke hoeveelheid met bloed 
gemengde pekel laten afdruipen . Goed ge
zouten huiden, welke geen hooger vochtge
halte bezitten dan voor het zouten noodig is, 
worden onvoorwaardelij k ten vervoer aange
nomen. 

3 Gedroogde kalvermagen, welke geen on
.aangenarne reuk verspreiden, worden onvoor
waardelijk ten vervoer toegelaten. 

L. & S. 1933 

242 
c. de onder 3° genoemde: 
in dichte pakmiddelen (vaten of kuipen) 

of in sterke zakken; 

243 
d. k<ilver1nagen - 4° : 

· in volkomen di chte pakmiddelen (vaten of 
kuipen) of in sterke, volkomen dichte zakken ; 

244 
e. honden,vuil - go - : 
in sterke, v ]komen dichte en goed gesloten 

houten of meta len pakm iddelen ; 
24p 

f. vogel,nest - go - : 
m sterk, dicht, goed gesloten houten vaat

werk {vaten of kuipen) ; wroge vogelmest mag 
ook in sterke, volkomen dichte zakken ver
pakt zijn. 
245a 

Aan de buitenzijde der pakmiddelen, onder 
a tot / , mag geen spoor van den inhoud 
kl even. 

2. Voo,· wagenladingen gelden de volgende 
voo rschriften: 
246 

<i. Sto ff en, genoemd onder 1° en 2°: 
1° . bij gebruik van gesloten, speciaal inge

richte, met goed werkende l uchtverversch ings
toestellen u itgeruste wagens is verpakking 
niet noodig. De stoffen moeten met carbol
zuur van ten minste 5 pct. of met andere 
doel tre ffende ontsmettingsmiddelen zoodanig 
doortrokken zijn, dat de kwalijk ri ekende lucht 
van den inhoud niet merkbaar is; 

Z0
• bij gebrui k van gewone open goederen

wagens geldt het vol gen de 1: 
ex . van 1 Maart tot 31 October moeten d,: 

stoffen in sterke vol komen dichte zakken ver
pakt zijn; deze zakken moeten met de onder 
1 °. genoemde ontsmettingsmiddelen zoodanig 
doortrokken zij n, dat de kwa lijk ri ekende 
l ucht van den inhoud niet merkbaar is. Elke 
zending van deze soort moet afgedekt zijn 
met een dekkleed van sterk weefsel {hoplin
nen), hetwelk met eene oploss ing van een der 
vorengenoemde ontsmettingsmiddelen gedrenkt 
is ; dit dekkleed moet weder geheel overdekt 
zijn met een groot, waterdicht, ongeteerd dek
kleed; 

f3. van den lsten November tot e inde Fe
bruari wordt verpa kking in zakken niet ver
langd . Evenwel moeten de zendingen eveneens 
afgedekt zijn met een hoplinnen dekkleed en 
dit weder volkomen overdekt zijn met een 
groot, waterdicht, ongeteerd dekkleed. H et 
eerste dekkl eed moet, indien noodig, met een 
der onder 1 °. genoemde ontsmettingsmiddelen 
ged.-enkt zijn, zoodat geen kwalij k riekende 
lucht merkbaar is; 

y . wanneer de ontsmettingsmiddelen niet 

1 Versche hoeven, hoornen en beenderen 
mogen, in afwijking van de bepal ingen onder 
ex en f3, onverpakt worden vervoerd, indien 
zij na begieting met doelmatige desinfectie
middelen, geen stank verspreiden en met een 
de kkleed of aspha ltpap ier vo lkomen afge
dekt zijn. Het dekkleed of het asphal.tpa-pier 
mogen niet kunnen ve rschu iven. 

38 
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vermogen de kwalij k riekende lucht weg te 
nemen, da n moeten de zendingen zoodanig 
Yerpa kt zijn in sterke, volkomen dichte, goed 
gesloten vaten of kuipen, dat de lucht van 
den inhoud niet merkbaar is. 
247 

b. De onde1· 3° genoe,nd,e stoffen vereischen 
geene bijzondere verpakking ; indien zij onver
pakt worden aangeboden op open wagens, 
moet de lad ing echter geheel met waterdichte 
dekkleeden zijn a fgedekt. 

De dekkl eeden zijn niet noodi g, indien de 
stoffen met doelmatige desinfectiemiddelen 
zooda nig begoten zij n, dat zij geen kwalijk 
riekende I ucht versprei den. 
248 

c. Kalvermagen - 4° - moeten op de in 
1 d aangegeven wijze verpakt zijn. 
249 

d. De ond,e,· 5° genoem d,e stoffen moeten 
vol komen a fgedekt zijn door twee op e l kaar 
1 iggende groote, wate rdichte en ongeteerde 
dekkleeden. H et onderste dekkleed moet zoo
danig met doeltreffende ontsmet t ingsmiddelen 
(carbolzuur, lysol, e.d.) doortrokken zijn , da t 
geene kwalijk ri ekende lucht merkbaar is. 
Tusschen de dekkleeden moet eene laag droge, 
gebluschte ka lk, turfmolm of gebruikte run 
zijn ui tgespreid. 
2ó0 

e. De onder 6° genoemde sto ffen moeten 
overeenkomstig de in 1 a - ra ndgetal 240 -
gegeven voorsch r iften verpakt zij n. 
2ól 

f . De ,net stroo vermengd,e stal11.est - 7° 
- behoeft niet ve rpa kt te zijn ; doch, indien 
onverpakt, moet de mest met waterdichte dek
kleedon vol komen a fgedekt zijn. 
2ó2 

g. De onder 8° genoemde stoff en moeten 
in sterke, vo l komen dichte, goed gesloten hou
ders verpakt zijn. D,·oog hondenvuil en dro ge 
vo gelmest mogen ook verpakt zijn in ste rke, 
volkomen dichte zakken. 

B. Overige voorschri f ten. 
2ó3 

1. De Spoon veg ka n het ve rvoer tot be
paalde treinen beperken, voorui tbetali ng der 
vracht vorderen, a lsmede bijzondere maat
regelen treffen omtrent den tijd en den te r
mijn van laden en Jo sen, a lsook omtrent het 
aan- en wegvoeren. 

De S poorweg kan ve rlangen, dat de dek
kl eeden door den afzender verstrekt worden. 
2M 

2. De 011,der 7° en 8° genoemde stoff en (met 
uitzondering van hondenvuil en vo gel11iest) 
worden niet al s stukgoed aangenomen. 
251; 

3. De met hondenvuil gevulde pa kmidde
len mogen niet gerold worden en moeten 
overeind staande vervoerd worden. 
256 

4. Indien het vervoer al s wagenl ading 
plaats vindt, heeft de Spoorweg de bevoegd
heid te verlangen, dat de afzender of de ge
adresseerde de laad- en losplaats doet reini
gen. 

2ó7 
5. De Spoorweg, waa rop he t vervoer is be

e indigd, moet de spoorwagens, welke gediend 
hebben tot het vervoer van losge torte zendi n
gen der ond,e,· 1° . 2°, 3° en 7° genoemde stof
fen of van la dingen der onder 8° genoe,,uJ,c 
stoffen , telkenmal e nadat zij gebez igd zijn , 
onderwerpen aan een re in iging en ontsmetting, 
overeenkomstig de wettelijke voorschriften 
va n het land, waa rtoe het station van bestem
ming behoort. De ko ten van re inig ing en 
ontsmetting komen ten laste van de zending . 

2ó8 
6. Mocht eene kwa lijk riekende luch t be

speurd worden, da n ka n de Spoorweg, ten 
e inde die lucht weg te nemen, de stoffen te 
a ll en t ijde met doeltre ffende ontsmettingsmid
delen doen behandelen ; de kosten komen ten 
laste van de zending. 

269 
7. De onder 1° genoe,nd,e stoff en in meta

len pa kmiddelen, voo rzien va n een veiligheids-
luiting, die, om het ba rsten van het pak

middel te voorkom en, geen wee rsta nd bied t· 
aan den druk van de zich ontw ikkelende gas
sen, a lsmede de onder 8° en 4° genoemd,e stof
fen, mogen in gesloten wagen vervoerd wor
den. 

De onder 1° genoe,nde stoff en in metalen 
pak,niddelen, zonder ve ilighe idssluiting, als
mede de ond~ 2°, 5°, 6°, 7° en 8° genoemde 
sto ff en, moeten op open wagens vervoerd wor
den [zie ook A 2, a 1° - ra ndgetal 246 - ]. 
H et vervoer van droog hond,envuil moet , wan
neer di t verpa kt is overeenkomstig de voor
sch r iften, voorkomende onder A 2 g - rand
geta l 252 - laatsten zin , in gesloten wagens 
of op open wagens met goed slui tende dek
kleeden plaa ts hebben. 

260 
8. De ledige pakmiddelen en de dekklee

den, welke gediend hebben voor het vervoer 
va n de stoffen der kl a e VI, moeten volko
men gereinigd en zoodani g met doeltreffende 
ontsmettingsm iddelen b handeld worden, dat 
zij geene kwalijk r iekende lucht verspreiden. 
U it den vrachtbrief moet blij ken, waartoe zij 
gediend hebben. H et ver voer moet op open 
wagens geschieden . 

261 
9. De zendingen zijn overigens onderwor

pen aan de politievoorschr iften, welke in. 
elke S taat van toepa i ng zijn . 

C. W ij ze van vervoer . 
262 

De in kl asse VI genoemde stoffen, de ledige· 
pa kmiddelen, welke deze toffen bevat hebben. 
en de teruggaande dekkleeden, die bij dat 
vervoer gediend hebben, worden niet a ls ijl
stukgoed vervoerd . 

D . L aden. 
263 

De in ldasse VI genoemde stoffen, alsmede 
ledi ge zakken en dekldeed,en, die tot verpak
king of bedekking van die stoffen hebben ge
diend, mogen niet met voedings- en genot
middelen in denzelfden wagen worden ge
laden. 
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264 

AANHANGSEL. 

Vervoer In wagens met electrlsche 
Installaties. 

1 °. Ont71loff ingsmiddel en, genoemd onder 
Ia, en 1nunitiën, genoemd onder Ib, 3° en 5° A, 
en bmndbc~re stoff en (llla en IIIb) mogen 
slechts in wagens worden ve rvoerd, waarva n 
de e lectrische geleidingen in buizen o f in 
ka bel ka na len zijn opgesloten . 
265 

2°. Voor de verlichting mogen slech ts 
g loe il ampen worden gebez igd, welke be-

,;· }ie;rmd ,zij)) dooi, ster,ke, ·go~(i l)fge~la ten g la
zen ballons o f door sterke k orven van dich t 
metalen vlech twerk, o f wel ke aangebrach t 
zijn in ster ke, goed afgesloten, doorschijnende 
kastjes, Óev st igd aan den binnenwand van 
dén wagén . • 

De schakel~ars, smeltveili gheden, regelaars 
en dèrge lij ke im ichtingen mogen a lleen dan 
in het in,v "nél ige van den wagen zijn aange
bracht,- iodien zij wè k en met spanningen va n 
ten hoo.gste 40 vól t ; èh mits zij in de ' ru im te, 
voor de là ding .~,estemd, besche rmd zijn. 

266 · 
3°. S le!)trische machi nes, bli ksemafl e iders, 

weerstanclen en kooktoestel len, regel-, schakel-, 
veil igheidsinrichtingen en dergel ij ke, waar in 
tijdens he t bedrij f de stroomonderbreking 
plaats heeft, mogen slechts dan in het in

·wendige van den wágen, gel ijktijd ig mët de 
l adi ng zijn aangebracht, ind ien zij opgesloten 
zijn in niet brandbare kastjes en zoodanig 
ve rvaa rdi gd , dat gasontploffing wordt voor
komen. 

Sl ech ts wannee r deze apparaten werken met 
een spa nn ing van 40 volt of mi nder, mogen 
ze zonde r bij zonde re beveilig ing binnen den 
wagen zijn aangebracht, ech ter niet in de 
ruimte, we lke voor de l ading is bestemd . 
267 

4°. D e in al inea 1 ° van di t aanhangsel 
genoemde stoff en mogen niet in wagens met 
electr ische verwa rming en in het a lgemeen 
ook n iet in wagens, voorzien van transforma
toren, worden geladen. H et vervoer in wagens 
met l uch ttransformatoren is slech ts toegestaan 
voor brandbare stoffen (klasse IIIa en IIIb ), 
indien deze transfo rmatoren brand vrij zij n ge
bouwd, o nder den wagenba k aa ngebrach t en 
van deze gesche iden zijn door een isoleerende 
laag van zooda ni gen aard en omvang, dat 
brand in den transfo rm ator de wagenkast niet 
kan aan ta ten. 

W ag ns, voorzien van transform atoren , moe
ten, indi en zij niet reeds zonder m eer a ls zoo• 
danig zijn te herkennen, van duide lijke ken
teekens zijn voorzien. 
268 

Op1nerking: Wagens, welke niet of slechts 
gedeel tel ijk beantwoorden aan deze install atie. 
voorschriften, kunnen evenwel voor het ve r
voer van vorenbedoelde goederen worden ge
bezigd, onde r het ui tdr ukkelijk voorbehoud, 
dat a lle installaties, welke niet voldoen aan 
die voorschriften, zooda nig zijn ingerich t, dat 
zij , gedurende den geheel en vervoersweg, niet 
onder spanning kunnen worden gebracht. 

Beteekenls ,·an de modellen der etiketten. 
269 

D e modellen 1 de r etiketten, voorgesch reven 
voor de goederen va n kl asse I tot V , zijn op 
de volgende bl adzijden opgenomen en betee
k nen: 

N o. 1 (bom, rood 
eenmaal om-
raamd): 

N o. la (bom , rood 
tweemaal 
omraamd): 

2 (bom, zwart, 
eenmaal om-
raamd ): 

2a (bom, zwart, 
tweemaal 
omraamd) : 

N o. 3 (fakkel, 
rood): 

N o. 4 ( doodshoofd, 
zwart): 

N o. 5 (mandfle ch , 
rood): 

6 (twee p ijl en 
op een hor i-
zontaal vla k, 
zwart): 

0 7 (glas, rood) : 

N o. 8 (geopende 
p a rapluie, 
zwa r t ): 

N o. 9 (lantaarn, 
waarover een 
kruis is ge-
drukt, 

zwar t ): 

N°. 10 ( vent i I ator , 
zwart) : 

0 11 (driehoekig 
rood etiket 
met zwart 
opsch r ift) : 

2?0 

ontplofbaa r ; 

gem a kkelijk ontplof
baar; 

ontplofbaar ; 

gem akkelijk ontplof 
baar ; 

brandgevaarlij k; 

verg ift ig; 

bij tend ; 

bovenzij de ; 

voorzich t ig 
Jen of niet 

behande
kantelE)n ; 

oppassen 'voor vocht; 

geen l a ntaarn met 
open vlam gebrui
ken ; 

alvorens m et lossen 
te beginnen, goed 
J uchten of luchtig 
neerleggen ; 

voorzichtig rangee
rcn . 

Voor stuk~oedzendingen mogen de etike tten, 
mi ts ze overigens met het voorgeschreven mo
de l overeenstemmen, verkleind zij n tot een 
derde der voorgeschreven lengte en breedte . 

1 Tot nader orde r mogen nog de etiketten 
voorzien van het merk <1::: worden gebezigd. 



Model van EtJket N°. 2. Model van EtJket N °. 2 a . 

Model van EtJket N°. 3. Model van Etiket N°. 4. Mo<lel van E tiket N°, 5. Mo1lel van Etiket N°. 6. 
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Model van Etiket N°. 7. Model van Etiket N°. 8. 

Model van Etiket N°. 9. Model van Etiket N°. 10. 

Model van Etiket N°. 11. 

,,Voorzichtig rangeeren!" 
(Schaal 1 op 3) 
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s. 516. 

5 Octob er 1933. BESLUIT tot opheffing van 
de, op 28 Juni 1933 bevolen, schorsing 
van een besluit van den raad van Zwol
lerkerspel, betreffende een aanschrijving 
tot verbetering van woningen te Spoolde. 

s. 517. 

7 Octob e1· 1933. BESLUIT, houdende be
schikking op de beroepen, ingesteld door 
1 °. H. R. Breukink en 30 andere ouders 
van leerlingen van de openbare lagere 
school te Bronkhorst, gemeente Steende
ren; en 2°. M . J. van Hall en 33 andere 
ouders van leerlingen van de openbare 
lagere school te Rha, gemeente Steende
ren, tegen het besluit van Gedeputeerde 
Staten van Gelderland van 7 Februari 
1933, n°. 133, L.O., gewijzigd bij besluit 
van 15 Maart 1933, n°. 132, L.O., waarbij 
is bevolen, dat het aantal openbare lagere 
scholen in de gemeente Steenderen zal 
worden verminderd op 1 April 1933 door 
opheffing van de openbare lagere school 
te B1·onkhorst en op 1 September 1933 
door opheffing van de openbare lagere 
school te Rha. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op de beroepen, ingesteld door 

1 °. H. R. Breukink en 30 andere ouders van 
leerlingen van de openbare lagere school te 
Bronkhorst, gemeente Steende,·en; en 2°. M. 
J. van Hall en 33 andere ouders van leer
lingen van de openbare lagere school te Rha, 
gemeente Steenderen, tegen het besluit van 
Gedeputeerde Staten van Gelderland van 7 
Februari 1933, n°. 133, L.O. , gewijzigd bij 
besluit van 15 Maart 1933, n°. 132, L.O. , 
waarbij is bevolen, dat het aantal openbare 
lagere scholen in de gemeente Steenderen zal 
worden verminderd op 1 April 1933 door op
heffing van de openbare lagere school te 
Bronkhont en op 1 September 1933 door op
heffing van de openbare lagere school te Rha; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen 
van 28 Juni 1933, n°. 345, en 20 September 
1933, n°. 345195; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetens•chappen, van 3 
October 1933, n°. 9940, afdeel ing Lager On
derwijs Algemeen ; 

Overwegende: dat Gedeputeerde State n va.n 
Gelderland bij besluit van 7 F ebruari 1933 
hebben bevolen, dat met ingang van 1 April 
1933 het aantal openbare lagere scholen in de 
gemeente Steenderen zal worden verminderd 
door opheffing van de openbare lagere scho
len te Rha en Bronkhorst, daarbij overwegen
de, dat blijkens de ingewonnen ambtsberich
ten de openbare lagere scholen te Rha en 
Bronkhorst niet meer voldoen aan de eischen, 
welke aan deze onderwijsinrichtingen moeten 
worden gesteld en aan een afdoende verbete
ring niet kan worden gedacht, aangezien de 
restauratie te groote financieele offers zou 
vergen; dat het in het belang der Overheids
kassen is om deze scholen op te heffen; dat 
het bel ang der schoolgaande kinderen door de 

ophe#ing niet wordt geschaadi aangézien zon
der groote bezwaren op andere wijze in de 
behoefte aan goed openbaar onderwijs kan 
worden voorzien; 

dat Gedeputeerde Staten bij ·besluit van 15 
Maart 1933 hun besluit in dien zin hebben 
gewijzigd, dat de openbare school te Rha met 
ingang van 1 September 1933 zal worden op
geheven; 

dat tegen het besluit- van 7 Februari 1933 
H. R. Breukink en 30 andere ouders van 
leer! ingen van de openbare lagere school te 
Bronkhorst en M . J . van Rail en 33 andere 
ouders van leerlingen van de openbare lagere 
school te Rha bij Ons in beroep zijn gekomen : 

dat H. R. Breukink c.s. in hoofdzaak aan
voeren , dat de school te B1·onkhorst nog 29 
leerlingen telt; dat eerder toeneming dan 
afneming van het getal leerlingen te verwach
ten is; dat de school weliswaar in vervallen 
toestand verkeert, doch dat dit met geringe 
kosten kan wordèn verholpen; dat de ouders 
noodgedrongen eventueel een bijzondere. neu
trale school z1,1llen oprichten; dat 9e school 
meer dan 2 eeuwen het cultureele centrnm is 
geweest en zeer gel iefd is; 

dat M. J. van Hall c.s. in hoofdzaak aan
voeren, dat de school te Rha thans 40 leer
lingen telt; dat de school in zeer vervallen 
toestand verkeert; dat elke verlichting voor 
avondlessen ontbreekt; dat geen speelterrein 
aanwezig is, doch dat deze zaken eer een aan
klacht behoorden te zijn tegen de geringe zor
gen van het gemeentebestuur en het slechte 
toezicht van Gedeputeerde Staten, dan een 
middel om den voorstanders van openbaar 
onderwijs hun school te ontnemen; dat de 
afstand van de school te Rha tot die te 
Steenrl,eren ruim 4 km bedraagt en die van de 
steenfabriek Olburgen, uit welker onmiddel
lijke omgeving 22 leerlingen van de school te 
Rha komen, tot Steenderen 6½ km is; dat 
bij hoog water Rha van Steende,·en is afge
sloten door de overstroomende Groote Beek en 
IJssel ; dat toegegeven wordt, dat de afstand 
van Olburgen tot het pontveer naar Dieren 
slechts ruim 1 km is, doch dat men toch 
bezwaarlijk van ouders mag eischen, dat ze 
onnoodig, zelfs hun zeer jonge kinderen twee
maal daags bij iedere weersgesteldheid laten 
overzetten; dat bovendien het verkeer over 
den IJssel per pont bij eenigszins hoog water 
onmogelijk is, zoodat de kinderen dan aan 
een roeibootje zouden moeten worden toever
trouwd; dat de ouders eventueel noodgedwon
gen een bijzondere neutrale school zullen op
richten; dat ook zonder zoodanige stichting 
het vervoer van de kinderen naar Steenderen 
jaarl ijks een belangrijke som zal vorderen; 

Overwegende, ten aanzien van de school te 
B,·onkhorst, dat opheffing van deze school 
in het financieele belang van Rijk en ge
meente is, terwijl ook uit onderwijskundig oog
punt die opheffing aanbeveling verdient, daar 
mag verwacht worden, dat het onderwijs op 
de driemansschool te Steenderen, waarop de 
kinderen uit Bronkhorst zouden zijn aange
wezen, beter zal zijn dan op het op te heffen 
schooltje; 

dat de bezwaren tegen de opheffing niet 
van overwegende beteekenis zijn, aangezien 
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blijkens de overgelegde stukken toeneming 
van het aantal leerlingen op de school te 
Brnnkhorst niet te verwachten is en de af
stand naar de school te Steenite1·en slechts een 
paar km bedraagt; 

dat Gedeputeerde Staten dus terecht de 
school te Bronkho1·st hebben opgeheven; 

Overwegende, ten aanz ien van de school te 
Rha, dat ook de opheffing van deze school de 
vorenaangeduide voordeelen bieden zal, ver
mits wegens den bouwvalligen en onhygiëni
schen roestand van deze school zonder speel
pi aats, gelegen aan niet bestrate wegen, zij in 
geval van niet-opheffing zou moeten worden 
vervangen door een gebouw, dat aan beschei
den eischen voldoet; dat voor het maken der 
daarmede gepaard gaande kosten geen grond 
bestaat, omdat zij thans wordt bezocht door 
27 à 28 leerlingen, van wie vier tot gezinnen 
behooren, waarvan de kinderen naar Steende
ren ter school lmnnen gaan, zonder dat de 
afstand een bezwaar oplevert; dat een gezin 
met v ijf kinderen naar. Dieren is verhuisd, 
zoodat het getal der kinderen, wier belang 
den doorslag geeft, 18 bedraagt; dat deze 
kinderen komen ui t gezinnen, die op zeer kor
ten afstand wonen van Dieren, waartoe deze 
economisch behooren, terwijl zij 40 minuten 
moeten loopen naar de school te Rha, waai· zij 
des middags overblijven; dat bovendien in 
ve rband met den toestand der wegen en 
wegens gemis van een behoorlijk verblijf, het 
regel is, dat de kindernn bij regenweer thuis 
blijven; dat de school te Rha bij hoog water 
voor hen eerder onbereikbaar is dan het veer, 
zoodat zij er niet op achteruit gaan, a ls zij 
de enkele dagen per jaar, dat de veerpont niet 
zou varen, th ui s zouden blijven; dat ten slotte 
de ligging van het veer voor deze kinderen 
g unstig en het veer niet gevaarlijk is, zoodat 
de bezwaren, verbonden aan het door hen 
bezoeken van de openbare lagere school te 
Dieren niet ernstiger zijn dan ten aanzien van 
de school te Rha; dat Gedeputeerde Staten 
dus terecht de school te Rha hebben opge
heven, behoudens, dat de datum van ingang 
daarvan nader behoort te worden bepaald op 
J 6 October 1933; 

Gezien de Lager-onderwijswet 1920 ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met handhaving van de ~estreden besluiten 
van Gedeputeerde Staten van Gelderland, be
houdens, dat met betrekking tot de opheffing 
van de openbare lagere school te Rha, gemeen
te Steenderen, de datum van ingang daarvan 
nader behoort te worden bepaald op 16 Oc
tober 1933, de daartegen ingestelde beroepen 
ongegrond te verk laren. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen, is belast rnet de uitvoering 
van dit besluit, dat met het rapport van 
Onzen voornoemden Minister in het Staats
blad geplaatst, en waarvan afschrift zal wor
den gezonden aan den R aad van State, Af
deeling voor de Geschillen van Bestuur. 

H et Loo, den 7den October 1933. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
11. ·,msten. en W etenschappen, 

Marc ha n t. 
( Uitgeg . 20 October 1933. } 

0 9940. 

LAGER ONDERWIJS ALGEMEEN. 

Beroepen tegen opheffing van de 
openbare lagere scholen te Bronkhorst. 

en te Rha, gemeente Steenderen. 

's-Gravenhage, 3 October 1933. 

Aan de Koningin. 

Door den Vice-President van den Raad van 
State, Voorzitter van de Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, werd rechtstreeks in 
mijn handen gesteld het advies van de Afdee
ling van dien Raad, van 28 Juni 1933, n°. 
345, vergezeld van het ontwerp van een met 
redenen omkleed, door Uwe Majesteit te 
nemen besluit, betreffende de beroepen, waar
van krachtens machtiging van Uwe Majesteit 
de ovenveging door mijn ambtsvoorganger bij 
brief van 16 Mei 1933, n°. 44911, afdeeling 
Lager Onderwijs Algemeen, bij die Afdeeling 
is aanhangig gemaakt. 

Dit ontwerp-besluit luidt a ls volgt: 
Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op de beroepen, ingesteld door 

1 °. H. R. Breukink en 30 andere ouders van 
leerlingen van de openbare lagere school te 
B,·onkhorst, gemeente Steen.i,eren; en 2°. M . 
J. van Hall en 33 andere ouders van leer
lingen van de openbare lagere school te Rha, 
gemeente Steenderen, tegen het besluit van 
Gedeputeerde Staten van Gelderland van 7 
Februari 1933, n°. 133, L.O., gewijzigd bij 
beslui t van 15 Maart 1933, n°. 132, L.O., 
waarbij is bevolen, dat het aantal openbare 
lagere scholen in de gemeente Steenderen zal 
worden verminderd op 1 April 1933 door op
heffing van de openbare lagere school te 
Bronkhorst en op 1 September 1933 door op
heffing van de openbare lagere school te 
Rha· 

De~ Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adv ies van 
28 Juni 1933, n°. 345; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van 

Overwegende: dat Gedeputeerde Staten van 
Gelderland bij besluit van 7 Februari 1933 
hebben bevolen, dat met ingang van 1 April 
1933 het aantal openbare lagere scholen in de 
gemeente Steenderen zal worden verminderd 
door opheffing van de openbare lagere scho
len te Rha en B1·onkh01·st, daarbij overwegen
de, dat bl ij kens de ingewonnen ambtsberichten 
de openbare lagere scholen te Rha en Bronk
horst niet meer voldoen aan de e ischen, welke 
aan deze onde rwijsinrichtingen 1noeten worden 
gesteld en aan eene afdoende verbetering niet 
kan worden gedacht, aangezien de restauratie 
te groote financieele offers zou vergen; dat 
het in het belang der Overheidskassen is om 
deze scholen op te heffen ; dat het belang der 
schoolgaande kinderen door de opheffing niet 
wordt geschaad, aangezien zonder groote be
zwaren op- andere wijze in de behoefte aan 
goed openbaar lager onderwijs kan worden 
voorzien; 

dat Gedeputeerde Staten ,bij besluit van 15 
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Maart 1933 hun besluit in dien zin hebben 
gewijzigd, dat de openbare school te Rha met 
ingang van 1 September 1933 zal worden 
opgeheven; _ 

dat tegen het besluit van 7 Februari 1933 
H. R. Breukink en 30 andere ouders van 
leerlingen van de openbare lagere school te 
Bronkhorst en M. J. van Hall en 33 andere 
ouders van leerlingen van de openbare lagere 
school te Rha bij Ons in beroep zijn gekomen; 

dat H. R. Breukink e.c. in hoofdzaak aan
voeren, dat de school te Bronkhorst nog 29 
leerlingen telt; dat eerder toeneming dan af
neming van het getal leerlingen te verwach
ten is ; dat de school weliswaar in vervallen 
toestand verkeert, doch dat dit met geringe 
kosten kan worden verholpen; dat de ouders 
noodgedrongen eventueel eene bijzondere neu
trale school zullen oprichten; dat de school 
meer dan 2 eeuwen het cultureele centrum is 
geweest en zeer geliefd is; 

dat M. J. van Hall c.s. in hoofdzaak aan
voeren, dat de school te Rha thans 40 leer-
1 ingen telt; dat de school in zeer vervallen 
toestand . verkeert; dat elke verlichting voor 
avondlessen ontbreekt; dat geen speelterrein 
aanwezig is, doch dat deze zaken eer een aan
klacht behoorden te zijn tegen de geringe zor
gen van het gemeentebestuur en het slechte 
toezicht van Gedeputeerde Staten, dan een 
middel om den voorstanders van openbaar on
derwijs hunne school te ontnemen; dat de af
stand van de school te Rha tot die te Steen
deren ruim 4 km bedraagt en die van de 
steenfabriek Olburgen, uit welker onmiddel
lijke omgeving 22 leerlingen van de school te 
Rha komen, tot Steend;eren 6½ km is; dat 
bij hoog water Rha van Steenderen is afge
sloten door de ovel'Stroomende Groote Beek 
en IJssel; dat toegegeven wordt, dat de af
stand van Olburgen tot het pontveer naar 
Dieren slechts ruim 1 km is , doch dat men 
toch bezwaarlijk van ouders mag eischen, dat 
ze onnoodig, zelfs hunne zeer jonge kinderen 
tweemaal daags bij iedere weersgesteldheid 
laten overzetten ; dat bovendien het verkeer 
over den IJssel per pont bij eenigszins hoog 
water onmogelijk is , zoodat de kinderen dan 
aan een roeibootje zouden moeten worden toe
vertrouwd; dat de ouders eventueel noodge
dwongen eene bijzondere neutrale school zul
len oprichten; dat ook zonder zoodanige stich
ting het vervoer van de kinderen naar Steen
deren jaarlijks een belangrijke som zal vor
deren; 

Overwegende, ten aanzien van de school te 
B?"Onkhont , dat opheffing van deze school in 
het financieele belang van Rijk en gemeente 
is terwijl ook uit onderwijskundig oogpunt die 
opheffing aanbeveling verdient, daar mag 
verwacht worden, dat het onderwijs op de 
driemansschool te Steenderen, waarop de kin
deren uit Bronkhorst zouden zijn aangewezen, 
beter zal zijn dan op het op te heffen school t je; 

dat de bezwaren tegen de opheffing niet van 
overwegende beteekenis zijn, aangez ien blij
kens de overgelegde stukken toeneming van 
het aantal leerlingen op de school te Bronk
horst niet te verwachten is en de afstand haar 
de school te Steende,·en slechts een paar km 
bedraagt; 

dat Gedeputeerde Staten dus terecht de 
school te Bronkhorst hebben opgeheven; 

Overwegende, ten aanzien van de school te 
Rha, dat, hoewel ook de opheffing van deze 
school de vorenaangeduide voordeelen bieden 
zou, op grond van de overgelegde stukken en 
het medegedeelde in de openbare vergadering 
van de Afdeeling van den Raad van State 
voor de Geschillen van Bestuur, waarin over 
deze zaak verslag is uitgebracht, moet wor
den aangenomen, dat daaraan ernstige bezwa
ren zijn verbonden, met name, dat een niet 
onaanzienlijk aantal kinderen uit dat deel der 

1 
gemeente, waarvoor openbaar onderwijs wordt 
gewenscht, zou worden genoopt tot het be
zoeken van de school te Steenderen, op onge
veer 6½ km afstand van Rha gelegen, of van 
die te Dieren, waarbij van het veer over den 
IJssel zou moeten worden gebruik gemaakt, 
hetgeen vooral des winters bezwaren zou mee
brengen; 

dat onder deze omstandigheden geen vol
doende aanleid ing bestaat tot opheffing van 
de school te Rha, zoodat het besluit van Ge
deputeerde Staten te dezen opzichte niet kau 
worden gehandhaafd ; 

Gezien de Lager-onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met handhaving van het bestreden besluit 
van Gedeputeerde Staten, voor zoover daarbij 
het aantal openbare scholen in de gemeente 
Stee,-,.J,e,·en zal worden ve1minderd door ophef
fing van de openbare lagere school te Bronk
horst, dit besluit te vernietigen, voor zoover 
daarbij tot opheffing van de openbare lagere 
school te Rha werd besloten. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen, is belast met de uitvoering 
van dit besluit. 

Krachtens a lgemeene machtiging van Uwe 
Majesteit, van 29 Maart 1926, n°. 20, ben ik 
met de Afdeeling voor de Geschillen rnn Be
stuur van den Raad van State in nader over
leg getreden en heb haar bij brief van 11 
September 1933, n°. 8582, afdeeling Lager 
Onderwijs Algemeen, te kennen gegeven, dat 
ik mij met het ontwerp-besluit, voor zoo ver 
het betreft de opheffing van de openbare la
gere school te B,·onkhorst, kan vereenigen, 
maar niet, voor zoover het strekt om het be
sluit van Gedeputeerde Staten van Gelderland 
te vernietigen, vool' zoover daarbij tot ophef
fing van de openbare lagere school te Rha 
werd besloten. Nu de Regeering besloten heeft 
met kracht te bevorderen, dat wegens drin
gende redenen van bezuiniging, zoowel voor 
Rijk als gemeenten, een groot aantal kleine 
openbare lagere scholen zal worden opgehe
ven , kan de school te Rha, welker opheffing 
Gedeputeerde Staten van Gelderland nader 
bepaalden op 1 September 1933, m. i. niet in 
stand blijven. De moeilijkheden, die daardoor 
wellicht voor zeer en kele kinderen, die thans 
de school te Rha bezoeken, voornamelijk met 
betrekking tot het bezoeken van een andern 
openbare I age re school, zouden ontstaan, zijn 
wel te ondervangen, te meer, daar ik bereid 
ben met de gemeente Stee,~deren in overleg 
te treden om haar van Rijkswege tegemoet te 
komen in de eventueel voor haar rekening ko-



601 7 OCTOBER (S. 517) 1933 

mende kosten van vervoer of anderszins, voort
spruitende uit het onderbrengen van deze 
kinderen op een andere openbare lagere school. 

Voor het geval door de ouders de voorkeur 
mocht worden gegeven aan het bezoeken door 
hun kinderen van de openbare lagere school 
t.e Dieren, waarbij van het veer over den IJssel 
zou moeten wol'den gebruik gemaakt, is voorts 
mijn meening, dat de daa raan verbonden be
zwaren niet overwegend zijn, gegrond op het 
fe it, dat mij gebleken is, dat de aan de school 
te Rha verbonden onderwijzeres, di e te Dieren 
woont, in 20 jaren om hoog water, ijsgang of 
slecht weer nog geen schooltijd heeft behoeven 
te verzuimen, en dat de bevolking van het 
gehucht Ol burgen, zoo oud als jong, voor het 
doen van all e winkelboodscha ppen zich ui t
sluitend begeeft naar Dieren en dus daarbij 
altijd van het veer gebruik maakt. 

Om deze redenen verzocht ik a lsnog aan die 
Afdeel ing, dat het ontwerp-besl uit aldus werd 
gewijzi gd, dat ook het beslui t van Gedepu
teerde Staten van Gelderland werd gehand
haafd, voor zoover het betrekking heeft op de 
openbare lagere school te Rha, met dien ver
stande, dat de opheffing van die school nader 
ware te bepalen op 1 October 1933. 

Dienaangaande merkt de Afdeeling voor de 
Geschill en va n Bestuur in haar nader aan 
Uwe M ajeste it gericht, doch rechtstreeks in 
mijn handen gesteld advies van 20 September 
1933, n°. 345/95, op, dat de kennisneming van 
mijn schrijven haar niet van de onjuistheid 
van haar voordracht heeft overtuigd. 

Zekel' zal de opheffing van de school te Rha 
voor het Rijk en ook vool' de gemeente, o. a . 
in verband met de verminder ing van de kos
ten per leerling, waarnaar de vergoeding voor 
de bijzondere scholen wordt bepaald, tot be
zuin ig ing leiden, doch deze bezuiniging mag 
naar het gevoel en der Afdeel i ng niet te hoog 
worden aangeslagen. 

Niet a ll een immers is te verwachten, dat 
het vervoer van de kinderen uit Olburgen, 
welke het overgroote deel van de school bevol
king uitmaken, de bekostiging van een auto
bus naar Steenderen ten bedrage van ongeveer 
f 1000 's jaars noodig zal maken, doch ook de 
bezuiniging op de onderwijzerssalarissen zal 
in de eerstkomende jaren niet veel beteeke
nen, aangezien te voorzien is, dat het ontslag 
der onderwijzers, gezien de a lgemeene toene-

. ming van de op wachtgeld gestelde leerkrach
ten, het aantal wachtgelders blijvend zal doen 
vermeerderen. 

Bij het nagaan van de vraag, of de te ver
krijgen werkelijke bezuinig ing de opheffing 
van de school rechtvaardigt, is de Afdeeling 
niet aan den indruk ontkomen, dat de nadee
len, aan de opheffing verbonden, ten deze 
overwegen. 

Van de ongeveer 40 kinderen, om wier on
derwijs het hier gaat, woont ongeveer een 
25-tal op niet minder dan ongeveer 6½ km 
van de in het dorp Steenderen gelegen school. 
Ernstig mag h . i. worden betwijfeld, of het 
verantwoord is, terwille van de betrekkelijk 
geringe bezuiniging aan een zoo groot aantal 
kinderen de normale onderwijsgelegenheid te 
ontnemen en daarvoor in de pla a ts te stellen 
een toestand, wel ken de wetgever zich blijkens 

artikel 13 der Lager-onderwijswet 1920 a ls een 
uitzondering heeft gedacht. De kinderen wu
den voorts, indien zij de school te Dieren, zou
den gaan bezoeken, met het vee,· den IJssel 
moeten oversteken. De Afdeeling acht ook 
h ierin een bezwaa r gelegen, dat niet dan om 
zeer a fdoende redenen ter zijde gesteld zou_ 
mogen worden. Om ouders te nopen, hun kin
deren, ook zee l' jonge kinderen, tweemaal 
daags, ook des winters, een overtocht te I aten 
maken over de rivier, ontmoet h . i. wel be
denking. Dat de onderwijzeres, zooals ik mee
deelde, het veel' ja renlang heeft gebez igd, 
doet hieraan h. i. in geenen deele af. 

Te minder ach t de Afdeeling ten deze vol
doende aanleiding aanwezig, de school op te 
heffen, wijl h. i. niet mag wor den voorbijge
zien, dat bij een ver doorgevoerde centrali 
satie van het openbaar onderwijs een m inder 
billijke tegenstelling aan den dag zou treden 
met de schol en van het bijzonder onderwijs, 
welke onder gelijke omstandigheden niet aan 
het gevaar van opheffing zijn blootgesteld. 

Op deze gronden kan de Afdeeling na ge
zette overweging geen vrijheid v inden, haa,· 
voordracht te wijzigen, behoudens dat zij van 
de ge legenheid heeft gebruik gemaakt, in het 
ontwerp-besluit op een enkel onderge chikt 
punt een verbetering aan te brengen. 

Mitsdien veroorloofde de Afdeeling zich 
Uwer Majesteit zeer eerbiedig in overweging 
te geven het verbete rde ontwerp-bes] uit te be
kracht igen. 

H et komt mij voo,·, dat hiermede eenerzijd 
mijn bezwaren tegen het oorspronkelij k ont
werp-besluit niet zij n weerlegd, en anderzijds 
argumenten in het geding worden gebracht, 
die· den doorslag niet mogen geven. 

De Afdeeling is van oordeel , dat de te ver
krijgen bezuiniging niet te hoog mag worden 
aangeslagen, aangez ien te verwachten is, dat 
het vervoer van de kinderen ui t Olbu1·gen, 
welke het overgroote deel van de schoolbevol
king uitmaken, de bekostiging van een auto
bus naar Steenderen, ten bedrage van onge
veer f 1000 's jaars, noodig zal maken. Dit is 
niet in overeenstemming met den feite lijken 
toestand, vermit slechts vier k inderen bc
hooren tot gez innen, waarvan de kinde l'en in 
aanmerking komen om te Steenderen ter 
school te gaan. Voor deze levert, met betrek
king tot de ligg ing van hun woonplaats, de 
afstand daarheen geen bezwaar op. Voor de 
overige kinderen is het bezoeken van een 
chool te Dieren meer aangewezen da n van 

een school te Steenderen; op de vraag, in hoe
verre aan de daal'tegen aangevoerde bezwaren 
overwegende beteekenis moet worden toege
kend, kom ik hieronder terug. Voorop dient 
echter te worden gesteld , dat het dil emma niet 
is: al dan niet opheffen van de school te Rha, 
maar, wegens den volkomen onvoldoenden en 
onhygiënischen toestand van deze school zon
der speelgelegenheid, of haal' op te heffen, of 
haar te vervangen door een gebouw, dat aan 
be cheiden eischen voldoet. Voor dit laatste, 
àat in plaats van bezuiniging kosten zou mee
brengen, bestaat geen grond, omdat de school 
thans bezocht wordt door 27 leerlingen, of, 
als men een niet meer leerplichti gen jongen, 
die den laatsten tijd nog een enkele maal te,· 
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iichool is geweest, mederekent, 28. Van hen 
kunnen bovengenoemde vier kinderen de open
bare school te Ste·enderen bezoeken; een ge
zin met vijf kinderen is naar D-ieren verhuisd, 
zoodat het getal kinderen, wier belang den 
doorslag moet geven, 18 bedraagt. Op deze 
kinderen (ten tijde van de opstelling van 
haar advies waren het er dus nog 23) heeft 
d e Afdeeling het oog, wanneer zij opmerkt, 
dat, indien zij de school te Dieren zouden 
gaan bezoeken, zij aan het veer den IJssel 
zouden moeten oversteken. De Afdeeling acht 
ook hier in een bezwaar gelegen, dat niet dan 
om zeer afdoende redenen ter zijde gesteld 
zou mogen worden. Om ouders te nopen, hun 
kinderen , ook zeer jonge kinderen, tweemaal 
daags, ook des winters, een overtocht te laten 
maken over de rivier, ontmoet h. i . wel be
denking, terwijl hieraan h. i. in geenen deele 
afdoet, dat de onderwijzeres, die te Die-ren 
woont, zooals ik mededeelde, jarenlang van 
het veer gebru ik maakt. Het komt mij voor, 
dat de door de Afdeeling verlangde zeer af
doende redenen gelegen zijn in de volgende 
omstandigheden, mij gebleken bij een opzette
lijk door mij persoonlijk ter plaatse ingesteld 
onderzoek. Alle bovenbedoelde 18 leerlingen 
behooren tot gezinnen, die voor alle boodschap
pen enz. op Dieren zijn aangewezen; zij wo
nen op 10 minuten afstand van het veer . 
Die-ren ligt vlak aan de rivier. Zij moeten 40 
minuten loopen naar de chool te Rha, zoo
dat a l deze kinderen ook onder de bestaande 
omstandigheden des middags overbl ij ven. 
Daar de school te Rha geen speelplaats heeft , 
zwerven zij dan langs de wegen of moeten bij 
ongunstig weer in de leslokalen of twee kleine 
portalen vertoeven. Doordat verder de toe
stand van de wegen ongunstig is - die, waar
aan de school ligt, zijn onbestraat - is het 
thans regel, dat de k inderen bij regen thuis 
blijven. Voorts is de school te Rha bij hoog 
water voor hen niet bereikbaar. Zij zouden er 
dus niet op achteruit gaan, indien zij de 
enkele dagen per jaar, dat de veerpont niet 
vaart, thuis zouden blijven. De ligging van 
het veer is voorts voor deze kinderen gunstig; 
het veer is niet gevaarlijk ; voor vele kinderen 
in ons waterland, die op den weg van hu is 
naar school verschillende smalle bruggen moe
ten pas eeren, is het gevaar veel grooter. Ten 
s lotte kan worden opgemerkt, dat de kans op 
hoog water op de rivier veel geringer is ge
worden , nu door de afslu it ing van de Zuider
zee do waterstand in het IJssel meer kan wor
den beheerscht. 

De hie r weergegeven fe itelijke toestand geeft 
derh a lve naar mijn oo,·dee l a llen g rond om de 
openbare lagere school te Rha niet langer in 
stand te houden. 

Bovendien ben ik bere id te bevorderen, wan
neer blij kt, dat voor de gemeente de gelde
lijke lasten, uit de opheffing voortvloeiende, 
g rooter zijn dan de voordeelen, dat steun van 
Rijkswege wordt verleend, hetzij , desnoods, in 
de kosten van vervoer per autobus naar Steen
deren, hetzij in de kosten van het overzetten 
na.ar Dieren. 

Ook twee a ndere argumenten, die de Afdee-
1 ing in haar tweede advies in het ged ing 
bracht, meen ik niet onweerlegd te mogen 

laten. De Afdeeling heeft aangevoerd, dat 
ook de bezuiniging op de onderwijzerllsalaris
sen in de eerstkomende jaren niet veel zal be
teekenen, aangezien te voorzien is, dat het 
ontslag der onderwijzers te Rha, gezien de al
gemeene toeneming van de op wachtgeld ge
stelde leerkrachten, het aantal wachtgelders 
bl ijvend zal doen vermeerderen. Hiertegen
over meen ik te mogen opmerken, dat, indien 
zoodanig argument mede zou mogen dienen 
om de school te Rha niet op te heffen, elke 
poging van de Regeering om door concentra
t,ie van kleine openbare schol en tot de voor 
het Rijk en de gemeenten zoo dringend nood
zakelijke bezuiniging te geraken, wel zou kun
nen worden gestaakt. De R egeering is in 
tegendeel met kracht doende te bevorderen, 
dat een groot aantal kleine I agere schol en 
wordt opgeheven wegens den onontkoombaren 
e isch om de uitgaven uit de Overheidskassen 
in te perken; zij zou haar krachten zien ver
lamd, indien een dergel ij k argument, als door 
de Afdeeling mede te berde is gebracht, wu 
mogen wegen. Weliswaar wordt n iet aanstonds 
door opheffing van een openbare school elke 
uitgaaf ten volle afgesneden, maar, ook al zou 
een deel der op wachtgeld gestelde onderwij 
zers niet kunnen worden herplaatst, (voor de 
overgroote meerderheid volgt deze herplaat
sing wèl, en zelfs binnen vrij korten tijd) dan 
nog ondergaat het bedrag van het indivi
dueele wachtgeld in den Joop der jaren een 
verlaging, verge leken met de tevoren genoten 
jaarwedde. Hiernaast evenwel is voorts de be
zuiniging, ook voor de gemeente, niet gering 
te achten, zoodat de R egeering het zich in het 
huidig tijdsgewricht ten plicht acht voort
varend en doortastend op den inges lagen weg 
voort te gaan. 

Nog voert de Afdeeling aan, dat zij ten 
deze te minder voldoende aanleidi ng aanwezig 
acht de school te Rha op te heffen, wijl h. i. 
niet mag worden voorbijgez ien, dat bij een 
ver doorgevoerde centralisatie van het open
baar onderwijs een minder bi llijke tegenstel
ling aan den dag zou treden met de scholen 
van het bijzonder onderwijs, welke onder ge
lijke omstand igheden niet aan het gevaar van 
opheffing zijn blootgesteld. 

Deze opmerking schijnt voort te v loeien uit 
een min juist begrip van de zoogenaamde ge
lijkstelling. De gel ij kstelling is financieel; zij 
eischt, dat het bedrag, door de Overheid ten . 
koste gelegd aan de openbare school , op den
zei fden voet ten goede zal komen aan de bij
zondere. Een evenwicht tusschen het aantal 
openbare en het aantal bijzondere scholen 
e ischt die gelijkheid niet. Dit zóu ook vol
komen onredel ijk zij n . Het aantal schol en 
hangt af van de behoefte. Deze is gedurende 
een reeks van jaren stij gende voor de bijzon
dere, en dalende voor de openbare school. H et 
heeft dan ook geen zin, te e ischen, dat er bij 
opheffing van een openbare school tevens een 
bijzondere zou moeten verdwijnen. De verhou
ding tusschen beide takken van het onderwijs 
blij kt uit de cijfers der kleine scholen. In 
1932 waren er met minder dan 24 leerlingen 
110 openbarn scholen en geen bij zondere; met 
minder dan 40 leerlingen 328 openbare en 66 
bijzondere. Op eenig evenwicht gelijkt dit in 
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de verste verte niet. Het feit is te verklaren 
uit het voorschrift van de Grondwet, dat in 
elke gemeente gelegenheid moet worden ge
geven tot het ontvangen van openbaar onder
wijs, en uit de daling van het aantal leerlin
gen. Mits de gelegenheid overal blij ve, is de 
Regeering verplicht de uitgaven te besnoeien. 

Zoowel fe itelijk a ls rechtens kan men niet 
spreken van bijzondere scholen, welke "onder 
gelijke omstandigheden" verkeeren. Voor zwak 
blijvende en kwijnende bijzondere scholen geeft 
de wet een eigen regeling. In aantal zijn zij 
gering. De R egeering overweegt echter mid
delen om ook hier tot bezuin ig ing te geraken. 

Zij verwacht, dat ook zonder dwang, door 
medewerking van de groote scholen-organisa
t ies, in deze bevredigende uitkomsten verkre
g-en zul len worden. H ierop kan zij echter met 
haar maatregel en betreffende de openbare 
scholen niet wachten. 

Aangez ien ik derhalve van oordeel ben, dat 
de Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur 
van den Raad van State er niet in geslaagd 
is afdoende argumenten aan te voeren voor 
het behoud van de openbare I agere school te 
Rha, gemeente St eende,·en, veroorloof ik mij 
Uwer Majesteit hierbij ter bekrachtiging een 
ontwerp,be luit eerbiedig aan te bieden, waar
bij ten aanz ien van deze school een gel ijke be
slissing wordt genomen, als door de Afdeeling 
is voorgesteld ten aanzien van de openbare 
lagere chool te B,·onkhorst, in die gemeente. 

s. 518 . 

De Ministe1· van Onderwijs, 
lîunsten en W etenschappen, 

M arc ha n t. 

9 Octob e1· 1933. BESLUIT tot aanwijzing 
overeenkomstig artikel 170 der hooger
onderwijswet van de stichting "Fondation 
au profit de la création d'une chaire spé
ciale de philologie et de li ttérature ita
lienne à l'Université d'Utrecht" als be
Yoegd om bij de faculteit der letteren en 
wijsbegeerte aan de Rijksuniversiteit te 
Utnecht een bijzonderen leer toe! te ves
tigen. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
23 Angustus 1933, n°. 32373, afdeeling Hoo
ger onderwijs; 

Gelet op de arti kelen 170- 172 der hooger
onderwijswet; 

Gezien het advies van curatoren der Rij ks
universiteit te Utrecht van 19 Juli 1933, n°. 
0 16 - 1 - 2, den senaat gehoo,·d ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 3 
October 1933, n°. 36) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen 
voornoemden Minister van 7 October 1933, n° . 
3879, afdee l ing Honger onderwijs; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
de stichting " Fondation au profit de la cré

ation d'une chaire spéciale de philologie et de 
littérature italiennes à l'Université d'Utrecht" 
aan te wijzen als bevoegd om bij de facu lte it 
der lette ren en wijsbegeerte aan de Rijksun i
ve,·s iteit te Utrecht een bijzonderen lee rstoel 

te vestigen, opdat door den daarvoor te be
noemen hoogleeraar onderwijs wordt gegeven 
in de Italiaansche taal- en letterkunde. 

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

Het Loo, den 9den October 1933. 

s. 519. 

WILHELMINA. 
De Minister van Onderwijs, 
Kunste,~ en W etenschappen, 

Marc ha n t . 
( Uitgeg. 20 Octo be1· 1933.) 

9 Octobe1· 1933. BESLUIT tot toepassing van 
de artikelen 9, 11 en 14 der Landbouw
Crisiswet 1933 op su iker. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Economische Zaken en van Financiën van den 
5 September 1933, n°. 9934, Directie van den 
Landbouw, afdeeling II, en van den 9 Sep
tember 1933, n°. 54, afdeeling Invoerrechten 
en Accijnzen ; 

Gezien de artikelen 9, 11 en 14 van de 
1.a ndbouw-Crisiswet 1933; 

Gehoord de Centrale Commissie, bedoeld in 
artikel 27 van de Landbouw-Crisiswet 1933, 
(advies van den 5 Augustus 1933, n°. 29); 

Gehoord den Raad van State (advies van 
den 26 Septembar 1933, n°. 59); 

Gelet op het. nader rapport van Onze voor
noemde Ministers va n den 4 October 1933, n°. 
15649, Directie van den Landbouw, afdeeling 
II, en van den 6 October 1933, n°. 132, af
deeling Invoerrechten en Accijnzen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. 1. Dit beslu it neemt over de termino

logie van artikel 1 van het Crisis-Heffings
besluit 1933 en verstaat voorts onder: 

1 °. ,,suiker": al Ie bij vervaardiging bin
nenslands met accijns belaste suiker, met uit
zondering van melasse en van, niet uit al dan 
niet geïnverteerde suikercplossingen bestaan
de, stroop; 

2°. ,,gehalte": het voor de berekening van 
den accijns geldende gehalte. 

2. 1. Gedurende het tijdvak, aanvangend-, 
met ingang van den dag van het in werking 
treden van dit besluit en e indigende den 
l sten September 1934, is, ongeacht het be
paalde bij of krachtens de Suikerwet 1924 
(Staatsblad i;i 0

• 425), zooals die sindsdien is 
gewijzigd, het in voorraad hebben, vervoeren 
e n invoeren van su iker, in a l dan niet ver
werkten staat, voor zoover deze suiker op of 
na den dag van het in werking treden van 
d it besluit in het vrije verkeer wordt ge
bracht, slechts toegestaan na betaling, bij het 
in het vrije verkeer brengen van die su iker, 
van een door Onzen Minister telkens voor een 
door hem te bepalen tijdvak vast te stellen 
bedrng. 

2. Dit bedrag wordt uitgedrukt in een per
centage van de hoofdsom van den accijns, 
welke ten aanzien van ingevoerde, bij den in
voer niet aan accijns onderworpen suiker en 
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suikerhoudende goederen, berekend wordt, 
met inachtneming van het voor de vaststel
ling van het invoerrecht in aanmerking ge
nomen hoogste suikergehalte, of, indien de 
aangever dit verlangt, van het te zijnen koste 
te bepalen gehalte. 

3. Voor met saccharine of andere kunstma
tige zoetstof bereide goederen wordt het hoog
ste suikergehalte geacht honderd te bedragen. 
Zuivere natuurhonig wordt bij invoer in ver
pakkingen, inhoudende meer dan 1200 gram 
netto, geacht geen suiker te bevatten. Bij in
voer van gedistilleerd, waarvan de alcohol
accijns niet r.aar de juiste sterkte berekend 
wordt, van wijn en van met niet meer dan 
5 pct. suiker bereide goederen blijft de heffing 
mede achterwege. 

4. Onze Minister van Financiën is bevoegd 
voor de berekening der heffing aanvullende 
voorschriften te geven. 

3. De geldende bepalingen omtrent vrij
stelling, ::ifschrijving en teruggaaf van suiker
accij ns en van het voor dezen accijns bij in
voer van su iker en suikerhoudende goederen 
in de plaats tredend invoerrecht, zijn van 
overeenkomstige toepassing met betrekking 
tot de in dit bes! uit bedoel de heffing. Voor 
de betaling kan ook op gelijken voet a ls voor 
den accijns en het invoerrecht krediet gegeven 
worden. 

4. 1. De inning, afschrijving en teruggaaf 
van de volgens dit besluit te heffen bedra
gen moeten geschieden door de ontvangers 
c!er invoerrechten en der accijnzen, als ver
tegenwoordigers van het Fonds en ten be
hoeve hiervan. 

2. De saldi worden volgens door Onzen 
Minister van Financiën te stellen regelen met 
het Fonds verrekend. 

5. 1. Bij uitvoer met teruggaaf van den 
su ikeraccijns van suikerhoudende goederen. 
die ten uitvoer zijn aangegeven vóór 1 Juli 
1934, wordt geen ternggaaf van de !!1 dit be
sluit bedoelde heffing verleend, tenz1J belang
hebbenden ten genoege van Onzen Minister 
van Financiën aantoont, dat de suiker, waar
mede de goederen zijn vervaardigd, aan deze 
heffing is onderworpen. 

2. Bij wijz iging in het bedrag der heffing 
volgens dit besluit, worden door Onzen Mi
nister van Financiën overeenkomstige regelen 
o-esteld betreffende verleening van teruggaaf, 
~-espectievelijk van het oude en het nieuwe be
drag dezer heffing. 

6. 1. H et is verboden op het tijdstip van 
ingang der in dit besluit bedoelde heffing 
suiker in onverwerkten staat in het vrije ver
keer voorhanden te hebben of te vervoeren, 
tenzij hiervoor binnen den termijn, in artikel 
9 van dit beslui t gesteld, het volgens artikel 
2 voor het eerst vastgestelde bedrag der hef
fing wordt voldaan. 

2. Dit bedrag is verschuldigd door den ge
bruiker of hoofdgebruiker van de opslag
plaats, waarin de suiker aanwezig of waar
heen deze onderwerg is, behalve wat betreft 
de hoeveelheden, waarvoor ten genoege van 
den ontvanger der accijnzen over de gemeente, 
waarin de opslagplaats gelegen is, wordt aan
getoond, dat zij voor levering op een later 
tijdstip zijn verkocht, voor welke hoeveelhe-

den de koopers voor de l.Jetal ing zull en moe
(;en zorgen. 

3. Voor de berekening van het verschuld ig
de worden kandij, ruwe suiker en basterdsui
ker geacht belast te zijn met een accijns van 
f 22 .5 0 per 100 kilogram. 

4. Suikerhoudende vloeistoffen blijven bui 
ten aanmerking. 

5. Suiker, die binnen een maand na het in 
het eerste lid bedoelde tijdstip in de opslag
plaats wordt aangetroffen, a lsmede suiker, 
welke blijkt in die maand uit de opslagplaats 
te zijn afgeleverd of verbruikt, wordt, voor 
zoover niet het tegendeel aannemelijk wordt 
gemaakt, geacht reeds met ingang van den 
dag van het in werking treden van dit be
sluit in de opslagplaats aanwezig of daar
heen onderweg te zijn geweest. 

7. 1. Van de in het vorig artikel bedoelde 
heffing zij n uitgezonderd de voorraden suiker, 
die per opslagplaats, met inbegrip van de 
hoeveelheden, die daarheen onderweg zijn , 
niet grooter zijn dan 250 kg. 

2. Onder opslagplaats is te verstaan iede1· 
gebouw, erf of bes loten terrein. Indien iemand 
in dezelfde gemeente meer dan één opslag
plaats in gebruik heeft, worden deze voor de 
toepassing van dit besluit als één opslagplaats 
beschouwd. 

3. Voorraden, grooter dan 250 kg., zij n 
voor de volle hoeveelheid aan de heffing on
derworpen. 

8. 1. De gebruiker of hoofdgebruiker var, 
een opslagplaats, waarin suiker, met inbegrip 
van de hoeveelheden, welke daarheen onder
weg zijn, in zoodanige hoeveelheid aanwezig 
is, dat de voorraad voor heffing in aanmer
king komt, moet hiervan binnen drie dagen 
na den dag van het in werking treden van dit 
besluit en indien de voor heffing vereischte 
voorraad door lateren inslag van reeds voor 
dien datum afgezonden hoeveelheden wordt 
bereikt of verhoogd, telkens den eerstvolgen
den werkdag na den dag van inslag tegen 
ontvangbewijs schriftelijk aangifte doen bij 
den ontvanger der accijnzen over de gemeente, 
waarin de opslagplaats gelegen is. 

2. De aangifte moet onderteekend zijn en 
moet bevatten: 

a. naam en woonplaats van den aangever; 
b. aanduiding van de opslagplaats, waar

in de suiker zich bevindt; 
c. de juiste voor navordering in aanmer

king komende hoeveelheid, van zetmeelsuiker 
en andere suiker afzonderlijk, die in iedere 
opslagplaats aanwezig is, met opgave van de 
hieronder begrepen hoeveelheden, die ver
kocht, doch nog niet afgeleverd zijn, gesplitst 
naar de versch ill ende koopers, met vermelding 
hiervoor van namen en woonplaatsen der koo
pers. 

3. Onze Minister van Financiën kan toe
staan, dat aangiften op een lateren dag dan 
in het eerste lid van dit artikel is bepaald , 
worden ingediend. 

4. Onze Minister van Financiën stelt voorts 
de voorschrifLen vast, welke noodig zijn voor 
de uitvoering van dit en de vorige twee ar
t ikelen. 

9. 1. De volgens artikel 6 verschuldigde 
bedragen moeten uiterlijk twee maanden na 
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<!en dag van het in werking treden van dit 
besluit ten kantore van den ontvanger der ac• 
<Jijnzen worden voldaan, door dengene die 
overeenkomstig het vorig artikel tot aangi fte 
verpl icht is, met dien verstande, dat voor 
zoover de koopers voor de betaling aanspra
kelij k zijn, zij de door hen verschuldigde be
dragen moeten voldoen binnen genoemden 
termij n. 

2. Het is aan dengeue, die de door hem 
volgens dit artikel verschuldigde bedragen 
·niet tijdig heeft voldaan, verboden verder sui
ker voorhanden te hebben. Onze Minister van 
Financiën kan uitzonderingen op dit verbod 
toestaan. 

10. Dit besluit kan worden aangehaald 
onder den titel : ,,Cr isis-Suikerbesluit 1933". 

ll. Dit besluit treedt in werking met in
gang van den 16den October 1933. 

Onze Ministers van Economische Zaken en 
van F'inanciën zijn belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal 
worden geplaatst en in afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 9den October 1933. 
WILHELMINA. 

De Minist er ,,an Econo1nische Zaken, 
T. J. V e r s c h u u r. 

s. 520. 

De M inis ter van Financiën, 0 ud. 
( Uitgeg. 13 October 1933.) 

12 . Octob er 1933. BESLUIT tot vernietiging 
van het beslu it van den raad der gemeente 
W eert, dd. 22 December 1932, strekkende 
tot aanvulling van artikel 15 der a lge
meene politieverordening van die gemeente. 

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

Binnenl andsche Zaken van 30 Augustus 1933, 
n°. 7521, afdeel ing Binnenland ch Bestuur, 
tot vernietiging van het beslu it van den raad 
der gemeente W eert, d.d. 22 December 1932, 
strekkende tot aanvulling van artikel 15 der 
algemeene politieverordening van die ge
meente ; 

Overwegende, dat bij bedoeld raadsbesluit 
artikel !5 voornoemd wordt aangevuld met 
eene bepaling, volgens welke het verboden is , 
bioscopen op Zondagen en daarmede gelijk
gestelde, in artikel 29, l id 2, van het Burger
lijk Wetboek genoemde, feestdagen langer ge
opend te houden dan tot 10 uur des namid
dags; 

dat deze bepaling door den raad is vastge
steld ter voldoen ing aan een verzoek van den 
Weerter Vergunning- en Verlofhoudersbond, 
om op bedoelde Zon- en feestdagen het slui 
tingsuur voor bioscopen te bepalen op 9 uur, 
ten e inde het den be,~oekers van bioscopen 
mogelijk te maken, na het bijwonen van de 
bioscoopvoorstelling nog een bezoek aan de 
vergunnings- en verlofszaken te brengen; 

dat mitsdien voormeld raadsbesluit ten doel 
heeft - en geen ander doel heeft dan - door 
het vaststellen van een vroeg sluitingsuur voor 
de bioscopen het bezoek van vergunnings- en 
verlofszaken op bedoelde Zon- en feestdagen 
te bevorderen; 

dat het raadsbesluit niet strekt in het be-

1 

lang der openbare orde, zedelij kheid en ge
zondheid en op zoodanige wijze het dienen 
van de belangen van een groep particulieren 
beoogt, dat het niet kan worden geacht de 
huishouding der gemeente te betreffen; 

Overwegende, dat derhalve het onderwer
pelijk raadsbesluit in strijd is met artikel 168 
der gemeentewet; 

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

26 September 1933, n° . 46); 
Gelet op het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 7 October 1933, n°. 
17226, afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Voornoemd besluit van den raad der ge

meente W eert dd. 22 December 1932 te ver
nietigen wegens strijd met de wet. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken · 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelf: in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan a fschrift zal worden gezonden aan 
den R aad van State. 

Het Loo, den 12den October 1933. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsclue Zaken, 
J . A. d e W i 1 d e. 

( Uitgeg. 31 October 1933.) 

s. 521. 

14 Oct'ober 1933. BESLUIT, waarbij met toe
passing van artikel 24 der Comptabiliteits
wet 1927 (Staatsblad n° . 259) de restanten 
op enkele artikelen van hoofdstuk X der 
Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1932 
worden toegevoegd aan de overeenkom
stige artikelen van hoofdstuk X der Rijks
begrooting voor het d ienstjaar 1933. 

s. 522. 

14 October 1933. BESLUIT tot bepaling van 
het tijdstip, waarop de Bedrijfsradenwet 
(wet van 7 April 1933, Staatsblad n°. 160) 
in werking treedt. 

Inwerkingtreding 20 Octobe,· 1988. 

s. 523. 

16 October 1933. BESLUIT tot vaststell ing 
van een algemeenen maatregel van be
stuur, a ls bedoeld in artikel 2, tweede lid, 
onder c, der Geldschieterswet. 

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

B innenlandsche Zaken dd. 11 Augustus 1933, 
Afdeeling Armwezen, n°. 6592, en van Onzen 
Minister van Justitie van 5 September 1933, 
le Afdeel ing C, n°. 830; 

Gezien artikel 2, tweede lid, c, der Geld
schieterswet, a lsmede artikel 45, tweede lid, 
dier wet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
3 October 1933, n°. 33); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Mini ters van 10 October 1933, n°. 
9099, Afdeeling Armwezen en van 11 Octobe• 
1933, le Afdeeling C, n° . 893; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen, dat a ls geldschieters in den zin 
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der Geldschieterswet niet worden beschouwd 
rech tspersonen aangesloten bij: 

a. de vereeniging " ederl andsche Spaar
ban kbond", gevestigd te Rotterrla1n; 

b. de stichting "Diocesaan Voorschotinsti
tuut van den Roomsch K atholieken Midden
standsbond in het Bisdom Haarlem", geves
tigd te 's-G,·avenhage. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staatsblad za l worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden 
aan den Raad van State. 

H et Loo, den 16den October 1933. 
WILHELMINA. 

De Minister van B innenlandsche Zaken, 
J . A. d e W i I de. 

De Minisber van J ustitie, v a n S c h a i k. 
(Uitg eg. 31 Octob er 1933.) 

s. 524. 

19 Octob er 1933. BESLUIT tot schorsing van 
het besluit van den raad der gemeente 
Al1nelo van 20 September 1933, strekken
de tot vaststel! ing van eene verordening 
regelende het toekennen van wachtgeld 
aan B-contracters. 

Geschorst tot 1 April 1934. 

s. 525. 

19 Octob er 1933. BESLUIT tot verlenging 
van de schorsing van het besluit van den 
gemeenteraad van Groningen van 30 Ja
nuari 1933, betreffende de demping van 
het Binnen-Damsterdiep in die gemeente 
en de slooping van het aan dat water ge
legen voormalig poortershuisje. 

V erlengd tot 14 Febrn,ari 1934. 

s. 526. 

19 Octobe,· 1933. BESLUIT tot vernietiging 
van het besluit van Burgemeester en Wet
houders der gemeente H el mond, waarbij 
aan H . H. Rutjens een verlof A. werd 
verleend voor den verkoop van zwak
alcohol ischen drank. 

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

Sociale Zaken en van Binnenlandsche Zaken 
van 21 Augustus 1933, n° . 2512 G, afdeeling 
Volksgezondheid en van 28 Augustus 1933, 
n°. 15952, afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Overwegende, dat Burgemeester en Wethou
ders van H el1nond bij besluit van 16 Januari 
1933 aan H. H. Rutjens een verlof A. heb
ben verleend voor den verkoop van zwak
alcohol ischen drank voor de gelagkamer, groot 
87, 78 M 2., van het perceel Beugels plein 5, te 
H el1nond ; 

Overwegende, dat artikel 44, derde lid, 
onder 9, der Drankwet (Staatsblad 1931, n°. 
476) , onder meer voorschrijft, dat een verlof, 
als hiervoren bedoeld, moet worden gewei
gerd, indien de verzoeker een betrekking be
kleedt in dienst van een publiekrechtelij k 
lichaam; 

Overwegende, dat sedert de verleening van 
het bedoelde verlof is gebleken, dat H. H . 
R utjens voornoemd ten tijde van de verlee
n ing van dat verlof de betrekking bekleedde 

van monteur bij de Telegrafie en derhalve in 
dienst was bij een publiekrechtelij k I ichaam, 
zoodat meerbedoeld verlof is verleend in strijd 
met artikel 44, derde lid, onder 9, der Drank
wet (Staatsblad 1931, n°. 476); 

Overwegende, dat het besluit van Burge
meester en ·wethouders van H elmond dd. 16 
Januari 1933 derhalve voor vern ietiging in 
aanmerking komt; 

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

den 26 September 1933, n°. 61); 
Gezien het nader rapport van Onze Minis

ters van Socia le Zaken en van Binnenland
sche Zaken va n 9 Oot.ober 1933, n°. 2759 G., 
afdeeling Volksgezondheid en van 14 October 
1933, n°. 17879, a fdeeling Binnenlandsch Be
stuur ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
voornoemd besluit van Burgemeester en 

,vethouders der gemeente H el1nond van 16 
Januari 1933 te vern ietigen wegens strijd met 
de wet. 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast 
met de uitvoering van dit beslu it, dat in het 
St-aatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

H et Loo, den 19den Oot.ober 1933. 
WILHELM! 'A. 

De Minister van Social e Zaken, 
J. R. SI o tem a k er de B ruïne. 
De Ministe,· van B innenlandsch,,e Zaken, 

J . A. d e W i I d e. 
(Uitgeg. 10 Nove1nbe1· 1933.) 

s. 527. 

20 October 1933. BESLUIT tot wijziging van 
het Al gemeen Reglement Dienst. 

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

W aterstaat van 28 September 1933, La. H .H. , 
Afdeeling Vervoer- en Mijnwezen; 

Gelet op artikel 27 der Spoorwegwet; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

10 October 1933, n°. 30); 
Gezien het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 14 October 1933, La. 
F., Afdeel ing Vervoer- en Mijnwezen; 

H ebben goedgevonden en ve1·staan: 
I. In artikel 87, onder a, van het Algemeen 

Reglement Dienst, vastgesteld bij Koninklij k 
besluit van 15 Mei 1933 (Staatsblad n°. 277), 
de woorden "gelegen tusschen acht uur namid
dag en acht uur voormiddag" te wijzigen in: 
"gelegen tusschen negen uur namiddag en 
negen uur voormiddag". 

II. Te bepalen, dat dit besluit in werking 
treedt op den tweeden dag na dien der dag
teekening van het Staatsblad, waarin het is 
geplaat.st. 

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

Het Loo, den 20sten October 1933. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat , K a I f f . 
( Uitgeg. 31 October 1933.) 
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20 Octobe,· 1933. BESLUIT tot vaststelling 
van een nieuw R eglement voor het Ko
ninklijk Nederland11ch Meteorologisch In
stituut. 

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

Waterstaat van 8 September 1933, n°. 485, 
afd. Vervoer - en Mijnwezen; 

Overwegende, dat het wenschelijk is nieuwe 
bepalingen vast te stellen betreffende het Ko
ninklijk Nederlandsch Meteorologisch Insti
tuut; 

Den R aad van State gehoord (advies van 
26 September 1933, n°. 53); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 13 October 1933, n°. 
492, afd. Vervoer- en Mijnwezen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met intrekking van Ons besluit van den 

13den Augustus 1906 (Staatsblad n°. 220) 
vast te steil en het hieronder volgende: 

Reg·lement voor het J{oninklijk Neder
laudsch l\Ieteorologlsch Instituut. 

§ 1. Plaats, doel en we,·klcring van het 
I ns tituut . 

Art. 1. 1. H et hoofdobservatorium en het 
centraal-bureau van het Koninklijk Neder
landsch Meteorologisch Instituut zijn geves
tigd te De Bilt. 

2. Onder het Instituut ressorteeren de ge
meentelijke fili aalinrichtingen te Amste,·da,n 
en te Rotte,·dam. 

3. Voorts behooren tot het Instituut de 
stations voor meteorologische waarnemingen te 
Den H elder, Groningen, Vlissingen en Maas
tricht, a lsmede de observatoria en stations zoo 
noodig door Onzen Minister op andere plaat
sen te vestigen. 

2·. 1. Het Instituut heeft ten doel het on
derzoek der natuurkundige verschijnselen in 
den dampkring, aan de oppervlakte der aarde 
en in de zee. 

2. H et strekt tevens om de uitkomsten dier 
onderzoekingen en de daarop betrekking heb
bende wetenschappen dienstbaar te maken aan 
scheepvaart-, luchtvaart-, l andbouw- en andere 
belangen. 

3. De in artikel 1, tweede lid, genoemde 
filiaalinri chtingen hebben meer in het bij
zonder ten doel dage lijks vereischte gegevens 
te verschaffen aan de scheepvaart. 

3. De vaste dienst van het Instituut omvat: 
1 °. het verrichten, verzamelen en bewerken 

van wee rkundige, magnetische en seismolo
gische waarnemingen aan de in artikel 1 be
doelde observatoria e n stations; 

2°. het bevorderen, verzamelen en bewer
ken van waarnemingen e lders hier te lande 
verricht; 

3°. het bevorderen, verzamelen en bewer
ken van waarnemingen ter zee; 

4° . het zenden van stormwaarschuwingen; 
5°. h et samenstellen van mededeelingen 

omtrent de bestaande en de te verwachten 
weersgesteldheid en het verkrijgbaar stellen 
van deze weerberichten tegen een door Onzen 
Minister te bepalen vergoeding; 

6° . het verifieeren van instrumenten be
trekking hebbende op meteorologie en aan
verwante wetenschappen ten behoeve van de 
Rijksdiensten en van particulieren. Dit onder
zoek gesch iedt kosteloos, indien dit verzocht 
wordt voor een wetenschappelijk doel, dat met 
de meteorologie verband houdt; 

7°. het verifieeren van instrumenten, nie t 
vallende onder 6°., in overleg met de Stich
ting voor Materiaalonderzoek, tegen een dooi· 
Onzen Minister vast te stellen tarief; 

8° . het op aanvrage geven van inlichtingen 
aan belanghebbenden omtrent de in dit artikel 
genoemde onderwerpen. 

De verstr-ekking van deze inlichtingen ge
schiedt kosteloos ten behoeve van Rijksdien
sten , onder de voorwaarde vermeld onder 6°., 
en voor wetenschappelijke instellingen; overi
gens tegen een door Onzen Minister vast te 
stell en tarief. 

4. Het Instituut is verdeeld in afdeelingen. 
Onze Minister bepaalt het aantal en de taak 

der afdeel i ngen. 
5. D e dienst van elk der in artikel 1 ge

noemde fili aalinrichtingen omvat: 
1 °. het geven van inlichtingen op practisch 

wetenschappelijk gebied aan belanghebbenden 
bij de scheepvaart ; 

2° . het samenstell en en plaatselijk verkrijg. 
baa r stell en van m ededeelingen omtrent de 
bestaande weersgesteldheid; het op aanvrage 
geven van inlichtingen aan belanghebbenden 
betreffende vroegere weersgesteldheid; 

3°. het regelen der kompassen van schepen 
en luchtvaartu igen op grond van een door 
Onzen Minister daartoe verleende bevoegd
heid; de uitoefening van controle op de na
koming der voorwaarden, waarop bevoegdheid 
tot het regelen van scheepskompassen door 
Onzen Minister aan particulieren is verleend; 

4°. het onderzoeken van scheepsseinlan
taarns; het afgeven van certificaten in den 
vorm door Onzen Minister voorgeschreven , 
wanneer de lantaarns voldoen aan de voorschrif
ten van de bepalingen ter voorkoming van 
aanvaring en, voor zoover zeeschei:,en betreft, 
aan het bepaalde onder 4 van artikel 75 van 
het Schepenbesl uit ; 

5°. het bijwerken van zeekaarten en zeil
aanwijzingen bij de scheepvaart in gebruik; 

6°. het verif ieeren van nautische en me
teorologische instrumenten bij de scheepvaart 
en de luchtvaart in gebruik en het, voor zoo
ver noodig, afgeven van certificaten van deug
delijkheid; 

7°. het bedienen van de tijdseininrichting. 
6. H et Instituut en de filiaalinrichtingen 

kunnen door Onzen Minister, wat de laatst
gemelde instellingen betreft in gemeen over
l eg m et d e betrokke n gem eentebesturen , wor
den belast met andere werkzaamheden, val
lende binnen den in artikel 2 omschreven 
werkkring, dan die welke in de artikelen 3: 
en 5 genoemd zijn. 

§ 2. B eh eer en personeel. 

7. Aan het hoofd van het Instituut staal 
een hoofddirecteur. 

8. 1. Over alle zaken van het Instituut 
dient de hoofdd irecteur Onzen Minister van 
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bericht en raad en geeft hij dezen alle ver
langde opgaven en inlichtingen. 

2. Zijne adviezen en voorstell en, beh alve 
•die van eenvoudigen aard, doet hij Onzen 
Minister steeds door bemiddeling van het col
lege van curatoren toekomen. Bij de verzen
d ing sluit hij een afschrift van deze stukken 
voor het arch ief van d it college in. 

3. Ter doorzending aan Onzen M inister 
<loet hij jaarlijks vóór 1 Maart aan het college 
van curatoren een verslag over den toestand 
van het Instituut en de werkzaamheden in 
het vorige kalenderjaar in tweevoud toekomen. 

9. Behalve de hoofddirecteur zijn aan het 
Instituut werkzaam: directeuren, ad junct-direc
teuren, een secretaris, assistenten, radio
telegrafist-observatoren, observatoren, reke-
11aars, instrumentmakers en verder personeel. 

10. 1. Onder den hoofddirecteur is opge
<lragen: 

a. de leiding van de werkzaamheden aan 
-el k der filiaa l inrichtingen aan een directeur, 
die door Ons wordt benoemd, het betrokken 
_gemeentebestuur gehoord; 

b. het dagelij ksch bestuur van el k der in 
-artikel 4 bedoelde afdeel ingen aan den door 
Onzen Minister daartoe aangewezen ambte
naar. 

2. H et dagel ijksch bestuur van eenige af
·deel ing kan door Onzen Minister ook worden 
opgedragen aan den hoofddirecteur. 

ll. De hoofddirecteur en het overige per
oneel van het I nstituut oefenen hunne func

tiën u it volgens eene door Onzen M inister 
vast te steil en instructie. 

§ 3. Toezicht. 

12 . 1. H et toezicht over het Instituut wordt 
-door Ons opgedragen aan een college van 
-curatoren, waarvan de leden door Ons worden 
benoemd, en u it wier m idden de voorzitter 
<loor Ons wordt aangewezen. 

2. Om de twee jaren treedt beurtelings een 
<'Ier leden af, volgens een door Onzen M inister 
·op te maken rooster. De aftredende is weder 
benoembaar. Wie, ter vervulling van eene 
opengevall en plaats, buiten den bij den roos
ter bepaalden tijd tot l id van het college van 
curatoren is benoemd, treedt af op het t ij d
:stip, waarop degeen, in wiens plaats hij is 
benoemd, moest aftreden. 

3. De curatoren genieten geene jaarwedde. 
.Zij ontvangen vergoeding voor reis- en ver
blij fkosten. 

4. H et college van curat.oren wordt bijge
staan door een bezoldigden secretaris, d ie 
door Ons telkens voor een t ijd van vij f jaren 
wordt benoemd. H ij ontvangt vergoeding voor 
bureaukosten en voo r reis- en verblijfkosten. 

5. Bij e lke vacature wordt door het col
lege van curatoren een voordracht aan Onzen 
Mi niste r gezonden. 

13. Het college van curatoren stelt voor 
zij ne werkzaamheden een huishoudelijk regle
ment vast. Dit reglement behoeft om in wer
king te treden de goedkeuring van Onzen 
Minister. 

14. 1. Het college van curatoren zendt de 
in artikel 8 bedoelde adviezen en voorstellen 
van den hoofddirecteur en een exemplaar van 
het daarbedoelde jaarverslag aan Onzen Mi-

nister onveranderd en in hun geheel door, 
vergezeld van zijne opmerkingen. 

2. Het brengt jaarl ij ks vóór 1 Maar t aan 
Onzen Minister een verslag u it over zijne 
bemoeiingen ten behoeve van het I nstituut 
gedurende het afgeloopen kalenderjaar. 

3. Op verlangen van Onzen Mi nister of 
ongevraagd d ient het coll ege over zaken van 
het I nstituut van adv ies. 

15. 1. De leden van het college van cura to
ren hebben te a llen tij de toegang tot het In
stituut. 

2. De ambtenaren van het I nstituut zijn 
verplicht aan curatoren steeds de gevraagde 
in lichtingen betreffende den dienst te ver
schaffen. 

16. Waar in de vorige artikelen wordt ge
sproken van " Onzen Minister", wordt be
doeld "Onze Minister van Waterstaat". 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoer ing van d it besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst, en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den R aad 
van State. 

Het Loo, den 20sten October 1933. 
WILHELMINA. 

De Minister van W ate1·staat, K a I f f . 
(Uitgeg. 3 November 1933.) 

s. 529. 

23 Octob er 1933. BESLUIT tot wijziging van 
het Koninklijk besluit van 18 Maart 1921 
(Staatsblad n°. 592), laatstelijk gewijzigd 
bij Koninklijk besluit van 8 Juni 1933 
(Staatsblad n°. 315), tot uitvoering van 
artikel 13 der Warenwet. 

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

Sociale Zaken van 27 Jul i 1933, n ° . 581 D ., 
Afdeeling Volksgezondhe id ; 

Gezien Ons beslu it van 18 Maart 1921 
(Staatsblad n°. 592), laatstelij k gewijzigd ·bij 
Ons besluit van 8 Juni 1933 (Staatsb lad n °. 
315) , tot uitvoering van artikel 13 der Waren
wet (Staatsblad 1919, n°. 581); 

Den Raad van 'tate gehoord (advies van 
3 October 1933, n°. 42); 

Gelet op het nader rapport van Onzen M i
nister van Sociale Zaken van 16 October 1933, 
n°. 823 D ., Afdeel ing Volksgezondheid ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
In artikel 2, 4°., a, van Ons besluit van 18 

Maart 1921 (Staatsblad n°. 592), laatstel ij k 
gewijzigd bij Ons besluit van 8 Juni 1933 
(Staatsblad n°. 315) , ve rval t de komma achter 
"rangen" en verval len de woorden "benevens 
hunne salar ieering". 

Onze M inister van Sociale Zaken is belast 
met de uitvoering van di t beslu it, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State en aan de Algemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 23sten October 1933. 
WILHELMINA. 

De Ministe,· van Sociale Zaken, 
J. R. Slot e maker de B ruïne. 

(Uitgeg. 10 Nov. 1933.) 
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24 October 1933. BESLUIT tot wijziging van 
het Koninklijk besluit van 14 Augustus 
1922 (Staatsblad n°. 493), houdende vast
stell ing van nieuwe voorschri ften ter uit
voering van de artikelen 5, 10, 15, 16, 29, 
34, 22 en 26 der Paardenwet 1918 (Staats
blad n°. 419). 

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

Economische Zaken van 28 Augustus 1933, 
Directie van den Landbouw n° . 10821, tweede 
afdee ling; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
10 October 1933, n°. 31); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minis
ter van Economische Zaken van 18 October 
1933, Directie van den Landbouw, n°. 12339, 
tweede afdeeling; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
in verband met de opheffing der functiën 

van algemeen voorzitter en secretaris der 
rijkscommissiën voo1· de keuring van hengsten, 
in Ons besluit van 14 Augustus 1922 (Staats
blad n°. 493) houdende vaststelling van 
nieuwe voorschriften van uitvoering van de 
artikelen 5, 10, 15, 16, 29, 34, 22 en 25 der 
Paardenwet 1918 (Staatsblad n°. 419) de vol
gende wijzigingen aan te brengen: 

a. Artikel 7, lid 1, wordt gelezen als volgt: 
,,Eene vereenigde vergadering van Rijks

commissiën wordt, zoo noodig, bijeengeroepen 
door of namens Onzen voornoemden Minister". 

b. Artikel 8 wordt gelezen als volgt: 
"Elke rijkscommissie wijst uit haar midden 

een lid aan ter waarneming van het secreta
riaat der comrn issie". 

c. In het laatste lid van artikel 9 wordt 
,,den algemeenen voorzitter", vervangen door: 
,,Onzen voornoemden Minister" . 

d. Artikel 13 vervalt. 
e. Het derde lid van artikel 12 vormt een 

nieuw artikel 13. 
/. Het tweede lid van artikel 21 vervalt. 
g. Artikel 22 vervalt en wordt vervangen 

door een nieuw a rtikel 22 luidende: 
" Van de vaststelling van de · dagen en 

plaatsen der keuringen wordt mededeeling ge
daan aan Gedeputeerde Staten en de rege-
1 ingscommissiën in de onderscheidene provin
ciën". 

h. In artikel 45 wordt: ,,den algemeenen 
voorzitter, bedoeld in artikel 7" vervangen 
door "Onzen voornoemden Minister" en "dien 
voorzitter" door: ,,dezen" . 

i . In l id b van artikel 60 wordt "den alge
meenen voorzitter" vervangen door: ,,Onzen 
voo~n?em~,en Minister" en "voorzitter" door: 
.,M,mster . 

Dit besluit treedt in werking met ingang 
van 1 Januari 1934. 

Onze Minister van Economische Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staat.3blad zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 24sten October 1933. 
WILHELMI NA. 

JJe Ministe,· van Economische Zaken, 
T. J . V e r s c h u u r . 

(Ui tgeg. 3 November 1933.) 
' & S. 1033 

Nog niet verschenen. Wordt achterin opge
nomen. 

s. 532. 

24 October 1933. BESLUIT tot schorsing van 
het besluit van den raad der gemeente 
Scherpenisse van 31 Jul i 1933, strekkende 
tot aanvull ing van artikel 164 der alge
meene pol itieverordening dier gemeente. 

Geschorst tot 1 Mei 1984. 

s. 533. 

25 October 1933. WET tot wettelijke voor
ziening naar aanleiding van het Konink
lijk besluit van 8 Juni 1933 (Staat.3blad 
n° . 311) tot instelling van een Departe
ment van Algemeen Bestuµr, dat den 
naam zal dragen van Ministerie van So
ciale Zaken, en tot wijziging van den 
naam van het Ministerie van Economische 
Zaken en Arbeid. 

s. 534. 

25 Octob er 1933. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur-Ge
neraal van N ederlandsch-l ndië tot wijzi
ging en aanvulling van Afdeeling I 
van de begrooting van Nederlandsch- l ndië 
voor het dienstjaar 1933. 

s. 535. 

25 October 1933. WET, houdende goedkeur ing 
van twee besluiten van den Gouverneur
Generaal van Nederlandsch-lndië tot wijzi. 
g ing en aanvulling van Afdeeling II 
van de begrooting van Nederlandsch-l ndië 
voor het dienstjaar 1933. 

s. 536. 

25 October 1933. WET, houdende goedkeuring 
van drie besluiten van den Gouverneur
Generaal van N ederlandsch-l ndië tot wijzi
ging en aanvulling van Afdeeling III 
van de begrooting van Nederlandsch-lndië 
voor het dien tjaar 1933. 

s. 537. 

25 October 1933. WET, houdende goedkeuring 
van twee besluiten van den Gouverneur
Generaal van N ede,·landsch- l ndië tot wijzi
ging en aanvull ing van Afdeeling IIIA. 
van de begrooting van Nederlandsch-lndië 
voor h et dienstjaar 1933. 

s. 538. 

25 October 1933. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van dén Gouverneur-Ge
neraal van N ederlandsch-l ndië tot wijzi
ging en aanvulling van Afdeeling IV 
van de begrooting van Nederlandsch-l ndië 
voor het dienstjaar 1933. 

39 



1933 

s. 539. 

25 OCTOBE R (S. 539-546 1 610 

25 October 1933. WET, houdende goedkeuring 
van twee beslu iten van den Gouverneur
Generaal van N ed,erlandsch-l ndië tot wijzi
ging en aanvull ing van Afdeeling VI 
van de begrooting van Nederlandsch- Tndië 
voor het dienstjaar 1933. 

s. 540. 

25 October 1933. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur-Ge
neraal van N ed,erlandsch-lndië tot wijzi
ging en aanvulling van Afdeeling VII 
van de begrooting van Nederlandsch- l ndië 
voor het dienstjaar 1933. 

s. 541. 

25 October l!t33. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur-Ge
neraal van N ederlandsch-lndië tot vast
stelling van Afdeeling VIID (Haven van 
Sema1·ang) van de begrooting van Neder
landsch- l ndië voor het dienstjaar 1933. 

s. 542. 

25 October 1933. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur-Ge
neraal van N ederlandsch-l ndië tot wijzi
ging en aanvulling van Afdeeling VIII 
van de begrooting van Nederlandsch-lndië 
voor het dienstjaar 1933. 

s. 543. 

25 Octob er 1933. WE'l', houdende: 
1 °. niet goedkeuring van het besluit 

van den Gouverneur-Generaal van Neder
landsch-lndië tot intrekking en hernieuwde 
vastste lling van Afdeeling IX der be
g rooting van Nederlandsch-lndië voor het 
d ienstjaar 1933 ; 

2°. wij ziging en aanvulling van voor
noemde Afdeeling. 

s. -544. 

25 October 1933. WET, houdende goedkeuring 
van het beslu it van den Gouverneur-Ge
neraal van N ede1·landsch-l ndië tot intrek
king van Afdeeling IXA van de begroo
t ing van N ederlandsch-l ndië voor het 
dienstjaar 1933. 

s. 545. 

25 October 1933. WE'l', houdende: . 
1 °, niet goedkeuring van het besluit 

van den Gouverneur-Generaal van Neder
landsch-l ndië tot intrekking en hernieuwde 
vaststelling van Afdeeling IXB der be
grooting van N ede1·landsch-Jndië voor het 
dienstjaar 1933 ; 

2°. wijziging en aanvulling van voor
noemde Afdeeli ng. 

s. 546. 

25 bctober 1933. WET tot heffing van eene 
omzetbelasting. 

Wij WILHELMINA, enz., doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het, in verband met den toestand van 'sRijks 
financiën, noodig is een belasting te hef{en we
gens leveringen van verschillende soorten 
roerende goederen ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz . 

HOOFDSTUK I. 

Algemeene bepalingen. 

Art. 1. Deze wet verstaat onder : 
l. goederen : koopwaren en andere goederen, 

die uit hun aard als roerende zaken worden 
aangemerkt; 

2 . fabrikant: dengene, . die. hier te lande 
goederen ·teelt, voortbrengt, vervaardigt, 
bereidt of bewerkt of een of meer dezer hande
lingen in zijn beroep doet verrichten; als be
werken wordt niet beschouwd het verpakken, 
sorteeren of behandelen van goederen, waardoor 
de aard der goederen niet v erandert ; 

3 . groothandelaar : dengene, die er zijn be
roep van maakt goederen te koopen en deze 
goederen, zonder ze verder te verwerken of te 
bewerken, te verkoopen aan hen, die er hun 
beroep van maken goederen te koopen m et h et 
doel deze a l dan niet verwerkt of bewerkt weder 
te verkoopen ; 

4. kleinhandelaar : denge11e, die er zijn be
roep van maakt goederen te koopen en dfüe 
goederen te verkoopen aan hen, die de goederen 
anders dan voor wederverkoo1) aanschaft:en. 

2 . Onder den naam omzetbelasting wordt 
een belasting geheven. waaraan zijn ondei:wor
pen de leveringen hier tê lande door fabrikanten 
van in het vrije verkeer - entrepot van binnen
landsche goederen daaronder begrepen - zijnd e 
goederen krachtens overeenkomst van koop 
en verkoop . 

Met levering krachtens overeenkomst va.n 
koop en verkoop wordt gelijkgesteld iedere 
overdracht ingevolge een andere overeenkomst, 
indien de eigendom van de _zaak aan den ve:
krijger overgaat. De verkri.1 ger wordt 1n dit 
geval gelijkgesteld met den kooper . 

De huurkoop wordt ten deze met een over
eenkomst van koop en verkoop gelij kgesteld. 

3 . Met levering krachten s overeenkomst 
van koop en verkoop wordt mede gelijkgesteld 
het beschikken door fabrikanten voor eigen 
gebruik, voor zichzelf en vo_or hun gezinnen, 
over goederen uit. hun bedriJfsvoorraad. 

4 . Op verzoek van fabrikanten die tevens 
het beroep van handelaar uitoefenen, kan Onze 
Minister van Financiën onder door hem te 
stellen voorwaarden toestaan, dat de overdracht 
van goederen uit de fabrieksafdeeling naar de 
handelsafdeeling wordt beschouwd a ls een 
levering krachtens over eenkomst van koop en 
verkoop. 

5 . Als leveringen hi er te !,inde worden niet 
beschouwd: 

a . de levering van goederen, bestemd voor 
opslag in entrepot van buitenlandsche goed.eren; 

b. de lever ing van goederen, bestemd om 
rechtstreeks naar het buitenland t-P worden 
uitgevoerd ; 
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een en ander onder voorwaarde, dat de fabri
kant de daaromtrent door Onzen Minister van 
Financiën gegeven voorschriften qpvolgt. 

6. De belasting bedraagt vier ten honderd 
van den verkoopprijs der goederen. 

Met afwijking van het bepaalde bij het eerste 
lid bedraagt de belasting tien ten honderd voor 
de goederen, genoemd in de bij deze wet be-
hoorende tabel A. . 

Het in het tweede lid bedoelde percentage is 
ook verschuldigd, indien aan de

0 

daarmede be
laste goederen deelen of onderdeel en ontbreken, 
of indien zij worden afgeleverd in niet afge
werkten staat. Goederen in gedemonteerden 
staat worden met goederen in niet gedemon
teerden staat gelijkgesteld. 

7. Onder verkoopprijs wordt verstaan de 
zuivere prijs, die den kooper in rekening wordt 
gebracht, verhoogd met de kosten, die de kooper 
aan den verkooper voldoet , echter zonder kos
ten van verpakking, voor zooyer deze tegen 
den in rekening gebrachten pr1J s wordt t erug
genomen. Voor zoover in den verkoopprij s kos
ten van vracht en /of assurantie zijn begrepen, 
kunnen deze voor de berekening van de belas
ting in mindering worden gebracht. 

In den verkoopprijs wordt de omzetbelasting 
niet begrep en. Voor zoover de goederen, in den 
staat waarin zij worden geleverd, als zoodanig 
aan accijns zijn onderworpen, ongeacht of deze 
al dan niet reeds is voldaan, wordt de accjj ns 
evenmi,n in den verkoopprij s opgenomen. 

Bij levering anders dan t engevolge van een 
onder normale omstandigheden gesloten over
eenkomst van koop en verkoop treedt in de 
plaats van den verkoopprijs het bedrag in geld, 
dat de goederen bij verkoop onder normale 
omstandigheden zouden opbrengen, voor zoo
veel noodig verhoogd met de kosten, die de 
kooper aan den verkooper moet voldoen. 

8. De belasting is verschuldigd door den 
fabrikant, die de goederen levert. 

De kooper is hoofdelijk voor de belasting 
mede aansprakelijk, voor zoover hij niet kan 
aantoonen haar te hebben betaald. 

In de gevallen, waarin de fabrikant verplicht 
i s aan den kooper een factuur uit te reiken, is 
hij t evens verplicht de belasting in r ekening te 
brengen aan den kooper. Deze laatste is gehou
den de belasting tegelijk met den koopprijs, of 
bij betaling in gedeelten uiterlijk tegelijk met 
het laatste gedeelte van den koopprijs, aan den 
fabrikant te voldoen. 

Bij wanbetaling heeft de fabrikant tot het 
bedrag van de belasting op de roer ende goederen 
van den kooper gelijk privilege als aan 's Rjjks 
schatkist is toegekend inzake de invordering 
van accijnzen. 

Bedingen strijclig met dit artikel zijn nietig. 
9. De volgens dit Hoofdstuk verschuldigde 

belasting wordt, behoudens het in artikel 11 
bepaalde, voldaan door middel van plakzegels, 
ter waarde van de belasting, welke de fabrikant 
aan de factuur hecht en daarna voor herhaald 
gebruik ongeschikt maakt . 

Onze Minister van Financiën kan onder 
door hem te stellen voorwaarden toestaan, dat 
de voldoening van de belasting blijkt door 
middel van een stempel.afdruk op de factuur, 
aangebracht met gebruikmaking van een daar
voor door of nam ens hem goedgekeurde machi-

. ne. Een aldus gestempelde factuur wordt gelijk
gesteld met een gezegelde factuur. 

Het berekende bedrag van de belasting wordt 
zoo noodig afgerond in geheele centen, in dier 
voege, dat een onderdeel van een cent voor een 
geheelen cent wordt gerekend. 

Door Ons worden bij algemeenen maatregel 
van bestuur bepalingen vastgesteld omtrent 
vorm, kleur en waarde van de zegels, de wijze 
van verkrijgbaarstelling en van betaling en de 
WIJZe waarop de zegels moeten worden gebruikt 
en voor herhaald gebruik ongeschikt gemaakt. 

10. De fabrikant, die wegens een levering 
van goederen omzetbelasting is verschuldigd, 
welke moet worden voldaan op de wijze, als 
in artikel 9 is omschreven, is verplicht aan den 
kooper een van het vereischte zegel of stempel 
voorziene factuur uit t e reiken, waarin zijn 
vermeld : dagteekening van de levering, namen 
en woonplaatsen van fabrikant en kooper, 
aard en hoeveelheid van de geleverde goederen 
en de verkoopprij s. De fabrikant is verplicht 
een dubbel van de uitgereikte factuur te be
waren. De nadere voorschriften ter uitvoering 
van dit artikel worden door Ons bij algemeenen 
maatregel van bestuur vastgesteld. 

Onze Minister van Financiën i s bevoegd toe 
t e staan, dat het bewaren van dubbelen van 
facturen wordt vervangen door het houden van 
aanteekening van de afgegeven facturen, vol 
gens de door dien Minister te geven voorschrif
ten. 

11. De bedragen van door fabrikanten 
overeenkomstig artikel 3 verschuldigde belas
ting worden vastgesteld door den inspecteur 
der accijnzen . 

De fabrikanten zijn verplicht de voor de 
vaststelling van die bedragen noodige gegevens 
te verschafl;en . 

De vorige twee leden worden op overeen
komstige wijze toegepast ten aanzien van de 
belasting, die fabrikanten verschuldigd zijn 
wegens leveringen van goederen rechtstreeks 
aan anderen dan fabrikanten, groot- of klein
handelaren . 

De toepassing kan, op verzoek van den fabri
kant, door Onzen Minister van Financiën, 
onder door dezen te stellen voorwaarden,worden 
uitgebreid tot de belasting, die de fabrikant 
verschuldigd wordt wegens leveringen aan 
fabrikanten, groot- of kleinhandelaren. 

In het laatste geval i s de fabrikant niettemin 
verplicht aan den fabrikant, groot- of klein
handelaar een ongezegelde factuur uit t e reiken, 
waarop overigens het voorschrift van artikel JO 
van toepassing is. 

12. De door fabrikanten overeenkomstig 
het vorig artikel verschuldigde bedragen worden 
door den inspec.teur der accijnzen binnen wiens 
ambtskring de fabr ikant is gevestigd, naar den 
grondshg van de in dit l;ioofdstuk vervatte 
bepalingen, vastgesteld in den vorm van een 
aanslag, welke wordt opgelegd na afloop van 
ieder kalenderkwartaal . 

Onze Minister van Financiën kan bepalen , 
dat de aanslag over een ander tijdvak wordt 
vastgesteld. 

Aan de fabrikanten kan de verplichting wor
den opgelegd de gegevens, welke zij ingevolge 
het tweede lid van artikel 11 moeten verschafl:en , 
te verstrekken in den vorm van een aangifte. 

De verdere regelen omtrent de vaststelling 

j 



1933 25 OCTORER (S. 546) 612 

van de aanslagen en het verstrekken van de 
daarvoor benoodigde gegevens worden door Ons, 
bij algemeenen maatregel van bestuur vastge
steld, 

13. De overeenkomstig het vorig artikel 
vastgestelde aanslagen worden door middel van 
gedagteekende kennisgevingen t er kennis ge
bracht van de fabrikanten. 

De aanslagen moeten worden voldaan binnen 
een maand na de dagteekening van de kennis
geving. 

Bij gebreke van betaling zijn de bepalingen 
van toepassing, die in dat geval gelden voor de 
invorderinl! van accijnzen, met dien verstande, 
dat het verzet tegen het dwangbevel niet tegen 
het bedrag of de juistheid van den aanslag kan 
zijn gericht. 

14. De fabrikant, die hezwaar heeft t egen 
een aamlag, hem overeenkomstig artikel 12 
opgelegd, kan binnen een maand na de dagtee
kening . van de hem uitgereikte kennisgeving 
daartegen in beroep komen bij den directeur 
der invoerrechten en accijnzen. Deze doet zoo 
spoedig mogelijk bij een met redenen omkleede 
beschikking uitspra:i,k, waarvan den belang
hebbende een afschrift, aangeteekend per post , 
wordt toegezonden of tegen ontvangbewij s 
wordt uitgereikt. 

15. Van de beslissingen vaQ. den directeur, 
b edoeld in het vorig artikel, staat binnen een 
maand beroep open bjj · de Tariefcommissie, 
b edoeld in artikel 7 der Tariefwet 1924 (Staa ts
blad n°. 568). De artikelen 8, 9 en 10 dier wet 
vinden ten aanzien van dat beroep toepassing. 

Indien de fabrikant niet volledig heeft vol
daan aan de verplichtingen hem opgelegd inge
volge artikel 12 en den daarop gegronden alge
m eenen maatregel van bestuur, wordt de aan
lag, zooals deze laatstel ij k i s vastgesteld, ge-

ha ndhaafd, zoo niet aan de Tariefcommiss ie is 
gebleken, dat en in hoever hij onjuist is. 

16. Door of vanwege Onzen Minister van 
Financiën kan de volgens artikel 12 opgelegde 
aanslag worden verlaagd of vernietigd. 

Onze Minister van Financiën kan teruggaaf 
verleenen van belasting, die door dwaling of 
onwillekeurig verzuim te veel of ten onrechte is 
betaald. ~ 

HOOFDSTUK II. 

Belasting wegens invoer van goederen. 
17. Hij, die goederen rechtstr eeks of over 

entrepot, hier t e lande invoert, met bestemming 
tot verbruik binnenslands, is op grond van den 
invoer van die goederen, een bijzonder invoer
r echt verschuldigd ten bedrage van het in 
artikel 6 genoemde percentage over de waarde 
der goederen, deze laatste berekend onder bij
voeging va,n het invoerrecht volgens de Tarief
wet 1924 (Staatsblad n°. 568). Dit bijzonder 
invoerrecht wordt, eventueel ·naast het gewone 
invoerrecht, geheven op denzelfden voet, als 
ware het in het bij die wet behoorend tarief 
opgenomen, met inachtneming van de volgens 
die wet te verleenen vrijstellingen en van de 
verdere wettelijke bepalingen, welke ten aanzien 
van andere invoerrechten gelden. 

In afwijking van het vorig lid blijven de 
laatste volzin van artikel 16 der voormelde 
Tariefwet en de volgens het bij die wet behoo
rend tarief t e 'verleenen vrijstellingen ten deze 
buiten toepassing. 

Vrijgesteld van het bijzonder invoerrecht 
volgens d it artikel zijn mede de overigens niet 
aan invoerrecht onderworpen in éé n aangifte 
begrepen goederen, waarvan .de waarde niet 
meer bedraagt dan v ij f gulden, en voorts alle 
goederen, vermeld in de bij deze wet gevoegde 
tabel B, welke tabel, wat onderdeel II er van 
betreft, door Ons bij algemeenen maatregel van 
bestuur kan worden aangevuld met andere 
goederen, die niet zonder nadere verwerking of 
bewerking als eindproduct plegen te worden 
afgeleverd of slechts als hulpstof voor de ver
werking of bewerking van goederen worden 
gebezigd. · 

HOOFDSTUK IIT . 

Vrij stellinJ en teruggaaf van belasting. 
18. Vrijgesteld van omzetbelasting zijn: 
1. de leveringen van goederen, vermeld in 

de bij deze wet behoorende, eventueel ingevolge 
artikel 17 aangevulde tabel B; 

2. de leveringen van niet nader verwerkte 
of bewerkte goederen, waarvoor reeds de om
zetbelasting of het in ar tikel 17 bedoelde bijzon
der invoerrecht blijkt te zijn voldaan, indién 
hiervoor geen aanspraak wordt gemaakt op 
teruggaaf. 

W iJ behouden Ons voor bij algemeenen maat
r egel van bestuur vrijstelling van omzetbelas
ting te verleenen bij levering van goederen in de 
gevallen, waarin daarvoor bij invoer uit het 
buitenland de heffing van het in artikel 17 
bedoelde b(jzonder invoerrecht op grond . van 
het eerste lid van dat artikel achterwege zou 
blijven. 

19. Ingevolge door of namens Onzen Mi
nister van Financiën verleende vergunning 
kan een fabrikant grond- en hulpstoffen -
brandstof, electrische energie en verpakkings
middelen hieronder begrepen -, die hij bij de 
verwerking of bewerking van goederen in zijn 
bedrijf noodig heeft, inslaan, zonder dat wegens 
de levering of den invoer daarvan omzetbelas
ting of invoerrecht ingevolge deze wet wordt 
betaald. 

Op overeenkomstige wijze kan een handelaar 
de voor zijn bedrijf benoodigde koopwaren en 
verpakkingsmiddelen zonder betaling van om
zetbelasting of invoerrecht inslaan . De hande
laar wordt dan in den zin van deze wet als de 
fabrikant van de aldus ingeslagen goederen 
beschouwd . 

Hij aan wien een vergunning als bovenbedoeld 
is verleend, is gehouden voor elke aldus te b e
trekken partij goederen een gedagteekende 
bestelorder in dubbel a f te geven, vermeldende 
zijn ·naam en woonplaats en die van den leve
rancier der goederen, benevens aard en hoeveel
heid van de goederen. Een exemplaar van de 
bestelorder wordt door den leverancier bewaard 
en op dezelfde wijze behandeld als het dubbel 
van een in artikel 10 bedoelde factuur. Indien 
het ingevoerde goederen betreft, wordt één 
exemplaar van de bestelorder, waarin is aange
duid op welke goederen de order betrekking 
heeft, bij de aangifte ten invoer overgelegd. 

Het tweede exemplaar van de bestelorder 
wordt door den ontbieder dadelijk na ontvangst 
van de goederen gezonden aan den inspecteur 
der accijnzen, binnen wiens ambtskring zijn be
drijf gevestigd is. 

Genoemde inspecteur kan het recht om 
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overeenkomstig dit artikel ~oederen in te slaan 
aan dengene, die naar ziJn oordeel hiervan 
misbruik maakt of eenig voorschrift van deze 
wet heeft overtreden, voor bepaalden of onbe
paalden tijd, ontzeggen. Aan den belanghebben-' 
de staat tegen een zoodanige ontzegging beroep 
open op Onzen Minister van Financiën. 

20. Van belasting, welke overeenkomstig 
Hoofdstuk I is betaald, wordt teruggaaf ver
leend: 

1. Ten aanzien van bedragen, welke zijn 
betaald over verkoopprijzen van goederen, die 
door den kooper zijn geweigerd en door den 
fabrikant zijn teruggenomen. 

2. Ten aanzien van bedragen of gedeelten 
van bedragen, welke zijn betaald over verkoop
prijzen van goederen, die in ongebruikten staat 
door den fabrikant van den kooper worden 
teruggenomen, voorzoover deze kooper de 
goederen had aangeschaft met bestemming voor 
wederverkoop. 

3. Ten aanzien van bedragen, die betrekking 
hebben op een na de levering door den fabrikant 
aan den koopC'r toegestane vermindering van 
den koopprijs. 

De termijnen, binnen welke de in het eerste 
lid van dit artikel bedoelde teruggaven moeten 
worden gevraagd. alsmede de verdere voorschrif
ten noodig ter uitvor.ring van deze bepaling, 
worden door Ons bij algemcenen maa~regel van 
bestuur vastgesteld. 

21. Ten aanzien van goederen, die uit het 
vrije verkeer naar het buitenland worden 
uitgevoerd of in een entrepot van buitenlandsche 
goederen worden opgeslagen, wo1·dt aan den 
uitvoerder of den entrepositaris teruggegeven 
het bedrag, dat blijkens door hem overgelegde 
bescheiden wegens omzetbelasting, of invoer
recht ingevolge deze wet, van die goederen of 
van de voor de verwerking of bewerking daarvan 
verbruikte grond- ·en hulpstoffen is voldaan. 

Gelijke teruggaaf wordt aan fabrikanten 
verleend van bedragen, die wegens omzetbe
lasting of invoerrecht als bovenbedoeld zijn 
betaa.]d voor door hen ingeslagen goederen, voor 
zoover zij deze goederen op den voet van artikel 
2 hebben afgeleverd of als grond- of hulpstof hij 
de verwerking of bewerking van aldus afgelt
verde goederen hebben verbruikt. 

Door Ons worden bij algemeenen maatregel 
vau bestuur bepalingen vastgesteld t er uitvoe
ring van dit artikel. 

Daarbij kan tevens een regeling worden 
getroffen omtrent het verleenen van teruggaaf 
van omzetbelasting of bijzonder invoerrecht 
naar een algemeenen maatstaf, ter vervanging 
van teruggaaf naar den in het eerste lid van 
dit artikel genoemden maatstaf. 

Eveneens kan daarbij een rege ling worden 
getroffen, krachtens welke door of namens Onzen 
Minister van Financiën aan hen, die een klein 
gedee:te van de door hen verkocht wordende 
goederen zelf vervaardigen uit grondstoffen, 
waarvan omzetbelasting is voldaan, in de plaats 
van teruggaaf op den voet van het tweede lid 
van dit artikel, vrijstelling van omzetbelasting 
wordt verleend wegens de aan particulieren 
a.fgeleverde goederen . 

22. Ieder die bezwaar heeft tegen een be 
sl issing, welke is genomen ter uitvoering van de 
ar tikelen 20 en 21, kan daartegen in beroep 
komen bij den directeur dn invoerrechten en 

accijnzen en van diens beslissing bij de Tarief
commissie, bedoeld in artikel 7 der Tariefwet 
1924 (Staatsblad n°. 568). 

De regelen omtrent de toepassing van het 
in het vorig lid bedoelde beroepsrecht worden 
door Ons bij algemeenen maatregel van bestuur 
vastgesteld. 

HOOFDSTUK IV. 
Bijwndere verplichtingen. 

23. Fabrikanten, groot- en kleinhandelaren 
zijn verplicht de aan hen op grond van artikel 10 
uitgereikte facturen in te schrijven in een daar

'voor bestemd register. Gelijke verplichting be
staat voor fabrikanten ten aanzien van de in
schrijving van dubbelen van op grond van ge
noemd artikel door hen uitgereikte facturen. 

Onze Minister van Financiën stelt de bepa
lingen vast ter uitvoering van het eerste lid v~!1 
dit artikel. Genoemde Minister is bevoegd afw1J 
king van de bepalingen van dat lid toe te staan. 

24. De in het vorig artikel bedoelde personen 
zijn gehouden van alle bescheiden, welke hun 
boekhouding uitmaken, met inbegrip van de m 
het voorgaand artikel bedoelde registers, fac
turen en dubbelen van facturen, inzage te ver
leenen aan ambtenaren, die zijn voorzien van 
een machtiging van den inspecteur der accijn
zen, binnen wiens ambtskring de inzage wordt 
verlangd. 

25. De r egisters, facturen en dubbele,, van 
facturen, welke voor de toepassing van deze wet 
moeten worden gehouden en afgegeven, moeten 
worden bewaard gedurende twee jaren na den 
eersten Januari, die volgt op de afsluiting van 
de registers of op de dagteekenir1g van de fac
turen en dubbelen van facturen. 

Bij staking ofoverdrachtvaneenouclerneming 
kunnen evenbedoelde stukken eerder worden 
opgeruimd, na verkregen vergunning van den 
inspecteur der accijnzen. 

26. De fabrikant, groot- of kleinhandelaar, 
die in deze hoedanigheid als kooper is betrokken 
bij een levering van goederen waarvoor de 
verkooper omzetbehisting verschuld igd is, is 
gehouden, indien hij niet binnen twee maanden 
na den dag van de levering een overeenkomstig 
artikel 10 opgemaakte factuur heeft ontvangen, 
daarvan binnen een week, na afloop van ge
noemden termijn van twee maanrlen, aangifte 
te doen bij den inspect eur der accijnzen, binnen 
wiens ambtskring hij gevestigd is. 

27. De verplichtingen, welke bij of krach
tens deze wet zijn opgelegd aan natuurlijke 
p ersonen, gelden evenzeer ten aanzien van 
naamlooze 'vennootschappen, coöperatieve ver
eenigingen of andere rechtspersoonlijkhC'id be
zittende vereenigingen en stichtingen . 

HOOFDSTUK V. 

Navordering van belastirirJ . 
28. Indien den inspecteur der accijnzen 

blijkt, dat een binnen ziin ambtskring gevestigd 
persoon niet of niet volledig de door hem ver
schuldigde omzetbelasting heeft voldaan, of 
wel dat het overeenkomstig artikel .ll vastge
stelde bedrag te zijnen aanzien te laag is be
paald, legt h ii, onverminderd het instellen van 
bekeuring, indien daartoe aanleiding bestaat, 
den belastingplichtige een aanslag op, waarvan 
het bedrag het tienvoud van hetgeen naar de 
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hem ten dienste staande gegevens te weinig is 
betaald of gevorderd, niet overtreft. Afschrift 
der beschikking van den inspecteur, waarbij 
deze aanslag wordt opgelegd, wordt den be
langhebbende aangeteekend per post toegezon
den of tegen ontvangbewijs aan hem uitgereikt. 
De beschikking wordt gemotiveerd. 
. De aldus verhoogde belasting is van den 

tienden dag na dien der verzending of uitreiking 
van het afschrift der beschikking vorderbaar. 
Bij gebreke van betaling zijn de bepalingen van 
toepassing die in dat geval gelden voor de in
vordering van accijnzen, met dien verstande, 
dat verzet tegen het dwangbevel niet tegen het 
bedrag of de juistheid van den aanslag kan zijn 
gericht. 

29. Ten aanzien van den in het eerste lid 
van artikel 28 bedoelden aanslag vinden de 
artikelen 14 en 15 overeenkomstige toepassing, 
met dien verstande, dat de Tariefcommissie 
alleen heeft te beslissen over het bedrag, waarop 
de enkelvoudige belasting moet worden vast
gesteld. 

Voorts is ten aanzien van dien aanslag het 
eerste lid van artikel 16 van toepassing. 

• HOOFDSTUK VI. 

Strafbepalingen en slotb,71alingen. 
30. Hij, die niet voldoet aan een verplich

ting, opgelegd bij een der artikelen 10 en 11 
en hij, die op den voet van artikel 19 goederen 
betrekt, die niet voor zijn bedrijf bestemd zijn 
of tenvijl hem het aldus betrekken van goederen 
niet is toegestaan, wordt gestraft met een geld
boete van ten hoogste duizend gulden. 

Met een gelijke geldboete wordt gestraft hij 
die op den voet van artikel 19 goederen levert 
aan of ten invoer aangeeft ten behoeve van 
iemand, van wien hij weet of redelijkerwijze had 
behooren te vermoeden, dat die goederen niet 
voor diens bedrijf bestemd ziJn of dat aan hem 
het betrekken van goederen op den voet van dat 
artikel niet is toegestaan. 

31. Hti, die niet voldoet aan een verplich
ting, opgelegd bij een der artikelen 19, 23, 24, 
25 en 26 wordt gestraft met een geldboete van 
ten hoogste vijfhonderd gulden. 

32. 1Iet doen van hetgeen bij een ingevolge 
deze wet uitgevaardigden algemeenen maatregel 
van bestuur is verboden of het niet doen van 
hetgeen bij een zoodanigen algemeenen maat
regel van bestuur is voorgeschreven wordt ge
straft met een geldboete van ten hoogste honderd 
gulden. 

33 Indien een bij deza wet strafbaar ge
steld feit wordt begaan door of vanwege een 
naamlooze vennootschap, een coöperatieve 
vereeniging of andere rechtspersoonlijkheid 
bezittende vereeniging of een stichting, wordt 
de strafvervolging ingesteld en de straf uitge
sproken tegen de leden van het bestuur. 

Geen straf wordt uitgesproken tegen den 
bestuurder, van wien blijkt, dat het feit buiten 
zijn toedoen is begaan. 

34. De bij de artikelen 30 en 31 strafbaar ge
stelde feiten worden beschouwd als misdrijven, 
behalve voor de toepassing van de artikelen 57 
en 58 van het Wetboek van Strafrecht, in de 
plaats waarvan wordt toegepast hetgeen in 
artikel 62, eerste lid, van dat Wetboek voor 
overtredingen is bepaald. 

De ingevolge artikel 32 strafbaar gestelde 
feiten worden als overtredingen beschouwd. 

35 . De feiten, strafbaar ingevolge deze wet, 
worden vanwege Onzen Minister van Financiën 
vervolgd. De verdachte kan door of vanwege 
Onzen genoemden Minister tot transactie wor
den toegelaten . 

De inzake invoerrechten en accijnzen gelden
de bepalingen, voor het geval van wanbetaling 
van geldboete, zijn ook voor de toepassing van 
deze wet van kracht. 

36 . Met het opsporen van de feiten, straf
baar ingevolge deze wet, zijn mede belast de 
ambtenaren der directe belastingen, invoer
rechten en accijnzen en die der registratie en 
domeinen. Zij maken van hun bevinding proces
verbaal op, waarvan een afschrift aan den 
verdachte wordt uitgereikt. 

De opsporingsambtenaren hebben, zoo noodig 
met behulp van den sterken arm, toegang tot 
alle panden en terreinen, waarin of waarop, naar 
hun redelijk vermoeden, voonverpen aanwezig 
zijn, die tot ontdekking van een overt reding 
van een bij of krachtens deze wet strafbaar 
gestelde bepaling dienstig kunnen zijn. 

Tot woning dienende lokalen t reden zij tegen 
den wil van den bewoner niet binnen dan voor
zien van een schriftelijke lastgeving van den 
burgemeester of den kantonrechter. De last
geving wordt- niet geweigerd dan met opgaaf 
van redeoon. Van een onderzoek op dezen voet 
maken de ambtenaren proces-verbaal op, waar
van binnen tweemaal 24 uren aan den bewoner 
een afschri~t wordt uitgereikt. 

37. In de Tariefwet 1924 (Staatsblad n°. 568), 
laatstelijk gewijzigd bij de wet van 21 Decem
ber 1932 (Staatsblad n°. 634), worden de volgen
de wijzigingen aangebracht: 

Aan artkPl 1 worden twee nieuwe leden 
toegevoegd, luidende : 

Onafhankelijk van de belastbaarheid of 
vrijstelling van goederen volgens het tarief 
wordt het hierna genoemde invoerrecht, als 
ware dit mede in het tarief opgenomen, geheven 
van alle goederen, behalve van die welke naar 
Ons oordeel hier te lande niet of niet noemens
waard worden voortgebracht en welke zijn 
opgenomen in een door Ons bij algemeenen 
maatregel van bestuur vastgestelde lijst, t e 
weten: 

a. een invoerrecht van twee percent der 
waarde voor de bij vervaardiging binnenslands 
m et een omzetbelast-ing van tien percent belaste 
goederensoorten ; 

b. een invoerrecht van één percent der 
waarde voor de overige goederensoorten. 

Het in het vorig lid bedoelde invoerrecht 
wordt niet geheven van overigens niet aan 
invoerrecht onderworpen in één aangifte begre
pen goederen, waarvan de waarde niet meer 
bedraagt dan vijf gulden . 

Aan artikel 42 wordt een nieuw lid toegevoegd 
luidende: 

Bij elke latere instelling, wijziging of afschaf
fing van een invoerrecht vinden de voorgaande 
leden van dit artikel bij het in werking treden 
van die verandering overeenkomstige toepassing. 

38. Voor de toepassing van artikel 45 van 
de Tabakswet 1921 (Staatsblad n°. 712) mag de 
kleinhandelsprijs van tabaksfabrikaten worden 
overschreden met een bedrag gelijk aan de 
betaalde omzetbelasting of aan .het betaalde 
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bijzonder invoerrecht, met dien verstande dát 
onderdeelen van een cent naar boven mogen 
worden afgerond tot een geheelen cent. 

39. Onverminderd het bepaalde in artikel 8 
is ieder die ingevolge een vóór de inwerkingtre
ding van deze wet gesloten overeenkomst ver
plicht is goederen te leveren of een werk uit te 
voeren, waarbij door hem gekochte goederen 
worden verbruikt, bevoegd hetgeen van hem, 
als kooper van die goederen wegens omzetbe
lasting of invoerrecht ingevolge deze wet 1s 
gevorderd, op den voet van genoemd artikel 8 
terug te vorderen van dengene aan wien hij de 
goederen moet leveren of h·et werk moet op
leveren. 

40. Deze wet kan worden aangehaald als: 
Omzetbelastingwet 1933, met vermelding van 
het nummer van het Staatsblad, waarin z\j is 
opgenomen. 

Zij treedt in werking met ingang van een 
door Ons te bepalen dag. 

Zij vervalt met ingang van den eersten 
Januari 1939, behalve ten aanzien van de reede 
verschuldigde belasting en begane strafhare 
feiten. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 25sten 

October 1933. 
WILHELM INA. 

Dr Minister van Financiën, 0 u tl. 
(Uilgeg. 7 Nov. 1933.) 

TABEL A. 

GOEDERENSOORT. 

] . Aardewerk, porselein en siervoorwerpen, 
te weten: 

l. Aardewerk en porselein voor huishoude
lijk gebruik, indien dit is gedecoreerd met aan
wending van matgoud (zoogenaamd poleer-
goud), zilver of platina. 1 

II. Serviezen van aardewerk en porselein 
in hun geheel of bij gedeelten, indien de verkoop
prijs of de waarde meer bedraagt dan : 

f 22.50 voor een geheel ontbijtservies van 
19 deelen, als: 
4 zuurschalen à f 1 . . . . . 
1 dozijn platte borden . . . . 
2 botervlootj es met klok à f 3.15 

. f 4.-
8.-
6.30 
4.20 1 ovale broodbak . . . . . . . . . . 

J 9 stuks . . . . . . . . . . . . . . f 22.50 
f 15 voor een geheel koffie- of 

t heeservies van 16 deelen, als: 
1 koffie- of theepot . 
1 suikerpot 
1 melkkan ... 
1 spoelkom 
1 doz.ijn kopr,en en schotels . 

16 stuks . . . . . . . . . 

een geheel 

. f 3.20 
1.50 
0.90 
1.-
8.40 

.. f 15.-
f 100.- voor een geheel eetservies van 67 

deelen, als: 
van meer dan 

.. f 10.
van meer dan 

20.-

1 dozijn diepe borden 
21 cm middel4jn .. 

2 dotjjn platte borden 
21 cm middellijn . . 

1 doz.ijn platte borden van 21 cm mid-
dell:tjn of daarbeneden. . . . . . 8.-

4 groentenschalen à f 4.50. . . . . . 18.-

2 vruchtenschalen à f 3.50 7.-
1 slakom. . . . . . . . . 4.-
2 sauskommen à 3.50. . . 7.-
1 ovale schotel boven 32 cm lengte · . . 3.50 
2 ovale schotels van 32 cm lengte of 

daarbeneden à f 1.75 . . . . . 3.50 
1 ronde platte schotel. . . . . . 1.50 
1 ronde diepe schotel met vergiet 5.50 
1 soepterrine . . . . 8.-
4 zuurschalen à f l . . . 4.-

67 stuks ...... f 100.-
III. Koppen en schotels van meer dan 

f 8.4-0 per dozijn_, of 'voor zoover afzonderlijk 
ingevoerd koppen van meer dan f 5 per dozijn 
en scho.tels van meer dan f 3.40 per dozijn. 

IV. Siervoorwerpen en versierde voorwer
pen voor huishoudelijk gebruik, te weten : 
beelden en beeldgroepen, met uitzondering van 
beeldhouwwerken,die niet als massa-producten, 
maar als kunstwerken zijn aan te merken, 
vazen, bloemzuilen, kandelaars, cachepots. 
drijfRchalen schoorsteengarnituren, bonbon
nières, brûle-parfums, wandborden, tegel-ta
bleaux in houten lijst, een en ander voor zoover 
die voorwerpen geheel of gedeeltelijk zijn ver
vaardigd van aardewerk, porselein, majolica, 
terracotta, glas, kristal, albast, galaliet, spek
steen, messing, koper, brons, tin, compo itie
metaal, nieuw-zilver of andere metalen of legeo
ringen of uit nog andere grondstoffen, dan wel 
vernikkelrl, verzilverd, vere;uld of op welke 
andere wijze ook versierd ziJn, voor zoover die 
voorwerpen een prij s van f 10 te boven gaan. 

Noot. Koppen en schotels , kannen en hun 
deksels, en andere voorwerpen welke te zamen 
plegen te worden verkocht, zijn voor de toe
passing van dezen post als een en kei voorwerp 
te beschouwen. 

Voor ieder der sub II opgenoemde voor
werpen bes] ist 'de daarachter genoemde prijs 
omtrent de belastbaarheid, indi en zij t,iet in 
den vorm van een volledig servies van het 
claargenoemde aantal stuks worden ingevoerd. 

2. Beenbeschermers voor sportbeoefening. 
3. Brandkasten, kluisdeuren, safeloketten . 
4. Cricketbats en -wickets. 
5. Dassen, shawls, kousen en sokken, zak

doeken en pochetten, geheel of gedeeltelijk 
vervaardigd van natuurzijde. 

6. electrisch gedreven tafel-, wand- ring- , 
plafondvleugelventilatoren en andere electrisch 
gedreven vleugelventilatoren, een en ander 
wanneer de vleugels zijn vervaardigd uit alumi
nium of hout of wanneer de vleugeldiameter 
500 millimeter of minder is. 

7. Electrische kookapparaten en brood
roosters. 

8. Electrischeklokken, pendules en wekkers. 
9. Fonografen, gramofonen en hiermede 

gelijk te stellen toestellen, alsmede hun toebe
hooren, zooals muziekrollen, platen en muziek
naalden. 

10 Fotografietoestellen ingericht voor op
namen van geen grooter formaat dan van 
9 x 12 cm of daarmede gelijkstaand oppervlak; 
fotografische lenzen met een brandpuntsafstand 
van niet meer dan 15 cm. Onbelichte gevoelige 
platen en films voor opnamen van geen grooter 
formaat clan van 9 x 12 cm, of daarmede gelijk-
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staand oppervlak, met uitzondering van bios
coopfilms en van Röntgenfilms. 

Noot. Fotografische camera's met inge
bouwde kleurenfilters, ingericht voor het ge
lijktijdig of achtereenvolgend vervaardigen 
van drie negatief-opnamen van eenzelfde 
onderwerp, behooren evenmin als benoodigd
heden, kennelijk bestemd voor kleuren-foto
grafie, tot dezen post. 

ll. Gobelins en gobelindoek; goudleerbe
hang en voorwerpen in de samenstelliug waar
van goudleder is gebezigd ; voorts andere 
behangsels en behangselranden, waarvan de 
verkoopprijs of de waarde onderscheidenlijk 
meer bedraagt dan f 0.25 of f 0.50 per m2 • 

12. Haarden, met uitzondering van vul
haarden en gashaarden; voor installaties voor 
centrale verwarming benoodigde onderdeelen, 
te weten : ketels, reservoirs, branders en radia
toren. 

13. Handschoenen, met uitzondering van 
wanten, wollen, halfwollen, katoenen, asbest 
en gummihandschoenen. 

14. Rand- en kruisbogen en pijlen . 
15. Hangmatten en voetzakken. 
16. Horloges van goud of platina, of met 

beide of één van beide me•.alen samengesteld. 
17. Jachtwapenen en munitie daarvoor. 
18. Kano's, gieken, wherry's en opvouwbare 

booten, zoomede andere booten en bootjes, 
welke een gewi<Jht hebben van 100 kilogram of 
minder. 

19. Kant en kantstoffen met de hand ge
maakt, of waarop of waarin metaaldraden ter 
versiering zijn aangebracht of verwerkt. 

20. Karpetten kleeden, tapijten, loopers, 
voor zoover de verkoopprijs of de waarde p er 
m• f 4.80 overtreft. 

21. Kaviaar. 
22. Kioderautomobielen, bokkewagens en 

andere kinderspeelwagens, voor zoover de 
verkoopprijs of de waarde f 5 of meer bedraagt. 

23. Kinderspeelgoed, door eleotriciteit te 
bewegen. 

24. Kleeding (boven- en onderkleeding), 
geheel of gedeeltelijk vervaardigd van natuur
zijde, tenzij de natuurzijde uitsluitend als 
voering is gebezigd ; voorts de uit natuurbont 
vervaardigde of daarmede gevoerde kleeding
stukken en hoofddeksels. 

25. Koelkasten met een inhoudsruimte 
buitenwerks van ten hoogste 2 m3 ., te meten 
zonder inbegrip van buiten den kastromp uit
stekende randen, enz. 

26. Koellichamen en -apparaten voor koel
kasten, tot en met een gewicht van 15 kilogram. 

27. Lederen koffers, lederen sigarenkokers, 
zakportefeuilles , vervaardigd uit leder van 
krokodillen, hagedissen, slangen of andere 
reptielen, benevens toiletgarnituren, reisne
cessaires en damestasschen. 

28. Lijfsieraden. 
29. Luidsprekers en de hoofddeelen hiervan, 

zooals de bekrachtiging voor eleotro-dynamische 
luidsprekers, de magneetsystemen, schalen of 
eonen, chassis en kasten voor luidsprekers. 

30. Meubelen gP.heel of grootendeels ver
vaardigd uit, palis~anderhout, ~ederhout, ebben-

hout, notenhout, wortelnotenhout of rozenhout, 
alsmede ingelegde meubelen. 

31. Miniatuur stoommachines. 
32. Moffen. 
33. Parapluies, parasols én wandelstokken, 

voor zoover de verkoopprijs of de waarde 
onderscheidenlijk meer bedraagt dan f 5, f 5 
en f 1.50. 

34. Parketvloeren van 10 millimeter dikte 
en daarboven, rubbervloeren, inlaid-, graniet-, 
houtnerf-, vilt-, of ander linoleum, benevens 
andere vloerbedekkingen waarin kurk of rubber 
is verwerkt, met uitzondering alleen van lino
leum beneden 4 millimeter dikte. 

35. R'l.dio-, versterker- en gelijkrichtlam
pen, al dan niet in radiotoestellen of in andere 
voorwerpen gemonteerd, met uitzondering van 
lampen, welke kennelijk als radio-zendlampen 
bestemd zijn. 

36. R 1,diotoestellen met in- of aangebouwde 
gramofonen of luidsprekers en de kasten hier
voor. 

37. Roeiriemen met omgebogen blad en 
pagaaien. 

38. Rijzadels. 
39. Schermmaskers. schermsabels, -floret

ten en -degens. 
40. Schoenen, laarzen, muilen en pantoffels, 

waarvan de buitenzijde der schacht ( de schoen
neus niet medegerekend) geheel of grootendeels 
is vervaardigd uit leder van krokodillen, 
hagedissen, slangen of andere reptielen, uit 
verguld of verzilverd leder, uit zijde of uit satijn. 

41. Sigarenaanstekers (zoowel elPctrische 
als andere). 

42. Sigaren- en sigarettenkokers van edel 
metaal. 

43. Smoking-, rok- en galakleeding. 
44. Sport- en schermhandschoenen, boks

handschoenen. 
45. Tennisrackets, golf-, bandy- en hockey

stokken. 
46. Tennisracketpersen en -hoezen. 
47. Toiletveeren, en andere modewaren van 

veeren. 
48. Toilet- reuk-, mond- en tandwaters 

(alle niet als gedist,illeerd belast ); · bad- en 
voetbad-extracten, haarkleurmiddelen en nagel
lak, zoomede huid- en haarpoeder, pommades. 
kosmestiek, huidcrêmes en huidpasta's, blan
ketsel, rouge, lippenstiften en andere dergelijke 
toilethulpmiddelen en toiletbenoodigdheden, 
schoonheidsmiddelen en de voor een en ander 
bestemde, daarmede a l dan niet gevulde doos
jes, etuis en de rgelijke. 

49. Tooneelkijkers, binocles, faces à main. 
50. Vleugelpiano's, pianola's, phonola's en 

andere mechanische piano's, alsmede haar 
toebehooren, als muziekrollen en platen. 

51. Voorwerpen vervaardigd uit of samen
gesteld met agaat, barnsteen, ivoor, jaspis, 
koraal, marmer, parelmoer of schildpad, met 
uitzondering van instrumenten, werktuigen en 
gereedschappen en van meubelen, alsmede van 
beeldhouwwerken, die niet als massa-producten, 
maar als kunstwerken zijn aan te merken. 
52. Vulpenhouders en vulpotlooden vai;i. zilver 
of goud. 

53. Waaiecs voor handgebruik. 
54. IJsemmPfS en andere toestell<c'n tot 
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bereiding van ijs, tot en met een gewicht van 
12 kilogram. 

Noot. Bij de heffing der .belasting en van 
het bijwnder invoerrecht van de goederen del' 
tabel welke geheel of gedeeltelijk uit goud, 
uit zilver of uit die beide metalen bestaan, 
wordt in den verkoopp1·ijs, respectievelijk i11 
de waarde, de belasting der gouden en zil 
veren werken, welke van de goedernn ver
schuldigd is of reeds voldaan is, niet begl'epen. 

TABEL B. 

GOEDERENSOORT. 

Aardappelen . 
Bloembollen. 
Bloemen, versche. 
Brood. 

1. 

Dag- en weekbladen en tijdschriften; boeken. 
Diamanten en andere edelsteenen en half-

edelsteenen (ongezet) . 
Dieren, doode en levende. 
Eieren in de schaal. 
Gas, electrische energie of petroleum, bestemd 

voor verlichting van openbare wegen, straten 
en pleinen. 

Geneesmiddelen, voor zooverop recept verstrekt. 
Geschut, waaronder te begrijpen: mitrailleurs . 
Goud, gemunt en in baren, alsmede munten in 

zilver of onedel metaal van het R ij k of de 
Overzeesche Gewesten. 

Granaten en handgranaten. 
Granen, waaronder boekweit. 
Gras, hooi en stroo. 
Groenten, versche en gezouten. 
Klompen. 
Margarine. 
Meststoffen, natuurlijke en kunstmatige. 
Peulvruchten, versch of enkel gedroogd. 
Planten, heesters en hoornen. 
Projectielen voor geschut. 
Rund- en varkensvet. 
Turf. 
Versch en gezouten spek. 
Water. 
Zout (geraffineerd). 

Aardappelmeel . 
Afval, zoomede niet zonder nadere bewerking 

bruikbaar zijnde resten van goederen. 
Beenderen. 
Beenderenmeel. 
Beetwortelen. 
Boomschors. 
Cacaoboonen. 
Copra. 
Electrische energie voor industrieele, landhouw
en bemaUngsdoeleinden. 
Griendhout. 
Grondnoten, onbewerkte, ook indien ontdaan 

van dop. 
Houtcellulose in bladen of vellen, houtpap. 

houtpulp, houtslijp en houtstof. 
Hout in stammen of takken hoogstens vierkant 

behakt of bezaagd (zoogenaamd wankant) . 
Huiden en vellen, versch of enkel gezouten of 

gedroogd. 
Leder. 
)foei en bloem van granen. 

Melk, versche en karnemelk. 
Metaalertsen. 
Melasse. 
Natuursteen, zooals deze uit de groeve komt of 

welke geen verdere bewerking heeft onder
gaan dan bezagen met de draadzaag of grove 
bewerking met den puntbeitel. 

Ongebrande koffie. 
Plantaardige looistoffen. 
Ruwe katoen (grondstof voor spinnerijen). 
Ruwe wol, al dan niet gewas cben. 
Ruwe plantaardige en dierlijke oliën en vetten . 
Ruwe rubber, caoutchouc en gutta-percha in 

vellen . 
Ruwe kurk. 
Ruwe walvischbaarden. 
Ruwe plantenvezels (vlas, hennep, jute. enz.). 
Ruw zout. 
Schelpen. 
Sojaboonen. 
Tabak in rollen of bladen en niet gekorven 

ongeplette tabaksstelen. 
Veevoeder. 
IJzer, koper, tin, zink, lood, nikkel en alumini

um, zoomede alliages en mengsels welke 
geheel of hooidzakelijk uit deze metalen be
staan: 
a. ruw in schuitj es, gietelingen, blokken, 

koeken, klompen of korrels ; 
b. voorgesmeed, voorgewalst of in anderen 

voorbewerkten vorm, als: blooms, ingots, 
knuppels, slabs, hlokkPn of koeken. 

Zaden. 
Zand . 

s. 547. 

26 October 1933. BESLUIT, houdende alge
meene voorschriften ter voorkoming van 
nadeel door de iepenziekte en den grooten 
en kleinen iepenspintkever. 

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

Economische Zaken van 19 October 1933, Di, 
rectie van den Landbouw, n°. 12588, 2e Af
deeling Dom.; 

Gelet op artikel 3 der Boschwet 1922; 
Overwegende, dat het Ons wenschelijk voor

komt de algemeene voorschriften ter voor
koming van nadeel door de iepenziekte (Gra
phium ulmi Schwarz) en den grooten en 
kleinen iepenspintkever (Scolytus scolytus F 
en Scolytus multistriatus Mrsh .) te wijzigen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met intrekking van Ons besluit van 28 

Maart 1931 (Staatsblad n°. 136), zooals dit 
is gewijzigd bij Ons besluit van 26 September 
1933 (Staatsblad n°. 494) te bepalen: 

Art. 1. De gebruiksgerechtigde van iepen, 
welke door Onzen Minister van Economische 
Zaken zijn aangewezen als stervende of als 
reeds gestorven, is verplicht, binnen een door 
dien Minister te bepalen termijn, die iepen 
te vellen en de schors onschadelijk te maken 
door deze, volgens de aanwijzingen van ge
noemden Minister, te verbranden of op an
dere wijze te behandelen. 

2. 1. Het is verboden tusschen 1 April en 
1 October iepenhout te laten liggen , opgesta
peld te houden of te vervoeren. 

Onze voornoemde Minister i bevoegd var. 
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zoodanig verbod geheel of gedeeltelijk en al 
dan niet voorwaardelijk ontheffing te ver
leenen. 

2. Dit verbod is niet toepasselijk op: 
a. geheel ontschorst hout; 
b. hout met een doorsnede kleiner dan 7 

centimeter of afkomstig van stammen of tak
ken met een doorsnede, kleiner dan 7 centi
meter; 

c. hout, dat onder water ligt; 
d. hout, waarvan de schors in haar geheel 

met timmermanscarbolineum is bestreken of 
op andere door Onzen voornoemden Minister 
te bepalen wijze is behandeld. 

Onze Minister van Economische Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
de Algemeene R ekenkamer. · 

's-Gravenhage, den 25sten October 1933. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken, 
T. J . Vers c h u u r. 

(Uitgeg. 3 November 1933.) 

s. 548. 

25 Octobe,· 1933. BESLUIT tot wijzig ing van 
het Koninklijk beslu it van den 19den 
Augustus 1926 (Staatsblad n °. 309) , aan
gevuld bij Koninklijk beslui t van den 
llden April 1933 (Staatsblad n°. 168) , 
ter vaststelling van de examengelden, be
doeld in artikel 81 der middelbaar-onder
wijswet, zooals d it is gewij zigd bij de wet 
van 30 Juli 1926 (Staatsblad n°. 245). 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 19 
October 1933, n° . 12176, afdeeling Voorberei
dend Hooger en Middelbaar Onderwijs ; 

Overwegende, dat het wenschelijk is artikel 
I van Ons besluit van den 19den Augustus 
1926 (Staatsblad n°. 309) , aangevuld bij Ons 
besluit van den llden April 1933 (Staatsblad 
n°. 168) te wijzigen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepal en: 
Artikel I van Ons besluit va n den 19den 

Augustus 1926 (Staatsblad n °. 309), aange
vuld bij Ons besluit van den llden April 1933 
(Staatsblad n°. 168), wordt gelezen als volgt: 

" Zij, die aan het examen te r verkrijging 
van een akte van bekwaamheid voor middel
baar schoolonderwijs '\Yensch e n deel te nemen, 
storten te voren bij den voorzitter der com
miss ie een bedrag van: 

éénhonderd en twintig gulden, voor eene der 
akten B , vermeld in de artikelen 70, 71 en 72 
der middel baar-onderwijswet; 

tachtig gu lden voor eene der akten A , ver
meld in de artikelen 70, 71 en 72, of voor 
eene der akten, vermeld in de artikelen 74 en 
75 der m iddelbaar-onderwijswet ; 

veertig gulden, voor eene der akten, ver
meld in de artikelen 76 en 77 der middelbaar
onderwijswet (met uitzondering van de akte 
voor het schoonschrijven), echter met dien 
verstande, dat voor hen, di e examen afleggen: 

voor de akte K V (hoogere wiskundei, be
doeld in het Koninklijk besluit van 2 Fe-

hr uari 1864 (Staatsblad n°. 8), zonder in het 
bezit te zijn van de a kte K I (wiskunde ), 
bedoeld in dat besluit, 

voor de akte K VI (hoogere mechanica), 
bedoeld in dat besluit, zonder in het bezit te 
zijn van de akte K II (mechanica), bedoeld in 
dat besluit, of 

voor de akte B in eene der Fransche, En
gelsche en Hoogduitsche talen, bedoeld in 
artikel 4 der wet van 25 April 1879 (Staats
blad n °. 87), zonder in het bezit te zijn van 
de akte A voor die taal, bedoeld in dat arti
kel , of 

voor de akte M B (teckenen), bedoeld in 
het Koninklijk besluit van 29 November 1932 
(Staatsblad n°. 566), zonder in het bezit te 
zijn van de akte M A voor dit vak, bedoeld 
in dat besluit, de te storten som tachtig gulden 
bedraagt; 

vijftien gulden voor de akte schoonschrijven. " 
Dit beslui t treedt in werking op 1 Januari 

1934. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, fietwelk in het Staatsblad zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan de Algemeene R eken
kamer. 

's-Gravenhage, den 25sten October 1933. 

s. 549. 

WILHELMINA. 
De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en W etenschappen, 

Marc ha n t. 
(Uitgeg. 10 No v. 1933. ) 

25 October 1933. BESLUIT tot aanvulling 
van het Jam- en limonadebesluit (Staats
blad 1924, n° . 97), laatstelijk gewijzigd 
bij Koninklijk besluit van 26 Juli 1932 
(Staatsblad n°. 413). 

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

Sociale Zaken van 24 J uli 1933, n°. 580 D ., 
Afdeeling Volksgezondheid; 

Gelet op de artikelen 14 en 15 der Waren
wet (Staatsblad 1919, n°. 581); 

Gezien het J am- en limonadebesluit (Stactts
blad 1924, n°. 97), laatstelijk gewijzigd bij 
Ons besluit van 26 Juli 1932 (Staatsblad n°. 
413); 

Gezien het advies van de Commissie, be
doeld in a rtikel 17 der Warenwet (Staatsblad 
1919, n° . 581); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
10 October 1933, n° . 32); 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi 
nister· ,,an Sociale Zaken van 18 October 1933, 
n°. 845 D., Afdeeling Volksgezondheid ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
in het J am- en limonadebesluit (Staatsol.ad 

1924, n°. 97), laatstelijk gewijzigd bij Ons 
besluit van 26 Juli 1932 (Staatsblad. n°. 413) 
de navolgende aanvullingen aan te breng.en: 

I. In artikel 3 wordt na 1 een nieuw- li.d 
ingevoegd, luidende: 

la. Zo ete most een door filtratie verkregen 
helder steriel vruchtensap, dat geen verhitting 
heeft ondergaan boven 45° C. 
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Verdunde zoete must ( % water) een 
mengsel van zoeten most met water. Als per
<:entage water moet worden aangegeven het 
aantal liters water, dat aan 100 liters zoeten 
most is toegevoegd. Zoete most van aardbeien, 
onderscheidenlijk frambozen, waaraan ten 
hoogste 10 % water is toegevoegd, mag worden 
aangeduid als wete most. 

IL Aan artikel 5, lid 4, wordt toegevoegd: 
Bij de waren "zoete most" en "verdunde 

zoete most ( % water )" mag de naam der 
vrucht(en) vóór het woord " most" geplaatst 
zijn. 

III. In artikel 12, onder 5 ° ., wordt in 
plaats van "aethyl-alcohol" gelezen "alcohol". 

IV. Na artikel 12 wordt een nieuw artikel 
ingevoegd, luidende : 

Art. 12a .• Z oete most en verdunde zoete 
1nost ( o/c water) moeten vol doen aan de 
Yolgende eischen : 

1. andere vruchtensappen dan die, waarvan 
de naam op de verpakk ing voorkomt, moeten 
ufwezig zijn ; 

2. de waar of het daarin aanwezige vruch
tensap moet voldoen aan de eischen, in artikel 
12 gesteld aan het sap van de vrucht, waarvan 
de naam op de verpakking voorkomt; 

3. vreemde bestanddeelen moeten afwezig 
zijn ; 

in afwijking hiervan mag 
a. suiker (saccharose ) toegevoegd zijn , in

dien op de verpakking der waa r onmiddellijk 
onder de naamsaanduiding duidelijk leesbaar 
en zichtbaar is aangegeven het aantal gram
men suiker (saccharose ), dat per 100 c.m.3 
der waar toegevoegd is ; 

b. zwaveligzuur toegevoegd zijn tot in to
taal ten hoogste 100 milligram, uitgedrukt als 
S 02, per I i ter der waar ; 

c. aan zouten perenmost ten hoogste 0.3 % 
melkzuur of citroenzuur toegevoegd zijn ; 

d. koolzuurgas toegevoegd zijn ; 
e. in de waar aanwezig zijn ten hoogste 

0.5 c.m.3 alcohol per 100 c.m.3 daa rin aan
wezig vruchtensap. 

Onze Minister van Socia le Zaken is belast 
met de uitvoer ing van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
a fschrift zal worden gewnden aan den Raad 
Yan State. 

's-Gravenhage, den 25sten October 1933. 
WILHELMI A. 

De M iniste,· van S ociale Zaken, 
J . R. SI o te m aker d e B ruïne. 

(Uitgeg. 10 Nov . 1933.) 

s. 550. 

26 Octobe,· 1933. BESLUIT, houdende aan
vulling van het Pakketpostbeslu it (Staats
blad 1919, 11°. 574), alsmede vaststelling 
van het •t ij dstip van inwerkingtreding van 
de wet van 28 J uli 1933, tot wijziging van 
de Pakketpostwet (Staatsblad n° . 376). 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Gelet op de artikelen I en II van de Wet 

rnn den 28 Juli 1933 (Staatsblad n°. 376) ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Binnenlandsche Za ken van 18 September 1933, 
n°. 7, Hoofdbestuur der Posterijen, Telegrafie 
en Telefonie ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
10 October 1933, n°. 24); 

Gez ien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 20 October 1933, n°. 5, 
Hoofdbestuur der Posterijen, Telegrafie en 
Tel efonie; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen als volgt: 
Art. 1. Na artikel 7 van het Pakketpost

beslui t (Staatsblad 1919 n°. 574) wordt opge
nomen een nieuw artikel 7bis lui dende: 

Sch adevergoeding. 
A,·t . 7bis. De vergoeding voor het verloren 

gaan of het in het ongereede geraken van 
pakketten, waarvan de waarde niAt is aange
geven, of voor de aan den inhoud daarvan 
toegebrachte schade geschiedt naar den grond
slag van de werkelij k geleden schade tot ten 
hoogste een bedrag van f 10.- voor elk kilo
gram of gedeelte van een kilogram. 

Art. II. De Wet van 28 Juli 1933, (Staats
blad n° . 376} en dit besluit treden in werking 
met ingang van den tweeden dag na dien der 
dagteekening van het Staatsblad, waarin di t 
bes! uit is geplaatst. 

Onze Minister van Binnenlandsche Za ken is 
belast met de uitvoering van d it beslu it, dat 
in het Staatsblad gepl aatst en in a fschrift aan 
den Raad van State medegedeeld za l worden. 

H et Loo, den 26sten October 1933. 
WILHELM! A. 

De Ministe,· van B innenlandsche Zaken, 
J. A. d e W i Id e. 

(Uitgeg. 10 Nov. 1933.) 

s. 551. 

26 October 1933. BESLUIT, houdende be
schikking op het beroep, ingest eld door 
den raad der gemeente Vrouwenpolder tegen 
het beslui t van Ged. Sta.ten van Zeeland 
van 24 Februari 1933, n°. 221, 18 afdeeling, 
waarbij goedkeuring is onthouden, aan het 
besluit van d en gemeenteraad van 2 De
cember 1932, voor zoover de opheffing van 
de openbare lagere school te Gapinge 
betreft. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Vrouwenpolder tegen het 
besluit van Gedeputeerde Sta.ten van Z eeland 
van 24 Februari 1933, n°. 221, l • a.fdeeling, 
waarbij goedkeuring is ontbonden aan het be
sluit van den gemeenteraad van 2 December 
1932, voor zoover de opheffing van de open
bare lagere school t e Gapinge betreft; 

Den Raad van Sta.te, Afdee!ing voor de Ge
schillen van Bestuur, gP.hoord, advies van 9 
Augustus 1933, n°. 426 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van 
20 October 1933, n° . 9148, afdeeling Lager 
Onderwij s Algemeen; 

Overwegende: dat Gedeputeerde Staten van 
Z Pektnd bij bovenvermeld besluit hebben goed
gekeurd het besluit van den ra.ad der gemeente 
Vrouwenpolder van 2 December 1932, voor 
zoover dit betreft de opheffing van de openbare 
school voor gewoon lager onderwijs t e Vrouwen.
polder, doch aan dit raadsbesluit goedkeuring 
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hebben onthouden, voor zooveel aangaat de 
opheffing van de school te Gapinge, daarbij 
overwegende, dat de school te Vrouwenpolder 
wordt bezocht door 8 leerlingen, van wie 3 
afkomstig uit de naburige gem eente S erooskerke, 
met welke gemeente niet een regeling is ge
troffen, als bedoeld in artikel 19, vierde lid, 
der Lager-onderwijswet 1920 ; dat blijkens de 
ingewonnen ambtsberichten dit aantal, naar 
te verwachten is, in de toekomst niet noemens
waard zal stijgen; dat met de gemeenten Oost
kapelle en Veere een regeling is getroffen, als 
bedoeld in artikel 19, vierde lid, voornoemd, 
waardoor voor kinder en, afkomstig uit Vrouwen
polder, toelating kan worden verlangd op de 
openbare scholen van de eerstgenoemde ge
meenten ; dat onder deze omstandigheden het 
raadsbesluit, voor zooveel betreft de opheffing 
van de school te Vrouwenpolder, kan worden 
goedgekeurd ; dat de school te Gapinge wordt 
bezocht door 10 leerlingen, van wie 1 afkom
stig uit d e naburige gemeente Sint-Laurens, 
met welke gemeente niet een regeling is ge
troffen, a ls bedoeld in artikel 19, vierde lid, 
der !ager-onderwijswet 1920; dat blijkens de 
ingewonnen ambtsberichten dit aantal, naai· 
te verwachten is, in de toekom st zal stijgen 
en wel, voor zoover thans is na te gaan, in 1933 
tot 12, in 1934 tot 14, in 1935 tot 15 en in 1938 
tot 20 leerlingen ; dat onder d eze omstandig
heden het raadsbesluit, voor zooveel aangaat 
de opheffing van de school te Gapinge, niet voor 
goedkeuring vatbaar is ; 

dat van het besluit van Gedeputeerde Staten 
tot niet-goedkeuring van de opheffing van de 
school te Gapinge de gemeenteraad van Vrouwen
polder bij Ons in beroep is gekomen, aanvoeren
de, dat de overweging, dat deze school in de 
toekomst bet er bezocht zal worden, niet mag 
gelden, maar dat alleen met den huidigen toe
stand rekening gehouden moet worden ; dat 
het feit , dat de bedoelde school thans door meer 
dan 8 kinderen wordt bezoch t , geen wettelijk 
bezwaar t egen opheffing kan opleveren, aange
zien met d e binnen 3 ½ km van Gapinge ver
wijderde gemeente Veere een regeling is ge
troffen, als bedoeld in artikel 19, vierde lid , der 
Lager -onderwijswet 1920; 

0. dat de openbare lagere school te Gapinge 
thans door slechts 10 leerlingen wordt bezocht; 
dat uit een nad er onderzoek is gebleken, dat 
het aantal leerlingen in de jaren 1933 tot en 
met 1938 waarschijnlijk niet meer zal bedragen 
dan onderscheidenlijk 11, 13, 12, 13, 15 en 17, 
terwijl het twijfelacht ig is, of deze aantallen 
inderdaad zullen worden bereik t, veri;nits op 
den duur geen toeneming van leerlingen voor 
deze school is te verwach ten ; 

dat blijkens het oordeel van het Rijksschool
toezicht m et de opheffing van deze school een 
onderwijsbelang niet is gemoeid; 

dat de gemeenteraad er t erecht op heeft ge
wezen, dat m et de binnen 3½ km van Gapinge 
verwijderde gemeente Veere een regeling is 
getroffen, als bedoeld in artikel 19, vierde lid, 
der Lager-onderwijswet 1920; 

dat mitsdien bij de thans dringende nood
zakelijkheid, zoo voor het Rijk als voor do ge
m eenten, om op de uitgaven uit de Overheids
kassen te bezuinigen, voor handlmving van d eze 
~chool een redelijke grond niet aanwezig is; 

dat de1·balve-de raitd der !:(em enfr Vrouwen-

polde1· recht heeft besloten tot ophe.ffing van 
de opep.bare lagere school te Gapinge, welke 
opheffifg thans nader ware t e bepalen op 
1 Decepiber 1933 ; 

Gezi~n de Lager-onderwijswet 1920 ; 
H E}bben goedgevonden en verstaan : 

met (vernietiging van het bestreden besluit 
van G~d. Staten van Z eeland van 24 l!'ebruari 
1933, ~0 • 221, l • Afdeeling, voor zoover onder 
2°. betreft, het daartegen ingesteld beroep ge
grond ~e verklaren, m et dien verstande, dat 
de datum van ingang van de opheffing van de 
openbajre lagere school te Gapinge, gemeente 
Vrouw4npolder, nader wordt bepaald op 1 De
cembe~ 1933. 

Onzl Minister van Onderwij~, Kunsten en 
W et en chappen, is belast m et de uitvoering 
van di besluit, dat met het rappoO' van Onzen 
voorno mden Minister in het S,aats/llad ge
plaats~ en waarvan afschrift zal worden ge
zonde1_aan d en Raad van State, Afdeeling voor 
do Geschillen van Bestuur. 

Het Loo, den 26sten October 1933. 
WILHELMINA. 

De ,lfinister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

Marchant. 

lN° 9148. 

( Uitgeg . 10 Nov. 1933.) 

LAGE ONDERWIJS 

J
LGEMEE . 

' s-Gravenhage, 20 Octobt'r 1933. 

Beroe van den raad van 
Vrouw1npolder tegen niet 
goedkepring opheffing 
openbt lager e school 

e Gapinge. -
Aan cle Koningin. 

Doo den Vice-President van den Raad van 
State, 1 oorzitter van d P. Afdeeling voor de 
Geschiien van Bestuur, werd r echtstreeks in 
m\in h nclen gesteld het tot Uwe Maj esteit ge
richt a vies van de Afdeeling van dien Raad, 
van 9 /Augustus 1933, n°. 426, vergezeld van 
het ou,twerp van een met r edenen omkleed. 
door Ulve Majesteit te nemen besluit, betref
fende et beroep, waarvan krachtens machti
!:(ing v n Uwe Majesteit de overweging door mij 
bij brie;f van 22 Juni 1933, n°. 5497/ 1

, afdceling 
Lageriderwijs Algemeen, bij die Afdeeling is 
aanha ig gemaakt. 

Dit ntwerp-besluit luidt als volgt: 
Wij ILHELMINA, enz.; 
Besc ikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Vrouwenpolder tegen het 
beslui~ van Gedeputeerde Staten van Zeel.and 
van 2 Februari 1933, n°. 221, 1° afdeeling, 
waarbi goedkeuring is onthouden aan het be
sluit vl"n den gemeenteraad van 2 December 
1932, voor zoover de opheffin!:( van de open
bare lalgere school te Gapinge betreft ; 

Den 18,aad van Stat<', Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 9 
Augustjus 1933, n°. 426 ; 

Op e voordracht van Onzen Minister van 
Onder ijs, Kunsten en Wetenschappen , van 
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0. dat Gedeputeerde Staten van Zeeland bij 
bovenvermeld besluit hebben goedgekeurd het, 
besluit van den raad der gemeente Vrouwen
polder van 2 December 1932, voor zoover dit 
betreft de opheffing van de ope,,bare school 
voor gewoon lager onderwijs te VrouwenpoldP.r, 
doch aan dit raadsbesluit goedkeuring hebben 
onthouden, voor zooveel aangaat de opheffing 
van de school te Gapinge, daarbij overwegende, 
dat de school te Vrouwenpolder wordt bezocht 
door 8 leerlingen, waarvan 3 afkomstig uit de 
naburige gemeente S erooskerke, met welke ge
meente niet eene regeling is getroffen, als be
doeld in arükel 19, 4• lid, der Lager-Onderwijs
wet 1920; dat blijkens de ingewonnen ambts
berichten dit aantal naar t e verwachten ig in 
de toekomst niet noemenswaard zal stijgen ; 
dat met de gemeenten Oostkape.lle en V eere 
eene regeling is getroffen, als bedoeld in artikel 
19, 4° lid, voornoemd, waardoor voor kinderen, 
afkomstig uit Vrouwenpolder, toelating kan 
worden verlangd op de openbare scholen van 
de eerstgenoemde gemeenten ; dat onder deze 
omstandigheden het raadsbesluit, voor zooveel 
betreft de opheffing van de school te Vrouwen
polder, kan worden goedgekeurd; dat de school 
te Gapinge wordt bezocht door 10 leerlingen, 
waarvan 1 afkomstig uit de naburige gemeente 

· Sim-Laurens, met welke gemeente niet .eene 
regeling is getroffen, als bedoeld in artikel 19, 
4° lid, der Lager-Onderwijswet l 920; dat blij
kens de ingewonnen ambtsberichten dit aan
tal, naar te verwachten is, in de toekomst zal 
stijgen en wel, voor zoover thans is na te gaan, 
in 1933 tot 12, in 1934 tot 14, in 1935 tot 15 
en in 1!)38 tot 20 leerlingen; dat onder deze 
omstandigheden het raadsbesluit, voor zoovcel 
aangaat de opheffing van de school te Gapinge, 
niet voor goedkeuring vatbaar is . 

dat van het besluit van Gedeputeerde Staten 
tot niet-goedkeuring van de opheffing van de 
school te Gapinge de gemeenteraad van Vrou
wenpolder bi.J Ons in beroep is gekomen, aan
voerende, dat de overweging, dat deze school 
in de toekomst beter bezocht zal worden, niet 
mag gelden, maar dat alleen met den huidigen 
toestand rekening gehouden moet worden; dat 
het feit, da t de bedoelde school thans door 
8 kinderen wordt bezocht, geen wettelijk be
zwaar tegen opheffing kan opleveren, aange
zien met de ·binnen 3½ km van Gapinge ver
wijderde gemeente Veere eene regeling is ge
troffen, als bedoeld in artikel l 9, lid 4, der 
Lager-Onderwijswet 1920 ; 

Overwegende : dat de openbare lagere school 
te Gapinge thans weliswaar door slechts 10 
leerlingen wordt bezocht, doch dat dit aantal 
blijkens de ingewonnen ambtsberichten in de 
naaste toekomst niet onbelangrijk stijgen zal; 

dat onder deze omstandigheden de opheffing 
van de onderwerpelijke school niet is te recht
vaardigen en Gedeputeerde Staten mitsdien 
terecht aan het besluit van den raad tot ophef
fing ook van deze chool hunne goedkeuring 
hebben onthouden; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

·wetenschappen, is belast met de uitvoering 
van dit besluit. 

Afgescheiden van het feit, dat irl de feitelijke 
overwegingen ten onrechte wordt vermeld, als 
zou de gemeenteraad van Vrouwenpolder in 
beroep hebben aan~evoerd, dat de bedoelde 
school, nl. die te Gapinge, ,, thans door 8 kinderen 
wordt bezocht", terwijl in het adres van beroep 
integendeel wordt vermeld, ,,dat de bedoelde 
school thans nog door meer dan 8 kinderen 
wordt bezocht", kan ik mij met dit ontwerp
besluit niet vereenigen. Daarin wordt over
wogen, dat do openbare lagere school te Gapinge 
thans weliswaar door slechts 10 leerlingen wordt 
bezocht, donh dat dit aantal blijkens de inge
wonnen ambtsberichten in de naaste toekomst 
niet onbelangrijk stijgen zal, zoodat ouder deze 
omstandigheden de opheffing van de onder
werpelijke school niet is te rechtvaardigen. 

Uit een nader onderzoek is mij evenwel ge
bleken, dat het aantal leerlingen iu de jaren 
1933 tot en met 1938 waarschijnlijk niet meer 
zal bedragen dan onderscheidenlijk 11, 13, 12, 
13, 15 en 17, terwijl het twijfelachtig is, of deze 
aantallen inderdaad zullen worden bereikt, 
vermits op den duur geen toeneming van leer
lingen voor deze school is te verwachten. Boven
dien is de hoofdinspecteur van het lager onder
w\js in de tweede hoofdinspectie van oordeel, 
dat met de opheffing van deze school een onder
wijsbelang niet is gemoeid. 

Terecht heeft de gemeenteraad er op ge
wezen, dat met de binnen 3½ km van Gapinge 
verwijderde gemeente Veere een regeling is ge
troffen, als bedoeld in artikel 19, vierde lid, der 
Lager-onderw\iswet 1920, weshalve het mij 
voorkomt, dat bij de thans dringende noodzake
lijkheid, zoo voor het R ii k als voor de gemeen
ten, om op de uitgaven uit de Overheidskassen 
te bezuinip:en, voor handhaving van deze school 
een redel iike grond niet aanwezig is. 

Ik ben dan ook van oordeel, dat de raad der 
gemeente Vrouwenpolder terecht heeft besloten 
tot opheffinp: van de openbare school te Gapinge, 
welke opheffing thans nader ware te bepalen 
op 1 December 1933. 

Mitsdien veroorloof ik mij Uwer Majesteit 
een daartoe strekkend ontwerp-besluit ter be
krachtiging hierbij eerbiedig aan te bieden. 

s. 552. 

De M inister van Onderwijs, 
K unstPn en Wetenschappen, 

Mar P ha n t. 

27 Octob er 1933. BESLUIT tot nadere wijzi
ging van de Reclasseeringsregeling. 

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

Justitie van 23 September 1933, 3e Afdeeling 
D, n°. 848; 

Overwegende, dat eenige nadere wijziging 
van de Reclasseeringsregeling wenschelijk is; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
10 October 1933, n°. 22); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 23 Octoher 1933, 3e 
Afdeeling D, n°. 816; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
de Reclasseeringsregeling, laatstelijk gewij

zigd bij Ons besluit van 17 Mei 1930, Staats
blad n°. 200, welk laatste besluit gewijzigd is 
bij Ons besluit van 31 Juli 1930 Staatsblad 
n°. 353, te wijzigen als volgt: ' 
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Art. 1. Het tweede lid van artikel 61 
wordt gelezen: 

,,Het bestaat uit ten hoogste veertien leden, 
welke door Ons worden benoemd en ontsla
gen en waarvan een door Ons a ls Voorzitter, 
een' of meer a ls Plaatsvervangend Voorzitter 
worden aangewezen. Indien meerdere leden 
door Ons als Plaatsvervangend Voorzitter 
worden aangewezen, geven Wij tevens de on
derlinge volgorde aan." 

2. De eerste drie leden van artikel 54 ver
vallen. 

Onze Minister van Justitie is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 27sten October 1933. 
WILHELMINA. 

De Minis~er van J ustitie, van Scha i k. 
(Uitgeg. 3 November 1933.} 

s. 553. 

27 October 1933. BESLUIT tot wijziging en 
aanvulling van het Koninklijk besluit van 
22 Augustus 1931 (Staatsblad n°. 378}, 
houdende voorschriften betreffende den 
rechtstoestand van het militair personeel 
der landmacht. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Overwegende, dat de wenschelijkheid is ge

blèken om in Ons besluit van 22 Augustus 
1931 (Staatsb lad n°. 378) enkele wijzigingen 
en aanvullingen aan te brengen ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Defensie van 9 September 1933, Geheim Litt. 
Xl32-

Gei'et op de bepalingen der Militaire Amb
tenarenwet 1931 ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
26 September 1933, n°. 48); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 19 October 1933, Ge
heim Litt. U154; 
H ebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 

Art. I . In het Koninklijk besluit van 22 
Augustus 1931 (Staatsblad n °. 378) worden 
de volgende wijzigingen en aanvul lingen aan
gebracht: 

1 °. in den aanhef worden de woorden: 
" Gezi en artikel 125 van de Ambtenarenwet 

1929" vervangen door de woorden: 
,,Gezien artikel 12 van de Militaire Amb

tenarenwet 1931;" ; 
2°. het derde 1 id van arti kel 13 wordt ver

vangen door het volgende: 
"3 . De milita ir, die geschorst is op grond 

van het bepaalde in het eerste lid , omdat hij 
wordt verdacht zich te hebben schuldig ge
maakt aan gedragingen, handelingen of tekort
komingen, welke aanle iding kunnen geven tot 
ontslag uit den di enst, ontvangt gedurende 
de eerste 42 dagen dier schorsing, voor wover 
zijne bezoldi g ing per jaar is vastgesteld, twee 
derde van de voor hem geldende activiteits
bezoldiging, en, voor zoover zijne bezoldiging 
per dag of per week is vastgesteld, de volle 
bewldiging. Tijdens den verderen duur dier 
schorsing blijft hij , wiens bezoldiging per jaar 
is vastgesteld, in het genot van twee de,·de 
deel zijner activiteits-bezoldiging, tenzij Onze 
Minister bepaalt, dat hij gedurende bedoeld 

tijdva geen bezoldiging zal genieten, en wordt 
van h m, wiens bezoldiging per dag of per 
week ,s vastgesteld, de geheele bewldig ing 

ingehlden. 4. e militair, die geschorst is op grond 
van h t bepaalde in het tweede lid, ontvangt 
van d n datum van ingang dier schOl"sing af 
geen ezoldig ing. 

5. Q}eniet een militair tijdens eene schor
sing s~chts een deel zijner bezoldiging, dan 
kan O ze Minister bepalen, dat deze gedeel
telij ke bewldiging aan anderen dan aan den 
milita r zelf zal worden uitbetaald." ; 

3°. in het eerste lid van artikel 1!l wordt 
het gîtelde onder c vervangen door het vol
gende 

"c. zoodra hij - mits geen hoofdopzichter 
of opzichter van fortificatiën zijnde - hoewel 
den I eftijd van 60 jaar nog niet volbracht
hebbe de, een werkelijken dienst van 40 jaren 
kan dî

1 
en gelden in den zin der Pensioenwet 

voor de landmacht (Staatsblad 1922, n °. 
66) ;" 

4 °. in artikel 22 wordt het gestelde in het 
tweed lid vervangen door het volgende: 

" 2. Een militair, als in het eerste lid van 
artiket 19 bedoeld: 

a. ie een huwel ijk aangaat gedurende den . 
tijd, d t hij soldij geniet, 

b. ~ie - in het genot van jaarwedde zijnde 
- ee huwelijk aangaat vóór hij zijn 23e 
levens· aar heeft vol bracht, 

c. ~ie - terwijl hij behoort tot het W apen 
der K f ninklijke Marechaussee - een huwelijk 
aanga t nadat hij den leeftijd van 23 jaar 
heeft volbracht, doch vóórdat hij een van 
rijksw ge beschikbaar gestelde of een van 
rijksw ge goedgekeurde woning kan betrekken . 

d. ie - terwijl hij di ent bij het Korps 
Politi troepen in den rang van korporaal o f 
in de stand van soldaat - een huwelijk aan
gaat adat hij den leeftijd van 23 jaar heeft 
volbr cht, doch vóórdat hij gedurende 4 jaren 
bij d t Korps heeft gediend en mits hij niet 
binne dat tijdvak de geschiktheid voor ser
geant bij genoemd Korps heeft verworven, 

wor t door Onzen Minister in het belang 
van jen dienst als zoodanig ontslagen." ; 

5°. in artikel 24 wordt zoowel in het eerste 
a ls i1?i het tweede lid in plaats va n: ,,22, eer
ste liÎ, sub a, b en c," gelezen: ,, 22, ee rste 
lid, s b a, b, c en e,"; 

6°. in het eerste lid van artike l 39 worden 
de w~orden : 
,, voo zijne ,vettige of wettelijk erke nde, zoo-
mede uit een vroeger huwelijk van zijne echt
genoo1te gesproten kinderen" vervangen door : 
"voolzijne wettige of gewettigde, zoomede ui t 
een roeger huwelijk van zijne echtgenoote 
gespr ten kinderen"; 

7°. / in het eerste lid van artike l 71 verval
len elp woorden: 
,,behoudens het bepaalde in artikel 72,"; 

8° ·i het bepaalde in de artikelen 72, 73 en 
74 w rdt in volgorde omgewisseld , in dier 
voeg , dat artikel 73 wordt "artikel 72" , 
artikjl 74 "artikel 73" en artike l 72 "artikel 
74"; in verband daarmede wordt het eerste 
lid vi n het nieuwe artikel 73 gelezen als volgt: 

"1. Behoudens het bepaalde in het volgend 
.,,;k 1, gem,, d, b,<rokkeoe, eoo, =%, ,;;,, 
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bezoldiging per jaar is vastgesteld, gedurende 
een ziekteverlof, als in artikel 72 bedoeld, 
twee derde van de voor hem geldende activi
t.eits-bezoldi ging.", en 

wordt in het eerste lid van artikel 75 in 
plaats van: ,,als bedoeld in artikel 73," ge
lezen: ,,als bedoeld in artike l 72,"; 

9°. in artikel 105 worden de volgende wij 
zig ingen aangebracht: 

a. in het eerste lid worden de woorden: 
,,B. een commissie voor de onderofficieren." 

vervangen door de woorden: ,,B. een com
missie -voor de militairen beneden den rang 
van tweede-luitenant." ; en 

b. in het tweede lid worden de woorden: 
"onderscheidenlijk van de officieren en van 

de onderofficieren, op de hierna omschreven 
wijze" vervangen door d!) woorden: ,,onder
scheidenlijk van de officieren en van de mili
tairen beneden den rang van tweede-luitenant, 
in bespreking met de hierna te noemen amb
tenaren en/of officieren," ; 

10°. in artikel 106 wordt de eerste volzin 
van het eerste lid gelezen als volgt: 

"De commissiën bestaan uit de door de 
organisatiën, welke daartoe ingevolge het be
paalde in artikel 107 de bevoegdheid hebben 
verkregen, aan te wijzen tweetallen van 
leden ."; 

11 °. in artikel 107 wordt het gestelde in 
het eerste en in het tweede lid vervangen door 
het volgende: 

"1. Bevoegd tot aanwijzing elk van twee 
leden en van twee plaatsvervangende leden 
zijn de vereenigi ngen van officieren en van be
roepsmilitairen beneden den rang van tweede
luit.enant bij de Koninklijke landmacht, welke 
daartoe door Ons zu ll en worden aangewezen. 

2. Dé in het eerste lid bedoelde leden en 
plaatsvervangende leden worden door de in 
dat lid aangeduide vereenigingen aangewezen 
uit hare leden."; 

12°. de aanhef van artikel 108, luidende: 
,,1. De in artikel 107 genoemde organisa

t iën , welke" wordt vervangen door het vol
gende : 

,,De organisatiën, welke ingevolge het be
paalde in artikel 107 bevoegd zijn verklaard 
tot aanwijzing van leden der in artikel 105 
genoemde commissiën, en die", terwijl de 
laatste volzin van dit artikel wordt gelezen: 
" De organisatiën geven voorts in den aanvang 
van elk kalenderjaar aan dien Minister kennis 
van het aantal harer leden, voor zooveel de 
vereenigingen van officieren betreft eventueel 
gesplitst in beroeps- en reserve-personeel der 
Koninklijke landmacht." ; 

13°. het eerste lid van artikel 110 wordt 
ge lezen: 

,, 1. Door Onze n Mini ste r worden te n hoog
-s te drie ambtenaren en/of officieren aange
wezen, die - vóórdat door het bevoegd gezag 
ter zake eene beslissing wordt genomen - met 
de in artikel 105 aangeduide commissiën de 
aangelegenheden bespreken, welke door Onzen 
Minister aan die commiss iën zijn voorgelegd. 
Voorts kunnen de commissiën aangelegen
heden, welke door haar, na overleg met voren
bedoelde ambtenaren en/of officieren, voor 
behandeling vatbaar worden geacht, in be
spreking nemen, nadat daartoe de toestemming 
q\n Onzen Minister zal zij n verkregen." 

Art. II. Het bepaalde bij het tweede l id, 
onder d, van artikel 22 van het Reglement 
voor de militaire ambtenaren der Koninklijke 
landmacht - zooals dat lid ingevolge dit be
slui t komt te luiden - zal niet gelden voor 
de korporaals en soldaten, die op den datum 
van inwerkingtreding van dit beslu it reeds bij 
het Korps Politietroepen in dienst waren. 

Art. III. Dit besluit treedt in werk ing met 
ingang van den tweeden dag na dien der dag
teekening van het Staatsblad, waarin het is 
geplaatst. 

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

Het Loo, den 27sten October 1933. 
W"ILHELMI A. 

De Minister van DefeMie, L. N. Deck e r s. 
(Uitger,. 10 Nov . 1933.) 

s. 554. 

28 Octobe,· 1933. BESLUIT tot schorsing van 
het besluit van den raad der gemeente 
Amsterdam van 11 October 1933, waarbij 
werd aangenomen het voorstel van het 
raadslid De Mi?-anda, luidende: 

,,De Raad noodigt den Voorzitter uit, 
de door den heer Schalker ingediende mo
t ie betreffende het optreden der politie, 
op de agenda van een der volgende ver
gaderingen te plaatsen." 

Geschorst tot 1 Maa,rt 1934. 

s. 555. 

1 og niet ve rschenen. Wordt achterin opge
no1nen. 

s. 556. 

30 October 1933. BESLUIT tot wijziging van 
het Koninklijk besluit van 1 October 1929 
(Staatsblad n°. 448) , ter uitvoering van 
de Besmette] ij ke-Ziektenwet ( Staatsblad 
1928, n°. 265). 

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

Social e Zaken en van Onzen Mini ter var, 
Binnenlandsche Zaken van 10 Augustus 1933, 
n°. 1425 H , afdeeling Volksgezondheid, en 
van 18 Augustus 1933, n°. 15514, afdeeling 
Binnenlandsch Bestuur; 

Gelet op Ons besluit van 1 October 1929 
(Staatsblad n°. 448) ter uitvoering van de 
Besmette lij ke-Ziektenwet (Staatsblad 1928, n°. 
265) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
12 September 1933, n°. 35} ; 

Gelet op de nadere rapporten van Onze 
voornoemde Ministers va n 17 October 1933, 
n°. 1644 H , afdeeling Volksgezondheid, en 
van 25 October 1933, n°. 20321 , afdeel ing 
Binnenlandsch Bestuur; 

H ebben goedgevonden en ve,·staan: 
het navo lgende te bepalen: 

Eenig artikel. 
In Ons besluit van 1 October 1929 (Staats

blad n°. 448) worden de volgende wijz igingen 
gebracht: 

I . Het tweede en derde lid van artikel 20 
vervallen. Het vierde lid wordt tweede lid. 
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. Il. Artikel 25 wordt artikel 21; de arti
kelen 21-24 worden artikelen 22-25. 

III. In den aanhef van a rtikel 21 wordt 
nà: ,,zijn", ingevoegd : behalve ondersche i
denlijk het bepaa lde in de artikelen 22-25. 

In artikel 21 onder e wordt voor: ,,22" ge
lezen : 23. 

IV. In het tweede lid van artikel 22 ver
vallen de woorden: ,,wenschelijkheid of". 

De aanhef van het derde lid van dit artikel 
wordt gelezen als volgt: 

Zoodra Onze Minister de noodzakelijkheid 
van oprichting, vernieuwing of uitbreiding 
van een ontsmettingsdienst heeft erkend en 
het pl an heeft goedgekeurd. 

V. H et bestaande eenige lid van artikel 23 
wordt genummerd met 1. 

Aan het artikel wordt een nieuw lid toege
voegd, luidende al s volgt: 

2. Een Rijksbijdrage, als bedoeld in artikel 
20, l ste lid, 2° ., van de wet, wordt slechts 
verleend, indien: 

1 °. de reiniging of de ontsmetting is ver
r icht door een di enst, dien Onze Minister 
heeft goedgekeurd; 

2°. de schadeloosstelling door Onzen Mi
nister wordt goedgekeurd. 

VI. Aan het eerste lid van artikel 24 
wordt een nieuwe volzin toegevoegd, luidende 
a ls volgt: 

Een Rijksbijdrage wordt slechts toegekend, 
indien de kosten van opleiding tot ontsmetter 
niet meer bedragen dan f 200 per ontsmetter 
en Onze Minister den dienst, ten behoeve van 
welken de opleidi ng is geschied, heeft goed
gekeurd. 

VII. Het bestaande eenige lid van artikel 
25 wordt genummerd met 1. 

Aan het art ikel wordt een nieuw lid toege
voegd , luidende als volgt: 

2. Een Rij ksbijdrage wordt slechts toege
kend, indien Onze Minister de inrichting van 
den dienst heeft goedgekeurd en indien en 
zoolang de Inspecteur de noodzakelijkheid van 
de deskundige leid ing door één geneeskundige 
erkent en de kosten per ziektegeval niet meer 
bedragen dan f 2.50. 

VIII. In artikel 27 wordt voor: ,,21, 23 en 
24" onderscheidenlijk gelezen: 22, 24 en 25, 
en voor: ,,22" 23 . 

IX. In het tweede lid van artikel 28 wordt 
het eerste deel van den tweeden volz in a ldus 
gelezen: 

Op die aanvrage zijn onderscheidenlijk van 
toepassing de artikelen 20-25 van dit besluit. 

Het vierde lid van dit artikel vervalt. H et 
Yijfde en het zesde lid worden onderscheiden
lijk vierde en vijfde lid. In het derde, het 
vierde en het vijfde I id . wordt voor : ,,22" 
gelezen: 23. 

Onze Ministers van Sociale Za ken en van 
Binnenlanclsche Zaken zijn belast met de uit
voeting van dit besluit, dat in het Staatsblad 
geplaatst en waarvan afschrift aan den Raad 
·wan Sta te gezonden zal worden. 

Het Loo, den 30sten October 1933. 
WILHELMINA. 

De Minister van Sociale Zaken, 
.J. R . S I o t e m a k e r d e B r u ï n e. 
D e Minister van Binnenlandsche Zaken, 

J . A. cl e W i I de. 
(Uitgeg. 24 November 1933.) 

31 ber 1933. BESLUIT tot W1JZig1ng en 
vulling van het Bezoldigingsbesluit 
gerlijke .Rijksambtenaren 1928 (Staats-

1 1929, n°. 72), laatstelijk gewijzigd bij 
h t KoninkliJk besluit van 28 Juli 1933 
( aatsblad n°. 406). 

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

Staat, Minister van Koloniën, Voorzitter van 
den aad van M.inisters, van 18 September 
1933, 0 • 415, Kabinet M.R. ; 

Gel t op artikel 63 der Grondwet, op artikel 
125, e rste lid , der Ambtenarenwet 1929, zoo
m ede p Ons besluit van 8 Juni 1933, Staats
blad 0 • 311; 

De Raad van State gehoord (advies van 
17 Oc ober 1933, n° . 30); 

Gez en het nader rapport van Onzen Minister 
voorn emd van 24 October 1933, n°. 490, 
Kabi et M.R. ; 

Ov wegende, da t het wenschelijk is, h et 
B ezol ·gingsbesluit Burgerlijke Rijksambtena
r en 1 28 opnieuw te wijzigen en aan te vullen ; 

· ebben goedgevonden en verstaan : 
Art 1. In vorengenoemd Bezoldigingsbe

sluit, erekend van 12 Juni 1933, d e navolgende 
wijzig ngen en aanvullingen aan t e brengen 

I. 
In et Besluit: 
In rtikel 43 wordt voor " Onzen Minister 

van inanciën" driemaal gelezen : Onzen Mi
nister van Binnenlandsche Zaken. 

IL 
In ijlage A I : 
In e scha len 1, 4, 11, 20, 31, 36, 38, 39, 47, 

50 5 , 54, 63, 64, 65, 66, 74, 82, 84, 93, 95, 
96, 1 9, 123, 125, 134, 136, 138, 139, 146, 150, 
158, 60, 171, 176, 188a, 189, 192, 199, 212, 
213, 20, 227, 228, 237, 238, 245, 246, 248, 
249, 51, 252, 255, 256, 259 en 261 wordt voor 
de af eeling " Economische Zaken en Arbeid", 
gelez n: 

Economische Zaken. 
III 
In bijlage A I: 
In e schalen 1, 11, 36, 53, 93, 150, 192, 227 

252, afdeeling "Justitie", vervalt het onder
deel !'Centraal Bureau van voorbereiding voor 
AmbJnarenzaken" en hetgeen daaronder is ver-
meld . 

In schaal 227 wordt onder de afdeeling 
,,Dep rtementen van Algemeen Bestuur", 
na d inschrij ving "Referendaris" opgenomen: 
Oude directeur van het Centraal Bureau van 

voqrbereiding voor Ambtenarenzaken, tevens 
on_4erhoofd van de afdeeling Ambtenaren
za5_en hij het Departement van Binnenland
scbJe Zaken. 
In_1 schaal 252 wordt onder de afdeeling 

,,Dep~rtementen van Algemeen Bestuur", 
na de inschrijving " Bezuinigingsinspecteur" 
opg~omen: 
Dir eur van het Centraal Bureau van voor

be 
1
eiding voor Ambtenarenzaken, tevens 

ho fel van de afdeeling Ambtenarenzaken bij 
he Departement van Binnenlandsche Zaken . 
IV 
In bijlage A I: 
In schaal 1, afçleeling "Binnenlandsche 
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Zaken", ·vervallen de onderdeelen " Werkloos
heidsverzekering en . Arbeidsbemiddeling", ,,In
spectie Volksgezondheid", ,,Rijkskeuringsdienst 
voor ingevoerde vleeschwaren' ',,,Gezondheidsraad'', 
,,Centraal Laboratorium voor de Volksgezondheid", 
.,Rijks Serologisch I nstiti,ut", ,,Rijkskweekscho
len vo<>r vroedvrouwen" en "Rijksbureau vo<>r 
drinkwatervoorziening" en hetgeen daaronder 
is vermeld en wordt na de laatste inschrijving, 
vermeld onder het onderdeel "Al:7emeene Lands
drukkerij", opgenomen: 

P ensioenraad. 
Machineschrijver. 

Rij lcspostspaarbank. 
Machineschrijver. 

Staatsbedrijf der Posterijen, T elegrafie en 
Telefonie . 

Machineschrijver b\i het Hoofdbestuur. 
Onder de afdeeling "Financiën" vervalt in 

dezelfde schaal het onderdeel " Pensioenraad" 
met hetgeen daaronder is vermeld. 

Onder de afdee ling "Waterstaat" vervallen 
in dezelfde schaal de onderdeelen "Rijkspost
spaarbank" en "Staatsbedrijf der Posterijen, 
Telegrafie en T elefonie" met hetgeen daaronder 
i s vermeld. 

Onder de afdeeling "Economische Zaken" 
vervallen in dezelfde schaal de onderdeelen 
"Stoomwezen'' , ,,Arbeidsinspectie en Inspectie 
van den Havenarbeid", ,,Rijksinstituut voor 
Zuivering van Afvalwater", ,,Rijlcsverzekerings
bank", ,,Contr!Jle op het Rekenplichtig B eheer der 
Rij ksverzelceringsbanlc'' en "V erzelceringsraad'' 
met hetgeen daaronder is vermeld en wordt 
vóór de afdeeling "Koloniën" opgenomen : 

Sociale Zaken. 
Stoomwezen . 

Machineschrijver. 
Arbeidsinspectie en I nspectie van den Haven-

arbeid. 
Machineschrijver. 
Rijksinstituut voor Zuivering van A fvalwater . 
Machineschrijver. 

Rij lcsverzelceringsbanlc. 
Machineschrij ver. 
Contr!Jle op het R ekenplichtig B eheer der Rijlcs

verzelceri ng sba nk. 
Machineschrijver. 

Verzekeringsraad. 
Machineschrijver. 
Werkloosheidsverzekering en Arbeidsbemiddeling. 
Machineschrijver. 

Inspectie V ollcsgezondheid. 
Machineschrijver. 
Rij kslceuringsdienst voor ingevoerde vleeschwaren. 
Machineschrijver. 

Gezondheidsraad. 
Machineschrijver. 
Centraal Laboratorium voor de Volksgezondheid. 
Machineschrijver. 

Rij les Serologisch Instituut. 
Machineschrijver. 

Rijkskweekscholen voor vroedvrouwen. 
Machineschrijver. 

Rijksbureau voor drinlcwatervo<>rziening. 
Machineschrijver. 

L. & S. 1933 

In schaal 8 wordt voor deafdeeling"Water
staat" g.elezen : 

Binnenlandsche Zaken. 
In schaal 9 wordt onmiddellijk na de vermel

ding der schaal opgenomen : 

Binnenlandsche Zaken. 
Pensioenraad. 

Concierge bij een bijgebouw. 
Onder de afdeeling "Financiën" vervalt in 

dezelfde schaal het onderdeel "Pensioenraad" 
met hetgeen daaronder is vermeld. 

In schaal 11, afdeeling "Binnenlandsche 
Zaken", vervallen de onderdeelcn " Werkloos
heidsverzekering en Arbeidsbemiddeling", ,,l n
spe~tie V ollcsgezondheid' ', ,,Rij lcslceuringsdienst 
vooringevoerdevleeschwaren", ,,Gezondheidsraad", 
,,Centraal Laboratorium vo<>r de Volksgezond
heid", ,,Rijles Serologisch Instituut" en "Rijks
bureau voor rlr-inlcwatervoorziening" en hetgeen 
daaronder is vermeU en wordt na de laatste 
inschrijving, vermeld onder het onderdeel 
,,Algemeene Landsdrulclcer·ij", opgenom en: 

Pensioenraad. 
Schrijver 2e klasse. 

. Rijkspostspaarbank. 
Schrijver 2e klasse. 
Staatsbedrijf der Posterijen, T elegrafie en Telefo

nie. 
Schrijver 2e klasse biJ het Hoofdbestuur. 
Telefonist bij het Hoofdbestuur. 

Onder de afdeeling "Financiën" vervalt in 
dezelfde schaal het onderdeel "P ensioenraad" 
met hetgeen daaronder is vermeld. 

Onder de afdeeling "Waterstaat" verva lJen 
in dezelfd e schaal de onderdeelen "Rijkspost
spaarbank" en "Staatsbedrijf der Posterijen, 
T elegrafie en Telefonie" met hetgeen daaronder 
is vermeld. 

Onder de afdeeling "Economische Zaker" 
vervallen in dezelfde schaal de onderdeelen 
"Stoomwezen'' , ,,Arbeidsinspectie en I nspectie van 
den Havenarbeid", ,,Rijksinstituut voor Zuivering 
van Afvalwater", ,,Rij ksverzekering8banlc", ,,Con
tr!Jle op het R ekenplichtig Beheer der Rij ksverze
lceringsbanlc" en " Verzekeringsraad" met het
geen daaronder is vermeld en wordt vóór de 
afdeeling "Koloniën" opgenomen : 

Sociale Zaken. 
Stoomwezen. 

Schrijver 2e klasse. 
Arbeidsinspectie en 1 nspectie van den 

Havenarbeid. 
Schrijver 2e klasse. 
Rijksinstituut voor Zuivering van Afvalwater. 
Schrijver 2e klasse . 

Rij lcsverzelceringsba nk. 
Schrijver 2e klasse. 
Telefonist. 
Contr!Jle op het R ekenplichtig Beheer der Rijlcs

verzelcerin:7sbanlc. 
Schrijver 2e klasse. 

Verzekeringsraad. 
Schrijver 2e klasse. 
W erlcloosheidsverzelcering en Arbeidsbemiddeling . 
Schrijver 2e klasse. 

Inspectie V ollcsgezondheid. 
Schrijver 2e klasse. 

40 
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Rijkskeuringsdienst voor ingevoerde vleeschwaren. Onder de 11,fdeeling "Waterstaat" vervallen 
Schrijver 2e klasse. in bovengenoemde schaal de onderdeelen 

Gezondheidsraad. ,,RijksP,ostspaaróanlc" en "Staatsbedrijf der 
Schrijver 2e klasse. Poster11

1
en, T elegrafie en T ele fonie" met hetgeen 

daaroni!er is vermeld. 
Centraal Laboratorium voor de Volksgezondheid. In dezelfde schaal vervalt de afdeeling 
Schrijver 2e klasse. ,,Econ~ mische Zaken en Arbeid" met het -

Rijks Serologisch I nstituut. geen d aronder is vermeld en wordt na de af-
Schrijver 2e klasse. deeling "Waterstaat" en hetgeen daaronder 

Rijksbureau voor drinkwatervoorziening. is ver eld, opgenomen: 
Schrijver 2• k lasse. 

1 
Sociale Zaken. · 

I n schaa l 14 vervalt de afdeeling "Binnen- A beidsinspectie en I nspectie van den 
landsche Zaken" en hetgeen daaronder is ver- Havenarbeid . 
meld en wordt, na de afdeeling "Onderwijs, Concie~ge. 
Kunsten en Wetenschappen" en hetgeen Centraql Laboratorüim v'lor de Volksgezondheid. 
daaronder is vermeld, opgenomen: Concie11ge (tegens van het Rijks Serologisch 

Sociale Zaken. 1nstituht). 
Rijkskweekscholen voor vroedvrouwen. In ~chaal 29 wordt voor de afdeeling 

Assistente voor de huishouding. ,, Waterstaat" geleze.-i : 
In schaal 16, afdeeling "Binnenlandsche t Binnenlandsche Zaken. 

Zaken", vervalt het onderdeel "Rijkskweek- In s aal 31 wordt,na de afdeeling"Justitie" 
scholen voor vroedvroiiwen" met hetgeen daar- en het een daaronder is vermeld, opgenomen: 
onder is vermeld. · Binnenlandsche Zaken. 

In dezelfde schaal vervalt de afdeeling Pensioenraad. 
,,Economische Zaken en Arbeid" met het- Concie~ge bij het hoofdgebouw. 
geen daaronder is vermeld en wordt na de Staatsb drijfderPosterijen,Telegrafieen'l'elefonie. 
afdeeling "Waterstaat" en hetgeen daar0tlder Concie ge te 's-Gravenhage. 
is vermeld, opgenomen : Concie,ge te Rotterdam . 

Sociale Zaken. Concie ge bij het Hoofdbestuur. 
Rijksverzekeringsbank. Concie ge bij den Postchèque- en Girodien st. 

Concierge. Ond r de afdeeling "Financiën" ver valt in 
Y erzekerings-raad. dezelfde schaal het onderdeel "Pens-ioenraad" 

Concierge. met h~'tgeen daaronder is vermeld en komt de 
Rijkskweek-scholen voor vroedvrcmwen. afdeel~ ,, Waterstaat" en hetgeen daaronder 

Concierge. is ver eld te vervallen. 
Ins haal 34 wordt voor de afdeeling" Water-

In schaal 18 wordt voor de afdeeling "Water- staat" gelezen : 
staat" gelezen : Binnenlandsche Zaken. 

Binnenlandsche Zat.en. In chaal 35, afdeeling "Binnenlandsche 
In schaal 19, afdeeling "Binnenlandsche Zaken ', vervalt het onderdeel "Rijkskweek-

Zaken", vervalt het onderdeel "R~jkskweek- scholen voor vroedvrouwen" met hetgeen daar-
scholen voor vroedvrouwen" met hetgeen daar- onder is vermeld en wordt na de afdeeling 
onder is vermeld en wordt na de afdeeling "Defensie" en hetgeen daaronder is vermeld, 
"Defensie" en hetgeen daaronder is vermeld, t opgen men: 
opgenomen : Sociale Zaken. 

Sociale Zaken. Rijkskweekscholen voor vroedvrouwen. 
Rijkskweekscholen voor vrcedvrouwen. V 1 ( · d) * 

Verpleegster (inwonend). * erp ergster llltwonen . 
In ~chaal 36, afdeeling "Binnenlandsche 

In schaal 22 wordt voor de afdeeling "Wa- zaken[' , vervallen de onderdeel en "Werkloos-
terstaat" gelezen: heidsve:rzekering en A rbeidsbemiddeling", ,,Jn-

Binnenlandsche Zaken. spectie Volksgezondheid" , ,,Gezondheidsraad", 
In schaal 23 wordt onmiddellijk na de ver- ,,CentraalLaboratorium voor de Volksgezondheid", 

melding de~ schaal opgenomen : ,.Rijks l Serologisch I n tituut" en "Rijksbureait 
Binnenlandsche Zaken. voor d{inkwatervoorziening" met hetgeen daar-

Staatsbedrijf der Posterijen, T elegrafie en onder ~s vermeld en wordt na de inschrijving, 
T elefonie. vermeld onder het onderdeel "Algemeene Lands-

K antoorhouder van een hulpkantoor der 3e drukkerij", opgenomen : 
klasse a *). Pensioenraad. 

en komt de afdeeling "Waterstaat" en Kl(lrk . * 
hetgeen daaronder is vermeld t e verva llen. Rijkspostspaarbank. 

In schaal 25, afdeeling "Binnenlandsche Klerk. * 
Zaken", vervalt het onderdeel "Centraal Staatbedrij f . der Posterijen, T elegrafie en 
Laboratorium voor de Volksgezondheid" met TP-lofonie. 
hetgeen daaronder is vermeld en wordt na de Boe ouder 2e klasse. 
inschrijving, vermeld onder het onderdeel Expediteur aan het Magazijn van postzegels . 
. ,Alge111,eene Landsdrukkerij" , opgenomen: Teekenaar. 

Rijkspostspaarba.nk. Klerk lbij het Hoofdbestuur. * 
Concierge. Klerk j:)ij den Postchèq ue- en Girodienst. * 

Staatsbedrijr der Posterijen, T eleprafie en Onde r de afdeeling "Financiën" vervalt in 
T elefonie. dezelf4e schaal het onderd,eel "Pensioenraad'" 

Concierge te Haarlem. met hetgeen daaronder is vermeld. 
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Onder de afdeeling "Waterstaat" vervallen 
in bovengenoemde schaal de onderdeelen 
" Rijkspostspaarbank" en "Staatsbedrijf der 
Posterijen, T elegrafie en Telefonie" met hetgeen 
daaronder is vermeld. 

Onder de afdeeling "Economische Zaken" 
vervallen in dezelfde schaal de onderdeelen 
,,Arbeidsinspectie en I nspectie van den Haven
arbeid", ,,Rijksinstituut voor Zuivering van 
Afvalwater", ,,Hooge Raad van Arbeid", ,,Rijks
verzekeringsbank", ,,Controle op het Rekenplich
tig Beheer der Rijksverzekeringsbank" en "Ver
zekeringsraad" met hetgeen daaronder is ver
meld en wordt vóór de afdeeling "Koloniën" 
opgenomen: 

Sociale Zaken_ 
Arbeidsinspectie en Inspectie van den 

Havenarbeid. 
Administratief ambtenaar 3e klasse.• 
Rijksinstituut voor Zuivering van Afvalwater. 
Bureelambtenaar 2e klasse.• 

Klerk.* 

Klerk. * 

Hooge Raad van Arbeid. 

Rijksverzekeringsbank. 

Controle op het Rekenplichtig Beheer der Rijks

Klerk . * 
verzekeringsbank. 

Verzekeringsraad. 
Klerk.* 
Werkloosheidsverzekering en Arbeidsbemiddeling. 
Klerk.* 

Inspectie Volksgezonrlheid. 
Klerk bij het bureau van de Hoofdinspecteurs 

der Volksgezondheid. 
Gezondheidsraad. 

Klerk.* 
Centraal Laboratorium voor de Volksgezondheid. 
Klerk. * 

Rij ks Serologisch Instituut. 
Klerk. 

Rijksbureau voor drinkwatervoorziening . 
Teekenaar. 

In schaal 38 vervalt de afdeeling "Binnen
landsche Zaken" en hetgeen daaronder is 
vermeld. 

Onder de afdeeling "Economische Zaken" 
vervalt in evengenoemde schaal het onderdeel 
,,Rijksinstituut vaar Zuivering van Afvalwater" 
met hetgeen daaronder is vermeld en wordt na 
de inschrijving, vermeld onder deze afdeeling, 
onderdeel "Rijksinstituut voor Chemisch, Micro
biologiscli en Hydrografisch V isscherijonderwek' ', 
opgenomea: 

Sociale Zaken. 
Rijksinstituut voor Zuivering van Afvalwater. 
Amanuensis. 
Centraal Laboratorium voor de Vollcsuezondheid. 
Amanuensis. 

Rijks Serologisch I nstituut. 
Amanuensis. 

In schaal 39 wordt, na de afdeeling "Justitie" 
en hetgeen daaronder is vermeld, opgenomen : 

Binnenlandsche Zaken. 
Staatsbedrijf der Posterijen, T elegrafie en 

Telefonie . 
Kantoorhouder van een hulpkantoor der 3e 

klasse c. * 

en komt de afdeeling "Waterstaat" en het
geen daaronder is vermeld te vervallen. 

In schaal 46 wordt voor de afdeeling "Bin
nenlandsche Zaken" gelezen: 

Sociale Zaken. 
In schaal 48 wordt voor de afdeeling "Water

staat" gelezen : 
IBinneDlandsche Zaken. 

In schaal 49 wordt onder de afdeeling "Bin
nenlandsche Zaken" na de inschrijving, ver
meld onder het onderdeel "Krankzinnigenwe
zen", opgenomen : 

Staatsbedrij f der Posterijen, Telegrafie en 
Telefonie. 

B ureelam btenaar. 
Kantoorbediend e. 
Telefoniste bij den interlocalen dienst. 
Telegrafist . 

en komt de afdeeling "Waterstaat" met 
hetgeen daaronder is vermeld te vervallen. 

In schaal 51 wordt voor de afdeeliug "Wa
terstaat" gelezen : 

Binnenlandsche Zaken. 
In schaal 52 wordt, onmiddellijk na de ver

melding der schaal, opgenomen : 
Binnenlandsche Zaken. 

Staatsbedrij f der Posterijen, Telegrafie en 

Kantoorhouder 
2e klasse a *). 

T elefonie . 
van een hulpkantoor der 

en komt de afdeeling "Waterstaat" en 
hetgeen daaronder vermeld is te vervallen. 

In schaal 53, afdeeling "Binnenlandsche 
Zaken", vervallen de onderdeel en "Werkloos
heidsverzekering en Arbeidsbemiddeling", ,,I n
spectie Volksgezondheid", ,,Rij kskeuringsdienst 
voor ingevoerde vleeschwaren" , ,,Gezondheid8-
raad", ,,Centraal Laboratorium voor de Volksge
zondheid" , ,,Rijks Serolo3isch Instituut" en 
"Rijksbureau voor drinkwatervoorziening" en 
hetgeen daaronder is vermeld en wordt na de 
laatste inschrijving, vermeld onder het onder
deel "Algemeene Landsdrukkerij", opgenomen : 

Pensioenraad. 
Schrijver l e klasse. 

Rij lcspostspaárbank. 
Schrijver l e klasse. 

Staatsbedrij f der Posterijen, T elegrafie en 
Telefonie . 

Concierge te Amsterdam. 
Schrijver l e klasse bij het Hoofdbestuur. 

Onder de afdeeling "Financiën" vervalt in 
dezelfde schaal het onderdeel "Pensioenraad" 
met hetgeen daaronder is vermeld. 

Onder de afdeeling "Waterstaat" vervallen 
in bovengenoemde schaal de ondcrdeelen 
"Rijkspostspaarbank" en "Staatsbedrijf der 
Posterijen, Telegrafie en Telefonie" met hetgeen 
daaronder is vermeld. 

Onder de afdeeling "Economische Zaken" 
vervallen in dezelfde schaal de onderdeelen 
"Stoomwezen'· , ,,Arbeidsinspectie eri inspectie 
van den Havenarbeid", ,,Rijksverzekeringsbank", 
,,Controle op het Rekenplichtig Beheer der Ri,iks
verzekeringsbank" en "Verzekeringsraad" met 
hetgeen daaronder is vermeld en wordt vóór 
de afdeeling "Koloniën" opgenomen : 
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Sociàle Zaken. 
Stoomwezen. 

Schrijver l e klasse. 
A rbeidsinspectie en I nspectie van den 

Havenarbeid. 
Schrijver 1 e klasse. 

R {j ksverzekering sbank. 
Schrijver l e klasse. 
ContrtJle op het R ekenplichtig B eheer der Rijks

verzekeringsbank. 
Schrij ver l e klasse. 

Verzekeringsraad. 
Schrijver l e klasse. 
Werkloosheidsverzekering en Arbeidsbemiddeling . 
Schrijver l e klasse. 

I nspectie Volksgezondheid. 
Schrijver l e klasse . 
Rijkskeuringsdienst voor ingevoerde vleeschwaren . 
S<lhrijver l e klasse. 

Gezondheidsraad. 
Schrijver l e klasse. 
Centraal Laboratorium voor de Volksgezondheid. 
Schrijver l e klasse. 

Rijks S erologisch I nstituut. 
Schrij ver l e klasse. 

Rijksbureau voor drinkwatervoorziening. 
Schrijver l e klasse. 

In schaal 59 wordt na de afdeeling "Departe
menten van Algemeen Bestuur" en hetgeen 
daaronder is vermeld, opgenomen : 

Binnenlandsche Zaken. 
Staatsbedrijf der Posterijen, T elegrafie en 

T elefonie . 
Kantoorhouder van een hulpkantoor der 2e 
klasse b *). 

en komt onder de afdeeling "Waterstaat" 
het onderdeel "Staatsbedrijf der Posterijen, 
T elegrafie en T elefonie" met hetgeen daaronder 
is vermeld te vervallen . 

In schaal 63, afdeeling "Binnenlandsche 
Zaken", vervalt het onderdeel "I nspectie 
Volksgezondheid" met hetgeen daaronder i s 
vermeld. 

Onder de afdeeling "Economische Zaken" 
vervalt in genoemde schaal het onderdeel 
,,5 toomwezen" met hetgeen daaronder is ver
meld en wordt na de laatste inschr ijving, ver
meld onder deze afdeeling, onderdeel "Staats
boschbeheer", opgenomen : 

Sociale Zaken. 
Stoomwezen. 

Bureelambtenaar. 
I nspectie Volksgezondheid. 

Klerk bij het bureau van de Inspecteurs der 
Volksgezondheid. 

In schaal 64, afdeeling "Binnenlandsche 
Zaken", vervallen de onderdeelen "Centraal 
L aboratorium voor de Volksgezondheid", ,,Rijles 
S erologisch I nstituut" en "Rijksbureau voor 
drinkwatervoorziening" en hetgeen daaronder is 
vermeld. 

Onder de afdeeling "Economische Zaken" 
vervalt in evengenoemde schaal het onderdeel 
,,R#ksinstituut voor Zuivering van A fvalwater" 
met hetgeen daaronder is ver meld en wordt na 
de inschr ,jving, vermeld onder deze afdeeling, 
onderdeel "Rijksinstituut voor Chemisch, ~Micro-

1Jiologis h en Hydrografisch Visscher{jonderzoek" , 

opgenof en : Sociale Zaken. 
Rijksin tituut voor Zi1i1Jering van Arvalwater. 
Analist 
Centraa Laboratorium voor de Volks3ezondheid. 
Analist 

R iJks Serologisch Instituut. 
Apothtersassistent. 
Analis 

R ij bureau 1Jo01· drinkwatervoo?'Ziening. 
Analis 

In sraal 67 wordt voor de afdeeling "Wa
terstaa " gelezen : 

~Binnenlandsche Zaken. 
In se aal 68 wordt, na de afdeeling "Justitie" 

en het,een daaronder is vermeld, opgenomen : 
Binnenlandsche Zaken. 

S ta,tsbedrij f der Poeterijen, T ele3rafie en 
Telefonie. 

Chef-ejpediteur aan het Magazij n van postze
gels . 

en ~omt de afdeeling "Waterstaat" en het
geen d aronder vermeld is t e vervallen. 

I n s haal 69 wordt, onmiddell ijk na de ver
meldin~ der schaal, opgenomen : 

1 . Binnenlandsche Zaken. 
S taÎtsbedrij f der P osterij en, T elegrafie en 

Tele fonie. 
Kant~rhouder van een hulpka ntoor der 2e 
klasse c **. 

en mt de afdeeling "Waterstaat" en het 
geen aaronder is vermeld te vervallen. 

In s haal 72 wordt, onmiddellijk na de ver
meldi g der schaal, opgenom,en : 

Binnenlandsche Zaken. 
S tatsbedrij f der P osterijen, T elegrafie en 

T elefonie . 
Klerk 
Buite ewoon geëmployeerde, groep 5. 

en omt de afdeeling "Waterstaat" en het
geen aaronder is vermeld te vervallen. 

In chaal 76 vervalt de afdeeling "Binnen
landsq_he Zaken" en hetgeen daaronder is 
verm~,d en wordt, na de afdeeling " Waterstaat" 
en he~geen daaronder is vermeld, opgenomen : 

. 1 Sociale Zaken. 
Ijiikskweekscholen 1Joor vroedvrouwen. 

Huis1îèesteres. 
In slchaal 79 wordt, na de afdeeling "Justitie" 

en he geen daaronder is vermeld, opgenomen : 
Binnenlandsche Zaken. 

St atsbedrij f der Posterijen, T elegrafie en 
Tele fonie. 

Kantlorhouder van een hulpkantoor der l e 
klass a. 

en komt de afdeeling "Waterstaat" en 
hetge n daaronder is verm eld t e vervallen. 

In rhaal 81 wordt voor de afdeeling "Water
staat' gelezen : 

Binnenlandsche Zaken. 
In chaal 82 ver valt de afdeeling "Binnen

lands he Zaken" met hetgeen daaronder is 
verm Id en wordt na de afdeeling "Economi
sche aken" en hetgeen daaronder is vermeld, 
opge 1omen : 

Sociale Zaken. 
Rij ks euringsdienst voor ingevoerde vleeschwaren. 
Cont oleur. 
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Rijkskweekscholen voor vroedvrouwen. 
Leerares voor lichamelijke opvoeding. 

In schaal 83 wordt, onmiddellijk na de VN

melding der schaal, opgenomen : 
Binnenlandsche Zaken. 

Staatsbedrijf der Posterijen, T elegrafie m 
Telefonie . 

Boekhouder. 
Buitengewoon geëmployeerde, groep 4. 

en komt de afdeeling "Waterstaat", met 
hetgeen daaronder is vermeld, te vervallen. 

In schaal 86 wordt voor de afdeeling "Wa
terstaat" gelezen : 

Binnenlandsche Zaken. 
In schaal 91 wordt, onmiddellijk na de ver

melding der schaal, opgenomen: 
Binnenlandsche Zaken. · 

Staatsbedrijf der Po.sterijen, T elegrafie en 
T elefonie. 

Kantoorhouder 
.Ie klasse c. 

van een hulpka ntoor der 

en komt de afdeeling "Waterstaat" en het
geen daaronder is vermeld te vervallen. 

In schaal 93, afdeeling "Binnenlandsche 
Zaken", vervallen de onderdeelen "Werkloos
heidsverzekering en Arbeidsbemiddeling'', ,,In
spectie Volksgezondheid", ,,Gezondheidsraad", 
,,Centraal Laboratorium voor de Volksgezondheid", 
"Rijks S erologisch Instituut" en "Rijksbureau 
voor drinkwatervoorziening" en hetgeen daaron
der is vermeld en wordt na de inschrijving, 
vermeld onder het onderdeel "A /gem,.ene 
Landsdru.kkerfj", opgenomen : 

Pensioenraad. 
Adjunct -commies. 

Rijkspostspaarbank. 
Adjunct commies. 

,~taatsbedr·ijf der Posterijen, T elegrafie en 

Adj u nct-commies 
Anj unct-commies 
Girodienst. 

TeleJonie. 
bij het Hoofdbestuur . 

bij den Postchèqne- en 

Onder de afdeelir1g "Financiën" vervalt in 
dezelfde schaal het onderdeel "P ensioenraad" 
met hetgeen daaronder is vermeld . 

Ouder de afdeeliug "Waterstaat" vervallen 
in evengeuoemde schaal de onderdeelen "Rijks
postspaarbank" en "Staatsbedrfi f der Posterijen, 
Telegrafie en T elefonie" met hetgeen daaronder 
is vermeld. 

Onder de afdeeliug "Econo mische Zaken" 
vervallen in d eze schaal de onderdeelen "Ar
beidsinspectie en Inspectie van den Havenarbeid", 
,,Rijksinstituut voor Zuivering van Afvalwater", 
,,Hooge Raad van Arbeid", ,,Rijksverzekerings
bank", ,,Contr/Jle op het Rekenplichtig B eheer der 
Rijksverzekeringsbank" en " Verzekeringsraad" 
met hetgeen daaronder is vermeld en wordt 
vóór de afdeeling "Koloniën" opgenomen : 

Sociale Zaken. 
Arbeidsinspeetie en Inspectie van den 

Havenarbeid. 
Administratief ambtenaar 2e klasse. 
Rijksinstituut voor Zuivering van Afvalwater. 
Bureelambtenaar. 

Hooge Raad van Arbeid. 
Adjµ nct-commies. 

Rij ksverze.li;eringsbcw./r. 
Adjunct-commies. 

Controle op het Rekenplichtig Beheer der RiJks
verzekeri ng sba.nk. 

Arl.junct-commies . 
Verzekeringsra.ad. 

Adjunct-commies. 
Werkloosheid.sverzekering en A rbeidsbemiddelin{T. 
Adjunct-commies. 

l nspectie Volk.sgezcndheid. 
Adjunct-commies bij het bureau van de Hoofd
inspecteurs der Volksgezondheid. 

Gezonclheidsra ad. 
Adjun.ct-commies . 
Centraal Laboratorium voor de Volks(Jezondheid. 
Administratief ambtenaar. 

Rij ks Serologisch 1 nstit,uut. 
Administratief ambtenaar. 

Rijksbureau voor drinkwatervoorziening. 
Bureelambtenaar. 

In schaal 94 wordt voor de afdeeling "Eccno
mische Zaken en Arbeid" gelezen : 

Sociale Zaken. 
In schaal 95, afdeeling "Binnenlandsche 

Zaken", vervallen de onderdeelen "Centraal 
Laboratorium voor de Volksgezondheid", ,,Rijks 
Serologisch Instituut" en "Rijksbureau voor 
drinkwatervoorziening" met hetgeen daaronder 
vermeld is en wordt na de inschrijving, vermeld 
onder het onderdeel "Krankzinnigenwezen", 
opgenomen : 

Staatsbedrijf der Posterfjen, T elegrafie en 
T elefonie . 

Chef-instrumcntma ker. 
Chef-monteur. 
Machini st B . 

Onder de afrleeling "Waterstaat" vervalt in 
evengenoemde schaa.J het onderdeel "Staa.ts
bedrijf der Po terijen, T elegra/ié en Telejonie" 
met hetgeen daaronder is vermeld. 

Onder de afdeeling "Economische Zaken" 
vervalt in deze schaal het onderdeel "Arbeids
inspectie en Inspectie van den Havenarbeid" 
met hetgeen daaronder is vermeld en wordt 
vóór de afdeeling "Koloniën" opgenomen: 

Sociale Zaken. 
Arbeidsinspectie en Inspectie van d,n 

Havenarbeid . 
Ans.list l e klasse. 
Centraal Laboratori1.im, voor de Volk8gezondheirl . 
Analist l e klassfl. 

Rijks 8 erclogisch Jnstitu,u,t. 
Technicus . 
Ana_ist 1 e klas se. 

Rijksbureau voor drinkwatervoorziening . 
Analist le klasse. 

In schaal 96, afdeeling "Binnenlandsche 
Zaken", vervalt het onderdeel "Rijkskweek
scholen voor vroedvrouwen" en hetgeen daaron
der is vermeld en wordt na de laatste Ülschrjj
ving, vermeld onder het onderdeel "Algemeene 
Landsdrukkerij", opgenomen : 

Starttsbedrijl der Posterijen, Telegrafie en 
Telefonie. 

Adj unct-magazijnchef aan het Magazijn van 
postzegels. 

Bureelambtenaar l e klasse. 
Teekenaar l e klasse. 

Onder de afdeeling "Waterstaat" vervalt in 
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eve~enoemde schaal het onderdeel "8taats- In schaal 138, afdeeling "Economische Za-
bedri:Jf der Posterijen, Tele.7rafi,e en T elefonie" ken", v4rvalt het onderdeel "Rijksinstituut voor 
met hetgeen daaronder is ,ermeld en wordt na Zuiveri*.J van Afvalwater" en het$.een daaronder 
de inschrijving vermeld onder de afdeeling is verm~ld en wordt na de inschrdving, vermeld 
,,Econ. omische Zaken", onderdeel "Geruraal onder dre afdeeling, onderdeel "Harinacontr6-
Bureau voor de. S tatistiek", opgenomen: ledienst' , opgenomen: 

Sociale Zaken. Sociale Zaken. 
Rij ka kweekscholen voor vrop,dvrouwen. Rij ksinst,ituut voor Ziiivering van A fvalwnter. 

Administrateur. Bureelcjief. 
I n schaal 97, afdeeling "Binnenlandsche Laboratháumchef. 

Zaken", vervalt het onderdeel "Rijkskweek- In schaal 139 vervalt de afdeeling "Binnen-
scholen voor vroedvrouwen" en hetgeen daaron- landsche Zaken" en hetgeen daaronder is 
der is vermeld en wordt, na de afdeeling vermelq. 
,, Waterstaat" en hetgeen daaronder vermeld Onder de afdeeling "Economische Zaken" 
is, opgenomen : vervall~n in evengenoemde schaal de onderdee-

Sociale Zaken. len ,,~toomwezen" en "Arbeidsinspectie en 
Rijkskweeksclwlen voor vroedvrouwen. Jnspectif, van den Havenarbeid" met hetgeen 

Hoofdverpleegster. • daaronder is vermeld en wordt na de inschrij-
Operatiezuster-vroedvrouw. • ving, vermeld onder deze afdeeling, onderdeel 
Meesteresse-vroedvrouw. • ,,Staats/Joschbeheer", opger.omen: 

In schaal 100 wordt voor de afdeeling { Sociale Zaken. 
,, Waterstaat" gelezen : . Stoomwezen. 

.. Binnenlandsche Zaken. . Adspir nt-ingenieur. 
In sch'.1-al 101 wordt voor . 1,e afdeelmg Ar Jeidsinspectie en Jnspect·ie van den 

,, Economische Za~en en Arbeid gelezen: Havenarbeid. 
Sociale Zaken. Adjunc -inspecteur 

In schaal 109 wordt onder de afdeeling .. · . . . 
,, Economische Zaken", onderdeel "Visscherij- . RvJrsf:urea"! voor drinkwatervoorzieniw.;. 
inspectie", voor "Technisch opzichter" gelezen: Adiunc~-mgemelll'. 
Technisch opziener In schaal 146 vervalt de afdeeling "Binnen-

en wordt voor "Economische Zaken en Ar- landscqe Zaken" met hetgeen daaronder is 
beid" in de noot aan den voet van bladzijde vermeldenwordtnadeafdeeling"Economische 
113 gelezen : ZakenJ en hetgeen daaronder is vermeld, op-

Economische Zaken. genom n: 
In de schalen 111 en 118 wordt voor de Sociale Zaken. 

afdeeling " Economische Zaken en Arbeid" Ri ksbnreau voor drinkwatervoorz-iening. 
gelezen: Technisch ambtenaar 2e klasse. 

Sociale Zaken. J n sbhaal 150, afdeeling "Binnenlandsche 
In schaal 124 wordt . onmiddellijk na de ver- z aken'i, vervallen de onderdeelen "Werkloos-

melding der schaal, opgenomen: heidsveizekerin[J en Arbeidsbemiddeling", ,,Jn-
Binnenlandsche Zaken. spectie Volksgezondheid'.' en "Ge.zonclheidsraad" 

Staat.sbedrijf der Posterijen. T elegrafie en en het een daaronder is vermeld en wordt na 
Telejonie. de la.a ste inschrijving, vermeld onder het 

Opzichter. onderd el "Algemeene T.-anclsdrnkkerW', opge-
Onder de afdealing "Waterstaat" vervalt in nomen: 

dezelfde schaal het onderdeel "Staatsbedrij f der Pensioenraad . 
Poster-ijen, T elegrafie en Telefonie" en hetgeen Comm·es. 
daaron<ler is vermeld. Rfj kspostspaarbank. 

In de schalen 127 en 128 wordt voor de 
afdeeling "Waterstaat" gelezen : 

Binnenlandsche Zaken. 
In schaal 129, afdeeling "Binnenlandsche 

Zaken", vervalt het onderdeel "R#kskweekscho
ten voor vroedvrouwen'' en hetgeen daaronder 
is Yermeld en wordt aldaar opgenomen : 

Stc,atsbedrijJ der P oster·ijen, Telegrafie en 
Telefonie. 

Ruitengewoon geëmployeerde, groep 3. 
Onder de afdeeling "Waterstaat" vervalt 

in evengenoemde schaal het onderdeel "Staats
bedrijf der Posterijen, Telegrafie en T elefoni e" 
met hetgeen daaronder is vermeld en wordt na 
de inschrijving, vermeld onder deze afdeeling, 
onderdeel "Geologische dienst", opgenomen: 

Sociale Zaken. 
Rijkskweekscholen voor vroedvrouwen. 

Huismeesteres, tevens adjunct-directrice te 
R ott erdam. 
Meesteresse-vroedvronw, te,,ens adjunct-direc

trice te Amsterdam. 

Comm~es. . 
Magazî··nchef. 

Sta tsbedr#f der Poster/jen, T Plegra.fie en 
T ele./onie. 

Comm,es. * · 
BoekhÎu~P.r-bureelchef. 

*) Indien belast met de functie van directeur 
van ew. kantoor der klasse 4a wordt toegekend 
f 36 . 

Indi- n belast met de functie van beheerder 
van tl or den Directeur-Generaal aan te wijzen 
bijkantoren wordt toegekend het rangsalaris 
+ f 21)0. 

IndiFn belast met de functie van directeur 
van een kantoor der klas. e 4b wordt toegekend 
het railgsalaris + f 400 (in totaal ten minste 
f 38001. 

Indi
1
bn belast met de functie van directeur 

. ~-an el kantoor der klasse 4c wordt toegekend 
het ra g~alaris + f 800 (in totaal ten minste 
f 400 ). 
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Werkmeester. 
Buitengewoon geëmployeerde, groep 2. 
Commies bij het Hoofdbestuur. 
Commies bij den Postchèque- en Girodienst. 
Hoofdbureelambtenaar. 

Onder de afdeeling "Financiën" vervalt in 
dezelfde schaal het ·onderdeel "Pensioenraad" 
met hetgeen daaronder is vermeld. 

Onder de afdeeling, ,, Waterstaat" vervallen 
in evengenoemde schaal de onderdeelen "Rii lcs
postspaarbdnk" en "St-aatsbedriJf der Posterijen, 
Telegrafie en T eleronie" en hetgeen daaronder is 
vermeld, alsmede de noot aan den voet van 
bladzijde 132. 

Onder de afdeeling "Economische Zaken" 
vervallen in deze schaal de onderdeelen "Rijks
verzekeringsbank", ,,Contróle op het R ekenplich
tig Beheer der Riiksverzekeringsbanic" en "Ver
zekeringsraad" met hetgeen daaronder is ver
m eld en wordt vóór de afd eeling "Koloniën" 
opgenomen: 

Sociale Zaken. 

Commies . 
Ri,iksverzekeringsbank. 

Contróle op het Rekenplichtig B eheer der Rijks
verzekeringsbank. 

Commies. 
J1 erzekeringsraad. 

Commies. 
Werkloosheidsverzekering en A rbeidsbeniiddeling. 
Commies. 

Inspectie Volksgezondheid . 
Commies bii het bureau van de Hoofdinspec
teurs der Volks6ezondheid. 

Gezondheidsraad. 
Commies. 

In de schalen 159 en 
afdeeling "Economische 
gelezen: 

162 wordt voor de 
Zaken en Arbeid" 

Sociale Zaken. 
In schaal 165 wordt voor de afcleeling 

,, Waterstaat" gelezen : 
Binnenlandsche Zaken. 

In schaal 167 wordt voor de afdeeling "Bin
nenlandsche Zaken" gelezen : 

Sociale Zaken. 
In schaal 171 wordt, na de afdeeling "Hooge 

Colleges van Staat" en hetgeen daaronder is 
vermeld, opgenomen : 

Binnenlandsche Zaken. 
Strwtsbedrij f der Posterijen, T elegrafie en 

'l'elefonie. 
Secretaris der permanente Commissie van Be
roep. 

en komt dit onderdeel met de daaronder 
yermelde inschrijving onder de afdeel ing 
,, Waterstaat" te vervallen. 

In schaal 172 vervalt d e afdeeling " Binnen
landsche Zaken" met hetgeen daaronder 
vermeld is, 

wordt voor de afdeeling "Economische Zaken 
en Arbeid" gelezen: 

Sociale Zaken. 
en wordt onder deze afdeeling, na de inschrij

ving vermeld onder het onderdeel "Stoo,nwezen", 
opgenomen: 

Inspectie Volksgezondheid. 
Technisch ambtenaar bij het Bureau van den 

Hoofdinspecteur voor de Volkshuisvesting. 

In schaal 173 wordt voor de afdeeling 
,, Waterstaat" gelezen: 

Binnenlandsche Zaken. 
In schaal 17 4 vervalt de afd.eeling "Binnen

landsche Zaken" en hetgeen daaronder ver
meld is en wordt, na de afdeeling "Waterstaat" 
en hetgeen daaro1,der is vermeld, opgenomen : 

Sociale Zaken. 
I nspectie Volksgezondheid. 

Adjunct- inspecteur. 
In schaal 176 vervalt de afdeeling "Binnen

landsche Zaken" en hetgeen daaronder is 
vermeld en wordt, na de afdeeling "Economi
sche Zaken" en hetgeen daaronder is Yermeld, 
opgenomen: 

Sociale Zaken. 
Rij ksbu,reau voor drinkwatervoorzieninçt. 

Technisch ambtenaar l e klasse . 
In schaal 181 wordt voor de afdeeling 

,, Waterstaat" gelezen : 
Binnenlandsche Zaken. 

In schaal 182 wordt voor de afdeeling 
,,Economische Zaken en Arbeid" gelezen: 

Sociale Zaken. 
In schaal 187 wordt voor de afdeeling 

,,Binnenlandsche Zaken" gelezen: 
Sociale Zaken. 

In schaal 189, afdeeling "Economische 
Zaken", vervalt het onderdeel "Rijk.sverzeke
ringsbank" met hetgeen daaronder is vermeld 
en wordt na de laatste inschrijving, vermeld 
onder deze afdeeling, onderdeel " IJkwezen", 
opgenomen: 

Sociale Zaken. 
Rijksverzekeringsbank. 

Agent. 
In schaal 192, afdeeling "Binnenlandsche 

Zaken", vervallen de onderdeelen "Werkloos
heidsverzekering en Arbeidsbemiddeling" en 
"Gezondheidsraad" met hetgeen daaronder is 
vermeld. en wordt na de inschrijving, vermeld 
onder het onderdeel "Algenieene Landsdriikkerij" 
opgenomen: 

Pensioenraad. 
Hoofdcommies. 

Rij kspostspar..rbank. 
Hoofdcommies. 

Staatsbedrii r der Posterijen, T eleJrafi,~ en 
T elefonie . 

Hoofdcommies bij het Hoofdbestuur. 
Hoofdcommies bij den Postchèque- en Giro
dienst. 

Onder de afdeeling "Financiën" vervalt in 
dezelfde schaal het onderdeel "Pensioenraad" 
met hetgeen daaronder is vermeld. 

Onder do afdeeling "Waterstaat" vervallen 
in evengenoemd e schaal de onderdeelen "R{iks
postspaarbank" en "Staatsbedrijf der Posteriien, 
T elegrafie en T ele7onie" inet hetgeen daaronder 
is vermeld. 

Onder de afdeelir>g ,,Economische Zaken" 
vervallen in dezelfde schaal de onderdeelen 
,,Rijksverzekeringsbank", ,,Contróle op het R eken
plichtig B eheer der Rij ksverzekerinJsbank" en 
"Verzekeringsraad" met hetgeen daaronder is 
vermeld en wordt na de inschrijving, vermeld 
onder deze afdeeling, onderdeel "Staatsbosch
beheer", opgenomen : 
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Sociale Zaken. 
Rijksverzekeringsbank. 

Hoofdcommies. 
Contróle op het Rekenplichtig B eheer der Rijks

verzekeringsbank. 
Hoofdcommies . 

Verzekeringsraad. 
Hoofdcommies . 
Werkloosheidsverzekering en A rbeidsbemiddelinJ. 
Hoofdcommies . 

Gezondheidsrrwd. 
Hoofdcommies. 

In schaal 197 wordt onder r!e afdeeling 
,,Departementen van Algemeen Bestuur", 
voor de inschrij ving "Adjunct-accountant 
bij de afdeeling Volksgezondheid van het 
Departement van Binnenlanclsche Zaken" gele
zen : 
Adjunct-accountant bij de afdeeling Volksge
zondheid van het Departement van Sociale 

Zaken . 
In schaal 205 vervalt onder de afcleeling 

"Binnenlandsche Zaken" hetgeen daaronder 
is vermeld en wordt opgenomen: 

Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en 
T elefonie . 

E lectrotechnisch hoofclam btenaar. 
R eferenclaris 2e klasse. * 
Chef van den Centralen Magazijndienst . 

Dit onderdeel komt onder de afcleeling 
"Waterstaat" te vervallen, terwijl vóór de 
afdeeling "Koloniën" wordt opgenomen : 

Sociale Zaken. 
Inspectie Volksgezondheid . 

Technisch hoofdambtenaar bij het bureau van 
den Hoofdinspecteur voor de Volkshuisves
ting. 
In schaal 215 wordt voor de afcleeling 

,, Waterstaat" gelezen : 
Binnenlandsche Zaken. 

In schaal 220 vervalt onder de afcleeling 
"Binnenlandsche Zaken" hetgeen daaronder 
is vermeld en wordt opgenomen: 

Staatsbedrijf der Posterijen, T elegrafie en 
T elefonie. 

Ingenieur. 
Onder de afcleeling "Waterstaat" vervalt in 

evengenoemcle schaal het onderdeel " Staats
bedrijf der Posterijen , T elegrafie en T elefonie" 
met hetgeen daaronder is vermeld . 

Onder de afdeeling "Economische Zaken" 
vervallen in dezelfde schaal de onderdeelen 
.,Stoomwezen'', ,.Rijksinstituitl voor Zuivering 
van Afvalwater" en "Rijksverzekeringsbank" 
met hetgeen daaronder vermeld is en wordt 
vóór de afcleeling "Koloniën" opgenome,,: 

Sociale Zaken. 
Stoomwezen. 

Ingenieur 2e k lasse. 
Rijksinstituut voor Zuivering van Afvalwn.ter. 
Ingenieur. 

Rijksverzekeringsbank . 
Ingenieur . 

1 nspectie Volksgezondheid. 
Ingenieur. 
Centraal .Laboratorium voor de Volksgezondheid. 
Bacterioloog. 
Bioloog. 
Scheikundige. 

Rijks S erologisch Insti timt. 
Bacteri loog. 
Scheiku

1
ndige. 

Rij,sbureau voor drinkwatervoorziening . 

~;~~il!og. 
Ingenie r. 

In se aal 221 vervalt de afdeeling "Binnen
landschp Zaken" met hetgeen daaronder is 
vermei~, 

wordti voor de afcleeling "Economische Zaken 
en Arbeid" gelezen: 

Sociale Zaken. 
en w relt onder deze afdeeling, na de laatste 

in schrij ing, vermeld onder het onderdeel 
,,Rfjksv rzekeringsbank" , opgenom en: 

Rijks Serologisch Institiiut. 
Genees unclige. 

In s .haal 222 wordt voor de afdneling 
,, Econo ische Zaken en Arbeid" gelezen : 

Sociale Zaken. 
In s haal 227 vervalt onder de afdeelrng 

"Binnef landsche Zaken" hetgeen daaronder 
is verm ld en wordt opgenomen : 

P ensioenraad, 
Wiskun ig adviseur. 
Referen aris. 

R'ii k,postspaarbank. 
R efere1claris. 

Staaibedri,if der Posterijen, 'l'elegrafte en 
T elefonie. 

Control ur. 
Hoofd an het Rijkskleedrngbureau. • 
Inspect ur der kust- en Rcheepsradiot(' legrafie . 
R efere aris biJ het Hoofdbestuur. 
Refereij!iaris bij den Postchèque- en Girodienst . 

Onde de afdeeling "Financiën" vervalt in 
dezelfd schaal het onderdeel "Pensioenraad" 
met he,geen daaronder is vermeld. 

Ia <fzelfde schaal vervalt de afdecling 
,, WateJ taat" met hetgeen daaronder is ver
meld. 

Onde de afdeeling "Economische Zaken" 
verval! n in genoemde schaal de onrlcrdeelen 
,,Arbeid inspectie en Inspectie van den Haven
arbeid", ,,Hooge Raarl v!'n Arbeirl", ,,Rijksver
zekering bank", .,Contróle op het R ekenplichtig 
Beheer -er Rijksverzekeringsbank" en ., Verzeke
ringsra ." met hetgeen daaronder is vermeld 
en wor na de inschrijving, vermeld onder deze 
afdeel in , onderdeel "Landbouwhooge.school", 

Soc ia le Zaken. 
Arîeidsinspec_ tie en I nspectie van 

Havenarbeid . 
Hoofd an administratie. 

H ooge Rd.ad van Arbeid. 
Secr eta is. 

Rij ksverzeker.:ngsbank . 
Inspect ur der agenten . 
Rcferen aris . 

den 

.Contróle op het Rekenplichtig B eheer der R-i;jks
verzekeri ngsba nk. 

R eferen ari s. 
V crzekerinJsraad. 

Referei, aris. 
Werkloo heidsverzekering en Arbeidsbemiddeling. 
Referen aris. 
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Gezondheidsraad. 
Refere1, daris . 

In schaal 237, afdeeling "Economische 
Zaken", ver valt het 01,derdeel " Verzekerings
raad" met hetgeen daaronder is vermeld en 
wordt nà de inschrij ving, vermeld onder deze 
afdeeling, onderdeel " Visscherijinspectie" , op
genomeu: 

Secretaris . 

Sociale Zaken. 
Verzekeringsraad . 

In schaa l 243 wordt voor de 
,,Economische Zaken" gelezen : 

Sociale Zaken . 

afdeeling 

In schaal 246 wordt, na de afdeeling "Depar
tementen van Algemeen Bestuur" en hetgeen 
daaronder is vermeld, opgenomen : 

Binnenlandsche Zaken. 
Staatsbedrijf der Posterijen, T elegrafie en 

T elefonie . 
Accountant hij het H oofdbestuur. 

en komt de afdeeling "Waterstaat" met 
hetgeen daaronder vermeld is te vervallen. 

In schaal 250, afdeeling "Binnenlandsche 
Zaken", vervalt het onderdeel " I nspectie 
Volksgezondheid" en hetgeen daaronder is 
vermeld en wordt na de laatste inschr ij ving, 
vermeld onder deze afdeeling, onderdeel 
,,K rankzinnigenwezen" . opgenomen : 

Sociale Zaken . 
1 nspectie Volksgezondheid . 

Inspec teur. 
Inspectrice. 

In schaal 252, afdeeling "Binnenlandsche 
Zaken", vervallen de ondcrdeelen " Werkloos
heidsverzekering en Arbeidsbemiddeling" , ,,Cen
traal Laboratorium voor de Volksgezondheid", 
" Rijks S erologisch I ndtituut" en ".Rijksbureau 
voor drinkwatervoorziening" met hetgeen daar
onder is vermeld en wordt na de inschrijving, 
vermeld onder het onderdeel " Algemeene Lands
drukkerij", opgenomen : 

Lid. 
Secretaris . 

Pensioenraad. 

Rij kspor,tspaarbank. 
0 nderdirecteur. 

Staatsbedrij f der Posterijen, T elegrafie en 
T elefonie . 

Hoofdingeni em. 
Administrateur bij het Hoofdbestum. 
Onderdirecteur van den Postchèque- en Giro-

dienst. 
Onder de afdeeling "Financiën" vervalt in 

dezelfde schaal het onderdeel .,P ensioenraad" 
met hetgeen daaronder is vermeld. 

Onder de afdeeling " Waterstaat" vervallen 
in evengenoemde schaal de onderdeelen " .R;,iks
ptJStspaarbank" en "Staatsbedrij f d~r Posterijen, 
T elegrafie en T elefonie" met hetgeen daaronder 
is vermeld. 

Onder de afdeeling "Economische Zaken" 
vervallen in dezelfde schaal de onderdeelen 
.,Stoomwezen" , ,,A rbeidsinspectie en I nspectie 
van den Havenarbeid" en "Rij ksverzekerings
bank" met hetgeen daarcnder is vermeld en 
wordt vóór de afrlef'l ing "Koloniën" opge
nomen: 

"iociale Zaken. 
Stdomwezen . 

Hoofdingenieur. 
[ngenieur l e klasse. 

A rbeidsinspectie en i nspectie vcin den 
Havenarbeid. 

Genee kundige. 
.Rij ksverzekeri ng sba nk. 

Controleerend geneeskundige. 
Administrateur. 
Werkloosheidsverzekering en A rbeidsbe1niddelinr, _ 
Administrateur. 
Centraal Laboratorium voor de Volksgezondheid . 
Hoofd der bac teriologische afdeeling. 
H oofd der chemische afdeeling. 
Hoofd der diergen<Jeskundige afdeeling . 

R~iks 8erolo'}1:sch I nstit1tul. 
Geneeskundige, tevens plaat svervangend direc
teur. 

Rij ksb1ireaii voor drinkwatervoorziening. 
Hoofd der chemjsoh-hacteriologische afdeeling. 
Hoofdingenieur. 

In schaal 253 word t , onmiddellijk na de 
vermelding der schaal, opgenom en : 

Binnenlandsche Zaken. 
ftaatsbedrijf der Posterijen , T rlegmfie en 

Telefonie. 
In ·pccteur. * 

en komt deafdeeling "Waterstaat" en hetgeen 
daaronder is vermeld te vervallen . 

In dezelfde schaal wordt voor de afdeeling 
,,Economische Zaken en Arbeid" gelezen : 

Sociale Zaken. 
In schaal 256, afd eeling "Economische 

Zaken", vervalt het onder.:ieel " Raden van 
A rbeid" met hetgeen daaronder is vermeld en 
wordt na de laatste inschrijving, vermeld onder 
deze afdeeling, onclerdf'el " Veea,rtsenijkundigP 
i/ienst" , opgenomen : 

Sociale Zaken. 
Raden van Arbeid . 

Voorzitter van een R aad van Arbeid der l e 
klasse . 

In schaal 258 verva lt de afdeeling "Binnen
Jandsche Zaken" en hetgeen daaronder is 
vermeld, 

wordt voor de afdeeling "Economische Zaken 
en Arbeid" gelezen: 

Sociale Zaken. 
en daaronder, na de laat ste inscluij ving onder 

het onderdeel "Arbeidsinspectie ,n Jnspecti, vcin 
den Havenarbeid", opgenomen: 

Controle van sera, en vaccins . 
Geneeskundige-oontroleerend-seroloog. 

In schaal 259, afdeeling "Binnenlandsche 
Zaken" , vervallen de onderdeelen " Werkloos
neidBverzcker ina en A rbeld sbemià :Jelin(J", ,,I n
spectie Volksgezondheid.", ,,Gezondheidsraad", 
,,Centraa l Laboratorium voor de Volksgezond
heid", ,,Rijks S erologi ch I nstituut" en "Rij/c.~
bureau voor drinkwatervoorziening", met hetgeen 
daaronder vermeld is en wordt na de inschrij
ving, vermeld onder het onderdeel " l( rankz·inni -
7enwezen", opgenomen : 

Pensioenraad. 
Voorzitter. 

Rij k.~postspaarbank. 
Directeur. 
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Staatsbedrijf der Posterijen, Tel0rafie en 
T el,1onie. 

Directeur van den Postchèqu e- en Girodienst. 
Hoofdingenieur l e klasse. 
.Inspecteur in algemeenen dienst. ** 

Onder de afdeeling "Financiën" vervalt in 
<lezelfde schaal het onderdeel "Pensioenraad" 
met hetgeen daaronder is vermeld. 
· Onder de afdeeling "Waterstaat" vervallen 
in evengenoemde schaal de onderdeelen "R{iks
postspaarbank" en "Staat,.ç/Jedrijf der Posterijen, 
Telegrafie en 'i. 'elefonie" met hetgeen daaronder 
-vermeld is, alsmede de noot aan dea voet van 
bladzijde 185. 

Onder de afdeeling "Economische Zaken" 
-vervallen in dezelfde schaal de onderdeelen 
,,Arbeidsinspectie en Insp"ctie van den Haven
arbeid", ,,Rijk8verzekerinqsbank" en "Verzeke
-ringsraad" met hetgeen daaronder is vermeld 
e n wordt vóór de afdeeling "Koloniën" opge
nomen: 

Sociale Zaken. 
Arbeidsinspectie en I nspect·ie van den 

Havenarbeid. 
Medisch adviseur. 

Rijksverzekeringsbank . 
Sercretaris-Generaal . 
Medisch adviseur . 
Wiskundig adviseur. 

Verzekeringsraad. 
Voorzitter. 
Werkloosheidsverzekering en Arbeidsbemiddeling. 
Directeur. 

I nspectie Volksgezondheid. 
Hoofdinspecteur. 

Gezondheidsraad. 
Voorzitter. 
Centraal Laboratorium voor de Volksgezondheid. 
Directeur. 

Rij ks SeroloJisch Instituut . 
Directeur. 

Rijksbureau voor drinkwatervoorziening. 
D irecteur. 

In schaal 261 wordt, onmiddellijk na de ver
melding der schaal, opgenomen: 

Binnenlandsche Zaken. 
Staatsbedrijf der Posterijen, T elegrafi,e en 

Telefonie. 
Algemeen-Secretaris . 
Hoofdingenieur-Directeur. 
Hoofdinspecteur. 

en komt de afdeeling "Waterstaat" en het-
geen daaronder is vermelrl t e ven·allen. 

v. 
In bijlage A II : 
Onder de hoofden: ,,f 70 vast", ,,f 500 

vast", ,,f 1200 vast", .,f 1500 vast", ,,f 5600 
ten hoogste", ,,f 7000 ten hoogste", ,,f 7200 
vast", ,,f 7500 vast", ,,f 8000 vast" en 

** Indien belast met de functie van directeur 
van het post- of van het telegraafkantoor te 
's Gravenhage of Rotterdam wordt toegekend 
het maximum rangsalaris. 

Indien belast met de functie van directeur 
van het post- of van het telegraafkantoor te 
Amsterdam wordt toegekend het maximum 
rangsalaris + f 500. 

VI. 

vast", wordt vo,r de a.fdeeling "Eco
e Zaken en Arbeid" gelezen : 

Economische Zaken. 

In b1lage A II : 
Ond de hoofden "f 300 \ast" en "f 400 

vast" ordt voor de afdeeling "Economische 
Zaken en Arbeid" gelezen : 

Sociale Zaken. 
het hoofd "f 500 vast", afdeeling 

"Econ mische Zaken", vervalt het onderdeel 
,,Arbei sinspectie en Inspectie van den Haven
arbeid" met de daa.ronder vermelde inschrijving 
en wor t na de inschrijving onder deze afdeeling, 
onderd el "Centrale Commissie voor de Sta.tis
tiek", pgenomen: 

Sociale Zaken. 
eids·inçpectie. en I nspe.ctie va.n den 

Havenarbeid. 
Onderi specteur van den havenarbeid t e 
Harlin en . 

Ond r het hoofd "f 700 vast" wordt voor 
de afde ling "Economische Zaken en Arbeid" 
geleze : 

Sociale Zaken. 
Ond r het h0ofd "f 1200 vast" .vordt onder 

d e afd eling "Departementen van Algemeen 
Bestuu " voor de inschrijving ,;Weten schap
pelijk dviseur bij de eccmomische bibliotheek 
van he Departement van Economische Zaken 
en Ar eid" gelezen: Weten schappelijk a,ivi
seur b j de economische hibliotheek van het 
Depart ment van Economische Zaken. 

Ond r het hoofd "f 1200 vast", afdeeling 
"Binn nlandsche Zaken" , vervalt hetgeen 
daaron er vermeld is en wordt opgenomen: 

Sta tsbedrijf der Posterijen, T elegrafie en 
Telefonie. 

Adspir nt-electrotechnisch ambtenaar .* 
Adspir ut-surnumerair. 

terw"l de afdeeling "Waterstaat", met het
,i;een d aronder is vermeld, alsmede de noot 
aan de voet van bladzijde 195, vervalt, 

en n de afdeeling "Economische Zaken" 
en het een daaronder ie vermeld, wordt opge
nomen. 

Sociale Zaken. 
oor-,naco-Thera71eutisch I 1,stituut. 
is of secreta,resse. 
r het hoofd "f 1500 vast" wordt na de 

afdeeli g "Justitie" en hetgeen daaronder is 
vermei , opgen')men : 

Binn.enlandsche Zaken. 
St(lat.sbedrijf der Posterijen, TPleJrafie en 

Telefonie. 
Recretaris van den Postraad. 
Seccetaris van den Radioraad. 

en komt dit onderdeel onder de afdeeling 
,, Waterstaat" t e vervallen . 

Onder het hoofd "f 2000 vast" vetvalt de 
afdeeling "Binnenlandsche Zaken" met het
geen daaronder vermeld is 

en wordt na. de afdeeling "Defensie" en het 
geen daaronder is vermeld, opgenomen: 

* Vergoeding voor dienst ,Terrichting f 1.50 
per dag ; op dit ambt is de standplaatsaftrek 
van toepa.ssing. 
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Sociale Zaken. 
R'ljks Serologisch Instit1tut. 

Paardenarts . 
Rijkskweekscnolen voor vroed1•ro1iwen. 

Hoofdonderwijzeres. 
Onder het hoofd "f 2100 vast" wordt voor de 

afdeeling "Economische Zaken en Arbeid" 
gelezen: 

Sociale Zaken. 
Onder het h ::>ofd "f 2400 vast" wordt voor 

de afdeel ing "Binnenlandse he Zaken" gelezen: 
Sociale Zaken. -

Onder het hoofd " f 2500 vast", afdeeling 
,, Binnenlandsche Zaken", ven-alt het onder 
deel "R'i, kskweekscholen 11oor vroedvrouwen" 
met hetgeen daaronder is vermeld en wordt 
daaronder opgenomen : 

Staatsbedr-ij f d,.r Posterijen, ~l'eleyrafie en 
T elefonie. 

13uitengewoon geëmployeerde bij den Postdienst. 
terwij l de afdeeling "Waterstaat" met het 

geen daaronder vermeld is komt te vervallen . 
Onder het hoofd "f 2500 vast" wordt na de 

afdeeling "Fir anciën" en hetgeen daaronder 
is vermeld, opgenomen : 

Sociale Zaken. 
R;jkskweekscholen voor vroedvro1iwen. 

_.\.ssistent -verloskundige (mag par t iculiere prak
tijk uitoefenen). 
Onder het hoofd "f 3000 ten hoogste", af

decling "BinnenlaPdsche Zaken", vervalt het 
onderdeel "Pharmaco-Therapeutisch I nstituut" 
met het~een daaronder verm eld is en wordt na 
deze afdeeling en hetgeen daaronder vermeld 
is, opgenomen : 

Sociale Zaken. 
Pha.nnaco-Therapeutisch I nstituut. 

Assistent voor pharmacologische onderzoekin
gen. 
Onder het hoofd " f 3000 vast" vervalt de 

afdeeling "Binnenlandsche Zaken" met het
geen daaronder vermeld is en wordt na de afdee
ling "Financiën" en hetgeen daaronder is 
vermeld, opgenomen : 

Sociale Zaken. 
Rijkskweekscholen voor vroedvrouwen. 

_.\.ssistent-verloskundige, tevens plaa t svervan
geod directeur te Am terdam. 
Onder het hoofd "f 4000 vast", afdeeling 

,.Binnenlandsche Zaken", vervalt het onder
deel "Pharinaco-Therapeuti8ch I nstituut" met 
hetgeen daaronder is vermeld, en wordt opge
·,wmen: 

Pensioenraad . 
Geneeskundig adviseur . 

terwij l de afd eeling "Financiën" met hetgeen 
daaronder is vermeld komt te vervallen. 

Onder evengenoemd hoofd wordt na de af
deeling "Onderwijs, Kunsten en Wetenschap
pen" en hetgeen daaronder is vermeld, opgeno
n1en: 

Sociale Zaken . 
Phar1naco-Therapeutisch l n.stituut. 

Ass isten t voor chemisch-pharmacologische on-
derzoekingen . · 

_.\.ssistent voor klinisc h-therapeut ische onde1·
zoekingen . 
Onder het hoofd " f 4800 1,ast" wordt voor 

de afdeeling "Binnenlandsche Zaken" gelezen: 

Sociale Zaken. 
Onder het hoofd "f 5200 vast" wordt on

middellijk na de vermelding va n het bedrag 
opgenomen : 

Binnenlandsche Zaken. 
8taatsbedr-ijf der Posterijen, T elegrafie en 

T elefon ie . 
Electrotechni ch adviseur bij het H nofdbestuur. 

en komt de afdeeling "Waterstaat" met 
hetgeen daaronder is vermeld t e vervallen. 

Onder het hoofd "f 6000 vast" vervalt de 
afdeeling "Binnenlandsche Zaken" met het
geen daaronder vermeld is en wordt na de 
afd eeling "Waterstaat" en hetgeen daaronder 
vermeld is, opgenomen : 

Sociale · Zaken. 
I nspectie Volksgezondheid. 

Technisch adviseur bij het Bureau van den 
H oofdinspecteur voor de Volkshuisvesting. 

Rijkskweekscholen voor woedvrouwen. 
Geneesheer -Directeur t e Rotterdam. 

Onder het hoofd "f 8000 vast", afdeeling 
"Economische Zaken", vervalt het onderdeel 
?,Rijksverzekeringsbank" met hetgeen daaronder 
1s vermeld en wordt na de inschrijving onder 
deze afdeeling, onderdeel "Octrooiraad en B ureau 
voor den I ndmtrieelen Eigendom", opgenomen : 

Sociale Zaken. 
Rijksverzekeringsbank. 

Lid van het Bestuur. 
Onder het hoofd "f 9000 vast", wordt onder 

de afdeeling "Departementen van Algemeen 
Bestuur" voor de inschrij ving " Directeur
G_eneraal , Chef der afdoeling Volksgezondheid 
b1J het Depar tement van Bi nnenlandsche 
Zaken" gelezen : 
Directeur-G:eneraal, Chef der afdceling Volks

gezondheid btJ het Depar t-ement van Sociale 
Zaken . 
en word t voor de afdeeling "Economische 

Zaken en Arbeid" gelezen : 
Sociale Zaken. 

Onder het hoofd " f 10,000 vast" wordt voor 
de afdoeling "Economische Zaken en Arbeid" 
gelezen: 

Sociale Zaken. 
Onder het hoofd "f 12,000 vast" wordt on

middellijk na de vermelding van het bedrag 
opgenomen: 

Binnenlandsche Zaken. 
8taatsbedr-#f der Posterijen, T elegrafie en 

T elefonie. 
Directeur-Generaal . 

en komt d it onderdeel onder de afdeeling 
,, Waterstaat" te vervallen. 

VII. 
In bij lage B I : · 
Onder de groepen l , 2a, 3, 3a, 4, 5 en 6 wordt 

voor de afdeeling "Economische Zaken en 
Arbeid", gelezen: 

Economische Zaken. 
VIII. 
In bijlage B I : 
Onder groep 1, a fdeeling "Justitie", verval t 

het onderdeel "Centraal B ureau. van voorberei
ding voor Ambtenarenzaken" en hetgeen daar
onder is vermeld. 

IX . 
In bijlage B I : 
Onder de afdeeling "BinnenlandscheZaken'' 
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vervallen onder groep l de onderrleelen "Rfiks 
Serologisch Instituut", ,.Rijkskweekscholen voor 
vroedvrouwen" en "Rfiksbureau voor drinkwater
voorziening" met hetgeen daaronder is vermeld 
en wordt na de laatste inschrijving, vermeld 
onder het onderdeel "Krankzinnigenwezen", 
opgenomen: 

Pensioenraad. 
Vaste knech t. 

Rij kspostspaorbank. 
Vaste knecht . 
Nachtwaker . 

Staatsbedrijf der Poster-ij en, 'l.'elegrafie en 
T elefonie. 

W erkman . 
Vaste knecht bij het Hoofdbestuur. 
Vaste knecht bij den Postchèque- en Girodienst. 

terwij l deze c>nderdeelen onder de afdeelingen 
,,Financiën" en "Waterstaat" vervallen . 

Onder de afdeeling "Economische Zaken" 
vervallen in deze groep de onderdeelen "Rijks
verzekeringsbank" en "Verzekeringsraad" met 
hetgeen daaronder is vermeld en wordt na de 
inschrijving onder deze afdeeling, onderdeel 
" Rijksinstituut voor Chemisch, Microbiologisch 
en Hydrografisch Visscherijonderzoek", or geno
men: 

Sociale Zaken. 
Rij ksverz_ekeringsba n k. 

Kantoorknecht. 
Nachtwaker. 

Verzekeringsraad. 
Vaste knecht . 

Rfrks Serologisch I nstituut . 
Stalarbeider. 

Rijkskweekscholen voor vroedvrouwen. 
Huisknecht. 

Rijksbureau voor drinkwatervoorziening. 
Knecht. 

Onder groep 2, afdeeli ng "Binnenlandsche 
Zaken", vervallen de onderdeelen " Inspectie 
Volksgezondheid" en "Rij ks Serologisch I nstituut'' 
met hetgeen daaronder is vermeld en wordt na 
de laatste inschrij ving, vermeld onder het on
derdeel "Krankzinnigenwezen'·' , opgenomen : 

Staatsbedrijf der Posterijen, T elegrafie en 
T elefonie. 

Verwarmingsstoker. 
Verwarmingsstoker bij den Postchèq ue- en 

Girodien st. 
, "lerkman l e k lasse. 

t erwij l dit onderdeel onder de afdeeling 
,, Waterstaat" komt te vervallen. 

Voor de afdeeling "Economische Zaken en 
Arbeid" wordt onder evengenoemde groep 
gelezen: 

Sociale Zaken. 
en wordt na de inschrijving, vermeld onder 

het onderdeel "Rijksverzekeringsbank", opgeno-
m en: 

I nspectie Volksgezondheid. 
Beambte quara ntainedjenst. 

Rij ks Serologisch J nstitimt. 
BedriJfsassist ent. 

Onder groep 2a, afdeeling "Binnenlandsche 
Zaken", vervalt het onderdeel "Gezondheids
raad" met hetgeen daaronder vermeld is en 
wordt na de inschrijving, vermeld onder het 

onderdeel "Algemeene Landsdritkker·ij' ·, opgeno· 
m en : 

Bodo. 
Portier. 

Bediend e. 
Bode. 

P ensioenraad. 

Rijkspostspaarbank. 

Staatsbedrijf der Posterijen, T elegrafie e,i 
T elefoni e. 

Portier. 
Rode bij het Hoofdbestuur. 
Portier bij het H oofdbestuur. 
Bode bij den Postchèque- en Girodien st . 
Portier bij den Postchèque- en Girodienst . 

terwij l deze onderdeelen onder de afdeelingcn 
,,Fioanciën" en "Waterstaat" komen te ver
vallen. 

Onder de afdeeling "Economische Zaken" 
vervallen onder evengenoemde groep de onder
deelen " Arbeidsinspectie en 1 nspectie van den 
Havenarbeid". ,,R#ks-verzekeringsbank" en ,. Ver
zekeringsraad" met hetgeen daaronder is ver
m eld en wordt na de inschrijving, vermeld onder 
het onderdeel "Landbouwhoo;;escliool", opgeno-
men: 

Sociale Zaken. 
Arbeidsinspectie en I nspeel-ie van den 

Havenarbeid. 
Bode. 

Bode. 
Portier. 

Bode. 

Bode. 

Rij ksverzeker inJsbcmk. 

Verzekeringsraad . 

Gezondheidsraad. 

Onder groep 3, afdeeling "Binnenlandsche 
Zaken", vervallen de onderdeelen "Centraal 
Laboratorium voor de Volksgezondheid", ,,Rijks 
S erologisch Instituut" en "Rijkskweekscholen 
voor vroedvrouwen" met hetgeen daaronder i s 
vermeld en wordt na de laatste inschrijvi ng, 
vermeld onder het onderdeel "Kran~·zinnigen 
wezen' ', opgenomen: 

Rijkspostspaarbank. 
Binder. 
Verwarmingsstoker- vakman . 

Staatsbedrijf der Posterijen, T elegra(i,, in 
'l.'elefonie . 

Verwarmingsstok e r• vakman . 
Magazijnbediende aan het Magazijn va n post 
zegels. 
Archiefbe<liende bij het Hoofdbestuur. 
Magazijnbediende bij den Postch èq ue- e11 Giro
d ienst. 

terwij l d eze onderdeeleu onder de afdeoling 
,, Waterstaat" komen t e vervall en. 

Onder de afdeeling "Economische Zaken" 
vervallen onder evengenoemde groep de onder
deelen " Arbeidsinspectie en I nspectie van den 
Havenarbeid" en "Rijksverzekeringsban~·" met 
hetgeen daaronder is verm eld en wordt na de 
inschrijving, vermeld onder het onderdeel 
"Rijksinsti tuut voor Chemisch, jjficrobiologisch 
en Hydrografisch Visscher·ijonderzoek", opge
nom en: 
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Sociale Zaken. 
Arbeidsinspectie en Inspectie van den 

Havenarbeid. 
Laboratoriumbediende bij de Arbeidsinspectie. 

Rijksverzekeringsbank. 
Verwarmingsstoker-vakman. 
Centraal Laboratorium voor de Volksgezondheid. 
Laboratoriumbediende. 
Y el'warmingsstoker-vakman. 

Rijks S erologisch Instituut. 
Laboratorium bediende. 

Riikskweekscholen voor vroedvrouwen. 
Stoomstoker . 
Portier. 

Onder groep 3a word t voor de afdeeling 
,,Onderwijs, Kunster en Wetenschappen" 
opgenomen: 

Binnenlandsche Zaken. 
S tcwtsbedrij f der Posteri,i en, T elegrafie en 

Telefonie. 
1fagaz ij nbediende bij het Hoofdbestuur. 

en komt dit onderdeel onder de afdeeling 
,, Waterstaat" te ver vallen. 

Onder groep 3b wordt voor de afdeeling 
,, Waterstaat" gelezen: 

Binnenlandsche Zaken. 
Onder groep 4, afdeeling "Departementen 

van Algemeen Bestuur" , wordt voor de in
schrijving "Stoffeerder bjj het Departement van 
E conomische Zaken en Arbeid" gelezen: Stof
feerder bij het Departement van Economische 
Zaken. 

Onder groep 4, afdeeling .,Binnenlandsche 
Zaken", vervalt het onderdeel "Rij kskweek-· 
scholen voor vroedvrouwen" met hetgeen daar
onder is vermeld en wordt na de laat st-e inschrij
v ing, vermeld onder het onderdeel "Krankzinni 
genwezen", opgenomen : 

Btaatsbedrij f der Posterijen, T elegrafie en 
T elefonie. 

Vak werkman. 
Vakwerkman bij den Postchèque- en Girodienst. 

t erwij l dit onderdeel onder de afdeeling 
,, Waterstaat" komt, t e vervallen . 

Onder de afdeeling "Economische Zaken" 
vervalt onder evengenoemde groep het onder
deel "Rijksverzekeringsbank" met hetgeen daar
onder is vermeld en wordt na de inschrijving, 
vermeld onder het onderdeel " Visscherijinspec
tie", opgenomen : 

Sociale Zaken. 
Rijksverzekeringsbank. 

'Timmerman. 
Rij ksL--weekscholen voor vroedvrouwen. 

Linnenjuf{rouw. 
Onder groep 4a, afdeeling "Binnenlandsche 

Zaken", wordt na de inschrijving , vermeld 
onder het onderdeel "K rankzinnigenwezen" , op
genomen: 

Staatsbedrijf der Posterijen, T elegrafie en 
T elefonie. 

Kantoorknecht. 
Zaalwachter. 

t erwij l dit onderdeel onder de afdeeling 
,, Waterstaat" komt te vervallen. 

Onder groep 5, afdeeling "Binnenlandsche 
Zaken", wordt na de laa tste inschrijving, ver-

meld onder het onderdeel "Krankzinnigenwe
zen" , opgenomen: 

Staatsbedrijf der Posterijen, T elegra;/i,e en 
T elefonie . 

Vakwerkman l e klasse. 
Vakwerkman l e klasse bij den Postchèque- en 
Girodienst . 

terwij l dit onderdeel onder de afdeeling 
,, Waterstaat" komt t e vervallen. 

Onder groep 5a wordt vóór de afdeeling 
,,Financiën" opgenomen : 

Binnenlandsche Zaken. 
Sl,aatsbedrij r der Posterijen, T elegrafie en 

T elefonie . 
Instrumentmaker . * 
Monteur. * 
Instrumentmaker bij den Postchèq ue- en 
Girodienst. 

en komt dit onderdeel, a lsmede de noot aan 
den voet van bladzijde 245, onder de afdeeling 
,, Waterstaat" t e vervallen, 

t erwij l voor de afdeeling "Economische 
Zaken en Arbeid" onder evengenoemde groep 
wordt gelezen : 

Sociale Zaken. 
Onder groep 6, afdeeling "Binnenlandsche 

Zaken", vervalt het onderdeel "Rijkskweekscho
len voor 1>roedvrouwen" met hetgeen daaronder 
vermeld is en wordt opgenomen : 

Rijkspostspaarbank. 
Chef-vakman . 

S taatsbedrijf der Posterijen, T elegrafie en 
T elefonie. 

Chef-vakman. 
Chef-vakwerkman. 
Chef-vakman bij den Postcbèque- en Girodienst. 

t erwij l deze onderdeelen onder de afdeeling 
,, Waterstaat" komen t e vervallen. 

Onder de afdeeling "Economische Zaken" 
verva lt onder evengenoemde groep het onder
deel "Rijksverzekeringsbank" met hetgeen daar
onder is vermeld en wordt na de inschrijving, 
vermeld onder het onderdeel "V isscherijinspec
tie", opgenomen: 

Sociale Zaken. 
Rijksverzekeringsbank. 

Opzichter-concierge. 
Rijkskweekscholen voor "1,"T'Jedvrouwen. 

Chef-vakman . 
Onder groep 6a wordt vóór de afdeeling 

,, Waterstaat" opgenomen : 
Sinnenlandsche Zaken. 

Staatsbedrijf der Posterijen, T elegrafie en 
T elefonie. 

Instrumentmaker l e klasse. * 
Monteur l e klasse . * 
I nstrumentmaker l e klasse bij den Postchèque

en Girod ienst. 
en komt dit onderdeel onder de afdeeling 

,, Waterstaat" t e vervallen . 
X. 
In bij lage B III : 
Onder de groepen 1, 2, 3 en 4 wordt voor de 

afdeeling "Economische Zaken en Arbeid" 
gelezen : 

* Weekloon in gemeenten der 3e klasse 
wordt geregeld als in de 2e klasse. 
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t:conomische Zaken. 
XI. 
In bij lage D: 
Voor de afdeeling " Economische Zaken en 

Arbeid" wordt gelezen: 

kering en Arbeidsbemiddeling", ,,I nspectie Volks
gezondheid" , ,,Gezondheidsraad" , ,,Centraal La 
boratorium voor de Volksgezondheid", ,,R;,i ks 
S erologi.çch Instituut'' en "Rij ksbureai, voor drink
watervoorziening" met hetgeen daaronder i 
vermeld. Economische Zaken . 

XII. 
In bij lage D : 
Onder de afdeeling "BinnenJandsche Zaken" 

vervallen de onderdeel en "W erkloosheidsverze-

en wordt na de laatste inschrijving, vermelcl 
onder het onderdeel "Algemeene Landsdrukke 
rij" opgenomen : 

P ensioenraad. 

Adjunct-commies. 

Rijkspostspaarbank. 

Adjunct-commies. 

StMtsbedrijf der Posterijen, 
T elegrafie en T elefonie. 

Adjunct-commies. 

Adjunct-commies bij het 
Hoofdbestuur. 

Adjunct-commies bij _den 
Postchèque- en Giro.
dienst. 

Klerk: 
f 1100-f 2000 

4j.v.fl00 
5 2-j. v . f 100 

Adjunct
commies : 

f 1700-f 2700 
3 2-j. v . f 200 
4 2-j. v. f 100 

Klerk: 
f 1100-f 2000 

4 j . v. f 100 
5 2-j. v . f 100 

Adjunct
commies : 

f 1700-f 2700 
3 2-j. v. f 200 

4 2-j. v. f 100 

f 1700-f 2800 
4 2-j. v . f 200 
3 2-j. v. f 100 

Klerk: 
f 1100-f 2000 

4- j. v. f 100 
5 2-j . v . f 100 

Adjunct
commies: 

f 1700-f 2700 
3 2-j. v. f 200 
4 2-j. v. f 100 

Klerk: 
f 1100-f 2000 
4j.v.fl00 

5 2-j. v. f 100 
Adjunct
commies: 

f 1700- f 2700 
3 2-j . v. f 200 
4 2-j. v. f 100 

f 1200-f 2800 
8 2-j. v . f 200 

1 

f 1200- f 2800 
8 2-j. v. f 200 

f 1300- f 2PO0 
8 2-j. v. f 200 

f 1200-f 2800 
8 2-j. v . f 200 

f 1200--f 2800 
8 2-j. v. f 200 

j Voor klerk : 

\ 

vermenigvuldigen met 9/ 14 en 
daarna vermeerderen : 

bij eene uitkomst van minder 

1 

dan 5 dienstjaren, met 1 jaar ; 
overigens met 2 jaren; 

1 

voor adjunct,-commies: 
vermenigvuldigen met 10/ 14 en 
daarna vermeerrleren met 6 
jaren. 

Voor klerk: 
vermenigvuldigen met 9/ 14 en 

daarna vermeerderen : 
bij eene uitkomst van minder 
dan 5 dienst jaren, met 1 jaar ; 
overigens met 2 jaren ; 

voor adjunct-commies: 
vermenigvuldigen met 10/ 14 en 
daarna vermeerderen met 6 
jaren. 

Vermenigvuldigen met 11/ 14 en 
daarn,i, vermeerderen met 5 
jaren. 

Voor klerk: 
vermenigvuldigen met 9/ 10 en 

daarna vermeerderen : 
bij eene ui tkomst van minder 
dan 5 dienstjaren, met 1 jaar ; 

overigens met 2 jaren; 
voor adjunct,-commies : 
vermenigvuldigen met 10/ 14 en 
daarna vermeerderen met 6 
jaren. 

Voor klerk: 
vermenigvuldigen met 9/ 14 en 
daarna vermeerderen : 

b~j ecne uitkomst van minder 
dan 5 dienstjaren, met 1 jaar ; 

overigens met 2 jaren; 
voor adj unct-commies: 
vermenigvuldigen met 10/ 14 en 

daarna vermeerderen met 6 
jaren. 

terwij l deze ouderdeelen onder de afdeelingen "Financiën" en "Waterstaat" komen te ver
vallen. 

Onder de afdeeling "Eet>nomische Zaken" vervallen de onderdeelen "Stoomwezen", ,,Arbeids
inspectie en I nspectie van den Havenarbeid", ,,Rijksinstituut voor Zuivering van A fvalwater", ,,Hooge 
R aad van ArbP.id", ,,R ijksverzekeringsbank", ,,Gontróle op het R ekenplichtig B eheer der Rijksverzeke
ringsbank" en ,. Verzekeringsraad" met hetgeen daaronder is vermeld en wordt vóór de afdeeling 
.,Koloniën" opgenomen : 
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S toomwezen. 
Ingenieur ( voorheen inge

nieur 2e klasse). 

A rbeidsinspectie en Inspectie 
van den Havenarbeid. 

Administrat ief ambtenaar 
2e klasse. 

R i(jksinstituut voor Zuive
ring van A fvalwater. 

Bureelambteuaar (voorheen \ 
Buree!amhtenaar l e klas- 1 

se). 

Hooge Rriad van Arbeid. 

Adjunct-commies. 

R ijksverzekeringsbank. 

Adjunct-commies. 

Contr6le op het . R ekenplich
tig B eheer der Rijksverzeke
ringsbank. 

Adjunct-commies. 

31 OCTOB ER (S . 557) 

Sociale Zaken. 

f 2800- f 5400 
4 j . v . f 200 

6 2-j. v. f 300 

Adm. ambt. 
3e k lasse : 

f 1100- f 2000 
4 j. v. f 100 

n 2-j. v. f 100 
Adm. am bt. 
2e klasse: 

f 1700- -f 2700 
3 2-j . v. f 200 
4 2-j. v . f 100 

Burcelambt. 
2e klasse. 

f 1100-f 2000 
4 j. v. fl00 

5 2-j . v . f 100 
Bureelambt. 

l e klasse. 
f 1500- f 2800 
4 2-j . v . f 200 
5 2-j. v . f 100 

Klerk: 
f 1100-f 2000 
4j.v. fl00 

5 2-j . v. f 100 
Adjunct
commies: 

f 1700-f 2700 
3 2-j. v. f 200 
4 2- j . v . f 100 

, K lerk : 
f 1100--f 2000 

4 j . v. f 100 
5 2-j . v . f 100 

Adjunct
commies: 

f 1700--f 2700 
3 2-j . v. f 200 
4 2-j. v. f 100 

Klerk : 
f 1100-f 2000 

4 j. v. f 100 
5 2-j. v. f 100 

Adjunct
commies : 

f 1700- f 2700 
3 2-j. v. f 200 
4 2- j. v . f 100 

f 2400-f 6000 
18 j. v. f 200 

f 1200- f 2800 
8 2-j. V . f 200 

f 1200-f 2800 
8 2-j . v. f 200 

f 1200- f 2800 
8 2-j . v. f 200 

f 1200-f 2800 
8 2-j. V. f 200 

f 1200- f 2800 
8 2 j. v. f 200 

1933 

Vermeerder en met 2 jaren, zon
der omrekening. 

Voor administratief ambt. 3e
k lasse: 

vermenigvuldigen met 9/ 14 en 
daarna vermeerderen : 

bij eene uitkomst van minder
dan 5 dienstj aren, m et 1 jaar ;. 

overigens met 2 jaren ; 
voor administrat ief ambt. 2e 

klasse : 
vermenigvuldigen m et 10/ 14 en, 

daarna vermeerderen met 6, 
jaren . 

Voor bureelam btenaar 2e klasse: 
vermenigvuldigen met 9/ 14 en 

daarna vermeerderen : 
bij eene uitkomst van minder-

dan 5 dienstjaren , met 1 jaar ;. 
overigens met 2 jaren; 
voor bureelambtenaar : 
vermenigvuldigen met 12/ 18 en 

daarna vermeerderen met 4-
jP.ren. 

Voor klerk: 
vermenigvuldigen met 9 / 14 en. 

daarna vermeerderen : 
bij eene uitkomst van minder-
dan 5 dienst jaren, met 1 jaar· 

overigen ~ met 2 jaren; 
voor adj unct-commies : 
vermenigvuldigen met 10/ 14 en 

daarna verrneet deren met 6-
jaren. 

Voor klerk: 
vermenigvuldigen met 9/ 11 en 

daarna verm eerderen : 
bij eene uitkomst van minder-
dan 5 dienstjaren, met 1 jaar ;. 

overigens met 2 jaren; 
voor adjunct-commies : 
vermenigvuldigen met 10/ 14 en 
daarna vermeerderen met 6 
jaren. 

Voor klerk: 
vermenigvuldigen m et 9 / 14 en 
daarna vermeerderen : 

bij eene uit komst van minder 
dan 5 dienstjaren, met 1 jaar; 

overigens met 2 jaar; 
voor adjunct- commies : 
vermenigvuldigen met 10/ 14 en 

daarna vermeerderen met 6 
jaren. 
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Verzekeringsraad. 

Adjunct-commies. 

Werkloosheidsverzekering en 
A rbeidsbemiddeling. 

Adjunct-commies. 

f nspectie Volk8gezondheid. 

Adjunct-commies bij het 
burea.u van de H oofd
inspecteurs der Volksge
zondheid. 

Geznndheidsraad. 

Adjunct-commies. 

Centraal Laboratorium voor 
de Volksgezondheid . 

B acterioloog ( voorheen 
l e bacterioloog). 

Bioloog ( voorheen l e 
biol 02). 

Scheikundige (voorheen 
l e sch ikundige). 

Bacterioloog. 

Bioloog. 
Scheikundige. 

Administratief ambtenaar. 

Rij ks Serologisch 1 nstituut. 

Admini3t ratief a mbtenaar. 

31 OCTOBER (S. 557 ) 64 0 

Klerk : 
f 1100- f 2000 
4j.v.fl00 

5 2-j. v. f 100 
Adjunct
commies: 

f 1700-f 2700 
3 2-j: v. f 200 
4 2-j. v. f 100 

Klerk: 
f 1100-=-f 2000 
4j. v. noo 

5 2-j . v. f.100 
Adjunct
commies: 

f 1700- f 2700 
3 2-j. v . f 200 
4 2-j. v. f 100 

f 1200- f 2800 
8 2-j. v. f 200 

f 1200- f 2800 
8 2-j . v . f 200 

f 1700- f 2700 f 1200- -f 2800 
3 2-j . v. f 200 8 2-j. v. f 200 
4 2-j. v. f 100 

Klerk: 
f 1100- f 2000 

4 j . v. f 100 
5 2-j . v. f 100 

Adj,mct
commies : 

f 1700- f 2700 
3 2-j . v. f 200 
4 2-j. v. f 100 

f 2800- f 5400 
4 j . v . f 200 

6 2-j. v . f 300 
idem 

idem 

f 2400-f 4000 
6 j. v. f 200 

2 2-j. v . f 200 
idem 
idem 

K lerk: 
f 1100- f 2000 
4 j. v. f 100 

5 2-j . v. f 100 
Adm. ambt. 

f 1700-f 2700 
3 2-j. v . f 200 
4 2-j . v. f 100 

f 1700- f 2700 
3 2-j. v. f 200 
4 2-j. v. f 100 

f 1200- f 2800 
8 2-j. v. f 200 

f 2400- f 6000 
18 j . v. f 200 

idem 

idem 

f 2400-,-f 6000 
18 j . v. f 200 

idem 
idem 

f 1200- f 2800 
8 2-j. v. f 200 

f 1200- f 2800 
8 2- j. v. f 200 

Voor klerk: 

\ 

vermenigvuldigen met 9 / 14 en 
daarna vermeerderen : 

.

1 

bij eene u itkomst van minder 
da n 5 dienstjaren, met 1 jaar; 

overigens met 2 jaren ; 
voor adjunct-commies : 
vermenigvuldigen met 10/ 14 en 
daarna vermeerderen met 6 
j a,ren . 

Voor klerk: 
vermenigvuldigen met 9/ 14 en 

daarna vermeerderen: 
bjj eene uitko mst van minder 

dan 5 dienstjaren, met l jaar; 
overigens met 2 j aren; 
voor adjunct-commies; 
vermenigvuldigen met 10/ 10 en 

daarna vermeerderen met 6 
jaren. 

Vermenigvuldigen met 10/ 14 en 
daa.rna vermeerderen met 6 
jaren. 

Voor klerk: 
vermenigvuldigen met 9 / 14 en 

daarna vermeerderen : 
bij eene u itkomst van minder 
dan 5 dienstjaren, met 1 jaar; 

overigens met 2 jaren ; 
voor adjunct- commies : 
vermenigvuld igen met 10 / 14 en 
daarna vermeerderen met 6 
j a ren. 

Vermeerderen met 2 jaren zon
der omrekening . 

idem. 

idem. 

Enkelvoudigen diensttijd tot 
een maximum van 10 jaren, 
zonder omrekening, toekennen 

idem. 
idem 

Voor klerk: 
vermenigvuldigen met 9/ 14 en 
daarna vermeerderen : 

bij eene u itkomst van minder 
dan 5 dienstja ren, met 1 jaar; 

overigens met 2 jaren ; 
voor administratief ambtenaar: 
vermenigvuldigen met 10 / 14 en 

daarna vermeerderen met 6 
jaren. 

Vermenigvuldigen met 10/ 14 en 
daarna vermeerderen met 6 
jaren . 
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Rijksbureau voor drinkwa 
tervoorziening . 

Geoloog. 

Hydroloog. 
Ingenienr (voorheen inge

nieur le klasse) . 
Ingenieur ( voorheen schei

kundi~e-bacterioloog\. 
Ingenieur (voorheen inge

nieur 2e klasse). 

XITI. 
In bijlage F : 

31 OCTOBER (S. 557) 

f 2800- f 5400 
4j.v.f200 

6 2-j. v . f 300 
irlem 
idem 

idem 

f 2800- f 4000 
5j . v.f200 

1 2-j. v. f 200 

f 2400- f 6000 
18 j. v . f 200 

idem 
idem 

idem 

f 2400- -f 6000 
18 j. v. f 200 

1933 

Vermeerderen met 2 jaren, zon-
der omrekening. 

idem 
idem 

idem 

Vermeerderen met 2 jaren en 
vervolgens enkelvoudigen 
diensttijd, tot een maximum 
van 9 jaren zonder omreke
ning, toekennen. 

Voor de afdeeling "Economische Zaken en Arbeid" wordt gelezen: 
Economische Zaken. 

XIV. 
Onder de afdeeling "Binoenlandsche Zaken" wordt na de bestaande inschrijvingen opgenomen: 

Directeur van het Postkantoor te Utrecht, bij het Staats
bedrijf der Postrijen, telegrafie en telefonie. 

Directeur van een kantoor der klasse Ih bij het Staats
bedrijf der Posterijen, telegrafie en telefonie . 

Directeur van een kantoor der khsse Ia bij het Staats
bedrij'f der Posterij en, telegrafie en wlefonie. 

Directeur van een spoorwegpostkantoor. 

Directeur van een kantoor der klasse IIb bij het Staats
bedrijf der Posterijen, telegrafie en telefonie. 

Adjunct-directeur op een niet-geclassificeerd kantoor bij 
het Staatsbedrijf der Posterijen, enz. 

Adjunct-inspecteur bij het Staatsbedrijf der P. T. T. 

Directeur van een kantoor der klasse Ua bij het Staats
bedri,1f der Posterijen, enz. 

Directeur van een kantoor der klasse IIIb bij het Staats
bedrijf der Posterijen, enz. 

Commies bij het Staatsbedrijf der P. T.T. 1) 

Hoofdcommies biJ idem. 

Directeur van een kantoor der klasse IIIa bij het Staats
bedrijf der Posterijen, enz. 

Directeur van een kantoor der klasse IVb bij idem . 

Directeur van een kantoor der klasse IVa bij idem. 

Commies-titulair bij idem. 

L. & S. 1933 

} 

} 

l 

f 7200 vast. 

f 6800 vast . 

f 5800-f 64()0. 
3 tweejaarlijksche verhoogingen 
van f 200. 

f 5400-f 6000. 
3 tweejaarlijksche verhqogingen 
van f 200. 

f 4800- f 6000. 
6 jaarlijksche verhoogingen van 
f 200. 

f 5000- f 5600. 
3 tweejaarlijksche verhoogingen 
van f 200. 
f 4600- f 5200. 
3 tweejaarlijksche verhoogingen 
van f 200. 
f 1800-f 5200. 
8 jaarlijksche verhoogingen van 
f 200 en 
6 tweejaarlijksche verhoogingen 
van f 200. 

f 4200- f 4800. 
3 tweejaarlijksche verhoogingen 
van f 200. 
f 3800-f 4400. 
3 tweejaarlijksche verhoogingen 
van f 200. 
f 3400-f 4000. 
3 tweejaarlijksche verhoogingen 
van f 200. 
f 2600-f 3600. 
5 tweejaarlijksche verhoogingen 
van f 200. 

41 
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en komen deze inschrijvingen onder de afdee
ling "Waterstaat" te vervallen. 

2. Te bepalen, dat dit besluit in werking 
treedt met ingang vari den tweeden dag na dien 
der dagteekening van het Staatsblad, waarin 
het is geplaatst. 

Onze Ministers, Hoofden der Departementen 
van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor zooveel 
hem betreft, . belast met de uitvoering van dit 
besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 31sten October 1933. 
WILHELMINA. 

De Minister van Staat, 
Minister van Koloniën, 

Voorzibter van den Raad van Ministers, 
H. Co I ij n. 

(Uitgeg. 10 November 1933.) 

s. 558. 

31 October 1933. BESLUIT tot wijziging en 
aanvulling van het Koninklijk besluit van 
22 October 1923 (Staatsblad n° . 489), zoo
als dit is gewijzigd bij de Koninklijke 
besluiten van 24 December 1925 (Staats
blad n°. 512) , 20 November 1930 (Staats
blad n°. 424) en 6 September 1932 (Staats 
blad n°. 461), tot rangschikking onder het 
buitengewoon lager onderwijs van de scho
len voor doofstomme, blinde, zwakzinnige 
en slechthoorende kinderen, zoomede van 
de scholen voor imbecillen en van de 1 

. scholen, verbonden aan gestichten, bedoeld 
in artikel 7 der wet van 27 April 1884 
(Staatsblad n°. 96), voor zwakzinnigen 
(idioten en imbecill en), alsmede van de 
scholen voor psychopathen en van de 
scholen voor lichamelijk gebrekkigen. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
28 Juli 1933, n°. 6328 III, afdeeling L_ager 
Ondenvijs Algemeen; 

Den Raad van State gehoord, advies van 
10 October 1933, n°. 25; · 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 24 October 1933, n° . 
10835, afdeel ing Lager Onderwijs Algemeen ; 

Overwegende: dat wijziging en aanvulling 
wenschelijk is van Ons besluit van 22 October 
1923 (Staatsblad n°. 489), houdende rang
schikking onder het buitengewoon lager onder
wijs van de daarin genoemde soorten van 
scholen, zooals dit is gewijzigd bij Onze be
sluiten van 24 December 1925 (Staatsblad n°. 
512), 20 November 1930 (Staatsblad n°. 424) 
en 6 September 1932 (Staatsblad n°. 461); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 

Art. l. In Ons beslu it van 22 October 1923 
(Staatsblad n°. 489), zooals het luidt na de 
daarin bij Onze besluiten van 24 December 
1925 (Staatsblad n°. 512), 20 ovember 1930 
(Staatsblad n° . 424) en 6 September 1932 
(Staatsblad n°. 461) aangebrachte wijzirringen, 
worden de volgende veranderingen aange
bracht: 

Artikel 2 wordt aangevuld met een nieuw 
zesde lid, lu idende: 

6. Waar in dit besluit gesproken wordt van 
een gemiddeld getal kinderen, van een gemid
deld aantal der kinderen, of van het gemid
delde van eenige tellingen, worden bij de vast
stelling -van deze gemiddelden breuken ver
waarloosd. 

De eerste volzin van het tweede lid van 
artikel 3 wordt gelezen: 

Onder plaatselijke scholen worden verstaan 
scholen, van welke de helft of meer dan de 
helft der leerlingen afkomstig is uit de ge
meente, waar de school is gevestigd, of uit 
naburige gemeenten. 

In het vijfde lid van artikel 24 worden de 
woorden: ,,wordt bij het voorschot voor een 
volgend dienstj aar verrekend" vervangen door: 
wordt uitbetaald of teruggevordei,d, al naar 
gelang te weinig of te veel aan voorschot is 
genoten. 

Het zesde lid van artikel 24 verval t. 
De laatste volzin van het derde lid var, 

artikel 25 wordt gelezen: 
Deze vergoeding wordt tot een zoodanig 

bedrag uitgekeerd, dat het bestuur der bij zon 
dere school in staat is dezelfde verhoogi ng· als 
het hoofd of de hoofden en de onderwijzers der 
gemeentelijke school of scholen gemeten, toe 
te voegen aan de jaarwedden van het hoofd 
en der onderwijzers, wier jaarwedden door het 
Rijk worden vergoed, en der onderwijzers, wier 
jaarwedden, ingevolge het vierde lid , door de 
gemeente worden vergoed. 

De aanhef van het vijfde lid van artikel 25 
wordt gelezen: 

Wanneer eene bijzondere plaatselijke school , 
welke aanspraak heeft op eene bijdrage van 
de gemeente, bezocht wordt. 

Aan het derde Jid van artikel 28 en aan het 
tweede lid van de artikelen 37, 45, 51, 57, 61b 
en 61i, wordt een volzin toegevoegd, 1 uidende: 

Deze m achtiging wordt telkens slechts voor 
den tijd van één jaar en voor denzelfden leer
ling niet meer dan driemaal verleend. 

Het eerste lid van artikel 45 wordt gel8zen: 
l. Kinderen, die den leeftijd van zeven 

jaren nog niet hebben bereikt, worden niet 
dan na bekomen machtiging van den Inspec
teur tot de school toe gel aten. 

Achter artikel 45 wordt ingevoegd ·een niem, 
artikel 45a, luidende: 

Art. 45a. 1. Voordat een leerling tot de 
school wordt toegelaten, wordt hij onderzocht 
door het hoofd der school, voor welke toelating 
wordt verlangd, en door een geneesheer, die 
met het psychiatrisch onderzoek van zwakzin
nigen vertrouwd is. Van het onderzoek wordt 
een gemeenschappel ijk rapport opgesteld, dat 
a_an het bestuur wordt gezonden. 

2. De Inspecteur is bevoegd het onderzoek 
bij te wonen. 

3. De gedurende de laatste drie jaren ui t
gebrachte rapporten omtrent elk onderzoek, 
bedoeld in het eerste I id, worden door het 
hoofd der school bewaard en moeten aan den 
Inspecteur op zijne aanvrage worden getoond. 

4. Wanneer de Inspecteur van oordeel is, 
dat het onderzoek niet voldoet aan de daaraan 
naar billijkheid te stellen e ischen, treedt hij 
omtrent de aan te brengen wijzigingen ir, 
overleg met het bestuur. Indien hierbij geen 
overeenstemm ing wordt verkregen, kan de 
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Inspecteur de beslissing van den Minister in
roepen. Het bestuur is gehouden zich naar 
deze beslissing te gedragen. 

De in het tweede lid van artikel 48 genoem
de getallen 15 en 14 worden gewijzigd onder
scheidenlijk in 18 en 17. 

Achter artikel 57 wordt ingevoegd een nieuw 
artikel 57a, luidende: 

Art. 57a. 1. Voordat een leerling tot de 
school wordt toegelaten, wordt hij onderzocht 
door het hoofd der school , voor welke toe
lating wordt verlangd, en door een genees
heer, die met het psychiatrisch onderzoek van 
·zwakzinnigen vertrouwd is. Van het onderwek 
wordt een gemeenschappelijk rapport opge
steld, dat aan het bestuur wOl'dt gezonden. 

2. De Inspecteur is bevoegd het onderwek 
bij te wonen. 

3. De gedurende de laatste drie jaren uit
gebrachte rapporten omtrent elk onderwek, 
bedoeld in het eerste I id, worden door het 
hoofd der school bewaard en moeten aan den 
Inspecteur op zijne aanvrage worden getoond. 

4. Wanneer de Inspecteur van oordeel is, 
dat het onderzoek niet voldoet aan de d,\araan 
naar billijkheid te stell en e ischen, treedt hij 
omtrent de aan te brengen wijzigingen in 
overleg met het bestuur. Indien hierbij geen 
overeenstemming wordt verkregen, kan de 
Inspecteur de beslissing van den Minister 
inroepen. Het bestuur is gehouden zich naar 
deze beslissing te gedragen. 

Het derde lid van artikel 61c wordt gelezen: 
3. De gedurende de laatste dri e jaren uit

gebrachte rapporten omtrent elk onderwek, 
bedoeld in het eerste lid, worden door het 
hoofd der school bewaard en moeten aan den 
Inspecteur op zijne aanvrage worden getoond. 

Art. II. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van 1 Januari 1934. 

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

H et Loo, den 31sten October 1 U33. 

s. 559. 

WILHELMINA. 
De Minister van Onderwijs, 
Kunsten. en Wetenschappen, 

Marchant. 
· (Uitgeg. 10 Nov. 1933.) 

31 Octob e1· 1933. BESLUIT tot verlenging 
van de schorsing van een besluit van den 
raad van S irnpelveld, betreffende bouw
vergunning. 

V erlengd tot 1 Maa,·t 1934. 

s. 56~. 

l November 1933. WET, houdende goedkeu
ring van het Verd1·ag van 30 Maart 1931 
met bijbehoorend Protocol nopens de be
lastingheffing van vreemde motorrij tuigen. 

Wij WILHELMINA, enz . ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het vanwege Ons te Genève op 30 Maart 
1931 onderteekende Verdrag van 30 Maart 
1931 met bijbehoorend Protocol nopens de be
lastingheffing van vroomde motorrijtuigen, al-

vorens te kunnen worden bekrachtigd, inge
volge artikel 58 der Grondwet de goedkeuring 
der Staten-Generaal behoeft; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Eenig artikel. 

Het in afdruk nevens deze wet gevoegde 
vanwege Ons te Genève op 30 Maart 1931 
onderteekende Verdrag van 30 Maart 1931 
met bijbehoorend Protocol nopens de belas
tingheffing van vreemde motorrijtuigen wordt 
voor het Rijk in Europa, voor Nederlandsch
Indië, voor Suriname en voor Curaçao goed
gekeurd. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den lsten 

November 1933. 
\VILHELMINA. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
De G ra e f f. 

D e Minister van Waterstaat , Kal f f 
De Minister van Financiën, 0 ud. 

Fransche tekst. 

De Minister van Staat, 
Ministe,· van Koloniën, 

H . Co I ij n. 
( Uitgeg. 21 N ove,nber 1933.) 

Conventlon sur Ie réghne flscal des véhl
cules automoblles étrangers. 

Les Hautes Parties contractantes, 
Désireuses de faciliter la circulation inter

nationale des automobiles, 
Considérant qu'une exonération fi scale aussi 

étendue que possible des véh icules automobi les 
étrangers présenterait à cette fin un intérêt 
essentie], 

Oot désigné pour leurs Plénipotentiaires: 
Sa Majesté l e Roi des B el ges: 

M. J. de Ruelle, Jurisconsulte du Ministère 
des Affaires étrangères. 

Sa Majesté le Ro-i de Grande-Bretagne, 
d' lrlande et des ter-ritoires · britanni
ques au delà des ,ners, Ernpereur des 
lrul,es: 

Pour la Grande-Bretagne et l'Irlande du 
Nord a insi que toutes parties de ]'Em
pire britannique non membres séparés 
de la Société des Nations: 

M. Percival Charles Franklin, du Minis
tère des Transports. 

Sa Majesté l e R oi de Danerna,·k et d' l s
lande: 

M . E. Simoni, Sous-Chef de Section au 
Min.istère des Travaux publics. 

Le Président de la R épublique de Po
logne pou,· la Ville libre de Dantzig: 

Le Docteur Wladyslaw Rasinski , ancien Di
recteur du Département des Douanes au Mi
nistère des Fi nances. 

Sa Majesté le Roi d' Ji,'spagne : 
M. Carlos Resines, Secrétaire général de 

l 'Automobile-Cl ub royal d'Espagne. 
Sa Majesté le Roi d' ]talie: 

M. C. de Constantin de Chateauneuf, Con
sul général à Genève. 

Son Altesse Royal e la Grande-Duchesse 
de Luxernbourg: 

M. Charles Vermaire, Consul à Genève. 
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Sa Majesté la R eine des Pays-Bas: 
M. J. F. Schönfeld, Administrateur au Mi

nistère du Waterstaat; 
M . L. Meijers, Awministrateur, Chef de la 

Division des Douanes et Accises au Ministère 
des Finances. 

Le Président de la République de Po
logne: 

Le Docteur Wl adyslaw Rasinski, ancien Di
recteur du Département des Douanes au Mi
nistère des Finances. 

Le Président de la République portu
gaise: 

M. A. M. Ferraz de Andrade, Chef de la 
Chancellerie portugaise auprès de la Société 
des Nations. 

Sa Majesté Ze Roi de Suède: 
M. K . I. Westman, Envoyé extraordinaire 

et Ministre plénipotentiaire près Ie Conseil 
fédéral suisse. 

Le Conseil fédéral suisse: 
M. Henri Rothmund, Chef de la division de 

la Police du Département fédéral de Justice 
et Police; 

M. Samuel Häusermann, Inspecteur général 
des Douanes et Suppléant du Directeur géné
ra l des Douanes; 

M. Max Ratzenberger, Chef adjoint de la 
di vision des Affaires étrangères du Départe
ment pol it ique fédéral. 

L e Présiden.t de la République tchéco
slovaque: 

M. Václav Roubik, Ingénieur, Directeur au 
Ministère des Travaux publics, ancien Mi
nistre. 

Le Président de la République de Tur
quie: 

Cemal Hüsnü bey, Envoyé extraordinaire et 
Ministre plénipotentiaire près Ie Conseil fé
déra] Suisse. 

Lesquels, après avoir produit leurs pleins 
pouvoirs reconnus en bonne et due forme, ont 
arrêté les dispositions suivantes: 

Article premier. Les véhicules automobil es 
immatriculés dans Ie territoire de l'une des 
Hautes Parties contractantes, qui circulent 
temporairement sur Ie territoire d'une autre, 
sont exemptés, dans les conditions précisées par 
les articles ei-après, des impöts ou taxes qui 
frappent la circulation ou la détention des 
automobiles dans tout ou partie du territoire 
de cette dernière H aute Partie contractante. 
Cette exemption ne s'étend pas aux impöts ou 
taxes de consommation. 

Sont toutefois exclus de la présente Conven
tion les véhicules servant, moyennant rému
nération, au transport des personnes, ainsi que 
les véhicules affectés au transport des mar
chand ises. 

Art. 2. L'exonération établ ie par l' article 
premier est accordée, dans Ie territoire de 
chaque Haute Partie contractante, pour un 
ou pl usieurs séjours rnprésentant une durée 
totale de quatre-vingt-dix jours passés dans 
ce territoire dans Ie dé) ai d'un an; ce délai 
est compté, jour pour jour, à partir de la date 
de la délivrance du carnet fiscal visé à l'ar
ticle 3. 

Pour Je calcul de la durée de l'exonération, 
Ie jour est compté de minuit à minuit, toute 

fraction de jour comptant pour un jour entier. 
Toutefo is, Ie jour de sortie n'est pas compté 
lorsque Ie jour d'entrée et Ie jour de sortie 
sont séparés par plus d'un jour intermédiairn. 

Pour Ie calcul des impöts et taxes afférents 
à la partie du séjour dépassant la durée de 
l'exonération, Ie tra itement accordé ne sera 
pas moins favorable que celui appliqué aux 
véhicules imm atriculés dans Ie territoire ou 
les impöts et taxes sont prélevés. 

Art. 3. Pour bénéficier de 1 'exonération 
visée aux articles précédents, Ie véhicule doit 
être muni d'un carnet fi scal international 
établi d'après Ie modèle figurant en annexe à 
la présente Convention et délivré par l'auto
rité compétente du territoire d'immatricula
tion ou par un organisme habilité à eet effet 
par ladite autor ité. 

Le carnet est présenté pour visa aux bu
reaux de douane frontière à l'entrée et à la 
sortie du territoire de la H aute Partie con
tractante intéressée. 

Art. 4. Lorsqu'un véhicule entré dans Ie 
territoire d'une des Hautes Parties contrac
tantes sous Ie couvert d'un carnet fiscal en 
sort sans que Ie v isa de sortie a it été apposé 
et sans qu'on puisse établir la date de sortie, 
ce carnet peut être considéré comme sans va
leur dans !edit territoire. 

Art. 5. Le carnet fisca l est valable durant 
un an à partir de la date de sa délivrance. 
Si Ie véhicule change de propriétaire ou de 
détenteur, ou si Ie numéro d'immatriculation 
en est changé, les modifications néoessaires 
sont apportées au carnet par l' autorité compé
tente ou par ]'organisme habilité par celle-ci. 

Avant l'expiration de la durée de validité 
susindiquée, il ne peut pas être délivré, pour 
Ie même véhicule, un nouveau carnet, hormis 
Ie cas d'immatriculation dans Ie territoire 
d'une autre Haute Partie contractante. Il 
n'est jama is fourni de duplicata d'un carnet 
fiscal. 

Art. 6. En matière de péages ou autres 
rétributions analogues payables sur place, les 
véhicules visés au premier alinéa de l'article 
premier ne seront pas traités moins favorable
ment que les véhicules immatriculés dans Ie 
territoire ou ces péages ou rétributions sont 
perçus. 

Art. 7. Si un différend. surg it entre deux 
ou plusieurs Hautes Parties contractantes au 
su jet de l'interprétation ou de l'application 
des disposi tions de la présente Convention et 
si ce différend ne peut être réglé directement 
entre les Parties, Ie différend peut être sou
mis pour avis consultatif à la Commission 
consul tati ve et technique des communications 
et du transit de la Société des Nations. 

Art. 8. Chacune des H autes Parties con
tractantes peut déclarer, au moment de la 
signature, de la ratification ou de l' adhésion 
que, par son acceptation de la présente Con
vention, elle n'assume aucune obli gation en 
ce qui concerne ]' ensemble ou toute partie de 
ces colonies, protectorats et territoires d'outre
mer ou des terr i toires placés sous sa suzerai
neté ou sous mandat; dans ce cas, l a présente 
Convention ne sera pas applicable aux terri
toires mentionnés dans ladite déclaration. 

Chacune des Hautes Parties contractantes 
pourra ultérieurement notifier au Secrétaire 
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général de la Société des Naticins qu'elle 
entend rendre Ia présente C',0nvenr.ion appli
cable à !'ensemble ou à tcmte part;e des ter
ritoires ayant fait l'objet de Ia réclaration 
prévue à !'al inéa précédent. Dans <:e cas, la 
Convention s'appliquera à tous les territoires 
v isés dans Ia notification, six mois après ré
ception de cette notification par Je Secrétaire 
géné ral. 

De même, chacune des Hautes Parties con
tractantes pourra, à tout moment, après l'ex
piration du délai de deux ans mentionné dans 
l' articl e 17, déclarer qu'elle entend voir cesser 
l'application de la présente Convention à !'en
semble ou à toute partie de ses colonies, pro
tectorats et territoires d'outre-mer, ou des ter
ritoires placés sous sa suzeraineté ou sous 
mandat; dans ce cas, la Convention cessera 
d'être applicable aux territoires faisant l'objet 
d'une telle déclaration un an après réception 
de cette décl aration par Je Secrétaire général. 

Le Secrétaire général communiquera à tous 
les Membres de la Société des Nations et aux 
Etats non membres visés à l 'article 10 les dé
clarations et notifications reçues en vertu du 
présent article. 

Art. 9. Les interprétations et réserves figu
rant au Protocole Annexe ei-joint sont adop
tées et auront même force , valeur et durée que 
Ia présente Convention. 

Art. 10. La présente Convention, dont l es 
textes français et anglais font également foi, 
portera la date de ce jour. 

Elle pourra, jusqu'au 30 septembre 1931 , 
être signée au nom de tout Membre de Ia 
Société des Nations et de tout Etat non mem
bre représenté à Ia Conférence qui a établi 
cette Convention ou à qui Ie Conseil de l a 
Société des Nations aura, à eet effet, commu
niqué un exempla ire de la présente Conven
tion. 

Art. ll. La présente Convention sera rati
fiée. 

Les instruments de ratification seront dé
posés auprès du Secrétaire général de la So
ciété des Nations, qui en notifiera la récep
tion à tous les Membres de la Société des Na
t ions, ainsi qu'aux Etats non membres visés à 
l'article 10. 

Art. 12. A partir du ler octobre 1931, il 
pourra être adhéré à Ia présente Convention 
au nom de tout Membre de la Société des Na
tions ou de tout Etat non membre visé à l'ar
ticle 10. 

Les instruments d'adhésion seront transmis 
au Secrétaire général de la Société des Na
t ions, qui en notifiera la réception à tous les 
Membres de la Société et aux Eta ts non 
membres visés audit article. 

Art. 13. Chaque Haute Partie contractante 
peut subordonner l' effet de ses ratifications 
ou de son adhésion aux ratifications ou adhé
sions d'un ou plusieurs Membres de la So
c iété des Nations ou Etats non membres dé
signés par elle dans !'instrument de ratifica
tion ou adhésion. 

Art. 14. La présente Convention entrera en 
vigueur six mois après la réception par Ie 
Secrétaire général de l a Société des Nations 
de ratifications ou adhésions données au nom 
de cinq Membres de l a Société des Nations ou 
Etats non membres. Les ratifications ou adhé-

sions <lont l'effet est soumis aux conditions 
prévues à I' article précédent ne seront pas 
comptées dans ce nombre jusqu'à ce que ces 
condi t ions so ient remplies. 

Art. 15 . Les ratifications ou adhésions qui 
interviendront après l'entrée en vigueur de 
Ia Convention produiront Ieurs effets six mois, 
soit après la date de leur réception par Ie 
Secrétaire général de l a Société des Nations, 
soit après l a date à l aquelle les conditions 
visées à I'article 13 se trouvent remplies. 

Art. 16. Après que la présente Convention 
aura été en vigueur pendant deux ans, la 
revision pourra être demandée à toute époque 
par trois au moins des H autes Parties con
tractantes. 

La demande visée à l'alinéa précédent serait 
adressée au Secrétaire général de la Société 
des Nations, qui Ia notifierait aux a utres }Iau
tes Parties contractantes et en informerait Ie 
Conseil de Ia Société des Nations. 

Art. 17. Après l' expiration d'un délai de 
deux ans à partir de la date d'entrée en vi
gueur de Ia présente Convention, celle-ci 
pourra être dénoncée par l'une quelconque 
des Hautes Parties contractantes. 

La dénonciation sera faite sous forme de 
notification écrite adressée au Secrétaire géné
ral de la Société des Nations qui en infor
mera tous les Membres de la Société des Na
tions et les Etats non membres v isés à l' ar
ticle 10. 

L a dénonciation produira ses effets un an 
après l a date à l aquelle ell e aura été reçue 
par Ie Secrétaire général et ne sera opérante 
qu'au regard du Membre de Ia Société ou de 
I'Etat non membre au nom duquel elle aura 
été effectuée. 

Si, à la su ite de dénonciations simultanées 
ou successives, Ie nombre des Membres de la 
Société et Etats non membres liés par les dis
positions de Ia présente Convention est réduit 
à un nombre inférieur à cinq, la Convention 
cessera d'être en vigueur. 

En foi de quoi les Plénipotentiaires sus
nommés ont signé la présente Convention . 

Fait à Genève, Ie trente mars mil neuf cent 
trente et un, en un seul exemplaire, qui res
tera déposé dans les archives du Secrétariat 
de la Société des Nations, et <lont des copies 
certifiées confo1mes seront délivrées à tous les 
Membres de la Société et aux Etats non mem
bres mentionnés à l' article 10. 

Belgique : 
Sous 
pour 

J. de Ruelle. 
réserve d'adhés ion ultérieure 
les colonies et territories sous 

mandat. 
Grande-Bretagne et 
lrlande du N ord : 
ainsi que toutes parties de !'Empire britan
nique non Membres séparés de Ia Société des 

Nations. 
I deciare that my signature does 
not include any colonies, protec
torates or overseas tenitories or 
terri tori es under suzerainty or 

mandate. 
P. C. Franklin. 

Danemark: E. Simoni . 
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Vill e Libre de Dantzig: 

Espagne: 
/ talie: . 
Luxe,nbourg: 
Pays-Bas: 

ad referendum 
Dr. Rasinski . 
C. Resines . 
C. de Constantin. 
Ch. G. Vermaire . 
F. Schönfeld. 
L. Meijers. 

P ologne: Dr. Rasinski. 
Po,·tugal: 

Je déclare que, par ma signature, 
Ie Portugal n'assume aucune obli
gation en ce qui concerne ses 

colonies. 
A. M. Ferraz de Andrade. 

Suède: K. I . Westman. 
Suisse : Rothmund. 

Häusermann. 
Ratzenberger. 

T chécoslovaquie: Ing. Václav Roubik. 
Turqi,ie : Cemal Hüsnü. 

ANNEXE A LA CONVENTION SUR LE 
RÉGIME FISCAL DES VÉIDCULES AUTO

MOBILES ÉTRANGERS. 

Modèle de carnet flscal international. 

Ce carnet est . Iibellé dans Ia langue ou les 
Iangues offic ielles du pays qui Ie délivre. La 
couverture, de couleur bleu clair, portera tra
duotion, dans chacune des langues des Hautes 
Parties contractantes, de ces mots: ,,Carnet 
f iscal international". 

Les indications manuscrites portées sur ce 
carnet doivent au moins être écrites en ca
ractères latins ou en cursive, dite anglaise. 

Ce carnet contient 48 pages numérotées. 
Le format est celui du modèle e i-joint (en

viron 135 mm . X 218 mm.). 

PROTOCOLE ANNEXE. 

I. Ad Article 2. 
Il est entendu que Ia Suisse, tout en lais

sant aux autres H autes Parties contractantes 
Ja faculté d'appliquer vis-à-vis d'elle Ie sys
tème de la présente Convention, pourra con
tinuer à appli quer Ie système actuellement en 
vigueur sur son territoire d'une exemption 
pour quatrevingt-dix jours consécutifs renou
velable à chaque entrée. Au cas ou cette pé
riode d'exonération serait dépassée, l'impót y 
afférent · pourra être prélevé conformément à 
la législation suisse. 

Si la Suisse éta it amenée à introdui re Ie 
système de la présente Convention, il serait 
bien entendu qu'elle serait tenue de prélever 
l'impót suivant les dispositions de cette Con
vention. 

II. Ad Article 3. 
Les Hautes Parties contractantes se réser

vent Ie droit de prescrire l' accomplissement 
des formalités prévues au dernier alinéa de 
]' article 3 dans un bureau frontière autre que 
Ie bureau de douane. 

Engelsche tekst. 

Conventlon on the taxatlou of forelgn 
motor vehlcles. 

The High Contracting Parties, 
Being desirous of facilitating international 

motor traffic, 
Considering that as wide an exemption as 

possible of foreign motor vehicles from taxa
tion is of essential importance for this pu1·
pose, 

Have appointed as their Plenipotentiaries: 

H is Majesty the King of the B elgians: 
M. J. de Ruelle, Legal Adviser to the Mi

nistry of Foreign Affairs. 
H is Majesty the King of Great Britain, 

l reland and the B ritish Dominions 
beyond the Seas, Emperor of India: 

For Great Britain and Northern Ireland 
and all parts of the British Empire 
which are not separate Members of the 
League of N ations: 

Mr. Percival Cha rles Franklin, of the Mi
nistry of Transport. 

R is Majesty the King of Denmark and 
l celand: 

M. E. Simoni, Assistant Chief Inspector at 
the Ministry of Public Works. 

The President of the P olish R epublic, 
f o1· the Free City of Dantzig: 

Dr . Wladyslaw R as insky, farmer Director 
of the Customs Department in the Ministry of 
Finance. 

H is Majesty the King of Spain: 
M. Carlos R esines, Secretary-General of the 

Royal Automobile Club of Spain. 
His Majesty the .King of ltaly: 

M. C. de Constantin de Chateauneuf, Con
sul Genera! at Geneva. 

H er Royal Highness the Grand Duchess 
of Luxernburg: 

M. Charles Vermai1·e, Consul ar. Geneva. 
H e,· Majesty the Queen of ene Nether

lands: 
M. J. F . Schönfeld, Administrator at the 

Waterstaat; 
M . L. Meijers, Administrator, Chief of the 

Customs and Excise Division at the Ministry 
of Finance. 

The President of the Polish R epublic: 
Dr. Wladyslaw Ras inski , farmer Director 

of the Customs Department in the Ministry 
of Finance. 

The P,·esuient of the Portuguese R epu
blic: 

M. A. M. Ferraz de Andrade, Chief of the 
Portuguese Office accredited to the League of 
Nations. 

His JJ{ajesty the King of Sweden: 
M. K. I. Westman, Envoy Extraordinary 

and Minister Plenipotentiary to the Swiss F e
deral Council. 

The Swiss F ederal Oouncil: 
M. Henri Rothmund, Chief of the Police 

Division of the Federal Department of Justice 
and Police; 

M. Samuel Häusermann, Inspector-General 
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of Cusroms and Deputy of the Director Ge
nera! of Customs; 

M. Max Ratzenberger, Assistant Chief of 
Lhe Foreign Affairs Division of the Federal 
Pol itical Department. 

The President of the Czechoslovak R e
public: 

M. Václav Roublk, Engineer Director at the 
Ministry of Public Works, former Minister. 

The President of the Turkish R epublic : 
Cemal Hüsnü Bey, Envoy Extraordinary 

and Minister Pl enipotentiary to the Swi s Fe
de ral Council. 

Who, having produced their full powers, 
found in good and due form, have agreed 
upon the following provisions: 

Art. 1. When a motor vehicle registered in 
the territories of one of the High Contracting 
Parties circulates temporarily in the territo
ries of another, it shall, under the conditions 
laid down in the following articles, be exemp
ted from the taxes or charges levied on the 
circulation or possession of motor vehicles in 
the territories of that High Contracting Party 
or in any part of those territories. This 
exemption shall not include taxes or charges 
on consumption. 

The present Convention sha ll not, however, 
apply to vehicles used for the public cal'l' iage 
of passengers fot· hire or reward, or for the 
conveyance of goods. 

Art. 2. The exemption provided by Article 
1 shall be granted in the terri tori es of each 
High Contracting Party for one or more pe
r iods of stay totalling in all ninety days pas
sed in those territories within a period of one 
year. This latter period shall be reckoned 
from the day of the issue of the fi scal permit 
provided for in Article 3 to the correspon
ding day in the following year. 

In calculating the per iod of exemption 
each day shall be reckoned from midni ght to 
midnight, every fraction of a day counting as 
a whol e day. The day of ex it shall , however, 
not be counted when the day of entry and 
the day of exit are separated by a period of 
more than one day. 

In calcul ating the taxes and charges paya
ble for the part of the stay which is in excess 
of the period of exemption, treatment shall be 
accorded not less favourable than that granted 
to vehicles registered in the territories in 
wh ich the charges and taxes are levied. 

Art. 3. In order to cl a im the benefit of 
the exemptions provided in the preceding a r
ticles, the vehicle must be furnished with _ a 
fiscal perm it drawn up in the form set out 111 
the Annex to the present Convention and is
sued by the competent authori ty of the terri
tory of registration or by some organisation 
designated for the purpose by that authority. 

The permit shall be presented for endorse
ment at the frontier Customs offices on arri
val in and departure from the territories of 
the Hi gh Contracting Party concerned. 

Art. 4. When a vehicle which has entered 
the territories of one of the Hi gh Contrac
ting Parties under cover of a fiscal permit 
Ieaves t hose territories without an exit visa 
having been stampe_d on the perI?it and wit
hout its being posstble to establish the date 

of exit, that permit may be treated in those 
terr itories as having no further validity. 

Art. 5. The fiscal permit shall be valid for 
one year from the date of its issue. Should the 
vehicle to which the permit relates pass into 
the hands of a new proprietor or possessor, or 
should the registration number be changed, 
the necessary modifications shalt be made in 
the permit by the competent authority or by 
some organ isation designated for the purpose 
by that authori ty. 

o new permit may be issued for the same 
vehicle before the expiration of the period of 
validity indicated above, except in the event 
of the vehicle's becoming registered in the 
territories of another Hi gh Contracting Party. 
No duplicate copy of the permit may in any· 
event be issued. 

Art. 6. As regards tolls or other simil ar 
charges payable on the spot, the vehicles re
ferred to in the first paragraph of Ai-ticle 1 
shall be treated not less favourably than ve
hicles registered in the territories in which 
the tolls or charges are levied. 

A rt. 7. Should a dispute arise between any 
two or more High Contracting Parties con
cerning the interpretation or appl ication of 
the provisions of the present Convention, and 
should such dispute not be settled directly 
between the P arties, it may be submitted to 
the Advisory and Technica! Committee for 
Communications a nd Transit of the League of 
Nations for an advisory opinion. 

Art. 8. Any High Contracting Party may, 
at the time of signature, ratification, or ac
cession, deci are that in accepting the present 
Convention he doe; not assume any obliga
tions in re~pect of all or any of his colonies, 
protectorates and overseas territories, or ter
ritories under suzerainty or mandate; and 
the present Convention shall not apply to any 
territories named insuch declaration. 

Any High Contracting Party may g ive no
tice to the Secretary-General of the League 
of Nations at any time subsequently that he 
desires that the Convention shall apply to all 
or any of the territories which have been 
made the subject of a declaration under the 
preceding paragraph, and the Convention 
shall apply to all the terr itories named in 
such notice six months after its receipt by the 
Secretary-General. 

Any High Contracting P arty may, at any 
time after the expiration of the period of two 
years mentioned in Article 17, deel are that 
he desires that the present Convention shall 
cease to apply to all or any of his colonies, 
protectorates and overseas territories or terri
tories under suzerainty or mandate and the 
Convention shall cease to apply to the terri
tories named in such declaration one year 
after its receipt by the Secretary-General. 

The Secretary-General shall communicate 
to all the Members of the League of Nations 
and non-member States mentioned in Article 
10 all decla rations and notices received in 
virtue of th is article. 

Art. 9. The interpretations and reserva
tions set out in the Protocol-Annex attached 
hereto shall be adopted and shall have the 
same force , effect and duration as the present 
Convention. 
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Art. 10. The present Convention, of which 
the French and English texts are both authen
tic, shal! bear this day's date. 

Until September 30th, 1931, it may be sig
ned on behalf of any Member of the League 
of Nations or non-member State represented 
at the Conference which drew up this Conven
tion or to which the Council of the League of 
N ations shall have communicated a copy of 
the Convention for this purpose. 

Art. ll. The present Convention shall be 
ratified. 

The instruments of ratification shall be de
posited with the Secretary-General oj the 
League of Nations, who shall notify their re
ceipt to all the Members of the League of 
Nations and non-member States referred to in 
Article 10. 

Art. 12. As from October 1st, 1931, the 
present Convention may be acceded to on be
half of any Member of the League of Nations 
or non-member State referred to in Article 10. 

The instruments of acoession shall be trans
mitted to the Secretary-General of the League 
of ations, who shall notify their receipt to 
al I the Members of the League and non
member States referred to in that article. 

Art. 13. Each High Contracting Party may 
render b is ratification or accession conditional 
on the ratification or acoession of any one or 
more Members of the League of Nations or 
non- member States named in the instrument 
of ratification or accession. 

Art. 14. The present Convention shall come 
into force six months after the receipt by the 
Secretary-General of the League of Nations 
of ratifications or accessions on behalf of five 
Members of the League of Nations or non
member States. No ratification or acoession 
to which any conditions are attached in ac
cordance with the preoeding article shall 
count for this purpose until those conditions 
are fulfilled. 

Art. 15. Each ratification or acoession re
ceived after the entry into force of the Con
vention shall take effect six months after its 
receipt by the Secretary-General of the League 
of Nations or six months after the fulfilment 
of the conditions attached to it in accordance 
with Article 13, a6 the case may be. 

Art. 16. Revision of the pre ent Conven
tion may be requested by not les than three 
High Contracting Parties at any moment af
ter it has been in force for a period of two 
en years. 

The request mentioned in the preceding pa
ragraph shall be addressed to the Secretary
General of the League of N ations, who wil! 
notify the other H igh Contracting Parties and 
inform the Council of the League of Nations 
of the request made. 

Art. 17. After the expiration of two years 
from the date of its entry into force, the pre
sent Convention may be denounced by any 
High Contracting P arty. 

Denunciation shall be effected by a notifi
cation addressed to the Secretary-General of 
the League of N ations, who shall inform all 
the Members of the League of Nations and 
non-member States referred to in Article 10 
of the denunciation made. 

The denunciation shall take effect one year 

after the date of its receipt by the Secretary
General and shall operate on ly in respect of 
the Member of the League or non-member 
State on whose behalf it bas been made. 

If, as the result of simultaneous or sucoes
sive denunciations. the number of the Mem
hers of the League or non-member States 
which a1:e bound by the provisions of the pre
sent Convention is reduced to less than five, 
the Convention shall cease to be in force. 

In faith whereof, the above-mentioned P leni
potentiaries have signed the present Conven
tion. 

Dom, at Geneva, the thirtieth day of March, 
nineteen hundred and thirty-one, in a single 
copy, which shal! remain depos ited in the 
archives of the Secretariat of the League of 

ations, and certified true copies of which 
shall be delivered to all the Members of the 
League and non-member States referred to 
in Article 10. 

(Zie voor d,e oruierteekeningen de Fransche 
tekst.) 

ANNEX TO THE CONVE TION ON THE 
TAXATIO OF FOREIGN MOTOR 

VEHICLES. 

Model of International flscal permJt. 
This permit is drawn up in the offic ial 

language or languages of the country of issue. 
The cover, pale blue in colour, shall bear a 
transl ation into each of the ]anguages of the 
High Contracting Parties, of the words: ,, In
ternational Fiscal Permit". 

Entries in writing on the permit shal] be 
written in Latin characters or in English cur
sive hand, hut may, in addition, be written in 
other characters. 

This permit contains 48 numbered pages. 
The format is that of the model attached 

hereto (approximately 55/rn X 89/i6 inches). 

PROTOCOL · ANNEX. 

I. Ad Article 2. 
It is understood that Switzerland may, whi le 

recognising the right of the other High Con
tracting Parties to apply the regime of the 
present Convention as between themselves and 
Switzerland, continue the system at present in 
force on Swiss territory of pe riods of 90 days' 
exemption renewable at each separate entry. 
In the event of this period of exemption 
being exceeded, t he tax in respect of it may 
be lev ied in conformity with Swiss law. 

Should Switzerland decide to apply the 
system of the present Convention, it is un
derstood that she will be under an obligation 
to levy the tax in accordance with its provi-
S1011S. 

Il. Ad Article 3. 
The High Contracting Parties reserve the 

right to require that the formalities provided 
for in the last paragraph of Article 3 shall be 
carried out at some frontier office other than 
a Customs office. 
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s. 561. 

1 Novemberr 1933. WET, houdende goedkeu
ring van het Verdrag van 30 Maart 1931 
tot het brengen van eenheid in de ver
keersteekens. 

Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het vanwege Ons te Genève op 21 Mei 
1931 onderteekende Verdrag van 30 Maart 
1931 tot het brengen van eenheid in de ver
keersteekens, alvorens te kunnen worden be
krachtigd, ingevolge artikel 58 der Grondwet 
de goedkeuring der Staten-Generaal behoeft; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. Het in afdruk nevens deze wet ge

voegde vanwege Ons te Genève op 21 Mei 
1931 onderteekende Verdrag van 30 Maart 
1931 tot het brengen van eenheid in de ver
keersteekens wordt voor het Rijk in Europa 
goedgekeurd. 

2. Goedgekeurd wordt, dat overeenkomstig 
a rtikel 6 lid 2 van het in artikel 1 bedoelde 
Verdrag ter kennis van den Secretaris-Gene
raal van den Volkenbond wordt gebracht, dat 
dit Verdrag van toepassing zal zijn op Suri
name en op Cu,·açao. 

3. Wij behouden Ons de bevoegdheid voor, 
overeenkomstig artikel 6 lid 2 van het in 
artikel 1 bedoelde Verdrag ter kennis van 
den Secretaris-Generaal van den Volkenbond 
te brengen, dat dit Verdrag van toepassing 
zal zijn op Nederlantl!sch-lndië. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den l sten 

November 1933. 
WILHELMINA. 

De Ministe,· van Buitcnlandsche Zaken, 
De G ra e f f. 

De M iniste,· van Waterstaat, Ka I f f. 

Fransche tekst. 

De Minist er van Staat, 
Ministe,· van Koloni ën, 

H . Col ijn. 
( Uitgeg. 24 November 1933.} 

Conventlon sur l'unlflcatlon de la 
slg·nalisatlon routlère. 

Les Hautes Parties contractantes, 
Désireuses d' augmenter la sécurité du trafic 

par route et de faciliter la circulation rou
t ière internationale par un système uniforme 
de signa] isation routière, 

Ont désigné pour leurs plénipotentiaires: 

L e P,·ésiden,t du R eich allemand: 
Le Docteur Paul Eckardt, Envoyé extraor

dinaire et ~Iinistre plén ipotentiaire; 
Le Docteur Ingénieur h.c. F. Pflug, Con

seiller ministériel au Ministère des Communi
cations. 

Sa Majesté le Roi des B elges: 
M. J. de Ruelle, Jurisconsulte du Ministère 

des Affaires étrangères. 

Sa Majesté le Roi de Danernark et d'ls
lande: 

M. E. Simoni, Sous-Chef de Section au Mi 
nistère des Travaux pub] ics . 

Le PrésitlJent de la R épublique de Po
logne, pour la Ville libre de Dantzig: 

Le Docteur Wladyslaw Rasinski, ancien Di
recteur du Département des Douanes au Mi
nistère des Finances. 

Sa Majesté l e Roi iC Espagne : 
M. Carlos Resines, Secrétaire général de 

l'Automobile-Club royal d'Espagne. 

Le Président de la République française : 
M. C. Walckenaer, ancien Inspecteur géné

ral des Mines. 

Son Altesse Sérénissime le Régent du 
Roy(lfUme de Hongrie : 

M. J ean Pelényi , Ministre résident, Chef 
de la Délégation permanente auprès de la 
Société des Nations. 

Sa Majesté le Roi d' lt·alie: 
M. C. de Constantin de Chateauneuf, Con

su l général à Genève. 

Son Altesse Royal e la Grande-Duchesse 
de Luxembourg: 

M. Charles Vermaire, Consul à Genève. 

Sa Majesté la R eine des Pays-Bas: 
Le Jonkheer F. Beelaerts van Blokland, Mi

nistre des Affaires étrangères. 

L e P,·ésident de la République de P o
logne: 

Le Docteur Wladyslaw Rasinski, ancien Di
recteur du Département des Douanes au Mi
nistère des Finances. 

Le C onseil f édéral suisse : 
M. H enri Rothmund, Chef de la division 

de la pol ice du Département fédéral de Jus
tice et Police; 

M . Samuel Häusermann, Inspecteur géné
ral des Douanes et Suppléant du Directeur 
général des Douanes. 

M . M ax Ratzenberger, Chef adjoint de la 
division des Affaires étrangères du Départe
ment poli tique fédéral. 

Le P,·ésident de la République tchéco
slovaque: 

M. Václav Roubik, Ingénieur, Directeur au 
Ministère des Travaux publics, ancien Minis
tre . 

L e Président de la R épublique de Tur
quie: 

Cemal Hüsnü bey, Envoyé extraordinaire 
et Ministre plénipotentiairn près Ie Consei l 
fédéral suisse. 

Sa M ajesté le Roi de Y ougoslavie: 
M. Iliya Choumenkovitch, Dél égué perma

nent auprès de la Société des Nations. 

Lesquels, après avoir produit leurs p leins 
pouvoirs reconnus en bonne et due forme, ont 
anêté les dispositions suivantes: 

Article premier. Les Hautes Parties con
tractantes adoptent Ie système international 
de signalisation routière décrit dans ]'annexe 
à la présente Convention et s'engagent à l'in
troduire ou Ie faire introduire Ie plus tót pos
sible dans ceux de leurs territoires auxquels 
s'applique cette Convention. A eet effet, elles 
procéderont à la mïse en service des signaux 
qui sont prévus dans ]'Annexe susdite au fll" 
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et à mesure de la mise en place de signaux 
nouveaux ou du renouvellement de ceux ac
tuellement existants. Le remplacement com
plet des signaux non conformes au système 
in ternational sera réalisé au plus tard dans 
nn délai de cinq années, à partir de l' entrée 
en vigueur de la présente Convention pour 
chacune des Hautes Parties contracta;,tes. 

Art. 2. Les H autes Parties contractantes 
s'engagent à procéder ou à faire procéder, dès 
l'entrée en vigueur de la présente Conven
tion, au remplacement des signaux qui , tout 
en présentant les caractéristiques d'un signa] 
du système international , servira ient à four
nir une indication différente. 

Art. 3. Les signaux décrits et figurés à 
] 'Annexe seront, autant qu'il est possib le, les 
seuls placés sur les routes pour la police de 
1 a circul ation. 

Dans les cas ou il serait nécessaire d'intro
duire quelque autre signa!, celui-ci devrait, 
par ses caractéristiques gé nérales de forme et 
de cou leur, rentrer dans Ie système des caté
go ries prévues à !' Annexe. 

Art. 4. Les Hautes Parties contractantes 
interdiront que soient placés sur la voie pu
blique des panneaux ou inscriptions quelcon
ques qui pourraient prêter à confusion avec 
les signaux réglementaires ou rendre leur lec
ture plus difficile. Elles s'opposeront, autant 
qu'il est en leur pouvoir, à ce que de tels 
panneaux ou inscriptions soient placés aux 
abords de la vo ie publique. 

Les Hautes Parties contractantes, en vue 
d'assurer à la signalisation toute son effica
cité, s'efforceront de limiter le nombre des 
s ignaux réglementaires au minimum néces
saire. 

Les Hautes Parties contractantes s'oppose
ront à l'apposition sur un signa! réglemen
taire de toute inscr iption ét.rangère à l'objet 
de celui-ci et qu'elles jugera ient de nature à 
en diminuer la visibilité ou à en altérer Ie 
caractère. 

Art. 5. Si un différend surgit entre deux 
ou pi usieurs Hautes Parti es contractantes au 
sujet de l'interprétation ou de l 'application 
des dispositions de la présente Convention et 
si ce différend ne peut être réglé directement 
entre les Parties, Ie differend peut être sou
mis pour avis consultatif à la Commiss ion con
sultative et techn ique des communications et 
du transit de l a Société des Nations. 

Art. 6. Chacune des Hautes Parties con
tractantes peut déclarer, au moment de la 
signature de la ratification ou de l'adhésion 
que, par son acceptation de la présente Con
vention , elle n'assume aucune obligation en 
ce qui concerne !'ensemble ou toute partie de 
ses colonies, protectorats et tenito ires d'outre
mer ou des territo ires placés sous sa suzerai
neté ou sous mandat; dans ce cas, la présente 
Convention ne sera pas a pplicable aux terri
toires mentionnés dans ladi te déclaration. 

Chacune des Hautes Parties contractantes 
pourra ultérieurement notifier au Secrétaire 
généra \ de la Société des Nations, qu'elle en
tend rendre Ia présente Convention applicable 
à l 'ensemble ou à toute partie des terr itoires 
ayant fait d'objet de la déclaration prévue à 
l'alinéa précédent. Dans ce cas, la Convention 
s'appliquera à tous les territoires visés dans 

la notification, six mois après récepti.on de 
cette notification par Ie Secréta ire général. 

D e même, chacune des Hautes Parties con
tractantes pourra, à tout moment, après l'ex
piration du délai de huit ans mentionné dans 
l'article 15 , déclarer qu'elle entend voir ces
ser l' application de la présente Convention à 
!'ensemble ou à toute partie de ses colonies, 
protectorats et territoi res d 'outre-mer ou des 
territoires placés sous sa suzeraineté ou sous 
mandat; dans ce cas, la Convention cessera 
d 'être applicable aux territoires faisant l'objet 
d'une telle déclaration, un an après réception 
de cette déclaration par Je Secrétaire général. 

Le Secrétaire général communiquera à tous 
les Membres de la Société des Nations et aux 
Etats non membres, visés à l'article 7, Jes 
déolarations et notifications reçues en vertu 
du présent article. 

Art. 7. L a présente Convention, <lont les 
textes français et angla is font également fo i, 
portera Ja date de ce jour. 

E lle pourra, jusqu'au 30 septembre 1931, 
être signée au nom de tout Membre de l a 
Société des Nations et de tout Etat non mem
bre représenté à la Conférence qu i a établi 
cette Convention ou à qui Ie Consei l de l a 
Société des Nations a ura, à eet effet, com
muniqué un exempla ire •de la présente Con
vention. 

Art. 8. La présente Convention sera rati
fi ée. 

Les instruments de ratification seront dé
posés auprès du Secrétaire général de la So
ciété des Nations, qui en notifi era la récep
tion à tous .les Membres de la Société des 
Nations, ainsi qu'aux Etats non membres visés 
à l'article 7. 

Art. 9. A partir du ler octobre 1931 , il 
pourra être adhéré à la présente Convention 
au nom de tout Membre de la Société des 
N ations ou de tout Etat non membre visé à 
l' article 7. ' 

Les instruments d'adhésion seront transmis 
au Secrétaire général de la Société des Na
tions qui en notifiera la réception à tous les 
Membres de la Société et aux Etats non mem
bres v isés audit article. · 

Art. 10. Chaque Haute Partie contractante 
peut subordonner l' effet de ses ratifications 
ou de son adhés ion aux ratifications ou ad
hésions d'un ou de plusieurs Membres de la 
Société des Nations ou Etats non membres 
désignés par elle d ans !'instrument de ratifi
cation ou adhés ion. 

Art. 11. La présente Convention entrern 
en vigueur six mois après la réception par Ie 
Secrétaire général de Ja Société des Nations 
de ratifications ou adhésions données ou nom 
de cinq Membres de la Société des Nations 
ou Etats non membres . Les ratif ications ou 
adhés ions <lont J'effet est soumis à la con
dition prévue à l'article précédent ne seront 
pas comptées dans ce nombre jusqu'à ce que 
cette condition soit remplie. 

Art. 12. Les ratifications ou adhésions qui 
interviendront après l'entrée en vigueur de 
la Convention produiront leurs effets six mois, 
soit après la date de leur réception par Ie 
Secrétaire général de la Société des Nations, 
soit après la date à laquelle les conditions 
visées à l'article 10 se trouvent remplies. 



651 1 N O VEM B E R (S. 561 ) 1933 

Art.. 13. Toute Haute P artie contractante 
pourra en tout temps proposer d'apporter à 
)'Annexe v l a présente Convention telles mo
difications ou additions qu i lui paraîtront 
u t iles. La propos ition sera adres ée au Seoré
taire général de la Sooiété des Nations et 
communiquée par lui à toutes les autres H au
tes Parties contractantes et, si elle est aocep
tée par toutes les Hautes P artie contractan
tes (y compris celles ayant déposé des rati
fications ou adhésions qui ne seraient pas en
core devenue effectives), I' Annexe à la pré
sente Convention sera modifiée en conséquence. 

Art. 14. Après que la présente Convention 
aura été en vigueur pendant huit ans, la 
revision pourra être demandée à toute époque 
par tro is au moins des H autes Parties con
tractantes. 

La demande visée à l'alinéa précédent se
rait adressée au Secrétaire général de la So
ciété des ations, qui la notifierait aux 
autre Hautes Parties contractantes et en in
formerait Ie Conseil de Ja Société des Nations. 

Art. 15 . Après l'expiration d'un délai de 
huit ans à par t ir de la date d'entrée en 
vigueu r de la présente Convention, celle-ci 
paurra être dénoncée par l' une quelconque 
des Hautes Parties contractantes. 

La dénonciation sera fai te sous forme de 
notification écrite, adrassée au Secrétair'l gé
néral de Ja Sooiété des Nations, qu i en in
formrra tous les Membres de la Sooiété des 
Nation.~ et les Etats non membres visés à 
l'articl e 7. 

La dénonoiation produira ses effets un an 
après la date à laquelle elle aura été reçue 
par Ie Secrétaire général et ne sera opérante 
qu'au regard du Membre de la Société ou de 
l'Etat non membre au nom duquel elle aura 
été effectuée. 

Si, à l a suite de dénoneiations s imultanées 
o u ·success ives, le nombre des Membres de la 
Société et Etats non mem bres, 1 iés par les 
dispositions de la présente Convention, est ré
duit à un nombre infér ieur à cinq, la Conven
t ion cessera d'être en vigueur. 

Er foi de quoi les Plénipotentiaires susnom
més ont signé la présente Convention. 

Fait à Genève, Ie trente mars mil neuf cent 
trente et un, en un seul exemplaire, qui 
restera déposé dans les archives du Secrétariat 
de la Société des Nations, et dont des copies 
certifiées conformes seront dél ivrées à tous les 
Membres de la Société et aux Etats non mem
bres mentionnés à l'article 7. 

Allemagne: ad refe1·endu1n 
Dr. Eokardt. 

B elgique : 
Sou 
pour 

Daneniark : 

Dr. Pflug. 

J . de Ruelle. 
réserve d'adhésion ultérieure 
les colonies et territoi,·es sous 

mandat. 

E. Simoni. 

Vill e Libre de Dantzig : 
ad referendu,n 
Dr. Rasinski. 

Espagne: C. R es ines. 

Fnuice: W alckenaer. 
J e déolare que, par ma signature, 
la France n'assume aucune obliga
tion en ce qui concerne l'Algérie, 
les colonies, protectorats et terr i
to ires sous mandat. C. W. 

H ongrie: Pelényi. 
/ talie: C. de Constantin. 
Luxe1nbourg: Ch. G . Vermaire. 
Pays-Bas: 

Pour Je Royaume en Europa: 

Pologne : 
Suisse: 

T chécoslovaquie: 
Turquie: 
Y ougoslavie: 

Beelaerts van Blokland. 
Dr. Rasinski. 
Rothmund. 
H äusermann. 
Ratzenberger. 
Ing. Václav Roubik. 
Cemal Hüsnü. 
I. Cboumenkovitch. 

ANNEXE. 

Le système internat ional de s igna] isation 
routière oomprend les catégories de s ignaux 
définies ei-après. Lorsque les couleurs à em
ployer restent faculta tive , il est entendu que, 
dans un même pays, elles doivent être, sauf 
motifs exceptionnels, partout les mêmes pour 
un même signa!. 

I. SIGNAUX DE DANGER. 

Les signaux de cette catégorie doi vent être 
de forme triangulaire. Leur objet est d'avertir 
Ie conducteur de J'approohe d'un danger. IJs 
comprennent: 

1 ° Les signaux institué par la Convention 
internationale du 24 avril 1926 relativa à la 
circu lation automobi le (figures 1 à 5 et 7 du 
tableau I ); 

2° Un signa] destiné à ind iquer les dangers 
autres que ceux prévus à l 'al inéa 1 c i-dessus. 
Ce signa) consiste en un triangle plein, la 
pointe en haut, portant en son milieu une 
barre verticale (figure 6 du tableau I). 

Lorsque Jes conditions atmosphériques s'op
po ent à J'emploi de plaques p leines, l a pla
que triangulaire peut être évidée. Dans ce cas, 
elle peut ne pas porter de barre verticale 
(figure 7 du tablau I ). 

Le signa) est posé perpendioulairement à l a 
route et à une distance de l'obstacle qui ne 
doit pas être infóri eure à 150 mètres ni supé
rieure à 250 mètres, à moins que la d isposi
tion des lieux ne s'y oppose. Lorsque la di s
tance du signa) a l'obstacle est notablement 
inf 'rieure à 150 mètres, des d ispositions spé
oia les doivent être prises; 

3° Un signa] concemant la priorité de pas
sage (figure 8 du tableau I). Ce signa!, qui 
consiste en un triangle p le in, l a pointe en 
bas, indique au conducteur qu'il do it céder Ie 
pa sage aux véhicules ciroulant sur la voie à 
laquelle il va aboutir. Ce signa) est placé à 
une distanoe convenable déterminée d'après 
les ei rconstances. 

re sont pas compris dans les dispositions 
précédentes les signaux placés a u voisinage 
immédi at des passages à niveau des vo ies fer-
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rées (croix de Saint-André, etc.), sur lesquel
les ne portent pas les stipulations de la Con
vention. 

II. SIG TAUX COMPORTANT DES PRES
CRIPTIONS ABSOLUES. 

Les signaux de cette catégor ie doivent être 
de forme c irculaire. lis indiquent, soit une 
in te rdiction à respecter, soit une obligation à 
exécuter, éd ictées par Jes a utori tés compéten
tes. 

A. Signaux 11iarquant ttne interdiction. 
D a ns ces s ignaux, la couleur rouge doit pré

domine,· nettement et faire ressortir la forme 
gé nérale du s ignal. L es autres couleurs sont 
facultatives, sauf les prescriptions indiquées 
ei-après : 

a. Gfrcuiation interdite à tous véhicules: 
Disque rouge avec partie cen trale circula ire 
de cou leur blanche ou j a une cla ire (fig ure 1 
du tableau II). 

b. Sens interdit ou Entrée interdite : Disque 
rouge avec barre horizontale de cou leur 
blanche ou jaune claire (figure 2 du tableau 
II). 

c. l nterdiction de passage pour certaines 
catégories de véhicules: Employer Ie signa) a 
et indiquer , au moyen d 'une figurine appro
priée, placée dans l a partie centrale de cou
leur blanche ou jaune claire, la catégorie de 
véhicules visée par l ' interdiction (figures 3 à 
5 du tableau II). 

d. L innitation du poi,J,s: Pour interdire Ie 
passage de vóhicules pesant pi us d'un certa in 
poids, Ie chiffre, exprimant en tonnes Ie poids-
1 imi te, est inscrit sur la partie centra le de 
cou leur blanche ou j a une claire des signaux 
a ou c (figures 6 et 7 du tableau II). 

e. Li,nitation de la vitesse: Pour interdire 
les vitesses supérieures à une lirni te détermi
née, Ie nombre exprirnant cette limi te en 
kilornètres par heure est inscrit sur l a partie 
centrale blanche ou j a une cl a ire du sig na) a 
(fi gw·e 8 du tableau II). 

f. l nterdiction de stationner : Ce signa! in
dique que Ie stationnement est interdit du 
cóté de la voie publique ou Ie s igna! est placé. 
La pa rtie centrale du disque est bleue, en
tourrée d'une la rge bordure rouge et ba rrée 
diagonalement d'un trait rouge (figure 9 du 
tab leau II). L e signa! pe ut ê tre complété par 
des indications telles que: heures pendant les
quelles Ie stationnement est interdit, etc. 

g. l nte1·diction de parque1·: Disque rouge 
avec partie centrale c ircu la ire de coule ur 
blanche ou jaune claire portant l a lettre P e t. 
banée diagonalement d'un tra it rouge (figure 
10 du tableau II). 

B. Signaux 1na1·quant une obl igation à 
exécuter. 

h. Sens obligatoire: Ce signa! indique, au 
rnoyen d 'une flèche, Ia direction que les vé
hicul es doivent suivre en exécution de prescrip
t ions réglernenta ires ( figure 11 du tableau II) . 
Le choix des coule urs est facul tati f , sous la 
condition que l a cou le ur ,ouge ne prédomine 
jamais et qu'ell e soi t même totalement exch1e 
si Ie fond du di sque est de couleur bleue (a frn 
d'é viter toute con fusion avec Ie signa! /). 

i. Arrêt à proximité d'un poste de douane : 
Ce signa) indique l'approche d'un poste de 
douane ou ]'on doit s'arrêter. 

Il consiste en un disque rouge avec partie 
central e c irculaire de couleur blanche ou j aune 
cl a ire portant une barre horizontale de cou
le ur foncée. Le mot "Douane" est inscrit sur 
Ie di sque dans les langues nationales des deux 
pays limitrophes ou tout a u moins dans la 
la ngue du pays ou est placé Ie signa! (f igure 
12 du tableau II) . 

III. SIG AUX COMPORTANT UNE 
SIMPLE INDICATION. 

Les signaux de oette catégorie doivent être 
de forme rectangula irn. L e choix des couleurs 
est facultatif, étant entendu que la couleur 
rouge ne doit en auc un cas prédominer. 

a. Signal de parcage autorisé: Ce signa! 
indique les emplacements ou les véhicules peu
ven t être parqués. Une plaque rectangulaire, 
bleue de préférence, portera la lettre P. Ell<> 
peut porter, en outre, des inscriptions donnant 
des indications complérnentaires telles que : 
durée pendant laque ll e Ie parcage est autorisé 
(figure 1 du tableau III). 

b. Signal de prudence : Ce signa! indique 
que les conducteurs des véhicules doivent oh
server une prudence particulière en raison du 
da nger qu'ils sont susoeptibles de faire courir 
à d'autres usagers de la route (par exernple, 
à l' approche d'une ecole, d'une usine, etc.) . 

Ce signa! consiste en un rectangle dont Ie 
fond est de couleur foncée et sur lequel se 
détache un triangle équil atéral de couleur 
blanche ou jaune cl a ire (figure 2 du tableau 
III) . 

Une inscription ou une fi gurine peut en 
préciser l a significat ion. 

c. Signal indiquant l' emplacement d'un 
poste de secours : Ce signa! indique la proxi
mité d'un poste de ecours organisé par une 
association officiellement rnco nnue. Il est re
coni,nandé de Ie constituer par un rectangle 
dont Ie petit cóté, horizontal , mesure les deux 
t iers du grand cóté, Ie fond de la plaque é tant 
de couleur foncée, encadré d'un fil e t blanc, et 
Ie centre de la plaque portant, dans un caLTé 
blanc mesurant a u moins O m. 30 de cöté, un 
emblème a ppropr ié (voir, à ti tre d'exemples, 
les fi gures 3 et 3bis du tableau III). 

d. Signaux de localités et d' orientation: 
Ces signa ux indiquent, soit une localité, soit 
l a direction vers une ou plusieurs locali tés avec 
o u sans notation de distance. Lorsqu'il s indi
quent une direction, l'un des petits cótés du 
rectangle peut être rem pi acé par une pointe 
de fl èche (voir, à titre d'exemple, figures 4 
et 5 du tableau III). 

Engelsche tekst. 

Convention concerning· the unlficatlon 
of road s lgnals. 

The High Contracting Parties, 
Desiring to increase the safety of road traf

fic and to facilitate international road traffic 
by a uniform system of road s ignalling, 

Have appointed as their Plenipotentiaries: 
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The President of the Gennan Reich: 
Dr. Paul E ckardt, Envoy Extraordinary and 

Minister Plenipotentiary; 
Dr. Engineer h.c. E. Pflug, Ministerial 

Councillor at the Ministry of Communications. 

His Majesty the K ing of the B elgians : 
M. J. de Ruelle, Legal Adviser to the Mi

nistry of Foreign Affa irs. 

His Majesty the King of Denmark and 
l celand : 

M. E. Simoni, Assistant Chief Inspector at 
the Ministry of Public Works. 

The President of t'he P olish R epublic 
/or the F11ee City of Danzig: 

Dr. Wladyslaw Rasinski , former Director of 
the Customs Department in the Ministry of 
Finance. 

H is Majesty the King of Spain: 
M. Carlos R es ines, Secretary-General of the 

Royal Automobil e Club of Spain. 
The P,·esident of the French R epublic: 

M. C. W alckenaer , former Inspector-Gene
ral of Mines. 

His Serene Highness tlie R egent of the 
Kingdom of Hungary : 

M. Jean P elényi, Resident Minister, H ead 
of the Permanent Delegation accredited to the 
League of Nations. 

llis Majesty the K ing of ltaly: 
M. C. de Constantin de Chateauneuf, Con

sul Genera! at Geneva. 
H er Royal Jlighness the Grand Duchess 

of Luxem burg: 
M . Charles Vermaire, Consul at Geneva. 

H e.· Majesty the Qu een of the Nether
lands: 

Jonkheer F. Beelaerts van Blokland, Minis
ter for Forei gn Affairs. 

The P,·esident of the P olish R epublic : 
Dr. Wladyslaw Rasinski, former Director of 

the Customs Department in the Ministry of 
Finance. 

The Swiss Federal Gouncil: 
M . Henri Rothmund, Chief of the Police 

Division of the Federal Department of Justice 
and Police; 

M. Samuel Häusermann, Inspector-General 
of Customs and Deputy of the Director-Gene
ra! of Customs; 

M . Max Ratzenberger , Assistant Chief of 
Lhe Fore ign Affairs Division of the Federal 
Poli t ica! Department. 

'L'ht P,·esident of the Ghechoslovak Re
public: 

M. Václav Roubik, Engineer Director at the 
Ministry of Public Works, former Minister. 

The President of the Turkish R epublic : 
Cemal Hüsnü Bey, Envoy Extraordinary 

and Minister P!enipotentiary of the Swiss 
Federal Council. 

His Majesty the King of Yugoslavia: 
M. Iliya Choumenkoviooh, Permanent De

legate accredited to the League of Nations. 

Who, having produced their full powers, 
found in good and due form, have agreed 
upon the following provisions: 

Art. 1. The High Contracting Parties adopt 
the international system of road signall ing 
described in the annex to the present Conven
tion and underta ke to introduce it, or cause 
it to be introduced as soon as possible into 
the ir territories to which this Convention ap
plies. For this purpose they wil! adopt the 
signs set out in the above-mentioned annex 
as a nd when new signs are set up or those 
now in ex istence are renewed. Signs which do 
not conform to the international system shall 
be completely replaced within a period not 
exceeding five years from the date of the co
ming into force of the present Convention in 
respect of each of the High Contracting Par
ties . 

Art. 2. The High Contracting Parties un
dertake to replace, or cause to be replaced as 
soon as the present Convention comes into 
force , signs which, a lthough they have the 
distinguish ing features of a sign belonging to 
the internat ional system, are used with a dif
ferent meaning. 

Art. 3. The signs descri bed and illustrated 
in the annex sha ll , as far as possible, be the 
only ones placed on the roads for the regula
tion of t raffi c. 

Should it be necessary to introduce some 
other sign, it shall conform to the classes men
tioned in the annex as regards its genera! 
shape and colour. 

Art. 4. The High Contracting Parties will 
prohibit the posting on a public highway of 
any boards or notices of a descript ions which 
might be confused with the approved signs or 
make these more difficult to read. The High 
Contracting Parti es wil I also, so far as in 
the ir power lies, prevent a ny such boards, or 
notices, from being placed in the vicinity of a 
pub! ic highway. 

The High Contracting Parties, wi th a view 
to rendering the system of signal s as effica
cious as possible, will endeavour to limit the 
number of a pproved s igns to such as may be 
strictly necessary. 

The High Contracting P arties will prohibit 
any irrelevant notice from being aff ixed to an 
approved sign il in their opinion tha t notice is 
such as to obscure the sign or interfere with 
its character. 

Art. 5. Should a dispute arise between any 
two or more High Contracting Parties concer
ning the interpretation or application of the 
provis ions of the present Convention, and 
should such dispute not be settled directly 
between the P arties, it may be submitted to 
the Advisory and Technica! Committee for 
Communications and Transit of the League 
of N ations, for a n advisory opinion. 

Art. 6. Any High Contracting Party may, 
at the t ime of signature, ratification or ac
cession, deciare that, in accepting the present 
Convention, he does not assume any obliga
tions in respect of all or any of his colonies. 
protectorates and overseas territories, or terri
tories under suzerainty or mandate; and the 
present Convention sha ll not apply to any ter
ritories named in such declaration. 

Any High Contracting Party may give no
tice to the Secretary-General of the League of 
N ations at any time subsequently that he 
desires that the Convention shall apply to all 
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or any of the territor ies which have been 
made the subject of a deel aration under the 
preceding paragraph, and the Convention shall 
apply to all the territorie named in sucb 
notice six months after its receipt by the 
Secretary-General. 

Any High Contracting Party may, at any 
time after the expiration of the period of 
e ight years rnentioned in Article 15 declare 
that he des ires that the present Convention 
shall cease to apply to all or any of his co
lonies, protectorates and overseas territories 
or territories under suzerainty or mandate and 
the Convention shall cease to apply to the 
ten-itories named in such declaration ony year 
after its receipt by the Secretary-General. 

The Secretary-General shall communicate to 
all the Members of the League of Nations and 
non-member States mentioned in Article 7, 
all deel arations and notices received in virtue 
of this article. 

Art. 7. The present Convention, of which 
the French and English texts are both authen
tic, shall bear this day's date. 

Uutil September 30th, 1931, it may be 
signed on behalf of any Member of the 
League of Nations or non-member State re
presented at the Conference which drew up 
this Convention or to which the Council of 
the League of ations shall have communica
ted a copy of the Convention for this purpose. 

Art. 8. The present Convention shall be ra
tified. 

The instruments of ratification shall be 
transm itted to the Secretary-General of the 
L eague of Nations who shall notify their re
ceipt to all the Members of the League of 
Nations and non-member States referred to in 
Article 7. 

Art. 9. As from October 1st, 1931, the 
present Convention may be acceded to on be
half of any Member of the League of N ations 
or non-member State referred to in Article 7. 

The i nstruments of accession shall be trans
mitted to the Secretary-General of the League 
of Nations who shall notify their receipt to 
all the Members of the League and non
member States referred to in that article. 

Art. 10. Each High Contracting Party may 
render his ratification or accession conditional 
on the ratifications or accessions of any one 
or more Members of the League of Nations or 
non-member States named in the instrument 
of ratification or accession. 

Art. ll. The present Convention shall come 
into force s ix months after the receipt by the 
Secretary-General of the League of Nations 
of ratifications or accessions on behalf of five 
Members of the League of ations or non
member States. No ratification or accession 
to which any conditions are attached in accor
dance with the preceding a rticle shall count 
for this purpose until those conditions are 
fulfilled . 

Art. 12. Each ratification or accession re
ceived after the entry into force of the Con
vention shall take effect six months after its 
recei pt by the Secretary-General of the League 
of ations or six months after the fulfilm ent 
of the conditions attached to it in accordance 
with Article 10 as the case may be. 

Art. 13. Each High Contracting Party may 

at any time propose any alterations or addi
tions which he may cons ider necessary in the 
Annex to the present Convention. The propo
sals shall be communicated to the Secretary
General of the League of Nations and by him 
to a ll the other High Contracting Parties, 
and if it is accepted by all the High Con
tracting Parties (including those High Con
tracting P arties which have depos ited ratifica
t ions or access ions which have not yet become 
operative), the Annex to the present Conven
tion shall be amended accordingly. 

Art. 14. Revision of the present Conven
tion may be requested by not less than three 
High Contracting Parties at any moment af
ter i t has been in force for a per iod of eigl>t. 
years. 

The request mentioned in the preceding pa
rngraph shall be addressed to the Secretary
General of the League of Nations, who will 
notify the other High Contracting Parties and 
inform the Council of the League of ations 
of the request made. 

Art. 15. After the expiration of eight years 
from the date of its entry into force, the 
present Convention may be denounced by any 
High Contracting Party. 

Denunciation shall be effected by a notifi
cation in writing addressed to the Secretary
General of the League of Nations who shall 
inform all the Members of the League of 

ations and non-member States referred to in 
Article 7 of the denunciation made. 

The denunc iation shall take effect one year 
after the date of its receipt by the Secretary
General and shall operate only in respect of 
the Member of the League or non-member 
State on whose behalf it has been made. 

If, as the result of simultaneou or succes-
, sive denunciations, the number of the Mem

hers of the League or non-member States which 
are bound by the provisions of the present 
Convention is reduced to less than five, the 
Convention shall cease to be in force. 

In faith whereof, the above-mentioned Ple
nipotentiaries have signed the present Conven
t ion. 

Done at Geneva, this thirtieth day of March, 
n ineteen hundred and thirty-one, in a single 
copy, which shall remain deposited in the 
archi ves of the Secretariat of the League of 
Nations, and certified true copies of which 
shall be del i ve1·ed to all the Members of the 
League a.nd non-member States referred to in 
Article 7. 

(Zie vo01· de onderteekeningen de Fransche 
teks t.) 

ANNEX. 

The international system of road signalling 
shall comprise the classes of signs described 
below. When the colours to be used are optio
nal, it is understood that throughout each 
country they must always be the same for any 
one signa!, save when used for an exceptional 
purpose. 
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I. DANGER SIGNS. 

Sig ns of th is class must be triangular. Their 
purpose is to warn drivers of the approach of 
danger. They comprise: 

1. Signs established by the International. 
Convention relating to Road Traff ic of April 
24th, 1926 (figures 1 to 5 and 7, Tab Ie I). 

2. A sign denoting other dangers than those 
referred to in paragraph 1 above. This sign 
consists of a full triangle with the point up
wards, wi th a vertical bar in the middle (fi
.gure 6, Table I). 

When a full sign cannot be used on account 
of atmospheric conditio ns, the triangle may 
be hollow. In this case, it need not have the 
vertical bar (figure 7, Table I) . 

The sign must be placed perpendicularly to 
the raad at a distance of not less than 150 
metres and not more than 250 metres from 
the obstacle, unless this is impossible on ac
count of local conditions. When the distance 
between the sign and the obstacle is conside
rably less than 150 metres, special arrange
ments must be made. 

3. A sign for priority of passage (figu re 8, 
T able I) . This sign , consisting of a full 
triangle wi th the point downwards, informs 
the dr iver that he must give way to vehicles 
moving along the raad to which he is coming. 
This sign must be placed at a suitabl e dis
tance from the junction of the two roads to 
be decided by the special circumstances of 
each case. 

Signs placed in the immedi ate vicinity of 
level crossings (St. Andrew's Cross, etc.) to 
which the provisions of the Convention do 
not refer, are not affected by the preceding 
provisions. 

II. SIGNS GIVING DEFINITE IN
STRUCTIONS. r 

Signs of this class must be circula r . They 
indicate an order, which may be either in the 
nature of a prohibition or of an injunction, 
issued by the competent authorities. 

A. Signs prohibiting passage . 

For these signs the colour red rnust clea,·ly 
predo,ninate and must be used so as to bring 
into relief the genera! contour of the sign. The 
other colours to be used are optional except in 
the following cases: 

a . Road closed to al,l vehic" s : A red disc 
with a round white or pale yell:iw centre 
(figure 1, T able II). 

b. One-way ,·oad or "entrance pruhibited": 
A red disc with a white or pale yellow hori
zontal bar (figure 2, Table II). 

c. Passage prohibited /or certain classes of 
vehicles: The sign a above is to be used but 
must indicate , by means of a suitable figure 
placed in the white or pale yellow centre, the 
class of vehicle to which prohibition refers 
( figures 3 to 5, Table II). 

d . W eight-lirni t: In order to prohi"bit the 
passage of vehicles exceeding a certain weight, 
a figure expressing the weight-1 imit in tons 
must be inscribed on the white or pale yellow 
centre of signs a or c above (figures 6 and 7, 
Table II). 

e. Speed-lirnit: In order to prohibit driving 
in excess of a certain speed-limit, the figure 
expressing this limit in kilometres (miles) per 
hour must be inscribed on the white or pale 
yellow centre of sign a above (figure 8, 
Table II). 

f. Waiting prohibited: This sign shows 
that waiting is prohibited at the side of the 
public road where it is placed. The centre of 
the disc must be blue, sunounded by a wide 
red border with a diagonal red stroke (figure 
9, T able II). It may bear inscriptions giving 
information as to the hours during which 
waiting is prohibited, etc. 

g. Parking prohibited: Red disc with cir
cular centre in white or pale yellow hearing 
the letter P . with a diagonal red stroke (fi
gure 10, Tabla II). 

B. Signs indicating a.n Obligation. 

h. Di?-ection to be follow ed: This sign 
shows, by means of an arrow, the direction 
to be followed by vehicles in accordance with 
regulations (figure 11, Table II). The choice 
of colours is optional; provided that red shall 
never predominate. That colour should be 
entirely excluded if the ground of the disc is 
blue {in order to avoid any confusion with 
signa! / above). 

i. Stop near a Custorns-house: This sign 
indicates the presence of a Customs-house, in 
the vicini ty, at which the traveller h as to 
stop. 

The sign is a red disc with 1·ound centre of 
white or pale yellow with a dark horizontal 
stroke. The word "Customs" must appear on 
the disc in the languages of the frontier coun
tries or at any rate in the language of the 
country in which the sign is placed (figure 
12, Table II). 

III. SIGNS GIVING INDICATIONS ONLY. 

Signs of this category should be rectangular 
in shape. The choice of colours is optional, it 
being understood that the colour r ed should 
never predominate. 

a. Sign indicating authorised parking-place: 
This sign shows the place where vehicles may 
be parked. Rectangular p late, blue for choice, 
hearing the letter P . It may also have inscrip
tions giving further information such as the 
period during which parking is allowed (fi
gure 1, table III). 

b. Sign recornrnending caution: This s ign 
shows that drivers of veh icles must take par
ticul ar care by reason of the danger which 
may be caused to other users of the raad ( for 
instance, when approaching a school , a fac
tory, etc.). 

The sign consists of a rectangle, the body 
of which is of a dark colour, on which is 
shown a white or pale yellow equilateral tr i
angle (figure 2, Table III). 

The purport of the s ign may be shown by 
a notice in writing or a figure. 

c. Sign showing place at which a first-aid 
station can be found: This sign indicates that 
there is a first-aid station in the neighbour
hood, organised by an officially recognised as
sociation. lt is recornrnended that it shoul d 
consist of a rectangle, the shorter (horizontal) 
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s ide of which should measure two-thirds of 
the langer side, the body of the plate being 
of a <lark colour, surrounded by a white stripe, 
and the centre of the plate bearing an appro
priate emblem within a white square, the 
s ides of which are not less than 0.30 metre in 
length (see , as an example, figures 3 and 
3bis, Table III). 

either indicate a place or else the direction 
of one or more places with or without speci
fying the distance. When they indicate direc
t ion, one of the shorter sides of the rectangle 
may be replaced bij an arrowhead (see as an 

. example figures 4 and 5, Table III). 

d. Place or direction sigru;: These signs 

TABLEAU I. - TABLE I. 
Slgnaux de Dan1;-er. - Dangcr Slgns. 

CASSIS 
UNEVEN ROAD. 

VIRAGE 
SHARP TURN . 

~~ 
CROISEMENT· PASSAGE À NIVEAU GARDE: 
CROSS-ROAD. GUARDEO LEVEL- CROSSING. 

PASSAGE À NIVEAU NON GAROE: 
UNGUARDED LEVEL-CROSSING, 

SIGNAL AL TERNATIF Gl!NIËRAL DE 
OANGER OESTINI;. A ÉTRE EMPLOYE: 
LORSQUE LES CONOITIONS ATMOSPt•H:RI• 
QUE$ NE PÊRMETTENT PAS L'EMPLOI 
DE PLAQUES PLEINES. 
AL TERNATIVE SIGN INDICATING OANGE R 
TO BE EMPLOVEO WHEN ATMOSPHERIC ' 
CONOITIONS 00 NOT PERMIT OF THE USE 
OF A FULL SIO N. 

~ 
OANGER AUTRE QUE ~ox . 
INOIQUÉS PA~LES SIGNAUX' 
1-----6 DU PRËSENT ilABLEAU. 
OANGERS OTHER THAN THOSE 
INDICf'TED BY SIGNS 1 TO 5 

· OF -fHE PRESENT TABLE, 

V 
SIGN.A L CONCERNANT L A 
PAIORtTt OE PASSAGË. 

CONCEANING RIGHT • OF • WAY 



.. 
TABLEAU II. - TABLE II. 

Signaux Comportant des Prescriptions Absolues. Slgns Giving Deflnite Instructlons. 
SIGNAUX MARQUANT UNE INTERDICTION. SIGNS PROHIBITING PASSAGE. 

CIRCULATION INTEROITE À 

TOUS VEHICULES. 
CLOSED TO ALL VEHt CLES. 

INTERDIT POUR TOUS 
VEHICULES AUTOMQBILES. 

ALL MOTOR VE HI CLES PROHIBITED. 

IN TEROICTION DE STATIONNER, 
WAlTING PROHIBITED. 

SENS INTERDIT OU ENTR!:E 
INTEROITE. ONE-WAY ROAD 
OR ENTRV PROHIBITEO. 

UMITATION DU POIDS. 
WEIGHT LIMl,T, 

10 

INTEROICTION DE PARQUER. 
PARKING fllOHIBITEO 

CIRCULATION INTERDITE 
AUX AUTOMOB ILES. 

MOTOR VEHICLES PROHIBITEO. 

IN TEROIT AUX AUTOMOBILES 
OONT LE POIOS O!:PASSE 6,6 t. 
MOTOR VEHICLES WEIQHING 
OVER FI VE AND A HALF TON$ 
PROHIBITEO. 

C/RCULATION INTEROITE AUX 
MOTORCYCLETTES. 
MOTOR CYCLES PROHIBITED. 

VITESSE MAXIMUM. 
MAXIM UM SPEED. 

SIGNAUX MARQUANT UNE OBLIGATION A EXÉCUTER. 
SIGNS INOICATING AN OBLIGATION . 

11 

SENS"'ÇBLIGATOIAE. 
DIRECTION TO BE 
FOLLOWEO. 

" 

ARRÊT A PROXIMITI:. O'UN 

POSTE DE DOUANE. 

STOP NEAR CUSTOMS HOUSE. 

TABLEAU III. - TABLE III. 
Signaux Comportant une Simple Indication. Signs Giving only one Indlcation. 

, SIGNAL DE PAACAQE AUTORIIS.. SIQNAL DE PRUDENCE. 
SIGN INDICATINO AUTHORISED PARKING SION RECOMMENOING CAUTION. 
PLA CE. 

GENÈVE 
' ! 

êd3:•Mlt· 
SIGNAUX DE LOCALITÉ ET D'ORIEN

TATION. PLAGE SIGN AND 
DIRECTION SIGN. 

L. & S. 1933. 

Sbll 

SIGNAUX INDIQUANT L'EMPLACEMENT 
D'UN POSTE DE SECOURS. 

(à t itre d'exemple.) 
SIGNS SHOWING PLAGE AT WHICH A 
FIRST-AID STATION CAN BE FOUND. 

(as an example.) 

22 
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1 November 19 33. WET tot nadere wijziging 
van de wet op de Regterlijke Organisatie 
en het Beleid der Justitie, de wet van 5 
Juli 1910 (Staatsblad n°. 181}, tot_ rege
ling van de samenstelling van den J:10ogen 
raad, de gerechtshoven, de arrondis~ements
rechtsbanken en de kantongerechten en 
van de jaarwedden der rechterlijke amb
tenaren alsmede van de ki assen der recht
banken en kantongerechten, de provisionele 
instructie voor het hoog militair gerechts
hof, de regtspleging bij de landmagt, de 
regtspleging bij de zeemagt, de Beroeps
wet en de Ambtenarenwet 1929. 

Bijl. Handel. 2de Kamer 1932/1933, n°. 264, 
1-4~ 1933/1934, n°. 29. _ 

Handel. id. 1933/1934, blz. 43-45, 
Handel. 1ste Kam er blz. 34. 

Wij WILHELMINA, enz . ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is de wet op de Regterlijke 
Organisatie en het Beleid der Justitie, de wet 
van 5 Juli 1910 (Staatsblad n°. 181), tot 
regeling van de samenstelling van den hoogen 
raad, de gerechtshQven, de arrondissements
rechtbanken en de kantongerechten en van de 
jaarwedden der rechterlijke ambtenaren a ls
mede van de klassen der rechtbanken en kan
tongerechten, de provisionele instructie voor 
het hoog militair geregtshof, de regtspleging 
bij de landmagt, de regtspleging bij de zee
magt, de Beroepswet en de Ambtenarenwet 
1929 nader te wijzigen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. I. In de wet op de Regterlijke O1·ga

nisatie en het Beleid der Justitie worden de 
navol gende wijzigingen aangebracht : 

In artikel 19, eerste lid, wordt in plaats van 
,,advocaten, procureurs en regtsbedienden" ge
lezen : ,,advocaten en procureurs" . 

In de artikelen 30, 46, 61 en 83 wordt tel
kens tusschen de woorden "der" en "ambte
;,aren" ingevoegd: ,,regterlijke" . 

Art. II. In de wet van 5 Juli 1910 (Staats
plad n°. 181) , tot rngeling van de samenstel
ling van den -hoogen raad, de gerechtshoven, 
de arrondissements-rechtbanken en de kanton
gerechten en van de jaarwedden der" rnchter
jijke àhlbtenaren alsmede van, de klassen der 
rechtba'nkiin en kantongerechten, worden de 
navolgende w ij zigingen aangebracht: 

De considerans wordt gelezen: ,,AlzoO Wij 
in overweging genomen hebben, dat de samen
stelling van den hoogen raad, de gerechts
hoven, de arrondissements-rechtbanken en de 
kantongerechten, de klassen der rechtbanken 
en kantongerechten en de jaarwedden der 
rechterlijke ambtenaren opnieuw geregeld 
moeten worden en dat het wenschelijk is tevens 
eenige voorzieningen te treffen omtrent het 
verdere aan die gerechten verbonden perso
neel;" 

In den aanhef van de artikelen 1, 2, 3 en 4 
wordt telkens tusschen de woorden "en" en 
,,ambtenaren" ingevoegd: ,,de rechterlijke". 

Artikel 10 wordt gelezen als volgt: 
"Ter griffie van de gerechten, in deze wet 

bedoeld, en ten parkette van de ambtenaren 

van het openbaar ministerie zijn, voor zooveel 
noodig, bureelambtenaren werkzaam. 

Naar behoefte worden bij de gerechten, in 
deze wet bedoeld, bedienden aangesteld." 

Artikel 11 wordt gelezen a ls volgt: 
,,Bij de gerechten, in deze wet bedoeld, wor

den deurwaarders aangesteld. 
Omtrent hun taak worden nadere voorschrif

ten gegeven bij algemeenen maatregel van 
bestuur." 

De a rtikelen 13 en 14 vervallen. 
Art. III. In de provisionele instructie voor 

het hoog militair geregtshof worden de navol-
1 gende wijzigingen aa1Jgebracht: 

Het opschrift boven artikel 130 wordt ge
lezen : ,, Van de bureel ambtenaren en boden." 

In artikel 130 wordt het woord "beambten" 
venvan·gen door "bureelambtenaren"; in p laats 
van "voorts staan de bedienden van het Ge
regtsh·of te 's-Gravenhage 'mede ten dienste 
van het Hof op den voet als door den Presi
dent van het Hof in overleg met den Presi
dent van het Geregtshof zal worden bepaald" 
wordt gelezen: ,,de boden bij het Geregtshof 
te 's Gravenhage zijn tevens a ls zoodanig 
werkzaam bij het Hof". 

Art. IV. In de regtspleging bij de land
magt wOl'dt de navolgende wijzigin·g aange
bracht: 

Artikel 128 wordt gelezen: 
"Ter secretarie van den Krijgsraad en ten 

parkette van den Auditeur J\1ilitair zijn, voor 
zooveel noJl:lig, bureelambtenaren wèrl.,zaam. 
Naar behoèfte \Vorden bij den Krijgsra~d be-
dienden aangestel d." / 

Art. V. In de regtspleging., bij de zeemagt 
wordt de navolgende aanvulling aangebracht: 

Na artikel 132 wordt ingevoegd een nieuw 
artikel 132a, luiden<le: 

"Ter secretarie van den Krijgsraad en ten 
· parkette van den Fiscaal zijn, voor zooveel 

noodig, bureelambtenaren werkzaam. 
N aar behoefte worden bij den Krijgsraad 

bedienden aangesteld." 
Art. VI. In de Beroepswet worden de na

volgende wijzigingen aangebracht: 
In a rtikel 4 wordt de komma na "griffiers" 

vervangen door een punt en vervalt hetgeen 
daarna volgt. 

Aan het artikel worden een tweede en derde 
lid toegevoegd, · luidende: 

,,Ter griffie van de raden van beroep zijn, 
voor zooveel noodig, bureelambtenaren werk
zaam. 

aar behoefte worden bij de raden van be
roep bedienden aangesteld. " 

Het derde lid van artikel 5 vervalt. 
In artikel 42 wordt de komma na "substi

tuut-griffiers" vervangen door een punt en 
vervalt hetgeen daarna volgt. 

A an het artikel worden een tweede en derde 
lid toegevoegd, luidende : 

,, Ter g riffie van den centralen raad van be
roep zij n, voor zooveel noodig, bureelamb
tenaren werkzaam. 

N aar behoefte worden bij den centralen raad 
van beroep bedienden aangesteld." 

Het de~de lid van artikel 43 vervalt. 
In artikel 76 wordt de . komma tusschen 

"dienst" en · ,,de" vervangen door "en". De 
komma achter "substituut-griffiers" wordt ver-
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vangen door een punt; hetgeen daarna volgt 
vervalt. 

Art. VII. In de Ambtenarenwet 1929 wor
den de navolgende wijzigingen aangebracht: 

In het eerste en tweede l id van artikel 5 
wordt in plaats van "schrijvers" gelezen "bu
reelambtenaren". 

In artikel 19 wordt de komma tusschen 
"dienst" en "de" vervangen door "en". De 
komma achter "substituut-griffiers" wordt 
vervangen door een punt ; hetgeen daarna 
volgt verval t. 

Art. VIII. De artikelen I-VII van deze 
wet treden in werking op een door Ons te be
palen tijdstip, dat voor de verschillende a rti
kelen verschi llend kan worden gesteld. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven ten Pale ize het Loo, den l sten o

vember 1933. 
WILHELMINA. 

De MinisMr van J ustitie, v a n S c h a i k. 
(Uitg eg. 10 Nov. 1933) 

s. 563. 

1 Novemb er 1933. WET tot verhoog ing van 
het vie,·de hoofdstuk der Rijksbegrooting 
voor het dienstjaar 1933. (Voorloopige 
niet-opheffing van gerechten.) 

s. 564. 

1 November 1933. WET tot w11z1gmg van 
artikel 530 van het Wetboek van Straf
vordering. 

Bijl. Handel. 'R,de Kamer 1933, n°. 263, 
1-8; 1933/19 4, n°. 95, 1. 

H andel. id. 1933/1934, blz. 80. 
Handel. l ste I(am er 1933/1934, blz. 34. 
Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat wijziging van artikel 530 van het Wet
boek van Strafvorder ing wenschelijk is; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Eenig artikel. 

In het eerste lid van artikel 530 van het 
Wetboek van Strafvordering wordt na "toe- · 
gepast", ingevoegd: 

"behoudens dat hij bij de ui tspraak van het 
vonnis of arrest niet tegenwoordig behoeft te 
zijn" 

Lasten en bevelen, enz . ; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den l sten 

November 1933. 
WILHELMINA. 

De M inister van Justitie, van Scha ik. 
(Uitgeg. 10 Nov. 1933.) 

s. 565. 

1 Novembe,· 1933. WET tot wijziging en ver
hoogi ng van het vijfde hoofdstuk der 
Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1933. 

s. 566. 

1 Nove,nl>er 1933. WET tot wijzi ging van 
het zesde Hoofdstuk der Rijksbegrooting 
voor het dienstjaar 1932. 

s. 567. 

1 Nove11iber 1933. WET, houdende goedkeu
ring van eene door den Staat met den 
aannemer J . van P etten Jr. te Hoorn ge
sloten overeenkomst van dading tot het 
ten einde brengen van een aanhangig ge
ding. 

Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelij k is, een tusschen ·den Staat 
en den aannemer J. van Petten Jr. te H oorn 
bestaand geschi l door dading te beëindigen; 

Zoo is het, dat Wij, den R aad van State, enz. 
Eenig artikel. 

De overeenkomst van dading gesloten tot 
beëindiging van een gesch il tusschen den Staat 
en den aannemer J. van Petten Jr. te Hoorn, 
aangegaan bij de in afschrift bij deze wet ge
voegde akte van 9 Juni 1933, wordt goedge
keurd. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te Paleize het Loo, den l sten No

vember 1933. 

De 

WILHELMINA. 
D e Minister van Financiën, 0 ud. 
M inister van B innenlanttsche Zaken,

J. A. d e W i 1 d e. 
(Uitgeg. 21 Nove,nber 1933.) 

AFSCHRIFT. 

De Staat der N ederlanden, gevestigd .te 
's-Gravenhage, ten deze vertegenwoordigd door 
de Ministers van Financiën en van Water
staat, en 

J . van Petten Jr. , aannemer, wonende te 
Hoorn ( .-H.) ; 

Overwegende : 
1. dat in 1924 door den Staat na openbare 

aanbesteding ·aan den aannemer J. van Pet
ten was opgedragen de afbouw van het Rijks
kantoor voor Geld- en Telefoonbedrijf te Am
sterdam· 

2. dat na het aangaan dezer overeenkomst 
van aannem ing in de plannen van uitvoering 
verschillende wijzigingen moesten worden aan
gebracht; 

3. dat naar aanleiding van een en ander 
geschillen tusschen partijen zijn ontstaan, 
welke aan Van Petten aanleiding hebben ge
geven, eene procedure tegen den Staat aan 
te vange"n en wel bij dagvaarding door den 
deurwaarder Haring van Vliet van 15 Sep
tember 1928 voor de Arr.-Rechtbank te 
's-Gravenhage, waarvan het petitum luidt: 

Mitsdien het der Rechtbank behage bij von
nis, behalve ten aanzien der kosten, uitvoer
baa r bij voorraad: 

I. p1·i,nai?-: ontbonden te verklaren althans 
te ontbinden op grond van voormelde wan
prestaties van gedaagde, de voormelde over
eenkomst van aanbesteding en aanneming tus
schen partijen op of omstreeks 20 November 
1924 aangegaan, benevens de voormelde als 
equeel dier overeenkomst ter vaststelling van 

den prijs en voorwaarden van het meerder
werk aan halgevels en bekappingen gesloten 
halgevel- en kapovereenkomsten, met veroor
deel ing van gedaagde om aan eischer ter ver
goeding van a lle kosten, schaden en interessen 
door eischer ten gevolge van gedaagde's wan-



1933 1 N O VEMBgR (S. 567-569) 660 

prestatie en de ten deze gevraagde ontbinding 
geleden, tegen behoorlijke kwijting te betalen 
de som van f 225,422.58 of zooveel minder a ls 
de Rechter zal vermeenen te behooren met de 
renten over een bedrag van f 225 ,422.58 ad 
7 pct. 's jaars vanaf 4 October 1926 tot aan 
den dag der betaling, a lthans de schaden, 
kosten en inooressen op t,e maken bij staat en 
te vereffenen vol gens de wet; kosten rechtens; 

subsicliair: gedaagde te veroordeel en om 
aan den e ischer ter vergoeding van de kos
ten schaden en inooressen door hem ten ge
volge van gedaagdes voormelde wanprestaties 
geleden en te Jijden, te betalen de som van 
f 225,422.58 of zoovee] minder als de Recht.er 
zal vermeenen te behooren, met de rent.en 
over een bedrag van f 225,422.58 ad 7 pct. 
's jaars vanaf 4 October 1926 tot aan den 
dag der betaling, althan deze schaden, kos
ten en interessen op t,e maken bij staat en te 
vereffenen volgens de wet; kosten rechoons; 

rn.eer subsidiair : · 
aan e ischer ter vergoed ing van de door 

eischer gemaakt,e kosten, arbeid en winstder
ving, a lthans oor vergoeding van eischers kos
ten, schaden en interessen, gemaakt en gele
den ten gevolge van gedaagdes opzegging de r 
overeenkomst van aanneming, althans doen 
staken van het werk, te betalen de som van 
f 225 ,422.58 of zooveel minder als de R echter 
zal vermeenen te behooren, met de renten 
over een bedrag van f 225,422.58 ad 7 pct. 
's jaars vanaf 4 October 1926 tot aan den 
dag der betaling, a lthans het bedrag dezer 
vergoeding op te maken bij staat en t,e ver
effenen volgens de wet; kosten rech rens. 

II. Gedaagde te veroordeelen om aan 
eischer t,e restituooeren de voormelde op 4 
October 1926 op het werk aanwezige gereed
schappen en te vergoeden de waardeverminde
ring daarvan sinds 4 October 1926, althans bij 
gebreke van teruggave, de waarde dier gereed
schappen te vergoeden, een en ander :,olge_ns 
de bij de hierboven gegeven spec1f1cat,e, 
vermelde bedragen in totaal bedragende 
f 8463.68 · kosten rech tens. 

4. Dat hierop in di t geding zijn gew isseld 
de conclusies van eisch, van antwoord en van 
repliek en vervolgens partijen zij n t,e rade ge
worden, dit geding door een dading ten e inde 
te brengen. 

Zijn onder voorbehoud van goedkeuring bij 
de wet overeenkomstig art. 30 der Comptabi
lite itswet 1927, n° . 259, overeengekomen a ls 
volgt: 

1. De Staat betaalt aan den aannemer J . 
van Petten Jr. te Hoorn een som van 
f 110 000 waartegenover de aannemer J . van 
P ett~n Jr. genoemd verklaart jegens den Staat 
geen vorderingen meer te hebben noch te zu l
len doen ge lden, onder wel ken titel ook, ter 
zake van den in 1924 door hem aangenomen 
afbouw van het Geld- en Telefoongebouw te 
Amsterdam en daa rmede samenhangende wij 
zigingen in de plannen van uitvoering. 

2. De betaling van de hiervoren genoemde 
som van f 110,000 aan J. van Petten Jr. of 
di ens rechtverkrijgenden, zal gesch ieden bin
nen veertien dagen na de plaats ing in het 
St=tsblad van de wet tot goedkeur ing dezer 
dading. 

3. De hangende procedure zal worden ge
royeerd zoodra deze betaling is gesch ied. 

4. Iedere partij draagt eigen kosten. 
Aldus in tweevoud geteekend den 9 Juni 

1933. 
De aanne1ner, 

(get .) J. van Petten Jr. 

s. 568. 

D e Minister van Financiën, 
(get .) Oud. 

D e J,finiste1· van Wat erstaat, 
(get.) Kalff. 

Voor gelij kluidend af chrift, 
De Secretaris-Generaal 

van het M inisterie van Financiën, 
(ri et. ) van Asch van W ijck. 

1 November 1933. WET tot tijdelijke beper
king van de vrijhe id van opsporing van 
delfstoffen door boringen. 

Wij WILHELMINA, enz . ... doen t,e weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelij k is t ij de lijk de vrijheid van 
opsporing van delfstoffen door middel van 
boringen in een gedee loo van N ederl and op 
te heffen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van Staoo, enz. 
Art. l. 1. Het is gedurende het t ijdvak van 

t ien jaren, dat aanvangt op het tijdstip van 
het in werking treden dezer wet, verboden in 
de provinciën 0,·oningen, Friesland, Drenthe, 
Overijssel en Gelderland boringen te verrich
ten tot het opsporen van delfstoffen, tenzij 
daartoe vergunning is verkregen van Onzen 
Minister van Waterstaat. 

2. Onze Minister van Waterstaat is bevoegd 
bepaalde oorreinen van het in het vorige lid 
vervatte verbod vrij te sooll en. 

2. 1. Met het aantoonen van de aanwezig
he id van delfstoffen door middel van een of 
meer boringen in strijd met deze wet verricht, 
wordt geen rekening gehouden bij de toepas
sing van de artikelen 16 en 46 der wet van 
21 April 1810 (Bull"etin des L ois n°. 285) con
cernant les mines, les min ières et les carrières. 

2. Eveneens wordt bij de toepass ing van de 
in het vorige lid genoemde artike len geen re
kening gehouden met het aantoonen van de 
aanwezigheid van delfstoffen in de provin
c iën Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel 
en Gelderland door boringen, waarmede een 
aanva ng is gema_a kt gedurende het t ij dvak 
van 19 Mei 193 2 tot het in werking treden 
van deze wet. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven ren Paleize het Loo, den l sten No

vember 1933. 
WILHELMINA. 

De Minister van W aterstaat, K a I f f. 
( Uitgeg . 14 N ove-nbber 1933.) 

s. 569. 

1 November 1933. WET tot wijziging van de 
Waterstaatswet 1900. 

Bijl. Hand,. 2• Kamer 1933, n°. 247, 1-4; 
1933/1934, n°. 93, 1. 

Hand,. id. 1933/1934, bladz. 27. 
Hand. l • K amer 1933/1934, bladz. 34. 
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Wij WILHELMINA, enz . ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk- is de artikelen 15 en 33 
der Waterstaatswet 1900 en het opschrift van 
§ 11 dier wet in verband met de afsluiting 
van de Zuiderzee te wijzigen; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Eenig artikel. 

Te rekenen van het tijdstip van de afslui
ting van de Zuiderzee wordt in het eerste lid 
van artikel 15 en het eerste lid van artikel 33 
der Waterstaatswet 1900 in plaats van "zee
water of" gelezen: ,,zeewater , water van het 
IJsselmeer, of", en wordt het opschrift van 
§ 11 dier wet gelezen: ,,§ ll . Toezicht op 
werken tot keering van zeewater, water van 
het IJsselmeer of van opperwater der groote 
rivieren." 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten Pal eize het Loo, den l sten No

vember 1933. 
WILHELMINA. 

De Ministe,· van Wat ers taat, Ka I f f. 
(Uitgeg . 14 November 1933.) 

s. 570. 

1 November 1933. WET tot regeling van den 
invoer van onderkleeding. 

Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat door Ons bij besluit van den 17 Mei 1933, 
n°. 14 (Nederlaruuiche Staatscourant van 23 
Mei 1933, n°. 100) , ingevolge artikel 2 der 
,,Crisisinvoerwet" 1931 (Staatsblad n°. 535) 
de invoer van onderkleeding is beperkt en 
dat artikel 3 van genoemde wet voorschrijft, 
dat in zoodanig geval een voorstel van wet 
tot voorziening in het in dat besluit geregeld 
verbod van invoer zal worden gedaan; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te versta.an onder : 
le . ,, invoer" , invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks ui t het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 

2e. ,,Onze Minister", de Minister van Eco
nomische Zaken. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 9 maan
den, aanvangende 1 Mei 1933 en eindi gende 1 
Februari 1934 of zooveel eerder als door Ons 
op voordracht van Onzen Minister zal worden 
bepaald , is de invoer uit ieder land verboden 
van onderkleeding, behalve gebreide en tricot
goederen, corsetten en bustehouders voor zoo
ver deze meer bedraagt dan 80 ten honderd 
van de waarde van hetgeen gemiddeld per 9 
maanden in de jaren 1931 en 1932 van die 
goederen uit dat land is ingevoerd. 

2. ·Boven de ingevolge het vorig lid vast
gestelde hoeveelheden kunnen door .?f van
wege Onzen Minister, op grond van b1Jzondere 
omstandigheden, bijzondere vergunningen tot 
invoer dier goederen worden verleend. 

3. 1. Gedurende het in het vorig artikel 
genoemde t ijdvak zal de .. invoer der aldaa_~ 
genoemde a rtikelen niet z1Jn toegestaan, tenz1J 
daarbij wordt overgelegd eene daartoe door 
of vanwege Onzen Minister afgegeven vergun
ning. 

2. Door Ons worden op voordracht van 

Onzen Minister regelen gesteld betreffende de 
voorwaarden, krachtens welke , en de wijze, 
waarop eene vergunning, in het vorig lid be
doeld, wordt verstrekt, a lsmede betreffende 
de vastste lling van bedragen, welke ter be
strijding van kosten, aan de uitvoering van 
dat besluit verbonden, aan belanghebbenden 
worden in rekening gebracht. 

3. In een besluit, als in het vorig lid be
doeld, kan aan Onzen Minister bevoegdheid 
worden verleend, nadere voorschriften vast te 
stell en ten aanzien van de in dat besluit ge
stel de regelingen, alsmede op grond van bij
zondere omstandigheden daarvan en van het 
bepaalde in het eerste lid, a fwijkingen toe te 
staan. 

4. Een besluit, als in dit artikel bedoeld, 
wordt in de N ederlaruuiche Staatscourant be
kend gemaakt. 

4. 1. Voor de toepassing dezer wet stelt 
Onze Minister bepalingen vast betreffende het 
leveren van bewijs van herkomst van ten in
voer aangegeven goederen. 

2. Invoer in strijd met het bepaalde in of 
krachtens het vorig lid is verboden. 

5. 1. Hij die opzettelijk goederen invoert 
in strijd met het bepaalde in en krachtens de 
artikelen 2, 3 en 4 wordt gestraft met ge
vangenisstraf van ten hoogste 6 maanden of 
geldboete van ten hoogste f 10,000, terwijl de 
goederen, waarmede of ten aanzien waarvan 
de overtreding plaats had, kunnen worden 
verbeurd verklaard. 

2. Met dezelfde straffen wordt gestraft hij , 
die eenig goed verkoopt, te koop aanbiedt, af
levert of ten verkoop of ter aflevering in voor
raad heeft, waarvan hij weet, dat het is inge
voerd in strijd met een verbod krachtens het 
bepaalde in de artikelen 2, 3 en 4. 

3. De feiten, strafbaar gesteld bij deze wet, 
worden als misdrijven beschouwd. 

6. Met het opsporen van feiten, strafbaar 
gesteld bij deze wet, zijn, behalve de bij of 
krachtens artikel 141 van het Wetboek van 
Strafvordering aangewezen personen, belast 
alle ambtenaren van Rijks- en Gemeente
politie, zoomede de ambtenaren der invoer
rechten en accijnzen. 

7. Op feiten , vallende in eene strafbepa
ling dezer wet, zijn niet van toepassing de 
strafbepalingen, voorkomende in de wetten be
treffende de invoerrechten en accijnzen. 

8. Met betrekking tot de in en krachtens 
deze wet gegeven voorschriften zijn de arti
kelen 5, 6 en 7 der "Crisisinvoerwet" 1931 
(Staatsblad n°. 535) van overeenkomstige toe
pass ing. 

9. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien der afkondi
ging. 

Lasten en bevel en, enz . ; 
Gegeven ten Pale ize het Loo, den l sten 

November 1933. 
WILHELMINA. 

D e Ministe,· van Economische Za ken, 
T. J . Vers c hu u r . 
(Uitgeg. 24 Novemb er 1933.) 
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1 November 1933. WET tot regeling van den 
invoer van metaaldraadgloeilampen. 

Wij WILHELMINA, enz .. .. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat door Ons bij besluit van 27 April 1933 
N°. 18 (Nederlandsche Staatscourant van 28/29 
April 1933 N°. 83), ingevolge artikel 2 der 
,,Crisis-invoerwet" 1931 (Staatsblad N °. 535), 
de invoer van metaaldraadgloeilampen weder
om is beperkt en dat a rtikel 3 van genoemde 
wet voorschrijft, dat in wodanig geval een 
voorstel van wet tot voorziening van het in 
dat besluit geregeld verbod van invoer zal 
worden gedaan ; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1°. ,, invoer", invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 

2°. ,,Onze Minister", de Minister van Eco
nomische Zaken . 

2. 1. Gedurende een tijdvak van 6 m aan
den , aanvangende 1 Mei 1933 en e indigende 
31 October 1933, of zooveel eerder als door 
Ons op voordracht van Onzen Minister zal 
worden bepaald, is de invoer uit ieder land 
verboden van metaaldraadgloeilampen voor 
zoover deze meer bedraagt dan 100 ten hon
derd van de hoeveelheid, welke gemiddeld per 
6 maanden in de jaren 1930 en 1931 van die 
goederen uit dat land is ingevoerd. 

2. Boven de ingevolge het vorig lid vast
gestelde hoeveelheden kunnen door of van
wege Onzen Minister, op grond van bijzondere 
omstandigheden, bijzondere vergunningen tot 
invoer dier goederen worden verleend. 

3. 1. Gedurende het in het vorig artikel 
genoemde tijdvak zal de invoer der a ldaar 
genoemde artikelen niet zijn toegestaan, tenzij 
daarbij wordt overgel egd eene daartoe door 
of vanwege Onzen Minister afgegeven vergun
ning. 

2. Door Ons worden op voordracht van 
Onzen Minister regelen gesteld betreffende 
de voorwaarden, krachtens welke, en de wijze, 
waarop eene vergunning, in het vorig lid be
doeld, wordt verstrekt, alsmede betreffende 
de vaststelling van bedragen, welke ter be
strijding van kosten , aan de uitvoering van 
dat besluit verbonden, aan . belanghebbenden 
worden in rekening gebracht. 

3. In een besluit, a ls in het vorig lid be
doeld , ka n aan Onzen :Minister bevoegdheid 
worden verleend, nadere voorschriften vast te 
stellen ten aanzien van de in dat besluit ge
stelde regelingen , alsmede op grond van bij
zondere omstandigheden daarvan en van het 
bepaalde in het eerste lid, afwijkingen toe te 
staan. 

4. Een besluit, als in dit artikel bedoeld, 
wordt in de N ederlandsche Staatscourant be
kend gemaakt. 

4. 1. Hij , die opzettelijk goederen invoert 
in strijd met het bepaalde in de artikelen 2 
en 3, wordt gestraft met gevangenisstraf van 
ten hoogste 6 maanden of geldboete van ten 
hoogste f 10,000, terwijl de goederen, waar
mede of ten aanzien waarvan de overtreding 
plaats had, kunnen worden verbeurd ver
klaard. 

2. Met deze] f de straffen wordf; gestraft hij, 
die eenig goed verkoopt, te koop aanbiedt, af
levert of ten verkoop of ter aflevering in voor
raad heeft, waarvan hij weet, dat het is inge
voerd in strijd met een verbod krachtens het 
bepaalde in de artikelen 2 en 3. 

3. De feiten, strafbaar gesteld bij deze wet, 
worden als misdrijven beschouwd. 

5. Met het opsporen van fe iten, strafbaar 
gesteld bij deze wet, zijn, behalve de bij of 
krachtens artikel 141 van het Wetboek van 
Strafvordering aangewezen personen, belast 
a lle ambtenaren van Rijks- en Gemeentepoli
tie, z<X?_mede de ambtenaren der invoerrechten 
en acc1J nzen. 

6. Op feiten, vallende in eene strafbepa
ling dezer wet, zijn niet van toepassing de 
strafbepalingen, voorkomende in de wetten be
treffende de invoerrechten en accijnzen. 

7. Met betrekking tot de in en krachtens 
deze wet gegeven voorschriften zijn de arti
kelen 5, 6 en 7 der "Crisisinvoerwet" 1931 
(Staatsblad N°. 535) van overeenkomstige toe
passing. 

8. Deze wet treedt in werking met ingang 
van · den dag volgende op dien der afkondi
g ing. 

L asten en bevelen, enz . ; 
Gegeven ten P aleize het Loo, den l sten 

November 1933. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken, 
T. J . Vers c huur. 
( Uitgeg. 17 N oi·ember 1933. ) 

s. 572. 

1 No•vember 1933. WET, houdende kwijt
schelding van eene restant-vordering van 
het Rijk (Centraal Bureau voor de Statis
tiek) op A. Pak, weduwe van D. Koudijs, 
te 's- Graven.hage. 

Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is kwij t te schelden de 
burgerrechtelijke, het Rijk toekomende res
tant-vordering op A. P ak, weduwe van D. 
Kouclij s, te !s-Gra,venhage, van welke vorde
ring het bedrag hooger is dan dat, genoemd 
in artikel 28 van de Comptabilite itswet 1927 
(Staatsblad N °. 259); 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Eenig artikel. 

De burgerrechtelijke, het Rijk toe komende 
restant-vordering op A. Pak, weduwe van D . 
Koudij s te ' s-Gravenhage, tot een bedrag van 
een en twintigduizend twee honderd vijftien 
gulden, negen en vij ftig cent (f 21,215.59} 
wordt aan deze kwijtgescholden. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den lsten 

November 1933. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken, 
T. J. V ers c huur. 

De M ini.ster van Financiën, 0 u d. 
(Uitgeg. 28 No vember 1933.) 
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s. 573. 
1 November 1933. BESLUIT tot uitgifte van 

bijzondere postzegels. 
Wij WILHELMINA. enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Binnenlandsche Zaken van 27 October 1933, 
nr. 3, Hoofdbestuur der Poswrijen, Telegra
fie en Telefonie; 

Gelet op het bepaalde bij artikel 24, 2e lid 
der Postwet (Stbl. 1919, nr. 543) en art. 14, 
§ 1, 2e lid en § 2, le lid van het Postbesluit 
1925 (Stbl. nr . 396) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen a ls volgt: 
Art. 1. Gedurende een door Onzen Minis

ter van Binnenlandsche Zaken te bepalen tijd
vak worden van Rijkswege ten bato van het 
Nationaal Crisiscomité bijzondere postzegels 
verkrijgbaar gesteld. 

2. 1. De in het vorige artikel bedoelde bij
zondere postzegels worden ui tgegeven in de 
frankeerwaarden van 5 en 6 cent. Zij worden 
verkocht met een door Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken te bepalen toeslag 
boven de frankeerwaarde. 

2. De zegels dragen onderscheidenlijk Onze 
beeltenis en die van Hare K oninklijke Hoog
heid de Prinses der N ederlanden. 

3. De opbrengst van deze zegels na aftrek 
van de frankeerwaarde, de kosten van aan
maak en andere bijzondere kosten uit de uit
gifte voortvloeiende, wordt ter beschikking 
gesteld van het Nationaal Crisiscmnité. 

3. 1. Op de ingevolge dit besluit uitge
geven postzegels zijn van toepassing de be
palingen welke gelden voor de gewone post
zegels, behoudens dat de geldigheidsduur voor 
het gebruik eindigt met den 31sten Mei 1935. 

2. De exemplaren van de hierbedoelde bij
zondere postzegels welke, nadat de termijn 
van verkrijgbaarstelling aan de kantoren der 
posterijen is verstrekoo, nog niet zijn ver
kocht, zullen worden vernietigd. 

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

Het Loo, den lsten November 1933. 
WILHELMINA. 

De Minister van B innenlanilsche Zaken, 
J. A. de W i I d e. 
(Uitgeg. 14 November 1933.) 

s. 574. 
1 November 1933. BESLUIT tot wijziging 

van 'het Crisis-Aardappelbesluit 1933 I. 
Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Economische Zaken van den 11 Oct. 1933, n°. 
15834, Directie van den Landbouw, Afd. II; 

Gelet op het Crisis-Aardappelbesluit 1933 I ; 
Gehoord de Centrale Commissie van Advies 

inzake de Landbouw-Crisiswet 1933 (Advies 
van den 6 October 1933, n°. 59); 

Gehoord den Raad van State (Advies van 
den 24 October 1933, n°. 45); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van den 30 October 1933, 
n°. 16303, Directie van den Landbouw, Af
deeling II; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. 1. Het Crisis-Aardappelbesluit 1933 I 

wordt als volgt gewijzigd: 
I . Artikel 2 wordt gelezen: 
,,1. Voor het tijdvak, aanvangende met in

gang van den dag van het in werking treden 
van dit besluit en eindigende met ingang van 
den lsten J ui i 19 34 is het vervoeren van 
aardappelen slechts toegestaan, indien dit ge
schiedt, gedekt door een schriftelijke vergun
ning van een door Onzen Minister aan te 
wijzen C1isis-Organisatie. 

2. Onze Minister is bevoegd volgens door 
hem te stellen regelen het vervoeren van een 
telkens door hem voor een bepaald t ij dvak 
aan te wijzen hoeveelheid aardappelen vrij 
te stellen van de in het eerste lid bedoelde 
schriftelijke vergunning." 

II. Aan artikel 4 wordt toegevoegd een 
derde lid, luidende: 

"3. Onze Minister is bevoegd het vervoeren 
van aardappelen, van een door hem aan te 
wijzen hoedanigheid of maat, voor een telkens 
door hem daarbij te bepalen tijdvak te ver
bi-eden of te be per ken." 

2. Dit besluit treedt in werking met in
gang van den tweeden dag na dien van zijn 
afkondiging. 

Onze Minister van Economische Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit! het
welk in het Staatsblad zal worden gep aatst 
en in afschrift zal worden toegezonden aan 
den Raa d van State. 

Het Loo, den l sten November 1933. 
WILHELMINA. 

D e M inister van Economische Zaken, 
T. J. Vers c huur. 
( Uitgeg. 15 November 1933.) 

s. 575. 

2 November 1933. BESLUIT tot hernieuwde 
aanwijzing overeenkomstig artikel 157 der 
hooger-onderwijswet van het Gereformeerd 
gymnasium te Leeuwarden. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 4 
September 1933, n°. 10583 III, Afdeeling 
Voorbere idend Hooger en Middelbaar Onder
wijs; 

Gelet op artikel 157 der hooger-onderwijs
wet; 

Gezien Ons besluit van 1 September 1927 
(Staatsblad n°. 294); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
17 October 1933, n°. 31); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 28 October 1933, n° . 
14400, Afdeeling Voorbereidend Hooger en 
Middel baar Onderwijs; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
met ingang van 1 September 1933 het Ge

reformeerd gymnasium te Leeuwarden, uit
gaande van de Vereeniging voor Gerefor
meerd Middelbaar en Voorbereidend Hooger 
Onderwijs voor Friesland te Leeuwarden, op
nieuw voor een tijdvak van zes jaren aan te 
wijzen a ls bevoegd om, met inachtneming der 
desbetreffende wettelijke voorschriften aan 
haar leer! ingen, die het onderwijs tot aan het 
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e inde hebben bijgewoond, een getuigschrift 
van bekwaamheid tot universitaire studiën af 
te geven, dat met het getuigschrift, in artikel 
11 der hooger-onderwijswet vermeld, wordt 
gelijkgesteld. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit bes! uit, dat in het Staatsblad zal wor
den geplaatst en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 2den ovember 1933. 

s. 576. 

WILHELMINA. 
De M inister van Ondc,·wijs, 
Kunsten en W etenschappen, 

Marc h a n t. 
(Uitgeg. 21 November 1933.) 

2 November 1933. BESLUIT tot aanwijzing 
van garnalen en melk als crisisproducten 
in den zin van artikel 1, onder 5°, van 
de Landbouw-Cris iswet 1933. 

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

Economische Zaken van den 31 October 193,3, 
n°. 15833, Directie van den Landbouw, Af
deeling II ; 

Gezien artikel 1, 5°, onder d, van de Land 
bouw-Crisiswet 1933 ; 

Gehoord de Centrale Commissie, bedoel d in 
artikel 27 van de Landbouw-Crisis,vet 1933 
(adviezen van den 6 October 1933, n°. 60, en 
van den 12 October 1933, n°. 72) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met ingang van den dag na dien van de 

afkond iging van dit besluit aan te wijzen als 
crisisproduct in den zin van ar t ikel 1, onder 
5°, van de Landbouw-Crisiswet 1933, de na
volgende producten: 

garnalen en mei k. 
Onze Minister van Economische Zaken is 

belast met de uitvoering van dit besluit, ·het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en in afschr ift zal worden gezonden aan den 
Raad van State. 

H et Loo, den 2den November 1933. 
WILHELM! A. 

De Minister van Economische Zaken, 
T. J . Vers c hu u r. 
(Uitgeg. 14 November 1933. ) 

s. 577. 

2 Novembe,· 1933. BESLUIT tot toepass ing 
van de artikelen 10 en 14 der Landbouw
Crisiswet 1933 op pootaardappelen. 

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

Economische Zaken van den 14 October 1933, 
n°. 16020, Directie van den Landbouw, af
deeling II ; 

Gezien de artikelen 10 en 14 der Landbouw
Crisiswet 1933 ; 

Gehoord de Centrale Commissie, bedoeld in 
artikel 27 van de Landbouw-Crisiswet 1933 
(advies van den 12 October 1933, n°. 71); 

Gehoord den Raad van State (advies van 
den 24 October 1933, n°. 48); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van den 31 October 1933, 
n°. 16311, Directie van den Landbouw, a f
deeling II; 

H ebben goedgevonden en verstaan te be pal en: 
Art. 1. Dit besluit verstaat onder: 
1 °. ,,Onze Minister": Onze met de zaken 

van den Landbouw belaste Minister; 
2°. ,,pootaardappelen" : aardappelen, welke 

voldoen aan bepalingen van de Pootaardap
pelenwet 1932, Staatsblad n°. 608; 

3°. ,,de vergnnning": de vergnnning be
doeld in artikel 2, lid 1, van dit besluit; 

4°. ,,aangeslotene": aangeslotene bij een 
door Onzen Minister aan te wijzen rechtsper
soonlijkhe id bezittend lichaam; 

5°. ,,soorten" : rassen, variëteiten, quali
teiten en maten van pootaardappelen. 

2. 1. Gedurende het tijdvak aanvangende 
den dag, waarop dit besluit in werking is ge
treden en eindigende den 31sten Mei 1934, is 
het uitvoeren van pootaardappelen verboden, 
tenzij met door of vanwege Onzen Minister te 
verleenen vergunning. 

2. De vergnnning wordt uitsluitend ver
leend aan een aangeslotene, die heeft voldaan 
aan de in artikel 5, lid 1, van dit besluit 
gestelde vereischten. 

3. Onze Minister stelt vast het model van 
de vergunning. 

3. De vergnnning geldt uitsluitend: 
A. voor de hoeveelheid pootaardappelen, 
a. vermeld in het bewijs van de vergunning; 
b. verkocht voor of boven den door Onzen 

M i nis ter vast te stellen exportprijs; 
B . voor den persoon van den aangeslotene, 

vermeld in het bewijs van de vergunning. 
4. De exportprijs, bedoeld in het vorig ar

tikel, onder A.b. , kan worden vastgesteld: 
a. verschillend voor de verschillende soorten; 
b. verschillend naar gelang der hoeveel

heid, welke afgenomen wordt; 
c. verschillend voor onderscheidene landen 

of groepen van landen. 
5. l. Ter verkrijging van de vergunning 

moet de betrokkene: 
A. betalen of zich 0 bij geschrift, waarvan 

het model door Onzen Minister wordt vast
gesteld, verbinden jegens een door hem daar
toe aan te wijzen vertegenwoordiger van het 
La ndbouw-Crisisfonds op eerste aanvraag te 
zullen betalen ten behoeve van dat fonds een 
door dien Minister te bepalen bedrag per 100 
kg van de hoeveelheid pootaardappelen, waar
voor de vergunning geldt. 

B. overeenkomstig door Onzen Minister te 
stellen regelen, ten genoegen van een door 
hem daartoe aan te wijzen rechtspersoonlijk
heid bezittend lichaam aantoonen, dat de hoe
veelheid pootaardappelen, waarvoor de ver
gunning wordt ve1·langd: 

a. afkomstig is van een aangeslotene bij 
een door Onzen Min ister aan te wij zen Gewes
telijke Aardappel-Organisatie; 

b. niet beneden een door Onzen Minister 
vast te stellen prijs op de binnenlandsche 
markt is gekocht. 

2. De prijs, bedoeld in het vorig l iel van 
dit artikel, onder B.b ., kan verschillend wor
den vastgesteld voor de verschillende soorten. 

6. Dit besluit kan worden aangehaald onder 
den titel : ,,Cris is-Aardappel bes! uit 1933 II". 

7. Dit besluit t reedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na dien van zijn afkon
diging. 

Onze Min ister van Econom ische Zaken is 
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belast met de uitvoering van dit besluit het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden 
aan den Raad van State. 

Het Loo, den 2den November 1933. 
WILHELMINA. 

De M inister van Economische Zaken 
T. J. Vers c hu u r. ' 
( Uitgeg. 15 November 1933.) 

s. 578. 

2 Nov emb c·r 1933. BESLUIT bepalende den 
dag van inwerkingtreding 'van de wet van 
2!' _Juli 1932 (Staatsblad n°. 405) tot wij
ziging van het Wetboek van Koophandel 
de Zegel wet 1917, de Grootboekwet, d~ 
Bankwet 1919 en de Geldschieterswet naar 
aanle iding van het Verdrag tot invoering 
van een eenvormige wet op wisselbrieven 
en orderbriefjes. 

l nwerkingt?·eding 1 Janua,·i 1934. 

s. 579. 

3 Novembe,· 1933. BESLUIT tot vernietiging 
van het besluit van den raad der gemeen• 
te Zaandam van 28 April 1933 betreffende 
1-Meiviering. 

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

Binnenlandsche Zaken van 6 October 1933 n°. 
17136, afdeel ing Binnenlandsch Bestuur ' tot 
vernietiging va n het besluit van den raad der 
gemeente Zaanàam van 28 April 1933 be• 
treffende 1-Meiviering, welk raadsbesluit ' door 
Ons werd geschorst; 

Overwegende: 
dat bij besluit van den raad der gemeente 

Zaandam van 28 April 1933 èene verordening 
werd vastgesteld tot wijziging van artikel 25 
der verordening, regelende den rechtstoestand 
der gemeente-ambtenaren, welke wijziging 
luidt: 

"In artikel 25, sub 3, vervalt het woord 
"en", dat staat voor "de Kerstdagen" en 
achter "Kerstdagen" wordt geplaatst en de 
1 Mei-dag"; " 

dat deze wijziging de strekking heeft den 
gemeente-ambtenaren op 1 Mei recht te geven 
op een vrijen dag, met behoud van wedde ; 

dat tengev~lge van dit besluit de 1 Mei-dag 
ten deze ge iIJ k gesteld wordt met de Chris te• 
lijke feestdagen: Nieuwjaarsdag, Goede Vrij
dag, 2e Paaschdag, Hemelvaartsdag, 2e Pink
sterdag en de Kerstdagen; 

dat, mede blijkens de daaromtrent in den 
raad der gemeente Zaandam gevoerde beraad
slagingen, de bedoeling heeft voorgezeten, den 
1-Meidag het karakter van officieelen feest. 
dag te geven; 

dat de 1-Meidag in het algemeen als feest
dag wordt aangemerkt door bevolkingsgroe
pen, wie,· staatkundi g streven, hetzij is ge
richt tegen het bestaande wettig gezag, hetzij 
niet oncle,· a ll e omstandigheden waarborgen 
biedt van steun aan dat gezag; 

dat mitsdien een gemeentebestuur, aan den 
1-Meidag het karakter van officieelen feest
dag gevende, aan het wettig gezag a fbreuk 
doet en handelt in strijd met het algemeen 
belang; 

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

24 October 1933, n° . 35) ; 
Gelet op het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 30 October 1933 n°. 
20570, Afdeeling Binnenl andsch Bestuur: 

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

Zaandam te vernietigen wegens strijd met het 
algemeen belang. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift za l worden gezonden 
aan den Raad van State. 

Het Loo, den 3den November 1933. 
WILHELMINA. 

De Ministe,· van 73innenlandsch,e Zaken 
J . A. de W i I cl e. ' 
(Uitgeg. 13 No vember 1933.) 

s. 580. 

7 No ven,be,· ;?33 ... BESLUIT tot vaststelling 
van een t1JdeiIJke korting op de honoraria 
en vergoedingen bedoeld in artikel 23 van 
het Koninklijk besluit van 11 Juli 1922 
(~taatsblad .'! 0

• 444), laatstelijk gewijzigd 
b1J KomnkhJk besluit van 1 Juni 1932 
(Staatsblad n°. 226) . 

Wij WILHELMINA enz · 
Op de voordracht v~n O~;en Minister van 

Staat, Minister van Koloniën, Voorzitter van 
den Raad van Ministers van 25 September 
1933, 0

• 439 Kabinet M. R.; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

24 October 1933 N°. 38) • 
Gezien het nader rappo~t van Onzei-i voor. 

noemden Minister van 2 November 1933, N°. 
506 Kabinet M. R.; 
"ov~)·wegende, dat het wenschelijk is een 

t1J deliJ ke korting toe te passen op de hono
~·ar ia en vergoedingen verschuldigd wegens of 
in verband met geneeskundig onderzoek dat 
is verricht ingevolge artikel 71, 76 of 78 der 
Pensioenwet 1922 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art. 1. In afwijking en met wijziging in 

zooverre van Ons besluit van 11 Juli 1922 
(Staa_tsblad n°. 444) , laatstelijk gewijzigd bij 
besluit van 1 Juni 1932 (Staatsblad n°. 226) 
wordt op ~e honoraria en vergoedingen van 
geneeskundigen, bedoeld in artikel 23 van dat 
besluit, een tijdelijke korting van tien procent 
toegepast. 

2. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van 1 December 1933. 

Onze Ministers, Hoofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor zoo
veel hem betreft, belast met de uitvoering 
van dit beslui t, hetwelk in het Staatsblad ge
plaatst zal worden en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State en 
aan de Algemeene Rekenkamer. 

Het Loo, den 7den November 1933. 
WILHELM! A. 

De :Minister van Staat, 
Minister van Koloniën, 

Voorzitter van den Raad van Ministers 
H . Co I ij n. ' 

(Uitgeg. 24 November 1933.) 
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s. 581. 

7 November 1933. BESLUIT tot gegrond
verklaring van het beroep, ingesteld door 
burgemeester en wethouders van Utrecht 
en Bi·eukelen-Nijenrode, namens de raden 
dezer gemeenten, tegen het besluit van 
Gedeputeerde Staten van Utrecht van 21 
Maart 1933, n°. 794/750, 3e Afdeeling, 
waarbij goedkeuring is onthouden aan de 
beslu iten van de raden dier gemeenten tot 
het aangaan van eene gemeenschappelijke 
regeling, nopens de gaslevering door de 
gemeente Utrecht aan de gemeente Breu
kel en,-N ijenrode. 

Wij WILHELM! A , enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

burgemeester en wethouders van Utrecht en 
van Breukelen,-Nijenrod.e, namens de raden 
dezer gemeenten, tegen het besluit van Ge
deputeerde Staten van Utrecht van 21 Maart 
1933, n°. 794/750, 3e afdeeling, waarbij goed
keuring is onthouden aan de beslui ten van de 
raden dier gemeenten tot het aangaan van 
eene gei_neenschappelijke regeling, nopens de 
gaslevering door de gemeente Ut11echt aan de 
gemeente Breukelen-Nijenrode; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adv iezen 
van 13 September 1933, n°. 432, en 4 October 
1933, n°. 432/111; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 2 November 1933, 
n°. 17886, Afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

0. dat de gemeenteraad van Utrecht en die 
van Breukelen-Nijenrode bij besluiten onder
scheidenlijk van 27 October 1932, n°. 369/9/6, 
Bd. G. A. , en van 5 Augustus 1932 hebben 
besloten tot het aangaan van eene gemeen
schappel ijke regeling betreffende de gasleve
ring uit de gemeentegasfabriek van Ut11echt 
aan en in de gemeente B,·eukelen-Nijeni·ode; 

dat Gedeputeerde Staten van de provincie 
Utrecht bij hun beslu it van 21 Maart 1933, 
3e Afdeeling, n°. 794/750, aan deze beslui ten 
hunne goedkeuring hebben onthouden, uit 
overweging, dat volgens artikel 3 van de ont
werp-regeling tusschen Utrecht en B,·eukel en
Nijenrode deze laatste gemeente zich tegen
over de eerste verplicht een jaarlijksch gasver. 
bruik te waarborgen, dat geleidelijk stijgt tot 
ten minste 150 000 m3 in het jaar beginnende 
met het zevende kalenderjaar, sedert het jaar, 
waarin met de gaslevering wordt aangevan
gen, alsmede om voor eiken m3, welke aan 
de voor ieder jaar gewaarborgde af te nemen 
hoeveelheid ontbreekt, aan Utr.echt 8 cent te 
betalen; dat hun college het aantal te waar
borgen kubieke meters, welke moeten worden 
afgenomen , te hoog acht, met het oog op het
geen de ervar ingscijfers leeren omtrent het 
gasverbruik elders en inzonderheid op de 
voortschrijding van andere technische moge
lijkheden, welke in den allerlaatsten tijd zoo
zeer op den voorgrond zijn getreden; dat op 
grond daarvan voor de gemeente Breukelen
Nijeni·ode ernstig gevaar bestaat, dat het gas
verbruik zal blijven beneden de gewaarborgde 
jaarlijks af te nemen hoeveelheid en derhalve 
voor deze gemeente te hoog geldelijk nadeel 
te duchten is; dat volgens artikel 14 van de 
ontwerp-regeling voor de gemeente Breukelen-

Nijeni·ode de regeling, behoudens stil zwijgende 
verleng ing, zal eindigen op 31 December 1965; 
dat hun college op denzelfden grond als hier
vóór aangegeven, een tijdsduur van ongeveer 
32 jaar voor deze regeling te lang en te be
zwarend voor Breukelen-Nijenrode acht; 

dat van dit besluit de gemeentebesturen van 
Ut,·echt en Breukelen-Nijenrode bij Ons in be
roep zijn gekomen, aanvoerende, dat Gedepu
teerde Staten door hunne voormelde overwe
g ingen in tegenspraak komen met eene be
sl issing, welke zij nog slechts kort tevoren ten 
aanz ien van eene regeling van geheel over
eenkomstigen aard hebben genomen, met name 
in hun besluit van 23 Februari 1932, 3de af
deeling, n°. 598/458, houdende goedkeuring 
va n eene gemeenschappelijke regeling tus
schen Utrecht en Vl euten omtrent de levering 
van gas in de laatstgenoemde gemeente bij 
welke regeling werd uitgegaan van een' ge
raamd aantal aan !ui t ingen in Vl euten van 
ongeveer 290, en waarbij de bedongen garan
tie oploopt van 60 000 m3 in het eerste volle 
exploitatiejaar tot 120 000 m3 in het z.esde 
jaar en vervolgens, zoodat zij na de aanvangs
jaren ongeveer 414 m3 per geraamde aanslui
t ing per jaar bedraagt; dat daartegenover bij 
de regeling met Breukelen-Nijenrode is aange
nomen, dat van de in totaal met de leidingen 
bere ikbare 440 perceelen er ongeveer 375 voor 
aansluiting in aanmerking zouden komen; 
dat de garantie hier oploopt van 50 000 m3 
in het eerste volle exploitatiejaar tot 150 000 
m3 in het zevende jaar en vervolgens; dat 
zij derhalve na dien (langeren) aanvangstijd 
onge~eer 400 m3 per geraamde aansluiting 
per Jaar bedraagt ; dat de door Breukelen
Nijenrod.e op zich te nemen verplichting, 
waartegen Gedeputeerde Staten thans bezwaar 
hebben, dus niet- zwaarder is dan die, welke 
zij voor Vleuten hebben goedgekeurd ; dat het 
evenzoo gesteld is met den tijdsduur van de 
regeling; dat de overeenkomst met Vleuten 
is aangevangen op 12/14 April 1932 en loopt 
tot 31 December 1962; dat haar duur dus ruim 
30 jaren is; dat de termij n voor de regeling 
met Breukel en, welker e inde is bepaald op 
31 December 1965 daarvan niet noemens
waard afwijkt ; dat ' naar hun oordeel het niet 
aan te nemen is, dat de omstand igheden zich 
sedert den aanvang van het jaar 1932 dermate 
hebben gewijzigd, dat de in het bestreden be
slui t vermelde bezwaren ook niet reeds bij de 
beoordeeling der regeling met Vleuten ge
golden zouden kunnen hebben; dat evenmin 
de positie der gemeenten Vl ettten on Breuke
l en-Nijenrode zoodanig ui teen loopt, dat uit 
dien hoofde bij de laatstgenoemde gemeente 
bezwaar zou moeten ontmoeten wat bij de eer
ste zonder bedenking is aanvaard; dat de 
omstandigheid, dat de levering van electri
schen stroom in Vleuten in handen is van de 
gemeente Ut,·echt, doch in Breukelen in han
den van de aamlooze Vennootschap Provin
ciale Utrechtsche Electriciteitsmaatschappij, 
uite raard bij de besl issing van Gedeputeerde 
Staten geenerlei gewicht in de schaal zou 
hebben gelegd; dat zij dan ook van meening 
zijn, dat uit een oogpunt van gelijke behan
deling ook de regeling met llreukelen-Nijen
rode had behooren te zijn goedgekeurd; dat 
zij , ook afgezien hiervan, de bezwaren van 
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Gedeputeerde Staten niet gegrond achten; dat 
in het bestreden besluit de bedongen garantie 
a llereerst te hoog wordt genoemd met het oog 
op wat de ervaringscijfers omtrent het gas
verbruik elders zouden leeren ; dat de cijfers, 
waarop Gedeputeerde Staten zich hierbij be
roepen, echter in het besluit niet vermeld 
worden, zoodat het hun, appellanten, niet mo
ge] ijk is in eene beoordeel i ng daarvan te tre
den ; dat zij zich hunnerzijds meenen te kun
nen beroepen op een aantal cijfers . betreffende 
het verbruik over 1932 in de reeds van gas 
voorziene buitengemeenten van Utrecht en 
eenige andere dorpen , alsmede van eenige 
dorpen in de nabijheid van 's-Gravenhag·e en 
L eiden gelegen; dat Gedeputeerde Staten in 
de tweede plaats hun bezwaar ontleenen aan 
de voortschrijding van andere technische mo
gelijkheden , welke in den allerlaatsten tijd 
zoozeer op den voorgrond zouden zijn getre
den; dat hierbij uiteraard gedacht is aan de 
toepassing van electriciteit voor koken , warm
watervoorziening en andere huishoudelijke 
doeleinden ; dat zij hiertegenover reeds aan
stonds meen en te moeten pi aatsen, dat het 
niet zoozeer de technische mogelijkheden zijn, 
welke juist bij het gebruik van electriciteit 
op dit gebied zijn voortgeschreden; dat dit 
a l thans niet in sterkere mate het geval is dan 
bij de gastechniek ; dat bij de toepassing van 
beide energiebronnen het streven naar tech
nische verbetering van toestellen en hul pmid
delen gelijkel ijk voortgang heeft; dat wat 
ech ter met name bij de electriciteit in den 
laatsten tijd op den voorgrond is getreden, is 
de zeer intensief gevoerde propaganda, ver
sterkt door het op zeer gemakkel ijke voor
waarden verstrekken van fornuizen e. d ., 
waarmede vooral de provinciale electricite its
bedrijven het gebruik van electrischen stroom 
voor spijs- en warmwaterbereiding enz. ingang 
pogen te doen vinden; dat, al mogen de uit
komsten dezer propaganda iets zeggen voor de 
commercieele bedrijfsvoering van de provin
ciale stroomleveranciers, zij niets bewijzen 
voor de ontwikkeling der technische mogelijk
heden ; dat van een werkelijken technisch en 
vooruitgang, waardoor de toekomst van de 
gasvoorziening in gevaar zou kunnen worden 
gebracht, eerst sprake zou kunnen zijn, in
dien men er in slaagde de opwekking der 
electrische energie uit kol en, welke thans ten 
aanzien van het rendement der brandstof nog 
zeer oneconomisch is, daar immers daarbij het 
nuttig effect slechts 15 à 20 % tegen 75 à 
80 % bij de gasfabricage is, zoodanig te ver
beteren, dat de electriciteit de taak van het 
gas op het gebied van verwarming, koken, 
enz. op een behoorl ijk economische basis ge
heel zou kunnen overnemen; dat dit thans 
nog niet het geval is en er ook geen bepaalde 
aanwijzingen zijn voor de opvatting, dat dè 
toekomst deze mogelijkheid zal brengen; dat 
de voorstellen, als zou het gas een verouderde 
energiebron zijn, welke op den duur door de 
electriciteit volledig zal worden verdrongen, 
wel veelvuldig gegeven wordt van de zijde der 
stroomleveranciers, doch bij den tegenwoordi
gen stand der techniek geen andere waarde 
heeft dan die eenei· toekomstverwachting zon
der deugdelijken feitelijken grondslag; dat 
het feit, dat integendeel het gas nog wel 

degelijk een belangrij ke taak heeft te ver
vull en, wel het best h ierdoor bewezen wordt, 
dat het zijne positie niet alleen handhaaft, 
doch ondanks de krachtige propaganda voor 
toepassing van electriciteit zelfs nog versterkt, 
en zulks ook in landen als bijvoorbeeld Zwit
serland, waar de electriciteitslevering door de 
beschikbaarheid van waterkracht een voor
sprong heeft boven die in streken, waar de 
electrische energie uit kolen moet worden op
gewekt ; dat in Zwitserland het gasverbruik 
in de jaren 1921-1931 geregeld is gestegen 
van 131 476 613 m3 tot 238 946 320 m3; dat 
ook in 1932 deze stijging zich in ongeveer de
zelfde lijn heeft voortgezet; dat nog in de 
laatste jaren in dat land drie nieuwe gasfa
brieken zijn gebouwd (namelijk te Bazel, Lu
ze,·n en Zürich, aan de eerste waarvan alleen 
al ± 17 millioen Zwitsersche Francs is ten 
koste gelegd), wat toch zeker er op wijst, dat 
ook in een land met zoo ruime toepassing der 
e lectrische energie voor het gas nog een goede 
toekomst aanwezig wordt geacht; dat ui tei·
a ard de regeling, zooals wel elke overeen
komst van dezen aard, voor beide partijen een 
zeker risico bevat ; dat, daargelaten echter, 
dat dit risico geenszins van dien aard is , dat 
eene gemeente a ls Breukelen-Nijenrode dat 
n iet zou kunnen aanvaarden, daartegenover 
bovendien voor die gemeente staat het voor
deel van eene verhooging harer aantrekkelijk
he id als woon- en werkplaats; dat de beschik
baarheid van gas bijdragen zal tot het schep
pen van gunstiger kansen voor de ontwikke
ling der gemeente en bovendien ten goede zal 
komen aan de waarde der aanwezige huizen 
en bouwgronden, waarvan de gemeente ook in 
geldelijk opzicht weder rechtstreeks of indirect 
profijt zal hebben; dat zij, appellanten, op de
zelfde gronden van meerring zijn, dat de over
eengekomen tijdsduur van ongeveer 32 jaren 
niet te lang of te bezwarend is te achten; dat 
zij zich te dezen aanzien veroorloven voorts te 
wijzen op het bepaalde in artikel 3, lid 3, der 
rngeling, waarin eene voorziening wordt ge
geven voor het geval van eene toekomstige 
ontwikkeling in voor Breukelen ongunstigen 
zin, namelijk ingeval het gasverbruik, na ge
durende drie jaren het garantiebedrag te heb
ben overschreden, weder daar beneden mocht 
dalen; dat in dat geval zal moeten worden 
overlegd over verlaging van de garantie en 
partij en, bij gebreke van overeenstemming, de 
beslissing van scheidsmannen zullen kunnen 
vragen; 

0. dat niet met Gedeputeerde Staten kan 
worden aangenomen, dat het gasverbruik zal 
blijven beneden de gewaarborgde jaarlijks af 
te nemen hoeveelheid en derhalve voor de ge
meente Breukelen-Nijem·ode te hoog geldelijk 
nadeel zal te duchten zijn; 

dat toch het inwonei-tal dier gemeente een 
regelmatig stijgende lijn vertoont, waardoor 
het risico, aan de gemeenschappelijke rege-
1 i ng verbonden, vermindert, terwijl geen re
denen bestaan om aan te nemen, dat de be
vol kings toeneming zal eindigen; 

dat voorts de gewaarborgde jaarlijks af te 
nemen hoeveelheid gas gebaseerd is op een 
\"erbruik van 400 m3 per jaar per aange
slotene; 

dat uit de overgelegde stukken is gebleken, 
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dat dit quantum geensz ins te hoog is gesteld, 
aangezien de afname over 1932 in verschil
lende gemeenten varieerde van 356 tot 1025 m3 
per jaar en per aangeslotene; 

dat ook overigens niet aannemelijk is ge
maakt, dat de gewaarborgde jaarlijks a f te 
nemen hoeveelheid gas te hoog moet worden 
genoemd, zooclat u it dien hoofde geen vol
cloencle redenen aanwez ig waren aan de ge
m eenschappelijke regeling tusschen de gemeen
ten Utrecht en B reukelen-Nijenrode goedkeu
r ing te onthouden; 

Overwegende voorts, dat Gedeputeerde Sta
ten den tijdsduur van ongeveer 32 jaar voor 
de gemeenschappelijke regeling te lang en te 
bezwarend voor B1·eukelen-Nijenrode achten ; 

dat dit bezwaar wordt gegrond op de over
weging, dat met technische mogelijkheden in 
de toekomst di ent rekening te worden gehou
den, ten gevolge waarvan het gebruik van 
gas zou kunnen verminderen; 

dat evenwel de zekerheid, waarmede men 
op dit gebied de toe komst kan voorspell en 
geensz ins zoo g root is, dat daarop een zoo 
bel angrijke besli ssing a ls de onthouding van 
goedkeuring aan een tusschen twee gemeenten 
vrijwillig getroffen gemeenschappel ijke 1·ege
ling is te baseeren; 

dat bedoeld bezwaar bij Gedeputeerde Sta
ten bovendien niet overwegend is, gelijk blijkt 
uit de kort te voren verleende goedkeuring 
van de gemeenschappelijke regeling tusschen 
de gemeenten Utrecht en Vl euten met betrek
king tot de levering van gas, welke voor een 
tijdsduur van ± 30 jaar is aangegaan; 

dat ook ten aanzien van dit punt geen vol
doende redenen aanwezig waren om goedkeu
ring te onthouden aan de gemeenschappelijke 
regeling; 

dat mitsdien Gedeputeerde Staten ten on
rechte goedkeuring hebben onthouden aan de 
bovenvermelde gemeenschappelijke regeling; 

Gezien de gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

Met vern ietiging van het besluit van Ge
deputeerde Staten van Ut,,echt d.d. 21 Maart 
1933, 3e Afdeeling, n°. 794/750, a lsnog goed
keuring te verleenen aan: 

a. het besluit van den raad der gemeente 
Ut,·echt van 27 October 1932, n°. 369/9/6, Bel. 
G. A., tot het aangaan van een gemeensch ap
pelijke regeling met de gemeente Brei.kel en
Nijenroà,e ter zake gaslevering uit de gemeen
tegasfabriek van Utrecht aan en in die ge
meente; 

b. het besluit van den yaad van Breukel en
Nijenrode van 5 Augustus 1932 tot het aan
gaan van eene gemeenschappelijke regeling 
met de gemeente Utrecht ter zake gaslevering 
door die gemeente aan en in Breitkelen-Nijen-
1·ode . 

Onze Minister van Binnenlanclsche Zaken 
is bel ast met de ui tvoering van dit besluit, 
hetwelk met het begeleidend rapport van 
Onzen genoemden Minister in het Sta.atsblad 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State, 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. 

' Het Loo, den 7den November 1933. 
WILHELMINA. 

De Minister van B-innenlandsche Zaken, 
J . A. cl e W i I cl e. 
{Uitg eg . 24 November 1933.) 

N°. 17886. 
BINNENLANDSCH 

BESTUUR. 

Beroep Utrecht en 
Breukel en-N ijenrode. 

's-Gravenhage, 2 November 1933. 

Aan de K oningin. 

Eerbiedig wordt Uwer Majesteit hierbij aan
geboden het in mijne handen gestelde advies 
van den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur , van 13 September 
1933 n°. 432, uitgebracht naar aanleiding van 
het beroep, ingesteld door burgemeester en 
wethouders van Utrecht en van B reukel en
Nijen1'0de, namens de raden dier gemeenten, 
tegen het beslui t van Gedeputeerde Staten 
Yan Utrecht, van 21 Maart 1933, n°. 794/750, 
3e Afdeeling, waa rbij goedkeuring is onthou
den aan de beslui ten van de raden dier ge
meenten tot het aangaan van eene gemeen
schappelijke regeling, nopens de gaslevering 
door de gemeente Ut,·ech t aan de gemeente 
B1·eukelen-Nijenrode. 

Daarbij werd het volgend ontwerp-besluit 
overgelegd : 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingeste ld door 

burgemeester en wethouders van Utrecht en 
van B rei.kelen-Nijenrode, namens de raden 
dezer gemeenten, tegen het besluit van Ge
deputeerde Staten van Utrecht van 21 Maart 
1933, n°. 794/750, 3e afdeel ing, waarbij goed
keuring is onthouden aan de besluiten va n de 
1·aden dier gemeenten tot het aangaan van 
eene gem eenschappelijke regeling, nopens de 
gaslevering door de gemeente Utrech t aan de 
gemeente Breukelen-Nijenrode; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
13 September 19 33, n°. 432; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binenlandsche Zaken van 

Overwegende: dat de gemeenteraad van 
Utrecht en die van B reukelen-Nijenr·ode bij 
beslui ten onderscheidenlijk van 27 October 
1932 , n°. 369/9/6, Bel. G. A., en van 5 Augus
tus 1932 hebben besloten tot het aangaan van 
eene gemeenschappelijke regeling, betreffende 
de gaslevering uit de gemeentegasfabriek van 
Utrecht aan en in de gemeente Brei.kelen
Nijenrode; 

dat Gedeputeerde Staten van de provincie 
Utrec ht bij hun besluit van 21 Maart 1933, 
3e Afdeeling, n°. 794/750, aan deze besluiten 
hunne goedkeuring hebben onthouden, uit 
overweging, dat volgens artikel 3 van de 
ontwerp-regeling tusschen Utrecht en Breu
kelen-Nijenrode deze laatste gemeente zich 
tegenover de eerste verplicht, een jaarlijksch 
gasverbruik te waarborgen, dat geleidelijk 
stij gt tot ten minste 150 000 m 3 in het jaar, 
beginnende met het zevende kalenderjaar, 
sedert het jaar, waar in met de gaslevering 
wordt aangevangen, a lsmede om voor eiken 
m3, welke aan de voor ieder jaar gewaar
borgde af te nemen hoeveelheid ontbreekt, aan 
Utrecht 8 cent te betalen; dat hun college 
het aantal te waarborgen kubieke meters, 
welke moeten worden afgenomen, te hoog 
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acht, met het oog op hetgeen de ervarings
cijfers leeren omtrent het gasverbruik elders 
en inzonderheid op de voortschrijding van 
andere technische mogelijkheden , welke in den 
a ller! aatsten t ijd zoozeer op den voorgrond 
zijn getreden; dat op grond daarvan voor de 
gemeente B reukelen-Nijewrode ernstig bezwaar 
bestaat, dat het gasverbru ik zal blijven be
neden de gewaarborgde jaarlijks af te nemen 
hoeveelhe id en derha lve voor deze gemeente 
te hoog geldel ij k nadeel te duchten is; dat 
volgens artikel 14 van de ontwerp-regeling 
voor de gemeente Breukel en-Nijeni·ode de re
geling, behoudens sti lzwijgende verleng ing, 
zal eind igen op 31 December 1965; dat hun 
coll ege op denzelfden grond als hiervóór aan
gegeve~, een t ijdsduur van ongeveer 32 jaar 
voor deze regeling te lang en te bezwarend 
voor Breukel en-Nijewrode acht; 

dat van dit besluit de gemeentebesturen van 
Utrecht en Breukelen-Nijenrode bij Ons in be
roep zijn gekomen, aanvoerende, dat Gedepu
teerde Staten door hunne voormelde overwe
gingen in tegenspraak komen . met eene be
sli ss ing, welke zij nog slechts kort tevoren ten 
aanz ien van eene regeling van geheel overeen
komstigen aard hebben genomen, met name in 
hun bes] uit van 23 F ebruari 1932 , 3e Afdee
ling, n°. 598/458, houdende goedkeuring van 
eene gemeenschappel ijke regeling tusschen 
Utrec ht en Vl euten omtrent de levering van 
gas in de l aatstgenoemde gemeente, bij welke 
regeling werd uitgegaan van een geraamd 
aantal aansluitingen in Vl euten van ongeveer 
290, en waarbij de bedongen garantie oploopt 
van 60 000 m3 in het eerste volle exploi tatie
jaar tot 120 000 m3 in het zesde jaar en ver
volgens, zoodat zij na de aanvangsjaren on
geveer 414- m3 per geraamde aansluiting per 
jaar bedraagt ; dat daartegenover bij de re
geling met Breukelen-Nijewrode is aangeno
men, dat van de in totaal met de leidingen 
bereikbare 440 perceelen er ongeveer 375 voor 
aansluiting in aanmerking zouden kom en; 
dat de garantie hier oploopt van 50 000 m3 
in het eerste voll e exploitatiejaar tot 150 000 
m3 in het zevende jaar en vervolgens; dat zij 
derhalve na dien (langeren) aanvangstijd on
geveer 400 m3 per geraamde aanslui t ing per 
jaar bedraagt; dat de door B reukelen-Nijen
rode op zich te nemen verplichting, waartegen 
Gedeputeerde Staten thans bezwaar hebben, 
dus niet zwaarder is dan die, welke zij voor 
Vleuten hebben goedgekeurd; dat het even
zoo is gesteld met den tijdsduur van de rege
ling; dat de overeenkomst met Vleut en is aan
gevangen op 12/14 April 1932 en loopt tot 31 
December 1962 ; dat haar duur dus ruim 30 
jaren is; dat de ternujn voor de regeling met 
Breukelen, welker e inde is bepaald op 31 De
cember 1965, daarvan niet noemenswaard af
wijkt· dat naar hun oordeel het niet aan te 
neme~ is, dat de omstandigheden zich sedert 
den aanvang van het Jaar 1932 dermate heb
ben gewijzigd, dat de in het bestrede~ besluit 
vermelde bezwaren ook niet reeds b1J de be
oordeel ing der regeling met Vl euten gegolden 
zouden kunnen hebben; dat evenrn in de po
sitie der gemeenten Vleuten en Breukel en
Nijewroii,e zoodanig uiteenloopt, dat uit dien 
hoofde bij de l aatstgenoemde gemeente be
zwaar zou moeten ontmoeten wat bij de eer-

ste zonder bedenking 1s aanvaard ; dat de 
1 omstandigheid, dat de levering van electr i

schen stroom in Vleuten in handen is van de 
gemeente Utrecht, doch in B reukelen in han
den van de Naamlooze Vennootschap Provin
ciale U trech tsche El ectrici tei tsmaatscha ppij , 
uiteraard bij de bes] issi ng van Gedeputeerde 
Staten geenerlei gewicht in de schaal kan 
hebben gelegd; dat zij dan ook van meening 
zijn, dat uit een oogpunt van gelijke behande
ling ook de regeling met Breukelen-Nijeni-orle 
ha d behooren te zijn goedgekeurd; dat zij, 
ook afgez ien hiervan, de bezwaren van Ge
deputeerde Staten niet gegrond achten; dat 
in het bestreden bes! uit de bedongen garantie 
a llereerst te hoog wordt genoemd met het oog 
op wat de ervaringscijfers omtrent het gas
verbruik elders zouden leeren; dat de cij fers , 
waarop Gedeputeerde Staten zich hierbij be
roepen, echter in het besluit niet vermeld 
worden, zoodat het hun, appellanten, niet mo
gel ijk is in eene beoordeel ing daarvan te 
treden; da t zij zich hunnerzijds meenen te 
kunnen beroepen op een aantal cijfers, be
treffende het verbruik over 1932 in de reeds 
van gas voorziene buitengemeenten van 
U&recht en eenige andere dorpen, a lsmede van 
eenige dorpen, in de nabijheid van 's-Graven
hage en L eiden gelegen; dat Gedeputeerde 
Staten in de tweede pl aats hun bezwaar ont
leenen aan de voortschrijding van andere 
technische mogelijkheden , welke in den aller
laatsten t ijd zoozeer op den voorgrond zouden 
zijn getreden; dat hierbij uiteraard gedacht 
is aan de toepassing van electricite it voor 
koken, warmwatervoorziening en andere huis
houdelijke doeleinden; dat zij hiertegenover 
reeds aanstonds meenen te moeten plaatsen, 
dat het niet zoozeer de technische mogelijkhe
den zijn, welke juist bij het gebruik van elec
t.ricite it op dit gebied zijn voortgeschreden ; 
dat di t a lthans niet in sterkere mate het ge
val is dan bij de gastechniek; dat bij de toe
passing van beide energiebronnen het streven 
naar technische verbetering van toestellen en 
hulpmiddelen gelijkelijk voortgang heeft; dat 
wat echter met name bij de e lectr icite it in den 
laatsten t ijd op den voorgrond is getreden , is 
de zeer intensief gevoerde propagand,a,, ver
sterkt door het op zeer gemakkelijke voor
waarden verstrekken van fornuizen e. d., 
waarmede vooral de prov inci ale electriciteits
bedrijven het gebruik van electrischen stroom 
voor spijs- en warmwaterbereiding enz. in
gang pogen te doen vinden; dat, al mogen de 
uitkomsten dezer propaganda iets zeggen voor 
de commercieele bedrijfsvoering van de pro
vincia le stroomleveranciers, zij niets bewijzen 
voor de ontwikkeling der technische moge
lijkheden; dat van een werkelijken technischen 
voorui tgaog, waardoor de toekomst van de 
gasvoorziening in gevaar zou kunnen worden 
geb1·acht, eerst sprake zou kunnen zijn, indien 
men er in slaagde de opwekking der elec
trische energie uit kolen, welke t hans ten 
aanz ien van het rendement der brandstof nog 
zeer oneconomisch is, daar immers daarbij het 
nuttig effect slech ts 15 à 20 % tegen 75 à 
80 % bij de gasfabricage is, zoodanig te ver
beteren, dat de electri citeit de taak van het 
gas op het gebied van verwarming, koken, 
enz. op een behoorlijk econom ische basis ge-

J 
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heel zou kunnen overnemen; dat dit thans nog 
niet het geva l is en er ook geen bepaalde 
aanwijzingen zijn voor de opvatting, dat de 
toekomst deze mogel ijkheid zal brengen; dat 
de voorstell ing, als wu het gas een verouder
de energiebron zijn, welke op den duur door 
de electriciooit volled ig zal worden verdron
gen, wel veelvuldig gegeven wordt van de 
zijde der stroomleveranciers, doch bij den 
oogenwoordigen stand der oochniek geen an
dere waarde heeft dan die eener toekomst ver
wachting zonder deugdelijken feit.el ijken grond
slag; dat het feit, dat inf;egendeel het gas nog 
wel degelijk een belangrijke taak heeft t;e ver
vu11en, wel het best hierdoor bewezen wordt, 
dat het zijne positie niet a lleen handhaaft, 
doch ondanks de krachtige propaganda voor 
toepassing van electriciooit zelfs nog versoorkt, 
en zulks ook in landen als bijvoorbeeld Zwit
serland, waar de electriciooitslevering door de 
beschikbaarheid van waterkracht een voor
sprong heeft boven die in streken, waar de 
electrische energie uit kolen moet worden 
opgewekt; dat in Zwitserland het gasverbruik 
in cle jaren 1921- 1931 geregeld is gesoogen 
van 131 476 613 m3 tot 238 946 320 m3; dat 
ook in 1932 deze stijging zich in ongeveer de
zelfde lijn heeft voortgezet; dat nog in de 
laatste jaren in dat land dri e nieuwe gas
fabrieken zijn gebouwd (namel ijk te Bazel , 
Luzern en Zürich, aan de eerste waarvan a l
leen a l ± 17 millioen Zwitsersche Francs is 
ten koste gelegd), wat toch zeker er op wijst, 
dat ook in een land met zoo ruime toepassing 
der electrische energie voor het gas nog een 
goede toekomst aanwezig wordt geacht; dat 
uiteraard de regeling, zooals wel elke over
eenkomst van dezen aard, voor beide partij en 
een zeker ris ico bevat; dat, daargelaten ech
ter, dat dit risico geenszins van dien aard 
is, dat eene gemeente als B,·eukel en-Nijenrode 
dat niet zou kunnen aanvaarden, daartegen
over bovend ien voor die gemeente staat het 
voordee l van eene verhooging harer aantrek
kelijkheid als woon- en werkplaats; dat de 
beschikbaarheid van gas bijdragen zal tot het 
scheppen van gunstiger kansen voor de ont
wikkeling der gemeenoo en bovendien ten 
goede zal komen aan de waarde der aanwezige 
huizen en bouwgronden, waarvan de gemeente 
ook in geldelijk opzicht weder rechtstreeks of 
indirect profij t zal hebben; dat zij , appellan
ten, op dezelfde gronden van meening zijn ,' 
dat cle over eengekomen t ijdsduur van onge
veer 32 jaren n iet te lang of te bezwarend is 
te achten; dat zij zich te dezen aanzien ver
oorloven voorts te wijzen op het bepaalde in 
artikel 3, lid 3, der regeling, waarin eene 
voorz iening wordt gegeven voor het geval van 
eene toekomstige ontwikkeling in voor Breu
kelen ongunstigen zin, namelijk in geval he t 
gasverbru ik, na gedurende drie jaren het ga
rantiebedrag te hebben overschreden, weder 
daar beneden mocht dalen; dat in dat geval 
zal moeten worden overlegd over verlaging 
van de garantie en partijen, bij gebreke van 
overeenstemming, de beslissing van scheids
mannen zullen kunnen vragen; 

0. dat met Gedeputeerde Staten moet wor
den aangenomen, dat, gelet op het gasver
bruik in andere gemeenten, welke voor ver
gel ijking in deze in aanmerking komen, een 

jaarl ijksch gasverbruik in de gemeente Breu
kele11rNijenrode, a ls volgens de bovenvermel
de overeenkomst door deze gemeenf;e aan de 
gemeente Utrecht wu worden gewaarborgd, 
naar alle waarschijnlijkheid niet zal worden 
bereikt, zoodat reeds met het oog hierop door 
deze regeling een te groof;e ri sico op de eerst
genoemde gemeente zou worden gelegd; 

dat voorts Gedeputeerde Staten terecht van 
oordeel zijn, dat met technische mogelij kheden 
in de toekomst dient rekening te worden ge
houden, ten gevolge waarvan het gebruik van 
gas zou kunnen verminderen en dat in ver
band hiermede een tijdsduur voor deze rege
ling van ongeveer 32 jaren te lang moet wor
den geacht; 

dat mitsdi en Gedeputeerde Staten terecht 
aan de bovenve rmelde gemeenschappelijke re
geling hunne goedkeur ing hebben onthouden; 

Gezien de gemeentewet ; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

belast met de uitvoering van dit besluit. 
, den 

De Minist er van Binnenlandsche Z aken, 

Met deze voorgedragen ui tspraak tot onge
g rond verklaring van het beroep heb ik mij 
niet kunnen vereen igen. Daarin is een van 
de hoofdpunten van het betoog van appellan
ten - de vergelijking met de gemeenschap
pelijke regeling tusschen Utrecht en Vl euten 
omtrent de levering van gas in de laatstge
noemde gemeente - buiten beschouwing gela
ten. Bovendien achtte ik de door de gemeen
ten Utrecht en Breukel en aangevoerde argu
menten sterker dan het verweer van Gedepu
teerde Staten van Utrecht. 

Mitsdien is gevraagd of de Raad van State, 
Afdeeling voor de Geschi ll en va n Bestuur, 
het geschil nader in beschouwing zoude wil
len nemen. 

In het hierbij eerb iedig overgelegde nader 
advies van de Afdeeling dd. 4 October 1933 
n° . 432/111, wordt medegedeeld , dat in de 
openbare vergadering, waarin over deze zaak 
verslag is uitgebracht en waarin zoowel de ap
pelleerende gemeentebesturen a ls Gedeputeer
de Staten van Utrecht hun standpunt nader 
uiteen gezet hebben, dEl regeling tusschen 
Utrecht en 'Vleuten in het geheel niet meer 
ter sprake is gebracht en dat daarom aan dit 
punt in het concept-besluit geen verdere aan
dacht is gewijd. 

Ter tegemoetkoming aan het gemaakte be
zwaar heeft de Raad van State, Afdeeling 
voor de Geschillen van Bestuur, een nieuw 
ontwerp-besluit voorgelegd, luidende a ls volgt: 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

burgemeester en wethouders van Utrecht en 
van B reukelen-Nijenrode, namens de raden 
dezer gemeenten, tegen het beslu it van Ge
deputeerde Staten van Utrecht van 21 Maart 
1933, n° . 794/750, 3e afdeeling, waarbij goed
keuring is onthouden aan de besluiten van 
de raden dier gemeenten tot het aangaan van 
eene gemeenschappelijke regeling, nopens de 
gaslevering door de gemeente Ut,·echt aan de 
gemeente Breukele11rNijenrode; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
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Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen 
van 13 September 1933, n°. 432, en 4 October 
1933, n°. 432/111; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 

Overwegende: dat de gemeenteraad van 
Utrecht en die van B reukelen-Nijenrode bij 
besluiten onderscheidenlijk van 27 October 
1932, n° . 369/9/6, Bd. G. A ., en van 5 Augus
tus 1932 hebben besloten tot het aangaan van 
eene gemeenschappelijke regeling, betreffende 
de gaslevering uit de gemeentegasfabriek van 
Utrecht aan en in de gemeente B,·eukel en
Nijenrode; 

dat Gedeputeerde Staten van de provincie 
Utrecht bij hun besluit van 21 Maart 1933, 
3e Afdeeling, n°. 794/760, aan deze besluiten 
hunne goedkeur ing hebben onthouden, uit 
overweging, dat volgens artikel 3 van de 
ontwerp-regeling tusschen Utre cht en Breu
kelen- Nijenrode deze laatste gemeente zich 
tegenover de eerste verplicht, een jaarlijks_~h 
gasverbruik te waarborgen, dat gele ,d~hJk 
stijgt tot ten minste 150 000 m3 in het _iaar 
beginnende met het zevende kalenderJa_ar, 
sedert het jaar, waarin met de gaslevermg 
wordt aangevangen, a lsmede om voor el ken 
m3 welke aan de voor ieder jaar gewaar
bo,'.gde af te nemen hoeveelhe id ontbreekt, 
aan Ut,·echt 8 cent te betalen; dat hun col
lege het aantal te waarborgen kubieke meters, 
welke moeten worden afgenomen te hoog acht, 
met het oog op hetgeen de ervaringscijfers 
leeren omtrent het gasverbruik elders en in
zonderheid op de voortschrijding van andere 
technische mogel ijkheden, welke in den all ';l_r
laatsten tijd zoozeer op den voorgrond z1Jn 
getreden; dat op grond daarvan voor de ge
meente Breukel en-Nijem·ode ernstig gevaar 
bestaat dat het gasverbruik zal blijven be
neden de gewaarborgde jaarlijks af te nemen 
hoeveel heid en derhalve voor deze gemeente 
te hoog geldelijk nadeel te duchten is; ?at 
volgens a rtikel 14 van de ontwerp--regelmg 
voor de gemeente B reukel enr-Nijenrode de re
geling, houdende stilzwijgende verlenging, zal 
eindigen 31 December 1965; dat hun college, 
op denzelfden grond als hiervóór aangegeven, 
een tijdsduur van ongeveer 32 jaar voor deze 
regeling te lang en te bezwarend voor B reu
kelen-Nijenrode acht; 

dat van dit besluit de gemeentebesturen van 
Utrecht en Breukel en,.Nijenrode bij Ons in 
beroep zijn gekomen, aanvoerende, dat Ge
deputeerde Staten door hunne voormelde over
wegingen in tegenspraak komen met eene be
sliss ing, welke zij nog slechts kort tevoren ten 
aanzien van eene regeling van geheel overeen
komstigen aard hebben genomen, met name in 
hun besluit van 23 Februari 1932, 3de afdee
ling n° . 598/458 houdende goedkeuring van 
een.; gemeensch~ppelijke regeling tusschen 
Ut,·echt en Vl euten omtrent de levering van 
gas in de laatstgenoemde gemeente, bij welke 
regeling werd uitgegaan van een geraamd 
aantal aansluitingen in Vleuten van ongeveer 
290 en waarbij de bedongen garantie oploopt 
van' 60 000 m3 in het eerste volle exploitatie
jaa r tot 120 000 m3 in het zesde jaar en ver
vol gens zoodat zij na de aanvangsjaren on
geveer '414 m3 per geraamde aansluiting per 
jaar bedraagt; dat daartegenover bij de rege-

ling met Breukelen-Nij em·ode is aangenomen, 
dat van de in totaal met de leidingen bereik
bare 440 perceelen er ongeveer 375 voor aan
sluiting in aanmerking zouden komen; dat de 
garantie hier oploopt van 50 000 m3 in het 
eerste volle exploitatie jaar tot 150 000 m3 in 
het zevende jaar en vervolgens; dat zij der
halve na dien (l angeren) aanvangstijd onge
veer 400 m3 per geraamde aansluiting per 
jaar bedraagt; dat de door Breukelen-Nijen
rode op zich te nemen verplichting, waar
tegen Gedeputeerde Staten thans bezwaar 
hebben, dus niet zwaarder is dan die, welke 
zij voor Vleuten hebben goedgekeurd; dat het 
evenzoo gesteld is met den tijdsduur van de 
regeling; dat de overeenkomst met Vleuten 
is aangevangen op 12/14 April 1932 en loopt 
tot 31 December 1962; dat haar duur dus 
ruim 30 jaren is; dat de termijn voor de 
regeling met Breukelen, welker einde is be
paald op 31 December 1965, daarvan niet 
noemenswaard afwijkt; dat naar hun oordeel 
het niet aan te nemen is, dat de omstandig
heden zich sedert den aqnvang van het jaar 
1932 dermate hebben gewijzigd, dat de in het 
bestreden besluit vermelde bezwaren ook 
niet reeds bij de beoordeeling der regeling met 
Vl euten gegolden zouden kunnen hebben; dat 
evenmin de positie der gemeenten Vleuten en 
Br eukelen-Nijenrode zoodanig uiteenloopt, dat 
uit dien hoofde bij de laatstgenoemde ge
meente bezwaar zou moeten ontmoeten wat 
bij de eerste zonder bedenking is aanvaard; 
dat de omstandigheid, dat de lever ing van 
electri schen stroom in Vleuten in handen is 
van de gemeente Utrecht, doch in B reukelen 
in handen van de aamlooze Vennootschap 
P rovinciale Utrechtsche Electriciteitsmaat
schappii, uiteraard bij de beslissing van Ge
deputeerde Staten geenerlei gewicht in de 
schaal kan hebben gelegd; dat zij dan ook 
van meening zijn, dat uit een oogpunt van 
gelijke behandeling ook de regel ing met 
Breukelen-Nijen;ro,l,e had behooren te zijn goed
gekeurd; dat zij, ook afgez ien hiervan, de 
bezwaren van Gedeputeerde Staten niet ge
grond achten; dat in het bestreden besluit de 
bedongen garantie a ll ereerst te hoog wordt 
genoemd met het oog op wat de ervarings
cij fers omtrent het gasverbruik e lders zouden 
leeren; dat de cijfers, waarop Gedeputeerde 
Staten zich hierbij beroepen, echter in het be
sluit niet vermeld worden, zoodat het hun, 
appellanten, niet mogelijk is in eene beoor
deeling daarvan te treden; dat zij zich hun
nerzijds meenen te kunnen beroepen op een 
aantal cijfers betreffende het verbruik over 
1932 in de reeds van gas voorziene buitenge
meenten van Utrecht en eenige andere dor
pen, a lsmede van een ige dorpen in de nabij
heid van 's-Gravenhage en Leiden gelegen; 
dat Gedeputeerde Staten in de tweede plaats 
hun bezwaar ontleenen aan de voortschrijd ing 
van andere technische mogelijkheden, welke 
in den allerlaatsten tijd zoozeer op den voor
grond zouden zij n getreden; dat hierbij uiter
aard gedacht is aan de toepassing van elec
trici te it voor koken, warmwatervoorziening en 
andere huishoudelijke doeleinden; dat zij hier
tegenover reeds aanstonds meenen te moeten 
plaatsen, dat het niet zoozeer de technische 
mogelijkheden zijn, welke juist bij het ge-
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bruik van electricite it op d it geb ied zij n voort
geschreden ; dat d it althans niet in sterkere 
mate het geval is da n bij de gastechn iek; da t 
bij de toe pass ing van be ide energ iebronnen 
het streven na ar techn ische ve rbeteri ng van 
toestell en en hul pm iddelen ge lijkelijk voort
gang heeft; da t wa t echter met name bij de 
electriciteit in den laatsten t ijd op den voor
grond is getreden, is de zee r intensief gevoer
de p,ropago;nda, versterkt door het op zeer ge
makkel ij ke voorwaarden verstrekken van for
nuizen e . d. , waar1nede voora] de provincia le 
e lectricite itsbedrijven het gebruik van electri
schen stroom voor spijs- en warmwaterberei
d ing enz. ingang pogen te doen v inden ; dat, 
a l mogen de u itkomsten dezer p ropaganda 
iets zeggen voor de commercieele bed rijfs
voering va n de prov incia le stroomlever anciers, 
zij niets bewijzen voor de ontwi kkeling der 
technische moge! ij kheden; da t van een wer
kelijken techn ischen vooruitga ng, waardoor de 
toe komst van de gasvoorzieni ng in gevaar zou 
ku nnen worden gebrach t, eerst sprake zou 
kunnen zij n, indien men er in slaagde de op
wekking der electri sche ene rgie ui t ko len, 
welke tha ns ten aanzien van het rendement 
de r bra ndstof nog zee r oneconorn isch is, daar 
immers daarbij het nuttig effect slech ts 15 à 
20 % tegen 75 à 80 % bij de gasfabricage is, 
zoodan ig te verbeteren, dat de e lectri cite it de 
taak va n het gas op het gebied van verwar
m ing, koken, enz. op een behoorlij k economi
sche bas is geheel zou kunnen overnemen ; da t 
dit th ans nog niet het geval is en e r ook 
geen bepaalde aanwijzingen zijn voor de op
va tting, da t de toekomst deze mogelij khe id 
za l brengen ; dat de voorstell ing, a ls zou het 
gas een verouderde energ iebron zijn, welke op 
den duu r door de e lectr iciteit volledig zal 
wo rden ve rd rongen, wel veelvuldi g gegeven 
wordt van de zij de der stroomleveranciers, 
doch bij den tegenwoord igen stand der tech
niek geen a ndere waarde heeft dan d ie eener 
toekomstverwachting zonder deugdelij ken fe i
telijken g rondslag; da t het fe it, dat integen
deel het gas nog wel degelijk een belangr ij ke 
taa k heeft te vervu ll en, wel het best h ierdoor 
bewezen wordt, da t het zijne posit ie n iet a l
leen ha ndha aft, doch ondanks de krachtige 
propaganda voor toepass ing van electriciteit 
zelfs nog versterkt, en zulks ook in landen a ls 
bijvoorbeeld Z witserland, waar de e lectricite its
lever ing door de beschi kbaarhe id van water 
kracht een voorsprong heeft boven die in stre
ke n waa r de e lectrische ene rg ie ui t ko len 
mo~t worden opgewekt ; dat in Z witserland 
het gasverbruik in de ja ren 1921- 1931 ge
regeld is gestegen van 131 476 613 m3 tot 
238 946 320 m3 ; dat ook in 1932 deze stijg ing 
zich in ongeveer dezelfde lij n heeft voortgezet; 
da t nog in de laatste ja ren in dat land dr ie 
n ieuwe gasfabrieken zij n gebouwd (namel ij k 
te B azel , Luzern en Z ü,·ich , aan de ee rste 
waarvan a ll een a l ± 17 m ill ioen Zwitse rsche 
F rancs is ten koste gelegd), wat toch ze ker 
er op wijst, da t ook in een la nd met zoo 
ru ime toep assing de r electrische energ ie voor 
het gas nog een goede toekomst aanwezig 
wordt geach t ; dat ui teraa rd de regeling, zoo
a ls wel elke overeenkomst van dezen aard , 
voor beide partijen een zeker r isico beva t ; 
dat, daargelaten ech te r, dat d it r isico geens
zins va n d ien aard is, dat eene gemeente a ls 

B reukelen-N ij enrode da t niet zou kunnen aan
vaa rden, daartegenover bovendien voor d ie 
gemeente staat het voordeel van eene ve r
hoog ing h arer aantrekkelij khe id a ls woon- en 
werkpl aats ; dat de beschikbaa rhe id va n gas 
bij dragen za l tot het scheppen van gunstiger 
ka nsen voor de ontwikkel ing der gemeente en 
bovendien ten goede zal kom en aan d waar
de der aanwezige huizen en bouwgro nden, 
waa rvan de gemeente ook in ge ldelij k opz ich t 
weder rechtstreeks of indirect profij t za l heb
ben ; dat zij , appell anten, op dezel fde g ronden 
van meening zijn, dat de overeengekomen 
t ijdsduu r van ongeveer 32 ja ren niet te lang 
of te bezwarend is te ach ten ; da t zij zich te 
dezen aanzien veroor loven voorts te wijzen op 
het bepaalde in artikel 3, lid 3, der regeling, 

' waarin eene voorz ieni ng word t gegeven voor 
het geval van eene toe komstige ontwikkeling 
in voor Breukel en ong tmst igen zin , namelijk 
ingeval het gasverb ruik, na gedurende dri e 
ja ren het garantiebedrag te hebben overschre
den, weder daar beneden mocht da len; da t in 
dat geva l zal moeten worden overgelegd over 
verl ag ing van de garantie en partijen, bij ge
breke van overeenstemming, de besli ssing van 
scheidsmannen zu l Jen kunnen vragen ; 

Overwegende: dat met Gedeputeerde Staten 
moet worden aangenomen, dat, gelet op het 
gasverbruik in andere gemeenten, wel ke voor 
ve rgelij king in deze in aanmerk ing komen . 
een jaarlijksch gasverbru ik in de gemeente 
B reukel en-Nijenrode, a ls vo lgens de boven
ve rmelde overeenkomst door deze gemeente 
aan de gemeente Utrecht zou worden gewaar
borgd, naar a ll e waarsch ij nlij khe id niet zal 
worden bereikt, zoodat reeds met het oog 
hierop door deze regeling een te groot r isico 
o p de eerstgenoemde gemeente zou worden 
gelegd ; 

dat een beroep op de door Gedeputeerde 
S ta ten goedgekeurde regeling tusschen de ge
meenten Utrecht en Vl euten reeds daarom 
n iet opgaat, aangezien de laatstgenoem de 
gemeente krach tens die regel ing slechts ge
houden is te waarborgen, da t in he t zesde 
vo ll e bed rij fsjaar en daarna jaarl ij ks 120 000 
m3 of 43 m3 voor eiken inwoner (naar het in
wonertal op 1 J a nuari 1932) wordt afgeno
men, terwijl deze waarborg voor B reukelen
Nij enrode 140 000 m3 of 48 m3 en in het 
zevende vo lle bedrij fsjaa r en daarna zelfs 
150 000 m3 of 51 m3 per inwoner zou be
dragen; 

dat voorts Gedeputee rde Staten terecht va n 
oordee l zij n, dat met technische mogelij kheden 
in de toekom t di ent rekening te worden ge
houden, ten gevolge waarva n het gebru ik van 
gas zou kunnen ve rm inderen en dat in ver
band hiermede een tij dsduur voor deze rege
ling van ongeveer 32 ja ren te la ng moet wor
den geacht; 

dat mitsdien Gedeputeerde Staten terecht 
aa n de bovenve1melde gemeensch appelij ke re
geling hunne goedkeur ing hebben onthouden; 

Gez ien de gemeentewet; 
H ebben goedgevonden en ve rstaan : 

het beroep ongegrond te verkl a ren . 
Onze Minister van B innenl andsche Za ken is 

be last met de ui tvoer ing van di t besluit. 
, den 

De Ministe,· van B innenlandsche Z aken, 
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Ook met deze uitspraak kan ik mij niet ver
eenigen. Hierin toch wordt thans wel melding 
gemaakt van de gemeenschappelijke regeling 
tusschen de gemeenten Utrecht en Vl euten. 
Echter wordt eene vergelijking getroffen met 

' het gemiddeld gebruik van gas per inwoner. 
Houdt men rekening met het gemiddeld ge
bruik van gas per aangeslotene in verschillen
de andere gemeenten, hetwelk in 1932 varieer
de van 356 m3 tot 1025 m3, dan kan de be
rekening voor de gemeente Breukelen-Nijerv 
,·ode, gebaseerd op 400 m3 per aangeslotene, 
niet onjuist worden genoemd. 

Bovendien kan worden aangenomen, dat het 
risico aan de gemeenschappelijke regeling 
voor laatstgenoemde gemeente verbonden be
langrijk zal verminderen, wegens gestadige 
toeneming van het inwonertal. De gemeente 
Bre,ikelen-Nijenro,J;e toch is een vooruitgaande 
gemeente. H et bevolkingscijfer was per 1 Ja
nuari 1924: 2610; per 1 Januari 1933 telde 
deze gemeente 3049 inwoners. 

Gelet op deze feiten ben ik van oordeel, dat 
aan de gemeenschappelijke regeling ten on
rechte door Gedeputeerde Staten van Utrecht 
goedkeuring is onthouden. 

H et beroep van de gemeenten Utrecht en 
B,·eukel en-Nijenrode zal mitsdien gegrond 
moeten worden verklaard. 

De gronden, waarop deze meening berust, 
zijn neergelegd in het hierbij eerbiedig ter be
krachtiging overgelegd ontwerp-besluit. 

De M inister van Binnenland,sche Zaken, 
J . A. de W i Id e. 

s. 582. 

1 Nove11ib e1· 1933. BESLUIT tot w1Jz1gmg 
van het Koninklijk besluit van 3 Januari 
1930, Staatsblad n°. 3, tot vaststelling van 
de premiën voor de verplichte verzekering, 
zooals dat besluit laatstelijk is gewijzigd 
bij Koninklijk besluit van 2 December 
1931, Staatsblad n°. 487. 

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

Sociale Zaken van 2 November 1933, n° . 
2398, Afdeeling Arbeidersverzekering ; 

Gezien de artikelen 59, eerste lid, 60, eerste 
en tweede lid, 64 en 65, eerste en derde lid, 
der Ziektewet ; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
te wijzigen Ons besluit van 3 Januari 1930, 

Staatsblad n°. 3, laatstelijk gewijzigd bij Ons 
besluit van 2 December 1931, Staatsblad n°. 
487, en te bepalen als volgt: 

Art. I. In artikel 1, in artikel 2, letter A, 
en in artikel 2, letter B, van Ons vorenaan
gehaald besluit van 3 Januari 1930, Staats
blad n°. 3, wordt in de plaat.s van "onder
scheidenlijk 8 %," gelezen "onderscheidenlijk 
5o/o,". 

Art. II. Het bepaalde in het voorgaand 
artikel wordt voor de eerste maal toegepast 
bij de vaststell ing der premie, verschuldigd 
over loon, uitbetaald na 31 December 1933. 

Art. III. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van den tweeden dag na dien der dag
reekening van het Staatsblad, waarin het is 
geplaatst. 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast 
L. & S. 1933 

met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in 
het Staatsblad zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 7den November 1933. 
WILHELMINA. 

De Minister van Sociale Zaken, 
J. R. SI o tem aker de B ruïne. 

(Uitgeg . 24 Novemb,er 1933.) 

s. 583. 

8 November 1933. BESLIBT tot w1Jz1gmg 
en aanvulling van den Gevangenismaat
regel. 

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

Justitie van 10 October 1933, 3de Afdeeling 
A, n°. 863; 

Gezien de artikelen 1 en 3 van de wet van 
25 Juli 1932, Staatsblad n°. 402, en artikel 
2 van Ons besluit van 2 December 1932, 
Staatsblad n°. 574; 

Overwegende, dat het in verband met deze 
artikelen noodzakelijk is de artikelen 31 en 
181 van den Gevangenismaatregel te wijzigen, 
terwijl bij de voorbereiding van de uitvoering 
van dien maatregel bovendien een aanvulling 
wenschelijk is gebleken van de artikelen 5 en 
151 · 

D~n Raad van State gehoord (advies van 
24 October 1933, n°. 33) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 3 November 1933, 3de 
Afdeeling A, n°. 840; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
De Gevangenismaatregel, vastgesteld bij Ons 

besluit van 4 Mei 1932, Staatsblad n°. 194, 
wordt gewijzigd als volgt: 

Art. 1. Aan het eerste lid van artikel 5 
wordt een nieuwe zin toegevoegd, luidende: 

" Beroep op Onzen Minister bestaat evenwel 
niet van beslissingen inzake disciplinaire straf
fen." 

2. Het eerste li,d van artikel 31 wordt ge
lezen : 

,,1. De raden van tucht leggen de discipli
naire straffen op, genoemd in de artikelen 90, 
onder 1 °. tot en met 4° ., en 122, eerste lid , 
onder 1°. en 2°.'' 

3. Voor het eenige lid van artikel 151 
wordt gevoegd: 

,,l." 
Aan het a rtikel wordt een tweede lid toege

voegd, luidende : 
,, ,,2. De onveroordeelden . kunnen over 

"eigen geld" ook ten bate van hun ' kantine 
beschikken." " 

4. Artikel 181 wordt gelezen: 
,,Art. 181. Behalve de disciplinaire straf

fen, die in de strafgevangenissen bestaan, kan 
als disciplinaire straf worden opgelegd : 

1 °. onthouding van de vrijheid te rooken; 
2°. onthouding van het tweede bad in de 

veertien dagen." 
Onze Minister van Justitie is belast met de 

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

Het Loo, den 8sten November 1933. 
WILHELMINA. 

De Minister van J ustitie, v an Scha i k. 
(Uitgeg. 17 November 1933. ) · 

43 
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9 November 1933. BESLUIT, bepalende de 
bekendmaking in het Staatsblad van de 
akte van B ern van 2 September 1932 t.ot 
aanvulling van het internationaal verdrag 
omtrent het goederenvervoer per spoor
weg van 23 Oot.ober 1924. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Gezien de Wet van 4 Augustus 1933 (Staats

blad n°. 415), houdende goedkeuring van de 
akte van B e.-r, van 2 September 1932 tot aan
vuil i ng van (het prot.oen} van onderteekeni ng 
van) het internationaal verdrag omtrent het 
goederenvervoer per spoorweg van 23 October 
1924 (Staatsblad 1928, n°. 180), waarvan een 
a fdruk en een vertaling bij dit besluit zijn 
gevoegd; 

Overwegende, dat genoemde a kte door On 
is bekrachtigd en Onze bekrachtigingsoorkon
de op 24 October 1933 te B ern in de archieven 
van de Zwi tsersche Bondsregeering is neder. 
gelegd; 

Overwegende mede, dat genoemde akte voor 
Nederland op 3 November 1933 is in werking 
getreden; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den 4den Novem
bex 1933, Directie van het ~rotocol , n°. 
36423 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
meergenoemde akte, alsmede de vertaling 

daarvan, te doen bekend maken door de plaat;. 
sing van dit be luit in het Staatsblad. 

Onze Mini ters, Hoofden van Departemen
ten van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor 
zooveel hem aangaat, belast met de uitvoering 
van hetgeen ten deze wordt vereischt. 

H et Loo, den 9den November 1933. 
WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
D e G ra e f f. 

( Uitgeg. 21 N ove1nber 1933.) 

Fransche tekst. 
ACTE ADDITIONNEL à la Gonvention in

ternationale signée à B erne le 23 octobre 
1924 et conurnant le tra.nsport des mar
cltandises -par chemins de / er (0. /. M. ). 

L'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, la 
Bulgarie, Ie Danemark, la ville libre de 
Dantzig, l'Estonie, la France, Ja Hongrie, 
l'Italie, la Lettonie, Ie Liechtenste in, Ie 
Luxembourg, la Norvège, les P ays-Bas, la 
Pologne, la Roumanie, la Suède, la Suisse, 
la Tohéoos lovaquie, la Turquie et la Yougo
slavie, considérant 

que la situation monétaire et éoonomique 
actue l Ie est de nature à rendre nécessaire Je 
maintien des Dispositfons transitoires, objet 
du chapitre Il du Protocole de signature de 
la Convention internationale du 23 octobre 
1924 concernant Ie transport des marchandises 
par chemins de fer (C.l.M.), 

qu'en vertu dudit Protocole, ces Dispositions 
transitoires doivent prendre fin Ie ler octobre 
1932, 

qu'il est par conséquent nécessaire de main
tenir lesdite Dispositions transitoires jusqu'à 
l' entrée en vigueur du texte qui résultera de 
la prochaine Conférence de révis ion de la 
C.I.M., 

ont nommé 
savoir : 

pour leurs Pl énipotentiaires, 

L' A llemayne: 
Monsieur W. Dankwort, Conseiller de Lé

gation, Chargé d'Affa ires d'Allemagne a.i. à 
Berne; 

L' A utriche: 
Son Excellence Monsieur M . Hoffinger, Mi

nistre d'Autriche à Berne, et 
Monsieur F. Jelinek, Consei ll er ministériel 

au Ministère fédéral du Comme,·ce et des 
Communications; 

La Belgique: 
Monsieur E. du Bois, Chargé d'Affaires de 

Belgique a.i . à Berne; 
La Bulgarie: 

Monsieur D. Mikoff, Chargé d' Affaires de 
Bulgarie à Berne; 

L e Dancmark: 
Monsieur Ie Comte E. H . Schack, Conseil

ler de Légation, Chargé d' Affaires de Dane
mark a.i. à B erne; 

La Vill e libre de Dantzig: 
Son Excellen e Monsieur J . de Modzelewski 

Ministre de Pologne à Berne; ' 
L'Estonie: 

Son Excell ence Monsieur A. Schmidt, Mi
nistre d'Estonie en Suisse; 

La France: 
Son Excellence 1on ieur H . de Marcilly, 

Ambassadeur de France à Berne; 
La Hongrie: 

Monsieur A. Nánássy, Consei ll er de Gou
vernement, Inspecteur et chef des Chemins 
de fer de l 'Etat: 

L ' / talie: 
Son Excellence Monsieur C. Marchi, Mi

nistre d'ltal ie à Berne ; 
La L ettonie: 

Monsieur J. Klavins-Ellansky, onsul géné
ral de Lettonie à Berne; 

L e Liechten;;tein: 
Monsieur E. Beek, Chargé d'Affaires de 

Liechtenstein à Berne; 
Le Luxe1nbourg: 

Monsieur J . Elter, Consul de Luxembourg 
à Lausanne; 

La Norvè ge: 
Monsieur H. Birkeland, Con e iller de Lé

gation, Chargé d'Affaires de Norvège a.i. à 
Berne; 

L es Pays-Bas: 
Son Excellence Monsieur W. I. Doude van 

Troostwijk, Ministre de Pays-Bas à Berne ; 
La Pologne : 

Son Excellence Monsieur J. de Modzelewski 
Ministre de Pologne à Berne; ' 

La Roumanie : 
Monsieur V . Statèsco Conseill er économique 

de la Légation de Rou,{.anie à Berne; 
La Suède : 

Monsieur K. A. Belfrage, Chargé d'Affaires 
de Suède a.i. à Berne; 

La Suisse: 
Monsieur H. Hunziker, Directeur de la Di

vision des Chemins de fer du Département 
fédéral des Postes et des Chemins de fer; 
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La Tchécoslovaquie : 
Monsieur Z . Procházka, Conseiller de Lé-

f~~iot,B~~:;·fé d'Affaires de Tchécoslovaqjuie 

La T urquie: 
Nedim Veysel Bey, Chargé d' Affaires de 

Turquie a.i. à Berne; 
La Y ougoslavie : . 

Monsieur D. Ma rkovic, Chef du Dépa 
1
te

ment commercial au Ministère Royal des Cof'
munications; 

lesquels, en présence et avec la participation 
du Délégué de la Comm ission de Gouverne
ment du Terr itoire du Bassin de la Sarre, 
après s'étre communiqué leurs pleins P?U
voirs, trouvés en bonne et due forme, sont 
convenus de ce qui suit; 

I. Le délai de quatre ans fi xé · par les Dis
positions trnnsitoires qui font l 'objet du cha
pitre II du P rotocole de signature de la C?n
vention internationale du 23 octobre 1924 con
cernant Ie transport des marchandises par 
chemins de fer (C.I.M.) est prolongé, à pt' r
tir du l er octobre 1932, jusqu'à la date de 
l'entrée en v igueur du texte qui résultera de 
la prochaine Conférence de révision de la 
C.I.M. 

II. Vu l'u rgence et les intéréts importa ts 
qui sont en jeu, Je présent Acte entrera en 
vigueur entre les Etats qui l'auront ratifüé, 
dix jours après la date à laquelle Ie Gouvbr
nement fédéral suisse aura notifié aux Gou
vernements intéressés Ie dépot des ratifica
t ions. 

Le présent Acte demeure ouvert jusqu'au 
15 septembre 1932 à l a signature et, après 
cette date, à l' ad hés ion des Etats qui partici , 
pent à la Convention internationale du 23 
octobre 1924. 

L e Gouvernement suisse se charge de re
cueillir et de notifier les ad hésions et les ra-
tifications. 1 

En foi de quoi, Jes Plénipotentiaires ci-dessus 
et Ie Délégué de la Commission de Gouverhe
ment du Territoire du Bassin de la Sarre önt 
signé Je présent Acte. 

Fait à Berne, Ie deux septembre mil nJuf 
cen t trente-deux, en un seul exemplaire, 9ui 
restera déposé dans les Archives de la 
Confédération Suisse et dont une expédi t ion 
authentique sera remise à chacune des P arties. 

Pour l ' Allernagne: 
Powr l' A utriche: 

Dan1.-wort. 
Hoffinger. 
Dr. F. J elinek. 

Pour la B elgique: E. du Bois. 
Pour la B ulgarie : D. Mikoff. 
Pour le Danema1·k: E. H. Schaak. 
Pour la Ville libre de Dantzig: 

Pour l' Estonie : 
Pour la France : 
Pour la Hongrie : 
P our l' I talie : 
Pour la Lettonie: 
P our le Liechtenstein : 
P ou,· l e Luxembourg: 
Pour la N orvège: 
Pour les Pays-B as: 

J. de Modzelewski . 
A . Schmidt. 
H . de Marcilly. 
Dr. Nánássy. 
G. Marchi. 
J. Klavins-Ellansky. 
E. Beek. 
Jules El ter. 
H ersleb Birkel and. 

W . Doude v·. Troost-
wijk. 

Pour la P ologne: J. de Modzelewski. 
P our la Roumanie: Victor Statesco. 
Pou,· la Suède : Kurt A. Belfrage. 
Pour la Suisse: Hunziker. 
Pour la T chécoslovaquie: 

Dr. Procházka. 
Pou,· la J'urquie: Nedim VeyseL 
Pour la Y ougoslawie : Dr. D. Markovic. 
Pou,· la Commission de Gouvernement dit T er-

ritoire du Bassin de la Sarre : 
T. Courtilet. 

Ver t a I ing. 

AKTE tot aanvidling van het op 28 October 
1924 te B ern geteekende internationaal 
verdrag omt,·ent het go ed eren vervoer per 
spoorweg. 

Duitschland, Oostenrijk, België, Bulgarije, 
Denemarken, de Vrije Stad Danzig, Estland, 
Franhijk, Hongarije, Ital+ë, Letland, Liech
tenstern , Luxembourg, Noorwegen, Nederla nd , 
Polen, Roemenië, Zweden , Zwi tserland, Tsje
choslowakije, Turkije en Zuidslav ië, in over
weging nemende 

dat de huidige financieele en economische 
toestand het noodzakelijk maken de overgangs
bepalingen, welke het onderwerp uitmaken 
van hoofdstuk II van het protocol van onder
tee ke ni ng van het internationaal verdrag van 
23 October 1924 omtrent het goederenvervoer 
pe r spoorweg, te handhaven, 

dat, krachtens bedoeld protocol, die over
gangsbepalingen den l sten October 1932 een 
einde zu ll en nemen, 

dat het derhalve noodzakelijk is genoemde 
overgangsbepalingen te handhaven tot de in
werkingtreding van den tekst, die in de aan, 
staande conferentie tot herziening van ge
noemd internationaal verdrag zal worden 
vastgesteld, 

hebben tot hunne gevolmachtigden benoemd, 
te weten: 

(zie we namen der gevolmachtigwen in den 
Franschen tekst van de aanvullende akte) 

die, in tegenwoordigheid en onder deelne
ming van den gedelegeerde van de R egee
ringscommissie van het Saargebied, na el
kander hunne in goeden en behoorlijken vorm 
bevonden volmachten te hebben medegedeeld, 
het volgende zijn overeengekomen: 

I. De termijn van vier jaren, vastgesteld 
bij de overgangsbepalingen, di e het onder
werp uitmaken van Hoofdstuk II van het on
derteekeningsprotocol van het internationaal 
verdrag van 23 October 1924 omtrent het 
goederenvervoer per spoorweg, wordt van 1 
October 1932 af verlengd tot het tijdstip, 
waarop in werking zal treden de tekst, die 
in de aanstaande conferentie tot herz iening 
van het internationaal verdrag omtrent het 
goederenvervoer per spoorweg zal worden 
vastgesteld. 

II. Gezien het spoedeischende karakter van 
deze aangelegenheid en de gewichtige belan
gen, die hierbij betrokken zijn, zal deze akte 
tusschen de Staten, die haar hebben bekrach
tigd, in werking treden tien dagen na den 
datum, waarop de Zwi tsersche Bondsregeering 
den betrokken Regeeringen zal hebben mede-
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gedeeld, dat de bekrachtigingsoorkonden zijn 
neergelegd. 

Deze akte blijft tot 15 September 1932 voor 
onderteekening openstaan en na dezen datum 
voor toetreding van de Staten, welke deel
nemen aan het internationaal verdrag van 23 
October 1924. 

De Zwitsersche R egeering neemt op zich de 
toetredingen en de bekrachtigingen in ont
vangst te nemen en daarvan aan de betrok
ken Regeeringen mededeeling te doen. 

Ter oorkonde waarvan de hierboven ge
noemde gevolmachtigden en de gedelegeerde 
van de Regeeringscommissie van het Saarge
bied deze a kte hebben onderteekend. 

Gedaan te Bern, den tweeden September 
negentienhonderd twee en dertig, in een enkel 
exemplaar, dat zal blijven bewaard in de ar
chieven van den Zwitserschen Bond en waar
van een gewaarmerkt afschrift zal worden 
toegezonden aan ieder der Partijen. 

(Volgen de onderteekeningen.) 

s. 585. 

10 NovC1nber 1933. BESLUIT tot aanwijzing 
overeenkomstig artikel 170 der hooger
onderwijswet van de stichting " Leidsch 
Universiteits-Fonds", gevestigd te L eiden, 
a ls bevoegd om bij de faculteit der wis
en natuurkunde aan de Rijksuniversiteit te 
L eiàen een bijzonderen leerstoel te vesti 
gen in de algemeene plantkunde. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 18 
September 1933, n°. 3470 III, afdeeling Hoo
ger Onderwijs ; 

Gelet op de artikelen 170-172 der hooger
onderwijswet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
31 October 1933, n°. 30); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 6 November 1933, n°. 
4386, afdeeling H ooger Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
de stichting " Leidsch Universiteits-Fonds", 

gevestigd te L ei.den, aan te wijzen als bevoegd 
om bij de faculteit der wis- en natuurkunde 
aan de Rijksuniversiteit te L eiden een bij
zonderen leerstoel te vestigen, opdat door 
den daarvoor te benoemen hoogleeraar onder
wijs wordt gegeven in de a lgemeene plant
kunde . . 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoer ing 
van dit besluit, dat in het Staatsblad zal wor
den geplaatst, en waarvan afschrift zal wor
den gezonden aan den Raad van State. 

H et Loo, den l0den November 1933. 

WILHELMINA. 
De M inister van Onderwijs, 
K unsten en Wetenschappen, 

Marcha1tt. 
( Uitgeg. 24 N ovC1nber 1933.) 

s. 586. 

10 N overnbe,· 1933. BESLUIT, betreffende 
indeeling van Departementen. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op het rapport van den Raad van Ministers 

van 25 September 1933, n°. 438, Kabinet 
M.R.; 

Den Raad van State gehoord (a dvies van 
24 October 1933, n°~:....· ..c3_7,_),_· - - - - --- - ---1 

Gelet op het na 
van Ministers van 
Kabinet M.R.; 

Gelet op artikel 
H ebben goedgev1 

palen: 
I . De zorg voor 

meting van scheper 
der het Hoofd van 
nanciën, wordt ove 
van het Departeme• 

II. Alle bevoegè 
welke het onder I I 
fen en bij bestaar 
aan Onzen Minister 
dragen, gaan over 
Waterstaat. 

III. De Minister 
wijzingen en andere 
in werking treden 
eenig Koninklijk b 
van Financiën zijn B 
fende het onder I 1 
den geacht te zij n 
Minister van Wateii 

IV. Bij de uitvo€ 
betreffende het ond, 
waarin de Minister · 
nisterie van Financi 
van het Rijk is opge 
den vertegenwoordiE 
van W aterstaat of h, 
staat. 

V. Dit besluit trt 
gang van 1 J anuari 

Onze Ministers, H 
ten van algemeen be 
uitvoering van dit 
Staatsblad zal worde 
afschrift zal worden 
van State. 

Het Loo, den l0de, 

De M i, 
Ministe 

Voorzitter v an < 

s. 587. 

H 
( Uitgei 

10 Novernb,e,· 1933. 
ging van een besh 
Wethouders der g< 
10 Maart 1933, n° 
Comire van de Mi, 
·rnond toestemming 
aanleggen en houd 
band met een win! 

Wij WILHELMINA 
Op de gemeenschap 

onze Ministers van Jus 
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sche Zaken van den 23 September 1933, 2de hadden behooren te verklaren om op het 

677 1933 

Afdeeling A, n°. 812 en van 26 September loterij-verzoek te beschikken; 
1933, n°. 17082, afdeeling Binnenlandsch Be- Overwegende, dat derhalve het besluit van 
stuur, tot vernietiging van een besluit van Burgemeester en Wethouders van Roermond, 
Burgemeester en Wethouders der gemeente voorzoover dit betreft de bovenbedoelde drie 
R oermond dd. 10 Maart 1933, n°. 8571 , waar- verlotingen, in strijd is met artikel 3 der 
bij aan het Comité van de Middenstandsweek Loterijwet 1905 ; 
te Ro ermond toestemming werd verleend tot Gelet op de artikelen 185 en 192 der Ge-
het aanleggen en houden van loter ijen in ver- meentewet; 
band met een winkelweek, welk besluit bij Den Raad van State gehoord (advies van 
Ons besluit van 19 Mei 1933, n°. 34, werd 17 October 1933, n°. 28); 
geschorst; Gelet op het nader rapport van Onze voor-

Overwegende, dat het genoemde besluit van noemde Ministers van 31 October 1933, 2de 
Burgemeester en Wethouders van Roennond Afdeeling A , n°. 818 , en van 6 November 
betrof een z.g. knikkerwedstrijd en een drie- 1933, n°. 20818, afdeeling Binnenlandsch Be-
tal verlotingen ; stuur; 

Overwegende, dat niet voldoende is koll/en Hebben goedgevonden en verstaan: 
vast te staan , of bedoelde knikkerwedstrijd, genoemd besluit van Burgemeester en Wet-
waarbij het publiek moest raden het aantal houders van R oer,nond, voorzoover dit betreft 
knikkers, dat zich bevond in zakjes die in l de de meerbedoelde drie verlotingen, te vemie-
etal ages van verschillende winkels waren tien- t igen wegens strijd met de wet. 
toongesteld, terwijl aanvankelijk het geschatte Onze Ministers van Justitie en Binnenland-
aantal moest worden vermeld op voor den sche Zaken zijn, ieder voor zooveel hem be-
prijs van drie cent per stuk bij de deelnemen- treft, belast met de uitvoering van dit be-
de winkeliers te verkrijgen biljetten, al dan slui t, hetwelk in het Staatsblad zal worden 
niet moet worden beschouwd als een lotrrij geplaatst en waarvan a fschrift zal worden ge-
in den zin der Loterijwet 1905, en dat daar- zonden aan den R aad van State. 
om in het midden dient te worden gelaten[ of H et Loo den l0den November 1933. 
de toestemming daarvoor door B urgemeester ' 
en Wethouders van Roermond al dan nieii in WILHELMINA. 
strijd met voornoemde wet is verleend ; De Minister van Justitie, van Sch a ik. 

Overwegende, dat bij de drie bovenbedoeîde De Ministe,· van B innenlandsche Zaken, 
verlotingen, welke in het tijdvak van 12~tot J A d W · 1 d 
en met 21 Mei 1933 zouden worden gehou en, · · e 

I 
e. 

door de aangesloten winkeliers en mid en- (Uitgeg. 21 Novemb er 1933.) 
standers beschikbaar gestelde prijzen zou~en 
worden verloot onder de houders van lions S. 588. 
(ieder kooper ontving voor elke 50 cent, die 
hij voor aankoop besteedde, gratis één bon, 
voor welke bons de winkeliers aan het Comité 
één cent per stuk zouden betalen) met dien 
verstande, dat in elk der verlotingen de ~rij
zen gezamenlijk geen grootere waarde zoutll en 
mogen hebben dan éénhonderd gulden; 

Overwegende, dat bedoelde verlotingen val
len onder het begrip loterij, a ls in de Loterij
wet 1905 bedoeld; 

Overwegende, dat die verlotingen echter. 
zooals ook duidelijk uit de daarop betrekking 
hebbende circulaire blijkt, in de eerste plaats 
met het oog op de financieele belangen !der 
aangesloten winkeliers en middenstanders 1wa
ren opgezet, en dat zij dus niet geacht kon
den worden uitsluitend te strekken tot een der 
in artikel 3 der genoemde wet bedoelde doel
einden ; 

Overwegende, dat daaraan niet afdoet, dat 
het batig saldo dier verlotingen - dat u jter
a ard in verhouding tot den omzet der winke-
1 iers van geringen omvang zou zijn - aan een 
Fonds tot bestrijding der tuberculose zoude 
worden uitgekeerd; 

0. verwegende; dat er overigens tusschen de 
betrokken drie opeenvolgende verlotingen een 
zoo nauw verband bestond, dat moet wo, den 
aangenomen, dat het hier in wezen gold één 
loterij, waarin de gezamenlijke waarde der 
prijzen meer zou bedragen dan éénhonderd 
gulden, met meerdere trekkingen, zoodat Bur
gemeester en Wethouders van Roermond zich 
in verband met de in meergenoemd artikel 
neergelegde competentie-regeling onbevoegd 

13 Novembe,· 1933. BESLUIT, houdende wij
ziging van artikel 64 van het R adio
reglement 1930. 

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

Binnenlandsche Zaken van 7 October 1933, 
n°. 11 , Hoofdbe·stuur der Posterijen, Telegra
fie en Telefonie; 

Gelet op artikel 3ter van de Telegraaf- en 
Telefoonwet 1904 (Staatsblad n° . 7), zooals 
deze laatstelijk is aangevuld en gewijzigd bij 
de wet van 12 Mei 1928 (Staatsblad n°. 169); 

Gelet op het Radio-reglement 1930, vastge
steld bij Koninklijk besluit van 9 Mei 1930 
(Staatsblad n°. 159) , zooals dit laatstelijk is 
aangevuld en gewijzigd bij Koninklijk besluit 
van 22 April 1933 (Staatsblad n°. 223); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
24 October 1933, n°. 36); 

Gezien het n ader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 7 November 1933, n°. 
4, Hoofdbestuur der Posterijen, Telegrafie en 
Telefonie; 

H ebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. I . Artikel 64 van het Radio-regle
ment 1930 wordt gelezen als volgt: 

" Art . 64. 1. Het is verboden te hebben of 
te gebruiken een ontvanginrichting, die voor
zien is van een of meer geleidingen, dienende 
als antenne, welke inrichting of geleidingen 
belemmeren den aanleg, de instandhouding of 
de exploitatie onderscheidenlijk het gebruik 
van voor het openbaar verkeer bestemde tele-
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grafen en telefonen en daarmede door den 
Minister gelijk te stellen radio-electrische in
richtingen, van telegrafen en telefonen, be
doeld in artikel 13 der Telegraaf. en Tele
foonwet 1904 (Staatsblad n°. 7) of van inrich
tingen, bedoeld in artikel 3ter dier wet, in
dien de aanleg en het gebruik daarvan van 
Rijkswege geschiedt. 

2. Voorzieningen ter opheffing of ter voor
koming van belemmeringen, bedoeld in het 
eerste lid van dit artikel, geschieden op kosten 
van dengene te wiens name de ontvanginrich
ting te boek staat. 

3. Onverminderd het bepaalde in het eerste 
lid van dit artikel is het verboden te hebben 
of te gebru iken een ontvanginrichting, die 
hinderl ijke str aling door de antenne kan ver
oorzaken. Als ontvanginrichtingen, die hin
derlijke straling kunnen veroorzaken, worden 
aangemerkt die, waarmede kan worden op
gewekt een hoogfrequente spanning van 50 
millivolt of meer aan een serieschakeling van 
een capaciteit van 200 micromicrofarad, een 
weerstand van 25 ohm en een zelfinductie van 
20 microhenry geschakeld tusschen de anten
necontacten onderling of tusschen eenig an
tennecontact en het aardcontact van de ont
vanginrichting. 

H et in dit lid gestelde verbod geldt niet 
voor houders van ontvanginrichtingen met be
trekking tot inrichtingen, welke zij voor of 
op 28 Februari 1934 in gebruik of ten ge
bruike gereed aanwezig hebben. 

4. De houder van de ontvanginrichting is 
voorts verplicht: 

a. de door of namens den Minister met be
trekking tot de inrichting en antenne verlang
de voorzieningen te treffen ; 

b. de door den Directeur-Generaal aan te 
wijzen ambtenaren, voorzien van een legiti
matiebewijs, in de gelegenheid te stellen de 
inrichting te onderzoeken en kennis te nemen 
van alles wat daarmede verband houdt. 
· 5. De Minister kan in bijzondere gevallen, 

te zijner beoordeel ing: · 
a. ontheffing verleenen van de in dit ar

t ikel gestelde bepalingen, zoo noodig onder 
door hem te stellen voorwaarden ; 

b. het verbod, bedoeld in het derde lid van 
dit artikel, ten bate van eene onbelemmerde 
rad io-ontvangst, ook van toepassing verklaren 
op ontvanginrichtingen, welke voor of op 28 
Februari 1934 in gebruik of ten gebruike ge
reed aanwez ig zijn." 

Art. Il. D it besluit treedt in werking op 1 
Maart 1934. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden 
aan den Raad van State en aan de Algemeene 
Rekenkamer. 

Het Loo, den 13den November 1933. 

WILHELMINA. 

De M iniste,· van B innenlandsche Zaken, 
J . A. tl e W i I tl e. 

(Uitgeg. 28 Novembe,· 1933.) 

s. 589. 

13 Novmnbe,· 1933. BESLUIT, houdende de 
bepaling, dat voor toelating tot een der 
examens ter verkrijging van certificaten, 
als bedoeld in Artikel 10 van het Alge
meen R eglement betreffende de Radio
berichtgeving, behoorende bij het Interna
t ionaal Verdrag betreffende de Verre
berichtgeving (Madrid 1932), examengeld 
verschuldigd is. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
In aanmerking nemende, dat het wensche

lijk is het Besluit van 10 December 1928 
(St·aatsblad n° . 455) in overeenstemming te 
brengen met de bepalingen, welke, te rekenen 
van 1 Januari 1934, voor de internationale 
verreberichtgeving gelden; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 18 September 1933 
n°. 6 Hoofdbestuur der Posterijen, Telegrafie 
en Telefon ie; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
3 October 1933, 11°. 35) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 7 November 1933, n° . 
5, Hoofdbestuur der Posterijen , Tel egrafie en 
Telefonie; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
met intrekking van Ons besluit van 10 De

cember 1928 (Staatsblad n°. 455) te bepalen: 
Art. 1. Voor iedere toelating tot een der 

examens ter verkrijging van certificaten als 
bedoel d in Artikel 10 van het A lgemeen 
Reglement betreffende de Radioberichtgeving, 
behoorende bij het te Madrid gesloten Inter
nationaal Verdrag betreffende de Verrebe
richtgev ing, wordt, onder nader door den 
Directeur-Generaal der Posterijen, T elegrafie 
en Telefonie vast te stellen voorwaarden, een 
som betaald als hieronder is aangegeven: 

a. voor het examen ter verkrijg ing van een 
ce rtificaat voor radiotelegrafist der l ste of 
2de klasse .......... .. ... . .......... 10 gulden; 

b. voor het examen ter verkrij-
g ing van een bijzonder certi ficaat 10 gulden; 

c. voor het examen ter verkrij-
g ing van een a lgemeen of beperkt . 
certificaat voor radiotelefonist ... 5 gulden. 

2. Dit besluit treedt in werking op 1 J a
nuari 1934. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan een afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State. 

H et Loo, den 13den November 1933. 
WILHELMINA. 

De M iniste,· van Binnenla.ndsche Zaken, 
J. A. tl e W i 1 tl e. 

( Uitge g. l De.ce11,be1· 1933.) 

s. 590. 

13 November 1933. BESLUIT tot w1Jz1gmg 
van het R eglement-Centrale-Commissie 
1933 (Uitvoe ring van artikel 27, 1 id 1 en 
5, der Landbouw-Crisiswet 1933). 

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

E conomische Zaken van den 12 October 1933, 
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n° . 15832, Directie van den Landbouw, lf- met ingang van 1 September 1933 het R.K. 
deeling II; 1 gymnasium van de Onderwijsstichting St. Eer-

Gezien artikel 27, lid 1 en 5 der Landbo11.w- nardinus te Heerl en, voor een tijdvak van zes 
Crisiswet 1933 en het Reglement-Centr~le- jaren aan te wijzen als bevoegd om, met in-
Commissie 1933; achtneming der desbetreffende wettelijke voor-

Gehoord de Centrale Commissie, bedoeld in schriften, aan haar leerlingen, die het ondei·-
artikel 27 der La'ndbouw-Crisiswet 1933 (r d- wijs tot aan het einde hebben bijgewoond, een 
vies van den 6 October 1933, n°. 61); getuigschrift van bekwaamheid tot universi-

Gehoord den Raad van State (advies J an taire studiën af te geven, dat met het getuig-
den 24 October 1933, n° . 46); schrift, in artikel 11 der hooger-onderwijswet 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor- vermeld, wordt gelijkgesteld. 
noemden Minister van den 7 November 19

1

33, Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
n° . 16302, Directie van den Landbouw, Ä.I f- Wetenschappen is belast met de uitvoering 
deeling II; van dit besluit, dat in het Staatsblad zal wor-

Hebben goedgevonden en verstaan: den geplaatst en waarvan afschrift zal wor-
te bepalen: den gezonden aan den Raad van State. 
Art. 1. In het Reglement-Ce~t~a~e-Com~is- Het Loo, den 15den November 1933. 

sie 1933 worden de volgende w1Jz1gmgen aan- WILHELMINA. 
gebracht: 1 

·r. In artikel 1 wordt vóór den tweeden 
regel van onderen ingevoegd: ,,een verte~en
woordiger der drie landàrbeidersorganisatie~"; 

II. Artikel 3 wordt gelezen als volgt: ,JDe 
leden der Centrale Commissie, die niet amlbts
halve lid zijn, worden benoemd voor een dr' or 
Ons te bepalen tijdvak" ; 

III. In artikel 6 wordt in plaats van " 1n" 
gelezen: ,,en/of". 

2. Dit besluit treedt in werking met in
gang van den tweeden dag na dien van zijne 
afkondiging. 1 

Onze Minister van Economische Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, ~et
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en in afschrift zal worden gezonden aan en 
Raad van State. 

Het Loo, den 13den November 1933. 
WILHELMINA. 

De Ministe,· van Economische Zake , 
T . J. Vers c huur. 

( Uitgeg. 8 December 1933.) 

s. 591. 

14 Novembe,· 1933. BESLUIT, houdende be
paling van den dag van inwerkingtred ng 
van de Omzetbelastingwet 1933 (Star ts
blad n°. 546). 

lnwe,·kingtreding 1 Janum·, 1934 . 

s. 592. 

15 Novembe1· 1933. BESLUIT tot aanwij~ing 
overeenkomstig artikel 157 der hoo[er
onderwijswet van het R.K. gymnas_f m 
van de Onderwijsstichting St. Bernard1 us 
te H eerlen . . 

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

Onderwijs, Kunsten en "\,Vetenschappen va11 10 
Augustus 1933, n°. 9936_III, afdeelmg Vç?r
bereidend l;Iooger en Middelbaar OnderwH~; 

Gelet op artikel 157 der hooger-ondenÎ JJS-
wet; . 

Den Raad van State gehoord (advies "[ an 
31 October 1933, n° . 31); 

Gelet op het nader rapport van Onzen vl or
noemden Minister van 9 November 1933, n°. 
15176, afdeeling V~rbereidend H.oo .. ger en 
Middelbaar Onderw1Js; 

Hebben goedgevonden en verstaan; 

_J_ 

s. 593. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

Marchant. 
(Uitgeg. 28 November 1933.) 

16 Nov emb er 1933. BESLUIT tot hernieuw
de aanwijzing overeenkomstig artikel 157 
der hooger-onderwijswet van de afdeeling 
gymnasium van het R. K . lyceum te Alk-
1naar. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappe_n van 19 
Augustus 1933, n°. 9684 III, afdeeling Voor' 
bereidend Hooger en Middelbaar Onderwijs;· 

Gelet op artikel 157 der hooger-onderwijs
wet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
31 October 1933, n°. 32); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 9 November 1933, n°. 
15179, Afdeeling Voorbereidend Hooger en 
Middel baar Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met ingang van 1 September 1933 de af

deeling gymnasium van het R.K. lyceum te 
Alkmaar van de "Stichting R.K. lyceum on
der bescherming van den Heiligen Petrus 
Canisius", aldaar, opnieuw voor een tijdvak 
van zes jaren aan te wijzen als bevoegd om, 
met inachtneming der desbetreffende wette
lijke voorschriften aan haar leer! ingen, die 
het onderwijs tot aan het einde hebben bij
gewoond, een getuigschrift van bekwaamheid 
tot universitaire studiën af te ·geven, dat met 
het getuigschrift, in artikel 11 der hooger
onderwijswet vermeld, wordt gelijkgesteld. 

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

Het Loo, den 16den November 1933. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

Marchant. 
(Uitgeg. 28 No vembe,· 1933.) 
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17 N ovenibe,· 1933. WET tot regeling van 
den invoer van overhemden en zakdoeken. 

Wij WILHELMINA, enz .. .. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat door Ons bij besluit van 28 Juni 1933 
N°. 35 (Nede1·lanth!che Staatscourant van 3Ó 
Juni 1933, N°. 126) ingevo lge a rtikel 2 der 
,.Crisisinvoerwet" 1931 (Staatsblad n°. 535) 
de invoer van overhemden, alsmede van zak
doeken, wederom aan een tijdelijke beperking 
is onderworpen en dat arti kel 3 van genoemde 
wet voorschrijft dat in zoodanig geval een 
voorstel van wet tot voorziening van het in 
dat besluit geregeld verbod van invoer zal 
worden gedaan ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1 °. ,,invoer", invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 

2°. ,,Onze Minister", de Minister van Eco
nomische Za ken ; 

3°. ,.Overhemden", overhemden a l dan niet 
met vasten boord. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 12 maan
den aanvangende 1 Juli 1933 en eindigende 
30 Juni 1934 af woveel eerder als door Ons 
op voordracht van Onzen Minister zal worden 
bepaald, is de invoer uit ieder land verboden 
van: 

a. overhemden, voorzoover deze meer be
draagt dan 100 ten honderd van de waarde 
van hetgeen gemiddeld gedurende de jaren 
1930 en 1931 van die goederen uit dat land 
is ingevoerd; 

b. zakdoeken, voorzoover deze meer be
draagt dan 90 ten honderd van de waarde 
van hetgeen gemiddeld gedurende de jaren 
1930 en 1931 van die goederen uit dat land is 
ingevoerd. 

2. Boven de ingevolge het vorig lid vast
gestelde hoeveelheden kunnen door of van
wege Onzen Minister, op grond van bijzondere 
omstandigheden, bijzondere vergunningen tot 
invoer dier goederen worden verleend. 

3. 1. Gedurende het in het vorig artikel 
genoemde tijdvak zal de invoer der aldaar 
genoemde artikelen niet zijn toegestaan, tenzij 
daarbij wordt overgelegd eene daartoe door 
of vanwege Onzen Minister afgegeven vergun
ning. 

2. Door Ons worden op voordracht van 
Onzen M inister regelen gesteld betreffende 
de voorwaarden, krachtens welke, en de wijze, 
waarop eene vergunning, als in het vorig lid 
bedoeld , wordt verstrekt, alsmede betreffende 
de vaststelling van bedragen, welke ter be
strijding van kosten, aan de uitvoering van 
dat besluit verbonden, aan belanghebbenden 
worden in rekening gebracht. 

3. In een besluit, als in het vorig lid be
doeld, kan aan Onzen Minister bevoegdheid 
worden verleend, nadere voorschriften vast te 
stellen ten aanzien van in dat besluit gestelde 
regelingen, a lsmede om op grond van bijzon
dere omstandigheden daarvan en van het be
paalde in het eerste lid, afwijkingen toe te 
staan. 

4. Een besluit, a ls in di t artikel bedoeld, 

wordt in de N ede,·larulsche Staatscourant be
kend gemaakt. 

4. 1. Voor de toepassing dezer wet stelt 
Onze Minister bepalingen vast betreffende het 
leveren van bewijs van herkomst van ten in
voer aangegeven goederen. 1 

2. Invoer, in strijd met het bepaalde krach
tens het vorig I id, is verboden . 

5. 1. Hij , die opzettelijk goederen invoert 
in strijd met het bepaalde in de artikelen 2, 
3 en 4, wordt gestraft met gevangenisstraf van 
ten hoogste 6 maanden of geldboete van ten 
hoogste f 10,000, terwijl de goederen, waar
mede of ten aanzien waarvan de overtreding 
plaats had , kunnen worden verbeurd ver
klaard. 

. 2. Met dezelfde straffen wordt gestraft hij , 
d,e eemg goed verkoopt, te koop aanbiedt, af
levert of ten verkoop of ter aflevering in 
voorraad heeft, waarvan hij weet, dat het is 
ingevoerd in strijd met een verbod krachtens 
het bepaalde in de artikelen 2, 3 en 4. 

3. De feiten, strafbaar gesteld bij deze wet 
worden als misdrijven beschouwd. ' 

6. Met het opsporen van feiten , strafbaar 
gesteld bij deze wet , zijn , beha] ve de bij of 
krachtens arti kel 141 van het W etboek van 
Strafvordering aangewezen personen, belast 
alle ambtenaren van Rijks- en Gemeente
poli t ie, zoomede de ambtenaren der invoer
rechten en accijnzen. 

7. Op feiten , vallende in eene strafbepa
ling dezer wet, zijn niet van toepassing de 
strafbepa] ingen, voorkomende in de wetten 
betreffende de invoerrechten en accijnzen. 

8. Met betrekking tot de in en krachtens 
deze wet gegeven voorschriften zijn de artike
len 5, 6 en 7 der "Cris isinvoerwet" 1931 
(Staatsblad O 535) van overeenkomstige 
toepassing. 

9. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op d ien der a fkondi 
ging. 

Lasten en bevel en, enz. ; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 17den 

November 1933. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken, 

s. 595. 

T. J . V e r s c h u u r. 
(Uitgeg. 12 Janua,·i 1934.) 

17 N ov,enibe,· 1933. WET tot regeling van 
den invoer van porsele in, fijn en sanitair 
aardewerk en van muur- en '\Vandtegels. 

Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten : 
A lzoo Wij in overweging genomen hebben , 

dat door Ons bij besluit van 26 Juli 1933, 
N°. 23, (Nederlanth!che Staatscourant van 28 
Juli 1933, N°. 146), ingevolge artikel 2 der 
,,Crisisinvoerwet" 1931 (Staatsblad N'0 • 535) 
de invoer van porselein, fijn en sanitair aarde
werk en van muur- en wandtegels wederom 
aan een t ijdelijke beperking is onderworpen 
en dat artikel 3 van genoemde wet voor
schrijft, dat in zoodanig geval een voorstel 
van wet tot voorziening van het in dat be
sluit geregeld verbod van invoer zal worden 
gedaan; 

Zoo is het, dat Wij , den R aad van State, enz. 
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AI' t. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1. ,,invoer", invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 

2. ,,Onze Minister", de Minister van Eco-
nomische Zaken. 1 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 6 maan
den, aanvangende 1 Augustus 1933 en eirtdi
gende 31 Januari 1934 of zoo veel eerder lals 
door Ons op voordracht van Onzen Mini~ter 
zal worden bepaald, is de invoer uit iecler 
land verboden van: 

a. porselein (wit, gekleurd, gedecore~rd, 
bedrukt of beschildel'd) , voor zoover deze meer 
bedraagt dan 90 ten honderd van hetgeen ge
middeld per 6 maanden in de jaren 19!28, 
1929 en 1930 van die goederen uit dat land is 
ingevoerd, naar de waarde berekend ; 

b. fijn aardewerk (wit, gekleurd, gedeco
reerd, bedrukt of beschilderd, met uitzonde
ring van sanitair aardewerk), voor zoover dèze 
meer bedraagt dan 75 ten honderd van Het
geen gemiddeld per 6 maanden in de ja1en 
1929 en 1930 van die goederen uit dat 11nd 
is ingevoerd, naar de waarde berekend; 

c. sanitair aardewerk, voor zoover deze 
meer bedraagt dan 85 ten honderd van Het
geen gemiddeld per 6 maanden in de ja~en 
1928, 1929 en 1930 van die goederen uit 1at 
land is ingevoerd, naar het gewicht berekend ; 

d. muur- en wandtegels (verglaasd of n;,et 
gekristalliseerde glazuren), voor zoover deze 
meer bedraagt dan 60 ten honderd van h1et
geen gemiddeld per 6 maanden in de ja~en 
1928, 1929 en 1930 van die goederen uit dat 
land is ingevoerd, naar de waarde berekend. 

2. Boven de ingevolge het vorig lid v~st
gestelde hoeveelheden kunnen door of van
wege Onzen Minister, op grond va n bijzond1re 
omsta ndigheden, bijzondere vergunningen fot 
invoer dier goederen worden verleend. 

3. 1. Gedurende het in het vorig a rtikel 
genoemde tijdvak zal de invoer der a ld~ar 
genoemde artikelen niet zijn toegestaan, tenzij 
daarbij wordt overgelegd eene daartoe door lof 
vanwege Onzen Minister afgegeven vergunning. 

2. Door Ons worden op voordracht ven 
Onzen Minister regelen geste ld betreffende 
de voorwaarden, krachtens welke, en de wijze, 
waarop eene vergunning, in het vorig liid 
bedoeld wordt verstrekt, alsmede betreffende 
de vas~telling van bedragen, welke ter 9e
strijding van kosten, aan de uitvoering van 
dat besluit verbonden, aan belanghebbenden 
worden in rekening gebracht. 1 

3. In een besluit, als in het vorig lid öe
doeld kan aan Onzen Minister bevoegdheid 
word~n verleend, nadere voorschriften vast !te 
stellen ten aanzien van in dat besluit gestelcle 
regelingen, alsmede op grond van bijzop
dere omstandigheden daarvan en van h et Öe
paalde in het eerste lid, afwijkingen toe te 
staan. f 

4. E en bes] uit, als in di t artikel bedoeld, 
wordt in de N ederlandsche Staatscourant be-
kend gemaakt. 1 

4. 1. Voor de toepassing dezer wet stelt 
Onze Minister bepalingen vast betreffende ~et 
leveren van bewijs van herkomst van ten m-
voer aangegeven goederen. 1 

2. Invoer, in strijd met het bepaalde kracµ-
tens het vorig lid , is verboden. 1 

5. 1. Hij , die opzettelijk goederen invoert 
in strijd met het bepa"alde in de artikelen 2, 
3 en 4, wordt gestraft met gevangenisstraf van 
ten hoogste 6 maanden of geldboete van ten 
hoogste f 10,000, terwijl de goederen, waar
mede of ten aanzien waarvan de overtreding 
plaats ha d, kunnen worden verbeurd ver
klaard. 

2. Met dezelfde straffen wordt gestraft hij , 
di e eenig goed verkoopt, te koop aanbiedt, af
levert of ten verkoop of ter aflevering in 
voorraad heeft, waarvan hij weet , dat het is 
ingevoerd in strijd met een verbod krachtens 
het bepaalde in de artikelen 2, 3 en 4. 

3. De feiten, strafbaar gesteld bij deze wet, 
worden als misdrijven beschouwd. 

6. Met het opsporen van feiten, strafbaar 
gesteld bij deze wet, zijn, behalve de bij of 
krachtens artikel 141 van het Wetboek van 
Strafvordering aangewezen personen, belast 
alle ambtenaren van Rijks- en Gemeente
politie, zoomede de ambtenaren der invoer 
rechten en accijnzen. 

7. Op feiten, vallende in eene strafbepa
ling dezer wet, zijn niet van toepassing de 
strafbepal ingen, voorkomende in de wetten 
betre ffende de invoerrechten en accijnzen. 

8. Met betrekking tot de in en krachtens 
deze wet gegeven voorschriften zijn de artike
len 5, 6 en 7 der "Crisisinvoerwet" 1931 
(Staatsblad N °. 535) van overeenkomstige 
toepassing. 

9. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op di en der afkondi 
g ing. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten Pal e ize het Loo, den 17den 

November 1933. 
WILHELMINA. 

De M inis ter van Econo1nische Zaken, 

s. 596. 

T. J. V ers c h uur. 
(Ui tgeg. 12 Januari 1934.) 

17 November 1933. WET tot wijzi g ing der 
Crisisinvoerwet. 

Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat de wenschelijkhe id is gebleken van eenige 
aanvullingen en wijzigingen in de Crisisinvoer
wet 1931, Staatsblad N°. 535; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. I. In artikel 1 der Crisisinvoerwet 

1931, Staatsblad N°. 535 wordt ingelascht een 
nieuwe eerste alinea, 1 uidende: 

"1 °. Onder "Onze Minister", Onze Minister 
met de uitvoering van deze wet belast ; " Sub 
1°. en 2°. worden onderscheidenlijk Sub 2° . 
en 3°. 

Art. II. In artikel 2, lid 1, vervallen de 
woorden "van Arbeid , H andel en Nijverheid" 
en worden tusschen de woorden "goederen" en 
,,uit ieder land" ingevoegd de woorden "her
komstig of van oorsprong" ; in plaats van het 
gedeelte volgende op de woorden " hooger wu 
zijn dan een bedrag" wordt gelezen: ,,hetwelk 
tot een gedurende een voorafgaand tijdvak 
aan soortgelijke goederen uit dat land inge
voerd bedrag in eene door Ons te bepalen 
verhouding staat". 
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a l id 1 wordt toegevoegd een n ieuw lid 2 , 
l uidende als volgt: 

"2. Bij een beslui t, a ls in het vor ig lid 
bedoeld, kan Onze M inister worden gemach
t igd om boven de ingevolge het vorig lid 
bepaalde contingenten bijwndere contingenten 
vast te stellen voor den invoer uit bepaal delij k 
door hem aan te wijzen landen. Voor den 
invoer op grond van deze bij zondere contin
genten, kunnen door Onzen M inister voor
waarden worden gesteld, welke dienen ter 
bevorderi ng van normale marktverhoudingen 
binnenslands". 

Lid 2 wordt lid 3, terwijl in den eersten zin 
in p laats van de woorden "het vorig lid" 
word t gelezen "dit artikel", in de plaats van 
,,daarin" wordt gelezen " in de be ide voor
gaande leden". 

L id 3 wordt lid 4, terwij l in plaats van de 
woorden " het eerste l id" wordt gelezen " dit 
artike l" . 

Art. III. In het eerste en tweede li d van 
artikel 4 worden telkens na "herkomst" inge
voegd de woorden "of van oorsprong", terwijl 
in het eerste lid vervallen de woorden " van 
Arbei d, H andel en N ijverheid". 

Art. I V. In plaats van artikel 5 wordt 
gelezen: 

l. Door Onzen l\Iinister kan in ovedeg met 
Onzen Minister van F inanciën worden be
paald, dat en in hoeverre een verbod van 
invoer krachtens het bepaalde in de artikelen 
2 en 4 niet zal gelden voor goederen, welke 
worden ingevoerd met geheele of gedeeltelij ke 
v rijstelli ng van invoerrecht ingevolge een der 
a r ti kelen 14, 15, 16 of 19 der Tariefwet 1924 
(Staatsblad n°. 568) of indien het goederen 
betreft, d ie niet aan invonrecht zijn onder
worpen, met vrijstell ing van statistiek rech t 
ingevolge artikel 3, letter a, b, c, d, e, g, j 
of k der Wet op het Statistiekrecht (Staats
blad 1932, n°. 231), een en ander voor zoover 
aan de voorwaarden voor deze vrijstelli ngen 
wordt voldaan. 

2. I ndien een vrijstelling van een verbod 
van invoer ingevolge het bepaalde in het vor ig 
Jid wordt verl eend, tellen de a ldus ingevoerde 
goederen niet mede voor .de vaststell ing, of de 
krach tens a r t ikel 2 voor eenig land toegelaten 
waarde of hoeveelhe id dan wel het gewicht 
van invoer is bere ikt. 

Art. V. I n a rt ikel 6 vervall en de woorden 
,,van Arbeid, H andel en Nij verhe id". 

Art. VI. In artikel 8, lid 1, worden de 
woorden " waa rvan de in,·oer krachten s het 
bepaalde in de artikelen 2 of 4 verboden is" 
vervangen door " in strijd met het bepaal de 111 

en krachtens de a r t ikelen 2 o f 4". 
De komma achter " invoert" vervalt. 
Aa n het slot van li d 2 wordt in plaats van 

de woorden " in strijd met een verbod krach
tens het bepaalde in de artike len 2 of 4" ge
lezen " in strijd met het bepaalde in en krach
tens de arti kelen 2 of 4". 

Art. VII. In het derde lid van artikel 11 
wordt in p laats van het jaartal " 1935" gele
zen "1938". 

Art . VI II. Deze wet treedt in werking met 
ingang van den dag na dien harer afkond i
g ing. 

L asten en bevelen, enz. 

Gegeven ten Paleize het Loo, den 17den 
ovember 1933. 

WIL HELMINA. 
De Minister van Economische Z aken, 

T. J . V ers c hu ur. 
(Uitgeg. 15 Dec. 1933.) 

s. 597. 

17 Nove1nbe1· 1933. WET tot wettelijke rege
l ing van de huisindustrie. 

Wij WILHELM! TA, enz . ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelij k is, bepalingen vast te stel
len tot bestrijding van de m isstanden in de 
hu isindustrie; 

Zoo is het, dat W ij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. l. Onder "huisarbeid7' verstaat deze 

wet hij algemeenen maatregel van bestuur 
aangewezen werkzaamheden, bestaande in het 
vervaardigen, veranderen, herstell en , versie
ren, afwerken of op andere wijze tot verkoop 
of gebruik geschikt of meer gesch ikt maken 
van voorwerpen of stoffen of het daartoe be
werken van stoffen voor eene ondernem ing in 
open of bes loten ru imten, we lke geen deel u it
maken van die onderneming, een en ander 
voor zoover: 

a. dergelijke voorwerpen of stoffen, nadat 
zij eene bewerking als bovenbedoeld he bben 
ondergaan, in d ie ondernem ing a l dan niet 
11 a verdere bewerking plegen te worden ver
kocht of tegen betaling voor de daaraan ver-
1·ichte werkzaamheden plegen te worden a fge
leverd; 

b. de werkzaamheden niet gesch ieden in 
ru imten, deel uitmakende van eene andere on
derneming die voldoet aan de voorwaarden 
bij dien ~lgemeenen maatregel van bestuur 
gesteld. 

2. Voor de toepassing van het bepaalde in 
deze wet worden werkzaamheden geacht voor 
eene onderneming te zijn ve tTich t, indien het 
hoofd of de bestuurder daarvan of voor hem 
een tusschenpersoon: 

a. hetzij opdracht heeft gegeven tot het 
ve rrichten van die werkzaamheden; 

b. hetzij tot het verrichten van die werk 
zaamheden voorwerpen of stoffen heeft u it
gegeven; 

c. hetzij voonverpen of stoffen, waaraan die 
werkzaamheden zij n verricht, koopt. 

3. Onder "werkgever" verstaat deze wet 
het hoofd of den bestuurder der onderneming, 
waarvoor huisarbeid wordt of is verr icht. 

4. Onde r "tusschen.persoon" verstaat deze 
wet dengene, die voor een werkgeve r a l of niet 
in di ens naam eene handeli ng ve rrich t , a ls 
bedoeld in het tweede l id , onder a, b of c. 

5. Onder "huisarbeider" verstaat deze wet 
ieder, di e hu isarbeid verricht, met uitzonde
r ing van de in het zesde lid bedoelde hulp
arbeiders. 

6. Onder "hulparbeider" verstaat deze wet 
ieder, die voor een huisarbeider a l dan niet 
tegen betaling hu isavbeid verricht of bij dien 
huisarbeid behulpzaam is. 

7. Deze wet verstaat onder: 
a. ,,jeugdige personen" : personen beneden 

18 jaar; 
b. ,,0112e Ministe1·": Onze M inister met de 

u itvoering van deze wet belast; 
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c. ,,dist1·ictshoofd": het bevoegde districts
hoofd der arbeidsinspectie. 

2. Deze wet brengt geenerlei wijziging in 
de toepasselijkheid van de Arbeidswet 1919 en 
de Veiligheidswet op huisarbeid. 

3. 1. Bij algemeenen maatregel van be
stum' kan worden bepaald, dat bepaalde soor
ten van werkzaamheden op grond van gevaar 
voor de gezondheid, de zedelijkheid of het 
leven van hen, di e zich op de hieronder be
doelde plaatsen plegen te bev inden, niet of 
alleen :met inachtneming van bij dien alge
meenen maatregel gestelde voorwaarden mo
gen worden verricht: 

a. in ruimten, welke geen deel uitmaken 
Yan de onderneming, waarin of waarvoor die 
werkzaamheden worden verricht; 

b. in gebouwen, welke tevens geheel of ge
deeltelijk bewoond worden; 

c. in lokalen, waarin, zij het ook op andere 
gedeelten van den dag, geslapen, gegeten , ge
kookt of gewoond wordt of andere huishoude
lijke bezigheden worden verricht. 

2. De werkgever is, in de gevallen bij al
g-emeenen maatregel van bestuur aangewezen, 
verplicht te zorgen, dat voor zijne onderne
ming geen huisarbeid wordt verricht in strij d 
met het bepaalde hachtens het eerste I id. 

3. Het is den huisarbe ider, in de gevallen 
bij algemeenen maatregel van bestuur aange
wezen, verboden huisarbeid te verrichten in 
strijd met het bepaalde krachtens het eerste 
lid. 

4. De huisarbeider is, in de gevallen bij 
a lgemeenen maatregel van bestuur aangewe
zen, verplicht te zorgen, dat door zijne hulp
arbeiders geen huisarbeid wordt verricht in 
strijd m et het bepaalde krachtens het eerste 
lid. 

5. H et hoofd of de bestuurder van eene 
onderneming mag, in de gevallen bij alge
meenen maatregel van bestuur aangewezen, in 
zijne onderneming geen werkzaamheden ver
richten in strijd met het bepaalde krachtens 
het eerste lid . 

6. Het hoofd of de bestuurder van eene 
onderneming is, in de gevallen bij algemeenen 
maatregel van bestuur aangewezen, verplicht 
te wrgen, dat in zijne onderneming geen werk
zaamheden worden verricht in strijd met het 
bepaalde krachtens het eerste lid. 

7. Een algemeene maatregel van bestuur, 
als 1bedoeld in het eerste lid, wijst de geval
le n aan," waarin van de daarbij gestelde voor
schriften door of namens Onzen Minister voor
waardelijk of onvoorwaardel ijk vrijstelling 
kan worden verleend en waarin zoodan ige vrij. 
steil ing kan worde n ingetrokken. 

4. 1. De werkgever is verplicht te zorgen, 
dat voor zijne onderneming geen werk wordt 
uitgegeven aan of voorwerpen of stoffen na 
bewerking in huisarbeid in ontvangst genomen 
oï gekocht worden van een huisarbeider, die 
niet is voorzien van een loonboekje, dat vol
doet aan de bij of krachtens het vierde, vijfde 
en dertiende lid gegeven voorschriften en 
waarvan de geldighe idsduur niet is verstreken. 

2. De werkgever is verplicht, met inacht
neming van het bepaalde krachtens het der
tiende lid, te zorgen: 

a. dat hij onder zij ne berusting heeft een 
lmisarbeiders1·egister, vermei <lende de namen 

en adressen van a l zijne huisarbeiders en de 
adressen hunner werkplaatsen, benevens naam, 
geslacht en geboortedatum van hunne hulp
ai,beiders; 

b. dat in alle lokalen, waar voor zijne on
derneming voorwerpen of stoffen ter bewer
king in huisarbeid worden uitgegeven of na 
bewerking in huisarbeid worden in ontvangst 
genomen of gekocht of waar uitbetaling van 
loon of betali ng van ingekochte goederen aan 
huisarbeiders plaats heeft, een loonlijst goed 
zichtbaar is opgehangen, zoodanig dat a llen, 
die werk komen inleveren of ontvangen, daar
van kennis kunnen nemen en op welke lij st 
zijn vermeld alle voorwerpen of stoffen, waar
aan huisarbeid wordt verricht, met voor elk 
daarvan het bedrag, dat aan den huisarbeider 
per ingeleverde eenheid of in tijdloon wordt 
uitbetaald, en van de bedragen, die hierop 
wegens de daarbij vermelde redenen worden 
gekort· 

c. d~t door hem wordt aangelegd en bij 
gehouden een loonregister, waai-in zijn ver
meld de door iederen huisarbeider ontvangen 
geldsommen, met den datum der uitbetaling 
en de verrichte huisarbeid in soort en hoe
veelheid; 

d. dat in de loonboekjes van zijne huis
arbeiders steeds zijn vermeld aard en hoeveel
heid der in bewerking uitgegeven of in ont
vangst genomen of gekochte voorwerpen of 
stoffen en het loon of de koopprijs daarvoor 
te betalen of betaald en de datum van uit
gifte of van ontvangst van de voorwerpen of 
stoffen. 

3. De huisarbeider is verplicht te zorgen, 
dat in zijn loonboekje zijn vermeld naam, ge
slacht en geboortedatum van zijne hulparbei 
ders, ook a l zijn dezen lid van· zijn gez in. 

4. H et loonboekje vermeldt den naam en 
het adres van den huisarbeider en het adres 
van zijne werkplaats. 

5. H et loonboekje wordt gedagteekend, on
de rteekend en afgegeven door of vanwege den 
burgemeester der gemeente , binnen welke de 
huisarbeider, op wien het loonboekj e betrek 
king heeft, woont. 

6. Het loonboekje is geldig tot één jaar 
na den datum van afgifte. 

7. De burgemeester houdt op eene dom· 
Onzen Minister te bepalen wijze aanteekening 
van de loonboekjes, welke door of vanwege 
hem ziin afgegeven. 

8. Voor jeugdi ge personen worden geen 
loonboekj es afgegeven. 

9. Voor een loonboekje wordt ten bate van 
de gemeentekas een bedrag van vijftig cent. 
betaald. 

10 . De werkgeve r is verpl icht de in het 
tweede lid bedoelde registers en lijsten onmid
dellijk op hunne aanvrage ter beschikking te 
stellen van de in artikel 18 bedoelde ambte
naren, het h uisarbeidersregister en het loon
register voor zooverre betreft alle daarin in 
het loopende en de twee daaraan voorafgaan
de kalenderjaren opgeteekende gegevens. 

ll. De huisarbeider is verplicht zijn loon
boekje: 

a. bij het ontvangen van werk en bij het 
inleveren van werk aan den werkgever ter in
vul I ing aan te bieden; 

b. op aanvrage onmiddellijk ter beschik-
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king te stell en van de in artikel 18 bedoelde 
amhtenaren. 

12. Indien een huisarbeider na het ver
strekken van zijn loonboekje eene andere werk
pl aats in gebruik neemt dan die, ingevolge 
het vierde lid in het Joonboekje vermeld, is 
hij verplicht, met inachtneming van het be
paalde krachtens het dertiende Jid, de adres
verander ing onverwijld in zijn loonboekje aan 
te brengen en deze schriftelijk aan den werk
gever mede te deelen . 

13. Onze Minister kan voorschriften geven 
betreffende den vorm, waarin aan het bepaal
de in het eerste, tweede, derde, vierde, vijfde 
en twaalfde Jid moet worden voldaan. 

5. 1. Onze Minister kan plaats.elijke en 
centrcde huisarbeidsco1n1nissies instell en . 

2. Eene pl aatselijke huisarbeidscommissie 
heeft tot taak het ontwerpen van loonbepalin
gen betreffende den huisarbeid in den be
dr ijfstak of de bedrijfstakken en in de ge
meente of gemeenten, waarvoor zij is inge
steld, en het doen van voorstell en of het ui t
brengen van advies over zaken, den huisar
beid betreffende, aan Onzen Minister, aan de 
districtshoofden of aan de centrale huisa rbe ids
commiss ies. 

3. Eene central e huisa rbe idscommiss ie heeft 
tot taak : 

a. het ontwerpen van loonbepalingen be
treffende den huisarbeid in den bedrijfstak of 
de bedrijfstakken, waarvoor zij is ingesteld ; 

b. het uitbrengen van advies aan Onzen 
Minister of aan de districtshoofden over voor
stellen van plaatselijke huisarbeidscommissies; 

c. het uitbrengen van a dvies en het doen 
van voorstell en aan Onzen Minister of aan 
de districtshoofden over a lle overige zaken, 
den huisa rbeid betreffende; 

d. het bevorderen van de totstandkoming 
van collectieve arbe idsovereenkomsten in den 
bedrijfstak of bedrijfsta kken, waarvoor zij is 
ingesteld. 

6. Eene pl aatselijke of eene centrale huis
arbe idscommiss ie wordt niet ingesteld, dan 
nadat Onze Minister de voornaamste vakver
eenigingen van ondernemers en van a rbeiders 
in de betrokken bedrijfstakken gehoord heeft. 

7. 1. E ene plaatselijke en eene centrale 
huisa rbeidscommissie bestaan, behoudens het 
bepaalde in het vierde lid, uit een, door On
zen Minister te bepalen, even aantal leden, ten 
hoogste acht bedragend. 

2. De leden kunnen zich dom plaatsver
vangende leden doen vervangen. 

3. De leden en de plaatsvervangende leden 
worden voor de helft benoemd door de door 
Onzen Minister daartoe aangewezen vereeni
g ing of vereenigingen van ondernemers en 
voor de helft door de door Onzen Minister 
daartoe aangewezen vereen ig ing of vereeni
g ingen van arbe iders. 

4. Onze Minister kan op verzoek van eene 
huisarbeidscommissie een lid en een pl aats
vervangend lid , die niet werkzaam zijn in een 
der bedrijfstakken, waarvoor de commissie is 
ingesteld , a l dan niet met de bevoegdheid tot 
stemmen, a ls voorzitter en p laatsvervangend 
voorzitter aan de commissie toevoegen. 

5. Indien het bepaalde in het vierde lid 
geen toepass ing vindt, wijzen de leden der 
huisarbe idscommiss ie uit hun midden tot voor-

zitter aan een l id, behoorende tot de kringen 
de r ondernemers, en een lid, behoorende tot 
de kringen der arbeiders. Beide leden treden 
om beurten, telkens voor een door de huis
arbe idscommiss ie te bepalen tijd, als voorzit
ter op ; de eerste beurt wordt door het lot 
bepaald. H et lid , dat niet aan de beurt is, 
t.reedt op als p i aatsvervangend voorzitter . 

8. Al hetgeen overigens op de samenste l
ling en de bevoegdheid der plaatselijke en 
der central e huisarbe idscommissies betrekking 
heeft, wordt geregeld bij a lgemeenen maat
regel van bestuur, di e mede regelen kan in
houden omtrent de vergaderingen en de werk
wijze dier comm iss ies, alsmede omtrent de 
schadeloosstel! ingen toe te kennen aan hen, 
di e deel van die commissies ui tmaken. 

9. 1. Onze Minister kan bepalen, dat be
paalde soorten van huisa rbe id in a lle of be
paalde gemeenten niet mogen worden ve r
richt dan met inachtneming van de loonbe
pal ingen, vastgesteld op de wijze in artikel 10 
aangegeven. Deze loonbepalingen stellen mi
nimum-uitkeeringen vast en kunnen betreffen 
het stukloon, het t ijdloon, de koopprijzen der 
voo rwerpen of stoffen, premies, kortingen, toe
slagen en vergoedingen. 

2. De werkgever is verplicht te zorgen, dat 
het bepaalde krachtens het eerste lid. ten aan
zien van huisarbeid , di e voor zijne onderne
ming wordt of is verrich t, wordt nageleefd . 

3. De in het eerste lid bedoelde loonbepa
lingen kunnen ook betrekking hebben op het
geen door den huisarbeider moet worden u it
gekeerd aan n iet tot zijn gezin behoorende 
hulparbei ders, ter zake van huisarbeid , die 
zij voor hem verrichten of waarbij zij hem 
behulpzaam zijn .. De huisarbe ider is verplicht 
zoodanige bepal ingen na te leven. Op den 
werkgever rust te dien aanzien geen aan
sprakelijkhe id. 

4. Onze Minister gaat tot vaststelling van 
loonbepalingen, a ls bedoeld in het eerste of 
het derde I id , a lleen over, indien hij van 
oordeel is, da t de voor den huisarbeid betaal
de loonen of andere vergoedingen buitenge
woon laag zijn en dat het niet mogelijk is 
daarin door het aangaan van collectieve ar
beidsovereenkomsten afdoende verbetering te 
brengen. 

10. 1. Alvorens loonbepalingen, als in a r
ti kel 9 bedoeld, vast te stell en, vraagt Onze 
Minister daarvoor een ontwerp hetzij aan de 
bevoegde pl aatselijke, hetzij aan de lievoegde 
centra le hu isarbeidscommiss ie. In het ontwerp 
wordt rekening gehouden met d e loonbepalin
gen van in het betreffende bedrijf geldende 
collectieve arbeidsovereenkomsten. 

2. Alvorens eene huisarbeidscommissie On
zen Minister een ontwerp aanbiedt, geeft zij 
door bekendmaking van een voorontwerp, op 
de wijze bij a lgemeenen maatregel van be
stuur vastgesteld, den belanghebbenden ge
legenheid hunne bezwaren en wenschen ken
baar te maken. 

3. Bij de bekendmaking wordt aangegeven, 
dat gedurende vier weken gelegenheid be
staat bezwaren en wenschen bij de commissie 
in te di enen. 

4. B innen vier weken na het verstrijken van 
den in het vorige lid bedoelden termijn be
legt de voorzitter eene vergadering der com-
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m1ss1e voor de behandeling der ingekomen 
bezwaren en wenschen. De commiss ie kan be
langhebbenden en deskundigen hooren . Zoo 
spoedig mogelijk wordt het ontwerp vastge
steld en aan Onzen Minister aangeboden. Over 
het ontwerp, opgesteld door eene plaatselijke 
huisarbeidscommissie, wint Onze Minister 
daarna het advies in van de centrale huis
a rbeidscommiss ie, zoo deze bes taat. 

5. I s zes m aanden, nadat Onze Minister aan 
eene huisarbei dscommissie een ontwerp heeft 
gevraagd, hem geen ontwerp aangeboden, dan 
kan Onze Minister loonbepalingen vaststellen 
zonder met zoodanig ontwerp rekening te hou
den. 

6. De door Onzen Minister vastgestelde 
loonbepalingen worden in de Staatscourant af
gekondi gd en treden in wer king met ingang 
van den dertigsten dag na di en der dagtee
kening van de Staatscourant , waarin zij zijn 
geplaatst. 

ll. Gelijke verplichting, a l door of. krach
tens de artikelen 3, tweede I id ; 4, eerste, 
tweede en tiende li d; 9, tweede lid , en 20, 
tweede I id , op den werkgever is gelegd, rust 
op het opzichthoudend personeel , voor zoove ,· 
dit door hem met de zorg voor de naleving 
van die bepali ngen is belast, a lsmede op den 
tusschenpersoon, die voor den werkgever i 
opgetreden. 

12 . Gelijke verplichting, a ls krachtens de 
artikelen 3, zesde Jid, en 20, tweede lid, op 
het hoofd of den bestuurder eener onderne
ming is ge legd, rust op het opz ichthoudend 
personeel, voor zoover dit door hem met de 
zorg voor de na leving van die bepalingen is 
belast. 

13. Aa n de verplichting van den werkge
ver, van het hoofd of den bestuurder eener 
onderneming, van het opzichthoudend perso
neel en van den t>1sschenpersoon , wordt geacht 
te zijn voldaan, wanneer zij aantoonen, dat 
door hen de noodige bevelen zijn gegeven, de 
nood ige maatregelen zijn genomen, de noodige 
m iddelen zij n verschaft en het redelijkerwijs te 
vorderen toezicht is gehouden, om de naleving 
te verzekeren van de bepalingen, voor welker 
naleving zij verplicht wa ren te zorgen. 

14. De ambtenaren, bedoeld in a rtikel 77 
der Arbe idswet 1919, zijn belast met de h and
having va n deze wet en met de medewerking 
aan de uitvoer ing ervan. 

15. De werkgever en de in zijne onderne
ming werkzame personen, het hoofd of de be
stuurder van eene onderneming en de daarin 
werkzame personen, de tusschenpersonen, de 
huisarbeiders en de hulparbeiders zijn ver
plicht aan de bevoegde ambtenaren, aan de 
plaatselijke en aan de central e huisa rbeidscom
miss ie de verl a ngde inlichtingen te verstrek
ken omtrent zaken en feiten, de na leving van 
deze wet betreffende. 

16. 1. Overtreding van het bepaalde in een 
der arti kelen 3, tweede, derde, vierde, vijfde 
en zesde I id· 4, eerste, tweede, derde, tiende, 
e lfde en twa'alfde lid ; 9, tweede lid en derde 
1 id, tweeden volzin; 11 ; 12; 15 en 20, twee
de lid , wordt gestraft met hechtenis van ten 
hoogste één maand of geldboete van ten hoog
ste honderd gulden. Betreft de overtreding 
niet- naleving van loonbepalingen, a ls bedoeld 
in het eerste of het derde lid van artikel 9, 

dan kan de boete meer dan honderd gulden 
bedragen, doch ten hoogste driemaal het te 
weinig aan of ten behoeve van den hui a rbei
der of den hulparbeider uitgekeerde bedrag. 

2. Indien tijdens het plegen van het feit 
nog geen twee jaren zijn verloopen sedert eene 
vroegere veroordeeling van den schuldige we
gens eene overtreding, in het vorige lid be
doeld, onherroepelijk is geworden, kunnen de 
in den eersten volzin van dat lid bedoelde 
straffen worden verdubbeld. 

3. Bij tweede of volgende herhaling, tel
kens binnen twee jaren, nadat de laatste ver
oordeeling onherroepelijk is geworden, wordt 
slechts de stra f van hechtenis opgelegd. 

4. E ene a fzonderlijke straf wordt opgelegd 
ten opzichte van eiken persoon, met of ten 
aanzien van wi en overtreding is gepleegd. 

17. Elk beding, in strijd met eene loon
bepaling, a ls bedoeld in het eerste of net 
derde lid van artikel 9, is nietig; in plaats 
van zoodanig beding geldt de loonbepaling. 
De loonbepaling geldt eveneens bij stilzwijgen 
van de overeenkomst. 

18. 1. Met de opsporing van de bij artikel 
16 strafbaar gestelde feiten zijn, behalve de 
bij a rtikel 141 van het Wetboek van Straf
vo rdering aangewezen personen, belast de 
ambtenaren van Rijks- en gemeentepolitie, 
a lsmede de in artikel 77 der Arbeidswet 1919 
bedoelde ambtenaren. 

2. Het bepaalde in de artikelen 85 en 86 
der Arbeidswet 1919, voor zoover niet van 
toepassing op huisarbeid of op we rkzaamhe
den, a ls bedoeld ·bij artikel 3, v indt ten aan
zien van dien arbeid of die w erkza amheden 
overeenkomstige toepassing. 

19. De bij deze wet strafbaar ge telde fei
ten worden beschouwd als overtredingen, met 
uitzondering van de feiten, omschreven in ar
t ikel 86, tweede en derde lid, der Arbeidswet 
1919, die ingevolge het bepaalde bij het 
tweede lid van artikel 18 strafbaar gesteld 
zijn. Deze feiten worden als misdrijven be
schouwd. 

20. 1. H etgeen beh alve het in de a rtikelen· 
1, 3, 4, 8, 9 en 10 bepaalde nog te,· voorbe
reiding van het in werking treden van deze 
wet of tot hare uitvoering noodig is, wordt 
bij a lgemeenen maatregel van bestuur ge
regeld . 

2. De werkgever, de huisarbeider en het 
hoofd of de bestuurder van eene onderneming 
zijn, in de gevall en bij a lgemeenen maatregel 
,an bestuur aangewezen, verplicht het be
paalde krachtens het eerste lid na te leven . 

21. Deze wet kan worden aangehaald onder 
den titel van ,,Huisarbeidswet" , met bijvoe
ging van het jaartal van het Staatsblad, 
waarin zij is geplaatst. 

22. Deze wet treedt in werking op een na
der door Ons te bepa len tijdstip. 

Lasten en bevel en, enz.; 
Gegeven ten P ale ize het Loo, den 17 den 

November 1933. 
WILHELMINA. 

De Minister van So cial e Za ken, 
J. R . S I o tem a k e r de B ruïn e. 

(Ui tgeg. 5 Dece1nber 1933.) 
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17 Nove,nb~r 1933. WET tot organisatie van 
de openbare organen, belast met de uit
voering van de sociale verzekering. 

Wij WILHELMI A, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelij k is nadere regelen vast te 
steil en betreffende de organisatie van de open
bare organen, belast met de uitvoering van 
de ongevall enve rzekering, de ziekteverzeke
ring, de inval iditeits- en ouderdomsverzeke
ring en de vrijwillige ouderdomsverzeker ing ; 

Zoo is het, dat Wij , den R aad van State, enz. 

HOOFDSTUK I . 

I n I e i d e n d e b e p a I i n ge n. 

Art. 1. In de door Ons aangewezen ge
meente is een Rijksinstelling gevestig d, welke 
den naam draagt van Rijksverzekeringsba nk. 

2. 1. Voor elk der gebieden, waarin het 
Rijk bij algemeenen maatregel van bestuur 
word t verdeeld, is een Raad van Arbeid in
geste ld . 

2. D e plaats, waar de Raad van Arbe id 
gevestigd is, wordt door Ons aangewezen. 

3. De Rij ksverze keringsbank - in deze wet 
verder genoemd de Bank - en de Raden van 
Arbeid zijn, voor zoover di e uitvoering niet 
bij of krachtens de wet aan a nderen is op
gedragen, belast met de uitvoering van: 

a. de ongevall enve rze kering, geregeld on
dersche idenlijk bij de Ongeva ll e nwet 1921 en 
de Land- en Tuinbouwongevall enwet 1922; 

b. de ziekteverzekering, geregeld bij de 
Ziektewet; 

c. de verpl ichte invalidi te its- en ouder
domsverze ke ring, geregeld bij de Invaliditeits
wet · 

d.' de vrijwillige ouderdomsverzekering, ge
regeld bij de Ouderdomswet 1919. 

4. M et inachtneming van de verdeeling der 
taak tusschen de Bank en de Raden van Ar
beid bij de uitvoering van de in a r t ike l 3 
genoemde verzekeringen, wordt door Ons een 
instructie opgesteld, welke in bijzonderheden 
de we rkzaamheden aangeeft, welke door de 
Bank en welke door de Raden van Arbeid 
worden verricht. 

5. In deze wet wordt verstaan onder: 
Onze n Minister : Onze Minister, met de ui t

voering van deze wet bel ast; 
Ongevall enfonds : het fonds, waarin gestort 

worden de gelden, aan de B a nk toekomende 
krachtens de Ongeva ll enwet 1921; 

Landbouwongevall en fonds: het fonds, waar
in gestort worden de gelden

1 
aan de Bank 

toekomende krachtens de Lana- en Tuinbouw
ongevall enwet 1922 ; 

Invalidi te itsfonds : het fonds, waarin ge
stort worden de gelden, aan de Bank toe ko
mende krachtens de Invalid iteitswet ; 

Ouderdomsfonds A: het fonds, waar in ge
stor t worden de gelden, aan de Bank toeko
mende krachtens de Ouderdomswet 1919, met 
uitzondering van di e, welke gestort worden in 
het Ouderdomsfonds B; 

Ouderdomsfonds B : het fonds, waa rin ge
stort worden de ge l den , a a n de Bank toeko
mende wegens ve rze ke ringen, gesloten tegen 
bruto-prem iën; 

Zie kenkas: de kas, waarin gestort worden 
de gelden aan den Raad van Arbeid toeko
mende krachtens de Ziektewet. 

HOOFDSTUK II. 

V an d e B an k. 

6. 1. H et bestuur der Bank bestaat uit ten 
hoogste dri e door Ons benoemde bezoldigde 
leden . 

2. Uit deze leden wordt door Ons een voor
zitte r aangewezen. 

3. D e voorzitter vertegenwoordigt de Bank 
in en buiten rechte. 

4. D e voorzitter wordt bij verhindering, af
wezigheid of ontstentenis vervangen door een 
der andere bestuursleden, naar volgorde der 
benoeming en, indien deze bij hetzelfde be
sluit benoemd zijn, door dengene, die in het 
bes lui t het eerst genoemd is. 

5. Door Ons worden plaatsvervangende be
stu ursleden benoemd. Zij ontvangen geen be
zoldiging. A an hen kan echter voor hunne 
werkzaamheden door Ons eene ve rgoeding 
worden toegekend. 

7 . 1 . Aan de Bank wordt een door Ons te 
benoemen wiskundig adviseur verbonden. 

2. Wij kunnen , den in ai·tikel 11 vermel
d en R aad van Toezicht gehoord, instructiën 
vaststellen voor het bestuur, de n wiskundig 
adviseur en andere ambtenaren bij de Bank 
aangesteld . 

8. H et boekjaar der Bank loopt voor zoo
vee l betreft het Ongevallenfonds, Landbouw
ongevall enfonds, het Invalidite itsfonds en de 
Oude rdomsfondsen van 1 Januari tot en met 
31 December. 

9. H et bestuur is verantwoordelijk en re ken
plichtig aan Onzen Minister. 

10. H et bestuur doet jaa rlijks een ongeval
le nstatistiek en een statistiek van de vrijwil
lige ouderdomsverzekering opmaken en om de 
vijf jaren een statisti e k van de inva li diteits
en ouderdomsverzekering. De ongevallensta
t istiek, voor zoover betreft de verzekering in
gevolge de L and- en Tuinbouwongevall enwet 
1922, heeft u itslui tend betrekking op de 
e igen ervaring der Bank. Eveneens doet het 
om de vijf ja ren een wetenschappelijke ba
lans, zoowel van de ongevallenverzekering, 
van de inval iditeits- en ouderdomsverzekering 
a ls van de vrij willige ouderdomsverzekering 
voor zoover het f inanc ieel beheer van deze 
laatste verzekering door middel van het Ou
derdomsfonds A wordt gevoerd, opmaken. 
Van de vrij wi llige oude rdomsverzekering, fi 
nancieel beheerd door middel van het Ouder
domsfonds B , doet het bestuur jaarlijks een 
wetenschappelij ke ba lans opmaken. 

ll. 1. Op den toestand en het beheer der 
Bank wordt toezicht uitgeoefend door een 
Raad van Toezicht. Deze bestaat uit ten min
ste elf door Onzen Minister aangewezen leden 
en even zooveel plaatsvervangende leden. 

2. Onze Minister wijst vier leden en vier 
plaatsvervangende leden aan uit voord rachten 
door de door hem aan te wij zen voornaamste 
centrale 01.·gan isaties van werkgevers en vier 
leden en vier plaatsvervangende leden uit 
voordrach ten door de door hem aan te wijzen 
voornaamste centrale organisaties van arbei
ders. 
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12. 1. Een aanw1Jzmg a ls bedoeld in het 
voorgaande artikel geschiedt voor den tijd van 
drie jaren. 

2. Hij, die tusschentijds a ls lid of als 
plaatsvervangend lid van den Raad van Toe
zicht wordt aangewezen, treedt af op het tijd
stip, waarop degeen in wiens plaats hij is 
benoem d, moest a ftreden. 

13 . Uit de leden van den Raad wordt door 
Ons een voorzitter aangewezen. 

14 . 1. Aan den Raad kan door Onzen Mi
nister een secretaris worden toegevoegd op een 
door Onzen Minister te bepalen bezoldiging. 
Hem wordt door Onzen Minister een jaarl ijk
sche vergoeding voor bureelkosten toegelegd. 

2. De secretaris wordt benoemd voor den 
tijd van vijf jaren. , 

15. 1. De .~aad is bevoegd, voorstellen om
trent de toepassing van een bepaling, voor
kom ende in een der in artikel 3 genoemde 
wetten en in deze wet, of in een tot uitvoering 
van die wetten strekkend besluit en omtrent 
het beheer van de Bank te doen aan Onzen 
Minister en aan het bestuur der Bank. 

2. Volgt het bestuur een hem door den 
Raad gedaan voorstel niet, dan geeft het daar
van met opgave van redenen kennis aan On
zen Minister en aan den Raad. 

3. Toelagen a ls bedoeld in artikel 122 der 
Invaliditeitswet worden niet verleend dan na 
ingewonnen advies van den Raad . 

4. Tot regeling der werkzaamheden van 
den Raad worden door Onzen Minister, den 
Raad gehoord, de noodige voorschriften ge
geven. 

16. 1. De Nederlandsche Bank is dè kas
sier der Bank en belast met de bewaring van 
alle beleggingen en andere papieren van 
waarde der Bank en van de door haar in pand 
genomen waarden. 

2. De kantoren der posterijen zijn tevens 
de kantoren der Bank en der Raden van Ar
beid . 

17. 1. Het Ongevallenfonds, het Landbouw
ongevall enfonds, het Invaliditeitsfonds en de 
Ouderdomsfondsen worden afzonder!ij k be
heerd. 

2. Het Invaliditeitsfonds schiet aan het 
Ouderdomsfonds A tegen een rente van 5 ten 
honderd 's jaars de gelden voor, nood ig voor 
de uitgaven van het .fonds zoolang dat fonds 
geen voldoende middelen heeft. 

3. Het Ongevallenfonds schiet aan het 
Landbouwongevallenfonds tegen een door On
zen Minister vast te stell en rente de gelden 
voor, noodig voor de uitgaven van het fonds, 
zoolang dat fonds geen voldoende middelen 
heeft. 

4. Indien met betrekking tot een der i_n het 
eerste 1 id genoemde fondsen de verplichtingen 
de baten blijken te overtreffen, wordt dat te
kort niet gedekt uit een der overige fondsen. 

18. De kosten van het beheer der Bank 
worden jaarlijks door Ons vastgesteld en tus
schen het Ongevallenfonds, het Landbouw
ongevallenfonds, het Invaliditeitsfonds, de 
Ouderdomsfondsen en de Ziekenkassen van de 
R aden van Arbeid verdeeld naar regelen. door 
Ons te stellen, den Raad van Toezicht, be
doeld in art ikel 11, , gehoord. 

HOOFDSTUK III. 

V a n d e R a d e n ✓ á n A r b e i d. 

§ 1. Algemeen e bepalingen . 

19. 1. De Raad van Arbeid bestaat uit den 
voorzitter, twee werkgevers-leden, twee plaats
vervangende werkgevers-leden, twee arbe iders
leden en twee plaatsvervangende arbe iders
leden. 

2. Een plaatsvervangend lid heeft alleen 
zitt ing bij ontstentenis of afwez igheid van het 
1 id a ls wiens plaatsvervanger hij is aange
wezen. 

20. De werkgevers-leden en hun plaatsver
vangers, onderscheidenlijk de arbe iders-leden 
en hun plaatsvervangers, worden benoemd 
door Onzen Minister op aanbeveling van de 
door dezen aan te wij zen voornaamste cen
trale organisaties van werkgevers en arbeiders. 

21 . 1. De werkgevers- en arbe idersleden en 
de plaatsvervangende werkgevers- en arbe i
dersleden van den Raad van Arbeid ·hebben 
zitting gedurende drie jaren. Zij treden af 
den eersten Dinsdag van October. 

2. Hij die tusschentijds als lid of als plaats
vervangend lid wordt benoemd, treedt af op 
het tijdstip, waarop degeen in wiens p laats 
hij is benoemd, moest aftreden . 

22. 1. Benoembaar tot lid of plaatsvervan
gend lid van den Raad van Arbeid zijn zijn, 
die voor den aanvang van het loopende ka-
1 enderjaar den leeftijd van 25 jaren hebben 
bereikt, hun woonplaats hebben binnen het 
geb ied van den Raad van Arbeid en 

hetzij werkgever of arbeider zijn , 
hetzij lid zijn van het bestuur eener ver

een ig ing, welke zich uitsluitend of voorname
lijk bezig houdt met het bevorderen van de 
belangen van werkgevers of arbeiders. 

2. Een lid en een plaatsvervangend lid 
van den Raad van Arbeid mag niet tevens 
zijn voorzitter, plaatsvervangend voorzitter, 
griff ier, plaatsvervangend of substituut-grif
fier, lid of plaatsvervangend lid van een 
Raad van Beroep of den Centralen Raad van 
Beroep, , ingesteld bij artikel 1 der Beroeps
wet, noch ambtenaar van een Raad van Ar
beid, noch lid van het bestuur van of in dienst
betrekking bij een overeenkomstig de bepalin
gen der Land- en Tuinbouwongevallenwet 
1922 of der Ziektewet- erkende bedrijfsver
eernging. 

3. Zij mogen niet a ls . advocaat of procu
reur werkzaam zijn in rechtsgedingen, waariu 
een Raad van Arbeid betrokken is , noch te
genwoord ig zijn wanneer de rekening eener in
richting, tot welker bestuur zij behooren van
wege den Raad van Arbeid wordt opgenomen. 

23. Van de benoemba11rheid tot lid o( 
plaatsve rvange nd lid van den Raad yan Ax
beid zijn uitgesloten zij , die bij onherroepelijk 
geworden rechterlijke uitsp1·aak .de beschik
king of het beheer over hun goederen hebben 
verloren of van de verk iesbaarhei d· zijn ont
zet. 

24. 1. Hij, die tijdens zijn lidmaatschap of 
plaatsvervangend lidmaatschap van den ·Raad 
van Arbeid bij onherroepelijk geworden rech-, 
terl ijke uitspraak de beschikking of het be
heer over zijri goederen heeft verloren, niet 
langer zijn woonplaats heeft ·binnen het ge-
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bied van den R aad van Arbeid of een be
noeming tot een der bij artikel 22, tweede lid , 
uitgesloten betrekkingen aanneemt, houdt op 
l id of plaatsvervangend lid te zijn. Hij geeft 
daarvan kennis aan den Raad van Arbeid, 
met vermelding der redenen. 

2. Indien hij deze kennisgeving niet heeft 
gedaan, verklaart de Raad van Arbeid op 
voorstel van den voorzitter, dat hij heeft op
gehouden lid of plaatsvervangend lid te zijn. 
De voorzitter doet zoodanig voorstel na den 
belanghebbende 8 dagen tevoren te hebben 
gewaarschuwd. 

3. Hij die met het derde lid van artikel 22 
in strijd handelt, kan door den Raad van 
Arbeid in zij n betrekking worden geschorst. 
Deze onderwerpt het geval onmiddellij k aan 
den Centralen R aad van Beroep, ingesteld bij 
artikel 1 der B eroepswet, die den geschorste 
in de gelegenheid stelt om zich te ve rant
woorden en hem van zij n lidmaatschap ver
vall en verk laart of de schorsing opheft. 

25 . Van de verkl aring, dat hij heeft opge
houden lid te zijn kan de belanghebbende 
binnen 14 dagen, te rekenen van den dag, 
waarop hem de uitspraak is medegedee ld, in 
beroep komen bij den Centralen R aad van 
Beroep, ingesteld bij artikel 1 der Beroeps
wet. De bepalingen van de Beroep wet en van 
de ter uitvoering dier wet genomen besluiten 
zijn van toepass ing met inachtnem ing van die 
wijzigingen, welke de aard van het onder
werp vordert. Tegen de beslissing van den 
Centralen R aad van Beroep staat geen rechts
middel open. 

26. l. De R aad van Arbeid vergadert zoo 
dikwijls a ls door den voorzitter noodig geoor
deeld of door een der leden met opgaaf van 
redenen schriftelijk verzocht wordt. In het 
laatste geval wordt de vergadering gehouden 
ui terlijk binnen 8 dagen, nadat het verzoek 
te r kenn is van den voorzitter is gekomen. 

27. De R aad van Arbeid mag niet beraad
slagen of besluiten, zoo hij niet vol talli g is. 

28. H et reglement van o rde, door den 
Raad van Arbeid voor zijn vergaderingen 
yast te stell en, wordt aan de goedkeur ing van 
Onzen Minister onderworpen en nadat die 
goedkeur ing is verkregen aan het bestuur der 
B ank medegedeeld. 

29. 1. De voorzitter van den R aad van 
Arbeid wordt door Ons benoemd. 

2. De voorzitter wordt bij verhinder ing, 
a fwezigheid of ontstenten is, vervangen door 
het 1 id , da t het oudste in jaren is. 

3. De aan den Raad van Arbeid onderge
sch ikte ambtenaren worden door den R aad 
benoemd. 

30. l. De voorz itter mag geen werkgever 
in een onderneming of arbeider zij n. 

2. Zonder Onze toestemmi ng bekleedt de 
voorzitter geen ander openbaar ambt noch 
een betre kking en oefent hij geen beroep uit. 

31. De voorzitter van den R aad van Arbeid 
is bezoldi gd. 

32. De voorz itter en de leden-werkgever en 
arbeider van den R aad van Arbeid en de aan 
den R aad van Arbeid ondergeschikte ambte
naren hebben in de gevall en en volgens rege
len bij algemeenen maatregel van bestuur 
vast te ste l Jen, aanspraak op vergoeding van 
l'e is- en verblijfkosten ; de werkgever- en de 

arbeider-leden van den R aad van Arbeid bo
vendien vergoeding voor tijdverzuim. 

33 . l. De voorzitter is belast met het uit
voeren van de besluiten van den R aad van 
Arbeid. 

2. Voor zoover daartoe door den Raad van 
Arbeid gemachtigd, is hij bevoegd tot het af
doen van zaken, welke geen uitstel kunnen 
lijden, onder gehoudenheid hiervan in de 
eerstvolgende vergadering mededeeling te 
doen. 

34. l. De voorzitter geeft het bestuur der 
Bank onverwij ld kennis van benoeming, ont
slag of overlijden van leden of plaatsvervan
gende leden van den R aad van Arbeid. 

2. Hij is belast met de zorg voor het 
archief. 

35. De voorzitter vertegenwoord igt den 
Raad van Arbeid in en buiten rechte. 

36. In afwijking van het in het 3e lid van 
artikel 29 bepaalde, kan Onze Minister , in
dien zulks noodig mocht blijken , een anderen 
plaatsvervangenden voorz itte r aanwijzen. Aau 
dezen kan door Onzen Minister vergoeding 
worden toegekend volgens door Ons vast te 
ste ll en regelen. 

37. 1. Tenzij de wet tot welker uitvoering 
het besluit genomen is anders bepaalt, geeft 
de voorzitter. wanneer een beslu it van den 
Raad van Arbeid naar zijn oordeel in strijd 
is met de wet, een algemeenen maatregel van 
bestuur of het algemeen belang, van dit ge
voelen binnen 2 X 24 uur, na het nemen van 
het besluit kennis aan den R aad en aan het 
bestuur der B ank, dat daarvan terstond aan 
Ons vers! ag doet. 

2. Tenzij de wet, tot welker uitvoering het 
besluit genomen is, anders bepaa lt, kan in 
dit geval het besluit eerst worden uitgevoerd, 
wanneer 30 dagen na de dagteekening der 
kenn isgeving zijn verloopen en geen schorsing 
of vernietiging is bevolen. 

§ 2. Van de taak der Raden van Arbeid. 

38. De Raad van Arbeid verleent zijn me
dewerking bij de uitvoering van wetten of al 
gemeene maatregelen van bestuur, de sociale 
verzekering betreffende, welke die medewer
king vorderen. 

39 . 1. Weigert de Raad va n Arbeid de van 
hem bij wet of a lgemeenen maatregel van be
stuur gevorderde mede,verking, da n voorziet 
indien en voor zoover zulks voor een geregel
den loop van zaken noodig is, de voorzitter 
daa rin tenzij de wet anders bepaal t. 

2. I nd ien in twee achtereenvolgende ver
gaderingen na behoorlijke oproeping het voor 
beraadslagen en besluiten vereischte getal 
leden van den R aad van Arbeid niet is op
gekomen, wordt de R aad geacht ten aanzien 
van de in de oproepingsbriefj es vermelde za
ken zijn medewerking te weigeren. In de op
roepingsbrie fj es van de tweede vergadering 
worden de bepalingen van dit artikel aange
haald. 

3. De voorz itter voorziet eveneens tenzij 
de wet anders bepaalt in de van den R aad 
van Arbeid gevorderde medewerking, indien 
voo r werkgever-lid of plaatsvervangend werk
gever-lid of voor a rbe ider-lid of plaatsvervan
gend arbeider-lid niemand is benoemd of in-
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die11 gedurende den zittingstijd een zoodanig 
aantal plaatsen van lid of plaatsvervangend 
lid onbezet zijn, dat niet mag worden beraad
slaagd en besloten. 

4. De voorzitter geeft, indien een in dit 
artikel bedoeld geval zich voordoet, hiervan 
onmiddellijk kennis aan Onzen Minister. 

40. 1. Wanneer aan den Raad van Arbe id 
de uitoefening van eenige bevoegdheid is op
gedragen behoudens goedkeuring van het be
stuur der Bank, wordt deze goedkeuring, tenzij 
anders is bepaald, geacht te zijn verleend in
dien binnen 30 dagen na dien, waarop zij is 
gevraagd, geen beslissing of geen bericht, de 
besli ssing verdagende, aan den Raad van 
Arbeid is ingezonden. 

2. De besli ss ing waarbij de goedkeuring 
wordt geweigerd, is met redenen omkleed. 

3. V an een weigerende beslissing van het 
bestuur der Bank staat binnen 30 dagen na 
haar dagteekening beroep op Onzen Minister 
open. 

4. De door Onzen Minister binnen 3 maan
den, nadat het beroep is ingesteld , te nemen 
met redenen omkleede beslissing wordt aan 
het bestuur der Bank en aan den Raad van 
Arbeid gezonden. 

41. 1. Twee of meer Raden van Arbeid 1 
kunnen gemeenschappel ijke zaken in onder-
] ing overleg regelen. 

2. Tenzij de wet, tot uitvoering waarvan de 
regeling getroffen is, anders bepaalt, behoeft 
zoodanige regeling vóór haar inwerkingtre
ding de goedkeur ing van het bestuur der 
Bank. 

3. De regeling kan te a l I en tijde door het 
bestuur der Bank, a l dan niet op verzoek van 
een of meer der betrokken Raden van Arbeid, 
bij een met redenen omkleed besluit worden 
opgeheven. Dit besluit regelt de gevolgen der 
opheffing. Door Onzen Minister kunnen voor
schr iften gegeven worden omtrent gemeen
schappe lijke regelingen tusschen alle Raden 
van Arbeid. 

4. Tegen beslissingen van het bestuur der 
Bank ter zake van weigering der goedkeuring, 
van opheffing en de gevolgen der opheffing 
en van weigering van opheffing eener gemeen
scha ppelijke regeling kan ieder der betrokken 
Raden van Arbeid bij Onzen Minister in be
roep komen . Een beroep volgens dit artikel 
kan worden ingesteld binnen twee maanden 
na de dagteekening der bes] issing waartegen 
beroep wordt ingesteld. Onze Minister hoort 
alvorens te beslissen den R aad van Toezicht 
bedoeld in artikel ll. 

5. De betrokken Raden van Arbeid zorgen 
dat opnieuw in hetgeen de opgeheven rege
ling behelsde, voor zooveel noodi g is, worde 
voorz ien. 

42. De Raad van Arbeid is verplicht een 
anderen Raad van Arbeid op diens verzoek bij 
de uitvoering van diens taak behulpzaam te 
zijn, door binnen zijn gebied inlichtingen in 
te winnen, gelden te innen en uit te betalen 
en andere tot zijne bevoegdheid behoorende 
werkzaamheden te verrichten. 

43 . 1. De Raad van Arbe id behoeft, tenzij 
de wet anders bepaalt, de goedkeuring van 
het bestuur der Bank voor: 

a. het koopen, ruilen, vervreemden en be
zwaren van onroerende goederen; 
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b. het verhuren of verpachten van e igen
dommen ; 

r . het treffen van dad ingen, het onderwer
pen van geschillen aan scheidsmannen, het 
voeren van rechtsgedingen, hetzij in eersten 
aanleg, hetzij in hooger beroep of cassatie, 
het berusten in een tegen den Raad ingestelde 
rechtsvordering; 

d. het doen van rechtshandelingen, door 
Ons aangewezen. 

2. Bij het aanvragen der goedkeuring voor 
het voeren van een rechtsgeding deelt de Raad 
van Arbeid het te dien aanzien door hem in
ge teld rechtskundig onderzoek aan het be
stuur der Bank mede. 

3. Tegen weigering van goedkeuring kan 
de Raad van Arbeid binnen 30 dage n na de 
dagteekening der weigerende beslissing bij 
Onzen Minister in beroep komen. Onze Minis
ter hoort a l vorens te bes! issen den Raad van 
Toezicht, bedoeld in artikel ll. 

44. De Raad van Arbeid zendt aan het be
stuur der B ank afschrift van a lle door hem 
genomen besluiten met uitzondering van die: 

a. welke voor beroep bij de Raden van Be
roep, bedoeld in art ikel 1 der Beroepswet, 
vatbaar zijn; 

b. welke behooren tot een groep van be
slui ten, door Onzen Minister aangewezen. 

45. Over alle zaken, zijn werkkripg betref
fende, dient de Raad van Arbeid indien dit 
wordt verlangd van bericht en raad aan de 
Departementen van Algemeen Bestuur en aan 
het bestuur der Bank. 

46. 1. De Raad van Arbeid zendt jaarlij ks 
een verslag van zijn werkzaamheden in het 
laatstverloopen kalenderjaar aan Onzen Mi
nister. 

2. De inrichting dezer verslagen en het 
tijdstip, waarop zij worden ingezonden, wor
den door Onzen Minister vastgesteld. 

47 . 1. De Raad van Arbeid regelt binnen 
een door Ons te bepalen termijn de bezoldi
gingen van a ll e aan hem ondergeschikte amb
tenaren en in het algemeen hun rechten en 
verplichtingen. Bij algemeenen maatregel van 
bestuur kunnen voorschriften worden gegeven, 
waaraan de bedoelde regeling moet voldoen. 

2. De vastgestelde regeling wordt aan het 
bestuur der Bank medegedeeld. 

48. De algemeene maatregel van bestuur, 
waarbij het gebied van Raden van Arbeid ge
wijzigd wordt, rege lt voor zoover noocl ig de 
gevo lgen van deze wijziging ten aanzien van 
de door de betrokken Raden van Arbeid ge
maakte regelingen, hun bezittingen en l asten, 
al mede de aanspraken der betrokken verze
kerden en ambtenaren. 

49 . De Raad van Arbeid is verantwoorde
lijk aan Onzen Ministe,· en rekenplichtig aan 
het bestuur der Bank. 

§ 3. Van de beg1·ooting en de rekening en 
ve1·antwoording. 

50. De R aad van Arbeid zendt jaarlij ks 
drie maanden vóór den aanvang van het ka
le nderj aar, waarvoor zij moet dienen , bij het 
bestuur der Bank een begroeting in dubbel in 
van inkomsten en uitgaven, vergezeld van een 
schriftelij ke toelichting van alle posten of on
derdeelen daarvan, en van zoodanige beschei
den als Onze Minister zal voorschrijven. 

44 
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51. De begrooting van inkomsten vermeld t 
a ll e ontvangsten van den Raad, van welken 
aard ook, en zooveel mogelijk het bedrag, 
waarnp elke post in het bijzonder wordt ge
i-aamd . 

52. 1. B ij a lgemeenen m aat regel van be
stuur kunnen aan den R aad van A rbeid ui t
gaven worden opgelegd tot betal ing van ren te 
en a flossing va n voorschotten, welke hij van 
eenig ander publiekrechtelijk lichaam heeft 
ontvangen. 

2. De in het eerste l id bedoelde ui tgaven 
worden in e lk geval evenals de bij andere 
wette lij ke voorschri ften aan den R aad opg,i
legde u itgaven op de begroot ing van ui tgaven 
gebracht. D it geschiedt door het bestuur der 
B ank, indien de Raad van A rbeid weige rt aan 
zijne verplicht ingen te voldoen . 

53. De begrooting en de daa rbij ove r te 
leggen toelich tende bescheiden worden inge
rich t overeenkomstig door Onzen Ministe r te 
geven voorschr iften . 

54. 1. De begrooting behoeft om te werken 
de goedkeuring van het bestuur der Bank. 

2. H et bestuur der B ank heeft de bevoegd
heid in de indeeling der begrooting wijzigi ng 
te brengen. 

55. 1. H et bestuur der Bank be I ist o,·e1· de 
begrooting vóór den aanvang van het jaar, 
waarvoor zij moet dienen. 

2. Het kan de beslissing bij een , vóór dien 
t ijd te nemen, met redenen te omkleeden be
sluit verdagen . 

56. 1. H et bestuur der Bank verleent of 
onthoudt zijn goedkeuring aan de begrooting 
in haai· geheel, gelijk zij door den Raad van 
Arbeid is vastgesteld. 

2. De bes! iss ing van het bestuur der Bank 
wordt medegedeeld aan den R aad van Arbe id. 

3. Is de goedkeuri ng niet vedeend vóór den 
aanvang van het jaa r , waarvoor de begrooting 
moet dienen, dan m acht igt het bestu ur de r 
Bank den R aad van Arbeid over het geheele 
bedrag van die posten der begrooting te be
r.ch ikken, waartegen bij hem geen bedenk ing 
bestaat. In spoedeischende geva ll en echte ,· kan 
het bestuur der B ank den Raad van Arbe id 
macht igen tot op een door het bestuur der 
Bank te bepalen bedrag uitgaven te doen 
uit di e posten der begrooting, waartegen be
den king bestaat. 

57. 1. Tegen de besl issing van het bestuu r 
der Bank kan de R aad van A rbeid, volgens 
door Onzen Mi nister te stell en rege len, binnen 
30 dagen, te rekenen van de dagteeken ing der 
besliss ing van het bestuur der Bank, bij On
zen l\ll ini ster voorziening vragen . 

2. De door Onzen Mi nister binnen twee 
maa nden nadat het verzoek om voorziening is 
gedaan, bij een met redenen omkleed beslu it, 
gehoord den R aad van Toezicht, bedoeld in 
art ikel 11, te nemen besli ss ing wordt aan het 
bestuur der Bank gezonden, dat onmiddellijk 
den Raad van Arbeid afschrift daarvan doet 
toekomen en voo r de u itvoe ring zorg draagt. 

58. 1. Buiten de begrooting kan geen u it
gaaf worden gedaan, da n met afzonde rlijke 
,o01·a fgaande macht iging van het bestuur der 
Bank. Artikel 57 is van toepassing. 

2. De ui tgaaf, door het bestuur der Bank 
of in be roep door Onzen Mi nister goedgekeurd, 
wo rdt aa n de begrooting toege voegd. 

59 . Af- en overschrijving op de posten der 
begrooting kan n iet geschieden dan voor zoo
ver daartoe bij de begrooting zelve, o f bij 
een a fzonderlijk door het bestuur de r Bank 
goedgekeurd beslu it van den Raad van Ar
be id macht ig ing is verl eend. 

60. 1. De R aad van Arbeid doet van de 
inkom ten en ui tgaven over elk dienstjaar ver
a ntwoording a an het bestuur der Ba nk onder 
overlegging van een rekening. 

2. Deze rekening vermeld t a lle ontvang
sten en uitgaven va n het dienstjaar; zij moet 
in overeenstemming met de indeeling der be
grooti ng zij n en wordt inger icht overeenkom 
st ig door Onzen Ministe r te geven voorschri f
ten. 

3. De R aad van Arbeid zend t de rekening 
en de daarb ij behoorende besche iden binnen 
den door het bestuur der Bank vast te stell en 
termij n aan dat bestuu r in. 

4. Het bestuur der B ank slui t de re kening 
vóór het e inde van het jaa r volgende op dat, 
waartoe zij betrek king heeft, en ste lt het be
drag der ontvangsten en ui tgaven vast. H et 
heeft de bevoegdhe id in de indeel ing der re ke
ning wijziging te brengen in verband met he,, 
in artikel 53 bepaalde. 

61 . 1. Het bes lu it van het bestuur der Bank 
houdende vaststelli ng der ontva ngsten en uit
gaven strekt, zoover de daarin goedgekeurde 
ontvangsten en uitgaven betreft, aan den voor
zitter en de leden van den R aad van A rbeid 
tot ontlasting, behoudens later in rechte ge
bleken va lschheid in bewijsstukken. 

2. Het bestuur der B ank kan den voorzit
ter en de leden van den R aad van Arbeid af
zonderl ij k ontlasten zoo het hun beheer voor 
geen gel ijktij d ige goedkeur ing vatbaar oor
deelt. 

62. De kosten van het beheer van den 
Raad van Arbe id worden jaarl ij ks door Ons 
vastgesteld en tusschen het Ongevallenfonds, 
het Landbouwongevall en fonds, het Inva l idi 
te itsfonds, de Ouderdomsfondsen en de Zieken
kas van den Raad van Arbeid ve rdeeld naa r 
rege len doo r Ons te stell en. 

63 . De voorz itter en de leden van den R aad 
van Arbeid worden wegens onrechtmatig ge
dane uitgaven, tenzij bl ij kt dat zij tot hot 
bevelen dier ui tgaven n iet hebben medege
werkt, persoonlij k aansprakelij k jegens den 
Raad va n Arbeid , ind ien die ui tgaven bij het 
in artikel 61 bedoelde be luit van het bestuur 
der B ank niet onder de u itga1en van den 
Raa d va n Arbeid worden opg,inomen . 

2. De voorzitter van het bestuur de r B a n k 
is, wanneer daa ,·toe volgens d it artike l aan
le iding is, belast met de rechts,·e rvol g ing tot 
schadevergoed ing. 

64 . 1. Door den voorzitter, den R aad van 
Arbeid of één of meer leden van den R aad 
van Arbei d kan tegen de bes! issing van het 
bestuur der B ank omtrent de reken ing binnen 
30 dagen na haar dagteeken ing bij Onzen 
M iniste,· voorz ien ing worden gevraagd . 

2. De door Onzen voo m oemden Mi nister 
binnen één maand , nadat het verzoek om voor
ziening is gevraagd, bij een met redenen om
kleed bes lui t te nemen bes lissing, wordt ge
zonden aan het bestuur de r B ank en aan den
gene die de voo rziening heeft gevraagd . 
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§ 4. Van het toezicht op de Raden van 
Arb eid. 

65. 1. Het toezicht op de R a den va n Ar
beid is opgedragen aan het bestnur der B ank. 

2. H et bestuur der Bank vraagt van Ons 
de schorsing of vernietiging der besluiten van 
een Raad van Arbeid of van den voorzitter 
van dien Raad , die met de wet, een a lge
meenen m aatl'egel va n bestuur of het a lge
meen belang strijdig voorkomen. 

3. H et bestuur der B a nk t racht all e ge
schill en tusschen de R a den van Arbeid in der 
minne te doen bijl eggen. Indi en het daa rin 
niet slaagt, draagt zij , zoo het een geschil be
t reft a ls bedoeld bij a rtike l 70, het geva l aan 
Onzen Ministe l' te r besli ssing vool'. 

66. 1. H et bestuur der Bank kan een of 
meer zijner leden of een of m eer onder zijn 
bevelen we l'kzame ambtena ren m ach t igen om 
ten behoeve van de uitoefening van het dat 
bestuu r opgedragen toezicht mondeling of 
schriftelijk inlichtingen in te winnen, of een 
onderzoek in te stell en, het opnem en van 
boeken daa ronder begrepen. 

2. E en machtig ing, a ls bedoeld in het ee r
ste lid , wordt aan de onder de bevelen van 
het bestuur der B ank werkzam e ambte na ren 
niet ver! eend , cl a n voor een telkens door het 
bestuu r de r Ba nk aangewezen geval o f een 
ree ks van gelijksoorti ge gevallen. 

3. Door Onzen Minister kunnen nadere re
ge len wo rden gesteld omtrent het verleenen 
van macht ig ingen, a ls in het ee rste lid be
doeld. 

67. De voorzitter en de leden van den R aad 
va n Arbeid , alsmede alle aan den R aad van 
Arbeid ondergeschikte ambtenaren zijn ver 
plicht aan het bestuur der B ank, desverl angd 
schriftelijk, de inlichtingen te verschaffen , 
welke het ten behoeve van de ui toefening van 
het hem opgedragen toez icht ver langt, voorts 
het bestuur de r B ank ge legenheid te geven 
tot het instell en van een onderzoek, dat het 
ten behoeve van da t toezich t noodig ach t en 
zoo dikwijl s het bestuur der B ank het vordert 
inzage te geven in de boeken en besche iden , 
den di enst van den Raad van Arbe id betref
fende , zoomede in gelden en waarden, we lke 
door of vanwege den R aad van Arbe id wo r
den beheerd o f bewaard . Gelijke verplich t ing 
rnst op hen , jegens degenen, di e krachtens een 
machti g ing, a ls in het vorig art ikel bedoeld, 
tot het vrage n van inlichtingen of tot inzage 
in boeken, besche iden , gelden en waarden ge
rechti gd zijn. 

68. D e R aad van Arbe id is met betrekking 
tot de inri chting v a n de administratie va n 
den R aad verplich t de a anwijzingen te vol 
gen van het bestuur de l' B a nk. 

69 . H et bestuu r der Bank is bevoegd, ge
hoord den Raad va n Toezich t, bedoe ld in a r
t ikel 11, aan den Raad van Arbe id voo rsch,·if
ten te geven omt rent de toepass ing van een 
bepa ling, voorkomende in een de r in at't ikel 
3 genoemde wetten en i ll deze wet, o f in een 
tot ui tvoe r ing va n di e wetten strekkend be
slui t . De R aad van Arbe id is ve rplich t zich 
naa r een zooda nig vool'schrift te gedragen. 

§ 5. B epalin gen aan Rank en R aden 
van A r beid gc'llieen . 

70. De Bank en de Raden va11 Arbe id ge
dragen zich naar hetgeen door Onzen Minister 
wordt beslist in geschill en tusschen de Bank 
en een Raad van Arbe id of tusschen R aden 
van A1·be id onder ! ing, ni et behoorende tot 
die waarvan de beslissing aau den gewonen 
rechte r of aan een college met adm inistra
ti eve rechtspraak belast, is o pgedragen. 

71. 1. Al vorens hun betrekki ng te aanvaar
den leggen de voorz itter en de leden va n het 
bestuur der Bank en de voorz itters en de le
den van de R aden van Arbe id de belofte a f 
da t zij de vel'plichtingen, ve rbonden aan hu~ 
betrekking, naar behooren en getrouw zull en 
ve rvullen . 

2. Deze belofte wordt a fgelegd: 
a. door den Voorzitte r van het bestuur der 

Bank in handen van Onzen M in ister· 
b. door de leden van het bestuur d~r B ank 

en de voorzitters va n de Raden va n A rbe id 
in handen van den voorzitte1· va n het bestuur 
der B ank · 

c. do01-' de leden van den R aad va n Arbe id 
in handen van den voorzi tter va n dat bestuur. 

3. Deze belofte m a g ook worden afgelegd 
bij eigenhandi g geschreven en onde rteekende 
verklaring, di e vóór de aanvaarding der be
trekking moet worden ingediend daar, ,raar 
de belofte anders monde! ing zo u zijn a fgelegd. 

72. 1. D e voorzi tter en de leden van het 
bestuu r van de B a nk, de voo rzitters en de 
leden van de R aden va n Arbe id benevens 
a lle aan de beide vorengenoemd~ besturen 
ondergeschikte am btena ren zijn verplicht tot 
geheimhouding va n a l hetgeen zij in hun hoe
danighe id vernemen, voor zoove1· mededee l ing 
daa rvan niet bij of krach tens de wet is voor
geschreven. 

2. H et bestuur der B ank en de Raad van 
Arbeid doet aan den Voogdij raad mededee ling 
van de door dezen in het belang van de uit
voering van zijn taa k gevraagde, in het bez it 
van de B ank, ondersche iden lijk den R aad van 
A r be id zijnde, gegevens betreffende personen 
di e verzekerd zij n ingevo lge een wet telijk~ 
verzekering of ingevo lge een wette lijke ver
zeker ing in het genot verkeeren van een gel
de lijke ui tkeering . 

73. 1. De beslui ten van het bestuur der 
B ank, va n den Raad van Arbeid en den voor 
zitte r van den R aad van Arbeid. kunnen, voor 
zoover zij met de wet, een a lgemeenen maat
regel van bestuur of het a lgemeen bel ang 
strijden , door Ons wo,·clen gescho rst of ver 
nietig<l . 

2. Beslui ten wa a r van beroep is ingesteld op 
den 1·echte l', kunnen te1-wijl het beroep aan
hallg ig is of nadat over het bes lu it door den 
rechte r ui tspraa k gedaan is, cloo1· Ons n iet 
worden geschorst of ve mietig<l wegens strijd 
met <le wet o f een a lgemeenen maatrege l va u 
bestu ur. 

74. De schorsing of ve rn iet igi ng geschiedt 
bij een met redenen omkl eed bes lu it, dat in
geval va n schorsi ng den <l uur h ie rva n be paa lt . 

75. 1. Schorsing stui t onmi clclel lij k de wer 
king de r geschorste bes luiten . 

2. Zij kan niet langer d uren clan 6 m aa n
den. 
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3. Is binnen den voor de schorsing bepaal
den tijd de vern ietiging der besluiten n iet 
uitgesproken, dan worden deze geacht geldig 
te zijn. 

4. Besl uiten, di e geschorst zijn geweest, 
kunnen n iet opnieuw worden geschorst. 

76. 1. Vernietiging vanwege strijd met de 
wet of een algemeenen maatregel van bestuur 
brengt mede vernietig ing van alle de gevolgen 
der vernietigde besluiten, voor zoover die nog 
voor vernietiging vatbaar zijn. 

2. Bij vernietiging vanwege strijd met het 
algemeen belang kunnen de niet met dat be
lang strijdige gevolgen in stand blijven. 

77. 1. Het bestum van de Bank, de Raad 
Yan Arbeid of de voorzitter van den Raad 
van Arbeid zorgen in geval van geheele of 
gedeeltelijke scho,-sing of vernietiging hunner 
besluiten, dat aan het eerste lid van artikel 75 
of aan artikel 76 worde voldaan en opnieuw 
in hetgeen de geschorste of vernietigde be
slu iten regelden, voor zooveel noodig is, worde 
voorzien. 

2. Hetzelfde geldt voor den Raad van Ar
beid bij schorsing of vernietiging van een be
sluit van het bestuur der Bank, waarbij een 
besluit van den Raad van Arbeid is goedge
keurd. 

§ 6. St,·af- en Slotbepalingen. 

78. Aan Ons wordt door Onzen Minister 
jaarlijks een verslag u itgebracht omtrent den 
staat der Bank en haar werkzaamheden en 
omtrent de werkzaamheden der Raden van 
Arbeid. 

79 . 1. Hij aan wiens schuld schending van 
eenig geheim is te wij ten, hetwelk hij krach
tens arti kei 72 dezer wet verplicht is te be
waren, wordt gestraft met hechtenis van ten 
hoogste 3 maanden of geldboete van ten hoog
ste 300 gulden . 

2. Dit feit wordt a ls misdrijf beschouwd. 
80. Hetgeen ter voorbereiding van het in 

werking treden dezer wet of tot haar u itvoe
ring noodig is, wordt, voor zoover in deze wet 
niet anders is bepaald, bij algemeenen maat
regel van bestuur geregeld. 

81. D eze wet zal kunnen worden aange
haald a ls "Wet op de Rijksverzekeringsbank 
en de Raden van Arbeid", met vermelding 
van jaargang en nummer van het Staatsblad, 
waarin deze wet is geplaatst. 

82. 1. Deze wet treedt in werking op een 
door Ons te bepalen t ijdstip. 

2. B ij het in werking treden van deze wet 
verva ll en de wet op de Rijksverzekeringsbank, 
Staatsblad 1920, n°. 780, en de Radenwet. 

3. De Verzekeringsraad is bij het in wer
king treden van deze wet opgeheven. De on
bezoldigde leden en hun plaatsvervangers, de 
bezoldigde leden en de secretar is van den 
Verzekeringsraad, alsmede de ambtenaren bij 
den Verzekeringsraad werkzaam, worden ge
acht met ingang van den dag, waarop deze 
wet in werking treedt, eervol te zijn ontsla
gen. Voor zoover in verband met de opheffing 
van den Verzekeringsraad regelingen moeten 
worden getroffen, geschiedt zu lks door Ons. 

4. Bij het in werking treden van deze wet 
zijn alle benoemingen tot lid of tot plaatsver
vangend lid van een Raad van Arbeid , voor 
zoover zij niet zijn geschied overeenkomstig 

het bepaalde bij artikel 20 dezer wet, alsmede 
a ll e benoemingen tot lid van het bestuur v1>n 
een Raad van Arbeid, vervall en. 

5. Waar in eenige bepaling der in artikel 3 
van deze wet genoemde wetten of a lgemeene 
maatregelen van bestuur en beslui ten, ter ui t
voering daarvan, eenige bemoeiing is opge
dragen aan den Verzekeringsraad, wordt di e 
bemoeiing geacht te zijn opgedragen aan het 
bestuur der B ank. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 17den 

November 1933. 
WILHELMINA. 

D e Minister van Social e Zaken, 
J. R. S I o tem aker de B ruïne. 

(Uitgeg. 8 D ecember 1933.) 

s. 599. 

17 Nove,nber 1933. WET tot voorbehoud der 
bevoegdheid tot toetreding tot het ont
werp-verdrag betreffende den leeft ijd van . 
toelating van kinderen tot het verrich
ten van niet-industriëele werkzaamheden 
( Genève 1932). 

Wij WILHELMI A , enz . ... doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is, dat Nederland toe
treedt tot het in de zestiende, van 12- 30 
Apri l 1932 te Genève gehouden, zitting der 
Algemeene Conferentie van de vertegenwoor
digers der leden van de Internationale Orga
n isatie van den Arbeid van den Volkenbond 
aangenomen ontwerp-verdrag betreffende den 
leeftijd van toelating van kinderen tot het 
verr ichten van niet-industrieele werkzaamhe
den en daarbij gelet op de wet van den 6den 
Maart 1920, Staatsblad n°. 108 , tot voorbe
houd der bevoegdheid tot toetreding tot het 
Volkenbondverdrag en het Koninklijk besluit 
van den 26sten Maart 1920, Staatsblad n°. 
127 , houdende bekendmaking in het Staats
b/.ad van de toetreding van Nederland tot het 
Volkenbondverdrag, op artikel 1 van het 
Volkenbondverdrag, de artikelen 387 en 405 
van het Vredesverdrag van Versailles van 28 
Juni 1919, zoomede op artikel 58 der- Grond
wet· 

Z~o is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Eenig artikel. 

W ij behouden Ons de bevoegdheid voo r toe 
te treden tot het nevens deze wet in a fdruk 
gevoegde in de zestiende zitting der Algemeene 
Conferentie van de vertegenwoordigers de1· 
leden van de Inte rnationale Organisatie van 
den Arbeid van den Volkenbond aangenomen 
ontwerp-verdrag betreffende den leeftijd van 
toelating van kinderen tot het verrichten van 
niet-industriëele werkzaamheden. 

Lasten en bevel en, enz.; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 17den 

November 1933. WILHELMINA. 
D e Mi nister van Social e Zaken, 

J. R . S 1 o tem a k e r d e B r u ï n e. 
D e Minister van Buitenland,;che Zaken, 

De Graeff. 
D e Minister van Staat, 
:Minister van Koloniën, 

H . Colij n. 
( Uitgeg. 12 D er>e1nber 1933.) 
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SOCIÉTÊ DES NATIONS. 

CONFERENCE INTERNATIONALE 
DU TRAVAIL. 

P rojet de conventlon concernant l'äge 1l"ad • 
misslon des enfants aux travaux non 

· industrlels. 
La Conférence générale de l'Organisation 

internationale du Trava il de la Société des 
Nations, . 

Convoquée à Genève par Ie Conseil d'ad
ministration du Bureau international du 
Travail , et s'y étant réunie Ie 12 avr il 
1932, en sa seizième session , 

Après avoir décidé d'adopter diverses 
propositions relatives à !'age d'admission 
des enfants au t ravail dans les professions 
non industriell es, question qui constitue Ie 
troisième point de l'ordre du jour de la 
sess ion, et 

Après avoir décidé que ces proposit ions 
prendraient l a forme d'un projet de con
vention intei·nationale, 

adopte, ' ce trentième jour d' avril mil neuf 
cent t rente-deux , Ie projet de convention ei
après à ratifier par Jes Membres de l 'Organi
sation internationale du Travail conformément 
aux dispositions de Ja Partie XIII du Traité 
de Versailles et des Parties correspondantes 
des autres Traités de Paix: 

Art. 1. 1. La présente convention s'appli
que à · tout travail ne faisant pas l'objet de la 
réglementation prévue par les conventions sui
vantes adoptées respectivement par l a Con
férence internationale du Travail à ses pre
mière, deuxième et troisième sessions : 

Convention fixant !'age minimum d'admis
sion des enfants aux travaux industriel s 
(Washington, 1919); 

Convention f ixant ! 'age minimum d'admis
sion des enfants au travail m ar itime (Gênes. 
1920) ; 

Convention concernant !'age d'admission des 
enfants au travail dans \'agriculture (Genève , 
1921). 

D ans chaque pays, J'autorité compétente, 
après consultation des principales organisa
t ions patronal es et ouvrières intéressées, déter
minera la ligue de démarcation entre Ie champ 
d'application de la présente convention et ce
l ui des trois conventions susmentionnées. 

2. La présente convention ne s'appliquera 
pas: 

a. à Ja pêche maritime; 
b. au travail dans les écoles techniques et 

prnfessionne!Jes, à l a condition qu'il présente 
11n caractère essentiellement éducatif, n'a it 
pas pour objet un bénéfice commercial et 
qu'il soit limité, approuvé et contrólé par 
l 'autorité publique . 

3. Dans chaque pays, l'autorité compétente 
aura Ja faculté d'exclure de l'application de 
1 a présente convention: 

a. l'emploi dans les établissements ou sont 
seuls occupés l es m embres de la famille de 
l'employeur, à la condition qne eet emploi ne 
soit pas nuisible, préjudiciable ou dangereux 
a u sens des articl es 3 et 5 ei-dessous; 

b. Je travail domestique dans la familie 
par les membres de cette familie. 

Art. 2. Les enfants de moins de quatorze 

ans bu ceux qui, ayant dépassé eet age, sont 
encore soumis à l'obligation scalaire primaire 
en vertu de la législation nationale, ne pour
ront être occupés à aucun des travaux aux
quels s'applique la présente convention, sous 
réserve des dispositions ei-après. 

Art. 3. 1. Les enfants àgés de douze ans 
accomplis pourront, en dehors des heures 
fixées pour la fréquentation scalaire, être oc
cupés à des travaux légers, sous réserve que 
ces travaux : 

a. ne soient pas nuisibles à leur santé ou à 
leur développement normal ; 

b. ne soient pas de nature à porter préju
dice à leur assiduité à l 'école ou à leur fa
cul té de bénéficier de J'instruction qui y est 
donnée; 

c. n'excédent pas deux heures par jour, 
aussi bien les jours de classe que les jours de 
vacances, Ie nombre total quotidien des heures 
consacrées à l'école et aux t ravaux légers ne 
devant en a ucun cas dépasser sept. 

2. Les travaux légers sernnt prohibés: 
a. les dimanches et jours de fête pub] ique 

légale; 
b . pendant l a nuit, c' est-à-dire pendant un 

intervalle d'au moins douze heures consécuti
ves comprenant la période entre huit heures 
du soir et huit heures du matin. 

3. Après consultation des principales orga
nisations patronales et ouvrières intéressées, l a 
législation nationale : 

a. déterminera quels sont les genres de tra
vaux qui peuvent être considérés comme trn
vaux légers au sens du présent article; 

b . prescrira les garanties prélimina ires à 
remplir avant que les enfants ne puissent être 
employés à des travaux légers. 

4. Sous réserve des dispositions de l'alinéa 
a du paragraphe 1 ci-dessus : 

a. l a législation national e pouna déter
miner ]es travaux permis et l eur durée journa-
1 ière, pour l a période des vacances des enfants 
ayant dépassé quatorze ans, visés à l 'article 2; 

b. dans les pays ou n'existe aucune dispo
sition relative à Ja fréquentation scalaire 
obligatoire, la durée des travaux légers ne 
devra pas dépasser quatre heures et dem ie 
par jour. 

Art. 4. Dans l 'intérêt de !'art, de la science 
ou de l' ense ignement, la législation national e 
pourra, par )e moyen d 'autorisations indivi 
duelles, accorder des dérogations aux disposi 
t ions des articles 2 et 3 de l a présente con
vention, afin de permettre à des enfants de 
paraître dans tous spectacles publics, ainsi 
que de participer comme acteurs ou figurants 
dans des prises de vue cinématographiques. 

Toutefois, 
a. aucune dérogation ne sera accordée dans 

le cas d ' un emploi dangereux au sens de l'ar
ticle 5 e i-dessous, notamment pour des specta
cles de cirque, variétés et cabarets; 

b. des garanties strictes seront établies en 
vue de sauvegarder la santé, Ie développe
ment physique et la moralité des enfants, de 
leur assurer de bons traitements, un repos 
convenable et la continuation de leur instruc
tion; 

c. les enfants autorisés à travailler dans 
les conditions prévues au présent article ne 
devront pas travailler après minuit. 
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Art. 5. La législat ion nationale fixera un 
age ou des ages supérieurs à ceux qui sont 
mentionnés à l 'article 2 de la présente con
vention pour l'admission des jeunes gens et 
adolescents à tout emploi qui , par sa nature 
ou les conditions dans lesquelles il est rempli , 
est dangereux pour la vie, l a santé ou la 
mora! ité des personnes qu i y sont affectées. 

Art. 6. La législation nationale fixera un 
age ou des ages supérieurs à ceux qui sont 
mentionnés à l' article 2 de la présente con
vention pour l'admiss ion des jeunes gens et 
adolescents aux emplois dans Ie commerce am
bulant su r la voie publique ou dans les éta
bl issements et l ieux publics, aux emplois per
manents à des étal ages extérieurs, ou aux 
emplois dans les professions ambulantes, 
lorsque ces emplois sont exercés dans des con
ditions qui justifient qu'un age plus élevé 
soit f ixé. , 

Art. 7. En vue d'assurer l'application ef
fective des dispositions de la présente conven
tion, la législation nationale: 

a. prévoira un système approprié d'inspec
tion et de contróle officiels; 

b. prévoira des mesures appropriées pour 
faciliter l'identification et Ie controle des per
sonnes au-dessous d'un age déterminé occu
pées dans les emplois et professions visés à 
l'article 6: 

c. établ ira des pénalités pour réprimer les 
infractions à l a législation donnant effet aux 
disposit ions de la présente convention. 

Art . 8. Les rapports annuels prévus par 
l 'a rticle 408 du Traité de Versa illes et les 
a rticl es correspondants des autres Traités de 
Paix donneront des renseignements complets 
sur Ja législation donnant effet aux disposi
t ions de la présente convention. Ces renseig
nements contiendront notamment: 

a. une I iste des genres d'emplois que la 
législation nationale qualifie de travaux légers 
au sens de l 'articl e 3 ; 

b. une I iste des genres d'emplois pour les
quels, conformément aux a rticles 5 et 6, la 
législation nationale a fi xé des ages d'admis
s ion plus élevés qne ceux établis par l'article 2; 

c. des renseignements complets sur les con
rlitions dans lesquelles les dérogations aux ar
ticles 2 et 3 sont autorisées en vertu de l 'ar
ticle 4 . 

Art. 9. L es dispositions des articles 2, 3, 
•1, 5, 6 et en de la présente convention ne 
s'appl iqueront pas à l'Inde. Mais dans ]'Inde: 

1. L'emploi des enfants de mains de dix 
a.ns sera i nterd it. 

Toutefois, dans l'intérêt de l'art, de la 
science au de l' ense ig neinent, la législation 
nationale pourra, au 1noyen d'autorisations 
indi v iduel les, ~ccorder des dérogations à la 
disposition · ci-dessus, afin de permettre à 
des enfants de paraître dans tous spectacles 
publ ics ainsi que de participer comme ac
teurs ou figurants dans des prises de vue 
cinématographiques . 

En outre, au cas all ]'áge d'adtnission des 
enfants dans les manufactures n'employant 
pas de force motrice et qui ne sont pas 
rég ies par la loi indienne sur les m anufac
tures viendrait à être fixé par Ia législation 
nationale au-dessus de dix ans, !'age ains i 
prescrit pour l' admission au travail dans 

ces manufactures sera substitué à !'age de 
dix ans aux fins de l'appl ication du prèsent 
paragraphe. 

2. Les personnes de moins de quatol'ze 
ans ne pourront être occupées à aucun des 
travaux non industriels que l'autorité com
pétente, après consultation des principales 
organisations d'employeurs et de travai ll eu rs 
intéressées, pourrait déclarer dangereux pom· 
la vie, la santé ou la moralité. 

3. L a législ ation national e fixera un age 
supérieur à dix ans pour l ' admission des 
jeunes gens et adolescents aux emplois daus 
Je commerce ambul ant sur la voie publique 
ou dans les établissements et lieux publics, 
aux emploi s permanents à des étalages ex
térieurs , ou aux emplois dans les professions 
ambulantes, lorsque ces emplois sont exe l'
cés dans des conditions qui justifient qu'un 
age plus élevé soit fixé, 

4. La législation nationale prévoira des 
mesures pour l'application des dispositions 
du présent article et, en particulier, établi ra 
des pénal ités pour 1'éprimer les infractions à 
la législation donnant effe t aux dispositions 
du présent article. 

5. L'autorité compétente devra, après une 
période de cinq . ans à compter de la pro
mulgation des lois donnant effet aux dispo
sitions de la présente convention, réexami
ner complètement la situation en vue de 
relever les ages minima prescr its à la pré
sente convention, nouvel examen qui s'ap
pliquera à toutes les dispositions du présent 
ai-ticle. 
S'il était établi, dans ]'Inde, une législation 

rendant la fréquentat ion scalaire obl igatoire 
jusqu'à ]'age de quatorze ans, Ie présent a,•_ 
t icle cesserait d 'être appl icable et les articles 
2, 3, 4, 5, 6 et 7 dev iendraient a lors applica
bles à ! 'Inde. 

Art. 10. Les ratifications officielles de la 
présente convention dans les conditions pré
vues à l a Partie XIII du Traité de Versai ll es 
et aux Parties correspondantes des autres 
Traités de Paix seront communiquées au Se
crétaire général de la Société des N ations et 
par lui enregistrées. 

A1·t. ll. La présente convention ne liera. 
que les Membres de l 'Organisation inte rna
tionale du Travail dont la ratification a ura 
été enregistrée au Secrétariat. 

Ell e entl'era en vigueur douze mois après 
que les rati ficat ions de deux Mem bres auront 
été enregistrées par Ie Secrétaire général. 

Par la suite , cette conve ntion entrera en 
vigueur pour chaque Membre douze mois après 
la date ou sa ratification aura été enregistrée. 

Art. 12 . Aussitót que les ratifications de 
deux Membres de l 'Organisation internatio
nale du Travail auront été enregistrées an 
Secrétariat, Ie Secrétaire général de la Société 
des Nations notifiera ce fait à tous les . Mem
bres de l'Organisation internationale du Tra
vail. Il leur notifiera également l'enregistre
ment des rati fications qui lui seront u ltérieure
ment communiquées par tous les autres Mem 
bres de l 'Organisation. 

Art. 13. Tout Membre ayant ratifié la pré
sente convention peut la dénoncer à l 'expira
t ion d'une période de dix années après la date 
de Ja mise en vigueur initiale de la con ven-
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tion, par un acte communiqué au Secrétaire 
général de la Société des Nations, et par lui 
emegistré. La dénonciation ne prendra effet 
qu'une année après avo ir été enregistrée au 
Secrétariat. 

Tout Membre ayant ratifi é la présente con
vention qui, dans Ie dé lai d'une année après 
l'expiration de la période de dix années men
tionnée au paragraphe précédent, ne fera pas 
usage de la facu lté de dénonciation prévue 
par Ie présent article sera I ié pour une nou
ve lle pér iode de cinq années, et, par la suite, 
pourra dénoncer la présente convention à l'ex
piration de chaque période de cinq années 
dans les cond itions prévues a u présent articl e. 

Art. 14 . A l'expiration de chaque période 
de di x années à compter de l' entrée en vigueur 
de la présente convention, Ie Conse il d'admi
nistration du Bureau international du T rava il 
devra présenter à la Conférence générale un 
rnpport sur l' a pplication de la présente con
rnntion et décidera s'il y a lieu d' inscrire à 
l'ordre du jour de la Conférence la question 
de sa rev ision totale ou partielle. 

Art. 15. Au cas ou la Conférence généra le 
adoptera it une nouvelle convention portant 
revision totale ou partielle de la présente con
Yention, la ratif ication par un Membre de la 
nouvelle convention portant revis ion entraîne
ra it de pl ein droit dénonciation de la présente 
convention sans condi tions de dé la i nonobsta nt 
l'article 13 c i-dessus, sous réserve que la nou
ve ll e convention portant rev ision soit entrée 
en vigueur. 

A part ir de la date de l'entrée en vigueur 
de la nouvelle convention porta nt revision, la 
présente convention cesserait d'être ouverte à 
la ratification des Membres. 

La présente convention demeurerait toute
fois en vigueur dans sa forme et teneur pour 
les Membres qu i l'auraient ratifiée et qui ne 
ratif iern ient pas la nouvell e convent ion por
ta nt revision. 

Art. 16. L es textes français et angla is de 
la présente convention feront foi l ' un et 
l'autre. 

LEAGUE OF ATIO S. 

IN'fERNATION AL LABOUR 
CONFEU.ENCE. 

Draft convention concernlug· tlw ag·e for 
admlsslon of cbildren to 11011 -ln dustrlal 

employment. 
The Genera! Conference of the International 

Labour Organisation of the L eague of Nations, 
H aving been convened at Geneva by the 

Governing Body of the International La
bour Office, and having 1net in its Six 
teenth Sess ion on 12 April 1932, and 

Having decided upon the adoption of 
certain proposals with regard to the age 
[or adm iss ion of children to employment 
in non- industrial occupations, which is the 
third item on the Agenda of the Session, 
and 

H aving determined that these proposals 
sha ll take the form of a d raft internatio
nal convention, 

adopts, this th irtieth day of April of the year 

one thousand nine hundred and thirty-two the 
following Draft Convention for rati fi ca tion 
by the Members of the International Labour 
Organisation, in accordance with the provi
sions of Part XIII of the Treaty of Versailles 
and of the corresponding Parts of the other 
Treaties of Peace : 

Art. l. l. This Convention sha ll app ly to 
a ny employment not dealt with in the fo ll o
wing Conventions a dopted by the International 
Labour Conference at its First, Second and 
Third Sess ions respectively: 

Convention fixing the minimum age for ad
miss ion of children to industrial employment 
(Washington, 1919); 

Convention fixing the minimum age fo,· a d
mission of children to employment at sea 
(Genoa, 1920) ; 

Convention concerning the age for a dmission 
of children to employment in agriculture 
(Geneva, 1921). 

The competent authority in each country 
sha ll , after consul tation with the principa l 
organisations of employers and workers con
cerned , define the line o f division which se
parates the employments covered by this Con
vention from those dealt with in the th ree 
aforesa id Conventions. 

2. This Convention shall not a pply to: 
«. employment in sea-fishing; 
b. work clone in technica] and profess ional 

school s, provided that such work is essentially 
of an educati ve character, is not i ntended for 
commercial profit, and is restricted, approved 
and supervised by publ ic authority. 

3. It shall be open to the competent a utho
rity in each count ry to exempt from the ap
plication of this Convent ion : 

a. employment in establishments in which 
only members of the employer's family are 
employed , except employment which is harrn
ful, prejudicia l or dangerous within the 
meaning of Articles 3 and 5 of thi s Conven
tion; 

b. domestic work in the family performed 
by members of that fam ily. 

Art. 2. Chi ldren under fourteen years of 
age, or child ren over fourteen years who are 
sti ll required by national laws or regulations 
to attend primary school , sha ll not be ern
ployed in any employment to which this Con
vention app lies except as hereinafte r other
wise prnvided . 

Art. 3. 1. Child ren over twelve years of 
age may, outs ide the hours fi xed for school 
attendance, be employed on light work: 

a. which is not hannful to thei r health or 
normal deve lopment; 

b. which is not such as to prejudice their 
attendance at school or their capacity to bene
fit from the instruction the1·e g ive n ; a nd 

c. the duration of which does not exceed 
two hours per day on either schoo l days or 
hol idays, the total number of hours spent at 
school and on light work in no case to exceed 
se ven per day. 

2. Light work shall be prohibi ted : 
a. on Sundays and legal public hol idays; 
b. during the night, that is to say during 

a per iod of at least twelve consecut ive hours 
comprising the interval between 8 p.m. al!d 
8 a.m. 
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3. After the principal organisations of em
ploye rs and workers concerned have been con
sul ted, national laws or reguJations shall: 

a. specify wbat forms of employment may 
be considered to be light work for the purpose 
of th is Article; 

b. prescr ibe the preliminary conditions to 
be complied with as safeguards before ch ild ren 
may be employed in light work. 

4. Subject to the provisions of sub-para
graph a of paragraph 1 above, 

a. national laws or regulations may deter
mine work to be allowel and the number of 
hours per day to be worked during the holiday 
time of children referred to in Article 2 who 
are over fourteen years of age; 

b. in countries where no provision ex ists 
relating to compulsory school attendance, the 
time spent on light work shall not exceed fou,
and a half hours per day. 

Art. 4. In the interests of art, science or 
education, national laws or regulations may, 
by permits granted in ind.ividual cases, a llow 
exceptions to the provisions of Articles 2 and 
3 of this Convention in order to enable 
children to appear in a ny public entertainment 
or as actors or supernwneraries in the making 
of cinematographic films; 

Provided that: 
a. no such exception shall be a llowed in 

respect of employment which is dangerous 
within the meaning of Article 5, such as em
ployment in circuses, variety shows or caba
rets· 

b. ' strict safeguards shall be prescribed for 
the health , physical development and moral s 
of the chi ldren for ensuring kind treatment 
of them, adequ~te rest, and the continuation 
of their education; 

c. chi ldren to whom permits are granted 
in accordance with this Article shall not be 
employed after midnight. 

Art. 5. A higher age or ages than those 
referred to in Article 2 of this Convention 
sha ll be fixed by national laws or regulations 
for admis ion of young persons and adoles
cents to any employment which, by its nature·, 
or the circumstances in wh ioh it is to be car
ried on, is dangerous to the life! h_ealth or 
morals of the persons employed 111 ,t. 

Art . 6. A higher age or ages than those 
referred to in Artiole 2 of this Convention 
shall be fixed by national ]a ws or regulations 
for admission of young persons and adoles
cents to employment for purposes of itine
rant trading in the streets or in places to 
whioh the public have access, to regular em
ployment at stalls outside _shops_ or to employ
ment in itinerant occupat,ons, m cases where 
the condi tions of such employment require 
that a higher age should be fixed. 

Art. 7. In order to ensure the due enforc~ 
ment of the provisions of this Convention, ua-
tional laws or regul ations shall: . 

a. provide for an adequate system of public 
inspection and superv ision; . _ _ 

b. provide su itable means _ for famlitatmg 
the identification and superv1s1on of persons 
under a specified age engaged in the em
ployments and occupations covered by Ar
t icl e 6; 

c. provicle penalties for breaohes of t he 

laws o,· regulations by which e ffect is given 
to the provisions of this Convention. 

Art . 8. There shall be included in the an
nual reports to be submitted under Articl e 
408 of the Treaty of Versaill es and the cor
responding Articles of the other Treaties of 
P eace full information concerning all laws 
and i-egulations by which e ffect is given to 
the provisions of thi s Convention, includi ng: 

a. a list of the forms of employment which 
national laws or regulations specify to be 
light work for the purpose of Article 3 ; 

b. a list of the forms of employment for 
which, in accordance with Articles 5 and 6, 
national law or regulations have fixed ages 
for admiss ion higher than those l aid down in 
Article 2; 

c. fu l I info1·mation concerning the circum
stances in which exceptions to the provisions 
of Article 2 a nd 3 are permitted in accor
dance with the provisions of Articl e 4. 

Art. 9. The provisions of Articles 2, 3, 4, 
5, 6 and 7 of this Convention shall not apply 
to India, but in India: 

1. the employment of chi ldren uacler ten 
shall be prohibited : 

Provided that in the interests of art. 
science or eclucation, national l aws or regu
lations may, by permits, granted in indi
viclual cases, allow exceptions to the above 
provision in order to enable ch ilclren to ap
pear in any publ ic entertainment or as actors 
Qr supernumeraries in the making of cine
matographic films. 

Provicled a lso that should the age for the 
admission of chi ldren to factories not using 
power which are not subject to the Indian 
Factories Act be fixecl by national l aws or 
regulations at an age exceeding ten, the age 
so prescribed for aclmission to such factori es 
shall be substituted for the age of ten for 
the purpose of this paragraph. 

2. Persons under fourteen years of age 
shal I not be employed in any non-industrial 
employment which the competent authority, 
a fter consultation with the principal organi 
sations of employers and workers concerned . 
may deciare to involve clanger to life, 
health or morals. 

3. An age above ten shall be fixed by 
national Iaws or regulations for admission 
of young persons and adoles e nts to employ
ment for purposes of itinerant trading in 
the streets or in pi aces to which the pub] ic 
have acoess, to regu lar employment at stal1s 
outside shops or to employment in itinerant 
occupations, in cases where the conditions of 
such employment require that a higher age 
should be fixecl . 

4 . N ational laws or regul ations sh.tll pro
vide for the due enforcement of the provi
sions of this Artiole and in particular shall 
provide penalties for breaches of the laws 
or regulations by which effect is gi ven to 
the provisions of this Articl e. 

5. The competent authority shall , alter a 
period of five years from the date of pas
sing of legislation giv ing effect to the pro
visions of this Convention, rev iew the whol e 
position with a view to increas ing the mi
nimum age prescribed in this Convention, 
such review to cover the whol e of the pro
visions of this Article. 
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Should legislation be enacted in India ma
king attendance at school compul sory until 
the age of fourteen this Article shall cease to 
apply, and Articles 2, 3, 4, 5, 6 and 7 sha ll 
th enceforth be applicabl e to India. 

Art. 10. The form a ! ratifications of this 
Convention under the conditions set forth in 
Part XIII of the Treaty of Versailles and in 
the corresponding P arts of the other Treaties 
of P eace shall be communicated to the Secre
tary-General of the League of Nations for 
registration. 

Art. ll. This Convent ion sha ll be binding 
cnly upon those Members whose ratif ications 
have been registered with the Secretariat. 

It shall come into force twelve months after 
the date on which the ratif ications of two 
Members of the International L abour Orga
nisation have been registered wi th the Secre
tary-General. 

Thereafter, this Convention sha ll come into 
force for any Member twelve months a fter 
the date on which its ratification has been re
g istered. 

Art. 12. As soon as the ratifications o f two 
Members of the Interna tional Labour Orga
nisation have been registered with the Secre
tariat, the Secretary-General of the League 
of Nations sha ll so notify all the Members of 
the International Labour Organisa t ion. H e 
sha ll likewise notify them of the registration 
of ra tifications which may be communicated 
subsequently by other Members of the Organi
sation. 

Art. 13. A Member which has ratified thi s 
Convention may denounce it a fter the expi
ration of ten years from the date on which 
the Conven t ion first comes into force, by an 
act communicated to the Secretary-General of 
the League o f Nations for registration. Such 
denunciation shall not take effect until one 
year af ter the date on wh ich i t is registered 
with the Secretariat. 

Each Member which has ratif ied this Con
vention and which does not, within the year 
fo ll owing the expiration of the period of ten 
years mentioned in the preced ing paragraph , 
exercise the right of denunciation provided for 
in this A rticle, wi l! be bound for another pe
r iod of five yea rs and, thereafter, may de
nounce this Conven t ion at the expirntion of 
each period of f ive years under the terms 
provided for in this Article. 

Art. 14. At the expiration of each period 
of ten years after the coming into force of 
this Convention, the Govern ing Body of the 
Internationa l Labour Office shall present to 
the Genera! Conference a report on the wor
kiiig of this Convention and shal I consider the 
desirability of placing on the A genda of the 
Conference the question of its revision in ,vhole 
or in part. 

Art. 15. Should the Conference adopt a 
new Convention revising this Convent ion in 
whole or in part, the ratification by a M em
ber of the new rev ising Convention shall ipso 
jure involve denunciat ion of th is Convention 
without any requirement of delay, notw ith
standing the provisions o f Article 13 above if 
and when the new revising Convention shall 
have come into force . 

As from the date of i,he coming into force 

of the new revising Convention, the present 
Convention sha ll cease to be open to ratilica
t ion by the Members. 

evertheless, th is Convention shall rema iu 
in force in its actual form and content for 
those Members which have ratified it but 
have not ratif ied the revising Convention . 

Art. 16 . The French and English tex t of 
th is Convent ion shal I both be authentic. 

s. 600. 

17 November 1933. WET tot w1Jz1gmg en 
aanvulling van de artikelen 125 en 126 
der Ambtenarenwet 1929. 

Bijl. Handel. 2• Kamer 1933, n°. 248, 1-3; 
1933/1934, n°. 109, 1-3. 

Handel. id. 1933/1934, bladz. 136-153. 
Bijl. Handel. 1• K amer 1933/1934, n°. 109, 

bladz. 1-5. 
Handel. id. 1933/1934, bladz. 43-55. 
Wij WILHELMINA, enz .. .. doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is, de artikelen 125 en 
126 der Ambtenarenwet 1929 te wijzigen en 
aan te vullen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, onz. 
Art. 1. A an a r ti kel 125 der Ambtenaren

wet 1929 wordt een lid toegevoegd, luidende : 
3. Alle bestaande en vast te stellen voor

schriften, afkomstig van het bevoegd gezag 
der provinciën, gemeenten, waterschappen, 
Yeenschappen en veenpolders, houdende rege
ling van onderwerpen in het eerste lid ge
noemd, waaronder begrepen die, tot welker 
vaststell ing de bevoegdheid wordt ontl eend 
aan bijzondere wetten, worden geacht ter uit
voering van dit artikel te zijn gegeven. 

2. I n den tweeden zin van li d 1 van artikel 
126 der Ambtenarenwet 1929 worden de woor
den: ,,Onzen Commissaris in de provincie" 
ve rvangen door: Ons . 

De leden 2 en 3 van dit artikel worden 
vervangen door het volgende voorschr ift: 

2. Het voorgaande lid vindt mede toepas
sing : 

a. voor de voorschriften vast te stellen door 
het bevoegd gezag der gemeenten, met dien 
verstande, dat voor Gedeputeerde Staten bur
gemeester en wethouders in de plaats treden; 

b. voor de voorschriften vast te stellen door 
het bevoegd gezag der waterschappen, veen
schappen en veenpolders, met dien verstande, 
dat voor zoover de uitvoering van a rtikel 125 
geheel of gedeeltelijk aan de besturen der in
stellingen zelf is overgelaten, de uitnood iging 
wordt gericht tot het door Ons aangewezen 
gezag of een door Ons benoemden bijzonderen 
commissaris. 

3 . D eze wet treedt in werking op een door 
Ons te bepálen tijdstip. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven ten P aleize het Loo, den 17den 
ovember 1933. 

WILHELMINA. 
D e :Minister van Binnenlandsche Zaken, 

J. A . de W i I de. 
D e Minister van Financiën, 0 u d. 

{Uitgeg. 27 November 1933.) 
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17 November 1933. WET, houdende nieuwe 
vaststelling van het rechtsgebied en de 
zetels der rechtbanken en kantongerech
ten, behoorende tot het gerechtshof te 
's-H erto genbosch. 

Bijl. Handel. 2° Kamer 1932/1933, n°. 161, 
1- 39; 1933/1934, n°. 8, 1-8. 

Handel. id. 1932/1933, bladz. 1573- 1601 ; 
1654-1674; 1933/1934, bladz. 174-186. 

Bijl. Handel. l • Kamer 1933/1934, n°. 8, 
bladz. 1-=-6. 

Handel . id. 1933/1934, bladz. 34, 40-43. 
Wij WILHELMINA, enz. . .. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is het rechtsgebied en de 
zetels der arrondissements-rechtbanken en 
kantongerechten bij bijzondere wetten opnieuw 
vast te stellen; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. H et rechtsgebied van de tot het 

gerechtshof te 's -H erto genbosch behoorende 
arrondissements-rechtbanken strekt zich uit 
ove r de kantons, aangewezen bij den volgen
den staat, die tevens de zetels van die arron
d issements-rechtbanken en van de daartoe be
hoorende kantongerechten bepaalt: 

l ste arrondissement 's-H ertogenbosch . 
lste kanton 's-H ertogenbosch - 2de kanton 

Eindhoven - 3de kanton Boxmeer. 

2de a1-rondissement Breda. 
lste kanton Breda - 2de kanton Zevenber

gen - 3de kanton Bergen op Zoom - 4de 
kanton Tilburg. 

3de arrondissenvent Maastricht. 
l ste kanton M aastricht - 2de kanton Heer

len - 3de kanton Sittard. 

4de arrondissement Roer11,ond. 
l ste kanton Roermond - 2de kanton Venlo 

- 3de kanton H elmond. 

2. Het rechtsgebied van elk kantongerecht 
strekt zich ui t over de gemeenten, bij den 
,·o lgenden staat aangewezen : 

l{antongerecht 's-H ertogenbosch . 
Gemeenten: 's-H ertogenbosch, Engelen, Em. 

pel en Meerwijk, Rosmalen, Berlicum, den 
Dungen, St. Michielsgestel, Boxtel, Esch, 
Haaren, H elvoi rt, Vught, Ammerzoden, Driel, 
Hedel, Zal tbom me l, Hu rwenen, Waarden
burg, Haaften, Gameren, Zuilichem, Poede
roijen, Brakel, K erkwijk, Nederhemert, Oss, 
Nuland, Geffen, Alem, Maren en Kessel , 
Lith, Lithoijenh Oijen en Teeffelen, Megen, 
H aren en Mac aren, Berghem, Heesch, Nis
te lrode, Schayk, Reek, Zeeland, Uden, Boe
kel , H erpen , Ravenstein, Liempde, Schijndel , 
H eeswijk, Dinther, Veghel , Erp, W aalwijk, 
Sprang-Capelle, Waspik, Vlijmen, Nieuwkuyk, 
Drunen, Heusden, H edikhuizen , H erpt, Oud
heusden, Eethen, Wijk en Aalburg, Veen, 
Op en Neer Andel, Rijswijk, Giessen, Dussen. 

K antonge1·echt Eindhoven . 
Gemeenten: Eindhoven, Son en Breugel , 

Nunen, Gerwen en Nederwetten, Geldrop, 

Waalre, Veldhoven, Eersel, Riethoven, Wes
terhoven, Bergeijk, Luyksgestel, Borkel en 
Schaft, Dommelen, Valkenswaard, H eeze, 
Leende, Oirschot, Reusel, Bladel en Netersel , 
H oogeloon, H apert en Casteren, Vessem, Win
telre en Knegsel , Best, St. Oedenrode. 

l{antongerecht Boxmeer. 
Gemeenten: Boxmeer, Beugen en Rijkevoort, 

Oeffelt, Cuijk en St. Agatha, Linden, Gassel , 
Escharen, Mill en St. Hubert, Beers, Haps, 
Wanroij , Sambeek, Oploo, St. Anthonis en 
Ledeacker, Vierlingsbeek, M aashees en Over
loon, Bergen, Gennep, Ottersum, Velp, Grave. 

Kantong erecht Breda. 
Gemeenten: Breda, P rincenhage, Terheij . 

den, Teteringen, Ginneken en Bave l, Chaam, 
Rij sbergen, Zundert, Oosterhout, Hooge. en 
Lage-Zwaluwe, 's-Gravenrnoer, Geertruiden
berg, Made en Drimmelen, Raamsdonk. 

Kantongerecht Z evenbergen. 
Gemeenten: Zevenbergen, Oudenbosch, Ruc

phen en Vorenseinde, Hoeven, Etten en Leur, 
Klundert, Willem tad, Fijnaa rt en H einingen, 
Dinteloord en Prinsland, Standdaarbuiten, 
Oud- en ieuw-Gastel. 

Kantongerecht B ergen op Zoom. 
Gemeenten: Bergen op Zoom , Roosendaal 

en Nispen, Steenbergen en Kruisland, Nieuw
Vossemeer, Halsteren, Woensdrecht, Ossen· 
drecht, Putte, Huybergen, Wouw, Tholen, 
Oud-Vossemeer, St. Annaland, St. Philips
land, Stavenisse, St. Maartensdijk, Scherpe
nisse, Poortvliet. 

Kantong e,·echt 'l'ilburg . 
Gemeenten : Tilburg, Berkel, Oisterwij k, 

Udenhout, Goirle, A lphen, Baarle-Nassau, 
Gi lze en Reyen, Moergestel, Hilvarenbeek, 
Hooge- en Lage-Mierde, Diessen, Oost-, West
en Middelbeers, Dongen, Loon op Zand. 

l{antongerecht Maastricht. 
Gemeenten: Maastricht, Borgharen, Itteren , 

Bunde, Ulestraten, Meerssen, Houthem, Val 
kenburg, Oud-Valkenburg, Vaals, Wittem, 
Schin op Geul , Wijl re, Gulpen, Margraten, 
Sl enaken, Noorbeek, Mheer, St. Geertruid, 
Mesch, E ijsden, Rijckholt, Gronsveld, Cadier 
en K eer , Heer, Bemelen, Amby, ·Berg en 
~:erblij t. 

K antongerecht H eerlen. 
Gemeenten: H eerl en, Schaesberg, Nieuwen

hagen, Eijgelshoven, K erkrade, Voerendaal, 
Klimmen, Wijnandsrade, Hoensbroek, Ubach 
over Worms, Brunssum, Nuth, Hulsberg, Sim
pelveld, Bocholtz, Schimmert. 

K antongerecht S ittard. 
Gemeenten: Sittard, Munstergeleen, J abeek, 

Bingelrade, Schinveld, Amstenrade, Merkel
beek, Oirsbeek, Schinnen, Spaubeek, Beek, 
Geulle, Elsloo, Geleen, Stein, Urmond, Ob
bicht en P apenhoven, Grevenbicht, Born, 
Roosteren, Susteren, Nieuwstad, Limbricht, 
Broek ittard. 
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Kantongerecht Roermond. 
Gemeenten : Roermond, Maasniel , Melick en 

H erkenbosch, St. Odilienberg, Vlodrop, Pos
te rholt, Montfort, Echt, Maasbracht, Linne, 
Herten, H eel en P a nheel , Beegden, Horn. 
Haelen, Buggenum, Kessel , Roggel, Meyel , 
Nederweert, Maarheeze, Budel, Weert, Stram
proij , Nee ritter, Ittervoort, Ohé en Laak, 
Stevensweert, Thorn, Wessem, unhem , Neer, 
Swalmen, Beesel , Hunsel, Grathem, Baexem, 
H eythuizen. 

Kantongerecht V enlo. 
Gemeenten: Venlo, Tegelen, Belfeld, Maas

bree, H elden, Sevenum , Horst, Venraij , Wa ns
sum, Meerlo, Broekhuizen, A rcen en Velden, 
Grubbenvorst. 

K antongerecht H elmond. 
Gemeenten: H elmond, Mierlo, Stiphout, 

Lieshout, Aarl e-Rixtel, Beek en Donk, Ge
mert, Ba kel en Milheeze, Deurne, Asten, 
Lierop, Someren. 

3. De wet van 9 April 1877 (Staatsblad 
n°. 74) , zooals deze laatstelijk is gewijzi gd, i 
ingetrokken. 

4. Deze wet t reedt in werking op een door 
Ons te bepalen tij dstip. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten P aleize het Loo, den 17den 
ovember 1933 . 

WILHELMI A . 
De M iniste1· van J ustitie, v a n S c h a i k. 

(Uitgeg. 18 Nove1nber 1933.) 

s. 602. 

17 X ovemb e,· 1933. WET, houdende nieuwe 
vaststel I ing van het rechtsgebied en de 
zetels der rechtbanken en ka ntongerech
ten, behoorende lot het ge rechtshof te 
Arnhem . 

Bijl. Handel . 28 Kamer 1932/1933, n°. 161, 
1- 39 ; 1933/1934, n°. 8, 1-:-8. 

Handel . id. 1932/1933, bladz. 1573-1601 ; 
1654-1674 ; 1933/1934, bladz. 174-186. 

Bijl. H andel. 1 e Kamer 1933/ 1934, no. 8, 
bl.adz. 1-6. 

Handel. id. 1933/1934, bladz. 34, 40-43. 
Wij WILHELM! A, enz . ... doen te weten: 
A lzoo Wij in overweging genomen hebben, 

da t het ,venschelijk is het rechtsgeb ied en de 
zetel s der a rrondissements-rechtbanken en kan
tongerechten bij bijzondere wetten opnieuw 
vast te stellen ; 

Zoo is het, dat Wij , den R aad van State, enz. 
Art. 1. Het rechtsgebied van de tot het 

gerech tshof te A rnh em behoore nde arrondi sse
ments-recht banken strekt zich uit over de kan
tons, aangewezen bij den volgenden staat, die 
tevens de zetels va n die a rrondissements
rechtbanken en van de daartoe behoorende 
kan.tongerech ten bepaalt: 

l ste arrondissement Arnhem. 
lste kanton Arnhem - 2de kanton Wage

ningen - 3de kanton Tiel - 4de kanton 
N ijmegen - 5de kanton Terborg. 

2de arrondisse11ient Zutphen . 

l ste kanton Zutphen - 2de kanton Groenl o 
3de kanton Apeldoorn - 4de kanto,, 

Deventer. 

Sde arrondissement Zwoll e. 
l ste kanton Zwolle - 2de kanton H arder

wijk - 3de kanton Steenwijk. 

4de arrondissement Alm"elo. 
l ste kanton Almelo - 2de ka nton Enschedé. 

2. H et rechtsgebied va n elk kantongerecht 
strekt zich uit over de gemeenten, bij den 
vol gen den staat aangewezen : 

K antongerecht Arnhem. 
Gemeenten: Arnhem, R ozendaal, R heden , 

Westervoort, Duiven, Zevenaa r, H erwen en 
Aerdt, Pannerden , Didam, Angerlo, Doesburg, 
Hui sen. 

K an tonge,·echt Wageningen. 
Gemeenten: Wageningen, R enkum, Ede, 

Veenendaal , Rhenen , H emmen, H eteren. 

Kantonge1·echt 1'iel . 
Gemeenten: Tiel , E chteld , Dodewaa rd , Kes

teren, Lienden, Ma urik, Buren, Zoelen, Wa
denoijen, E st en Opijnen, Ophemert, Va rik , 
Rossum, H eerewaarden, Dr urne!, Wamel, 
Appeltern. 

Kantonge1·echt Nijmegen. 
Gemeenten: Nijmegen, Millingen, Ubber

gen, Groesbeek, Mook, H eumen, Overasselt , 
Wijchen, Batenbw·g, Bergharen, Ewijk, Dru
ten, Horssen, Beuningen , El st , Gent, Bemmel. 
Valburg. 

Kanton gerecht 1'erbo,·g. 
Gemeenten: Wisch, Bel'gh, Gendringen, 

Dinxperlo, Doetinchem, Zelhem , Wehl , Hum
melo. 

K antongerecht Zu tphen . 
Gemeenten: Zutphen, Warnsveld, Vorden. 

H engelo (G. ), Lochem, Laren, Gorssel , B rum
men, Steenderen . 

Kantongerecht G1·oenlo. 
Gemeenten: Groenlo, Lichtenvoorde, Aalten, 

Winterswijk, Eibergen, Neede, Borculo, Ruu.rlo. 

K antongerecht Apeldoorn. 
Gemeenten: Apeldoorn., Voorst, Epe. 

lî.antongerecht D eventer. 
G-en,eente n : D eventer, D iepen veen, Ol st, 

Wijhe, R aalte, Bathmen. 

K antongerecht Z wolle. 
Gemeenten: Zwolle, Zwollerkerspel , H at

tem, H eino, Dalfsen, Ommen, Avereest, 
Nieuwleusen, Ha selt , Staphorst, Zwart luis, 
Voll enhove (Stad-), Voll enhove (Ambt- ), 
Blokzijl , Genemu iden, Grafhorst, IJsselmui
den, Kampen, Wilsum , Zalk en Veeca ten, 
K a mperveen, Oldebroek, H eerde. 
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Kantongerecht H a,·de,·wijk. 1 dam - 3de kant.on Gouda - 4de kanton 
Gemeenten: Hardenvijk, Ermelo, Putten, Brielle - 5de kant.on Sommelsdijk. 
ijkerk, Doornspijk, Elburg. Sde arrondissement Dordrecht. 

Kantongerecht Steenwijk. 
Gemeenten: Steenwijk, Giethoorn, Wanne

perveen, Blankenham, Kuinre, Oldemarkt, 
teenwijkerwold. 

Kantong e,·echt Almelo . 
Gemeenten: Almelo, Wierden, H ellendoorn, 

Den Ham, Hardenberg (Stad-), Hardenberg 
(Ambt-), Gramsbergen, Vriezenveen, '.l.'ubber
gcn, Ootmarsum, Weerselo, Borne, Delden 
(Stad-), Delden (Ambt-), Goor, Rijs en, Hol 
t n, Markelo. 

Kantongerecht Enschedé. 
Gemeenten: Enschedé, Lonneker, 

Oldenzaa l, Denekamp, H engelo (0.) , 
bergen, Diepenheim. 

Losser, 
H aaks-

3. De wet van 9 April 1877 (Staatsblad 
n°. 75), zooals deze laatstelijk is gewijzi gd, is 
ingetrokken. 

4. Deze wet treedt in werking op een door 
Ons te bepalen tijdstip. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 17den 

November 1933. 
WILHELMINA. 

De M inister van Justitie, v a n S c h a i k. 
( Uitgeg. 18 November 1933.) 

s. 603. 

17 Nove,nbe,· 1933. WET, houdende nieuwe 
vaststel] i ng van het rechtsgebied en de 
zetels der rechtbanken en kant.ongerech
ten, behoorende tot het gerechtshof te 
's-Gra·venhage. 

Bijl. Handel. 2° Kamer 1932/1033, n°. 161, 
1- 39; 1933/1034, n°. 8, 1-8. 

Handel. id. 1932/1933, bladz. 1573- 1601; 
1654-1674; 1933/1934, bladz. 174-186. 

Bijl. Handel. l• Kamer l!l33/ L934, no. 
bladz. 1-6. 

Handel. id . 1933/1934, bladz. 34, 40-43. 

Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelij k is het rechtsgebied en de 
zetels der arrondissement -rechtbanken en 
kant.ongerechten bij bijzondere wetten op
nieuw vast te stell en; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Het rechtsgebied van de tot het 

gerech tshof te 's-Gravenhage behoorende ar-
1·ondissement~-rechtbanken strekt zich uit over 
de kant.ons, aangewezen bij den volgenden 
staat, die tevens de zetels van die arrondisse
mcnts-rechtbanken en van de daartoe behoo
rende kantongerechten bepaalt : 

1ste arro11dissement 's-G,·avenhage. 
lste kant.on 's-Gravenhage 2de kant.on 

Delft - 3de kanton Leiden - 4de kanton 
Alphen. 

2de arrondisse11,ent Rotterdam. 
lste kanton Rotterdam - 2de kant.on Schie-

lste kant.on Dordrecht - 2de kant.on Oud
Beijerland - 3de kanton Gorinchem. 

4de a1-rondissement M iddelburg. 
lste kanton Middelburg - 2de kanton Oost

burg - 3de kanton Neuzen - 4de kanton 
Zi erikzee. 

2. Het recht gebied van elk kant.ongerecht 
strekt zich uit over de gemeenten, bij den 
volgenden staat aangewezen: 

Kantongerecht 's-G,·avenhage. 
Gemeenten: 's-Gravenhage, Wassenaar, Veur, 

Voorburg, Rijswijk. 

Kantongerecht D el ft. 
Gemeenten: Delft, Stompwijk, Zegwaard, 

Zoetermeer, ootdorp, Pijnacker, Berkel , 
Schipluiden, de Lier, Monster, 's-Gravenzande, 
Naaldwijk, Wateringen. 

Kantongerecht L eiden. 
Gemeenten: Leiden, Leiderdorp, Zoeter

woude, Voorschoten, Valkenburg, Rijnsburg, 
K atwijk, Oegstgeest, Warmond, oordwijker

i hout, oordwijk, Voorhout, Sassenheim, Alke
made, Leimuiden. 

Kantongerecht Alphen. 
Gemeenten : Alphen aan den Rijn, Hazers

woude, Benthu izen, Boskoop, Zwammerdam , 
Bodegraven, ieuwveen, Rijn aterwoude, Ter 
Aar, Woubrugge, Koudekerk, Zevenhoven, 
Nieuwkoop. 

Kantongerecht Rotterdam. 
Gemeenten: Rotterdam, Capelle aan den 

IJssel, Bergschenhoek, Hillegersberg, Schie
broek, Rhoon, Poortugaal, Hoogvliet, Pernis, 
Krimpen aan den IJssel, Krimpen aan de 
Lek, Lekkerkerk, Ridderkerk, IJsselmonde, 
Nieuw-Lekkerland, Alblasserdam, Barendrecht, 
H eerjausdam. 

Kantongerecht Sckiedam. 
Gemeenten: chiedam, Overschie, Kethel, 

Vlaardinger-Ambacht, :Maasland , Maassluis, 
Vlaardingen. 

Kant ongerecht Gouda. 
Gemeenten: Gouda, H e kendorp, Lange

Ruige-Weide, Reeuwijk, Waddinxveen, Moer
capelle, Bleiswijk, Zevenhuizen, Nieuwerkerk 
aan den IJssel, Moordr cht, Gouderak, 
Schoonhoven, Vli t, Haastrecht, St.olwijk, Ber
kenwoude, Ouderkerk aan den IJssel, Berg
ambacht, Arnmerst.ol, Papekop, Oudewater, 
Hoenkoop, Pol broek, Willige Langerak. 

Kant,o ngerecllt Briell e. 
Gemeenten: Briel Ie, Oostvoorne, Rockanje, 

Nieuw-Helvoet, ieuwenhoorn, H ellevoetsluis, 
Oudenhoorn, Zuidland, Hekelingen, Spijke
nis e, Geervliet, Heenvliet, Abbenbroek, Zwar
tewaal , Vierpolders, Rozenburg. 
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Kantongerecht Sommelsdijk. 
Gemeenten: Sommelsdijk, Middelharnis, Stad 

aan 't Haringvliet, den Bommel, Ooltgens
plaat, Oude-Tonge, Nieuwe-Tonge, Herkingen , 
Dirksland, Melissant, Stellendam, Goedereede, 
Ouddorp. 

K antonge,·echt Dord,·echt . 
Gemeenten: Dordrecht, Dubbeldam, Zwijn

drecht, H endrik-Ido-Ambacht, Sliedrecht, Gies
sendam, P enrsum, Molenaarsgraaf, Ottol and , 
Goudri aan, Langerak, Nieuwpoort, Groot
Ammers, Brandwijk, Streefkerk, Oud-Alblas, 
Papendrecht, Wijngaarden, Bleskensgraaf. 

Kant ongerecht Oud-Beijerland. 
Gemeenten: Oud-Beijerl and, Nieuw-Beijer

land, Zuid-Beijerland, Numansdorp, Strijen, 
's-Gravendeel, Maasdam, Piershil , Gouds
waard, Puttershoek, H einenoord, Mijnsheeren
land, Westmaas, Klaaswaal. 

Kantongerecht Gorinchem. 
Gemeenten: Gorinchem, Arkel, Vuren, H er

wijnen, Heukelum, Asperen, Leetdam, Schoon
rewoerd, Leerbroek, K ed ichem, ieuwland, 
Meerkerk, Ameide, Tienhoven , Noordeloos, 
Hoornaar, Hoogblokland, Schelluinen, Gies
sen-Nieuwkerk, H ard inxveld, Werkendam, de 
Werken en Sleeuwijk, Woudrichem, Almkerk. 

Kantonge,·echt M iddelburg. 
Gemeenten : Middelburg, ieuw- en St. 

Joosland, Arnemuiden , Veere, St. Laurens, 
Grijpskerke, Serooskerke, Vrouwenpolder, Oost
kapelle, Domburg, Aagtekerke, Westkapelle, 
Mei iskerke, Zoutelande, Biggekerke, Koude
kerke, Vl issingen, Ritthem, Oost- en West
Souburg, Goes, 's H eer-Abtskerke, Nisse, 
's-Gravenpolder, Hoedekenskerke, Baarl and, 
Oudelande, Ellewoutsdijk, Driewegen, Ove
zande, Borsselen, ' s H eerenhoek, H einkens
zand, 's H eer-Arendskerke, Wolphaartsdijk, 
Kortgene, Wissekerke, Colijnsplaat, Kats, 
Kattendijke, Kloetinge, Kapelle, Wemeldinge. 
IJerseke, Schore, Kruiningen, Waarde, Krab
bendijke, Rilland-Bath. 

Kantongerecht Oostburg. 
Gemeenten: Oostburg, Waterlandkerkje, 

IJzendijke, Biervliet, Hoofdplaat, Schoon
dijke, Breskens, Groede, Nieuwvliet, Zuid
zande, Cadzand, Retranchement, Sluis, Aar
denburg, Eede, St. Kruis. 

Kantongenecht Neuzen. 
Gemeenten: Neuzen, Hoek, Philippine, Sas

van-Gent, Westdorpe, Axel , Zaamslag, Hul st, 
Clinge , Graauw e n Langendam, I-Iontenisse, 
Ossenisse, H engstdijk , Boschkapelle, Stoppel
dijk, St. Janssteen, Koewacht, Zuiddorpe. 
Overslag. 

Kantongerecht Zierikzee . 
Gemeenten: Zierikzee, Ouwerkerk, ieuwer

kerk, Oosterland, Bruinisse, Dreischor, Noord
gouwe, Zonnemaire, Brouwershaven, Duiven
dijke, Elkerzee, Ellemeet, Noordwelle, R e
nesse, H aamstede, Burgh, Serooskerke, Kerk
werve. 

3. De wet van 9 April 1877 (Staatsblaà 
n°. 76), zooals deze laatstelijk is gewijzigd, is 
ingetrokken. 

4. Deze wet treedt in werking op een door 
Ons te bepalen tijdstip. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven ten Pal eize het Loo, den 17den 

November 1933. 
WILHELMINA. 

De M inister van Justitie, van S c ha i k. 
( Uitgeg. 18 November 1933.) 

s. 604. 

17 N ove1nber 1933. WET, houdende nieuwe 
va tstell ing van het rechtsgebied en de 
zetels der rechtbanken en kantongerech
ten, behoorende tot het gerechtshof te 
A mste,·d.am. 

Bijl. Handel . 2• Kamer 1932/1933, n°. 161, 
1- 39; 1933/1934, n°. 8, 1-8. 

Handel. id. 1932/1933, bladz. 1573-1601 ; 
1654-1674 ; 1933- 1934, bladz . 174-186. 

Bijl. Handel. l • Kamer 1933/1934, n°. 8, 
bladz. 1-6. 

H andel. id. 1933/1934, bladz. 34, 40-43. 
Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is het rechtsgebied en de 
zetels der arrondissements-rechtbanken en kan
tongerechten bij bijzondere wetten opnieuw 
vast te stellen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Het rechtsgebied van de tot het 

gerechtshof te Amsterdam behoorende arron
dissements-rechtbanken strekt zich uit over de 
kantons, aangewezen bij den volgenden staat, 
die tevens de zetels van die arrondissements
rechtbanken en van de daartoe behoorende 
kantongerechten bepaalt : 

l ste arrondissem ent Amsterdam. 
l ste kanton Amsterdam - 2de kanton Hil 

versu1n. 
'2de arrondissement Alkmaar. 

l ste kanton Alkmaar - 2de kanton den 
H elder - 3de kanton Hoorn. 

Sde arrondissement Haarlem. 
l ste kanton Haarlem - 2de kanton Zaan

dam. 
4de arrondissement Utrecht. 

l ste kanton Utrecht - 2de kanton Amers
foort. 

2. Het rechtsgebied van elk kantongerecht 
strekt · zich uit over de gemeenten, bij den 
volgenden staat aangewezen: 

Kantongerecht Amsterdam. 
Gemeenten: Amsterdam, Diemen, Nieuwer

Amstel, Ouder-Amstel , Uithoorn, Landsmeer, 
Il pendam, Broek in Waterl and, Monniken
dam, Katwoude, M arken, Edam. 

Kantongerecht Hil versum . 
Gemeenten: Hilversum, Laren, Blaricum, 

Huizen, Bussum, Naarden, Muiden, Weesp, 
Weesperkarspel, Nederhorst den Berg, Anke
veen, 's Graveland, Kortenhoef. 
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Kantongerecht Alkmaar. 
Gemeenten: A llnnaar, Egmond-binnen, Eg

mond aan Zee, Bergen, Schoorl , Noord-Schar
woude, Zuid-Scharwoude, Broek op Langen
dijk, H eerhugowaard, Oterleek, Oudorp, Scher
merhorn, Zuid- en Noord-Schermer, Graft, 
de-Rijp, Beemster, Akersloot, Uitgeest, Castri
cum, Limmen, H eilo, St. Pancras, Koedijk, 
Warmenhuizen, Oudkarspel, Harenkarspel, St. 
Maarten, Sch agen, Wieringerwaard, Barsin
gerhorn, Winkel, Nieuwe-Niedorp, Oude-Nie
dorp, Zijpe. 

Kantongerecht d,en H elder. 
Gemeenten: den Helder, Texel , Callants

oog, Anna Paulowna, Wieringen. 

K antongerecht Hoorn. 
Gemeenten: Hoorn, Schellinkhout, Wijdenes. 

Urk, Venhuizen, Bovenkarspel, Enkhuizen, 
Grootebroek, Hoogkarspel, Blokker, West
woud, Zwaag, Wognum, Ursem, Berkhout, 
Avenhorn, Oudendijk, Beets, Oosthuizen, War
der, Middelie, Medemblik, Opperdoes, Wer
vershoof, Andijk, Nibbixwoud, Midwoud, Sy
bekarspel, Opmeer, Spanbroek, Obdam, Hens
broek, Hoogwoud, Abbekerk, Twisk. 

Kantonge,·echt Haarl em. 
Gemeenten : Haadem, Bloemendaal, Zand

voort, Bennebroek, Heemstede, Haarlemmer
liede en Spaarnwoude, Velzen, Haarlemmer
meer, Aalsmeer, Lisse, Hillegom, H eemskerk, 
Beverwijk, Wijk aan Zee en Duin. 

Kantongerecht Zaanda,n. 
Gemeenten: Zaandam, Westzaan, Assen- · 

delft, Wormerveer, Krommenie, Zaandijk, 
Koog aan de Zaan, Oostzaan, Purmerend, 
Kwadijk, Ji sp, Wormer, Wijde Wormer. 

Kantongerecht Utrecht. 
Gemeenten: Utrecht, Maartensdijk, de Bildt, 

Zeist, Oudenrijn, J utphaas, IJsselstein, Vrees
wijk, Benschop, Lopik, J aarsveld, Willeskop, 
Snelrewaard, Montfoort, Linschoten, Veldhui
zen, Harmelen, Woerden, Barwoutswaarder, 
Waarder, Zegveld, Rietveld , Vleuten, Kame
rik, Breukelen-Nijenrode, Breukelen-St. P ie
ters, Loosdrecht, Loenen, Loenersloot, Vree
land, igtevecht, Abcoude-Proostdij , Abcoude. 
Baambrugge, Vinkeveen, Mijdrecht, Wilnis, 
Ruwiel , Kockengen, Laagn ieuwkoop, Haar
zuilens Maarssen, .Maarsseveen, Tienhoven, 
Westbr~ek, Achttienhoven , Zuilen, Wijk bij 
Duurstede, Cothen, Langbroek, Doorn, Leer
sum, Amerongen, Bunnik, Odijk, Driebergen
Rijsenburg, Werkhoven, _Schalkwijk, Tull en 
't Waal, Houten, Beusichem, Buurmalsen, 
Geldermalsen, Deil , Beesd, Culemborg, Ever
dingen, Hageste in, Vianen, Hei- en Boeicop, 
Lexmond. 

Kantongerecht A mersfo ort . 
Gemeenten: Amersfoort , Hoevelaken, Stou

tenburg, Barneveld, Hoogl and, Bunschoten, 
Eemnes, Baarn, Soest, Leusden, Maarn, Wou
denberg, Scherpenzeel , Renswoude. 

3. De wet van 9 April 1877 (Staatsblad 
n°. 77), zooals deze laatstelijk is gewijzigd, is 
ingetrokken. 

4. Deze wet treedt in werking op een door 
Ons te bepalen tijdstip. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten Pale ize het Loo, den 17den 

November 1933. 
WILHELMINA. 

De Ministe,· van J ustitie, v an S c h a i k. 
(Uitgeg. 18 November 1933.) 

s. 605. 

17 N ove,nber 1933. WET, houdende nieuwe 
vaststelling van het rechtsgebied en de 
zetel s der rechtbanken en kantongerech
ten, behoorende tot het gerechtshof te 
L eeuwa,·den. 

Bijl. Handel. 2• Kamer 1932/1933, n°. 161, 
1- 39; 1933/1934, n°. 8, 1-8. 

Handel. id. 1932/1933, bladz. 1573- 1601 ; 
1654- 1674 ; 1933/1934, bladz. 174-186. 

Bijl. Handel . 1 e Ka.mer 1933/1934, n°. 8, 
bladz. 1- 6. 

Handel. id. 1933/1934, bladz. 34, 40-43. 
Wij WILHELMINA, enz. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is het rechtsgebied en de 
zetels der arrondissements-rechtbanken en kan
tongerechten bij bijzondere wetten opnieuw 
Yast te stellen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Het rechtsgeb ied van de tot het 

gerechtshof te L eeuwarden behoorende arron
dissements-rechtbanken strekt zich uit over de 
kantons, aangewezen bij den volgenden staat, 
die tevens de zetels van die arrond issements
rechtbanken en van de daartoe behoorende 
kantongerechten bepaalt: 

l ste arrondissement Leeuwarden. 
l ste kanton Leeuwarden - 2de kanton 

Sneek - 3de kanton H eerenveen - 4de kan
ton Beetsterzwaag. 

2de arrondissem ent Groningen. 
l ste kanton Groningen - 2de kanton Zuid

broek - 3de kanton Winschoten . 

3de arrondissement Assen. 
l ste kanton Assen - 2de kanton Meppel 

3de kanton Emmen. 

2. Het rechtsgebied van elk kantongerecht 
strekt zich uit over de gemeenten, bij den 
volgenden staat aangewezen: 

Kantongerecht Leeuwarden . 
Gemeenten : Leeuwarden, Leeuwarderadeel, 

ldaarderadeel, Baarderadeel, Menaldumadeel, 
't Bildt, Tietjerksteradeel , Achtkarspelen, Dok
kum, Westdongeradeel , Oostdongeradeel , Kol
lumerland, Dantumadeel , Ferwerderadeel , 
Ameland, Schiermonni koog, H arlingen, Fra
neker , Franekeradeel , Barradeel , Terschelling, 
Vlieland. ' 

Kantonge1·echt Sneek. 
Gemeenten : Sneek, IJlst, Wijmbri tseradeel, 

Rauwerderhem, Bolsward, Wonseradeel , Hen
naarderadeel, Workum, Hindeloopen, Stavo
ren, Hemelumer Oldephaert, Gaasterland, Slo
ten. 
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Kantongerecht H eerenveen. 
Gemeenten : Schoterland, Aengwirden, Has

ker land, Utingeradeel, Weststellingwerf, Lem
ster! and, Doniawerstal . 

Kantongerecht B eetsterzwaag. 
Gemeenten: Smallingerland, Opste rland, 

Ooststel I i ngwed. 

Kantongerecht Groningen . 
Gemeenten: Groningen, H aren, Noorddijk, 

Zuidhorn, Aduard, Ezinge, Oldehove, Grijps
kerk, Oldekerk, Grootegast, Marum, Roden, 
P e ize, E elde, L eek, H oogkerk, Bedum, Mid
delstum, Kantens, Uithuizermeeden, Uithui • 
zen, Usquert, Wa rffum, Baflo, Eenrum, Kloos
terburen, Ulrum, Leens, Winsum Adorp, Ap
pingedam, Delfzijl , Bierum, 't Z~ndt, Lopper
sum, Stedum , Ten Boer, Slochteren. 

Kantong erecht Zuidbrnek. 
Gemeenten: Zuidbroek, Meeden, Scheemda, 

Nieuwolda, Noordbroek, Sappemeer, Hooge
iand, Muntendam, Veendam, Wildervank. 

J{antongerecht Winschoten. 
Gemeenten: Winschoten, Oude-Pekela, Nieuwe
Pekela, Onstwedde, Wedde, Vlagtwedde, Bel
lingwo_lde, Nieuwe-Schans, Beerta, Finsterwol
de, Midwolda, Termunten. 

Kantongerecht Assen. 
Gemeenten: Assen, Rolde, Borger, Gasselte, 

Gieten, Anlo, Zuidlaren, Vries, Norg, Smilde, 
Beilen, \,Vesterbork. 

Kantongenecht M e-ppel. 
Gemeenten: Meppel, de-Wij k, Ruinerwold, 

Nij eveen, Havelte, Vledder, Diever, Dwingelo, 
Ruinen, H oogeveen, Zuidwolde . 

Kantongerecht E1nmen. 
Gemeenten: Emmen, Dalen, Schoonebeek, 

Coevorden, Sl een, Odoorn, Zweelo, Oosterhes
selen. 

3. De wet van 9 April 1877 (Staatsblad 
n°. 78) , zooals deze laatstelijk is gewijzigd, is 
ingetrokken. 

4. Deze wet treedt in werkiug op een door 
Ons te bepalen t ijdstip . 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 17den 

November 1933. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, van Scha i k. 
(Uitgeg. 18 November 1933.) 

s. 606. 

17 Nov ember 1933. WET, houdende wette
lijke bepalingen in verband met de nieuwe 
vaststelling van het rechtsgebied en de 
zetels der rechtbanken en kantongerechten. 

Bijl. Handel . 2• Kamer 1932/1933, n°. 161, 
1- 39; 1933/1934, n°. 8, 1- 8. 

Handel . id. 1932/1933, bladz. 1573- 1601; 
1654-1674 ; 1933/1934, bladz. 174-186. 

Bijl. Handel. l • Kamer 1933/1934, n°. 8, 
bladz. 1-6. 

Handel . id. 1933/1934, bladz. 34, 40--43. 

Wij WILHELMINA, enz . ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelij k is bepalingen te treffen 
in verband met de nieuwe vaststell ing van 
het rechtsgebied en de zetels der arrondisse
ments-rechtbanken en kantongerechten; 

Zoo 1s het, dat Wij den Raad van State, enz. 
Art. 1. De arrondissements-rechtbanken te 

T iel en Winschoten en de kantongerechten te 
Oss, H eusden, Waalwijk, Veghel, Oirschot, 
Oosterhout, ']'hol en, Gulpen, W eert, Elst, Does
borgh, Gelde1",nalsen, Zaltb ommel, Druten, 
Vianen, Kampen, Ommen, Goor, S choonho
ven, Ridderkerk, Sliedrecht, Goes, Hulst, Scha
gen, _M:edem blik, Purmerend, Haarl emmer
meer, Breukelen-Nijenrode, Wijk bij Duur
stede, Wo erden, Dokkmn, B ergum, Harlingen, 
B olsward, L emmer, Zuidhorn, Appingedam, 
Onderdendam en H oogeveen zijn ontbonden. 

2. De rechterlijke ambtenaren, wier betrek
king door ontb inding der in a rtikel 1 ge
noemde gerechten wordt opgeheven, ontvan
gen een wachtgeld overeenkom tig regelen te 
stell en bij algemeenen maatregel van bestuur. 

Bij die regelen wordt in acht genomen, dat 
aan den voor het leven benoemden rechter
lijken ambtenaar van een ontbonden gerecht 
een inkomen moet verzekerd zijn , gelijk aan 
dat hetwelk hij uit zijne betrekking zou heb
ben verkr(lgen, indi en hij daarin werkzaam 
ware gebleven, en wel totdat hij : 

den zeventigjarigen leeftijd berei kt ; 
eene betrekking weigert te aanvaarden. 

welke hem krachtens artikel 3, ook buiten 
.zijn verzoek, kan worden opgedragen, dan 
wel , na aanvaarding van zoodanige betrek
king, daaruit wordt ontzet of ontslagen; of 

uit hoofde van ziekten of gebreken onge
schikt is verklaard om te worden benoemd in 
zoodanige betrekking dan wel weigert zich 
te onderwerpen aan een onderzoek ter zake 
overeenkomstig de te stell en regelen . 

Voor de berekening van het pensioen der in 
het vorige lid bedoelde rechterlijke ambtena
ren wordt a ls diensttijd mede beschouwd de 
tijd, welken de ambtenaar op wachtgeld heeft 
doorgebracht. 

Zo lang de rechterlijke ambtenaar eene be
trekking vervult, welke hem krachtens artikel 
3, ook buiten zijn verzoek, kan worden opge
dragen, geniet hij geen pensioen waarbij de 
diensttijd uit de opgeheven betrekking ver-
go lden is. , 

Te dezen wordt de vóór 1 Juli 1933 opge
dragen waarneming van de werkzaamheden 
van kantonrechter door den rechter van een 
nabij gelegen kanton beschouwd als eene zelf
stand ige rechterlijke betrekking. 

3. Aan de presidenten der ontbonden recht
banken kan , ook buiten hun verzoek, worden 
opgedragen de betrekking van: raadsheer in 
den Hoogen Raad der Nederlanden ; presi
dent, v ice-pres ident en raadsheer van een ge
rechtshof; president van eene arrondissements
rechtbank; president van een Krijgsraad bij 
de Zeemacht binnen het Rijk in Europa; pre
sident van een Krijgsraad bij de Landmacht; 
voorzitter, onder-voorzitter, lid van den Cen
tralen Raad van Beroep; voorz itter van een 
Raad van Beroep, bedoeld bij artikel 1 van 
de Beroepswet. 

Aan de rechters der ontbonden rechtbanken, 
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alsmede aan de rechters der ontbonden kan
tongerechten kan, ook buiten hun verzoek, 
worden opgedragen eene der betrekkingen, 
genoemd in het vorige lid, alsmede de betrek
king van rechter in eene arrondissements
rechtbank en die van kantonrechter. 

Aan de kantonrechters, die wachtgeld ge
nieten ter zake van de waarnem ing van de 
werkzaamheden van den rechter van een ont
bonden kantongerecht, kan, ook buiten hun 
verzoek, worden opgedragen de waarneming 
van de werkzaamheden van den rechter van 
een kanton, waar de plaats van kantonrechter 
door Ons onvervuld wordt gelaten. 

4. Van het Reglement n°. III van orde en 
discipline voor de advocaten en procureurs 
afwijkende, of hetzelve aanvullende, voor
schriften, wenschelijk met het oog op de 
nieuwe vaststelling van het rechtsgebied en de 
zetels der rechtbanken en kantongerechten, 
worden gesteld bij algemeenen maatregel van 
bestuur. 

Daarbij wordt in acht genomen: 
dat de advocaten en procureurs in zaken, 

welke op het tijdstip van het in werking tre
den van deze wet bij de gerechten aanhangig 
zijn, bevoegd blijven in deze zaken als zoo
danig op te treden; en 

dat de advocaten en procureurs, die op het 
tijdstip van het in werking treder,i van deze . 
wet bij de rechtbank te Tiel ingeschreven zijn, 
àe gelegenheid krijgen hunne functie als zoo
danig uit te oefenen bij de gerechten, waar
van het rechtsgeb ied zich uitstrekt over eenig 
deel van het rechtsgebied van voornoemde ont
bonden rechtbank. 

5. De deurwaarders bij de ontbonden recht
banken en kantongerechten worden geacht te 
zijn aangesteld bij een of meer niet ontbonden 
gerechten overeenkomstig de 1·egelen te stel
len bij algemeenen maatregel van bestuur. 

6. De notarissen, aangesteld vóór het in 
werking treden van deze wet, blijven in elk 
geva l bevoegd hunne ambtsbediening uit te 
oefenen binnen de grenzen van die gemeenten. 
waar zij vóór het in werking treden dezer wet 
bevoegd waren; onverminderd de bevoegdheid 
hunne ambtsbediening uit te oefenen iq den 
geheelen omtrek van het arrondissement, waar
in hunne standplaats is gevestigd. 

Voor het verlijden van akten van boedel
scheiding en de daarmede samenhangende ak
ten waarbij de tegenwoordigheid en goedkeu
r ing van den kantonrechter worden vereischt, 
is een notaris, als bedoeld bij het vorige lid, 
mede bevoegd zij ne ambtsbediening uit te 
oefenen in de zittingsplaats van het kanton, 
waartoe de gemeente behoort, waar de erfenis 
is opengevall en, indien die notaris ingevolge 
het bepaal de bij het vorige lid bevoegd is zij ne 
ambtsbediening uit te oefenen in laatstbedoel
de gemeente. 

7. De op het tijdstip van het in we rk ing 
treden dezer wet bij de ontbonden g-erechten 
aanhangige zaken - daaronder begrepen de 
zaken, waarin een bevel, als bedoeld bij ar
tikel 14a van het Wetboek van Strafrecht, is 
gegeven - worden overgebracht bij het ge
recht, waartoe de gemeente behoort, waar het 
ontbonden gerecht was gevestigd, op de wij ze 
bij a lgemeenen maatregel van bestuur te bepa
len. D eze a lgemeene maatregel van bestuur 

geeft tevens de verdere voorschriften, welke 
in verband met deze overbrenging noodig 
mochten zijn. 

8. De oproepingen of dagvaardingen, om 
voor de ontbonden gerechten te verschijnen, 
gelden van rechtswege als oproeping of dag
vaarding om te verschijnen voor het gerech t, 
naa r hetwelk de aanhangige zaken vol gens 
het vorige artikel worden overgebracht. 

Houdt dit gerecht op den bepaalden dag 
geene zitting, bestemd voor de behandeling 
der soort van zaken, tot welke die, waartoe 
de oproeping of dagvaarding betrekking heeft, 
behoort, dan worden de oproeping of dag
vaarding van rechtswege geacht te zij n ge
daan tegen de eerstvolgende voor de behande
ling dier zaken bestemde zitting. 

D e comparitiën, voor de presidenten der 
ontbonden rechtbanken bepaald, worden op 
den bepaalden tijd gehouden voor de p resi
denten der rechtbanken, voor welke de bij 
de ontbonden rechtbanken aanhangige zaken 
volgens artikel 7 worden overgebrach t . 

9. In de gevallen, waarin de wet eene taak 
opdraagt aan den rechter die een vonnis ge
wezen heeft, treedt in de pl aats van een ont
bonden gerecht dat, naar hetwelk de daarbij 
aanhangige zaken volgens artikel 7 worden 
overgebracht. 

10. Het hooger beroep van uitspraken van 
de ontbonden gerechten wordt gebracht voor 
het college, hetwelk bevoegd is in hooger be
roep te oordeelen over de uitspraken, welke 
worden gedaan door het gerecht, waarnaar de 
zaak, indien zij nog bij den eersten rech ter 
aanhangig geweest ware, volgens artikel 7 
zoude zijn overgebracht. 

11. Bij algemeenen maatregel van bestuur 
wordt bepaald, waarheen de archieven der ont
bonden gerechten, alsmede de gelden, gelds
waardige papieren en andere zaken of stuk
ken, ter griffie van laatstgemelde gerechten 
berustende, worden overgebracht. 

12. In de wet op de rechterlij ke organisati e 
en het beleid der justitie worden de volgende 
veranderingen aangebracht. 

I. In artikel 34 wordt ingevoegd een nieuw 
derde lid, luidende: 

" Bij algemeenen maatregel van bestuur kan 
worden bepaald, dat, op den daarbij aan te 
geven voet, in met name te noemen kantons 
ook buiten de hoofdplaats teregtzitt ingen zul
len worden gehouden. De algemeene m aat
regel van bestuur w ijst de plaatsen der teregt
zittingen aan, bepaalt voorts welke werkzaam 
heden, ook buiten eene eigenlijke teregtz1t
t ing, op die plaatsen zullen worden of kunnen 
worden verrigt en geeft alle verdere noodige 
voorschriften." 

In ditzelfde artikel wordt in het laatste lid 
,,derde lid" vervangen door "vierde l id". 

II. Artikel 50 wordt artikel 49. 
Na dit artikel wordt ingevoegd een nieuw 

artikel, luidende: 
"Art. 50. De arrondissements-regtbanken 

houden, voor zoover geene uitzonderingen zij n 
gemaakt, hare teregtzittingen in de hoofd
pi aats van het arrondissement. 

Het derde lid van artikel 34 vindt overeen
komstige toepassing op de enkelvoudige ka
mers der regtbank." 

13. In de wet van 5 J ul i 1910 (Staats blad 
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n°. 181) tot regeling van de samenstelling 
van den hoogen raad, de gerechtshoven, de 
arrondissements-rechtbanken en de kantonge
rechten en van de jaarwedden der rechterlijke 
ambtenaren, al smede van de klassen der 
rechtbanken en kantongerechten, gelijk deze 
wet laatstelijk is gewijzigd, worden de vol
gende veranderingen aangebracht: 

I. In artikel 3, eerste lid, wordt onder de 
rubriek I. Eerste klasse D. ,,ten hoogste 7 
rechters" verva ngen door "ten hoogste 9 rech
ters" en "ten hoogste 6 rechters-plaatsvervan
gers" door "ten hoogste 8 rechters-plaatsver
vangers". 

In dit zelfde lid wordt onder de rubriek 
II. Tweede klasse. de opso=ing van gerech
ten gelezen: ,,Roermond, Zutphen, Almelo, 
Do,·drecht, Alkmaar.". 

II. In artikel 4 wordt onder de rubriek 
I. Eerste klasse E., II. Tweede klasse., en 
III. Derde klasse. telkens "ten hoogste 6 kan
tonrechters-plaatsvervangers" vervangen door 
,,ten hoogste 8 kantonrechters-plaatsvervan
gers". 

In dit zelfde artikel wordt in de rubriek 
II. Tweede klasse. geschrapt "Goes,". 

III. Aan het laatste lid van artikel 5 wordt 
een nieuwe zin toegevoegd, luidende: 

" Zij vervalt van rechtswege, wanneer de 
opengevallen plaats door Ons alsnog wordt 
vervuld." 

14. Artikel 3 van de Crisispaohtwet 1932 
wordt gewijzigd als volgt : 

In het eerste lid wordt voor "kamer" in
gevoegd "bevoegde". 

Tusschen het eerste en het tweede l id wordt 
een nieuw tweede lid ingevoegd, 1 uidende: 

"Bij elk kant.ongerecht zijn zooveel kamers 
voor crisis-pachtzaken als door Ons wordt be
paald. Wordt bij een kantongerecht meer dan 
één kamer voor crisis-pachtzaken ingesteld, 
dan regelen Wij tevens de onderlinge bevoegd
heid van de verschillende kamers en wijzen 
Wij voor elke kamer de plaats aan waar zij 
hare zittingen houdt." 

In het tegenwoordige tweede lid wordt ,,De 
kamer" verva ngen door "Eene kamer". 

In het laatste lid wordt "elk kantongerecht" 
vervangen door "elke kamer voor crisis-pacht
zaken". 

15. Deze wet treedt in werking op een door 
Ons te bepalen tijdstip. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 17den 

November 1933. WILHELMINA. 
De Minister van Justitie, v a n S c h a i k. 

(Uitgeg. 18 November 1933. ) 
s. 607. 
17 N ovember 1933. WET tot naasting var. 

de spoorwegen Utrecht-Zwolle, Zwoll e
Ka11open en D en Dolder---Baarn. 

Wij WILHELMINA, enz . .. . doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is de spoorwegen van 
Utrecht naar Zwolle, van Zwoll e naar Ka,n
pen en van Den Dolder naar Baarn te naas
ten en dat daartoe ten aanzien van de eerst
gen'oemde twee spoorwegen artikel 49 der 
Spoorwegwet behoort te worden toegepast; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. De spoorwegen van Ut,·echt naar 
L. & S. 1933 

Z woll e, van Zwolle naar Ka,npen en van Den 
Dolder naar Baarn zullen worden genaast op 
1 Januari 1934. 

2. Worden bekrachtigd de in afschrift bij 
deze wet gevoegde overeenkomsten, door Onze 
Ministers van 'Waterstaat en van Financiën, 
als daartoe door Ons gemachtigd, onder dag
teekening van 30 Juni 1932 aangegaan met: 

a. de N . V. Maatschappij tot Exploitatie 
van Staatsspoorwegen en de N. V. Neder
landsche Centraal Spoorweg Maatschappij; 

b. de N. V. Maatschappij tot Exploitatie 
van Staatsspoorwegen en de N. V. Utrecht
scha Locaalspoorweg Maatschappij. 

Lasten en bevelen, enz. ; . 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 17den 

November 1933. WILHELMINA. 
De Minister van Watersta.át, Ka I f f. 

De M inister van Financiën, 0 u d. 
(Uitgeg. 1 December 1933.) 

AFSCHRIFT. 

Tusschen 
den Minister van Waterstaat en den Minis

ter van Financiën, tot het aangaan van deze 
overeenkomst gemachtigd door de Koningin, 
en a ls zoodanig den Staat vertegenwoordi-
gende, partij ter eener, 

de N. V. ederlandsche Centraal Spoorweg 
Maatschappij, gevestigd te Utrecht en ver
tegenwoordigd door haren Directeur, hande
lende krachtens besluit der Algemeene Ver
gadering van aandeelhouders dier Maatschap
pij, gehouden te Utrecht, den 30 Juni 1932, 
hierna genoemd N.C.S. 

partij ter andere, 
en 

de N. V. Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen, gevestigd te Utrecht en 
vertegenwoordigd door hare Directie, tot het 
aangaan van deze overeenkomst gemachtigd 
door de Algemeene Vergadering van aandeel
houders dier Maatschappij, gehouden te 
Utrecht, den 25 Juni 1932, hierna genoemd 
S.S. partij ter derde zijde, 

Overwegende, dat de Minister van Water
staat aan N.C.S. het voornemen tot naasting 
van den spoorweg va n Utrecht over Amers
foort en Zwolle naar Kampen heeft medege
deeld en dat partijen te rade zijn geworden 
de geldelijke gevolgen der naasting minnelijk 
te regelen; 

Ove rwegende, dat de aan .C.S. ter zake 
van de naasting van haren spoorweg toe te 
kennen schadeloosstell ing kan worden vastge
steld tusschen haar en S.S., vermits S.S., aan 
wie de spoorweg na naasting op de voorwaar
den der overeenkomst 1890 S.S. in exploitatie 
z a l worde n g e geven, den verschuldigden naas
tingsprijs voor hare rekening zal nemen, waar
tegenover zij aan den Staat geen huur voor 
dezen spoorweg zal verschuldigd zijn; 

is, onder voorbehoud van bekrachtiging door 
de wet, het volgende overeengekomen: 

Art. 1. Met ingang van den dag van naas
ting van den spoorweg van Utrecht over 
Amersfoort en Zwolle naar Kampen, gaat uit 
kracht daarvan die spoorweg in vollen en 
vrijen eigendom over aan den Staat. Tot den 
spoorweg behooren alle onroerende goederen, 

45 
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welke aan N.C.S. toebehooren of als werken 
tot wijziging, verbetering of uitbreid ing of a ls 
n ieuwe werken deel van den spoorweg uitma
ken, benevens alle aan die m aatschappij toe
behoorende roerende goederen, welke aan de 
exploitatie van den spoorweg dienstbaar zijn. 

N.C.S. verbindt zich tot den overgang van 
den spoorweg op den Staat, voorzoover zulks 
mocht noodig zijn, hare medewerking te ver
leenen en zich te zullen onthouden van da
den, waardoor tot den spoorweg behoorende 
goederen vervreemd, bezwaard of anders dan 
door normaal gebruik in waa rde verminderd 
mochten worden. Zij zal aan den Staat over- • 
dragen · de in haar bezit zijnde e igendomsbe
wijzen van hare onroerende goederen, zoomede 
alle in h aar archief zijnde stukken betreffende 
den aanleg van den spoorweg en verdere voor 
de exploitatie daarvan van belang zijnde be
scheiden. 

N.C.S. wordt ontheven van de krachtens de 
naasting op haar rustende verplichting tot 
overdracht aan den Staat van voor de ex
ploitatie van den spoorweg benoodigd rollend 
materieel en benoodigden roerenden inventa
ris, voorzoover zij dezen laatsten niet in e igen
dom bezit op het tijdstip der naasting. 

Art. 2. Op den dag, waarop de spoorweg 
van N.C.S. op den Staat overgaat, zal N .C.S. 
aan S .S. in eigéndom overdragen: 

1 °. de blijkens h a re balans op 31 Decem
ber 1931 zich nog in hare portefeuill e bevin
dende 3 pct. obi igatiën 1894 en 31/2 pct. obi i
gatiën 1899, voorzoover deze sedert niet uit
geloot of tegen bewijzen van uitgestelde schuld 
verwisseld zijn; 

2°. 600 aandeelen, groot f 1000, 13 892 aau
deelen, groot f 100, 209 onderaandeelen, g root 
f 12.50 en 64 bewijzen van 8 onderaandeel en, 
groot f 12.50 in het maatschappelijk kapitaal 
der N. V. N eder!. Tramweg-Maatw happij ; 

3° . 5600 winstbewijzen der . V. Neder-
Jandsche Buurt Spoorweg M aatschappij, e lk 
groot f 250; 

4°. hare vordering op de . V. N ederland
sche Buurtspoorweg M aatsch appij wegens ge
geven voorschotten . 

Van genoemden dag af ontslaan S.S. en 
N.C.S. elkaar van a ll e verrekeningen en be
talingen, di e zij uit welken hoofde ook met 
el kaar te doen hebben of aan e l kaar verschul
di gd zijn , met uitzondering van die, welke 
betrekking hebben op nog niet verrekende ex
ploitatiejaren, en zal S .S. de voor ren tebeta-
1 ing en a floss ing op de alsdan loopende obli
gatieleeningen van N.C.S. vere ischte bedra
gen voor hare rekening nemen en bij de daar
voor aangewezen kas- of bankinstellingen ter 
beschikking van de rechthebbenden stellen. 

S.S. , cemt voorts van meergeJJocm <len datum 
af op zich de verdere nakoming van de voor
waarde, waaronder de Vereeniging ter behar
tiging van de belangen van houders van obli
gatiën ten laste van de N . V. Nederlandsche 
T ramweg M aatschappij bij overeenkomst van 
8/11 Maart 1912 aan N.C.S. de meerderheid 
der aandee len in voornoemde Tramweg Maat
schappij heeft overgedragen. 

Ten slotte verbindt S.S. zich aan N. C.S. te 
betalen een bedrag, a ls ingeval van liquidatie 
op den dag, volgende op dien der naasting, 
vereischt zou zijn om op het uitgegeven m aat
schappelijk kapitaal di er Maatsch appij 35 pct. 

uit te keeren. Van den dag van naasting af 
tot dien der betaling is S .S. jaarlijks op 2 
Januari over dat bedrag een rente van 5 ten 
honderd 's jaars aan N.C.S. verschuldi gd. 

Bij de berekening van het in het vori ge lid 
bedoelde bedrag blijven de nog te vervallen 
coupons en a flossingen der obi igatieleeningen 
buiten beschouwing en worden de verpl ichtin
gen op N .C.S. rustende ui t hoofde van de 
door haar uitgegeven bewijzen van uitgestelde 
schuld en scrips aangenomen op de contante 
waarde van een en ander, voor wat de be
wijzen van uitgestelde schuld betreft e venwel 
slechts, voorzoover zij onder het pub] iek uit
staan en a lsda n nog niet zijn uitgeloot. 

Art. 3. N.C.S. stemt met de geldelijke re
geling, vervat in het vorige artikel , geheel in 
en verklaart ter za ke van de naasting van 
haren spoorweg geen andere aanspraken tegen 
den Staat of S .S. meer te hebben, dan alleen 
de nakoming van de bij dat artikel tegenover 
haar gevestigde verbintenissen. 

Art . 4. De exploitatie van den in a rtikel 1 
genoemden spoorweg wordt op den dag der 
naasting ingevolge het bepaalde bij artikel 2 
en bij den slotz in van de voorwaarde b van 
a rtikel 74 der overeenkomst 1890 S .S. aan 
S.S. opgedragen op den voet van de bepalin
gen dier overeenkomst. 

Nochtans blijft het bepaalde bij a rtikel 8 
en bij den derden zin van voorwaarde b van 
artikel 74 dier overeenkomst buiten toepas
sing en stelt de Staat S .S. vrij van de jaar
lijksche uitkeering, welke voor dezen spoor
weg volgens het bepaalde bij artike l 31, 2°. 
di er overeenkomst verschu ldi gd zoude zijn. 
Ook zal de Staat op grond van het bepaalde 
in artikel 30 letter a dier overeenkomst of 
uit welken hoofde ook geen aanspraak maken 
op vergoedingen, pachten, huren en derge
lijke, zoomede bij vervreemding op opbreng
sten van krachtens de naasting op den Staat 
overgegane onroerende goederen, ook indien 
deze a ls overboeken zouden kunnen worden 
aangemerkt, zull ende a ll e baten, geene u itge
zonde rd , aan S.S. ten goede komen. 

Art. 5. De kosten dezer in drievoud opge
maakte overeenkomst zijn voor rekening van 
s.s. 

Aldus in drievoud overeengekomen te 's-Gra. 
venhage en te Utrecht den 30 Juni 19'32. 

De M~inister van Wat erstaat, 
(get.) P.J. Reymer. 

De Minis ter van Financiën, 
(get. ) d e Geer. 

N. V. M aatschappij tot Exploitatie 
van Staatsspoorwe gen, 

De Directie, 
(get.) E. van Dij k. 

De Secreta ris, 
(get. ) E. L. EI ia s. 

N. V. Nederlantische Centraal 
Spoorweg Maatschappij, 

De Directeur, 
(get.) H. van Man en. 

De Secretaris, 
(get.) E. L. EI i a s. pl v. 
Voor eens! uidend afschri ft, 

De S ec,·etaris-Generaal van het 
Depa,·ternent van Waterstaat, 

G. va n de r Me u 1 e n. 
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AFSCHRIFT. 

Tusschen 

den Minister van Waterstaat en den Minis
ter van Financiën, tot het aangaan van deze 
overeenkomst gemachtigd door de Koningin , 
en als zoodanig den Staat vertegenwoordi
gende, 

partij ter eener, 

de N.V. Utrechtsche Locaalspoorweg Maat
schappij gevestigd te Utrecht en vertegen
woordigd door haren Directeur, handelende 
krachtens besluit der Algemeene vergadermg 
van aandeelhouders dier Maatschappij , gehou
den te Utrecht den 30 Juni 1932, hierna ge
noemd U .L .M. 

partij ter andere, 
en 

de N . V. Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen, gevestigd te Utrecht en 
vertegenwoordigd door hare Directie, tot het 
aangaan van deze overeenkomst gemachtigd 
door de Algemeene Vergadering van aandeel
houders dier Maatschappij , gehouden te 
Utrecht, den 25 Juni 1932 , hierna genoemd 
s.s. 

partij ter derde zij de, 

0. dat het voornemen tot naasting van den 
locaalspoorweg van den Dolder naar Baarn 
ter kennis van U.L.M. is gebracht; 

Overwegende, da t de naasting zal geschie
den op den voet van art. 29 van de voorwaar
den van concessie van 30 April 1896 voor 
bedoel den spoorweg; 

Overwegende, dat S.S. den aan U.L.M. ver
schuldigden naastingsprijs voor hare rekening 
zal nemen, vermits de locaalspoorweg haar na 
naasting op de voorwaarden der overeenkom
sten 1890 S.S. en 1920 S .S. in exploitatie zal 
worden gegeven, waartegenover S .S . aan den 
Staat voor dezen locaalspoorweg geen huur 
verschuldigd zal zijn; 

is onder voorbehoud van bekrachtiging door 
de ~et, het volgende overeengekomen: 

Art. 1 . S .S . verbindt zich aan U.L.M. den 
naastingsprijs, berekend overeenkomsti~ arti
kel 29 der in hoofde genoemde concessievoor
waarden, te betalen. 

Art. 2. Krachtens de naasting gaat de in 
hoofde genoemde locaalspoorweg in vollen en 
vrijen eigendom over aan den Staat. Tot den 
locaalspoorweg behooren alle onroerende goe
deren, welke aan U .L.M. toebehooren of als 
werken tot wijziging, verbetering of uitbrei 
ding of als nieuwe werken deel van den spoor
weg uitmaken, benevens alle aan die maat
schappij toebehoorende roerende goederen , 
welke aan de exploitatie van den locaalspoor
weg dienstbaar zijn. 

U.L.M. verb indt zich tot den overgang van 
den locaa lspoorweg op den Staat, voorzoover 
zulks mocht noodig zijn, hare medewerking te 
verleenen en zich te zullen onthouden van 
daden, waardoor tot den locaalspoorweg be
hoorende goederen vervreemd, bezwaard of 
anders dan door normaal gebruik in waarde 
verminderd mochten worden. 

Zij zal aan den Staat overdragen de in 

haar bezit zijnde eigendomsbewijzen van hare 
onroerende goederen, zoomede alle in haar 
archief zijnde stukken betreffende den aan
leg van den locaalspoorweg en verdere voor 
de exploitatie daarvan van belang zijnde be
scheiden. 

Art. 3. De exploitatie van den in hoofde 
genoemden locaalspoorweg wordt op den dag 
der naasting ingevolge het bepaalde bij ar
tike l 3 der overeenkomst 1920 S .S. aan S.S. 
opgedragen op den voet van de bepalingen 
dier overeenkomst. 

Nochtans blijft het bepaalde bij artikel 8 
der overeenkomst 1890 S .S. buiten toepassing 
en stelt de Staat S. S. vrij van eene jaarlij k
sche vergoedmg, a ls bedoeld in het derde lid 
van artikel 3 der overeenkomst 1920 S.S. 
Ook zal de Staat op grond van het bepaalde 
in art. 30, letter a der overeenkomst 1890 
S.S. of uit welken hoofde ook geen aanspraak 
n:i_aken op vergoedingen, pachten en derge
hJke, zoomede b>J vervreemding op opbreng
sten van krachtens de naasting op den Staat 
overgegane onroerende goederen, ook indien 
deze a ls overboeken zouden kunnen worden 
aangemerkt, zullende alle baten, geene uit
gezonderd, aan S.S. ten goede komen. 

Art. 4. De kosten dezer in drievoud opge
maakte overeenkomst zijn voor rekening van 
s.s. 

Aldus in drievoud overeengekomen te 's-Gra
venhage en te Utrecht den 30 Juni 1932. 

s. 608. 

De Minister van Waterstaat, 
(get.) P. J . Reymer. 

D e Minister van Finwnciën, 
(get.) de Geer. 

N . V . Maatschappij tot Exploitatie 
van Staatsspoorwegen, 

De Directie, 
(get.) E. van Dijk. 

De Secretaris, 
(get. ) E. L. Eli as. 

N . V. Utrechtsche Locaalspoorweg 
Maatschappij , 
De Directeur, 

(get.) H. v a n M a n e n. 
De Secretaris, 

(get.) de Bruijn. 

Voor eensluidend afschrift, 
De Secretaris-Generaal van het 
Departement van Water·staat, 

G. va n de r Me u I en. 

17 N ovenobe.- 1933. WET, houdende goed
keuring van eene door den Staat met de 
Gemeente 's-Hertogenbosch gesloten over
eenkomst in zake het huren van een door 
die Gemeente gesticht Kantorengebouw. 

Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat door den Staat met de Gemeente 's-Her
togenbosch een overeenkomst inzake het huren 
van een door die Gemeente gesticht kantoren
gebouw, gelegen aan den Wolvenhoek en de 
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Keizersstraat aldaar, is gesloten, welke, inge
volge het bepaalde in ar tikel 32, derde lid , 
der Comptabilit.eitswet 1927 (Staatsblad n° . 
259) , bij de wet behoort te worden goedge:
keurd; en dat het belang van den Staat de 
goedkeuring van die overeenkomst medebrengt. 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
E enig artikel. · 

De overeenkomst inzake het huren van een 
kantorengebouw, gesloten met de Gemeente 
's-Hertogen bosch bij de in afschrift aan deze 
wet gehechte akte van 18/29 Juli 1932, wordt 
goedgekeurd. 

Las ten en bevelen, enz.; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 17den 

November 1933. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, 0 u d. 
( Uitg eg. 5 Deoember 1933.) 

RIJKSKANTORENGEBOUW. 

Huurovereenkomst. 

De ondergeteekenden : 
1. Mr. Antonius, Henricus, Louis, Maria 

van der Marck, gemeente-secretaris van- en 
wonende te 's-Hertogenbosch, overeenkomstig 
het bepaalde in art. 78, twéede lid der Ge
meentewet door den Burgemeester van 's-Her
togenbosch, bij diens besluit van 4 Mei 1931 
(Gemeenteblad 1931 n°. 25) aangewezen als 

zijn gemachtigde om de gemeent.e te ver
tegenwoordigen bij buitengerechtelijke· rechts
handelingen, en a ls zoodanig de gemeente 
's-Hertogenbosch vertegenwoordigende, ter uit
voering van het raadsbesluit van den 18 No
vember 1929, goedgekeurd door Gedeputeerde 
Staten van Noordbrabant bij besluit van den 
4 December 1929 G. n° . 39, en: 

H et Hoofd van den Rijksgebouwendienst, 
behoudens bekrachtiging door den Minister 
van Financiën, ten deze handelende voor het 
Rijk; 

verklaren: 
Behoudens goedkeuring bij de wet, dat de 

gemeente 's-Hertogenbosch heeft verhuurd aan 
den Staat der Nederlanden, die heeft ge
huurd · 

het Rijkskantorengebouw, gelegen aan den 
Wol venhoek en de Keizersstraat te 's-Herto
genbosch, kadastraal bekend gemeente 's-Her
togenbosch Sectie G nos . 4430, 4984 en 4985, 
samen groot 9 aren 50 centiaren. 

Deze huur en verhuur is geschied onder de 
navolgende voorwaarden: 

1. De huur wordt aangegaan voor den tijd 
van 30 jaren, ingaande 1 Mei 1932 en mits
dien e indigende op 30 April 1962. 

2. De huurprijs bedraagt de som van : 
a. een bedrag van f 1100. 
b. 71h % van de totale kosten van den 

bouw, zijnde: de stichtingskosten, de kosten 
van architectuur en toezicht, en de rente van 
de door de gemeente terzake van den bouw 
gedane betalingen tot aan het tijdstip van 
ingang van de huur. 

3. Het percentage 7'h, hiervoor onder 2 
sub b genoemd, zal worden verhoogd of ver-
1 aagd, al naar de rente van de leening, waar
in de kosten van het te stichten gebouw zullen 

worden ondergebracht, hooger of lager zijn 
dan 41h % bij parikoers. 

4. In verband met het bepaalde onder 2 
en 3 wordt de huurprijs voorloopig vastge
steld op f 22,630 per jaar. 

5. De huurprijs zal definitief worden vast
gesteld, zoodra de totale kosten van 'den bouw 
volledi g bekend zullen zijn en het geheele be
drag der bouwsom in eèn of meer leeningen 
zal zijn ondergebracht. H etgeen a lsdan zal 
blijken door den huurder te veel of te weinig 
te zijn betaald, zal door de verhuurster wor
den gerestitueerd of door den huurder worden 
bijgepast. 

6. De huurprijs zal worden betaald in .vier 
termijnen, welke vervallen op den 1 Februar i, 
1 Mei, 1 Augustus en 1 November van ieder 
jaar. De eerste tennijn zal mitsdien vervall en 
op den 1 Augustus 1932. De voldoening ge
schiedt door · den Ontvanger der directe be
lastingen, enz. te 's-Hertogenbosch, hetzij 
tegen quitantie, hetzij door bij schrijving op de 
postrekening van den Gemeente-OntvaIJger, en 
zulks nadat is gebleken, dat de verhuurster 
aan al hare verplichtingen heeft voldaan. 

7. E lke termijn zal tot aan de definitieve 
vaststelling van den huurprijs bedragen 
f 5657 .50. 

8. Op deze verhuring zullen, wat betreft 
de onderhoudsverplichting, van toepassing zijn 
de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek. 

Aldus geteekend te 
's-H ertogenbosch 18 Juli 
--------, den --- 1932. 
's-Gravenhage 29 Juli 

Namens de gemeente ' s-Hertogenbosch-ver
huurster, 

(g et.) A. H. L . M. van der Marck. 
De Gemeente-secretaris. 

N amens den Staat der N ederlanden-huurder 
Het Hoofd van den Rijksgebouwendienst, 

(get .) Van Lynden. 

Goedgekeurd, 
's-Gravenhage, den 12 Augustus 1932, n°. 

97 , Afd. R gb. 

s. 609. 

De Minister van Financiën, 
Voor den Minister, 

De S ecretaris-Generaal, 
(get . ) Van Asch van Wijck. 

17 N ove1nbe1· 193.3. WET, houdende goed
keuri ng van het op 5 April 1933 t,e 's- Gm
venhage tusschen N ederland en V enezuela 
gesloten verdrag tot beslechting van ge
schi llen. door arbitrage, rech tspraak en 
verzoening. 

Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het op 5 April 1933 te 's-Gravenhage tus
schen N ed erland en V enuzuela gesloten Ver
drag tot bes lechting van gesch ill en doo r a r
bitrage, rechtspraak en verzoen ing, a lvorens 
te kun nen worden bekrachtigd, ingevolge ar
tikel 58 der Grondwet de goedkeuring der 
Staten-Generaal behoeft en dat het voorts 
wenschelijk is om de bevoegdheid voor te be-
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houden om de verdragen te bekrachtigen, 
waartoe de bepalingen van dit Verdrag aan
le iding kunnen geven; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Het op 5 April 1933 te 's -Graven

h.age tusschen Nederland en V enezuela ges lo
ten Verdrag tot beslechting van gesch ill en 
door arb itrage, recht.spraak en verzoening, 
dat in a fdru k nevens deze wet is gevoegd, 
wordt goedgekeurd. 

2. Wij behouden Ons de bevoegdheid voor, 
de verdragen te bekrachtigen waartoe de be
palingen van dit Verdrag aanleiding kunnen 
qeven. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven ten Pal eize Het Loo, den 17den 

November 1933. WILHELMINA. 
De Minister van Buitenlandse/ie Zaken, 

D e Graeff. 
( Uitgeg. 12 D ece1nbe1· 1933.) 

Fransche tekst. 

Tralté d'arbitrag·e, de règlement judlclaire 
et de concillatlon entre Je Royaume des 

Pays-Ilas et les Etats-Un is clu 
Venezuela. 

Sa Majesté la R e ine des Pays-Bas 
et 

Le Prési dent des Etat.s-Unis du Venezuela, 
animés du désir de resserrer les liens d'ami

tié qui uni sent les Pays-Bas et les Etat.s-Unis 
du Venezuela et de favoriser Je règ lement pa
cif ique des divergences qui peuvent arriver i\ 
diviser les deux Etat.s, 

ont résolu de conclure un traité à eet effet 
et ont nommé pour Leurs Pl énipotentiaires 
respectifs, avo ir: 

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas: J onk
heer Fran Beelaerts van Blokland, Son Mi
nistre des Affaires Etrangères; 

Le Président des Etat.s-Unis du Venezuela: 
Monsieur J osé lgnacio Cardenas, Envoyé 
extraordina ire et Ministre plénipotentiaire des 
Etats-Unis du V enezuela près Sa Majesté la 
Reine des Pays-Bas; 

lesquels, après s'être communiqué leurs p)eios 
pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due 
forme, sont convenus des dispositions su ivan
tes: 

Art icle premier. Les Hautes Parties con
tractantes s'engagent réciproquement à ré
soudre d'une manière amicale les confli t.s et 
divergences qui viendra ient à s'élever entre 
les dellX pays, et qui n'auraient pu être ré
solus, dans un délai raisonnable, par les pro
cédés diplomatiques ordinaires. 

Art. 2. Tous les liti ges de nature juridique 
qui n'auraient pu être réglés à l' amiable par 
les procédés diplomatiques ordinaires, y com
pris ceux relatifs à l'interprétation du présent 
Traité, seront soumis soit à un Tribunal ar
bitral, soi à la Cour permanente de Just-ice 
internationale conformément aux dispos itions 
suiVantes. ' 

La disposition du paragraphe précédent ne 
s'app]iquera pas aux controverses nées de 
faits qui sant antérieurs au présent Tra ité et 
qui appartiennent au passé, a insi qu' aux con
troverses portant sur des questions que le droit 
international laisse à l a compétence exclusive 
des Etat.s. 

Les controverses pour la solut ion desquelles 
une procédure spéciale est prévue par d'autres 
Traités en vigueur entre les Hautes Parties 
contractantes, seront réglées conformément 
aux dispositions des dits Traités. 

Art. 3. Avant toute procédure devant la 
Cour permanente de Justice internationale ou 
devant Ie Tribuna l arbitral, Ie litige pourra 
être, d'un commun accord entre les Parties, 
soll)n is afin de conciliation à une Comm iss ion 
internationale pennanente, dite Comm ission 
permanente de concil iation, constituée con
formément au présent Traité. 

Art. 4 . Si, dans Ie cas d'un des litiges 
visés à l 'article 2, les deux P arties n'ont pas 
eu recours à l a Commiss ion permanente de 
concil iation ou si cell e-ci n'a pas réussi à con
cilie,· les P arties, Ie li tige sera soumis d'un 
commun accord par vo ie de compromis soit à 
un Tribuna] arbitral qui statuera dans les 
condi lions et suivant la procédure prévues 
par la Convention de La Haye du 18 octobre 
1907 pour Ie règlement pacifique des conflit.s 
internationaux, soit à la Cour permanente 
de Justice international e qui statuera dans 
les conditions et suivant la procédure prévues. 
pa,· son Statut. 

A défaut d' accord entre les Parties sur Ie 
choix de la juridiction, sur les tennes du 
compromis ou, dans Ie cas ou Elles ont choisi 
!'arbitrage, sur Ie choix des arbitres, Ie liti ge 
se ra porté devant la Cour permanente de 
Justice internationale, laquell e jugera sur la 
base des prétentions qui lui auront été sou
mises. 

Art. 5. S'il s'agit d'une contestation ayant 
son o ri gi ne dans une réclamation d'un res
sortissant de l'un des deux Etats contra l'autre 
Etat, dont l'objet d'après la légis lation inté
rieure de cette dernière Partie relève de la 
compétence des tribunaux nationaux de celle
c i, les procédures du présent Traité ne sant 
applicables que dans Je cas de déni de justice 
y compris retard abusif de la part des tribu-
11aux , et dans le cas d'une décis ion judicia ire 
qui n'est pas susceptib le de recours et qui est 
incompatible avec les obligations découl ant 
d'un tra ité ou avec les autres obligations in
ternationales de l'Etat, ou qni est manifeste
ment injuste. 

La détermination, si l 'un des cas visés ci
dessus se présente, pourra être recherchée par 
l 'a1,b itrage ou par la jur idiction, se lon les 
dispositions de l'article 4. 

Le différend ne sera soum is à l a procédure 
prévue par Ie présent Tra ité qu'après épuise
ment des recours ordinaires légaux. 

Art. 6. Si Je Tribunal arbitral ou la Cour 
permanente de Justice internationale décla
rait qu'une décision prise ou une mesure or
donnée par une autorité judiciaire ou toute 
autre autorité de l'une des parti es en l itige se 
trouve entièrement ou partiellement en oppo
sition avec Je droit international, et si Ie droit 
constitutionnel de ladite partie ne permettait 
pas ou ne pennettait qu'imparfaitement d'ef
face r les conséquences de cette décision ou 
mesure, les H autes Parties contractantes con
viennent qu ' il d vra être accordé par la sen
tence arbitrale ou judiciaire, à la partie lésée, 
une compensation équitable. 

Art. 7. Toutes questions sur lesquelles les 
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H autes Parties contractantes seraient divisées 
san pouvoir les résoudre à l'amiable par les 
p rocédés d iplomatiques ordinaires, questions 
dont la solution ne pourrait être recherchée 
par un jugemen, ainsi qu' il est prévu par 
l'article 2 du présent Traité et pour lesquell es 
une procédure de règlement ne serait pas dé jà 
prévue par un traité ou une convention en 
vigueur entre les Parties, seront soum ises à 
la Comm iss ion permanente de concil iation qui 
sera chargée de proposer a ux Parties une so-
1 ution acceptable et dans tous les cas de leu r 
pr senter un rapport. Cette di sposition ne s'ap
pl ique pas aux controverse nées de faits qui 
sont antérieurs au présent T ra ité et qui ap
partiennent au passée. 

A défaut d'accord ent1·e les Parties s11r la 
requête à présenter à la Commission, l'une 
ou l'autre d'entre e ll es aurn la faculté de 
soumettre directement, après un préavis d'un 
mois à l'autre P artie, la question à ladite 
Comm ission. 

S'i l y a contestation entre les Part ies sur 
la question de savoir s i Ie différend a ou non 
la nature d'un l itige visé da ns l'article 2 et 
susceptible de ce chef d'être résolu pa r u11 
jugement, cette contestation se ra, préalable
ment à tou te procédure devant la Commiss io11 
permanente de concil iation, soumises à la dé
cision de la Cour permanente de Justice inter
nationa le. 

Art. 8. La Commis ion pe1·manente de con 
ciliation prévue par Ie pré ent Traité sera 
composée de cinq membres, qui seront dés ignés 
comme il suit, savoir: les H a utes Parties con
tractantes nommeront chacune un Commissaire 
choisi pa,·mi leurs nationaux respectifs et cl é
signeront d'un commun acco rd les trois autres 
Comm issaires parmi les resso rti ssants de t ier
ces Puissances; ces trois Commissaires de
vront être de nationalités différentes et, par
m i eux, les H autes Parties contractantes dó
sii:ine ro nt Ie P rés ident de la Commission. 

Les Commissa ires sont nommés pour six ans; 
leur mancl at est renouvelable. lis resteront en 
fonct ions jusqu' à leur remplacement et, clans 
tous les ca , jusqu' à l' achèvement de leu r 
travaux en cours au moment de l'expiration 
de leur mandat. 

Pour chacun des cinq membres il sera dé
signé un membre suppléant de la maniè re 
prévue pour la dés igna t ion de chacun des 
cinq membres v isés à l'alinéa premier. Chaque 
membre suppl éant dev ienclra automatiquement 
rnem bre ord ina ire dans Ie cas de vacance qui 
viendrait à se p roduire par suite de décès ou 
de démiss ion ; il fonctionnerait tempora ire
ment en cas de quelque empêchement tempo
raire du membre à la vacance duquel il a été 
désig né à suppléer . 

Il sera pourvu, sui vant Ie mode fixé pou1· 
les nominations, aussi rap idement que pos• 
si bi e et dans un dé lai qui ne devra pas excécler 
trois mais, aux vacances qui viendt·aient à se 
procluire parmi les membres suppléants à la 
sui te d u fa it qu ' il s sont appelés à prenclre 
déf initivement la p lace d'un membre ord ina ire 
décédé ou démissionné comme prévu à l'alinéa 
précécl ent. 

A ,·t. 9. La Commission pe1·manente de con
c ili ation sera constituée clans les six mo , ui 
sui vront !'échange des rat i[ications du présent 
T ra ité. 

S i la nomination des membres orclina ires et 
suppléants à clésigner en commun accord n' in
tervenait pas cl ans !edit dé lai ou, en cas de 
remplacement des membres supp léants, dans 
les tro is mois à compter de la vacance d u 
siège, à défaut d' a utre entente Ie Prés iclent de 
la Cour permanente de J usti ce internationa le 
sera prié par les Hautes Parties contractan
tes de procéder aL1x nominations requ ises. Si 
Ie Prés ident est empêché ou 'il est ressortis
sant de l'une de P arties, Ie Vice-Pres ident 
se ra prié de procécler à ce nominations. Si 
cel ui -e i est em pêché ou s'il est resso rti ssant de 
l'une des Parties, Ie prem ie r de autres juges 
selon l'ordre du tab leau de la Cour qui n'est 
ressortissant cl' a ucune des Pa1-ties se ra pr ié· 
de procécler à ces nom ination . 

Art. 10. La Commiss ion permanente de 
concil iation sera sa is ie pat· vo ie de requête 
adressée a u Président dans les conclitions pré
vues, se lon Ie cas, par les articl es 3 et 7. 

L a requête, après a voir ex posé l'objet du 
l itige, contiendra l'invitat ion à lad ite Commis
sion de procéder à toutes mesu res propres à 
conduire à une concil iation. 

Si la requête émane d' une seule des Par
ti es, e lle sera notifiée par ce ll e-ci sans clé iai à 
la P a rtie aclverse. 

Art. 11. D a ns un dé lai de 15 jours à comp
ter de la date ou l'une des H a utes Parties 
contractantes aurait porté une contestation 
devant la Comm iss ion permanente de conc i-
1 iation, chacune des P arti es pourra, poUl· 
! 'examen de cette contestat ion, remplacer son 
Commissaire par une personne posséclant unc 
compétence spécial e dans la mat ière. 

Le Part ie qui userait de ce clroit en ferait 
imméd iatement la noti[ication à l'autre P a r
t ie; cel Ie-ei aura, dans ce cas, la fac ulté d'agi 1· 
de même dans un clélai de 15 jours à comp
ter de la date ou la notification I ui sera 
parvenue. 

A,·t. 12 . L a Commiss ion permanente de 
concili atio11 aura pour täche cl'é lucider les 
questions en li t ige, de recuei ll ir à eet effet 
toutes les informations util es pa r vo ie cl'en
quête ou autrement et de s'efforcer de co11-
cil ier les Parties. Elle pourra, a près examen 
de !'affai re, expose r aux P arties les tennes de 
!'a rrangement qui lui paraîtra it convenable, 
et, s'i l y a li eu, leur impartir un clé lai pou r 
se prononcer. 

A la fin de ses t ravaux, la Comm iss ion 
dressera un rnpport q ui en constatera Ie ré
s ul tat et dont un exernp laire sera 1·emis it 
chacune des P a rties. 

Les P arti es ne seront jam a is I iées par les 
considérations de fait, de droit ou autres aux
quell es la Comm iss ion se sera arrêtée. 

Sous rése rve de la disposition de l'article 7, 
a linéa 3, les travaux de la Comm ission de
vront, à moins que les Parties en conv ien
nent différemment, être terminés clans un 
dé lai de s ix mois à compter du jour ou . la 
Comm ission aura été sa isie du litige. 

Art. 13. A moins de stipulations spéc ial es 
contra ires, la Comm ission pe rma nente de 
concili ation règ lera e ll e-même sa procéclure 
qui, dans tous les cas, devra être contra
dictoire . En matiè re d'enquêtes, la Commis
s ion, s i e ll e n'en clécicle aut rement à l 'unani
mité, se conformera aux dispos it ions du 



711 17 N O VEM B E R (S. 609-610) 1933 

Ti tre III (Commission internationale d' en
quête ) de la Con vention de L a H aye du 18 
octobrn 1907 pom· Ie règlement pac if ique des 
confl its internationaux . 

Art. 14. L a Commiss ion perm anente de 
oonci lia t ion se réun ira, sauf accord contra ire 
entre les P a rt ies, au I ieu dés igné par son 
Pré ident. 

Art. 15. Les t ravaux de la Commiss ion 
permanente de concil i ation ne se rnnt pub! ics 
qu 'en vertu d' une décision prise par la Com
m iss ion avec l ' assentim ent des P a ,·ti es . 

L es H a utes P a rt ies contractantes s' engagent 
à ne pas publ ie r Ie résultat des t ravaux de la 
Commiss ion sans s'être préalablement con
sultées . 

Art. 16. Les P arties se ront représentées 
auprès de la Comm iss ion perma nente de con
c il iation par des agents ayant mission de 
serv ir d' intermédi a ires ent re ell e et la Com
m1ss1on; e l les poul'l'on t , en ou t re, se fa irn 
assister par des conseils et experts nommés 
par ell es à eet effet et demander l' audi t ion 
de toutes personnes dont Ie témoignage leu1· 
pa raîtrai t ut ile . 

La C01nmiss ion aunt , de son cóté, la fa
cul té de dema nder des ex pl ications ora les ac, x 
agents, conse il s et experts des deux P a rt ies, 
a ins i q11 ' à toutes pe rsonnes qu'e ll e jugera it 
uti le de fa ire comparaître avec l'assent iment 
de leur Gouvernement. 

Art . 17 . Sa uf di spos it ions cont ra ires d u 
présent 'l'ra ité, les décis ions de la Com mis
sion pe rm anente de conciliation sernnt prises 
à la ma jori té des vo ix. 

L a Commiss ion ne pourra prendre de déci
s ion porta nt sur Ie fo nd du différend que si 
tous les membres ont été dûment convoqués 
e t s i a u moins to us Ie membres cho isis en 
comm,m sont p résents . 

Art. 18. Les H a utes Part ies contrnctantes 
s' engagent à fac il ite r les t ravaux de la Com
miss ion pe rm a nente de concili ation et, en par
t iculier , à assurer à ce lle-ci l 'ass ista nce de 
leurs a utor ités compétentes, à l ui fourn ir da ns 
la plus la rge mesure poss ible to u documents 
e t informations ut il es et à prendre les mesures 
néces a ires pour pe rmettre à la Com miss ion 
de procéder sur leur te rri to ire à la c ita t ion 
et à l'audi t ion de témoins ou d'experts et à 
des transports sur les I ieux. 

Art. 19 . P endant la durée des trava ux de 
la Commiss ion permanente de concil iat ion 
chacun des Cmnmissa ires recevra une indent
u ité <lont Ie montant sera a rrêté d' un com
mun accord entre les H a utes P a rt ies cont rac
tantes qui en supporte rnnt chacune une part 
é ga le . 

Art. 20. Da ns tou les cas et no:amment 
s i la question au su jet de laquell e les P a rt ies 
sont d ivisées résul te d'actes déjà effectués o u 
sur Ie point de ]'être, la Comm iss ion perma
nen te de concil iation, a près entente entre les 
Parties, ou la Cour pe rma nente de J u t ice 
i1 ,te rnationale statua nt confo rmément à l 'ar
ticle 41 de son Statut o u Ie Tribunal a rb itra l, 
selon Ie cas, pourront indiq uer da ns Ie pl us 
bref dèla i poss ible les mesures pro viso ires qui 
doi vent être pr ises . 

Chacune des H autes Parties contractantes 
s'engage à s' abstenir de toute mesure suscep
t ib le d'avoir u ne répe rcuss ion p rójudiciab le à 
J'exécution de la décision ou a ux arrangem ents 

1 q ui sera ient proposés par la Commission per
manente de conciliation et, en général , à ne 
procéder à aucun acte de q uelque nature qu' il 
so it su ceptible d' aggraver ou d 'étendre Ie 
d iffé rend. 

Art . 21. Les di spos it ions d u présent T ra ité 
ne s'appliquernnt pas aux di ffé rends qui af
fectent l'i nté rét ou se rappor tent à l ' act ion 
d' un Etat t iers. 

A rt. 22. Le présent T raité sera ratifié . L es 
ratifications en se ront échangées à L a H aye 
auss itót que fa ire se pourra . 

Art. 23 . Le présent Trai té ent rera en vi
gueur dès ]'échange des rat ifications et aura 
une durée de dix ans à compte r de son entrée 
en vigueur. 11 sera comm uniqué pour enré
gistrement à Ia Société des N a t ions confor
mément à l 'art icle 18 du P acte. S ' il n' est pas 
dénoncé s ix mois avant l ' expiration de cet te 
pé riode, il sera considé ré comme renouvelé 
tac itement pour une nouvelle pé r iode de cinq 
a ns et ainsi de su ite. 

S i, lors de l'expira t ion du présen t Tra ité, 
une procédure quelconque en vertu de ce 
'l'ra ité se t,rouva it pendante <levant la Com
m iss ion perma nen te de concili a t ion, <levant la 
Cou1· pe rma nente de J ustice internationa le ou 
deva nt Ie Tribuna l d'arbi t rage, cette procé
d ure era it poursuivie jusqu'à son achèvement. 

En fo i de quoi les Pl énipotentiai res sus-
11ommés ont s igné Je présent Traité et y ont 
apposé leurs cachets. 

F a it à L a H aye, en doub le exempla ire, Ie 
5 avr il 1933. 

s. 610. 

(L.S .) Bee laerts van B lokla nd. 
(L.S. ) J o é l g . Cardenas. 

17 Nove11ube1· 1933. WET, houdende goed
keuring van het op 19 April 1933 te 
's -Gravenha ge t usschen N e<krland en J a
pan ges loten verdrag tot beslech t ing van 
geschill en door rechtspraa k, a rbitrage en 
verzoeni ng, met bij behoorend protocol. 

Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten : 
A lzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het o p 19 Apr il 1933 te 's- Gravenhage 
tusschen -Nederland en J apan gesloten Ver
drag tot bes lechting va n geschill en door recht
spraak, a rbi trage en ve rzoeni ng, met bij be
hoorend protocol, a l vo rens te kunne n worden 
bekrach t igd, ingevo lge artike l 58 de r Grond
wet de goedkeuring de r S ta. ten-Generaal be
hoeft ; 

Zoo is het, dat Wij , den R aad van State, enz. 
E eni g a rt ikel. 

H et op 1 9 April 1 933 te 's-Gravenhage tus
srhen N ede·rland en J apan ges loten Verdrag 
tot beslech t ing van geschi ll en door recht
spraa k, arbi trage en ve rzoening , met bijbe
hoorend protocol, dat in afdruk nevens deze 
wet is gevoegd, word t goedgekeurd. 

Lasten en bevel en, enz. ; 
Gegeven ten P a le ize H et Loo, den 17den 

November 1933. 
WILHELMINA. 

De 1lf inister van Buitenlandsche Z aken, 
D e G r a e f f. 
( Uitgeg. 5 D ece,nbe,· 1933.) 



1933 117 NOVEMBER (S. 610) 7i2 

Fransche tekst. 

Tralté tie règlement judlclalre, d'arbltrag·e 
et de conclllatlon entre les Pays -Bas 

et Ie Japon. 

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas 
et 

Sa Majesté l'Empereur du Japon, 
également animés du désir de consolider les 

rapports d'amitié séculaires entre les Pays-Bas 
et Je J apon, 

fermement résolus à ne rechercher, dans 
aucun cas, autrement que par voie pacifique 
Ie règlement des différends de quelque nature 
qu'ils soient, qui viendraient à s'élever entre 
L eurs deux Pays, 

ont décidé de conclure un traité à eet effet 
et ont nommé pour Leurs Plénipotentiaires 
respectifs, savoir: 

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas: Jonk
heer Frans Beelaerts van Blokland, Son Mi
nistre des Affaires Etrangères; 

Sa Majesté l'Empereur du J apon: Monsieur 
Hirosi Saito, Son Envoyé extraordinaire et 

,Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté Ia 
R eine des P ays-Bas ; 

lesquels, après s'être communiqué leurs 
pleins pouvoirs respectifs trouvés en bonne et 
due forme, sont convenus des dispositions 
suivantes: 

Article premier. Tous les différends de 
quelque nature qu'ils soient, qui pourraient 
se produire entre les Hautes Parties contrac
tantes et qui n'auraient pu être réglés, dans 
un délai raisonnable, par les procédés diplo
matiques ordinaires seront, d'un commun ac
cord entre les Parties ou à la demande de 
l'une d' elle_s, soumis à une Commission perma
nente de Concil iation, constituée et fonction
nant conformémen aux dispo itions du pré
sent Traité. Les différends qui de !'avis des 
deux Parties seraient d'ordre juridique, ne 
seront soumis à la Commission permanente 
de Conciliàtion que d'un commun accord entre 
les P arties. 

Art. 2. Les différends pour Ia solution 
desquels une procédure spéciale est prévue par 
d'autres conventions en vigueur entre les Hau
tes P arties contractantes, seront réglés confor
mément aux dispositions de ces conventions, 

Art. 3. L es différends d'ordre juridique, 
notamment ceux concernant l'interprétation 
des traités en v igueur entre les H autes P arties 
contractantes, différends qui n'auraient pas 
été soumis à la Commission permanente de 
Conciliation ou qui, ayant été soumis à celle
ci, n'auraient pas été réglés dans les trois 
mois après Ie dressement de son rapport, se
ront, à la demande de l'une des Parties adres
sée à l'autre, soumis d'un commun accord par 
voie de compromis soit à la Cour permanente 
de J ustice internationale qui statuera dans les 
conditions et suivant la procédure prévues par 
son Statut, soit à un Tribunal arbitral qui 
statuera dans les cond itions et suivant la pro
cédure prévues par la Convention de La Haye 
du 18 octobre 1907 pour Ie règlement paci
fique des conflits internationaux. Le compro
mis est établ i par échange de notes entre les 
Gouvernements des Hautes Parties contrac
tantes. 

A défaut d'accord entre les Parties sur Je 
choix de la juridiction dans un délai de trois 
mois à compter dè la proposition adressée par 
l'une des Parties à l'autre de soumettre Ie 
différend à la Cour permanente de Justice in
ternationale ou à un Tribunal arbitral , Ie dif
férend sera soum is, selon la procédure prévue 
à l' ali néa précédent, à ladite Cour, qui sta
tuera dans les conditions et suivant la procé
dure prévues par son Statut. Il sera également 
soum is à cette Cour, suivant la même _procé
dure, si, les H autes Parties contractantes 
ayant été d'accord pour soumettre Je différend 
à un Tribunal arbitral, l a constitution de 

. celui-ci selon les dispositions de l' article sui
vant n'a pas eu lieu dans les cinq mois à 
compter de la demande visée à l'alinéa 2 dudit 
article. 

Art. 4. Si les H autes P arties contractantes 
se sont mises d'accord pour soumettre Ie dif
férend à un Tribunal arbitral, celui-ci sera, 
à défaut d'autre entente, composé de cinq 
membres et coostitué de la manière su ivante : 
les Parties nommeront chacune un arb itre qui 
pourra être choisi parmi leu rs nationaux; Je 
président et les deux autres arbitres seroot 
choisis d'un commun accord parmi les ressor
tissants de tierces Puissances; ces trois arbi 
tres devront être de national ités différentes. 

Si la nomination des membres du Tribunal 
arbitral n'intervient pas dans un délai de 
trois mois à compter de la demande adressée 
par l'une des Parties à l' autre de constituer 
ensemble un Tribunal arb itral , Ie soin de 
procéder aux nominations néces aires sera con
fié à une tierce Puissance choisie d'un com
mun accord par les Parties. Si l'accord ne 
s'établ it pas à ce sujet, chaque P artie dé
signera une Puissance diffé rente et les nomi
nations seront faites de concert par les Puis
sances ainsi cbois ies. 

Art. 5. II sera pourvu, dans Ie plus bref 
délai, aux vacances qui viendraient à se pro
duire dans Ie Tribunal a rbitral par suite de 
décès, de démission, ou de quelque autre em
pêchement en suivant Ie mode fixé à l' article 
4 pour les nominations. . 

Art. 6. L'arbitrage visé à l'article 4 sera 
régi par Jes dispositions des a rticl es 7, 8 et 9. 

Art. 7. Les Hautes Parties contractantes ré
digeront un compromis déterminant l'ob jet du 
différend et la procédure à suivre. 

A défaut d'indications ou de précisions suf
fisantes dans Ie compromis, la procédure ar
bitrale sera réglée par les dispositions de la 
Convention de La Haye du 18 octobre 1907 
pour Ie règlement pacifique des conflits inter
nationaux. 

Art. 8. A défaut d'autre entente concer
nant les règles de fond à appliquer par les 
a_rbitres, le Tribunal arbitrnl fonde ses déci
s1ons: 

1 ° sur les Conventions générales ou spé
cia les en vigueur entre les deux Parties et 
les règles de droit qui en découlent; 

2° sur la coutume international e co11sidé
rée comme l'expression d'une pratique géné
rale acceptée comme étant Ie droit; 

3° sur les principes généraux de droit re
connus par les nations civil isées; 

4° sur les résultats de la doctrine et de la 
jurisprudence les plus autorisées, comme 
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moyens auxiliaires de détermination des règles 
de droit. 

Art. 9. Sauf stipulation contraire du com
promis d'arbitrag-e, une demande de revision 
de la sentence arbitrale sera admise conformé
ment aux dispositions de l'article 83, a linéas 
2 et 3 de la Convention de La Haye du 18 
octobre 1907 pou1· Ie règlement pacifique des 
conflit internationaux, dans Ie délai qui sera 
fixé par Ie Tribunal. 

Art. 10. S'il s'agit d'un différend dont 
l'objet, d'après la législation intérieure de 
l'une des H autes Partie contractantes, relève 
de la compétence des tribunaux nationaux de 
cell e-ci, Ie différend ne pourra être soumis à 
la procédure prévue par Ie présent Traité 
qu'après jugement passé en force de chose 
jugée et rendu dans des délais raisonnables 
par l'autorité judiciaire national e compétente. 

Art. ll. La Commission permanente de 
Conci l iation prévue par Ie présent T ra ité 
sera composée de cinq membres, qui seront 
désignés comme il suit, savoir : Les H aute 
Parties contractantes nommeront chacune un 
Commissaire choisi parmi leurs nationa.ux 
respectifs et désigneront d'un commun accord 
les tro is autres Commissaires parmi les res
sortissants de tierces Puissances; ces trois 
Commissaires devront être de nationalités dif 
férentes et, parmi eux, les Hautes Parties con-
tractantes désignernnt Ie Président de la Com
mission . 

Les Commissaires sont nommés pour c inq 
ans à compter de la date de l'entrée en vi
gueur du présent T ra ité; leur mandat est 
renouvelable. lis resteront en fonctions jusqu'à 
leur remplacement et, dans tous les cas, 
jusqu'à l' achèvement de leurs travaux en 
cours au moment de l' ex piration de leur man
dat. 

Il sera pourvu auss i rapidement que possi
bl e et da ns un déla i qui ne devra pas excéder 
trois mois, aux vacances qui viendraient à se 
produire par suite de décès, de démiss ion ou 
de quelque empêchement permanent ou tem
poraire -en su ivant Ie mode fixé pour les 110-

minations. Les per.sonnes ainsi désignées ne 
seront nommées que pour la période non
écoul ée du mandat des commissaires qu'elles 
remplacent. 

Art. 12. La Commission permanente de 
Concil iation sera constituée aussitót que pos
sible après ]'éch ange des ratifications du pré
sent Tra ité. 

Si la nomination des membres à désigner en 
commun n'intervenait pas dans Ie six mois 
après ]'échange des ratifications du Traité ou, 
en cas de remplacement, dans les trois mois à 
compter de l a vacance du siège, Ie Président 
de la Cour permanente de Justice internatio
nale sera it, à défaut d'autre entente, prié par 
les deux H autes Parties contractantes conjoin
tement ou par l'une d'elles, de procéder aux 
désignations nécessaires. Si Ie Prés ident est 
empêché ou s'i l est ressortissant de l'une des 
Parties, Ie Vioe-Président sera prié de pro
céder à ces désignations. Si celui-ci est em
pêché ou s'il est ressortissant de l'une des Par
t ies, Ie premier des autres juges selon l 'ordre 
du tableau de la Cour qui n'est ressorti ssant 
d' aucune des Parties, sera priê de procéder à 
ces désignations. 

Art. 13. La Comm ission permanente de 
Conci l iation sera saisie par vo ie de requête 
arl,-essóe an Président. 

La requête, après avo ir expo é sommaire
ment l'objet du différend , contiendra l 'invita
t ion à la Commission de procéder à toutes 
mesures propres à conduire à une concil ia
t ion. 

Si la requête émane d'une seule des P ar
ties. ell e sera notifiée par cell e-ci sans délai à 
la Partie adverse. 

A,-t. 14 . La Commission permanente de 
Concil iation au ra pour tàche d'élucider les 
questions en li t ige, de recuei lli r à eet effet 
toutes les informations uti les par voie d 'en
quête ou autrement et de s'efforcer de con
cilier les P arties . Elle pourra, après examen 
de ]'affaire, exposer aux P arties les termes 
de l'arrang-ement qui lui paraîtrait convena
bl e, et. s'i l y a lieu, leur impa.rtir un délai 
pour se prononcer. 

A la fin de ses trava.ux, la Commission 
dressera un rapport qui en constatera Ie ré
sultat et dont un exemplaire sera remis à 
chacune des P arties . Le rapport ne m ention
nera pas -s i les décisions de la Commission 
ont été prises à l'unanimité ou à la majorité. 

Les Hautes P arties contractantes ne seront 
_iamais liées par les cons idérations de fait, de 
droit ou a utres auxquell es la Commiss ion se 
sera arrêtée. 

Les travaux de la Commission devront être 
ouverts au plus tard dans les deux mois à 
compter du jour ou ell e aura été saisie du 
différend. A moins que les P arties n'en · con
viennent différemment ou que la Commission 
ne juge indispensable de prolonger Ie délai, 
les travaux doivent être terminés dans un dé
la i de six mois à compter du jour ou la 
Comm iss ion en aura déclaré ]'ouverture. S i 
la Commission jug-e indispensable de continuer 
ses travaux au d·e]à du déla i de six mois, ell e 
comm uniquera les motifs aux deux Parties. 

Art. 15. A moins de stipulations spéciales 
contraires, l a Commiss ion permanente de Con
cili ation règlera ell e-même sa procédure qui , 
dans tous les cas, devra être contra dicto ire. 
En m atière d' enquêtes, la Commission, si ell e 
n'en décide autrem ent à l'unan imi té, se con
formera aux disposition du Ti tre III (Com
mission internationale d'enquête) de la Con
vention de La H aye du 18 octobre 1907 pour 
Ie règlement pacifique des conflits interna
t-ionaux. 

Art. 16. Le Président convoquera la Corn
mission permanente de Conciliation auss itót 
que possible après que cell e-ci aura été sa isie 
du di fférend. 

La Commiss ion se réunira, sauf accord con
traire entre les P arties, au lieu désigné et à 
la date fixée par son Président. 

Art. 17. Les travaux de la Comm ission per
manente de Conciliation ne sont publics qu'en 
vertu d'une décision prise par la Commission 
avec l 'assent iment des P arties. 

Les H autes Parties contractantes s'engagent 
à ne pas publier Ie résultat des travaux de la 
Comm ission sans s'être préalaolement consul
tées. 

Art. 18. Les H autes P arties contractantes 
seront représentées auprès de l a Commission 
permanente de Conciliation pa r des agents 
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ayant mission de se rvir d'intermédiaires entre 
ell es et la Commission; e l les pourront, en 
outre, se faire ass ister par des conseils et ex
perts nommés par e l les à eet e ffet et deman
der l'audition de toutes personnes dont Ie té
moignage leur paraîtrait utile. 

La Commi sion aura, de son cöté, la faculté 
de dem ander des explications orales aux 
agents, conseils et experts des deux Parties, 
ainsi qu'à toutes personnes qu 'elle jugerait 
utile de faire comparaître avec l'asentiment 
de leur Gouvernement. 

Art. 19. Sauf dispositions contraires du 
présent Traité, les décisions de la Commiss ion 
permanente de Concil iation seront prises à la 
majorité des voix. 

L a Commission ne pourra prendre de déci
s ion portant sur Ie fond du diffé rend que si 
tous les membres ont été dûment convoqués 
et si au mains tous les membres élus en com
mun so.nt présents. 

Art. 20. Les Hautes P arties contractantes 
s'engagent à faciliter les travaux de la Com
mission permanente de Conciliation et, en 
particuli er, à assure,· à celle-ci l'ass istance de 
leurs autorités compétenres, à I ui fournir dans 
l a plus large mesure possible tous documents 
et informations utiles et à prendre les mesu
res nécessaires pour permettre à la Commis
s ion de procéder sur leur territoire à la cita
tion et à l' audition de témoins ou d'experts 
et à des transports sur les I ieux. 

Art. 21. Pendant la durée des travaux de 
la Comm iss ion permanente de Conciliation, 
chacun des Commissaires recevra une indem
nité dont Ie montant sera arrêté d'un commun 
accord entre les H autes Parties contractantes 
qui en supporteront chacune une part égale. 
Les fra is généraux occasionnés par Ie fonction
nement de la Commi sion seront répartis par 
moitié. 

Art. 22. Les décisions du Tribunal arb itral 
ou de la Cour permanente de Justice interna
tionale devront être exécutées de bonne foi 
par les Parties. 

Les Hautes Parties contractantes s'engagent 
à ne prendre pendant la durée de la procé
dure de la Commission permanente de Con
c il ia tion, du Tribunal arbitral ou de la Cour 
permanente de J usti ce internationale, aucune 
mesure qui pourrait avoir une répercussion 
défavorabl e sur l'acceptation de la proposition 
de la Commission permanente de Concil iation 
ou sur l'exécution de la décision du Tribunal 
arb itral ou de la Cour permanente de J ustice 
international e. Le Tribunal arbitral peut, à 
la demande de l'une des Parties, ordonner 
des mesures proviso i,·es, pour autant que ces 
mesures peuvent être prises par les Parties 
par la voie adm inistrative. La Commission 
permanente de Concili ation peut également 
faire des propositions dans Ie même but. Pour 
ce qui concerne la Cour permanente de Jus
tice internationale, son Sta tut est appl icable. 

Art. 23. Si quelque différend venait à sur
gir entre les H a utes Parties contractantes re
lativement à l 'interprétation du présent Traité, 
ce différend serait réglé selon la procédure 
prévue à l'article 3. 

Art. 24. Le présent 'l' raité sera ratifi é . Les 
ratifications en seront échangées à La H aye 
auss itót que faire se pourra. 

Art. 25. Le présent Traité entrera en vi
gueur dès !'échange des ratifications et aura 
une durée de c inq ans à compter de son 
entrée en vigueur. 'il n' est pas dénoncé six 
mois avant 1 'expiration de cette période, il 
sera èonsidéré comme renouvelé tacitement 
pour une nouvelle période de c inq ans et 
a ins i de su ite . 

Si, lors de l'expiration de la durée du pré
sent Traité, une procédure que lconque en 
vertu de ce Traité se trouvait pendante de
vant la Commission permanente de Concilia
tion, devant la Cour permanente de J ustice 
internationale ou devant Ie Tribunal arbitral, 
cette procédure erait poursuiv ie jusqu'à son 
achèvement. 

En . foi de quoi les Pl én ipotentiaires sus-
11ommés ont signé Ie présent Traité et y ont 
apposé leurs cachets. 

Fait à La H aye, en doubl e exempla ire, Ie 
19 avril 1933, corre pondant au dix-neuvième 
jour du quatrième mois de la huitième année 
de Showa. 

{L.S.) Beelaerts van B lokland 
{L.S.) Hirosi Sa ito. 

Protocole tie slgnatu re. 
Au moment de procéder à la signature du 

Trai té de règlement judicia ire, d'arbitrage et 
de concil iat ion entre les Pays-Bas et Ie Japon 
les Plénipotentiaire soussignés se sont décla
rés d'accord sur ce qui suit: 

1. Le Traité susmentionné sera appl icable 
à tous les différends qui v iendraient à s'élever 
entre les deux pays et qui ne toucheraient pas 
directement aux inté rêts de tierces Puissances. 

2. Au cas ou, par suite de la réalisation du 
retrait du J apon de la Société des Nations, 
<lont préav is a été donné Ie 27 mars 1933 , un 
changement viendrait à se produire dans la 
situation juridique du J apon vis-à-vis de la 
Cour permanente de Justice in ternationale, les 
Hautes Parties contractantes entreront en 
pourparlers, à la demande du Gouvernement 
japonais, pour examiner s'il y a lieu de modi
fi er des dispositions dudit Traité qui ont trait 
à ladite Cour. Pendant ces pÓurparlers l'ap
pl ication desdites dispositions sera suspendue. 
Les procédures pendantes <levant la Cour au 
moment ou Ie Gouvernement du J apon aurait 
fait la demande visée ci-dessus, seraient toute
fois poursuivies jusqu'à leur achèvement et 
les dispositions du Traité re teraient applica
bl es aux déc isions de la Cour dans ces cas. 

La Haye, Ie 19 avr il 1933, correspondant 
au dix-neuvième jour du quatrième mois de 
la huitième année de Showa. 

s. 611. 

Beelaerts van Blokland . 
Hirosi Saito. 

17 N ove1nber 1933. WET, houdende goedkeu
r ing van de Verdragen van 19 Maart 
1931 met bij behoorende Protocoll en: 

1 °. tot invoe ring van een eenvorm ige 
wet op chèques; 

2°. tot regeling van zekere wetsconflic
ten ten aanzien van chèques; 

3°. betreffende het zegelrecht ten aan
zien van chèques. 
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Wij WILHELMI NA, enz. doen te weten : 
A lzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat de vanwege Ons te Genève op 19 Maart 
1931 onderteekende Verdragen vari dienzelf
<len dag met bij behoorende Protocollen: 

1°. tot invoering van een eenvormige wet 
op chèques; 

2°. tot regel ing van zekere wetsconfl icten 
ten aanzien van chèques; 

3°. betreffende het zegel recht ten aanzien 
van chèques, 

al vorens te kunnen worden bekrachtigd, vol
gens artikel 58 der Grondwet de goedkeur ing 
der Staten-Generaal behoeven; 

Zoo is het, dat W ij, den Raad van State, enz. 
Ar·t. I . De in afdruk nevens deze wet ge

voegde vanwege Ons te Genève op 19 Maart 
1931 onderteekende V erdragen van di e nze lf
,den dag met bij behoorende Protocollen: 

1 °. tot invoering van een eenvormige wet 
op chèques; 

2°. tot regeli ng van zeke re wetsconflicten 
ien aanzien van chèques; 

3°. betreffende het zegelrecht ten aanzien 
van chèques, 

worden voor het R ij k in Europa goedge-
keu rd . ' 

Art . II . B ij de bekrachtiging van het in 
h et voorgaande arti ke i onder 1 °. genoemde 
V e rdrag wordt gebruik gemaakt van de 
krachten a rtike l I van dat Verdrag geboden 
be voegdhe id tot het maken va n de voorbe
houden, genoemd in Bij lage II va n dat Ver
drag . 

A ,·t. III. Deze wet treedt in we rking met 
ingang van den dag na dien harer afkond i
g ing. 

Lasten e n bevel en, enz. ; 
Gegeven ten Pale ize het Loo, den 17 den 

November 1933. 
WILHELMINA. 

De M iuiete,· van JJ"itenlandsche Zaken, 
D e Graeff. 

De llf iniste,· van J ttStitie, van Scha i k. 
(Uitgeg. 1 Dece,nb er 1933.) 

Frnnsche tekst. 

Conventlon JJortant lol unifo rm e s ur 
les chè4 nes. 

Le Prós ident du R e ich a ll emand ; Ie Prés i
<lent fédórnl de la R épub lique d'Au t riche ; Sa 
Majesté Ie R oi des B el ges; Sa M a jestè Ie 
Roi de Danem a rk et d'Islande; Ie Prés ide nt 
de la R é p ubl ique de Pologne, pou,· la Vill e 
libre de Dantzi g; Ie Prés ident de la R é publ i
que de 1 'Equateur; Sa Majesté Ie Roi 
<l'Espagne; le Prési dent de la République de 
F'inlande; Ie Prés ident de la R é publique fran
çaise; Ie Prés iclent de la R é publ ique he ll én i
que; Son A ltesse Sérénissime Ie R égent du 
Royaume de Hongrie; Sa Majesté Ie Roi 
cl ' Ita lie; Sa Majesté l'Empe reur du J ·apon ; 
Sun Altesse Roya le la Grande-Duchesse de 
Luxern bourg; Ie Prés ident des Etats-Unis du 
M ex ique; Son A ltesse Sé ré n issime Ie Prince 
de Monaco; Sa M ajesté Ie Roi de Norvège; 
Sa Majesté la R eine des P ays-B as ; Ie Prési 
dent de la Rép ublique de Po logne; Ie Prés i
dent de la République portugaise; Sa M ajesté 
Ie R oi de Roumanie; Sa M a jesté Ie Roi de 
Suède ; Le Conse il fédéral suisse; Ie P rés i-

dent de la R é publique tchécoslovaque ; Ie 
P rés ident de l a R épubl ique tu rq ue; Sa Ma
jesté Ie Roi de Yougos lavie, 

Désireux de pré venir les difficu ltés a uxquel
les donne l ieu la diversité des législations des 
pays ou les chèques sont appelés à circul e r, et 
de donner ainsi plus de sécurité et de r a pidi té 
aux relations du commerce international, 

Ont désigné pour le urs plé nipotentiaires: 

L e PresitZent du R eich alle,nand: 
M . Leo Quas owski, Conse iller ministér iel 

au M inistère de la Justice du Reich; 
Le docte ur Erich A lbrecht, Conseiller de lé

gation a u M inistère des Affaires étrangères 
du R e ich ; 

Le docteur E rwin Patzold , Consei ller a11 
Tribuna l de Schwei dnitz. 

L e Pré.sident fédéral de la R épubliq"e 
d' A "triche : 

Le docte ur Guido Strobele, Conseiller mi 
nistét-iel au Min istère fédéral de la Justice. 

Sa Majesté le R oi des B el ges : 
M. J. de la Vallée Pous in, Secrétaire gë

néral honoraire du Ministère des Sciences et 
des Arts. 

Sa Majesté l e Roi de Dane,nark et 
d' l slande: 

M . Axe l H elper, Conseill er ministériel au 
Mi nistè re du Commerce et de ! 'Industrie; 

M. Valdemar E igtved, D irecte ur de la 
,,Privatbanken" à Copenhague. 

Le Président de la R ép"bliq,te d,e Po
logne, po,,,· la Ville li bre de Dantzig: 

M . J ózef Sulkowski, Professeur à l'Un iver
s ité de Poznan. Me mbre de la Commission de 
codification de Polog ne . 

Le Président de la R épublique de l' Equa
te,tr: 

Le docteur A le iandro Ga telû, Consul à 
1 Genève. 

Sa Majesté l e R oi d' Espagn e: 
L e professeu1· Franc isco B ern is, Secré ta ire 

géné ral du Conseil supé rie ur bancaire. 

Le Président de la R ép1•bliq,te de "/i'in
lande : 

M. F ilip Grönwall, Conse ill e r d'Etat, Mem
bre de la H aute Cour admin istrative. 

Le P1·ésident de la R épubliq"e française: 
M. Lou is- J ean P e rcerou, Professeur à la 

Faculté de Droit de l'Un ive rs ité de Paris. 
L e P1·ésident de la R épubliq"e hetl éni

que : 
M. R. Raphaël, D élégué permanent auprès 

de la Société des N ations; 
M. A. Contoumas , prem ie r Secrétaire de la 

Délégat ion pennanente auprès de la Société 
des N ations. 

Son A.ltesse Sérénissi111 e le R égent a,,, 
R o.1/n"111 e de H ongrie : 

M. J ean Pelé ny i, M inistre rés ide nt, Chef 
de la Dé légation mya le a u près de la Société 
des r ations. 

Sa Pajesté le ll oi d' I talie : 
M. Amedeo Giann ini, Conse ill er d'Etat, 

Ministre plénipotentiaire de première classe; 
M. Giovanni Zappalà , A vocat, Chef de di

vi s ion au Mi ni stère des F ina nces. 
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Sa Majesté l'Empereur du Japon: 
M . Nobutaro Kawashima, Envoyé extraordi

naire et Ministre plénipotentiaire près Ie Pré
sident de la R épublique hellénique; 

M. Ukitsu T anaka, Juge à Ia Cour suprême 
du Japon. 

Son Altesse Royale la Grande-Duchesse 
de Luxembourg: 

M. Charles Vermaire, Consul à Genève. 

L e Président des Etats- U nis du M exique : 
M. Antonio Castro-Lea!, Observateur auprès 

de Ia Société des Nations. 

Son Altesse Sérénissime le Prince de 
Monaco: 

M. Conrad E. H entsch, Consul général de 
la Principauté à Genève. 

Sa M ajesté le Roi de N orvège: 
M. C. Stub Holmboe, Avocat à la Cour su

prême. 
Sa Majesté la R eine des Pays-Bas: 

Le docteur J. Kosters, Conseiller à la Haute 
Cour de Justice, ancien professeur de l'Uni
versité de Groningue. 

Le Pi·ésident de la République de Po
logne: 

M. Józef Sulkowski , Professeur à l'Univer
sité de Poznan, Membre de la Commission de 
codification de Pologne. 

L e Président de la 'République portu
gaise .-

Le docteur José Caeiro da Matta, Recteur 
de l'Université de Lisbonne, Professeur à la 
Faculté de droit, Directeur de la Banque de 
Portugal et Juge suppléant à la Cour perma
nente de J usti ce internationale. 

Sa Majesté le Roi de RoU?nanie: 
M. Constantin Antoniade, Envoyé extraordi

naire et Ministre plénipotentiaire auprès de 
la Société des Nations. 

Sa Majesté l e Roi de Suède: 
Le baron Erik Teodor Marks von Würtem

berg, Président de Ia Cour d'appel de Stock
holm, ancien Ministre des Affaires étrangères; 

M . L . Birger Ekeberg, ancien Ministre de 
Ia Justice, Prés ident de Ia Commission de Ié
gislation civile, ancien Conseiller de Ia Cour 
suprême; 

M. Knut Dahlberg, ancien Ministre de 
l'Agriculture, Directeur de l'Association des 
Banques suédoises. 

L e Gonseil fédéral suisse: 
Le docteur Max Vischer, Avocat et Notaire, 

premier Secrétaire de l'Association suisse des 
B anqu iers à Bale; 

Le docteur 0. Hulftegger, P remier Secré
taire du Directoi,;e de l'Union 1,uisse du Com
merce et de !'Industrie à Zurich. 

L e Président de la République tchéco
slovaque: 

Le docteur Karel Hermann-Otavsky, Profes
seur- à l'Univers ité de Prague, Président de 
la Commission de codification du droit com
mercial au Ministère de la Justice. 

L e Président de la République tu,·que: 
Cemal Hüsnü bey, Envoyé extraordinaire 

et Ministre plénipotentiaire près Ie Conseil 
fédéral suisse, ancien Ministre de l'Instruction 
publique. 

Sa Majest é le Roi de Yougoslavie: 
M. I . Choumenkovitch, Ministre plénipo

tentiaire, Délégué permanent auprès de la 
Société des Nations. 

1'esquels, après avoir communiqué Ieurs pleins 
pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont 
convenus des dispositions suivantes: 

Article premier. Les Hautes Parties con
tractantes s'engagent à introduire dans leurs 
territoires respectifs, soit dans un des textes 
originaux, soit dans leurs langues nationales, 
Ia Loi uniforme formant !' annexe I de la 
présente Convention. 

Cet engagement sera éventuell ement subor
donné aux réserves que chaque H aute Partie 
contractante devra, dans ce cas, signaler au 
moment de sa ratification ou de son adhésion. 
Ces réserves devront être choisies parmi celles 
que mentionne !'a nnexe II de la présente Con
vention. 

Cependant, pour ce qui est des réserves visées 
aux articles 9, 22, 27 et 30 de ladite annexe 
II , elles pourront être faites postérieurement 
à Ia ratifi cation ou à l' adhésion, pourvu ·qu'el 
Ies fassent l'objet d'une notification au Se: 
crétaire général de Ia Société des Nations qui 
en communiquera immédiatement Ie texte aux 
Membres de Ia Société des Nations et aux 
Etats non membres au nom desquels la pré
sente Convention aura été ratifiée ou au nom 
desquels il y aura été adhéré. De telles réser
ves ne sortiront pas leurs effets avant Ie 
quatre-vingt-dixième jour qui suivra la récep
tion par Ie Secrétaire général de la notifica-
tion susdite. · 

Chacune des Hautes Parties contractantes 
pourra, en cas d'urgence, faire usage des ré
serves prévues par les articles 17 et 28 de 
ladi te annexe II, après Ia ratification ou 
l' adhésion. Dans ces cas, elle devra en donner 
directement et immédiatement communication 
à toutes autres Parties contractantes et au Se
crétaire général de la Société des Nations. La 
notification de ces réserves produira ses effets 
deux jours après Ia réception de ladite com
munication par les Hautes Parties contrac-
tantes. · 

Art. II. Dans Ie territoire de chacune des 
H autes Parties contractantes, la Loi uniforme 
ne sera pas applicable aux chèques déjà créés 
au moment de la mise en vigueur de la pré-
sente Convention. · 

Art. III. La présente Convention, <lont les 
textes français et anglais feront également 
foi, portera Ia date de ce jour. 

Elle pourra être signée ultérieurement jus
qu 'au 15 juillet ·1931 au nom de tout Membre 
de la Société des Nations et ·de tout Etat non 
membre. 

Art. IV. La présente Convention sera ra
tifiée. 

Les instruments de ratification seront dè
posés avant Ie ler septembre 1933 auprès du 
Secrétaire général de Ia Société des N ations, 
qui en notifiera immédiatement la réception à 
tous les Membres de la Société des Nations 
et aux Etats non membres au nom desquels la 
présente Convention a été signée ou au nom 
desque ls il y a été adhéré. 

Art. V. A partir du 15 juillet 1931, tout 
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Membre de la Société des ation et tout Etat 
non membre pourra y adhérer . 

Cette adhésion s'effectuera par une noti
fication au Secrétaire général de la Société 
des Nations pour étre déposée dans les archi
ves du Secrétariat. 

Le Secrétaire général notifiera ce dépöt im
médiatement à tous les Membres de la So
ciété des Nations et au:x Etats non membres 
au nom desquels la présente Convention aura 
été signée ou au nom desquels il y aura été 
adhéré. 

Art. VI. La présente Convention n'entrern 
en vigueur que lorsqu'e ll e aura été ratifiée ou 
qu'il y aura été adhéré au nom de sept Mem
bres de la Société des Natioos ou Etats non 
membres, panni lesquels devront figurer trnis 
des Membres de la Société des Nations rept-é
sentés d'uoe manière permanente au Consei l. 

La date de l 'entrée en vigueur sera Ie 
quatre-vingt-dixième jour qui suivra la récep
tion par Ie Secrétaire général de la Société 
des Nations de la septième ratification ou ad
hésion, conformérnent à l' al inéa premier du 
présent article. 

Le Secrétaire général de la Société des Na
tions, en faisant les notifications prévues aux 
articles IV et V, signalera spécialement que 
les ratifications ou adhés ions vi ées à l' a l inéa 
premier du présent article ont été recueill ies. 

Art. VII. Chaque ratification ou adhésion 
qui interviendra après l' entrée en vigueur de 
la Convention conformément à l 'article VI 
sortira ses effets dès Ie quatre-viogt-dixième 
jour qui suivra Ia date de sa réception par Ie 
Secrétaire général de la Société des Nations. 

Art. VIII. Sauf les cas d'urgence, la pré
sente Convention ne potirra être dénoncée 
avant l'expi ration d'un délai de deux ans à 
pa rtir de la date à laquelle elle sera entrée en 
vïgueur pour Ie MembrE\ de la Société des 
Nations ou pour l'Etat non membre qui la 
dénonce: cette dénonciation produira ses effets 
dès Ie quatre-vingt-dixième jour suivant la 
réception par Ie Secrétaire général de la no
t ification à lui adressée. 

Toute dénonciation sera communiquée im
médiatement par Ie Secrétaire général de la 
Société des Nations à toutes les autres Hautes 
Parties contractantes. 

Dans les cas d'urgence, la H aute P artie 
contractante qui effectuera la dénonciation en 
donnera directement et immédi atement com
munication à toutes autres Hautes P arties 
contractantes, et la dénonciation produi ra es 
effets deux jours après la réception de ladite 
commun ication par ]esdites Hautes Parties 
contractantes. La H aute Partie contractante 
qui dénoncera dans ces conditions avisera óga
lement de sa décision Ie Secrétaire général de 
la Société des Nations. 

Chaque dénonciation n'aura . d'effet qtr'en 
ce qui concerne la Haute Partie contractante 
au nom de laquelle ell e aura été faite. 

Art. IX. Tout Membre de la Société des 
Nations et tout Etat non membre à l'égard 
duquel la presente Convention est en vigueur 
pourra adresser au Secrétaire général de la 
Société des Nations, dès l'expiration de la 
quatrième anoée suivant l'entrée en vigueur 
de Ja Convention, une demande tendant à la 
revision de certaines ou de toutes les disposi
tions de cette Convention. 

Si une telle demande, communiquée au.x 
autres Membres ou Etats non membres entre 
lesquels la Convention est alors en vigueur, 
est appuyée, dans un délai d'un an, par au 
moins six d'entre eu:x, Ie Conseil de la So
ciété des Nations décidera s'i l y a lieu de 
convoquer une Conférence à eet effet . 

Art. X. Les Hautes Parties contractantes 
peuveot déclarer au moment de la signature, 
de la ratification ou de l 'adhésioo que, par 
leur acceptation de la préseote Coovention, 
ell es n'entendent assumer aucune obligation en 
ce qui concerne !'ensemble ou toute partie de 
leurs coloni es, protectorats ou territoires pla
cés sous leur suzera i neté ou mandat; dans ce 
cas, la présente Convention ne sera pas appli
cable aux territoires faisant l'objet de pareille 
déclaratioo. 

Les H autes Parties contractantes pourront à 
tout moment dans la suite notifier au Secré
ta ire général de la Société des Nations qu'el
les entendent rendre la présente Convention 
applicable à !'ensemble ou à toute partie de 
leurs territoires ayant fait l 'objet de la dé
claration prévue à l 'alioéa précédent. Dans 
ce cas, la Coovention s'appl iquera aux terri
toires visés dans la notification quatre-vingt
dix jours après la réception de cette dernière 
par Ie Secrétaire général de la Société des 
N ations. 

De rnême, les H autes Parties contractantes 
peuvent, conformément à l' article VIII dé
noncer la présente Convention pour !'ensemble 
ou toute partie de leurs colonies, protectorats 
ou territoires placés sous leur suzeraineté ou 
rnandat. 

Art. XI. La présente Convention sera enre
gistrée par Ie Secréta ire géoéral de la Société 
des N ations dès son entrée en vigueur. 

En foi de quoi les Plénipotentiaires susnorn
més ont signé la préseote Coovention. 

Fait à Genève, Ie dix-neuf mars mil neuf 
cent trente et un, en simple expédition, qui 
sera déposée dans les archives du Secrétariat 
de la Société des N ations; copie conforme en 
sera transmise à tous les Membres de la So
ciété des N ations et à tous les Etats non mem
bres représentés à la Conférence. 
Alle,nagne : 

Aut·riche: 
B elgiq·ue: 
Dane1nark: 

Vill e libre de 

Éq·uateur: 
E spagne: 
Finlande: 
Franu: 
Grèce: 

Hong1-ie : 
/ talie: 

Japon: 

Luxe,nbourg: 
M exique: 
M onaco: 

L. Quassowski. 
Dr. Albrecht. 
Erwin Pätzold. 
Dr. Guido Strobele. 
De la Va llée Poussin. 
H elper. 
V. Eigtved. 

Dantzig: 
J ózef Sulkowski. 
Alex Gastelu. 
Francisco Bernis. 
F. Grönwall. 
J. Percerou. 
R. R aphaël. 
A. Contoumas. 
Pelényi. 
Amedeo Giannini. 
Giovanni Zappalà. 
N. Kawashima. 
Ukitsu Tanaka. 
Ch. G. Verma ire. 
Antonio Castro-Lea!. 
C. H entsch. 
ad re/erenàJurn 



1933 17 NOVEMBER (S. 6ll) 7 18 

No,·vège : 
Pays-Bas: 
P oloyne: 
P ortugal: 
Romnanie: 
Suède: 

Stub Holmboe. 
J . Kosters. 
Józef Sulkowski. 
José Caei ro da Matta. 
C. Antoniade. 
E. Marks von Würtemberg. 
Birger Ekeberg. 
K. Dahlberg. 

Sous réserve de ratification par S. M. Ie roi de 
Suède avec l'approbation du Riksdag. 

Suisse : Vischer. 
Hul ftegger. 

T cliécoslovaqttie : D r. Karel Hermann-Otavsky. 
1'urquie : Cemal Hüsnü. 
Y ouyoslavie: l . Choumenkovitch. 

ANNEXE I. 

Lol uniforme concer nant Ie chèque. 

Ch apitre I. - De la création et de la 
fo1me du chèque. 

Article premier. Le chèque contient: 
1. la dénomination de chèque, insérée dans 

Ie texte même du titre et exprimée dans 
la langue employée pour la rédaction 
de ce titre; 

2. Ie mandat pur et sirnple de payer une 
somme déterminée; 

3. Ie nom de celui qui doit payer (tiré); 
4 . l'indication du lieu ou Ie paiement doit 

s'effectuer; 
5. l'indication de la date et du lieu ou Ie 

chèque est créé; 
6. la signature de celui qui émet Ie chèque 

(tireur). 
Art. 2. Le titre dans lequel une des énon

ciations indiquées à l 'article précédent fait 
défaut ne vaut pas comme chèque, sauf da ns 
les cas déterminés par les a linéas su ivants. 

A défaut d' indication spécial e, Ie li eu dé
s igné à cóté du nom du t iré est réputé être 
Ie l ieu de paiement. Si plusieurs lieux sont 
indiqués à cóté du nom du tiré, Ie chèque est 
payable au premier lieu indiqué. 

A défaut de ces indications ou de toute 
autre indication, Ie chèque est payable au lieu 
ou Ie tiré a son établissement princ ipa l. 

L e chèque sans indication du lieu de sa 
création est considéré comme sou crit dans Ie 
lieu dés igné à cóté du nom du tireur. 

Art. 3. Le chèque est t iré sur un banqu ier 
ayant des fonds à l a disposition du tireur et 
conformément à une convention , expresse ou 
tacite, d'après laquelle Ie tireur a Ie droit 
de disposer de ces fonds par chèque. N éan
moins, en cas d'inobservation de ces pre crip
tions, la _ validité du titre comme chèque n'est 
pas attemte. 

Art. 4. Le chèque ne peut pas être accepté. 
Une mention d' acceptation portée sur Ie chèque 
est ré putée non écrite. 

Art. 5. Le chèque peut être stipulé payable: 
à une personne dénommée, avec ou sans 

c lause expresse ,,à ordre"; 
à une per onne dénommée, avec la clause 

,,non à ordre" ou une clause équivalente; 
a u porteur. 
L e chèque au profit d'une personne dénom

mée, avec la mention "ou au porteur", ou un 
tenne équival ent, vaut comme chèque au por
teur. 

Le chèque sans indication du bénéficiaire 
vaut comme chèque au porteur. 

Art. 6. Le chèque peut être à l'ordre du 
tireur lui-même. 

Le chèque peut être t iré polll" Ie compte 
d'un tiers . 

Le chèque ne peut être tiré sur Ie t ireur 
lui -même, sauf dans Ie cas ou il s'agit d'un 
chèque tiré entre différents établ issements d'un 
mê,ne t ire ur. 

A rt. 7. Toute stipul ation d' intérêts insérée 
dans Ie chèque est réputée non écr ite . 

Art. 8. Le chèque peut être payable au 
domic ile d'un tiers, so it dans la locali té ou 
Ie tiré a son domici le, soit dans une autre 
local ité, à condition toutefo is que Ie tien; soit 
banquier. 

Art. 9. Le chèque dont Ie montant est écr it 
à la fois en toutes lettres et en ch iffres vaut, 
en cas de différence, pour la somme écr ite en 
toutes lettres. 

Le chèque dont Ie montant est écrit plu
sieurs fois , soit en toutes lettres, soit en chif
fres, ne vaut, en cas de différence, que pour 
la moindre somme. 

Art. 10. Si Ie chèque porte des signatures 
de pe rsonnes incapahl es de s'obl iger par chèque, 
des signatures fausses ou des signatures de 
pe rsonnes imagina ires, ou des signatures qui , 
pour toute autre rai on, ne sauraient obliger 
les personnes qui ont signé Ie chèque, ou au 
nom desquelles il a été signé, les obligations 
des autres signataire n'en ont pas moins 
valables. 

Art. ll. Quiconque appose sa signature sur 
un chèque, comme représentant d'une person
ne pour laquell e il n'avait pas le pouvoir 
d'agir, est obl igé lui-rnême en ve rtu du 
chèque et, s'i l a payé, a les mêmes droits 
qu' aurait eu Ie prétendu représenté. Il en est 
de même du représentant qui a dépassé ses 
pouvoirs. 

Art. 12. Le tireur est garant du paiement. 
Tou te clause par laquelle Ie t ireur s'exonère 
de cette garantie e t réputée non écrite . 

Art. 13. Si un chèque incomplet à l' ém is
sion, a été comp]été contrairement aux accords 
inte rvenus, l'inobservation de ces accords ne 
peut pas être opposée au porteur, à moins 
qu'il n'ait acquis Ie chèque de mauvaise foi ou 
que, en l'acquérant, il n'a it commis une faute 
lourde. 

Chapitre II. - De la trans,nission. 

Art. 14. Le chèque stipul é payable au pro
fi t d'une personne dénommée avec ou sans 
clause expresse "à ordre" est transmissible 
par Ia voie de 1 'endossement. 

Le chèque stipulé payabl e a u profit d'une 
pe rsonne dénommée avec Ie clause "non à 
ordre" ou une clause équiva lente n' est trans
miss ible que dans la forme et avec les effets 
d'une cession ordina ire. 

L'endossement peut être fait même au profit 
du tireur ou de tout autre obi igé. Ces person
nes peuvent endosser Ie chèque à nouveau. 

Art. 15. L'endossement doit être pur et sim
ple. Toute condition à laquelle il est subor
donné est réputée non écrite. 

L'endossement partie l est nul. 
E st également nul ! 'endossement du tiré. 
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L'endossement au porteur vaut comme en
dossement en bi anc. 

L'endossement a u tiré ne vaut que comme 
quittance, sauf dans Ie cas ou Ie tiré a plu
sieurs établissements et ou !' endossement est 
fait au bénéfice d' un établissement autre que 
celui sur lequel Ie chèque a été tiré. 

Art. 16 . L' endossement doit être inscrit sur 
Ie chèque ou sur une feu ill e qui y est attachée 
(allonge). Il doit être signé par l'endosseur. 

L'endossement peut ne pas désigner Ie béné
fi cia ire ou cons ister simplement dans la sig
nature de l' endosseur (endossement en bl anc ). 
Dans ce dernier cas, ] 'endossement, pour être 
val able, doi t être inscrit au dos du chèque ou 
sur l'a ll onge. 

Art. 1 7. L' endossement transmet tous I es 
droits résulta nt du chèque. 

Si ]'endossemen t est en blanc, Ie porteur 
peut : 

1° rempli r Ie blanc, so it de son nom, soit 
du nom d'une a utre personne; 

2° endosser Ie chèque de nouveau en blanc 
ou à une autre per onne; 

3° remettre 1 e chèque à un tiers, sans rem
pl i r Ie blanc et sans l 'endosser. 

Art. 18 . L'endosseur est, sauf clause con
traire, garant du paiement. 

Il peut interdire un nouvel endossement; 
dans ce cas, il n'est pas tenu à la garantie 
envers les personnes a uxquelles Ie chèque est 
ultér ieurement endossé. 

Art. 19. Le détenteur d'un chèque endos
sable est cons idéré comme porteur légit ime 
5' il justifie de son droit par une suite ininter
rompue d' endossements, même si Ie dernier 
endossement est en bi a nc. Les endossements 
biffés sont, à eet égard , réputés non écr its. 
Quand un endossement en blanc est suivi d'un 
autre endossement, Ie s ignataire de celui -ci 
est réputé avoir acquis Ie chèque par ]'endos
sement en blanc. 

Art . 20. Un endossement fi gurant sur un 
chèque au porteur rend l' endosseur responsable 
aux termes des di spositions qui régissent Ie 
recours; il ne convertit, d'ailleurs, pas Ie titre 
en un chèque à ordre. 

Art. 21. Lorsqu'une personne a été dépos
sédée d'un chèque par quelque événement que 
ce so it, Ie porteur entre les ma ins duquel Ie 
chèque est parvenu - soit qu'il s'agisse d'un 
chèque au porteur, so it qu'il s'agisse d'un 
chèque endossable pour lequel Ie porteur justi
fi e de son droit de la manière indiquée à l 'a r
ticle 19 - n'est tenu de se dessa isir du chèque 
que s'il l'a acquis de mauva ise foi ou si , en 
l 'acquérant, il a comm is une faute lourde. 

Art. 22. Les personnes actionnées en vertu 
du chèque ne peuvent pas opposer au porte ur 
les exceptions fondées sur leurs rapports per
sonnels avec Ie t ireur ou avec les port.eurs 
antérieurs, à moins que Ie porteur, en acqué
rant Ie chèque, n'ait agi sciemment au détri 
ment du débiteur. 

Art. 23 . Lorsque ]'endossement contient la 
mention "valeur en recouvrement", ,,pour en
ca issement", ,,par procuration" ou t.out.e autre 
mention impliquant un simple mandat, Ie por
teur peut exercer tous les droits découlant du 
chèque, m a is il ne peut endosser ce lui -ci qu 'à 
t itre de procuration. 

Les obi igés ne peuvent, dans ce cas, invo-

quer contre Ie porteur que les exceptions qui 
sera ient opposables à l'endosseur. 

Le mandat renfermé da ns un endossement 
de procuration ne prend pas fin par Ie décès 
du mandant ou la survenance de son incapa
cité. 

A1i. 24. L'endossement fa it après Ie protê.t 
ou une constatat ion équi valente, ou après l'ex
piration du déla i de présentation, ne produit 
que les effets d'une cess ion ord ina ire. 

Sauf preuve contra ire, l'endo sement sans 
date est présumé avoir été fait avant Ie protêt 
ou les constatations équi valentes ou avant l'ex
piration du déla i vi sé à l'alinéa précédent. 

Chapit re III. - De l'aval . 

Art. 25. Le pa iement d'un chèque peut 
être garanti pour tout ou partie de son mon
tant par un aval. 

Cette garantie est fournie par un tiers, sauf 
Ie tiré, ou même par un signata ire du chèque. 

Art. 26. L'aval est donné sur Ie chèque ou 
sur une a llonge. 

Il e t exprimé par les mots "bon pour aval" 
ou par toute autre fo1mule équival ente ; il 
est signé par Ie donneur d'aval. 

Il est considéré comme résulta nt de la seule 
signature du donneur d'aval, apposée au recto 
du chèque, sauf quand il s'agit ds la signa
ture du tireur. 

L' ava l doit indiquer pour Ie compte de 
qui il est donné. A dé faut cette indication, il 
est réputé donné pour Ie t ireur. 

Art. 27. Le donneur d 'aval est tem, de la 
même manière que celui dont il s'est porté 
garant. 

Son engagement est valabl e, a lors même 
que l 'obligation qu'il a garantie sera it nulle 
pour toute cause autre qu'un vice de fo rme. 

Qua nd il pa ie Ie chèque, Ie donneur d'aval 
acquiert les dro its résul tant du chèque contre 
Ie garanti et contre ceux qui sont tenus envers 
ce dernier en vertu du chèque. 

Chapitre IV. - De la présentation et 
du paiement. 

Art. 
Tou te 
écrite. 

28. Le chèque est payable à vue. 
mention contraire est réputée non 

Le chèque présenté a u paiement avant Ie 
jour indiqué comme date d'émi sion est paya
ble Ie jour de la présentation. 

Art. 29. Le chèque émis et payable dans 
Ie même pays doit être présenté au paiement 
dans Ie délai de hui t jours. 

Le chèque émis dans un autre pays que 
cel ui ou il est payable doit être présenté dans 
un déla i, soit de vingt jours, so it de soixante
dix jours, selon que Ie l ieu cl'émission et Ie 
lieu de paiement se trouvent situés dans la 
même ou dans un autre Partie du monde. 

A eet égard , les chèques ém is dans un pays 
de l'Europe et payables dans un pays riverain 
de la Médi terranée ou vice versa sont cons i
dérés comme ém is et payables dans la même 
Partie du monde. 

Le point de départ des déla is susindiqués 
est Ie jour porté sur Ie chéque comme date 
d'émiss ion. 

Art. 30. Lorsqu'un chèque est tiré entre 
deux places ayant des calendriers différents, 
Ie jour de l'émiss ion sera ramené a u jour cor-
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1·espondant du calendrier du lieu du paiement. 
Art. 31. La présentation à une Chambre 

de compensation équivaut à Ja présentation au 
paiement. 

Art. 32. La révocation du chéque n'a d'ef
fet qu'après l'expiration du délai de présen
tation. 

S'il n'y a pas de révocation, Ie tiré peut 
payer même après l' expiration du délai. 

Art. 33. i Ie décès du tireur ni son in-
capacité survenant après l'émission ne tou
chent aux effets du chèque. 

Art. 34. Le tiré peut ex iger, en payant Ie 
chèque, qu'il lui soit remis acqu itté par Ie 
porteur. 

Le porteur ne peut pas réfuser un paiement 
partie l. 

En cas de paiement parti el, Ie tiré peut 
exiger que mention de ce paiement soit faite 
sur Ie chèque et qu'une quittance lui en soit 
donnée . 

Art. 35. Le tiré qui pa ie un chèque en
do sable est obligé de vérifier Ja régula ri té de 
la suite des endossements mais non la signa
ture des endosseurs. 

Art. 36. Lorsqu'un chèque est stipulé paya
ble en une monnaie n'ayant pas cours a u lieu 
du paiement, Ie montant peut en être payé, 
dans Ie déla i de présentation du chèque, en la 
monnaie du pays d'après sa va leur a u jour 
du paiement. Si Ie paiement n'a pas été ef
fectué à la présentation, Ie porteur peut, à 
con choix , demander que Ie montant de 
chèque soit payé dans la monna ie du pays 
d ' après Ie cours, so it du jour de la présenta
tion, soit du jour du paiement. 

Les usages du lieu du paiement servent à 
déterminer la valeur de la monnaie étrangère. 
Toutefois, Ie tireur peut stipuler que la som
me à payer se ra ca lculée d' après un cours dé
termi né dans Ie chèque. 

Les règles ci-énoncées ne s'appliquent pas 
a u cas ou Ie tireur a stipu]é que Ie paiement 
devra être fait dans une certaine monnaie in
diquée (cl a use de paiement effectif en une 
monnaie étrangère). 

S i Je montant du chèque est ind iqué dans 
une monnaie ayant la même dénomination, 
mais une valeur différente, dans Ie pays 
d' émission et dans celui du paiement, ont est 
présumé s'être référé à la monnaie du Jieu du 
paiement. 

Chapitre V . - Du chèque barré et d;u, chèque 
à porter en compte . 

Art. 37. Le tireur ou Ie port.eur d'un chè
que peut Ie barrer avec les effets indiqués 
dans l' article suivant. 

Le barrement s'effectue au moyen de deux 
barres pa ral lèles apposées au recto. Il peut 
être généra] ou spécial. 

Le barrement est général s'i l ne porte entre 
les deux barres aucune désignation ou la men
tion "banquier" ou un terme équivalent; il 
est spécia l si Je nom d'un banquier est inscrit 
entre I es deux barres. 

Le barrement général peut être transformé 
en barrement spécial, mais Ie barrement spé
cial ne peut être transformé en barrement 
général. 

Le biffage du barrement ou du nom du 
banquier dés igné est réputé non avenu. 

Art. 38. Un chèque à barrement général ne 
peut être payé pa1· Ie tiré qu'à un banquier 
ou à un client du t iré. 

Un chèque à barrement spécial ne peut être 
payé par Ie tiré qu'au banquier désigné ou, si 
ce lui-ci est Ie tiré, qu'à son client. Toutefois, 
Ie banqu ier désigné peut recourrir pour l'en
ca issement à un autre banquier. 

Un banquier ne peut acquérir un chéque 
barré que d'un de ses clients ou d'un autre 
banquier. Il ne peut l 'encaisser pour Ie compte 
d'autres personnes que ce lles-ci. 

Un chèque portant plusieurs barrements 
spéciau.x ne peut être payé par Ie tiré. que 
dans Ie cas ou il s'agit de deux barrements 
<lont l' un pour encaissement par une Chambre 
de compensation. 

Le tiré ou Ie banquier qui n'observe pas les 
dispositions ci-dessus est responsable du pré
judice jusqu'à concurrence du montant du 
chèque. 

Art. 39 . Le tireur ainsi que Ie porteur d'un 
chèque peut défendre qu'on Ie paye en espèces, 
en insérant au recto la mention transversale 
,,à porter en compte" ou une express ion équi
va lente. 

D ans ce cas, Ie chèque ne peut donner lieu, 
de la part du tiré, qu'à un règlement par 
écritures (crédit en compte, virement ou com
pensation). Le règlement pa r écritu res, vaut 
payement. 

Le biffage de la mention "à porter en 
compte" est répu té non avenu. 

Le tiré qui n'observe pas les dispositions 
ci-dessus est responsable du préjudice jusqu'à 
concurrence du montant du chèque. 

Chapitre VI. - Du recours faute de paiement. 

Art. 40. Le porteur peut exercer ses re
cours contre les endosseurs, Ie t ireur et les 
autres obligés, si Ie chèque, présenté en temps 
utile, n'est pas payé et si Ie refus de paiement 
est constaté: 

1 ° soit par un acte authentique (protêt) ; 
2° soit par une déclaration du tiré, datée 

et écrité sur Ie chèque avec l'indication 
du jour de la présentation; 

3° soit par une déclaration datée d'une 
Chambre de compensation constatant 
que Ie chèque a été remis en temps util e 
et qu'il n' a pas été payé. 

A rt. 41. Le protêt ou la constatation équi
valente doit être fait avant l'expiration du 
dél ai de présentation. 

Si la présentation a lieu Ie dernier jour du 
délai, Ie protêt ou la constatation équivalente 
peut être établi Ie premier jour ouvrable sui
va nt. 

Art. 42. Le porteur doit donner avis du 
défaut de paiement à son endosseur et au ti
reur dans les quatre jours ouvrables qui sui
vent Ie jour du protêt ou de la constatation 
équi valente, et, en cas de cl ause de retour 
sans frais, Je jour de la présentation. Ch aque 
endosseur doit, dans les deux jours ouvrables 
qui su ivent Ie jour ou il a reçu !'avis, fa ire 
connaîtrn à son endosseur !'avis qu' il a reçu, 
en indiquant les noms et les adresses de ceux 
qui ont donné les avis préoédents, et ainsi de 
su ite, en remontant jusqu'au tireur. Les dé
la is ci-dessus indiqués courent de la réception 
de !'avis préoédent. 
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Lorsqu'en conformité de l'alinéa précédent, 
un avis est donné à un signataire du chèque, 
Ie même avis doit être donné dans Ie même 
dólai à son avaliseur . 

Dans Ie cas ou un endosseur n'a pas indiqué 
son adresse ou l'a indiquée d'une façon illi
sible, il suffit que !'avis soit donné à l'endos
seur qui Ie précède. 

Celui qui a un av is à donner peut Ie faire 
sous une forme quelconque, même par un 
simple renvoi du chèque. 

Il doit prouver qu'il a donné ! 'avis dans Ie 
délai imparti. Ce délai sera considéré co=e 
observé si une lettre-missive donnant !'avis a 
été mise à la poste dans !edit déla i. 

Celui qui ne donne pas !'avis dans Ie délai 
ci-dessus indi qué, n'encourt pas de déchéance; 
il est responsable, s'il y a lieu, du préjudice 
causé par sa négl igenoe, sans que les domma
ges-intérêts puissent dépasser Ie montant du 
chèque. 

Art. 43. Le tii·eur, un endosseur ou un ava
l iseur peut, par la clause "retour sans frais", 
,,sans protêt", ou toute autre cl ause équi va
l en te, inscrite sur Ie titre et signée, dispenser 
Ie porteur, pour exercer ses recours, de faire 
établi r un protêt ou une constatation équiva
lente. 

Cette cl ause ne dispense pas Ie porteur de Ia 
présentation du chèque dans Ie délai prescrit 
ni des avis à donner. La preuve de l'inobser
vation du délai incombe à celui qui s'en pré
vaut contre Ie porteur. 

Si la clause est inscrite par Ie tireur, elle 
produit ses effets à l 'égard de tous les signa
taires; si elle est inscrite par un endosseur ou 
un avaliseur, elle produit ses effets seulement 
à l'égard de oelui-ci. Si , malgré la clause 
inscrite par Ie tireur, Ie porteur fait établir 
Ie protêt ou la constatation équivalente, les 
frais en restant à sa charge. Quand la clause 
émane d'un endosseur ou d'un avaliseur, les 
frais du protêt ou de la constatation équiva
lente, s'i l est dressé un acte de cette nature, 
peuvent être recouvrés contre tous les signa
taires . 

Art. 44. Toutes les personne obligées en. 
vertu d'un chèque sont tenues solidairemenL 
envers Ie porteur. 

Le porteur a Ie droit d'agir contre toutes 
ces personnes, individuellement ou collective
ment, sans être astreint à observer l'ordre 
dans lequel elles se sont obligées. 

Le même droit appartient à tout signataire 
d ' un chèque qui a remboursé ce lui -c i. 

L'action intentée contre un des obligés n'em
pêche pas d'agir contre les autres, même pos
térieurs à celui qui a été d'abord poursuivi. 

Art. 45. Le porteur peut réclamer à celui 
contre lequel il exerce son recours: 

1 ° Ie n1ontant du chèque non payé; 
2° les intérêts au taux de six pour cent 

à partir du jour de la présentation; 
3° les frais du protêt ou de Ia constatation 

équivalente, ceux des avis donnés, ainsi 
que les autres frais . 

Art. 46. Celui qui a remboursé Ie chèque 
peut réclamer à ses garants: 

1 ° la somme intégra le qu'il a payée; 
2° les intérêts de ladite so=e, calculés au 

taux de six pour cent, à partir du jour 
ou il l'a déboursée; 
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3° les frais qu'il a faits. 
Art. 47. Tout obligé contre lequel un re

cours est exercé ou qui est exposé à un re
cours peut exiger, contre remboursement, la 
remise du chèque avec Ie protêt ou la consta
tation équivalente et un compte acquitté. 

Tout endosseur qui a remboursé Ie chèque 
peut biffer son endossement et ceux des en
dossew·s subséquents. 

Art. 48. Quand la présentation du chèque, 
la confectioo du protêt ou la constatation 
équivalente dans les délais prescrits est em
pêchée par un obstacle insurmontable (pres
cription légale d'un Etat quelconque ou autre 
cas de force majeure), ces délais sont prolon-
gés. · 

Le porteur est tenu de donner, sans retard, 
avis du cas de force majeure à son endosseur 
et de mentionner oet av is, daté et signé de 
lui, sur Ie chéque ou sur une allonge; pour 
Ie surplus, les dispositions de l'article 42 sont 
appl icables. 

Après la cessation de la force majeure, Ie 
porteur doit, sans retard, présenter Ie chéque 
au paiement et, s'il y a lieu, faire établir Ie 
protêt ou une constatation équivalente. 

Si la force majeure persiste au delà de 
quinze jours à partir de la date à laquelle te 
porteur a, même avant l'expiration du délai 
de présentation, donné avis de la force ma
jeure à son endosseur, les recours peuvent 
être exercés, sans que ni la présentation ni Ie 
protêt ou une constatation équivalente soit 
nécessai re. 

Ne sont pas considérés comme constituant 
des cas de force majeure les faits purement 
personnels au porteur ou à celui qu'il a chargé 
de la présentation du chèque ou de l'établis
sement du protêt ou d'une constatation équi
valente. 

Chapitre VII. - De la plumlité d'ezemplafres. 

Art. 49. ·sauf les chèques au porteur, tout 
chèque émis dans un pays et payable dans un 
autre pays ou dans une partie d'outre-mer du 
même pays et vic.e versa, ou bien émis et 
payable dans la même partie ou dans diver
ses parties d'outre-mer du même pays, peut 
être tiré en pi usieurs exemplaires identiques. 
Lorsqu'un chèque est établi en plusieurs exem
plaires, ces exemplaires doivent être numé
rotés dans Ie texte même du titre, foute de 
quoi chacun d'eux est considéré comme un 
chèque distinct. 

Art. 50. Le paiement fait sur un des exem
plai,·es est libératoire, alors même qu'il n'est 
pas stipulé que ce paiement annule !'effet des 
autres exempla ires . 

L'endosseur qui a transmis les exemplaires 
à différentes personnes, ainsi que les endos
seurs subséquents, sont tenus à raison de tous 
les exemplaires portant leur signature qui 
n'ont pas été restitués. 

Chapitre VIII. - D es altémtions. 

Art. 51. En cas d'altération du texte d'un 
chèque, les signataires postérieurs à cette al
tération sont tenus dans les termes du texte 
altéré; les signataires antérieurs Ie sont dans 
les termes du texte originaire. 

46 
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Chapitre IX. - D e la prescription. 

Art. 52. Les actions en recours du porteur 
contre les endosseurs, Ie tireur et les autres 
obligés se prescrivent par six mois à partir 
de l'expiration du dél a i de présentation. 

Les actions en recours des divers obligés au 
paiement d'un chèque les uns contre les autres 
se prescrivent par six mois à partir du jour 
ou l'obligé a rembomsé Ie chèque ou du jour 
ou il a été l ui-même actionné. 

Art. 53. L'interruption de la prescription 
n'a d'effet que contre celui à l'égard duquel 
!'acte interruptif a été fait. 

Chapitre X . - Dispositions générales. 

Art. 54. Dans la présente loi, Ie mot, 
banquier" comprend aussi les personnes ou 

i~stitutions assimilées par la loi aux ban
quiers. 

Art. 55. La présentation et Ie protêt d'un 
chèque ne peuvent être faits qu'un jour 
ouvrable. 

Lorsque Ie dernier jour du délai accordé par 
la loi pour l'accomplissement des actes rela
t ifs au chèque et notamment pour l a présen
tation ou pour l'établissement du protêt ou 
d 'un acte équivalent, est un jour férié légal, 
ce dé lai est prorogé jusqu'au premier jour 
ouvrable qui en suit l'expiration. Les jours 
fériés intermédiaires sont compris dans la 
computation du délai. 

Art. 56. L es délais prévus par Ie présente 
loi ne comprennent pas Ie jour qui leur sert 
de point de départ. 

Art. 57. Aucun jour de gràce, ni léga l ni 
judiciaire, n'est admis. 

ANNEXE IL 

Article premier. Chacune des Hautes Par
ties contractantes peut prescrire que !'obi iga
t ion d'insérer dans les chèques créés su r son 
territoire la dénomination de "chèque" prévue 
par l'article premier, N° 1, de la loi unifo1me, 
et !'obi igation prévue au N° 5 dudit article, 
d'indiquer de lieu de création du chèque ne 
s'appliqueront que six mois après l' entrée en 
vigueur de la présente Convention. 

Art. 2. Chacune des Hautes Parties con
tractantes a, pour les engagements pris en ma
tière de chèques sur son territoirn, la facu lté 
de déte rminer de quelle manière il peut être 
suppl éé à l a signature elle-même, pourvu 
qu'une déclaration authentique inscrite su r Ie 
chèque constate la volonté de celui qui aurait 
dû signer. 

Art. 3. P ar dérogation à l'article 2, a linéa 
3, de la loi uniforme, chacune des Hautes 
Parties contractantes a l a facu lté de prescrire 
que Ie chèque sans indication du lieu de paie
ment est considéré comme payable au lieu de 
sa création. 

Art. 4. Chacune des Hautes Parties con
tractantes se réserve la faculté, quant aux 
chèques émis et payables sut· son territoire , 
de décider que les chèques tirés sur d'autres 
personnes que des banquiers ou des personnes 
ou insti tutions assimilées par la loi aux ban
quiers, ne sont pas valables comme chèques. 
Chacune des H autes Parties contractantes se 
réserve également la faculté d'introduire dans 
sa loi nationale l'article 3 de l a loi uniforme, 

dans la forme et dans les termes les mieux 
adaptés à l'usage qu'elle fera des dispositions 
de l' a l inéa précédent. 

Art. 5. Chacune des Hautes Parties con
tractantes a la faculté de déterminer Ie mo
m ent ou Ie tireur doit avoir des fonds dispo
nib les chez Ie tiré. 

Art. 6. Chacune des Hautes Parties con
tractantes a la facu lté d'admettre que Ie tiré 
inscrive sur Ie chèque une mention de certifi
cation, confirmation, visa ou autre déclaration 
équivalente, pourvu que cette déclaration n'ait 
pas l' effet d'une acceptation, et <l 'en régler les 
effets juridiques. 

Art. 7. Par dérogation aux articles 5 et 14 
de la loi uniforme, chacune des Hautes P ar
ties contractantes se réserve la faculté de 
prescrire, en ce qui concerne les chèques paya
bles sur son territoire et revêtus de l a clause 
"non transmissible", qu'un tel chèque ne peut 
être payé qu'au porteur qui l 'a reçu avec 
cette cl a use. 

Art. 8. Chacune des Hautes Parties con
tractantes se réserve la faculté de régler l a 
question de savoir si en dehors des cas v isés à 
l' a rticle 6 de la loi uniforme, Ie chèque peut 
être tiré sur Ie tireur lui-même. 

Art. 9. Par dérogation à l'article 6 de la 
loi unifo1me, chacune des Hautes Parties con
tractantes, soit qu'elle admette d'une façon 
générale Ie chèque tiré sur Ie tireur lui-même 
(article 8 de la présente annexe), so it qu'elle 
ne l'admette qu'en cas d'établissements multi
pies (art icle 6 de la loi uniforme), se réserve 
Ie droit d'interclire l'ém ission d'un chèque de 
ce genre au porteur. 

Art. 10. Chacune des Hautes Parties con
tractantes, par dérogation à l' a rticl e 8 de la 
loi uniforme, se réserve d'admettre qu'un 
chèque soit stipulé payable au domicile d'un 
tiers autre qu'un banquie r. 

Art. ll. Chacune des Hautes Parties con
tractantes se réserve la faculté de ne pas 
insérer l' article 13 de la loi uniforme dans sa 
loi nationale. 

Art. 12. Chacune des Hautes Parties con
tractantes se réserve Ia facul té de ne pas a p
pl i quer l' article 21 de la loi uniforme en ce 
qui concerne Ie chèque au porteur. 

Art. 13. Par dérogation à l'article 26 de la 
loi uniforme, chacune des Hautes Parties con
tractantes a la faculté d'admettre qu'un aval 
pourra être donné sur son territo ire par un 
acte séparé, indiquant Je I ieu ou il est inter
venH. 

Art. 14. Chacune des Hautes Parties con
tractantes se réserve l a faculté de prolonger Ie 
délai prèvu à l 'alinéa p1·emier de l'article 29 
de l a loi uniforme et de fixer les délais de 
présentation pour ce qui concerne les teni
to ires soumis à sa souveraineté ou aut.orité. 

Chacune des Hautes Parties contractantes, 
par dérogation à l'alinéa 2 de l'article 29 de 
la loi unifo1me, se réserve l a facu lté de pro
Jonger les délais prévus dans ladite disposi
tion pour les chèques émis et paya bles dans 
clifférentes Parties du monde ou dans les pays 
d ifférents d'une Partie du monde autre que 
l 'Europe. 

Deux ou pi usieurs des Hautes Parti es con
tractantes ont la faculté , en ce qui concen1e 
les chèques ém is et payables sur leurs terri-
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toires respectifs, de se mettre d'acoord pour 
mod ifier Ie délais prévus à J'alinéa 2 de l'ar
ticle 29 de la lo i un ifo nne. 

Art. 15. Chacune des H autes Parties con
tractantes a Ja facu l té de déterminer, pour 
l'appl ication de l'article 31 de Ja Joi uniform~, 
les institut ions qu i, selon la lo i nationale, clo1-
vent être cons idé rées comme C'hambres de 
compensation. 

Art. 16. Chacune des H autes Parties con
tractantes s 1-éserve, par clérogation à l' ar
ticle 32 de la loi uniforme, la facu lté, pour 
les chèques payables sur son territo ire: 

a. d'admettre Ja révocation du chèque même 
avant l'expiration du clélai de présen
tation; 

b. cl'interclire Ja récovation du ch • que, 
même après l'expiration du délai de 
présentation . 

En outre chacune des Hautes Parties con
tractantes ~ la faculté de régler les mesures à 
prendre en cas de perte ou cl~ v_o l_ du chèque 
et <l'en déterm iner Je effets Jurtd1ques. 

Art. 17. Chacune des Hautes Parties con
tractante a la faculté de déroger, si elle Je 
juge nócessa ire en des circonstances except ion
nelles ayant tra it au cours du change de la 
monna ie de son pays, aux effets de la clause 
prévue à l'article 36 de l_a Joi uniforme et 
relative au paiement effect1f en uue monna1e 
étrangère en ce qui concerne les chèques paya
bles sur son territoire. L a même règle peut 
être appliqu'e pour ce qui concerne la cróa
tion des chèque en monnaies étrangère sur 
Ie territoire national. 

Art. 18. Ohacune des Hautes Parties con
tractantes se ré erve Ia facul té, par déroga
tion aux article 37, 38 et 39 de la loi uni
forme de n'admettre dans sa loi nationale que 
Jes chèques barrés ou les chèques à porter en 
compte. Néanmoins, les chèqnes barrés et les 
chèque à porter en comp_te _émis à l'étra1'.ger 
et payables s11 r son ternto1re seront tra1t6s, 
respectivement, comme chèques à porter en 
compte et comme chèques barrés. 

Cha une des Hautes Parties contractantes 
a également la faculté de détermine~ Ja_ men
tion qui, d'apres la loi na.t10nal?, md1quera 
que Ie chèque est un cheque a porter en 
compte. 

Art. 19. La question de savoir si Ie por
teur a de droits spec1am:: sur la provision et 
quelles sont Ie conséquences de ces droits, 
reste en dehors de la loi uniforme. 

Il en e t de même pour toute autre que tion 
concernant Ie rapport sur Ja base cluquel a 
été ém is Ie chèque. 

Art. 20. Chacune des Hautes Pa rties con
tractantes se ,·é erve la facu lté de ne pas ; u
bordonner à Ia présentation du chèque et à 
l'étab l issen1ent du prot.êt ou d'une constata
t ion équivalente en temps uti le la conserva
Lion du recours contre Ie t,reur et de rógler 
I es effets de ce recours. 

Art . 21. hacune des Hautes Parties con-
tractantes se réserve Ia facul té de prescri re, 
pour ce qui concerne les chèques payables sur 
son territoire, que la constatat,on du refus de 
paiemenL prévue aux articles 40 et 41 cl • la 
Ioi uniforme pour la conservat1on des re
cours devra ~bligatoirement être faite par un 
p rotêt à l'excl us ion de tout acte équivalent. 

Chacune des Hautes Partie contractantes a 
également la faculté de prescr ire que les dé
cl arations prévues aux os. 2 et 3 de l 'article 
40 de la loi un iforme, soient transcrites sur 
un registre pub) ic dans Ie dél ai fixe pour Ie 
protêt. 

Art. 22. P a1· dérogatio11 à l'article 42 de 
la Joi uniforme, chacune des Hautes P arties 
contractantes a la facul té de mainten ir ou d' in
trodui re Ie système cl'av is à donner par !'offi 
c ier public, savoir qu'en effectuant Ie protêt, 
Ie notaire ou Ie fonctionnaire qui , cl'aprés la 
loi nationale, est autor isé à clresse r Ie protêt 
est tenu d'en donner avi par écrit à celles des 
pe1 onnes obligées dan Ie chèque dont les 
adresses sont, soit indiquée sur Ie chèque, soit 
connues par !'officier publ ic dressant Ie pro
têt, soit indiquées par les personnes ayant 
exigé Ie protêt. Les dépen es ró ultant d'un 
tel avis sont à ajouter aux frais du protêt. 

Art. 23. Chacune des Hautes Parties con
tractantes a Ia facul té de prescri re en ce qui 
concerne les chèques qui ont à Ia fo is émis 
et payables sur son territoire, que Ie taux 
d'intérêt, dont' il est question à l'article 45, N° 
2, et à J'article 46, N° 2, de la loi un iforme, 
pourra être remplacé par Ie taux légal en 
vigueur dans Ie territoire de cette Haute Par
t i contractante. 

Art. 24. Par dérogation à l'article 45 de 
la loi uniforme chacune des Hautes Parties 
contractantes s; ré erve la faculté d'insérer 
clans sa loi nationale une di spos it ion prescri
vant que Ie porteur peut réclame,· à celui 
contre lequel il exerce son 1·ecours un droit 
de commission dont Je montant era cléterminé 
par cette loi national e. 

Il en est de même, pa,· dérogation à l'arti
cle 46 de la loi uniforme, en ce qui concerne 
la personne qui , ayant rembou1· é Ie chèque, 
en ,·éclame Ie montant à ses garants. 

A r t. 25. Chacune d Hautes Parties con-
tractantes est libre de d 'cider que, clans Ie 
cas de déchéance ou de prnscription, il subsis
tera sur son territoire une action contre Ie 
ti reur qui n'a pas fait provision ou contra 
un tireur ou un endosseur qui se serait enrichi 
injustement. 

Art. 26. C'est à la législation de chacune 
des Hautes P arties contractantes qu'il appar
tient de déterminer Ie causes d'interruption 
et de suspension de la pre cri ption des actions 
résu ltant d'11n chèque clont se t1·ibunaux ont à 
connaître. 

Les autres Hautes Parties ontractantes ont 
la faculté de déterminer les conditions aux
que ll es elJes reconnaîtront de pa rei lles causes. 
11 en est de même do l'effet l'une action 
comme moyen de fa ire courir Ie déla i de 
prescription prèvu à l'a1·t iole 52 , al inéa 2, de 
la ]oi uniforme. 

Art. 27 . Chacune des Haute Parties con
tractantes a la faculté de prcS('rire que cer
tains jours ouvrables seronL assimilés ~~ 
jours fériés légaux en c qu, conce_rne Ie clel~1 
de présentation et tous actes rel at, fs aux che
ques. 

Art. 28 . Chacuue des Haute Parties con
tractantes a la faculté cl'édictor des disposi
Lions exceptionnelles d'orclre généra l _relatives 
it Ja prorogation du pa iement a1ns1 qu'aux 
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délais concernant les actes conservatoires des 
recours. 

Art. 29. I l apparti ent à chacune des Hau
tes Parties contractantes, en vue de l'applica
t ion de la lo i uniforme, de déterminer quels 
sont les banquiers et quelles sont les person
nes ou institutions qui, en raison de la nature 
de leur activité, sont assimilées aux banquiers. 

Art. 30. Chacune des Hautes Parties con
tractantes se réserve la faculté d'exclure, en 
tout ou en partie, l 'application de la loi uni
forme en ce qui concerne les chèques postaux 
et les chèques spéciaux, soit des Instituts 
d' ém ission, soit des Caisses publiques, soit des 
Institutions publiques de crédit, en tant que 
les t itres ci-dessus visés font l'objet d' une 
réglementation spéciale. 

Art. 31. Chacune des H autes Parties con
tractantes s' engage à reconnaître les dispo
sitions adoptées par toute Haute Part ie con
tractante en vertu des articles 1 à 13, 14, 
alinéas 1 et 2, 15 et 16, 18 à 25, 27, 29 et 30 
de présente annexe. 

Protocole 1le la Conventlon portant lol 
uniforme su r les chèques. 

Au moment de procéder à la signature de 
la Convention en date de ce jour, portant Loi 
uniforme sur 'les chèques, les soussignés, dû
ment autori sés, sont convenus des dispositions 
suivantes: 

A. Les Membres de la Société des N ations 
et les Etats non membres qu i n'auraient pas 
été en mesure d'effectuer avant Ie l er · sep
tembre 1933 Ie dépót de leur ratification sur 
l ad ite Convention s'engagent à adresser, dans 
les quinze jours suivant cette date, une com
munication au Secrétaire général de la Société 
des Nations, pour lui fa ire connaître la situa
t ion dans laquell e ils se trouvent en ce qui 
concerne la ratification. 

B . Si , à la date du ler novembre 1933, les 
conditions prévues à l' article VI, alinéa 1, 
pour l'ent rée en vigueur de la Convention, ne 
sont pas remplies, Ie Secrétaire général de la 
Société des N ations convoquera une réunion 
des Membres de la Société des Nations et des 
Etats non membres qui aura ient signé la Con
vention ou y auraient adhéré. 

Cette réunion aura pour objet !'examen de 
la situation et des mesures à prendre, Ie cas 
échéant, pour y faire face. 

C. Les Hautes Parties contractantes se 
communiqueront réciproquement dès leur mise 
en vigueur, les di spositions législatives qu'el
les établi ront sur leurs territoires respectifs 
en exécution de Ja Convention. 

En foi de quoi les Plénipotentiaires out 
signé Ie présent P rotocole. 

Fait à Genève, Ie dix-neuf mars mil neuf 
cent trente et un, en simple expédition, qui 
sera déposée dans Jes archives du Secrétariat 
de la Société des Nations; copie conforme en 
sera transmise à tous les M embres de la So
ciété des Nations et à tous les Etats non mem
bres représentés à Ia Conférence. 
A.ll emagrie : L. Quassowski. 

Autriche: 
Belgique: 

Dr. Albrecht. 
Erwin Pätzold. 
Dr. Guido Strobele. 
De la Vallée Poussin. 

Danemark: H elper. 
V. Eigtved . 

Vill e libre de Dantzig: 

°Équateur: 
Espagne: 
Finlande: 
F,·ance : 
Grèce: 

Hongrie : 
[talie : 

J apon: 

Luxembourg: 
M exique: 
Monaco: 
Norvège: 
Pays-Bas: 
Pologne: 
Portugal: 
Roumanie: 
Suède: 

Suisse : 

J ózef Sulkowski. 
Alex Gastelt1. 
Francisco Bernis . 
F. Grönwall. 
J. Percerou. 
R. R aphaël. 
A. Contoumas. 
Pelényi. 
Amedeo Giannini. 
G iovanni Zappalà. 

. Kawashima. 
Ukitsu Tanaka. 
Ch. G. Vermaire. 
Antonio Castro-Lea!. 
C. Hentsch. 
Stub Holmboe. 
J . Kosters. 
J ózef Sulkowski. 
José Caeiro da Matta. 
C. Antoniade. 
E. Marks von Würtemberg. 
Birger Ekeberg. 
K. Dahlberg. 
Vischer. 
Hulftegger. 

Tchécoslovaquie: Dr. Karel Hermann-Otavsky . 
1'urquie : Cemal Hüsnü. 
Yougoslavie: I. Choumenkovitch. 

Conventlon destlnée á régler certains eon
flits de lols en matlère de ehèques. 

Le P résident du R eich allemand; Ie Prési
dent fédéral de la République d' Autriche ; Sa 
Majesté Ie Roi des Belges; Sa Majesté Ie 
Roi de Danemark et d 'I slande; Ie Président 
de la République de Pologne, pour Ia Ville 
libre de Dantzig; Ie Président de la Républi
que de l'Equateur; Sa Maj esté Ie Roi d'E s
pagne; Ie Président de la République de Fin
lande ; Ie Président de la République fran
ça ise; Ie Président de la République helléni
que · Son Altesse Séréniss ime Ie Régent du 
Royaume de Hongrie; Sa Majesté Ie Roi 
d 'Italie; Sa Majesté l'Empereur du J apon; 
Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de 
Luxembourg; Ie Président des Etats-Unis du 
Mexique; Son Altesse Sérénissime Ie Prince 
de Monaco; Sa Majesté Ie Roi de Norvège; 
Sa Ma jesté la Reine des Pays-Bas ; Ie Prési
dent de la Républ ique de Pologne; Ie Prési
dent de la République portugaise; Sa Ma
jesté Ie Roi de Roumanie ; Sa Majesté Ie Roi 
de Suède; Ie Conseil fédéra l su isse; Ie Prési
dent de la Républ ique tchécoslovaque; Ie Pré
sident de la République turque; Sa Majesté 
Ie Roi de Yougoslavie . 

Désireux d'adopter des règles pour résoudre 
certains conflits de lois en matière de chè
ques, ont dés igné leurs plénipotentiaires, sa
voir: 

Le Pi·ésident du R eich alle1nand: 
M. Leo Quassowski, Conseiller min istériel 

au Ministère de la J ustice du Reich; 
Le docteur Erich A lbrecht, Conseiller de 

légation au Ministère des Affaires étrangères 
du R eich; 

Le docteur Erwin Pätzold . Conseiller au 
Tribunal de Schweidnitz. · 
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L e P résident fédéral de la R épublique 
iC A u triche: 

L e docteur Guido Strobele, Conse iller m i
nistériel au Ministère fédéral de la J ustice. 

Sa M ajesté l e R oi des B elges: 
M . J. de la V allée P ouss in, Secrétaire gé

néral honorai re du Ministère des Sciences et 
des Arts. 

Sa Ma jes té le R oi de Danemark et é/1 l s
lande : 

M. Axel H elper , Conseill er mi nistéri el au 
Minisfère du Commerce et de !'Industrie; 

M . Valdemar Ei gtved , Di recte ur de la 
,.Privatbanken" à Copenhague. 

L e P r·ésident de la R épublique de Po
logne, pour l a Vill e li bre de Dan tzig : 

M. J ózef Sul kowski , P rofesseur à l 'Univer
s ité de P oznan, Membre de la Comm ission de 
codification de P ologne. 

L e Président áe la R épubl ique de l' E qua
teur : 

Le docteur A le jand ro Gastel{,, Consu l à 
Genève. 

Sa M ajesté Ze R oi d' E spagne: 
Le professeur F rancisco Bernis, Secréta ire 

généra l du Conse il supér ieur bancaire. 
L e Président de la R épublique de /i'in

lande : 
M. Filip Grönwall , Conse ill er d'Etat, M em

bre de la H aute Cou r administrative . 
L e Président de la R épublique française: 

M . Louis-J ean P ercerou, P 1·ofesseur à l a 
F acul té de Dro it de l 'Univers ité de P a r is. 

L e P résident de la R épubl ique hell éni
que : 

M . R. R aphaël , Délégué permanent aup rès 
de Ja Société des N ations; 

M. A. Contoumas, premier Secrétaire de la 
Délégation perm anente auprès de la Société 
des N ations. 

Son Altesse Sérénissirne le R égent du 
Ro yaurne de H ongrie: 

M. J ean P elényi, M inistre rés iden t, Chef 
de la Délégation royale auprès de la Société 
des N ations. 

Sa Majesté l e R oi d! l tal,ie : 
M . Amedeo Giannin i, Conse ill er d'Etat, Mi

nistre plén ipotentia ire de prem ière classe; 
M . Giovanni Zappalá, Avocat, Chef de di 

v ision au Ministère des Finances. 
Sa M ajesté l ' E rnpereur du ./ apon : 

M . N obutaro K awa hima, Envoyé extraor
d ina ire et Ministre plénipotent iaire près Ie 
Prés ident de la R épublique he ll én iqué; 

M . Uki ts u T a naka, J·uge à la Cour Sup rême 
du Japon. 

Son Altesse R oyale la Grw,de-D uchl'su 
de L uxe1nbourg: 

M. Charles Verma ire, Consul i, Genève. 
L e Président des Etats-Unis du M exiq·ue : 

M . Antonio Castro-Lea!, Observateur aupr~s 
de la Socié te des rations. 

Son Altesse S érénissi1iie le P rince de 
M onaco: 

M . Conrad S. Hentsch, Consul généra l de 
la Principauté à Genève. 

S a Majesté l e R oi de Norvège : 
M . C. Stub Hol mboe, A vocat à la Cour 

suprême. 

S a Majesté le R eine des Pays-Bas : 
Le docteur J. Kosters, Conse il ler à la H aute 

Cou r de J usti ce, a ncien profes eur de l'Uni
ve rs i té de Groni ngue. 

L e Présiàent de la R épubl ique de P o
logne : 

M . Józef Sulkowski , P rofesseur à l 'U niver
sité de Poznan, M embre de la Commiss ion de 
corl i fication de Pol ogne. 

L e Président de la R épublique por/tt
gaise : 

Le rlocteur J osé Caeiro de Matta, R ecteur 
de l'Univers ité de L isbonne, P rofesseur à Ia· 
F acul té de dro it, Directeur de la B a nque de 
P o rt ugal et Juge suppléa nt à l a Cour pe rma
nente de Justice internationa le. 

Sa M ajesté le R oi de R ournanie : 
M . Constant in Anton iade, Envoyé extraor

d ina ire et Min istre p lén ipotent ia ire auprès de 
la Société des Nations. 

Sa M ajesté l e R oi de Sttède: 
L e baron E r ik Teodor Marks von Wü rtem

berg, Prés ident de la Co4r d'appel de S tock
hol m, ancien Ministre des A ffa ires étrangères; 

M . L. Birger Ekeberg, ancien Ministre de 
la J usti ce, P rési dent de l a Commission de lé
gislation civ ile, ancien Conseill er de la Cour 
suprême; 

M . K nut D ahlberg, ancien Ministre de 
I 'Ag ri cu lture, Di recteur de l 'Associa tion des 
B anques suédoises. 

L e Conseil féd.éral sttisse: 
L e docteur M ax V ischer, Avocat et N ota ire, 

p remier Secréta ire de l 'Association sui sse des 
B a nquiers, à B ale; 

Le çlocteur 0. Hulftegger, premie r Seoré
ta ire 1'dh1 Di recto ire de l 'Union sui sse du Com-
merce. et de !'Industri e, à Zurich. · 

Le P résident de la R épubl ique tclléto
slovaque: 

Le docteur K a rel H ermann-Otavsky, Profes
seur - à l 'Université de P rague, P résident de 
la Commission de codi fication du dro it coi'n 
mercial au M inistère de la J ustice. 

, L e P résiá,ent de la République tmque : 
Cemal Hüsnü bey E nvoyé extraordina ire et 

Ministre p lénipoten tia ire près la Conse il fédé
ra l suisse, ancien M inistre de l ' I nstruction 
publique . 

Sa M ajesté Ze R oi de Yottgoslavie: 
M . I . Choumenkovitoh, Ministre p lénipoten

tiai re, Délégué permanent auprès rle la So
c iété des N ation . 

lesquels, après avo ir communiqué leurs p leins 
pouvo irs, trouvés en bonne et due form e, sont 
convenus des di sposit ions suivantes. 

A rtiole premier. L es H autes P arties con
tractantes s'enS'agent, les unes vis-à-vis des 
au tres, à appl iq uer pour la sol ution des con
fl its de lois ei-dessous énumérés, en matière 
de chèques, les règles ind iquées dans les ar
t icles suiv a-nts: 

Art. 2. La oapacité d' une personne pour 
s'engager par chèque est cléterm inée par sa 
lo i nationale. Si cette loi nationa le cléclare 
compétente la' lo i d' un a utre pays, cette der
n ière loi est appl iquée. 

L a personne qui serait incapable, d'après la 
lo i indiquée pa r l 'alinéa précéclent, est néan-
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moins valablement tenue, si la signature été 
donnée sur Ie terr itoire d' un pays d'après la 
législation duquel la personne aurait été ca
pable. 

Chacune des H aute Parties contractantes 
a la facu lté de ne pas reconnaître la val idité 
de !'engagement pris en matiè re de chèques 
par l ' un de ses ressortissants et qui ne sera it 
tenu pour va lable dan Ie territo ire des autres 
Hautes P arties contractantes que par app li 
cation de !'al inéa précédent du présent article. 

A rt. 3. La lo i du pays ou Ie chèque est 
payable déte rmine les personnes sur lesquelles 
un chèque peut être t i ré . 

S i, d'après cette loi, Ie titre est nul comme 
chèque en rai son de la personne sur laquelle 
il a été tiré, les obi igations résultant des sig
natures y opposées cl ans l'autres pays <lont les 
lois ne contiennent pas ladi te di spos it ion sont 
néanmoins valables . 

Art. 4. L a form e des engagements pris en 
matière de chèques est réglée par la loi du 
pays sur Ie territoire duquel ces engagements 
ont été souscrits. Toutefo is, l'ob e rvation des 
formes prescrites par la loi du lieu du pa ie
ment suff it . 

Cependant, si les engagements souscr its sur 
un chèque ne sont pas valables d'après les 
di sposit ions de l'ali néa précédent, mais qu' il s 
soient conformes à la législat ion du pays ou 
11n engagem ent 11ltér ieur a été souscrit, la 
c irconstance que les premiers engagements 
sont irréguliers en la forme n'infirme pas la 
val id ité de !'engagement ultérieur. 

Chacune des Hautes P a rtres contractantes a 
la faculté de prescrire que les engagements 
pris en matière de chèques à l'étranger par 
un de ses ressortissants seront valables à 
l 'égard d 'un aut re de ses ressortissants sur 
on territo ire, pourvu qu'ils a ient été pr is 

clans la forme prévue pa r la loi nationale. 
A rt. 5 . La loi du pays sur Ie te rrito ire du

quel les obi igations résul tant du chèque ont 
é té souscri tes règle I es e ffets de ces obi iga
tions. 

Art. 6. Les déla is de l'exercice de l'act ion 
en recours sont déte,m i nés pour tous les s igna
ta i res par la lo i du lieu de la création d u 
t itre. 

Art . 7. L a loi du pays ou Ie chèque est 
payabl e détermine : 

1 ° si Ie chèque est nécessa irement à vue 
ou s' il peut être tiré à un certa in délai de 
vue et également que! sont les e ffets d ' une 
postdate; 

2° Ie délai de présentation ; 
3° si Ie chèque peut être accepté, certifié, 

confi rmé ou visé et quels sont les e ffets de ces 
mentions; 

4° si Ie porteur peut ex iger et s' il est tem, 
de recevoir un paiement part iel ; 

5° si Ie chèque peut être barré ou être 
revötu de l a clause "à porter en compte" ou 
d'une express ion équivalente et quels' sont les 
e ffets de ce barrement ou de cette clause ou 
de cette express ion équi va lente; 

6° s i Ie po,-teur a des d ro its spéciaux sui· 
la provision et quelle est la nature de ceux-c i ; 

7° si Ie tireur peut révoque1' Ie chèque ou 
fai re opposition ou paiement de celu i-ci; 

8° les mesures à prendre en cas de perte 
ou de vol du chèque; 

9° si un protêt ou une constatation équiva
lente est nécessaire pour conse rver Je droit de 
rncours contrn les endosseurs, Ie t ireur et Ie, 
a u tres obi igés. 

Art. 8. La forme et les dé la is du protêt, 
a insi que la forme des autres actes nécessaires 
à l'exercice ou à la conservation des d ro its en 
matière de chèques, sont réglés par la lo i d u 
pays sur Ie terr itoire duquel doit être d ressé 
Ie protêt ou passé !'acte en question. 

Art. 9. Chacune des H autes Parties con
tractantes se réserve la facul té de ne pas ap
pliquer les princ ipes de droit internat ional 
JHivé consacrés par la présente Convention en 
tant qu'il s'agit: 

1 ° d'un engagement pris hors du territo ire 
d'une des Hautes Parties contractantes; 

2° cl'une loi qui sera it applicable d'après 
ces principes et qui ne serait pas celle 
d ' une des H autes Parties contractantes. 

A,-t. 10. Dans Ie territo ire de chacune des 
Hautes Part ies contractantes, les dispositions 
de la présente Convention ne seront pas ap
plicables aux chèques dé jà créés a u moment 
de la mise en v igueur de la présente Conven
tio n. 

Art . ll. La présente Convention, <lont les 
textes français et a ng la is fernnt également 
foi, portera la date de ce jour. 

l!~ll e pourra être signée ultér ieurement 
jusqu'au 15 juillet 1931 au nom de tout Mem
bre de la Société des Nations et de tout Etat 
non membre. 

Art. 12. L a présente Convention sera rati
[iée. 

Les instruments de ratification seront dé
posés avant Ie l er sep tembre 1933 auprès du 
Secrétaire général de la Société des Nations, 
qui en notifi era immédiatement la réception 
à to us · les Membres de la Société des Nations 
et aux Etats non membres au nom desquels la 
présente Convention a été s ignée ou au nom 
desquels il y a été adhéré. 

Art. 13. A partir du 15 jui llet 1931 , tout 
Membre de la Société des Nations et tout Etat 
non membre pourront y adhérer. 

Cette adhésion s'effectuera pat· une notifica
t ion au Secréta ire général de la Sociétê des 
Nations pour être déposée da ns les arch ives 
d u Secrétariat. 

Le Sec rétaire général notifiera ce dépot im
méd iatement à tous les Membres de la So
ciété des Nations et a ux E tats non membres 
au nom desquels la présente Convention a ura 
été s ignée ou au nom desquels il y aura ét.é 
adhéré. 

Art. 14. La présente Convention n'entrnra 
en vigueur que lorsqu 'ell e aura été rati fi ée ou 
qu' il y a ura été adhé ré a u nom de sept Mem
bres de Ia Société des N ations ou Etats non 
membres, parmi lesquels devront figure r tro is 
des Membres de la Société des Na.tions repré
sentés d 'une manière permanente au Conseil. 

L a date de l ' entrée en vigueur sera Ie 
quatre-v ingt.dixième jour qui suivra la récep
t ion par Ie Secréta ire généra l de la Société 
des N a tions, de Ia septième rati fi cat ion ou 
adhésion, confo rmément à l'alinéa prem ier ch ! 
présent article. 

Le Secréta ire généra l de la Société des Na
t ions, en faisa nt les notif icat ions prévues aux 
a1·ticles 12 et 1 3, signalera spécialement q ue 
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les ratifications ou adhésions v1sees à l'alinéa 
premier du présent article ont été recueillies. 

Art. 15. · Chaque ratification ou adhésion 
qui interv iendra après l'entrée en vigueur de 
la Convention conformément à l'article 14 
sortira ses effets dès Ie quatre-vingt-dixième 
jour qu i suivra la date de sa réception par 
Ie Secrétaire général de la Société des Na
tions. 

Art. 16. La présente Convention ne pourra 
ê tre dénoncée avant l'expiration d'un délai de 
deux ans à partir de la date à laquelle elle 
sera entrée en vigueur pour ce Membre de la 
Société des N ations ou pour eet Etat non 
membre ; cette dénonciation produira ses effets 
dès Ie quatre-vingt-dixième jour suivant la 
réception par Ie Secrétaire général de la no-
1 ification à I ui adressée. 

Toute dénonciation sera communiquée im
médiatement par Ie Secrétaire général de la 
Société des Nations à tous les Membres de la 
Société des Nations et aux Etats non membres 
au nom desquels la présente Convention a été 
s ignée, ou au nom desquels il y a été adhéré. 

Chaque dénonciation n'aura d' effet qu' en 
ce qui concerne Ie Membre de la Société des 
Nations ou l'Etat non membre au nom duquel 
ell e aura été faite. 

Art. 17. Tout Membre de la Société de 
Nations et tout Etat non membre à l 'égard 
duque l la présente Convention est en vigueur 
pourra adresser au Secrétaire général de la 
Société des N ations, dès l'expiration de la 
quatrième année suivant l'entrée en vigueur 
de la Convention, une demande tendant à la 
revision de certaines ou de toutes les disposi
t ions de cette Convention. 

Si une telle demande, communiquée aux 
vutres Membres ou Etats non membres entre 
lesquels la Convention est a lors en vigueur, est 
a ppuyée dans un déla i d'un a n par au moins 
s ix d'entre eux, Ie Con ei! de la Société des 
Nations décidera s'i l y a lieu de convoquer 
une Conférence à eet effet. 

Art. 18. Les Haute Parties contractantes 
peuvent déclare r , au moment de la signaturn 
de la ratification ou de l 'adhésion, que , par 
leur acceptation de la présente Convent ion, 
e ll es n'entendent assumer aucune obl igation 
en ce qui concerne ]'ensemble ou toute partie 
de leurs colonies, protectorats ou territoirns 
placés sous leur suzeraineté ou mandat; clans 
ce cas, la présente Convention ne sera pas 
a pplicable aux territoires fai sant l'objet de 
pareille décl aration. 

Les Hautes Parties contractantes pourront, 
dans la suite, notifier au Secréta ire général 
de la Société des Nations qu'ell es entendent 
rendrn la présente Convention app licabl e à 
!'ensemble ou à toute partie de leurs terri
toires ayant fait l'objet de la déclaration pré
vue à l'alinéa précédent. Dans ce cas, la Con
vent ion s'appli quera aux territoires visés dans 
la notification quatre-v ingt-d ix jours après la 
réception de cette dernière par Ie Secrétai re 
généra l de la Société des Nations. 

De rnême, les Hautes Parties contractantes 
peuvent à tout moment déclarer qu'elles en
tendent que la présente Convention cesse de 
s'app]iquer à ]'ensemble on à toute partie de 
leurs colonies, protectorats ou territoires pla
cés sous leur suzera ineté ou mandat; dans ce 

cas, la Convention cessera d'être app licable 
aux territoires faisant l'objet de pareille dé
clarntion un an après la réception de cette 
dernière pa r Ie Secrétaire général de la So
ciété des ations. 

Art. 19 . La présente Convention sera en
registrée par Ie Secrétaire général de la So
ciété des Nations dès son entrée en vigueur. 

En foi de quoi les Plénipotentiai res su nom
més ont signé Ia présente Convention. 

Fait à Genève, Ie dix-neuf mars mil neuf 
cent trente et un, en simple expéd it ion, qui 
sera déposée dan les a rchives du Secrétariat 
de l a Société des Nations; copie conforme en 
sera transmise à tous les Membres de la So
ciété des N ations et à tous les Etats non 
mem bres représentés à 1 a Conférence. 

A.llemagne: 

A. ut·riche : 
B elgique : 
Dan e11iark-: 

L. Quassowski. 
Dr. Alb recht. 
Erwin Pätzold. 
Dr. Guido Strobele. 
De la Vallée Poussin . 
Helper. 
V . Eigtved. 

Vill e libre cle Dantzig : 

Équateu,·: 
E spag ne : 
Finlanrle : 
F,·ancr : 
Grèce : 

H ongrie : 
]tal ie : 

Japon: 

Luxem.bourg: 
M exique: 
M onaco: 

No?'Vège: 
Pays-Bas: 
l'olor1ne: 
Po,·t,ugal : 
Rou,nanie: 
Suède: 

Józe f Sulkowski. 
Alex Gastelu. 
Francisco Berni .. 
F. Grönwall. 
J . P e rcerou. 
R. Raphaël. 
A. Contoumas. 
Pel ény i. 
Amedeo Giannini. 
Giovanni Zappalà. 
N . Kawashima. 
Ukitsu Tanaka. 
Ch. G. Vermaire. 
Antonio Castro-Lea!. 
C. Hentsch. 
ad ref erendum 
Stub Holmboe. 
J. Kosters. 
Józef Sulkowski . 
José Caeiro da Matta. 
C. Anton iade. 
E. Marks von Würtemberg. 
Birger Ekeberg. 
K. Dah lberg. 

Sous rése rve de rntification par S. M. Ie Roi 
de Suède avec l'approba tion du R iksdag. 

Sttisse: Vischer . 
Hulftegger. 

1'chécoslovaq·ttie: Dr. Karel Herma nn-Otavsky. 
1'urquie : Cemal Hüsnü. 
Y ougoslavie: I. Choumenkovitch . 

Protocole de la Conventlon destlnée à régler 
certalns confllts de Jols en matlère de 

chèqnes. 

Au moment de procéder à la signature de la 
Convention en date de ce jour, destinée à 
règle,· certains conflits de lois en matière de 
chèques, les soussignés, dûment autorisés, sont 
convenus des dispositions suivantes: 

A. Les Membres de la Société des Nations 
et les Etats non membres qui n'auraient pas 
été en mesure d'e ffectuer avant Ie l er sep-
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tembre 1933 Ie dépót de leur ratification sur 
ladi te Convention, s'engagent à adresser, dans 
les quinze jours suivant cette date une com
munication au Secrétaire génóral ' de la So
ciété des N ations, pour lui faire connaître la 
situation dans laquelle il s se trouvent en ce 
qui concerne la ratification. 

B. Si, à la date du l er novembre 1933 les 
conditions prévues à l'article 14 aliné~ 1 
pour l'entrée en vigueur de la Co~vention, n~ 
sont p as remplies, Ie Secrétaire général de la 
Société des Nations convoquera une réunion 
des Membres de la Société de Nations et des 
Etats non membres au nom desquels la Con
vention a ura été signée ou au nom desquels il 
y aura été adhéré. 

Cette réunion aura pour objet !'examen de 
l,a situation et des mesures à prendre, Ie cas 
echeant, pour y faire face. 

C. Les H autes Parties contractantes se com
muniqueront réciproquement dès leur mise en 
vigueur, les dispositions législatives qu'elles 
établiront sur leurs territoires respectif en 
exécution de la Convention. 

En foi de quoi les Plénipotenti aires ont 
signé Ie présent Protocole. 

F ait à Genève, Ie dix-neuf mars mil neuf 
cent trente et un, en simpl e expédition , qui 
sera déposée dans les archives du Secrétariat 
de la Société des Nations ; copie conforme en 
sera transmise à tous les Membres de la So
ciété des N ations et à tous les Etats non mem
bres représentés à Ia Conférence. 

All emagnr: 

Autriche: 
B elgique: 
Danemark: 

L . Quassowski. 
Dr . Albrecht. 
Erwin Pätzold. 
D r. Guido Strobele. 
De la Vallée Pouss in. 
H elper. 
V. Eigtved. 

Vitte libre de Dantzig: 

Équateur: 
Espagne: 
Finlarui,e : 
}?ran ce : 
G1·èce: 

H ongrie : 
I talie: 

J apon: 

Luxembourg: 
M exique: 
Monaco: 
Norvège: 
P ays-Bas : 
Pologne : 
Po,·tugal: 
B oumanie: 
Suède : 

J ózef Sulkowski. 
Alex Gastelu. 
Francisco Bernis. 
F . Grönwall. 
J. P ercerou. 
R. R aphaël. 
A . Contoumas. 
Pelényi. 
Amedeo Giannini. 
Giovanni Zappalà. 

. K awashima. 
Ukitsu Tanaka. 
Ch . G. Vermaire. 
Antonio Castro-Lea!. 
C. Hentsch. 
Stub Holmboe. 
J. Kosters. 
J ózef Sulkowski. 
José Caeiro da Matta. 
C. Antoniade. 
E. Marks von Würtemberg. 
B irger E keberg. 
K. Dahlberg. 

Suiss e: Vischer. 
Hul ftegger. 

1'chécoslovaquie : Dr. Karel H erm ann-Otavsky 
1'urquie : Cemal Hüsnü. · 
Yougoslavie: I. Choumenkovitch. 

Couveutlon relatlve au drolt de timbre en 
matlère de chèques. 

Le Président du R eich a ll emand ; Ie Prési
dent fédéral de la R épublique d'Autriche· 
Sa fa jesté Ie Roi des Bel ges; Sa Majesté 1~ 
Roi de Grande-Bretagne, d'Irlande et des ter
ritoirns bri tanniques au delà des mers, Ern
pereur des Indes; Sa Majesté Ie Roi de Da
nemark et d'Islande; Ie P rés ident de la R é
publique de Pologne, pour la Vill e libre de 
Dantzig; Ie Président de la R é publique de 
l'Equateur; Sa Majesté Ie R oi d'Espagne · Ie 
Président de la R épublique de Finlande: Ie 
Prés ident de la République française; Ie Pré
s,dent de la République hellénique · Son Al 
tesse Séréni s ime Ie Régent du Ro'yaume de 
Hongrie; Sa Majesté Ie Roi d'Italie · Sa M a
je té l'Empereur du J apon; So~ Altesse 
Royal_e. la Grande-Duchesse de Luxembourg; 
Ie President des Etats-Unis du Mex ique· • Son 
Altesse Sérénissime Ie P r ince de Mona~· Sa 
Ma_jesté Ie Roi de orvège; Sa Majestk la 
R eine des Pays-Bas; Ie President de la R é
publique de Pologne; Ie P résident de la R é
publique portugaise; Sa M a jesté Ie Roi de 
Roumanie; Sa Majesté Ie Roi de Suède· Ie 
Conseil fédéral suisse; Ie Pré ident de Ja Répu
bl ique . tchécoslovaque; Ie Président de la 
R épubl ,que turque; Sa Majesté Ie Roi de 
Yougoslavie. 

Désireux de régler certains problèmes du 
droit de timbre dan leurs rapports avec Ie 
chèque ont désigné pour leurs plénipotentiai
res, savoir: 

L e Président du R eich allemancl: 
M . Leo Quassowski , Conseiller ministériel 

a u Ministère cle la J ustice du R eich ; 
Le docteur Erich Albrecht Conseiller de 

légation au Mi nistère des Aff~ires étrangères 
du R eich; 

Le docteur Erwin P ätzo ld , Consei ller au 
T r ibunal de Schweidnitz. 

Le Président / édéral de la R é']J'ttb lique 
d' A utriche : 

Le docteur Guido Strobele, Consei ller mi 
nistériel au Ministère fédéral de la Justice. 

Sa Majesté l e Roi des B elges: 
M. J. de la Vallée Poussin, Secretaire gé

néral honoraire du Ministère des Sciences et 
des Arts. 

Sa Majesté l e Roi de Grande-Bretagne, 
d' l rlande et des te1-rittoires britanni
ques au del à dJes 111 ers, Empereur des 
Jrui,es: · 

Pour la Grande-Bretagne et l'Irlande du 
N'?rd, ains i que toutes parties de !'Empire 
bntanrnque non membres séparés de la So
ciété des N ations: 

Le professeur H. C. Gutteridge, K.C. , Pro
fesseur de droit commercial et industrie! et 
doyen de la Faculté de Droit à l'Université 
de Londres. 

Sa Majesté le Hoi de Danem,ark et d' I s
lande: 

M. A.xel Helper, Conseiller ministériel au 
Min istère du Commerce et de !' Industrie· 

l\1L Valdemar Eigtved, Di recteur d~ la 
,,Pn vatbanken" à Copenhague. 
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L e Président !le la République de P o
logne, pottr la Ville l ibre de Dantzig: 

:M. J ózef Sulkowski, Professeur à l'Univer
dité de Poznan, Membre de la Commission de 
codification de Pologne. 

L e Président de laRépublique !le l'Equa
teU?·: 

Le docteur Alejandro Gastelu , Consul à 
Genève. 

Sa M njesté le Roi d' Espagne : 
Le professeur Francisco Bernis, Secrétaire 

général du Consei l supér ieur bancaire. 
Le Prési!lent de la R épublique de Fin

lande : 
M. Fi li p Grönwall, Conse iller d'Etat, Mem

bre de l a Haute Cour administrative. 
Le Président de la République français e : 

M. Louis-Jean P ercerou, Professeur à la 
Faculté de Droi t de l'Université de Paris. 

Le Présiàent de la République hell éni
que : 

M. R. Raphaël , Délégué permanent auprès 
de Ja Société des Nations ; 

M. A. Contoumas, premier Secré taire de la 
Délégation permanente auprès de Ia Société 
des Nations. 

Son Altesse S érénissi1n e l e R égent du 
Royau1ne de Hong1-ie : 

M. J ean Pelényi, Ministre résident, Chef 
de la Délégation royale auprès de la Société 
des N ations . 

Sa Majesté l e lfo i dl / tal ie : 
M . Amedeo Giannini, Conseiller d'Etat, Mi 

n istre plénipötentiaire de première classe: 
M. Giovanni Zappalá, Avocat, Chef de di

vision au Ministère des Finances. 
Sa Majesté l'E1npe1·eur du J apon : 

M. Nobutaro Kawashima, Envoyé extrnor
dinaire et Ministre plénipotentia ire près Ie 
Président de la République helléniqué; 

M. Ukitsu Tanaka, Juge à la Cour Suprême 
du Japon. 

Son Altcsse R oyale la Gmnde-Duchesse 
de Luxe11,bourg: 

M. Charles Vermaire, Consul à Genève. 
Le P résidcnt des Etats-Unis àJu Mex·iqtie: 

M. Antonio Castro-Lea!, Observateur auprès 
de Ia Sociéte des 'ations. 

Son Altesse S érénissi111,e le Prince de 
M onaco: 

M. Conrad . Hentsch, Consul général de 
la Principauté à Genève. · 

Sa Majesté l e Ro·i de Norvège : 
M. C. Stub Holmboe, Avocat à la Cour 

suprême. 
Sa Majesté l e R ein e des Pays-Bas: 

Le docteur J. 1-Costers , Conse iller à. la Haute 
Cour de Justice, ancien professem de l'Uni
vers ité de Groningue. 

L e Président de la R épi.blique de P o
logne : 

M . Józef Su lkowski , Professeur à l'Univer
s ité de Poznan, Membre de la Comm ission de 
codification de Pologne. 

L e Président de la R épublique po1·tu
gaise: 

Le docteur José Caeiro da Matta, Recteur 
de l'Univers ité de Lisbonne, Professeur à la 

Facult.é de droit, Directeur de la Banque de 
Portugal et J uge suppléant à la Cour penna
nente de Justice internationale. 

Sa Majesté le Roi de RoU?nanie: 
M. Constantin Antoniade, Envoyé extraor

dinai re et Ministre plénipotentiaire auprès de 
la Société des Nations. 

Sa Majesté l e Roi de Suède: 
Le baron Erik Teodor Marks von Würtem

berg, Président de la Cour d'appel de tock
holm, ancien Ministre des Affa ires étrangères; 

M. L. Birger Ekeberg, ancien Ministre de 
la Justice, Président de Ja Commission de lé
gislation civile, ancien Conseiller de la Cour 
suprême; 

M . Knut Dahlberg, ancien M inistre de 
l'Agriculture, Directeur de l'Association des 
Banques suédoises. 

Le Oonseil f édéral suisse : 
Le docteur Max Vischer, Avocat et otaire, 

premier Secrétaire de l 'Associat ion su isse des 
Banquiers, à Bale; 

Le docteur 0. H111ftegger, premier Secré
taire du Directoire de l'Union suisse du Com
merce et de ]'Industr ie, à Zurich. 

L e Président de la République tchéco
slovaque : 

Le docteur Karel Hermann-Otavsky, Profes
seur à l 'Un ivers ité de Prague, Président de 
la Commission de codification du droit com
mercial au Ministère de là Justice. 

l.e Président de la R é']JUblique turque : 
Cemal Hü nü bey, Envoyé extraordinaire et 

Ministre plénipotentiaire près la Conseil fédé
ral suisse, ancien Ministre de l'Instruction 
publique. 

Sa Majes té le Roi de Yott{JOSlavie: 
M. I . ChoumenkoYitch, Ministre plénipoten

tiaire, Délégué permanent auprès de la So
ciété des Nations. 

Lesquels, après avoir communiqué lem-s 
pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due for
me, sont convenus des dispositions su ivantes: 

Article premier. Dans Ie cas ou telle ne 
Rera it pas déjà leur législation, les Hautes 
Parties contractantes, s'engagent à modifier 
leurs lois dans tous les territoires placés sous 
leur souveraineté ou autorit.é et auxquels la 
présente Convention est a pplicable, de telle 
orte que la va lidité des engagements pris en 

matiè re de chèques, ou l 'exercice des droits 
qu i en découlent, ne puissent être subordon
nés à l'observation des dispositions sur Je 
timbre. 

Elles peuvent toutefois suspendre l' exercice 
de ces droits jusqu'à l' acquittement des droit,; 
de timbre qu'elles ont prescrits ainsi que des 
amendes encourues. E lles peuvent également 
décider que Ia qua! ité et les e ffets de titre 
immédiatement exécutoire qui, d'après leu r 
législation, se ra ient attribués au chèque, se
rnnt subordonnés à Ia condition que Ie droit 
de t imbre ait été, dès la c réation du titre, 
dûment acquitté conformément aux clispos it ions 
de leurs Jois. 

Art. 2. La présente Convention, dont les 
textes français et anglais feront également foi , 
portera Ia date de ce jour. 

Ell e pourra être signée ul t.érieurement jus-
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qu'au 15 juiliet 1931 au nom de tout Membre 
de la Société des Nations et de tou t Etat non 
membre. 

Art. 3. L a présente Convention sera rnti
fiée. 

Les instruments de ratification seront dé
po és avant Ie l er septembre 1933 auprès du 
Secrétaire général de la Société des Nations, 
qui en notifiera immédiatement la réception 
i, tous les Membres de la Société des ations 
et aux Etats non membres au nom desquels 
la p,·ésente Convention a été signée ou au nom 
rlesquels il y a été adhéré. 

Art. 4. A partir du 15 juillet 1931 , tout 
Membre de la Société des Nations et tout 
Etat non membre pourront y adhérer. 

Cette adhésion s'effectuera par une notifi
cation au Secrétaire général de la Société des 
Nations pour être déposée dan les archives 
du Secrétariat. 

Le Secrétaire général notifiera ce dépót im
médiatement à tous les Membres de la Société 
des ations et aux Etats non membres au 
nom desquels la présente Convention aura 
été signée ou au nom desquels il y aura été 
adhéré. 

Art. 5. La présente Convention n'entrera 
en vigueur que lorsqu 'e lle aura été ratifi ée 
ou qu'il y aura été adhéré au nom de sept 
Membres de la Société des ations ou Etats 
non mémbres, parmi Ie quels devront figurer 
trnis des Mem bres · de la Société des Nations 
1·eprésentés d'une manière permanente au 
Conse il. 

L a date de l'entrée en vigueur sera Ie 
quatre-vingt-dixième jour qui su ivra la récep
tion par Ie Secrétaire général de la Société 
des Nations, de la septième ratification ou 
adhésion, conformément à l' alinéa premie r du 
présent a1·ticle. 

L e Secrétaire généra] de la Société des Na
tions, en faisant les notification prévues aux 
articles 3 et 4, signalera spécialement que les 
rati fi cations ou adhésions visées à ]'al inéa 
premie,· du présent article ont été recueill ies. 

Art. 6. Chaque ratification ou adhés ion qui 
interviendra après l'entrée en vigueur de la 
Convention conformément à l'article 5 sortira 
ses effets dès Ie quatre-v ingt-dix ième jour qui 
suiv ra la date de sa réception pa,· Ie Secré
ta ire général de la Société des Nations. 

Art. 7. La présente Convention ne pourra 
être dénoncée avant l'expiration d'un délai de 
deux ans à partir de la date à laquelle e ll e 
se1·a entrée e n vigueur pour ce Membre de Ja 
Société des N ations ou pour eet Etat non 
membre; cette dénonciation produira ses ef
fets dès Ie quatre-vingt-dixième jour su ivant 
la réception par Ie Secrétaire général de la 
notif ication à lui adressée . 

Toute dénonciation sera communiquée i1n
niédiatement par Ie Secrétaire général de la 
Société des ations à tous les Membres de la 
Société des Nations et aux Etats non mem
bres au nom desq uel s la présente Convention 
a été signée, ou au nom desq uels il y a é té 
adhéré. 

Chaque dénonciation n'aura d'effet qu'en 
ce qu i concerne Ie Membre de la Société des 
Nations ou l'Etat non membre au nom duquel 
e l Ie aura été faite . 

Art. 8. Tout Membre de la Société des 

Nations et tout Etat non membre à l'égard 
duquel la présente Convention est en vigueur 
pourra adres er au Secrétaire général de la 
Société des ations, dès l'expiration de la 
quatrième année suivant l'entrée en vigueur 
de la Convention, une demande tendant à la 
revision de certa ines ou de toutes les dispos i
tions de cette Convention. 

S i une tell e demande, communiquée aux 
autres Membres ou Etats non membres entre 
Ie quels la Convention est alo,·s en vigueur, est 
appuyée dans un délai d'un an par au moins 
six d'entre eux, Je Conseil de la Société des 

ations décidera s'il y a lieu de convoquer 
une Conférence à eet effet. 

Art. 9. Les H autes Parties contractantes 
peuvent déclarer , au moment de la s ignature 
de la ratification ou de l'adhésion. que, par 
leu r acceptation de la présente Convention, 
ell es n'entendent assumer aucune obligation 
en ce qu i concerne l'ensembl e ou toute partie 
de leurs colonies, protectorats ou te rritoires 
placés sous leur suzeraineté ou mandat; dans 
ce cas, la présente Convention ne sera pas 
applicable aux ten-itoires faisant l'objet de 
pareille déclaration. 

Les H autes Parties contractantes pourront, 
dans la suite, notifier au Secrétaire général 
de la Société des Nations qu'elles entendent 
rendre la présente Convention applicable à 
!'ensemble ou à toute partie de leurs terri
toires ayant fait l'objet de la déclaration pré
vue à l'alinéa précédent. Dans ce cas, la 
Convention s'appliquera aux te n-itoires visés 
dans la notification quatre-vingt-dix jour après 
la réception de cette dernière par Ie Secre
taire général de la Société des at"ions. 

De même, les H autes Parties contractantes 
peuvent à tout moment déclarer qu 'ell es en
tendent que la présente Convention cesse de 
s'appliquer à l'en emble ou à toute partie de 
leurs colonies, protectorats ou tenitoires placés 
sous leur suzera ineté ou mand at; dans ce cas , 
la Convention cessera d'être applicable aux 
territoires faisant l'objet de pareille déclara
tion un an après la réception de cette der
nière par Ie Secréta ire général de la Société 
des Nations. 

Art. 10. La présente Convention sera enre
gistrée par Ie Secrétaire généra l de la Société 
des Nations dès son entrée en v igueur. 

En foi de quoi Ie Plénipotentiaires susnom
més ont signé la présente Convention. 

F a it à Genève, Ie dix-neuf mars mil neuf 
cent trente et un, en simpl e expédition, qui 
sera déposée dans les arch ives du Secréta r iat 
de Ia Société des N ations; copie conforme en 
sera transm ise à tous les Membres de la So
ciété des Iations et à tous les Etats non 
membres représentés à la Con[érence. 
.4.llemagne: L. Quassowski. 

Dr. Albrecht. 
Erwin Pätzold. 

A "tl"'iche: Dr. Guido Strobele. 
B el giq"e: De la V allée Poussin. 
G•rande-B retagne et 
frlande d" N oril,: 
ainsi que toutes parties de !'Em pire britan
nique non Membres séparés de la Société des 
Nations. 

H . C. Gutte,·idge. 
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Danemark: 

V ille libre de 

Kquateur: 
E spagne: 
Finlancle : 
"/i'rance: 
Grèce : 

Hongrie : 
/talie : 

Japon: 

J;uxcm bom·g: 
.ifexiq·"e: 
Monaco : 

Norvèg e : 
Pays'-B us: 
Pologne : 
Portugal : 
Hou1nanic: 
Suède: 

Helpe l'. 
V. Eigtved. 

Dantzig: 
Józef Sul kowski. 
Alex Gastelu. 
Francisco Bemi 
F. Grönwall. 
J . Percerou. 
R. Raphaël. 
A . Contoumas. 
Pelényi . 
Amedeo Giannini . 
Giovanni Zappalà. 

. Kawashima. 
Ukitsu Tanaka. 
Ch . G. Vermaire. 
Antonio Castrn-Leal. 
C. Hent ch. 
ad re/er endu111 
Stub Holmboe. · 
J . Kosters. 
Józef Sulkowski. 
José Caeiro da Matta. 
C. Antoniade . 
E. Marks von Würtemberg . 
B irger Ekeberg. 
K. Dahlberg. 

Sous réserve de ratification par S. M. Ie Roi 
de Suède avec l' a pprnbation du Riksdag. 

Suisse: Vischer. 
Hulftegge,·. 

1'chécoslovciquie : Dr. Karn! Herrnann-Otavsky. 
Turquie: Cemal Hüsnü. 
J"ougoslavie : I. Choum.enkovitch. 

l'rotocole de Ia ConventJou relatlve an 1lrolt 
de timbre en matlère de chèqnes. 

Au moment de procéder à la s ignature de 
la Convel)tion en date de ce jour, re lative au 
droit de timbre en matière de chèques, les 
soussignés , dûment autorisés, sont conven11s 
des dispositions suivantes: 

A. Les Membres de la Société des ations 
et les Etats non membres qui n'auraient pas 
été en mesure d'e ffectuer avant Ie l er sep
tembre 1933 Ie dépót de leur ratification su r 
ladite Convention, s'engagent à a dresser , da ns 
les qu inze jours suivant cette date, une com
munication au Secrétaire général de la Société 
des Nations, pour lui faire connaîtrn la situa
t ion dans laquell e il s se trouvent en ce qui 
concerne la ratification. 

B . Si, à la date du ler novembre 1933, 
les conditions prévues à l'articl e 5, alinéa 
premier, pour l'entrée en vigueur de la Con
vention ne sont pas remplies , Ie Secrétaire 
général de la Société des Nations convoquern 
une réun ion des Membres de la Société des 
Nations et des Etats non membres au nom 
desquels la Convention aura été s ig née ou nu 
nom desquels il y aura été adhéré. 

Cette réun ion aura pour objet ) 'examen de 
la situation et des mesures à prendre, le oas 
échéa nt, pour y fa ire face . 

C. Les Hautes Parties contractantes se 
communiquernnt réciproquement, dès leur mise 
en vigueur, les dispositions législatives qu'el 
les établi rnnt sur leurs territoires respectifs en 
exécution de la Convention. 

En foi de quo i les P lénipotentiaires ont 
signé le présent Protocole. 

Fait à Genève, Ie dix-neuf mars mil neuf 
cent t,·ente et un, en simple expéd ition , qui 
sera déposée dans les archives du Secrétariat 
de la Société des Nations; copie conforme en 
sera transmise à tous les Memb,·es de la So
ciété des Nations et à tous les Etats no11 
membres repré entés à la Conférnnce. 

A llc-miigne : L . Quassowski. 
Dr. Albrecht. 
Erwin Pätzold. 

Aitt1·iclie: Dr. Gu ido Strobele. 
JJelgique : De la V a llée Poussin. 
Grande- B,·etagne et 
frl andc d:,i N ord : 
ainsi que tóutes parties de )'Empire britan
nique non Membres sépa rés de la Société des 
Nations. 

Danemc,rk: 
H. C. Gutte ridgc. 
H elper. 
V . Eigtved. 

Yill e lib?-e d.e Dantzig: 

Éqitateur: 
E spagne : 
Finlande : 
France: 
Grèce : 

H onr1rie : 
!talie: 

J cipon: 

Luxembourg: 
M.exique : 
Monaco : 
Norvège: 
Pays-Bas: 
Polognc: 
Po,·t-ugal: 
R ou111anie : 
Suède : 

Suisse: 

Józef Sulkowski. 
Al ex GastelL1. 
Francisco Bern is. 
F. Grönwall. 
J . P erce rou. 
R. R aphaël. 
A. Contoumas. 
Pelényi. 
Amedeo G iann ini . 
Giovanni Zappalà. 
r_ Kawashima. 

Ukitsu T a naka. 
Ch. G . Vermaire. 
Antonio Castro-Lea!. 
C. Hentsch. 
Stub Holmboe. 
J . Koste rs. 
Józef Sul kowski . 
José Caeiro da Matta. 
C. Antoniade. 
E. Marks von Würtembe rg. 
Birger Ekeberg. 
K. Dah lberg. 
Vischer. 
Rulftegger. 

T chüoslovaq11ie : Dr. Karel Rerm a nn-Otavsky. 
1'urquie : Cemal Hüsnü . 
Yougoslavie : I. Choumenkovitch. 

Enge lsche tekst. 

Conventlon pro,·ldln g a uniform la w 
for cheques. 

The P resident of the German Re ich; the 
Federal President of the Austrian R epublio; 
Ris Majesty the King of the Belgians; R is 
Majesty the King of Denmark and Iceland; 
the Pres ident of the Polish Republic, fo1· the 
Free City of Danzig; the President of the 
Republ ic of Ecuador; His Majesty the King 
of Spain; the President of the R epubl ic of 
Finland; the President of the F rench Repu
blic; the P resident of the Hell enic R epubl ic; 
Ris Serene Highness the Regent of the King
dom of Hunga ry; Ris Majesty the K ing of 
Ita ly; His Majesty the Emperor of J apan; 
H er Roya l Righness the Grand Duchess of 
Luxembourg; the President of the Un ited 
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States of Mexico; Ris Serene Highness the 
Prince of Monaco ; Ris Majesty the King of 
Norway; H er Maje ty the Queen of the e
therlands; the President of the Polish R epu
bl ic; the President of the Portugue e Repu
bl ic; His Majesty the King of Roumania; 
Hi Majesty the King of Sweden; the Swiss 
Fecleral Council; the President of the Czecho
slovak Republ ic; the President of the Turkish 
Republic; His Majesty the King of Yugo
slav ia, 

Being clesirous of avoicling the clifficulties 
causecl by di fferences in the laws of countr ies 
in which cheques circulate, and of thus g1vmg 
more security and stimulus to international 
trnde relations, 

Have appointed a their plenipotentiaries: 

(Zie voor de namen der Gevolmachtigden 
dr. Fransche tekst.) 

,vho, having communicated their full po
wers, founcl in good and due form , have 
agreed upon the following provisions: 

Art. I. The High Contracting Parties un
dertake to introdnce in their re pective terri
torie , e ither in one of the original texts or 
in their own language , the Uniform Law 
forming Annex I of the present Convention. 

This undertaking shall, if necessary, be 
subject to such reservations as each High 
Contracting Party shall notify at the time of 
,t ratification or accession. These reservations 
shall be chosen from among those mentionecl 
in Annex II of the present Convention. 

The reservations rnferred to in Articles 9, 
22, 27 and 30 of the said Annex II may, ho
wever be made after ratification 01· accession, 
1 rovi<led that they are notified to the Secre
ta ry-General of the League of ations, who 
sha ll fortwi th communicate the text thereof 
to the Members of the League of Nations and 
to the non-member States on whose behalf 
the present Convention has been ratified or 
acceded to. uch re ervations shall not take 
effect until the ninetieth day following the 
receipt by the Secretary-General of the above
mentioned notification. 

Each of the High Contracting Parties may, 
in urgent cases, make use of the re ervations 
contained in Articles 17 and 28 of the saicl 
Annex II, even after ratification or accession. 
In such case , they must immediately notify 
direct all other High C-0ntracting Parties and 
the ecretary-General of the League of Na
tions. The noti fication of these reservations 
shall take effect two days fo llow ing its re eipt 
hy the H igh Contracting Parties. 

Art. II. In the tenitories of each of the 
High Contracting Parties, the Uniform Law 
shall not apply to cheques already issuecl at 
the time of the coming i nto force of the pre
sent Convention. 

Art. III. The present Convention, the 
French and English texts of which shall be 
equally authentic, shall bear this day' s date. 

It may be signed thereafter unti l J uly 15th , 
1931, on behalf of any Member of the League 
of ations or non-member State. 

Art. IV. Hhe present Convention hall "be 
.rntified. 

The instruments of ratifioation shall be de
posited before September 1st, 1933, with the 
Secretary-General of the League of ations, 
who shall forthwith notify receipt thereof to 
a ll the Members of the League of ations 
uncl to the non-member States on whose be
half the present Convention has been signed 
or acceded to. 

Art. V. As from July 15th, 1931, any 
Member of the League of Nations and any 
non-member State may accede thereto. 

Such accession shall be effected by a noti
fioation to the Secretary-General of the League 
of ations, such notification to be cleposited in 
the archives of the Secretariat. 

The Seoretary-General shall notify such de
posit forthwith to all the Members of the 
League of ations and to the non-member 

tates on who e behalf the present Conven
tion has been signed or acceded to. 

Art. VI. The present Convention hall not 
come into force until it has been ratified or 
,icceded to on behalf of saven Members of the 

League of Nation or non-member States, 
including therein three of the Members of the 
League permanently represented on the Coun
cil. 

The date of entry into force shall be the 
ninetieth day following the receipt by the 
Secretary-General of the Lague of Nations of 
the seventh ratifioation or acce sion in accor
dance with the fir t paragraph of the present 
Article. 

The Secretary-General of the League of 
ations, when making the notifications prm·i

clecl for in Articles IV and V , shall state in 
partioular that the ratifications or aocessions 
referred to in the first paragraph of the pre
sent Article have been rece i veel. 

Art. VII. Every ratifioation or aocession 
effectecl a fter the entry into force of the Con
vention in accordance with Article VI shall 
ta ke effect on the ninetieth day follow ing the 
date of recei pt thereof by the Secretary-Gene
ra I of the League of ations. 

Art. VIII. Except in urgent cases the pre
sent Convention may not be denounced before 
the expiry of two years from the date on 
which it has enterecl into force in respect of 
the Member of the League or non-member 
State denounoing it; uch denunciation shall 
take effect as from the ninetieth day follo
wing the receipt by the Secretary-General of 
the notification addressed to him. 

Every denunciation sha ll be immediately 
communicated by the Secretary-General of the 
League of Nations to all other High Contrac
ting Parties. 

In urgent cases a H igh Contracting Party 
which deuounces the Convontion shall imme
diately notify direct all other High Contrac
t ing Parties, and the clenunciation shal I take 
e ffect two clays after the rece ipt of such noti
fication by the said High Contrncting Parties. 
A High Contracting Party denouncing the 
Convention in the e oircum tances shall also 
inform the Secreta,·y-General of the League 
of N ations of i ts decision. 

Each denunciation shall take effect only as 
regarcls the High Contracting Party on whose 
behalf it has been made. 

Art. :pc Every M ember of the League of 
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Nations and every non-member State in respect 
of wh ich the present Convention is in force 
may forward to the Secretary-Geoeral of the 
League o f N ations, a fter the expiry of the 
fourth year following the entry into fo rce of 
the Convent ion, a request fo r the revision of 
some or a lle of the provis ions of th is Conven
tion. 

If such reque t, afte r be in communicated to 
the othe r Members or non-member States 
between which the Convention is at that time 
in force, is supported with in one year by at 
least six of them, the Council of the L eague 
of N a tions sha ll decide whether a Conference 
shall be conveoed for the purpose. 

Art. X. The H igh Contract ing Part ies may 
deciare at the t ime of signature, rati fi cation 
or acce sion, that it is not their intention in 
accept ing the present Convent ion to assume 
any l iabi l ity in respect of all or any of their 
colonies, protectorates or territories under 
suzerainty or mandate, in which case t he 
present Convention sh a ll not be appl icable to 
the territories mentioned in such decla r atio n. 

The Hi gh Contract ing Part ies m ay at any 
time subsequent ly inform the Secretary-Gene
ral of the League of N ations tha t they intend 
to apply the p resent Conventioo to a ll or aoy 
of the ir terri tor ies referred to in the decla ra
t ion provided for in the pr_eceding parag ra ph. 
In this case, the Convent ion sha ll appl y to 
the territories, re fe rred to in the ootification, 
n inety days after its receipt by the Secretary
General of the League of N ations. 

T hey further reserve the r igh t to denounce i t, 
in accordance with the conditions of Article 
VIII, on beh alf of a ll or a ny of the ir colonies, 
protectorates or territories under suzera inty or 
mandate. 

Art. XI. The present Conveotion sha ll be 
registered by the Secretary-Genera l of the 
League of N at ions as soon as it comes into 
force. 

In fa ith whereof the a bove-mentioned Pl eo i
potenti a ries have signed the present Conven
t ion. 

Done at Geneva , the nineteenth day of 
March, one thousand n ine hundred and thirty
one, in a s ingle copy, which shall be deposited 
in the a rchives of the Secreta riat of the 
League of N a t ions, and of which authentica
ted copies shall be deli vered to a ll Members 
o f the League of N ations a nd non-member 
States represented at the Conference. 

( Z ie voor de ond ertee keningen de F,·ansche 
te k.st.) 

A NEX I. 

Uniform law on cheques. 

Chapter I. - The D 1'(J,wing and F orm 
of a Cheque. 

Art. 1. A cheque contains: 
1. the term "cheque" inser ted in the body 

of the instrument and expressed in the 
language employed in drawing up the 
instrument ; 

2. an unconditional order to pay a dete r
minate sum of money; 

3. the name of the person who is to pay 
(d rawee); 

4. a statement o f the place where payment 
is to be made ; 

5. a statement of the date when and the 
place where the cheque is d rawn; 

6. the signature of the person who draws 
the cheque {drawer) . 

Art. 2. An instrument in which a ny of the 
requirements mentioned in the preceding a r
t icle is wanting is inval id as a cheque, except 
in the cases specified in the following para
graphs : 

In the absence of specia l mention, the place 
specified beside the name of the drawee is 
deemed to b the pl ace of payment. If several 
places a re named beside the name of the 
drawee, the cheque is payable a t the first 
pi ace nam ed. 

ln the absence of these statements, a nd of 
any other indication the cheque is payabk 
at the p lace where the drawee has hi s princi
pal establ ishment. 

A cheque wh ich does not specify the pl ace 
at which it was drawn is deemed to have been 
drawn in the place specified bes ide the name 
of the drawer. 

Art. 3. A cheque must be drawn on a 
ba nker holding funds at the d isposal of the 
drawer and in conformi ty with an a greement, 
exp ress or impl ied , whereby the drawer is 
enti t led to d ispose of those funds by cheque. 
1 evertheless, if these provisions a re not com
pl ied with, the instrument is still va l icl as a 
cheque. 

Art. 4. A cheque cannot be accepted. A 
statement of acceptance on a cheque sha ll be 
di sregarded. 

A r t. 5. A cheque m ay be ma de payable : 
to a specified person with or without the ex

press clause "t.o order", or 
to a specified person, with the words " not 

to order" or equivalent words, or 
to bearer. 
A cheque made payable to a specif ied per

son wi th the words " or to bearer" , or any 
equ ivalent words, is deemed to be a cheque 
to beara r . 

A chque which does not specify the payee 
is deemed to be a cheque to bearer. 

Art. 6. A cheque may be drawn to the 
dra wer 's own order . 

A cheque may be drawn for account of a 
thi rcl pe rson. 

A cheque m ay not be drawn on the d ra wer 
hi mself unless it is drawn by one establ ish
ment on anothe r establ ishment belonging to 
the same drawer . 

Art. 7. Any st ipulation concerning interest 
which may be embodied in the cheque sha ll 
be d isrega rded. 

Art. 8. A cheque may be payable at the 
domicil e of a third person e ither in the lo
cality where the drawee has h is domicile or in 
another loca l ity provided always that such 
th i rd person is a banker. 

Art. 9; Where the swn payable by a cheque 
is expressed in words a nd a lso in f igures, and 
the re is any discrepancy, the sum denoted 
by the words is the amount payable. 

Where the sum paya ble by a cheque is ex
pressed more than once in words or more than 
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once in figures , and there is any di crepancy , 
the sma ll e" sum is the sum payabl e. 

Al' t . 10. U a cheque bears signatures of 
persons incapable of binding themselves by a 
cheque, or forged signatu res, or ignatures of 
fictitious persons, or signatures which for any 
other rea on can not bind the person who 
signed the ·heque or on whose behalf it was 
. igned, the obligations of the other pe rsons 
who ha ve s igned it are none the less va lid . 

Al't. ll. Whosoever puts his ignature on a 
cheque as l'e prnsenting a person for whom he 
had no power to act is bound himselm as a 
party to the cheque and, if he pays, has the 
same rights as the pet on !or whom he pul'
pol'ted to act. The am e rule applies to a 
l'epresentati ve who has exceeded hi s powers. 

Art. 12. The dra wer guarantee payment. 
Any stipul ation by which the drawer re leases 
himself from this guarantee sha ll be di re
ga l'ded. 

Al't. 13. If a cheque which was incompl ete 
when issued has been completed othel'wise 
t ha n in accordance with the agreements en
terecl in to, the non-observance of such ag"ee
rnents may not be set up against t he ho lder 
unl ess he ha acquired the cheque in bad fa ith 
or, in acquiring it, has been gu il ty of grns 
negl igence, 

Chapter II. - Negotiatio11. 

Al't. 14. A cheque made payable to a spe
c ified person, with or \\·ithout the express 
clause "to 01·der", may be transfe r red by 
mean of endorsement. 

A cheque made payable to a specifiecl per
son, in wh ich the words "not to order" OI' any 
equival ent expression have been inserted, can 
only be t ransfer l'ed acco rding to the form and 
with the e ffects of an orclinairy assignment. 

A cheque may be endorsed e ven to the 
drnwer or to a ny other party to t he cheque. 
These persons may re-enclorse the cheque. 

Art. 15. An en clorsement must be uncon
clitional. Any condition to which it is made 
subject shal I be disrngarded. 

A partia l endorsement is null and void. 
An e ndo l'sement by the drawee is a l o nu l! 

a nd ,·oi d . 
An enclor ement "to bearel'" is equiva lent 

to an endorsement in blank. 
An endorsement to t he drawee ha the e f

fect only of a receipt, except in the case where 
t he dra wee has several establi hment and the 
enclorse1nent is made in fa vour of a11 esta
bl ishment othe1· than on which th e cheque has 
heen drawn. 

Al't. 16. An endol'sem ent must be ,vr itten 
o n the cheque or on a slip aff ixed th e l' to 
(allong e ). It must be s igned by the endorser. 

'l'he cndo l'seme nt rnay leave the benef icial'y 
unspecifiecl or may cons ist s imply o f the sig
nature of the enclorse1· (endorsement in blank). 
In the Jatte r case the endorsement, to be va
l iel, must be ,vritten on the back of the cheque 
01· on the sli p attached thereto (al,l011r1e ). 

Art. 17. An endo l'sement transfers a ll the 
rights arising out of a cheque. 

If the endorsement is in blank , the holder 
may: 

1. fill up the blank e it her with his own 
name or with the name of some other 
person; 

2. rn-endorse the cheque in blank or to 
ome-other person; 

3. tranfer the cheque to a third person 
without filling up the blank and withou t 
endorsing it . 

Art. 18. In the a bsence of a ny contrary 
st i pulation, the en dorser guarantees payment. 

H e may prohibit a ny furthe ,· enclo rsement ; 
in th is case he g ives no g ua,·en tee to the per
ons to whom the cheque is subsequently en

clorsed. 
Art. 19. The possesso r of an enclorsabl e 

cheque i deemed to be the lawful holde r if 
he establi shes hi s title to the cheque through 
an uninterruptecl ser ies o f enclorsements, even 
if the la t endorsement is in blank. In this 
connection cancell ecl endo rsements sha ll be 
di sregarded. When an endorsement in blank 
i fo ll owed by another enclorsement, the per
son who signed this last endorsem ent is dee
mecl to have acqu ired the cheque by the endo1·
sement in blank. 

Art. 20. An e ndol'sem nt on a cheque to 
bearer renders the endorser I iable in accor
dance with the provision govern ing the right 

1 of rncourse; but it does not couvert the in
trument into a ch_eque to order. 
Art. 21. \Vhere a pe1·son has, in a ny man

ner whatsoever , been dispo e secl of a cheque 
(wheter it is a cheque to bearer or an endor
able cheque to which the holder establishes 

h is right in the manner mentioned in Articl e 
19), the hol der i nto whose po ess ion the che
que has come is not bound to g ive up the 
cheque unless he has acquirecl it in bad faith 
01· unless in acqui ri ng it he has been guil ty 
of gToss neg! igence. 

Art. 22. Persons suecl on a cheque cannot 
set up against the holclel' defences fou ncled on 
theit· personal relations with t he drawer or 
with previous holde1·s, unl ess the holcle r in 
arqu iring the cheque has knowingly acted to 
the detriment of the clebtor . 

Art. 23. \Vhen an endorsement conta ins the 
statement ., ,·alue in collection" (.,val,ei,r en 
rerou,rremcnt", ,,for coll ection" (,,pour cn
tai8sement"), ,.by procuration" (,,par procu
l'Ctlion"), or any other phra e implying a 
sim ple mandate, the holder may exercise a ll 
l'i ghts ar isi ng out of the cheque, but he can 
e ndorse it only in hi s capac ity as agent. 

In this case the parties I ia bl e can only set 
up against the holcler clefe nces which cou lcl be 
set up aga inst the e ndorse l' . 

The ma11date conta. i ned in a n e ndorsemen t 
by prncuration does not terrn inate by reason 
o f t he death of the party giving the mandate 
01· by reason of his becoming legall y incapable. 

Art. 24. An e ndorsernent afte r protest or 
a [te l' an equiva lent declarntion or after the 
expiration of the limit of time for present
ment operates only as an o rdinary ass ignment. 

Failing proof to t he contrary, an undatcd 
e ndorsement is deemecl to have been pi aced 
on the cheque priol' to the pl'otest 01· equiva
lent declaration or prior to the expiration of 
the limit of time l'e fe l'l'ed to in the preceding 
paragraph. 
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Ch a pte r III. - ,,Avals". 

Art. 25. P ayment of a cheque rnay be 
guaranteed by an "aval" as to the whole or 
part of its a rnount. 

Th is g ua .-a ntee may be g iven by a thi rd 
pe rson other than the drawee, or even by a 
person who has signed the cheque. 

Art . 26. An "aval" is g iven either on the 
cheque it;se][ or on an "all onge". 

It is expressed by the words "good as aval" , 
or by a ny other equ iva lent formula. It is 
s igned by the g iver o f the "ava l". 

It is deemed to be constitu ted by the mere 
signature of the g ive r of the " aval" , placed 
on the face o f the cheque, except in the case 
of the signature of the d rawer. 

An "aval" must specify lor whose accoun t it 
is given. In default of this, it is deemed to 
be g iven for the drawer. 

Art . 27. The g ive r of an " ava l" is bouncl 
in the sa.me ma.nner as the pe rson for whom 
he has become g ua.rantor. 

His under taki ng is va. lid even when the 
li ab il ity which he ha.s g uaranteed is inopera
t i ve lor any reason other tha.n defect of form. 

H e has, when he pays the cheque, the ri gh ts 
a ri sing out of the cheque against the pe rson 
g ua ra.nteed a nd against those who a re I ia bie 
to the I atter on the cheque. 

Chapter I V . - Present11tent and P ayment . 

Art. 28. A cheque is pa.yable a. t s igh t. Any 
contrary stipul ation sha l I be d isregarded. 

A cheque presented lor payment befo re the 
date stated as the date o f issue is payable on 
the day of p resentment. 

Art. 29. A cheque pa.yab le in the count ry 
in which it was issued must be p.-esented for 
pa.yment with in e ight days. 

A cheque issued in a country other th a n that 
in which it is pa.yable must be presentecl 
within a per iocl of twenty days or o f seventy 
days, acco rd ing as tho whether the pl ace o f 
issue a nd the p i ace of payment are si tuated 
respecti ve ly in the same continent or in di f 
ferent continent;s . 

For the purposes of th is article cheq ues is
sued in a European country a nd payable in 
a country bordering on the Medite rranean or 
vice versa are regarded as issued and payable 
in the sarne cont inent . 

The date from which the above-ment ioned 
per iods of t ime sha ll begin to run sha ll be 
the date stated on the cheque as the date of 
issue. 

Art. 30. Where a cheque is drawn in one 
place and is payable in a nother h a.ving a dif
ferent calendar, the day of issue sha ll be 
construed as be ing the corresponding day of 
the ca lendai· o f the p lace of payment. 

Ar t . 31. P resentment of a cheque at a 
clearing house is equiva lent to presentment fo ,· 
payment. 

Art. 32. The countennancl of a cheque only 
ta kes effect afte r the expiration of the lim it 
of t ime for presentment. 

If a cheque bas not been counterma ncled , 
the drawee may pay it even a fter the expira
tion of the t ime limi t . 

Art. 33. e ithe r the death of the drawe.-
nor his incapacity tak ing p lace a lter the issue 

o f the cheque shall have any e ffect as 1·ega .-cls 
the cheque. 

Art. 34. The d rawee who pays a cheque 
may requ ire tha t it sha ll be g iven up to him 
rece itped by the holde r. The ho lde r may not 
refuse partial payment. 

I n case of part ia l payment the drawee may 
requi re tha t the pa rtia l payment sha ll be 
ment ioned on the cheque and that a rece ipt 
shall be g iven to h im . 

Art. ·35. T he d rawee who pays a n endorsa
ble cheq ue is bou nd to ver ify the regularity 
o f the ser ies of endorsements, hut not the 
s ignature o f the endorse rs. 

Art. 36 . Wh en a cheque is d rawn payable 
in a currency which is not tha t o f the place 
of payment, the sum payable m ay, with in the 
1 im it for the presentment of the cheque, be 
pa icl in the currency of the count ry according 
to it;s va l ue on the date of payment. If pay
ment has not been m a de on presentment, the 
ho lde r may at hi s opt ion dema nd that pay
ment of the amount of the cheque in the cur
rency o f the count ry sha ll be ma de according 
to the rate on the day of p resentment or on 
the day of paymen t. 

The usages of the pl ace o f payment sha ll 
be a ppl ied in dete rmi ni ng the value of foreign 
currency. everthe less, the drawer may stipu
late th at the su rn payable shall be calculated 
according to a rate expressed in the cheque. 

The forego ing rul es sh a l! not app ly to the 
case in wh ich the drawer has stipu la ted th a t 
payin ent must be made in a certa in specified 
cur rency (stipula t ion for effective payment in 
a fore ign currency). 
If the amoun t of the cheque is specified in a 

currency having the same denomination hut 
a d iffe rent va lue in the coun try of issue and 
the coun t ry of payment, re ference is deemed 
to be made to the currency of the place of 
payment. 

Ch apter V. - Crosud Cheques and Cheques 
payable in A ccount . 

Art. 37 . The d rawer or holde r o f a cheque 
may cross it with the effects stated in the 
next article he reo f. 

A cross ing takes the form of two pa rail el 
1 ines draw n on the face of the cheque. The 
crossing may be genera! or special. 

The crossing is genera! if it consists of the 
two li nes only or if between the l ines the 
term "banker" or some equiva lent is inser
ted; it is specia l if the name of a ba nker is 
,vri tten between the I i nes. 

A genera! crossing m ay be conver ted into a 
specia l crossing, hut a specia l cross ing may 
not be converted iuto a genera] crossing. 

The obi i teration e i the r of a cross ing or of 
the name of the banker shall be regarded 
as not hav ing taken pl ace. 

Art. 38. A cheque wh ich is crossed gene
rally can be pa icl by the d rawee o nl y to a 
banker or to a custorner of the drawee. 

A cheq ue which is crossed specia ll y can be 
pa id by the drawee only to the named banker, 
or if the Jatter is the d rawee, to his customer. 
Never theless the named banker m ay procure 
the cheque to be col lected by a nothe r ba nke1·. 

A banker may not acqqire a crossed cheque 
except from one of hi s customers or !rom 
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another banker. H e may not collect it for t he 
account of other persons t han the foregoing. 

A cheque hearing several specia l cross ings 
may not be pa id by t he drawee except in a 
case where there a re two crossings, ane of 
which is for collection through a clearing
house . 

The drawee or banker who fa ils to obse r ve 
the a bove provisions is l iable for resulting da
mage u p to the amount of the cheque. 

A rt. 39. The drawer or the bolder of a 
cheque may forb id its payment in cash by 
,niting transversally across the face of the 
cheque the words "payable in account" (,,à 
porter en co1npte") or a simi lar expression. 

In such a case the cheque can only be 
settled by the drawee by m eans of book-entry 
(credit in account, transfer from one account 
to another, set off or clearing-house settle
ment) . Settlement by book-entry is equivalent 
to payment. 

Any obliteration of the words "payable in 
account" shall be deemed not to have taken 
place. 

The drawee who does not observe the fore
going prov isions is liab le for resul t ing da
mage up t,o the amount of the cheque. 

Chapter VI. - Jlecourse /or Non-Payment. 

Art. 40. The holder may exercise his righ t 
of recourse against the endorsers, the drawer 
and the other parties liable if the cheques on 
presentment in due time is not paid, and if 
the 1·efusai t,o pay is evidenced: 

1. by a forma! instrument (protest), or 
2. by a declaration dated and ,vritten by 

the drawee on the cheque and specify ing 
the day of presentment, or 

3. by a dated declaration made by a 
clearing-house, stating that the cheque 
has been delivered in du time and has 
not been pa id. 

Art. 41. The protest or equivalent declara
tion must be made before the expiration of 
the limit of t ime for presentment. 

If the cheque is presented on the last day of 
the limit of time, the protest may be drawn 
up or the equivalent declaration made on the 
first business day fo llowing. 

Art. 42. The holder must give notice of 
11011-payment to his endorser and to the 
drawer within the four bus iness days which 
fo llow the day on which the protest is drawn 
up or the equivalent declaration is made or, 
in case of a stipulation retour sans frais, the 
day of presentment. Every endorser must, 
w ithin the two business days following the day 
on which he receives notice, inform his en
dorser of t he notice which he has recei ved, 
mentioning the names and addresses of those 
who have given the previous notices and so 
on through the series until the drawer is 
reached. T he periods rnentioned above run 
from the receipt of the preced ing notice. 

When, in conform ity with t he p receding pa
ragraph, notice is g iven t,o a pe rson who has 
signed a cheque, the same notice must be 
g iven wi thin the same limit of t ime to h is 
avaliseur. 

Where a n endorser either has not specified 
h is address or has specified it in an i llegible 

marmer, it is suffic ient if notice is g iven to 
the endorser preced ing hi m. 

The person who must g ive notice m ay give 
it in any form whateve r, even by simply r e
turn ing the cheque. 

He must prove that he has g iven not ice 
within the lim it of t ime prescribed. This time
lim it shall be regarded as hav ing been obser
ved if a letter g iving the notice has been 
posted within the said t ime. 

A person who does not g ive notice within 
the l imit of time prescribed above does not 
forfeit his rights. He is liable for the dam a
ge, if any, caused by h is negligence, but t he 
amount of his l iabi l ity shall not exceed the 
amount of the cheque. 

Art. 43 . The drawer, an endorse r, o r a n 
avaliseur may by the stipulation "1·etour sans 
frais'', ,,sans protét", or any other equivalen t 
expression written on the instrurrient a nd 

•signed release the holder from having a p ro
te t d~awn up or an equivalent declaration 
made in order to exercise l)is right of recourse. 

This stipulation doe not release the holder 
from presenting the cheque w ithin the prescri 
bed l imit of time, or from giving the requisi te 
notices. The burden of provi ng the non-obser
vance of the limit of time l ies on the person 
who seeks to set it up against the bolder. 

If the stipulation is written by the drawer, 
is is operative in respect of all persons who 
have signed the cheque: if it is written by an 
endorser or an avaliseur, it is operative only 
in respect of such endorser or avaliseur. If , 
in spite of the stipulation ,vritten by the 
drawer, the holder has the protest drawn up 
or the equivalent declaration made, he must 
bear the expenses thereof. When the stipul a
t ion emanates from an endorser or avaliseu1·, 
the costs of the protest or equivalent decl ar a
tion, if drawn up or made, may be recovered 
from all the persons who have signed the 
cheque. 

Art. 44. All the persons liable on a cheque 
are jointly and severally bound to the bolder. 

The holder has the right t,o proceed against 
all these persons individuall y or coll ectively 
without being compel led t,o observe t he order 
in which they have become bound. 

The same right is passes ed by any person 
signing the cheque who has taken it up a nd 
paid it. 

Proceedings aga inst one of the parties lia ble 
do not prevent proceed ings against tl10 others, 
even though such other parties may be subse
quent t,o the party first proceeded against. 

Art. 45. The bolder may claim from t he 
party against whom he exercices his r igh t of 
recourse; 

1. the unpaid amount of the cheque; 
2. interest at the rate of sir per cent as 

from the date of presentment; 
3. the expenses of the protest or equiva

lent declaration, and of the notices given 
as wel as other expenses. 

Art. 46. A party who takes up and pays a 
cheque can recover from the parti es l iable t,o 
him · 

1., 

2. 
the entire sum which he h as paid; 
interest on the sa id sum calculated at 
the rate of six per cent, as from the day 
on wh ich he made payment; 
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3. any expenses which he has incurred. 
Art. 47. Every party liable again t whom 

a right of recourse is, or may be, exercised, 
can require against payment, that the cheque 
shall be given up to him with the prote t or 
equivalent declaration and a receipted acccunt. 

Every endorser who has taken up and paid 
a cheque may cancel hi s own endorsement 
and those of subsequent endorsers. 

Art. 48. Shoul d the presentment of the 
cheque or the drawing up of the protest. or 
the making of the equivalent declarat10n 
within the prescribed lirnits of time be pre
vented by an insurrnountable obstacle (legal 
prnhibition (prescription légale) by ane State 
or other case of vis major), these limits of 
time shall be extended. 

The holder is bound to give notice without 
delay of the case of vis major to hi endorser 
and to make a dated and signed declaration 
of th is notice on the cheque or on an allonge ; 
in other re pects, the prnvisions of Article 42 
shall apply. 

When vis major has terminated, the holder 
must without delay present the cheque for 
payment and, if need be,. prncure a prnt_est 
to be drnwn up or an equ ivalent declarntion 
made. 

If vis major continues to operate beyond 15 
days after the date on which th':' hold.er,. even 
before the expiration of the t,me limit for 
presentment, has gi ven notice of vis ~,ajor to 
hi endorser, recourse rnay be exerc1sed an~ 
neither pre entment nor a protest nor an equ i
valent declaration shall be necessary. 

Facts which are purely personal to the hol
der or to the person whom he has entrusted 
with the presentment of the cheque or the 
drawing up of the protest or the makmg of 
the equivalent declaration are not deemed 
to constitute cases of vis 1najor. 

Chapter VII. - P wrts of a Set. 

Art. 49. With the exception of bearer che
ques, any cheque issued in one. country and 
payable in another or payable lil a separ~te 
part overseas of the same . country or •vice 
versa, or issued and payable lil the same or 111 
different parts overseas of th_e am_e country, 
may be drawn in a set of l1ldent1cal parts. 
When a cheque is in a. set of parts, each part 
must be numbered in the body of the 10stru
ment, fai ling which each part is deemed to 
be a separate cheque. 

Art. 50. Payment made on one part o_pera
tes a a di charge, even though there 1s no 
stipulation that such payment shall render 
the oth r parf:s of no effect. . 

An endorse r who has negotiated parts to 
different persona and a lso the endorsers subse
quent to h im are I iab le _on a ll the parts 
hearing their s ignatures, wh1ch have not heen 
g iven up. 

Chapter VIII. - Alterations. 

Art. 51. In case of alteration of the text of 
a cheque, parties who have signed ~ubsequent 
to the alteration are bound accordrng to the 
terms of the altered text; parties who have 
signed before the alteration_ a re bound accor
di ng to the terms of the onglllal text. 

L. & S. 1!!33. 

Chapter IX. - Limitation of A ctions. 

Art. 52. Action of recourse by the holder 
against the endorsers, the drawer. a nd the 
other parties liable are barred after s1x months 
as frorn the expiration of the limit of t ime 
fixed for presentment. 

Actions of recourse by the different parties 
1 iable for the payment of a cheque aga inst 
other such parties are barred after s ix months 
a from the day on which the party liable 
has paid the cheque or the day on which he 
was sued thereon. 

Art. 53. Interruption of the period of limi
tation is only effective against the person in 
respect of whom the period has been inter
rupted. 

Chapter X. - General Provisions. 

Art. 54. I n the present law the word 
banker" includes the persona or institutions 

~ssimilated by the law to bankers. 
Art. 55. The presentment of protest of a 

cheque rnay only take place on a business day. 
When the last day of the limit of t ime 

prescribed by the l aw for perfo_nning any 
act relating to a cheque, a nd particula rl y for 
pr sentment or for the drawing up of a pro
test or the making of a n equivalent dec lara
tion, is a legal holiday, the limit of time_ is 
extended until the first business day wh1ch 
follows the expiration of that time. I nter
mediate holidays are included in computing 
limi ts of time. 

Art. 56. The limits of time stipul ated in 
the present law sha ll not include the day on 
which the period commences. 

Art. 57. No days of grace, wheter legal or 
judicia!, are permitted. 

A NEX II. 

Art. 1. Each of the High Contracting Par
ties may prescribe that the obi igation to insert 
in cheques drawn in h is territory the term 
"cheque", as l aid down in Artid e 1, 1 of the 
Uniform Law and the obligat1on st1pulated 
in No. 5 of the aid articl e to state the place 
where the cheque was drawn, hall not apply 
until six months after the entry into force of 
the present Convention. 

Art. 2. Each of the High Contracting Par
ties may, as regards undertaki ngs entered 
into in respect of cheque lil h1s own terr1 -
tory, determine in what manner an actual 
signature may be replaced by an a1ühentw 
declaration ,vritten on the cheque wh1ch ev1-
dences the consent of the party who should 
have signed. 

Art. 3. By way of dcrogation from Article 
2, paragraph 3, of the Uniform L aw. each 
of the High Contracting Part1es rr~ay pt·escribe 
that a cheque which does not spec1fy the place 
of payment shal I be regarded as payable at 
the place wnere it was drawn. 

Art. 4. Each of the High Contracting Par
tie reserves the right, wi th regard to cheques 
issued and payable in his territory, to decide 
that instruments drawn on persons other than 
bankers or person or institutions assimilated 
by the law to bankers, shall not be valid as 
cheques. . . 

Each of the High Contractlllg Part1es a lso 
47 
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reserves the right to embody Article 3 of the 
Uniform Law in his national law in the form 
and in the terms best suited to the use he 
may make of the provisions o f the preceding 
paragraph. 

Art. 5. Each of the High Contracting Par
ties may determine the moment at which the 
drawer must h ave funds available with the 
drawee. 

Art. 6. Each of the High Contracting Par
ties may provide that a drawee may write on 
the cheque a statement of certi fication, con
firmation, visa, or other equivalent declara
tion, provided that such declaration shall not 
operate as an acceptance, and may also deter
m i ne the legal effects thereof. 

Art. 7. By way of derogation from Articles 
5 and 14 of the Uniform Law, each of the 
High Contracting P arties reserves the _right 
to prescribe, as regards cheques payable 1n h,s 
territory and marked ,,not transferable", that 
a chequ~ of this description may be paid only 
to the holder who has received it thus marked. 

Art. 8 . Each of the High Contracting Par
ties reserves the right to determine whether, 
apart from the cases referred to in Article 6 
of the Uniform Law, a cheque may be drawn 
on the drawer himself. 

Art. 9. By way of derogation from Article 
6 of the Uniform L aw, each of the High Con
tracting Parties, whether as a genera! rule 
he allows cheques to be drawn on the drawer 
himself (Article 8 of the present Annex), or 
whether he allows such cheques to be drawn 
only in the case of businesses with several esta
blishments (Article 6 of the Uniform Law}, 
reserves the right to prohibit the issue of 
cheques of this kind to bearer. 

Art. 10. By way of derogation from Article 
8 of the Uniform Law, each of the High Con
tracting Parties reserves the right to a llow 
a cheque to be made payable at the domicile 
of a third person other than a banker. 

Art. ll. Each of the High Contracting 
Parties reserves the right not to embody Ar
ticle 13 of the Uniform Law in his national 
Jaw. 

Art. 12. Each of the tl1gh Contracting 
Parties reserves the right not to apply Article 
21 of the Un iform Law so far as bearer 
cheques are concernéd. 

Art. 13. By way of derogation from Ar
ticle 26 of the Uniform Law, each of the 
High Contracting Parties has the right to 
decide that an "aval" may be given in his 
territory by a separate instrument spec ifying 
the place in which the instrume nt h as been 
executed. 

Art. 14 . Each of the High Contracting 
Parties reserves the right to prolong the time
limit provided for in the first paragraph of 
Article 29 of the Uniform Law and to fix 
the I imits of time for presentment · os regards 
the terr itories under his sovereignty or autho-
rity. · 

Each of t he High Contracting Partie , by 
way of derogation from Article 29, para
graph 2, of the Uniform Law, reserve the 
right to prolong the time-limits provided for 
in the said paragtaph for cheques issued and 
payable in differ_ent continents or in different 
countries in a continent other than Europe. 

Two or more of the High Contracting Par
ties may agree, as regards cheques issued and 
payable in their r espective territories, to mo
di fy the time-limits provided for in Article 
29, paragraph 2. of the Uniform Law. 

Art. 15. For the purpose of giving effect to 
Article 31 of the Uniform Law, each of the 
High Contracting Parties may dete1mine the 
institutions which according to hi s national 
law are to be regarded as clearing-houses. 

Art. ,16. By way of derogation from Article 
32 of the Uniform Law, each of the High 
Contracting Parties reserves the right in re
gard t-0 cheques payable in his territory: 

a. to allow the countermand of a cheque 
even before the expiration of the limit 
of the time for pre entment; 

b. to prohibit the countermand of a cheque 
even afler the expira tion of the limit 
of time for pre entment. 

Furthermore, each of the High Contracting 
Parties may dete rmine the measures to be 
taken in case of the loss or theft of a cheque, 
and may regulate the legal consequences 
thereof. 

Art. 17. Each of the High Contracting 
Parties may, if he deerns it necessary, in ex
ceptional circumstances connected with the 
rate of exchange of the currency of his coun
try, derogate from the stipulation conta ined 
in Article 36 of the Uniform Luw for effec
tive payment in foreign currency as regards 
cheques payable in his territory. The above 
rule may also be appl ied a regards the issue 
in the national terr ito ry of cheques payable 
in foreign currency. 

Art. 18. Each of the High Contracting 
Parties reserves the right, by way of deroga
t ion from Articles 37, 38, and 39 of the Uni
form Law, to recognise in hi s nationa] law 
only crossed cheques or only cheques payable 
in account. Nevertheless, crossed cheques and 
cheques payable in account issued abroad and 
payable in the territory of each of the High 
Contracting Parties shall be treated as cheques 
payable in account and as crossed cheques 
respectively. 

Each of the High Contracting P arties may 
a lso determine the wording which, under its 
national law, shall indicate that the cheque 
is a cheque payable in account. 

Art. 19. The question whether the holder 
h as special ri gh ts to the cover and the conse
quences of these rights remain outside the 
scope of the Uniform Law. 

The same applies to any other question con
cerning the legal relations on the basis of 
which the cheque is issued. 

Art. 20. Each of the Hi gh Contracting 
Parties reserves the r ight not to make it a 
condition for the exercise of the right of re
course against the drawer that the cheque 
must be presented and the protest drawn up 
or an equivalent declaration made within due 
time, and to determine the effects of this 
recourse. 

Art. 21. Each of the High Contracting 
Parties reserves the right to p rescribe, as 
regards cheques payable in his terri tory, that 
the deel aration of the refusal of payment sti
pul ated in Articles 40 and 41 of the Uniform 
Law as a condition of the preservation of the 
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right of recourse must in each and every case 
take the form of a protest to the exclusion of 
any equivalent declaration. 

Each of the High Contracting Parties m ay 
al so prescribe that the declarations provided 
for in Nos. 2 a nd 3 of Article 40 of the Uni
form Law must be entered in a public regi ster 
within the limi t of time fixed for the protest. 

Art. 22. By way of derogation from Article 
42 of the Uniform Law, each of the High 
Contracting Parties may mainta in or int ro
duce the following system of notification by 
the public official - viz., that when drawing 
up the protest the notary or official who 
under the national law is 'authorised to draw 
up the protest is required to g ive notice in 
writing to the persons I iable on the cheque 
whose addresses are specified in the cheque 
or are known to the public official d rawi ng 
up the protest, or are specified by the persons 
dem anding the protest. The expenses of such 
notice shall be added to the expenses of the i 
protest. 

Art. 23. E ach of the High Contracting P ar
t ies may prescribe, as regards cheques which 
are both issued and payable in hi s territory, 
that the rate of interest mentioned in Article 
45, No. 2 and in Article 46, No. 2 of the 
Uniform L aw may be replaced by the legal 
rate in force in his territory. 

Art. 24. By way of derogation from Articl e 
45 of the Uniform Law, each of the High 
Contracting Parties reserves the right to 
insert in hi s nat ional !aw a rule prescribing 
that the, holder may claim from the party 
against whom he is exercising his right of 
recourse a commiss ion the amount of which 
shall be de term i ned by that I aw. 

By way of derogation from Article 46 of 
the Uniform L aw, the same applies to a per
son who, having taken up and paid the che
que, claims the amount from the parties liable 
to him. 

Art. 25. Each of the High Contracting Par
ties is free to decide that, in the event of for
feiture of rights or limitation of actions, pro
ceedings may be ta ken in his territory against 
a drawer who has not provided cover or 
against a drawer or endorser who has made 
an inequitable gain (condictiones). 

Art. 26. It is for the legisl ation of each of 
the High Contracting Parties to determine 
the causes of interruption or suspension of 
limitation in the case of actions on cheques 
which are brought before his Courts. 

The other High Contracting P a rties may 
determine the conditions under which they 
wil! recognise such causes. The same applies 
to the effect of an action as a means of indi
cating the commencement of the period of 
limi tation l a id down in Article 52, paragraph 
2 of the Uniform Law. 

Art. 27. Each of the High Contracting 
Parties may prescribe that certain business 
days shall be assimilated to legal holidays as 
regards the I imit of time for presentment and 
all acts relating to cheques. 

Art. 28. Each of the High Contracting 
Parties ·may enact exceptional measures of a 
genera! nature relating to the postponement 
of payment and to the limits of time for con-

servatory measures in rel ation to recourse 
( actes conservatoires des re cours) . 

Art. 29. For the purp9se of g iving effect 
to the Uniform Law, it is within the compe
tence of each of the Hi gh Contracting Pat'ties 
to determ ine what persons are to be regarded 
as bankers and what persons m· institutions 
are, in view of the nature of their activities, 
to be assimi lated to bankers. 

Art. 30. Each of the High Contracting 
Parties reserves the right to exclude the ap
pl ication of the Uniform Law in whol e or in 
part in regard to postal cheques, and in 
regard to the special cheques of the banks of 
issue or of pub! ic revenue offices or of public 
credit insti tutions, in so far as the instrument,s 
mentioned above are subject to special regu
lations. 

Art. 31. Eaoh of the High Contracting 
Parties undertakes to recogn ise the provisions 
adopted by every other Hi gh Contracting 
Party in virtue of Articles 1 tot 13, 14, pa
ragraphs 1 and 2, 15 a nd 16, 18 to 25, 27, 
29 and 30 of the present Annex. 

Protocol to the Conventlon provldlng· a 
Unlform Law for Cheques. 

At the t ime of signing the Convention of 
thi s day's date provid ing a Uniform Law for 
cheques, the undersigned , duly authorised, 
have agreed upon the following provisions : 

A. The members of the League of Nations 
and the non-member States which may not 
have been abl e to depos it their ratifications 
of the said Convention before September 1st, 
1933, undertake to forward within fifteen 
days from that date a communication to the 
Secretary-General of the League of Nations 
informing him of their situation as regards 
rat ification. 

B . If on November 1st, 1933, the conditions 
laid down in Articl e VI, paragraph I, for 
the entry into force of the Convention are 
not fulfilled, the Secretary-General of the 
League of N ations shall convene a meeting 
of the Members of the League and the non
member States on whose beha] f the Conven
tion has been signed or acceded to. 

The purpose of this meeting shall be to 
examine the situation and any measures to be 
taken to meet it. 

C. The High Contracting Parties shall 
communicate to each other, immediately upon 

· their coming into force, the legislative 
measures taken by them in execution of the 
Convention in their respective territories. 

In fa ith whereof the Plenipotentiaries have 
signed the present Protocol. 

D one at Geneva, the nine-teenth day of 
March, one thousand nine hundred and 
thirty-one, in a single copy, which shall be 
deposited in the archives of the Secretariat of 
the League of Nations, and of which authen
ticated copies shall be delivered to all Mem
bers of the League of Nations and non-member 
States represented at the Conference. 

(Zie voor de ondertee keningen de Fransche 
tekst-) 
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Conventlon for the setUemcnt of certaln 
confllcts or Jaws in connectlon wlth cheques. 

The President of the German Reich; the 
Federal President of the Austrian Republic; 
His Majesty the King of the Belgians; His 
Majesty the King of D enmark and Ice land; 
the President of the Polish Republic, for the 
Free City of Danzig; the President of the 
Republic of Ecuador; His Majesty the King 
of Spain; the President of the Republic of 
Finland; the President of the French R epu
blic; the President of the Hellenic Republic ; 
His Serene Highness the Regent of the King
dom of Hungary; His Majesty the King of 
Italy; His Majesty the Emperor of Japan; 
Her Royal Highness the Grand Duchess of 
Luxembourg; the President of the United 
States of Mexico; His Serene Highness the 
Prince of Monaco; His Majesty the King of 
Norway; Her Majesty the Queen of the Ne
therl ands; the President of the Pol ish R e pu
b! ic; the President of the Portuguese R e pu
b! ic; His Majesty the King of Roumania; 
His Majesty the King of Sweden; the Swiss 
F ederal Council ; the Pres ident of the Czecho
slovak Republic; the President of the Turkish 
Republic; His Majesty the King of Yugo
slavia, 

Being desirous of adopting rules to ettl e 
certain conflicts of laws in connection with 
cheques, have appointed as thei,: Plenipoten
tiaries the following: 

(Zie voo,· de nam.en der gevolmachtigden 
de Fmmche tekst.) 

V/ho, having commun icated their full powers , 
found in good and due form, have agreed 
upon the following provisions: 

Art. 1. The High Contracting Parties mu
tua ll y undertake to apply, for the settlement 
of the conflicts of laws hereinafter mentioned, 
in connection with cheques, the rules set out 
in the following Articl es . 

Art. 2. The capacity of a person to bind 
himself by a cheque shall be determined by 
his nationa l law. If this national law provides 
that the law of another country is competent 
in the matter, this latter law shall be appl ied. 

A per on who lacks capacity, accord ing to 
the law specif ied in the preceding paragraph , 
is nevertheless bound if his signature has been 
given in a ny territory in which, according to 
the law in force there1 he wou ld have the re
quisite capacity. 

Each of the High Contracting Parties may 
refuse to cecognise the validity of a contract 
by means of a cheque entered into by one of 
hi s nationals which would not be deemed valid 
in the tenitory of the other High Contracting 
Parties othenvise than by means of the ap
pl ication of the preceding paragraph of the 
present Article. 

Art. 3. The law of the country in which 
the cheque is payable determines the persons 
on whom a cheque may be drawn. 

lf, under this law, the instrument is not 
val id as a cheque by reason of the person on 
whom it is drawn, the obligations arising out 
of the signatures affixed thereto in other 

countries whose laws provide otherwise shall 
nevertheless be valid. 

Art. 4. The form of any contract arising 
out of a cheque is regulated by the laws of 
the territory in which the contrnct has been 
signed. Nevertheless, it shall be sufficient if 
the forms prescribed by the law of the place 
of payment are observed. 

If, however, the obligations entered into by 
means of a cheque are not va li d according to 
the provisions of the precedi ng paragraph , but 
are in conformity with the laws of the terri
tory in which a subsequent contract has been 
entered into, the c ircumstance that the pre
v ious contracts are irregular in form shall not 
invalidate the subsequent contract. 

Each of the High Contracting Parties may 
prescribe that contracts by means of a cheque 
entered into abroad by one of his nationals 
shall be valid in respect of another of his 
nationals in his territory, provided that they 
are in the form laid down by the national 
law. 

Art. 5. The law of the country in whose 
territory the obligations aris ing out of a 
cheque have been assu med sha ll determine 
the effects of such obi igations. 

Art. 6. The limits of time for the exercise 
of rights of recourse ha ll be dete rmined for 
all signatories by the law of the place where 
the instrument was created. 

Art. 7. The law of the country in which 
the cheque is payable shall determine: 

1. Whether a cheque must necessarily be 
payable at sight or whether it can be drawn 
payable at a fixed period after sight, and 
a lso what the effects are of the post-dating of 
a cheque; 

2. The limit of time for pre entment; 
3. Whether a cheque can be accepted, cer

ti f ied, conf irmed or visaed, and what the 
effects are respectively of such acceptance, 
certif ication, confirmation or visa; 

4. \Vhether the holder may demand, and 
whether he is bound to accept, partial pay
ment; 

5. Whether a cheque can be crossed or 
marked either with the words "payable in 
account" or with some equivalent expression, 
and what the effects are of such crossing or 
of the words ,, payable in account" or any 
equivalent express ion; 

6. Whether the bolder has specia l r ights 
to the cover and what the nature is of these 
rights; 

7. Whethe r the drawer 111ay countermand 
payment of a cheque or take proceedings to 
stop its payment (opposit ion ) ; 

8. The measures to be taken in case of loss 
or theft of a cheque; 

9. Whether a protest or any equival ent de
el aration is necessa ry in order to preserve the 
ri ght of recourse against the endorse rs, the 
drawer and the other parties liabl e. 

Art. 8. The form of and the limits of time 
for protest, as wel I as the form of the other 
measures necessary for the exercise or pre

, servation of rights concerning cheques, shall 
be regulated by the law of the country in 

1 whose territory the protest must be drawn up 
or the measures in question taken. 

Art. 9. Each of the High Contracting Par-
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ties reserves the right not to apply the prin
ciples of private international law conta ined 
in the present Convention so far as concerns: 

1. An obi igation undertaken outside the 
territory of one of the High Contrac
ting Parties; 

2. Any law which may be applicabl e in 
acco rdance with these principles a nd 
which is not a law in force in the ter
ritory of any High Contracting Party. 

Art. 10. In the territory of each of the 
Hi gh Contracting Parties the provisions of 
the present Convention shall not apply to 
cheques a l ready issued at the t ime of the 
coming into force of the present Convention. 

Art. ll. The present Convention, the French 
and Engli h texts of which sha ll be equally 
authentic, shall bear this day's date. 

It may be signed thereafter until Jul y 15th , 
1931 , on behalf of any Member of the League 
of N ations or non-member State. 

Art. 12. The present Convention shall be 
ratified. 

The instruments of ratification shall be de
posited before September 1st, 1933, with the 
Secretary-General of the League of Nations, 
who shall forthwith notify receipt thereof to 
a ll the Members of the League of ations 
and to the non-member States on whose be
half the present Convention has been signed 
or acceded to. 

Art. 13. As from July 15th, 1931, any 
Member of the League of N ations and .a ny 
non-member State may accede thereto. 

Such access ion shall be effected by a noti
fication to the Secretary-General of the League 
of Nations, such notification to be deposited 
in the archives of the Secretariat. 

The Secretary-General sh all notify such de
posit forthwith to a ll the Members of the 
League of Nations and to the non-member 
States on whose beha] f the present Convention 
has been signed or acceded to. 

Art. 14. The present Convention shall not 
come into force unti l it has been ratified or 
acceded to on beha! f of se ven Members of 
the League of Nations or non-member States. 
which shall include three of the Members of 
the League permanently represented on the 
Council. 

The date of entry into force shall be the 
ninetieth day following the rece ipt by the 
Secretary-G eneral of the League of · N ations 
of the seventh ratification or accession in ac
cordance with the first paragraph of the pre
sent Art icle. 

The Secretary-General of the League of a
tions, when making the notification provided 
for in Articles 12 and 13, shall state in par
ticular that the ratifications or accessions re
ferred to in the first paragraph of the pre
sent Article have been received. 

Art. 15. Every ratification or accession ef
fected a f ter the en try i nto forne of the Con
vention in accordance with Art icle 14 shall 
take effect on the ninetieth day following 
the date of receipt thereof by the Secretary
General of the League of Nations. 

Art. 16. The present Convention may not 
be denounced before the expiry of two year 
from the date on which it has entered into 
force in ,-espect of that Member of the League 

or non-member State; such denunciation shall 
take effect as from the ninetieth day fol lo
wing the receipt by the Secretary-General of 
the not ification addressed to him. 

Every denunciation sh all be immediately 
communicated by the Secretary-General of the 
L eague of Nat ions to all the Members of the 
League of Nations and to the non-member 
States on whose beh alf the present Conven
t ion has been s igned or acceded to. 

Each denunciation shall take effect only 
as regards the Member of the League of Na
tions or the non-member State, on who e be
half it has been made. 

Eve ry Member of the League o[ N ations 
and every non-member State in res pect of 
which the present Convention is in force, may 
forward to the Secretary-General of the 
League of Nat ions, a fter the expiry of the 
fourth year following the entry into force of 
the Convention, a request for the revision of 
some or a ll of the provisions of that Conven
t ion . 

If such request, after being communicated 
to the other Members or non-member States 
between whom the Convention is at that time 
in force, is supported within one year by at 
least six of them, the Council of the League 
of ations shall decide whether a Conference 
sha ll be convened for the purpose. 

Art. 18. Any Hi gh Contracting P arty may, 
at the time of signature, ratification or ac
cession, decia re that, in accepting the present 
Convention, he does not assume any obliga
t ions in respect of al] or any of h is co lonies, 
protectorates or territories under suzerainty 
or mandate ; and the present Convention shall 
not apply to any territories named in such 
deel aration. 

Any High Contracting Party may give no
tice to the Secretary-General of the League of 
Nations at any t ime subsequently that he de
sires that the Convention shall a pply to a ll 
or any of hi s territories which have been 
made the subject of a declaration under the 
preced ing paragraph, and the Convention 
shal I apply to all the territories named in 
such notice ninety days after its receipt by the 
Secretary-General of the League of N ations. 

Any High Contracting P arty may at any 
t ime deciare that he desires that the present 
Convention shall cease to apply to a l I or any 
of hi s colonies, protectorates or terr itories 
under suzera inty or mandate and the Con
vention shall cease to apply to the ter ritories 
named in such deel aration one year af ter its 
receipt by the Secl'etary-General of the League 
of Nations. 

Art. 19. The present Conventiort hall be 
registered by the Secretary-General of the 
League of N ations as soon as it comes into 
force. 

In faith whereof the abovementioned P leni
potentiaries have signed the present Conven
t ion. 

Done at Geneva, the nineteenth day of 
March, one thousand nine hundred and thir
tyone, in a single copy, which shall be de
posited in the archives of the Secreta ri at of 
the League of Nations, and of which authen
ti cated copies shal l be delivered to a ll Mem-
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bers of the League of N ations and non-mem
ber States represented at the Conference. 

(Zie voor de onderteekeningen de Fransche 
tekst .) 

Protocol to the Con ventlon fo r the Settle 
ment of Certaln Coumcts of Laws In 

counectlon wlth Cheques. 

_At the time of signing the Convention of 
this day' s date for the settlement of certa in 
confli cts of l aws in connection with cheques, 
the undersigned, dul y authorised, have agreed 
upon the following provisions: 

A. The Members of the L eague of Nations 
and the non-member States who may not have 
been able to deposit their ratifications of the 
said Convention before September 1st, 1933, 
undertake to forward within fifteen days from 
that date a communication to the Secretary
General of the League of ations informing 
him of their situation as regards ratification. 
, B. If on November 1st, 1933, the condi 
tions laid down in Article 14, paragraph 1, 
for the entry into force of the Convention are 
not fulfilled, the Secretary-General of the 
League of ations shall convene a meeting 
of the Members of the League and the non
member States on whose behalf the Conven
t ion has been signed or acceded to. 

The pu rpose of this meeting sha ll be to exa
mina the situation and any measures to be 
taken to remedy it. 

C. The High Contracting Parties shall com
municate to each other, immediately upon 
their com ing into force , the legislative measu
res taken by them in execution of the Conven
t ion in their respective territories. 

In faith whereof the Plenipotentiaries have 
signed the present Protocol. 

Done ·at Geneva the nine-teenth day of 
March , one thousand nine hundred and thirty
one, in a single copy, which sha ll be depos i
ted in the archives of the Secretariat of the 
League of Nations, and of which authenti
cated copies shall be delivered to all Members 
of the League of Nations and non-member 
States represented .at the Conference. 

(Zie v oor de . onderteekeningen de Fi-ansche 
t ekst.) 

Con vention 0 11 the stamp Iaws In connectlon 
with cheques. 

The President of the German R e ich; the 
Federal President of the Austrian R epubl ic ; 
Ris Majesty the King of the Belgians; Ris 
Majesty the King of Great Britain, Ireland 
and the British Dominions Beyond the Seas, 
Emperor of India; Ris M ajesty the King of 
Denmark and Iceland ; the President of the 
Polish Republic, for the Free City of Danz ig ; 
the President of the ll,epublic of Ecuador; Ris 
Majesty the King of Spain; the President of 
the Republic of Finland; the President of the 
French Republic; the P resident of the Hel
lenic R epublic; His Serene Highness the Re
gent of the Kingdom of Hungary; His Ma
jesty the King of lta ly; Ris Majesty the 
Emperor of Japon; H er Royal Highness the 
Grand Duchess of Luxemburg; the President 

of the United States of Mexico; Ris Serene 
Highness the Prince of Monaco; Ris Majesty 
the King of Norway; Her Majesty the Queen 
of the etherlands ; the President of the Po
l ish Republic; the President of the Portuguese 
Republic; Ris M a jesty the King of Rouma
nia; His Majesty the King of Sweden; the 
Swisse Federal Council; the President of the 
Czechoslovak R epublic; the Pres ident of the 
Turkish Republic; His M a jesty the King of 
Yugoslavia, 

Being desirous of settling certain problems 
concerning the stamp laws in their re lations 
with cheques, have appointed as their p leni
potentiaries the followi ng: 

(Z ie voo1· de namen . de,· gevol,nachtigden 
de Fi-ansche tekst.) 

Who, having communicated their full 
powers, found in good and due form, have 
agreed upon the following provisions: 

Art. 1. If the ir laws do not a l ready make 
provision to this effect, the High Contract ing 
Parties undertake to alter the ir laws in a ll 
the territories placed under their sovereignty 
or authori ty to which the present Convention 
is applicable, so that the val idity of obliga
tions arising out of a cheque or the exercice 
of the rights that flow therefrom shall not 
be subordi nated to the observance of the pro
vjsions concerning the stamp. 

Nevertheless, the High Contracting Parties 
may suspend the exercise of these r ights until 
payment of the stamp duties they prescribe cis 
of any penalties incurred. They may also 
decide that the quality and effects of an in
strument "imediately executbry" which, ac
cording to their legislation may be attributed 
to a cheque, shall be subject to the condition 
that the stamp law has , from the issue of the 
instrument, been duly complied with in ac
cord.ance with their laws. 

Art. 2. The present Convention, the French 
and English texts of which shall be equally 
authentic, shall bear this day's date. 

It may be signed thereafter until July 15th, 
1931 , on behalf of any Member of the League 
of Nations or non-member State. 

Art. 3. The present Convention shall be 
ratified. 

The instruments of ratification sha l I be de
posited before September 1st, 1933, with the 
Secretary-General of the League of Nations, 
who shall forth with notify receipt thereof to 
a ll the Members of the League of Nations 
and to the non-member States on whose be
half the present Convention has been signed 
or acceded to. 

Art. 4. As from July 15th, 1931 , any Mem
ber of the League of Nations a nd any non
member State may accede thereto. 

Such accession sha ll be e ffected by a noti 
f ication to the Secretary-General of the 
League of Nations, such notification to be 
deposited in the archives of the Secretariat. 

The Secretary-General shall notify such de
posit forthwith to a ll the Members of the 
League of N ations and to the non-member 
States on whose behalf the present Conventjon 
has been signed or acceded to. 
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Art. 5: The present Convention shall not 
come into force until it has been ratified or 
acceded to on behalf of seven Members. of the 
L eague of N ations or non-member . States, 
which shall incl ude three of the Members of 
the League permanently represented on the 
Counci l. 

The date of entry into force shall be the 
ninetieth day following the receipt by the 
Secretary-General of the League of Nations 
of the seventh ratification or access ion in ac
cordance with the fü;st paragraph of the pre
sent Article. 

The Secretary-General of the League of 
Nations, when making the notification provi
ded for in Articles 3 a nd 4, sha ll state i11 
particular that the ratifications or accessions 
referred to in the first páragraph of the pre
sent Article have been received. 

Art. 6. Every rat ification or access ion ef
fected after the entry into force of the Con
vention in accordance with Artiçle 5 shall 
take effect on the ninetieth day following the 
date of receipt thereof by "the Secretary-Gene
ral of the League of Nations·. 

Art. 7. The present Convention may not 
be denounced before the expiry of two years 
from the date on which it h as ente red into 
force in respect of that Member of the League 
or non-member State; such denunciat ion shall 
take effect as from the ninetieth day follo
wing the receipt by the Secretary-General of 
the notification addressed to him . 

E very denunciation shall be immediately 
communicated by the Sec('etary-General oi 
the League of Nations to all the Members of 
the League of N ations and to the non-member 
States on whose behalf the present Convention 
has been signed or acceded to. 

Each denunciation shall take effect only 
as regards the Member of the League of Na
t ions or the non-member State, on · whose 
behalf it bas been made. 

Art. 8. Every Member of the League of 
Nations and eve ry non-member State in res
pect of which the present Convention is in 
force may forward to the Secretary-Gener·al 
of the League of Nations, afte r the expiry of 
the fourth year following the entry into force 
of the Convention, a request for the rev ision 
of some or a ll of the provis ions of that Con
verition. 

If such request, after being communicated 
to the other Members or non-member States 
between whom the Convention · is at that time 
in force , is supported within one year by at 
least six of them, the Council of the League 
of N ations shall decide whether a Conference 
shall be con vened for the pur pose. 

Art. 9. Any H igh Contracting Party may, 
h.t the time of signature, ratification or ac
cess ion, deciare that, in accepting the present 
Convention, he does not assume any obliga
tions in respect of a ll or any of his colonies, 
prntectorates or terr itories under suzerainty or 
man date; and the present Convention shal 1 
not apply to any territories named in such 
declaration. · 

Any High Contracting Party may give notice 
to the Secretary-General of the League of 
Nations at any time subsequently that he de
sires that the Convention shall apply to a ll 

or any of his territories which have been 
made the subject of a declaration under the 
preceding paragraph, a nd the Convention 
shall apply to all the territor ies named in 
such notice n inety days afte r its receipt by 
the Secretary-General of the League of Na
tions. 

Any High Contracting Party may at any 
t ime deciare that he desires that the present 
Convention shall• cease to apply to all or any 
of his colonies, protectorates or territories un
der suzera inty or mandate and the Conven
tion sha ll cease to apply to the territories 
named in such declaration one year after its 
receipt by the Secretary-General of the League 
of N ations . 
- Art. 10. The presen t Convention shall be 
registered by the Secretary-General of the 
League of Nations as soon as it comes into 
force . 

In fa ith whereof the abovementioned Pléni
potentiaries have signed the present Conven
tion. 

Done at Geneva, the nineteenth day of 
M·arch , one ·thousand nine hundred and thir
tyone, · in a single copy, which sha ll be depo
sited in the archives of the Secretariat of the 
League of Nations, and of which authenticated 
copies sha ll be delivered to all Members of 
the League of N ations and non-member States 
represented at the Conference. 

(Zie voor de onderteekeningen de Framche 
teh;t. ) 

Protocol to the Conventlon on the Stamp 
Laws in couuectlon wlth Cheques. 

At the t ime of signing the Convention of 
this day's date on the stamp laws in connec
tion with cheques, the undersigned, duly 
áuthorised, have agreed upon the fo ll owing 
prnvisions: 

A . The Members of the League of Nations 
and the non-member States which may not 
have ·been able to deposit the ir ratifications 
of the said Convention before September 1st, 
1933, undertake to forward within fif teen 
days from that date a communication to the 
Secretary-General of the League of Nations 
informing him of their situation as regards 
ratif ication .. 

B. If, on November 1st, 1933, the condi
t ions la id .down in Article 5, paragraph 1, 
for the entry into forc!l of the Convention are 
not fulfilled , • the Secretary-General of the 
League of Nations , shall conv,ene a mee_ting 
of the Members of the League and , the non
member States on whose behalf the Conven
t ion 'h as been signed 01· acceded to. ~ 

The purpose of th i& meeting shall be to 
examine the situation and any measures to be 
taken to meet it. 

C. The High Contracting Parties shall 
communicate to each other, immediately upon 
the ir coming into force, the legislative mea
sures taken by them in execut ion of the Con
vention in their respective territories. 

In faith whereof the Plenipotentiaries have 
signed • the present Protocol. 
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Done at Geneva, the nineteenth day of 
March, one thousand nine hundred and thir
tyone, în a single copy, which shall l;>e de
posited in the arch ives of the Secretariat of 
the League of Nations , and of which authen
ticated copies shall be delivered to all Mem
bers of the League of Nations and non-rnem
ber States represented at the Conference. 

(Zie voor d e onde,·teekeningen de Fransche 
tekst.) 

s. 612. 

17 November 1933. WET, houdende goed
keuring van het Neder! andsch-Duitsche 
Douaneverdrag met bijl age en daa rbij be
hoorend slotprotocol en van het verdrag 
tot wijziging van het Nederlandsch-Duit
sche Douane- en Credietverdrag van 26 
November 1925, met daarbij behoorend 
protocol , beide op 27 April 1933 te B er
lijn tusschen Nederland en Duitschland 
gesloten. 

Wij WILHELM! A , enz . ... doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het N ederlandsch-Duitsche Douaneverdrag 
met bijlage en daarbij behoorend slotprotocol 
en het verdrag tot wijziging van het eder
landsch-Duitsche Douane- en Credietverdrag 
van 26 November 1925, welke beide verdra
gen op 27 April 1933 te B erlijn tusschen 
N ederla;nd en Duitschland zijn gesloten, in
gevolge art. 58 der Grondwet de goedkeuring 
der Staten-Generaal behoeven; 

Zoo is het, dat Wij , den R aad van State, enz. 
Art. I. worden goedgekeurd : 
a. het in afdruk bij deze wet gevoegde 

N ederl andsch-Duitsche Douaneverdrag met bij. 
lage en daarbij behoorend slotprotocol ; 

b. het in afdruk bij deze wet gevoegde ver
drag tot wijziging van het N ederlandsch
Duitsche Douane- en Credietverdrag van 26 
November 1925 met daarbij behoorend pro
tocol· 

wei'ke be ide verdragen op 27 April 1933 te 
Berlijn tusschen Nederland en Duitschland 
zijn gesloten. 

Art. II. Deze wet treedt in werking op den 
dag, volgende op dien harer afkondigin g. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven ten Pal eize het Loo, den 17den 

November 1933. 
WILHELMINA. 

De M inister van Buitenlandsche Zaken, 
D e G ra e f f. 

De Minister van Economische Zaken, 
T. J . Vers c hu u r. 

De Minister van Financiën, 0 ud. 
IJe Minister van Waterstaat, Ka I f f. 

( Uitge g. 8 Decem ber 1933.) 

Netlerlandsch-Dultsch Douaueverdrag· van 
27 Aprll 1933. 

H are Majesteit de Koning in der Nederla n
den en de Dui tsche Rijkspresident, geleid door 
den wensch , de econom ische betrekkingen 
tusschen Nederl and en Duitschland te bevor
deren, hebben tot hunne gevolmachtigden be
noemd: 

H are Ma jesteit de Koningin der N ederlanden 
H aren Buitengewoon Gezant en Gevolmach

tigd Minister, M r. Joh an Paul Graaf van 
Limburg Stirum, 

de Duitsche Rijkspresident 
den Minister van Buitenlandsche Zaken, 

Konstantin Freiherr von Neurath, 
en den Rijksminister van E conomische Za

ken en van Volksvoeding en Landbouw, Dr. 
Alfred Hugenberg, 

di e, na onderzoek hunner in goeden en be
hoorlijken vorm bevonden volmachten, het na
volgende overeengekomen zijn. 

Artikel A. 
Van de in de bijlage vermelde voortbreng

se len van den Nederlandschen bodem en de 
Nederlandsche nijverheid zullen bij hun invoer 
in het Dui tsche douanegebied geen andere of 
hoogere invoerrech ten geheven worden dan die, 
welke in de bijlage bepaald zijn. 

Art ikel B . 
De beide verdragsluitende Staten zullen met 

betrekking tot den invoer van a ll e soorten 
steenkool geen toestand doen intreden, die on
gunstiger is dan de thans bestaande. 

A rtikel C. 
Di t verdrag zal worden geratificeerd . Het 

treedt in werking op den l0en dag na de uit
wisseling van de ratificatie-oorkonden, welke 
te 's-Gravenh age zal geschieden, en zal gel
den tot den 31 en December 1933. 

Geschied in tweevoud 
en de Duitsche taal te 
1933. 

Limburg Stirum. 

Bijlage bij a1·tikel A. 

in de Nederl andsche 
Berlijn op 27 April 

Fhr. von N eurath. 
Hugenberg. 

Rechten bij den invoer in het Duitsche 
douanegebied. 

Benaming der goederen 

23 aardappel en, versch: 
goedgekeurd pootgoed in den tijd 

van 1 September tot 31 December 4 
33 groenten, versch : 

witte kool in den tijd van 1 tot 31 
Mei ....... .. ... ..... . .. ............. ... 4 

roode kool en savoyekool in den tijd 
van 1 tot 31 Mei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 6 

0p?nerking . De bovenstaande ver
dragsrechten gel den a ll een voor 
eene hoeveelheid, overeenkomende 
met 50 % van de hoeveelheden 
der afzonderlijke bovengenoemde 
producten, welke vol gens de amb
telijke Duitsche invoerstatistiek in 
M'li van het jaar 1932 uit N eder
land in het Duitsche douanegebied 
zijn ingevoerd. 

spn,itkool .. ..... ...... .... ...... ... ............. 10 



745 17 NOVEMBER (S. 612) 

kropsla: 
in d en t ij d van 1 tot 31 M e i ... 15 
in de n tijd va n 1 Jun i tot 30 Sep-

tember . . . .. . ... ........ ..... . . .. . .. ... . . .. ... . 10 

38 boom en , wijnstokken, vaste pl a nten , 
struiken , stekken en a nde re leve nde 
gewassen zonder of m et aa rdklui ten , 
ook in potten of kuipen ; 

entrij zen: 
a nde re : 
rhododendron en azaleas , met ui t

zondering van de Indische aza leas, 
a ll e deze met aardklui ten ... .. ... . 25 

m agnol ias, laurie r, buxus, il ex , a u
cuba , t axus, bl a uwspar e n ch am ae
cypa ris, alle deze met aardklui ten 20 

40 hyacinthen-, tulpen- en narcissen-
boll en .. .. ....... ......... .. .. .. .. .. . .. ... .. . .. 20 

47 k rui sbessen , versch .. . . . ,.. .. . .... 10 
109 va rken spek .. ... .. .. ... . .... . .. . .. ... .. .. .... . 20 

Opme1·king . Het verdragsrecht geldt 
a ll een voor een hoeveelhe id , ove r
eenkome nde m et 60 % van de hoe
veelhe id . welke vol gen de ambte
lijke Duitsche invoe rstatisti ek in 
den tijd va n 1 M ei tot 31 Decem
ber 1932 u it N ederla nd in het 
Dui tsche doua negebied is inge
voe rd . 

116 gezouten haringen , niet in stukken 
gedeeld : 

in heele , h a lve, kwa rt o f ach tste 
tonnen bruto ..... . .... .. . ... . ... .. . .. .... .. . 

135 kaas : 

65 % van het voo r 
een vat (ton) gel
dende invoer rech t . 

ha rde kaas, ni et in a fzonderlijke 
ve rpakking met een bruto gewich t 
van 2½ K.G. of lage r: 

tot een totale hoeveelhe id van 50 % 
va n de hoeveelhe id , welke volgens 
de ambtelijke Dui tsche invoersta
t isti ek overeenkomt m et het ge
middelde van den invoer va n N e
de rl a nd in het Dui tsche douane
gebied in den tij d van 1 Mei tot 
31 December va n de j a ren 1931 
en 1932 ...... .. . . ... . ... . .. ... . ... . 20 

tot een totale hoeveelheid van 20% 
va n de hoeveelheid, welke volgens 
de ambtelijke Duitsche invoersta
t isti e k overeenkomt met het ge
middelde va n den invoer va n 
N ed e rl a nd in het Duitsch e douane 
gebied in den tij d va n 1 Me i tot 
31 December van de j a ren 1931 
e n 1932 ....... .. .. . ..... .. . . ... . .. ... ..... .. . . 50 

136 e ieren van ki ppen , rauw, tot een 
totale hoeveelhe id van 60 % van 
de hoeveelheid eier en van pluim
vee en wild gevogel te, welke vol 
gens de gegevens va n het Duitsche 
Rijksbureau voor de statistiek, in 
den tijd van 1 M ei tot 31 Decem-

ber 193 2 u it N ederl a nd in het 
D uitsche doua negebied is inge
voerd. wanneer zij beantwoorde n 
aan de voorschriften van de Dui t
sche eierenve rordening inzake kwa
lite it en gewich t der ha ndels
kl assen G 1 S . G 1 A of G 1 B, 
in de n tijd van 1 Sep tembe r tot 
31 Decembe r ook va n de h a ndels
kl asse G 1 C : 

in den t ijd van 1 M ei tot 30 Sep-
tember . ... . .................. 40 

in den t ijd van 1 October tot 31 
D ecember . .. . ........ ... .... .. . .. . ... . .... . 30 

e ieren van eenden , rauw, tot een 
totale hoe veelhe id van 90 % va n 
de hoeveelhe id . wel ke volgens ge
meensch appelijk onder zoe k van 
be ide pa rt ij en . in den tij d va n 1 
M e i tot 31 D ecember 1932 uit 
N ederland in het Dui tsche doua ne-
gebied ingevoerd is . .. . .. .. . ... . 30 

208 gecondensee rde m elk (melkstroop) 
met een toevoeging van suiker van 
ten minste 40 % in bl okke n b ij 
een gewicht va n 10 E:.G. o f meer , 
voor de bere iding van chocolade 
in e igen bedrijf met een bewij s 
va n vergunning onder cont rol e 
van het gebruik ... . ...... . ... .... .. ... . 60 

257 gl ycerine, zuive r . . . .. .. . . .... . . .. . .. 4 

280 zout (ch loornat rium , [geraffineerd- , 
steen -, zeezout]) tot een hoeveel
heid van ten hoogste 4 000 000 
K.G. voor den t ijd van 1 M e i tot 
31 December 1933 ............... ...... 1.25 

362A met zu ren beha ndelde phosphorhou
dende meststoffen (superphosfaten) , 
ook met a ndere stoffen ve rmengd: 

a nde re .. ... ... .. . ... .. ... . ..... . ... . .. . .. .. 0.90 
Opm erking. H et ve rdragsrecht geldt 

al leen voor een hoeveel he id va n 
50 % va n de hoeveelheid goedere n 
vall ende onder het tariefnummer 
362A, welke volgens de a mbte
lij ke Dui tsche invoerstati sti e k ove r
eenkomt met het gemidde lde va n 
den invoe r va n Nederland in het 
Duitsche dou a negebied in den tij d 
va n 1 M e i tot 31 December van 
de ja ren 1931 en 1932. 

639 r uwe ongevo1mde stukken, r uwe ge
sneden of getrnk ken bl aden , blok
ken , pl aten, bui zen of staven va n 
kunsthoorn van case ine zonde r vul 
stof tot een hoeveelhe id van 40 000 
K .G. voor den tij d van 1 Me i tot 
31 December 1933 ... ... ... . . .. ..... . .. 35 

651A stroocarton , ook in de massa geverfd 2.25 
909 kabels ter gele iding van electrische 

stroomen, ten gevolge va n hun 
metaalarmeerjng in den vorm viU) 
hul zen (ma ntels ), pla.atij zer, draad, 
band of dergelijke geschikt om in 
w ater of in den gro11d te wotden • 
gelegd .. . ..... . _... .... .. . . .. ..... . 14.10 -
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Slotprotocol. 

Bij de onderteekening van het heden ge
sloten Nederlandsch-Duitsche douaneverdrag 
is het volgende overeengekomen: 

I. 

Bij Artikel A bijlage: 

De omstandigheid, dat enkele van de in de 
bijlage bij Artikel A voor eenige verdrags
rechten overeengekomen perioden van het jaar 
reeds op 1 Mei beginnen, heeft niet de be
teekenis, dat het douaneverdrag terugwerken
de kracht verkrijgt als het eerst op een na den 
len Mei 1933 vallend tijdstip in werking tre
den of voorloopig toegepast worden zou. 

Bij No. uit 23: Om van het verlaagde 
douanerecht te genieten moeten de betrokke
nen bij de inklaring van elke zending in het 
vrije verkeer .. een verklaring van een Neder
landsche autoriteit overleggen, behelzende dat 
de zending àls pootgoed goedgekeur_d is. De 
beide Regeeringen zullen zich met elkander 
·verstaan over de autoriteiten, die deze ver
klaringen zullen afgeven, en over de proce
dure, die daarbij gevolgd zal moeten worden. 
In gevallen van twij fel hebben de Duitschc 
autori teiten het recht te onderzoeken of het 
om goedgekeurd pootgoed gaat. 

Bij No. uit 33: De Duitsche Regeering ver
klaart, dat zij van de vaststelling van een 
douanecontingent voor kropsla afgezien heeft, 
omdat de toepassing van een douanecontingent 
voor de maand Mei 1933 niet meer mogelijk 
zou zijn geweest; zij behoudt zich intusschen 
voor, bij toekomstige onderhandelingen de 
vaststel ling van een douanecontingent" te ver
langen. 

Bij No. uit 47: Er bestaat overeenstemming 
over, dat voor het begin van de invoerperiode 
voor kruisbessen tusschen de betrokken eco
nomische kringen een overeenkomst over ver
koopsprijzen moet worden gesloten, welke de 
goedkeuring van de beide Regeeringen be
hoeft. Mocht zulk een prijsovereenkomst niet 
in tijds tot stand komen, dan zullen de beide 
Regeeringen hierover met elkander onderhan
delen. 

Bij No. 109: De binnen de grenzen van het 
overeengekomen douanecontingent voor var
kensspek in het Dui tsche douanegebied in te 
voeren hoeveelheden mogen slechts tot zoo
danige prijzen afgegeven worden, die de prij s
vorming voor Duitsch varkensspek niet be
nadeelen. 

Tot dat doel is het volgende overeengeko-
1nen: 

l. N ederlandsch varkensspek mag tegen 
het verdragsrecht in het Duitsche douanege
bied slechts door een door de Nederlandsche 
Regeering aan te wijzen bureau ingevoerd 
worden. Dit bureau .moet ·den prijs van afgifte 
van Nederlandsch spek aan den Duitschen 
handel zoo vaststellen, dat hij vrij station van 
ontvangst ten hoogste ·20 Pfennig per K.G. 
onder den op een bepaald oogenblik in Ber
lijn geldenden prijs voor vet spek ligt. Als in 
Berlijn geldende prijzen worden de ambtelijke 
noteeringen voor vet spek op de Berlijnsche 
groote vleeschmarkt beschouwd. 

2. De beide Regeeringen zullen een ge
mengde commissie instel len, die de naleving 

van de afspraken onder 1 bedoeld moet con
trol·eeren en de regeling van den invoer van 
N ederlandsch varkensspek overeenkomstig de 
Duitsche marktverhoudingen zoowel als de 
prijzen van afgifte moet vaststellen. 

De commissie is gemachtigd, bij de vast
stelling van de prijzen van afgifte van de 
werkelijke prijsverhoudingen uit te gaan, als 
het blijken mocht, dat de Berlijnsche ambte
lijke noteering voor vet spek niet beantwoordt 
aan de werkel ijke marktverhoudingen in het 
voornaamste afzetgebied van N.ederlandsch 
varkensspek. 

3. Mocht in de commissie over een bij
zondere vraag geen overeenstemming kunnen 
worden bereikt, dan zullen de beide Regee
ringen zoo spoedig mogelijk in onderhande
lingen treden. Mochten deze onderhandelingen 
niet binnen een maand nadat een der beide 
Regeeringen het verlangen tot het beginnen 
van onderhandel ingen kenbaar gemaakt heeft 
tot resultaat leiden, dan heeft ·elke partij het 
recht de overeenkomst betreffende tari efnum
mer 109 afzonderlijk op te zeggen. Hetzelfde 
geldt voor het geval, dat de toepassing van 
de bedoelde overeenkomst den toestand voor 
een de~ beide partijen wezenlijk benadeelt. 
Wordt van dit opzeggingsrecht gebru ik ge
maakt, dan treedt de overeenkomst betreffen
de tariefnummer 109 buiten werking op den 
15den dag · na den dag waarop de opzegging 
gedaan is. Evenwel verklaren beide partijen 
voor het geval van een zoodanige opzegging 
reeds nu, bereid te zijn onverwijld in onder
handelingen over een nieuwe regeling in den 
zin van voortzetting der overeenkomst te 
treden. 

Bij No. uit 136: De Duitsche douanekanto
ren bes! issen, zoo noodig nadat deskundigen 
op kosten van den belanghebbende gehoord 
zijn, of het bij de ter inklaring aangeboden 
eieren om eendeneieren gaat of wel om e ierèn ; 
die beantwoorden aan de voorschriften van de 
Duitsche eierenverordening in zake kwaliteit 
en gewicht der handelsklassen G 1 S, G 1 A 
of G 1 B, in de periode van 1 September tot 
31 December ook van de handelsklasse G 1 C. 
Zij zullen in den regel dan van een onder
zoek der ter inklaring aangeboden e ieren af
zien, als de belanghebbende bij de inklaring 
van elke zending in het vrij e verkeer de ver
klaring van een Nederlandsche autoriteit over
legt, behelzende, dat de bij de overgelegde 
contingentsverklaring behoorende zending een
deneieren bevat of wel eieren, die beantwoor
den aan de voorschriften van de Duitsche 
eierenverordening in zake kwaliteit en ge
wicht van de h andel sklassen G 1 S, G 1 A of 
G 1 B, in den tijd van 1 September tot 31 
December ook van de handelsklasse G 1 C. 
De beide R egeeringen zullen zich met e lkan
der verstaan over de autoriteit, die deze ver
klaringen afgeeft, en over de procedure, die 
111 acht genomen moet worden. 

Er bestaat overeenstemming over, dat in 
den tijd van 1 Mei tot 31 December 1932 
2 350 000 K.G. eendeneieren uit Nederland in 
het Duitsche douanegebied ingevoerd zijn. 

Bij de Nos. uit 33, 109, uit: 135 , 136, 280, 
362A, 639: In zooverre overeenkomstig de 
bijl age bij Artikel A dê aldaar overeengeko
men verdragsrechten slechts binnen de gren-
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zen van bepaalde hoeveelheden gelden, moe
ten de belanghebbenden om van de verlaagde 
douanerechten te genieten, bij de inklaring 
van elke zending in het vrije ve rkeer van het 
Duitsch e douanegebied de door een Duitsch 
douanekantoor bevestigde verklaring van een 
Nederlandsche autoriteit overleggen, waaruit 
blijkt, dat de zending onder het douanecontin
gent valt. 

De beide R egeeringen zull en zich met el
kander verstaan over het Dui tsche douane-• 
kantoor en over de Nederl a ndsche autoritei ten, 
zoowel a ls over de in acht te nemen procedure. 

Bij de Nos 28 en 470: Voor het geval der 
invoering van een recht op kapok in andere 
verpakking da n in geperste balen, ook ge
kaard, zal dit recht niet mee r bedragen dan 
3 Mark pe r 100 K.G. 

II. 

De verdragslui tende Státen behouden zich 
voor, een overeenkomst te treffen over de op
richting van een bureau der Dui tsche douane 
te 's-Gravenhage. 

III. 

Bij art. B: De bepaling van a rtikel B sluit 
niet uit, dat van N ederlandsche zijde een 
contingenteering van den invoer van steen
kool plaa ts vindt, in zoover daarbij voor 
Duitschl and invoer mogelijk gemaakt wordt 
tot een hoeveelheid, welke met die van het 
jaar 1932 in overeenstemming is. 

IV. 

Bij a rt. C: De verdragsluitende partij en zul
len tijdi g voor den 31sten December 1933 met 
elkander in onderhandelingen treden, met het 
doel zich te verstaan over een regeling van 
het ederl andsch-Duitsche goederenverkeer na 
a floop van het douaneve rd rag. 

v. 
Dit slotprotocol vormt een integreerend be

standdee l van het heden onderteekende douane
verdrag en geldt evenl ang als het verdrag 
zelf. 

Geschied in tweevoud 
en de Dui tsche taal te 
1933. 

Limburg Stirum. 

in de Nederlandsche 
Berlijn op 27 April 

Fhr. von Neurath . 
Hugenberg. 

Berlijn, 27 Apri l 1933 . 

Mijnheer de Minister , 

Ik heb de eer U te bevestigen, dat bij ge
legenheid van de onderteekening van het 
Nededandsch-Duitsche douaneverdrag, welke 
heden heeft plaats gehad, ovér de vo lgende 
punten overeenstemming is bereikt : 

r. 
De Duitsche R egeering heeft niet het voor

nemen voor het geval, dat het verdragsrecht 
van RM 2.50 per 100 K.C. voor rijst van 
tariefnummer 163 mocht vervall en, voor Ne
derlandsche rij st een invoerrecht toe te passen, 
dat hooger is dan het genoemde. 

De Duitsche Regeering zal er voor zorgen, 
dat voor Nederlandsche gepol ij ste rijst van ta
ri efnummer 163, zoover zij aan het invoerrecht 
van RM 2.50 per 100 K .G. onderworpen is, 
geen hooger monopolierecht geheven wordt 
dan voor ongepolijste rijst van tariefnummer 
10, die aan het invoerrecht van R.M. 1.50 .per 
100 K .G. onderworpen is, en dat voor rijst 
van tariefnummer 163 hetzelfde monopolie
recht geheven wordt, onverschillig of het gaat 
om Dui tsche of om N ederlandsche rijst. 

II. 
De Nederl and ohe R egeering zal bij de toe-. 

passing van de heden overeengekomen douane
contingenten de dusver door haar gevolgde 
procedure ook in de toekomst handhaven. 

Ik maak van deze ge legenheid gebruik om 
U, Mijnheer de Minister, de hernieuwde ver
zekering mijner zeer bijzondere hoogachting 
te geven. 

Limburg Stirum. 

Zijnerr Excell entie den H eere Baron 
von Neurath, ' Minis~er van Buiten
lan!Ulche Zaken van het Duitsche 
R ijk. 

Berlijn, 27 April 1933. 

Mijnheer de Minister, 

Ik heb de eer U te bevestigen, dat bij ge
legenheid van de onderteekening van het 
Nederlandsch-Duitsche douaneverdrag, di e 
heden heeft plaa ts gehad, er tusschen de Ne
derlandsche en de Duitsche R egeer ing over
eenstemming ove ,· bere ikt is, dat de Duitsche 
R egeer ing het douaneverdrag op zijn laatst 
met ingang van 10 Mei 1933 voorloopig zal 
toe passen. 

Voorwaarde hiervoor is , dat uite rlijk op 
di en dag ook de tweede aanvull ende overeen
komst bij de voorloopige handelsovereenkomst 
tusschen het Duitsche Rijk en de Republiek 
Fin land, die op 13 April 193·3 te Berlijn on-. 
derteekend is geworden en die de ratificatie 
door den Finschen Rijksdag behoeft, of wel 
geratificeerd is, o f wel voorloopig wordt toe
gepast. 

De Duitsche R egeering neemt verder aan, 
dat de N ederlandsche Regeering Duitschl and 
tot aan de inwerkingste lling va n het douane
ve rdrag niet ongunstiger behandelen zal, dan 
zu lks vol gens het douaneverdrag en het op 
denzelfden dag onderteekende verdrag tot wij
ziging van het N ederla ndsch-Duit che doua ne
en credietverdrag het geval zijn zou. Voor het 
geval, dat zulk een minder gunstige behan
deling plaats zou vinden, behoudt zich de 
Duitsche Regeering het recht voor, zich op 
e lk oogenblik en met onmiddellijk effect van 
het douaneverdrag terug te trekken. 

Ik maak van deze ge legenheid . gebeu ik om 
U. Mijnheer de Minister, de he l'nieuwde ver
zekering mijne l' zeer bijzondere hoogachting 
tE: geven. 

, Limbutg St irum . 

Zijner Excell entie den H eere B aron 
· von N eurath , M inister van Buiten

landse/i e Zaken •van het Duitsche 
Rijk. 
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Légation des P ays-Bas 

N°. 1947/50. 

Berlin, den 27. April 1933. 

H er r Gesandter, 

Ich beehre mich Euerer Excellens folgendes 
mitzutei len: 

Die König lich iederländische Regierung 
verzichtet zu Gunsten Finnlands auf den
jeni gen T e il des den Niederlanden gemäss 
der am 27. April 1933 zwischen den Nieder
landen und Deutschl a nd abgeschlossenen Zu
satzverei nbamng zustehenden Zoll kontingents 
für H artkäse zum Zoll satz von 20 RM. je dz , 
der dem Unterschi ed zwischen 1910 Tonnen 
H artkäse und der Summe der von Finnl a nd 
in der Zeit vom 1. J anuar 1933 bis zu dem 
Tage der Anwendung der obenerwähnten Ver
e inbarung eingeführten M enge Hartkäse und 
des Finnl a nd für den R est des Kalenderjahres 
1933 gemäss der am 13. Apr il 1933 zwischen 
dem Deutschen R eiche und der Republik Finn. 
land geschlossenen zweiten Zusatzvereinba rung 
zum vorläufigen H andelsabkommen zwischen 
Deutschland und Finnland vom 26. Juni 1926 
zustehenden Zollkontingentes entspricht. 

Die genaue F estsetzung der s ich aus dieser 1 

Berechnung ergebenden M enge wird alsbald 
naèh Bekanntwerden der deutschen Einfuhr
statistik vom 1. J a nuar 1933 bis zum T age 
der Anwendung der ersten obenerwähnten Zu
satzvereinbarung geschehen. Es besteht Ein
verständnis darüber , dass zwischen der König
lich Niederländischen Regierung und der 
Finnischen R egierung im Laufe des Monats 
Oktober 1933 eine Rücksprache darüber statt
finden wird, in wieweit e ine Rückübertragung 
des abgetretenen Teils des Kontingents auf 
die Niederlande stattfinden kann. 

Ich möchte Euere Excell enz bitten mir mit
zuteilen, ob die Regierung der Finnischen 
R epublik mit vorstehender Vereinbarung e in
versta nden ist. 

Genehmigen Euere E xcellenz den Ausdr uck 
meiner vorzügl ichsten Hochachtung. 

Limburg Stirum. 
Seitner Excell enz 
Finnischer Gesandter B erlin. 
H errn H . R. W . Wuolijoki. 

en 
de Duitsche Rijkspresident 
den Minister van Bui tenlandsche Za ken, 

Konstantin Fre iherr von N eurath , 
en den Rijksm inister van E conomische Za

ken en van Volksvoeding en L andbouw, Dr. 
Alfred Hugenberg, 

d ie, na onderzoek hunner in goeden en be
hoorl ijken vorm bevonden volmachten, het na
volgende overeengekomen zijn: 

A rt. 1. De in Artikel 3 sub 2 van het N e
derlandsch-Dui tsche douane- en crecl ietverdrag 
van 26 November 1925 bepaalde rentevoet 
van 5½ pct. wordt met ingang van 1 Juli 
1933 tot 4 pct. verlaagd. 

Art. 2. Deze rentevoet geldt voor den duur 
van het crediet, in zooverre gedurende dezen 
tijd met betrekking tot den invoer van Neder
la ndsche goederen in Duitschland een ver
dragsverhouding bestaat, di e aan het heden 
geteekende douaneverdrag in dien zin gelijk
waard ig is, dat zij in haa r geheel geen wezen
lijk grootere belasting of beperking van den 
invoer van N ederlandsche goederen in Duitsch
land op de in aanmerki ng komende gebieden 
beteekent dan het voren vermelde doua ne
verdrag. 

Art. 3. I nd ien bij afloop van de in een 
bepaalde periode voor den invoer van Neder
landsche goederen in Dui tschland geldende 
verd ragsverhouding geen nadere overeenkomst 
bereikt is, welke de voorwaarden van art. 2 
vervu lt, dan wordt de rentevoet na 6 maan
den tot 5½ pct. verhoogd. 

E lke der verdragslui tende Staten heeft het 
rncht een scheidsrechterlijke beslissing ui t te 
lokken over de vraag, of een eventueel aan
bod tot het sl uiten van een verdrag met be
trekking tot den invoer van N ederlandsche 
goederen in Duitschl and gelijkwaard ig is in 
den zin van art. 2. Bes list het sche idsgerech t 
ten gunste van de Duitsche opvatting, dan 
vi nd t eene verhoog ing van den rentevoet niet 
pl aats. Beslist het sche idsgerecht ten gunste 
van de Nederlandsche opvatting, clan treedt 
de verhooging van rente op het vorenvermelde 
tijdstip in werking. 

Art. 4. H et sche idsgerecht wordt samenge
ste ld volgens de bepalingen, voorzien in § 1 
van het protocol bij het N ederlandsch-Duitsche 
douane- en credietverdrag van 26 November 
1925. 

H et scheidsgerecht heeft niet over de behan
deling der afzonderlijke goederen te beslissen, 
maar a ll een over de vraag, of de gemiddelde 
gelij kwaardigheid van het Duitsche aanbod in 

V.crdrag tot wijziging van liet Nederlandsch 
Duitscbe Douane- en Credletverdrag van 

26 November 1925. 

1 zijn geheel met de dusver geldende overeen
komsten bereikt is. 

H are Majeste it de Koningin der N ederlan
den en de Duitsche Rijkspres ident, overwe
gende, dat het wenschelijk is, zekere bepalingen 
van het Nederlandsch-Duitsche douane- en 
credietverdrag van 26 November 1925, die op 
het crediet betrekking hebben, te veranderen, 
hebben tot hunne gevolmachtigden benoemd: 

H are Majesteit de Koningin der N ederlanden 
Haren Buitengewoon Gezant en Gevolmach

tigd Minister Mr. Johan Paul Graaf van 
Limburg Stirurn, 

A rt. 5. Dit verdrag vormt een integreerencl 
bestanddeel van het douane- en credietverdrag. 
H et zal worden geratificeerd en treedt daags 
na de uitwisseling van de ratificati e-001·kon
den, die te 's-Gravenhage zal pl aats vi nden , 
in werking. 

Geschied in tweevoud in de Nedel'iandsche 
en de D uitsche taal te Berlijn op 27 April 
1933. 

Limburg Stirum . von N eurath. 
Hugenberg. 
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PROTOCOL 
bij het Vertlrag tot wijzig ing van het 
Ncd.erlantlsch-Dultsche Douane- en Cre

dletverdrag van 26 November 1926. 

Bij de onderteekening op heden van het 
verdrag tot wijziging van het Nederlandsch
Duitsche douane- en credietverd rag van 26 
November 1925, zijn de gevolmachtigden nog 
het volgende ove,·eengekomen . 

Art. 1. Bij de beoordeel ing of een verdrags. 
verhouding, overeengekomen voor den tijd na 
afloop van het douaneverdrag, in overeen
stemming met art. 2 van dit verdrag geen 
wezenlij k grooter belasting of beperking van 
den invoer van Nederlandsche goederen in 
Duitschland beteekent, zal ook in overweging 
genomen worden of de mate van deviezen
toewijzing voor den invoer van goederen uit 
Nederland gehandhaafd is geworden zooals zij 
gemiddeld in de eerste 3 maanden van het 
jaar 1933 geweest is . 

Art. 2. Dit protocol vormt een integreerend 
bestanddeel van het verdrag en zal evenla ng 
van kracht blij ven a ls het verdrag zelf. 

Geschied in tweevoud in de Nederlandsche 
en de Duitsche taal te Berlijn op 27 April 
1933. 

Limburg Stirum. 

Duitsche tekst. 

von eurath. 
Hugenberg. 

Deutsch-nlederländlscher Zollvertrag vom 
27. April 1933. 

Der Deutsche Reichspräsident und Ihre Ma
jestät die Königin der Niederl ande haben, 
von dem Wunsche geleitet, die wirtschaft
li chen Beziehungen zwischen Deutschl and und 
den Niederlaqden zu befördern, zu ihren Be
vol lmächt igten ernannt: 

Der Deutsche Reichspräsident: 
den Reichsminister des Auswärtigen Kon

stanti n Freiherr von eurath und 
den Reichswirtschaftsminister und Reichs

m inister für Ernährung und Landwirtschaft 
Dr. Alfred Hugenberg; 

Ihre Majestät die Königin der Niederlande: 
ihren ausserordentl ichen Gesandten und be

vollmächtigten Minister in Berlin Dr. Johan 
Paul Graf van Limburg Stirum, 

die nach Prüfung ihrer in guter und ge
höri ger Form befundenen Vollmachten fol
gendes verninbart haben: 

Artikel A. 

Von den in der Anlage bezeichneten nieder
ländischen Boden- und Gewerbeerzeugnissen 
so l )en bei ihrer Einfuhr in das deutsche Zoll
gebiet keine anderen oder höheren a ls die in 
der Anlage bestimmten E ingangszölle erhoben 
werden. 

Artikel B. 

Die beiden ve rtragschlieszenden Staaten 
werden hinsichtlich der Einfuhr von Koh le 
a ll er Art keine Verschlechtenmg des be
stehenden Zustandes eintreten I assen. 

Artikel C. 
Dieser Vertrag soli ratifiziert werden. Er 

tr itt am zehnten Tage nach dem Austausch 
der Ratifikationsurkunden, der im H aag er
folgen so li, in Kraft und gilt bis zum 31. De
zember 1933. 

Geschehen in doppelter Ausfertigung in 
deutscher und niederländischer Sprache zu 
Berlin am 27. April 1933. 

Freiherr von Neurath. 
Dr. A. Hugenberg. 

van Limburg Stirum. 

Anlage zu Artikel A. 

., 
" ol 

~t 
:ï s 

E-< s 
~ 

Zölle bei der Einfuhr in das deutsche 
Z ollgebiet. 

Benennung der Gegenstände. 

23 Kartoffeln, frisch : 
Anerkanntes Saatgut in der Zeit 

vom 1. September bis 31. Dezem-
ber .............................................. . 

33 Küchengewächse, frisch: 
Weiszkohl in der Zeit vom 1. bis 

4 

31. Mai .. ... .. ................................ 4 
Rotkohl, Wirsingkohl in der Zeit 

vom 1. bis 31. Mai .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. 6 
Anrnerkung. Die vorstehenden Ver

tragszollsätze geiten nur für e ine 
Menge, die 50 v.H. derjenigen Men
gen der ei nzel nen oben genannten 
Warengattungen entspricht, die 
nach der amtl ichen deutschen Ein
fohrstatistik im Mai des J ahres 
1932 aus den Niederlanden in das 
deutsche Zoll geb iet eingeführt 
worden sind. 

Rosenkohl ...... ........... .. .. .... .... .... .. .. . 10 
Kopfsalat: 
in der Zeit vom 1. bis 31. Mai ...... 15 
in der Ze it vom 1. Juni bis 30. 

September ............................. ...... 10 
38 Bäume, R eben, Stauden, Sträucher, 

Schöszlinge zum Verpflanzen und 
sonstige lebende Gewächse, ohne oder 
mit Erdballen, auch in Topfen oder 
Kübeln; 

Pfropfre iser: 
andere: 
Rhododendron und Aza.leen, n1it Aus

nahme der indischen Azaleen, a ll e 
diese mit Erdballen ......... 25 

Magnolien, Kirschlorbeer, Jlex, Au
cuba, Taxus, Buxus, Blautan11e 
und Chamaecyparis, alle diese mit 
Erdballen .. ............................ ...... ' 20 

40 Hyazinthen-, Tulpen- und N arzissen-
zwiebeln .... ........ .. ....................... 20 

47 Stachelbeeren, frisch ......... ............ 10 
109 Schweinespeck ................................ 20 
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Anmerkung . Der Vertragszollsatz 
gilt für e ine. Menge, die 60 v.H. 
derjenigen Menge entspricht, die 
nach der amtlichen deutschen Ein
fuhrstatistik in der Zeit vom l. 
Mai bis 31. Dezember 1932 aus 
den Niederlanden in das deutsche 
Zollgebiet eingeführt worden ist. 

116 Gesalzene Heringe, unzerreilt: 
in ·ganzen, halben, Viertel oder 

Achrel-Tonnen .... ... ...................... . 

135 Käse: 

rh 65 v.H. des jeweili- ' 
gen Zollsatzes für 1 
Fasz (Tonne). 

Hartkäse, nicht in Einzelpackungen 
von 2½ kg. Rohgewich t odei· 
darunrer: 

bis zu einer Gesamtmenge von 50 
v.H. derjenigen Menge, die dem 
Durchschnitt der Einfuhr der Nie
derlande in das deutsche Zollge
biet nach · der amtlichen deutschen 
Einfuhrstatistik in der Zeit vom 
l. Mai bis 31. Dezember der Jahre 
1931 und 1932 entspricht ............ 20 

bis zu einei· Gesamtmenge von 50 
v.H. derjenigen Menge, die dem 
Durchschnitt der Einfuhr der Nie
derlande in das deutsche Zollgebiet 
nach der ambtlichen deutschen 
Einfuhrstatistik in der Zeit v'om 
l. Mai bis 31. Dezember der J ahre 
1931 und 1932 entspricht ............ 50 

136 Eier von Hühnern, roh , bis zu einer 
Gesamtmenge von 60 v.H. derje
nigen Menge, die nach den Fest
stellungen des deutschen Statisti
schen R eichsamts in der Zeit vom 
l. Mai bis 31. Dezember 1932 an 
Eiern von Federvieh und Feder
wil d aus den Niederlanden in das 
deutsche Zollgebiet eingeführt ist, 
wenn sie den Vorschriften der 
deutschen Eierverordnung über 
Güte und Gewicht der Handels
klassen G 1 S, G 1 A oder G 1 B, 
in der Zeit vom l. September bis 
31. Dezember auch der Handels
klasse G 1 C entsprechen: 

in der Zeit vom l. Mai bis 30. Sep-
tember .............. .................. 40 

in der Zeit vom 1. Oktober bis 31. 
Dezember .... .... ...... .. .................... 30 

Eier von Enten, roh, bis zu einer 
Gesamtmenge von 90 v.H . derj e
nigen Menge, die nach gemei11-
samer Ermittlung beider Teile in 
der Zeit vom l. Mai bis 31. De
zember 1932 aus den Niederlanden 
in das deutsche Zollgebiet einge
führt ist .. . .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. . 30 

208 Milch, e ingedickt (Sirupmilch) mit 
einem Zuckerzusatz von mindes
tens 40 v.H., in Blöcken bei einem 
Gewicht von 10 kg. oder darüber, 
zur Schokol adenherstell ung im 
eigenen Betrieb auf · Erlaubnis-

schein unte.r Ueberwachung der 
Verwendung .. .. .. ....................... .. . 60 

257 Glyzerin, re in .............. .... .......... .... . 4 

280 Salz (Chlornatrium [Siede-, Stein-, 
Seesalz]), in e iner Höchstmenge 
von 40.000 dz für die Zeit vom 
1. Mai bis 31. Dezember 1933 .... 1.25 

362A Mit Säuren behandelte phosphor
haltige Düngemittel (Superphos
phate), auch m it anderen Stoffen 
vermischt: 

andere . . . .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. . .. . .. 0. 90 
A mnerkung. Der Vertragszollsatz 

gilt nur für eine Menge von 50 
v.H. derjenigen Menge, die dem 
Durchschnitt der Einfuhr der Nie
derlande an Waren der Tarifnum
mer 362A in das deutsche Zollge
biet nach der amtlichen deutschen 
Einfuhrstatistik in der Zeit vom 
l. Mai bis zum 31. Dezember der 
J ahre 1931 und 1932 entspricht. 

639 rohe ungeformte Stücke, rohe ge
schnittene oder gezogene Blätter, 
Blöcke, Pl atten, Röhren oder 
Stäbe aus Kaseinkunsthorn ohne 
Füllstoff in einer Menge von 400 
dz. für die Zeit vom 1. Mai bis 31. 
Dezember 1933 ............ .... .... ...... . 35 

651A Strohpappe, auch in der Masse ge-
färbt ............... ...... .................... .. 2.25 

909 Kabel zur Leitung elektrischer 
Ströme, infolge ihrer Umschlies
zung mit Schutzhüllen aus Metal! 
in Form von Hül sen (Mänteln), 
Blechen, Drähten, Bändern oder 
dergleichen zur Verlegung in Was-
ser oder Erde geeignet .... .. .......... 14.40 

Schluszprotokoll. 

Bei der Unterzeichnung des heute abge
schlossenen deutsch-niederländischen Zoll ver
trages ist folgendes vereinbart worden : 

I. 

-Zu Artikel A Ani age: 

Der Umstand, dasz e inzelne der in der An
lage zu Artikel A für einige Vertragszoll
sätze vereinbarte J ahreszeiten schon am l. 
Ma.i beginnen, hat nicht die Bedeutung, dasz 
der Zollvertrag insoweit rückwirkende Kraft 
erhält, wenn er erst in e inem nach dem 1. 
Mai 1933 liegenden Zeitpunkt in Kraft treten 
oder vorläufig angewendet werden sollte. 

zu Nr. aus 23: Urn den ermäszigten Zoll
satz zu genieszen, müssen die Einbririger bei 
der Abfertigung jeder Sendung zum freien 
Verkehr ein Zeugnis einer niederländischen 
Behörde beibringen, in den bescheinigt wird, 
dasz die Sendung als Saatgut anerkannt ist. 
Die beiden Regierungen werden sich über die 
Behörden, die diese Zeugnisse ausstellen, und 
über das zu beobachtende Verfahren verstän
digen. In Zweifelsfällen haben die deutschen 
Behörden das Recht nachzuprüfen, ob es sich 
urn a.nerkanntes Saatgut handelt. 
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zu Nr. aus 33: Dié Deutsche Regierung er
klärt, dasz sie auf die Vereinbarung eines 
Zollkontingents für Kopfsalat verziohtet hat, 
wei! die Durchführung e ines Zollkontingents 
für den Monat Mai 1933 nicht mehr möglich 
gewesen ware; sie behält s ich indessen vor, 
bei künftigen Verhandlungen die Vereinba
rung e ines Zollkontingents zu verlangen. 

zu Nr. aus 47: Es besteht Einverständnia 
darüber, dasz vor Beginn der Einfuhrzeit für 
Stachelbeeren zwischen den geteiligten Wirt
schaftskreisen eine der Genehmigung der bei 
den R egierungen untérlie_gende Vere inbarung 
über Verkaufspreise zu schlieszen ist. Soll te 
eine solche Preisvereinbarung nicht rechtzei
tig zustandekommen, so werden die be iden 
R egierungen hierüber miteinander verhandeln. 

zu Nr. aus 109: Die im R ahmen des verein
barten Zollkontingents für Schweinespeck in 
das deutsche Zoll geb iet e inzuführenden Men
gen dürfen nur zu Preisen abgegeben werden, 
die die Preisbildung fü r deutschen Schweine
speck nicht beeinträchtigen. 

Zu dem Zweck ist folgendes vereinbart wor
den: 

1. Niederländischer Schweinespeck dart zu 
dem Vertragszollsatz in das deutsche Zoll ge
biet nur durch e ine von der Niederländischen 
R egierung zu bezeichnende Stelle eingeführt 
werden . Diese Stelle h at den Abgabepreis für 
niederländischen Speck•an den deutschen H an
del so zu ha l ten, dasz er frei Empfangsstation 
höchstens 20 Rpf je kg unter den ieweil s in 
Berlin geltenden Pre isen für fetten Speek 
liegt. Als in Berlin geitende Preise werden 
die amtl ichen Notierungen für fetten Speek 
am B erliner Groszfleischmarkt angesehen. 

2. Die beiden R egierungen ,verden e inen 
gemischten Ausschusz e insetzen: der die E in
haltung der Abreden zu 1 überwachen und 
die R egelung der Einfuhr von niederländi
schen Schweinespeck entsprechend den deut
schen Marktverhältnissen sowie die Abgabe
preise festzulegen hat. 

Der Ausschusz ist ermächtigt, bei der F est
legung der Abgabepreise von den tatsäch
Iichen Preisverhältnissen auszugehen, wenn 
sich heràusstellen sollte, dasz die Berliner 
amtliche Notierung für fetten Speek den tat
sächlichen Marktverhältnissen in dem H aupt
absatzgebiet für niederländischen Schweine
speck nicht entspricht. 

3. Sollte im Ausschusz über e ine Einzel
frage kein Einverständnis erzielt werden kön
nen, so werden d ie be iden R egierungen als
bald Verhandlungen aufnehmen. Führen diese 
Verhandlungen innerhalb eines Monats, nach
dem eine der beiden R egierungen den An
trag auf Aufnahme der Verhandlungen ge
stellt hat, nicht zu einem Ergebnis, so hat 
jeder T e il das Recht, die Vereinbarung zu 
Tarifnr. 109 gesondert zu kündigen. Das 
gleiche gi lt für den Fall, dasz die, Durch
führung der genannten Vereinbarung die Lage 

.eines de r beiden Teile wesentlich beeinträch
tigt. Wird von diesem Kündi gungsrecht Ge
brauch gemacht, so tritt die Vereinbarung zu 
Tarifnr. 109 am 15. Tage nach dem T age 
auszer Kraft, a n dem die Kündigung ausge

_sprochen ist. J edoch erklären sich beide T ei le 
für den F all e iner solchen Kündi gung schon 

jetzt bereit, unverzüglich in Verh andlungen 
über eine N euregelung im Sinne der Fort
führung der Vereinbarung einzutreten. 

zu Nr. aus 136: Die deutschen Zollstellen 
entscheiden, erforderlichenfalls nach Anhörung 
von Sachverständigen auf Kosten des Ein
bringers, ob es sich be i den zur Abfertigung 
gestellten Eiern urn Enteneier oder urn solche 
Eier handelt, die den Vorschriften der deut
schen Eierverordnung über Güte und Gewicht 
der H andel sklassen G 1 S , G 1 A oder G 1 B , 
in der Z.eit vom 1. September bis 31. Dezem
ber auch der Handelsklasse G 1 C, ent
sprechen. Sie werden in der R egel dann von 
einer Untersuchung der zur Abfertigung ge
steil ten Eier abseheT), wenn der Einbringer 
bei der Abfertigung ieder Sendung zum freien 
Verkehr des Zeugnis einer · niederländischen 
Behö~de beibringt, in dem besche ini gt ist, dasz 
die zu der vorgelegten Kontingentsbescheini 
gung gehörende Sendung entweder Enteneier 
oder solche Eier enthält, die den Vorschriften 
der deutschen Eierverordmmg über Güte und 
Gewicht der H andelsklassen G 1 S, G 1 A 
oder G 1 B, in der Zeit vom 1. September 
bis 31. Dezember auch der H ande lsklasse 
G 1 C, entsprechen. ' 

Die beiden R egierungen werden sich über 
die B ehörde, di e diese Besche in.igungen aus
stellt, und über das zu beobachtende Verfahren 
verständigen. 

Es besteht Einverständnis darüber, dasz in 
der Zeit vom 1. Mai bis 31. Dezember 1932 
23 500 dz Enteneier aus den Niederlanden in 
das deutsche Zoll geb iet eingeführt worden 
sind. 

zu den Nummern aus 33, 109 , aus: 135 , 136 , 
280, 362A, 639: Soweit gemäsz Ani age zu Ar
tikel A die dort vere,nbarien Vertragszoll
sätze nur im Rahmen bestimmter Mengen 
geiten, müssen die Einbringer, . urn die er
mäszigten Zoll sätze zu genieszen , bei der Ab
fertigung ieder Sendung zum !reien Verkehr 
des deutschen Zollgebiets die von e iner deut
schen Zoll stelle bestä tigte Bescheinigung einer 
niederl ändischen Behörde beibringen, aus der 
sich ergibt, dasz die Sendung unter das Zoll
kontingent fällt. 

Die beiden Regienmgen werden sich über 
die deutsche Zoll stell e und über die nieder
ländischen Behörden sowie über das zu beob-
achtende Verfahren verständigen. . 

zu den Nummèrn 28 und 470: Für den Fall 
der Einführung eines Zolls auf Kapok in an
derer Verpackung als in Preszball en, auch 
kardiert, wird dieser Zoll nicht mehr a ls 3 
'RM. für einen Doppelzentner betragen. 

II. 
Die vertragsch I ieszenden Staaten beha! ten 

sich vor, ei ne Vereinbarung über die Errich
tung einer deutschen Zolldienststelle im Haag 
zu treffen. 

III. 
zu Arti kei B: 
Die Bestimmung in Artikel B schlieszt nicht 

aus, dasz auf niederl ändi scher Sei te e ine Kon
tingentierung der Kohleneinfuhr erfolgt, so
fern hierbei für Deutschland eine Einfuhr in 
einer dem Jahre 1932 entsprechenden M enge 
ermöglicht wird. 
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IV. 
zu Artikel C : 
Die vertragschl ieszenden Staaten werden 

rech tze itig vor d,em 31. D ezember 1933 in 
Verhandlungen eintreten mit dem Ziel, sich 
über eine Regelung des deutsch-niederländi
·schen Warenverkehrs nach dem Ablauf des 
Zollve rtrages zu verständigen. 

V. 
Dieses Schl uszprotokoll bildet einen wesent

li chen Bestandteil des heute unterzeichneten 
Zoll vertrages und gilt ebenso lange wie dieser. 

Geschehen in doppelte r Ausfertigung in 
deutscher und niederländischer Sprache zu 
Berlin am 27. April 19 33. 

Freihe rr von Neurath . 
Dr. A. Hugenberg. 

van Limburg Stirum. 

ATJSWÄRTIGES AMT. 

Berlin, den 27. April 1933. 

Herr Gesandter ! 

Ich beehre mich Ihnen zu bestätigen, dass 
aus Anl ass der heute erfo lgten Unterzeich 
nung des deutsch-niederländischen Zoll trages 
über folgende Punkte Einverständnis erziel t 
worden ist: 

I. 
Die Deutsche Regie rung beabsichtigt nicht, 

für den Falie class der Vertragssatz von 2,50 
RM je dz für Reis der T arifnr. 163 fortfall en 
soll te, für ni ederländischen Rei s einen höhe
ren a ls den genannten Zoll satz zur Anwen
dung zu bringen. 

Die Deutsche Regierung wird dafür sorgen , 
dass für niederländischen poliert.en R e is der 
Tarifnr. 163, soweit er dem Zollsatz von 2,50 
RM je dz unterl iegt, keine höhere Monopol
abgabe e rhoben wird, als für unpolierten Reis 
der Tarifnr. 10, der dem Zoll satz von 1,50 
RM je dz unterliegt, und dass für R eis der 
T arifnr. 163 die gleiche Monopolabgabe er
hoben w ird, gleichgü ltig, ob es sich urn deut
schen oder niederländischen R eis handelt. 

II. 
Die Niederländische Regierung wird bei der 

Durchfüh rung der heute vere inbarten ZolJ 
kontingen te das bisher von ihr geübte V er
fahren auch für di e Zunkunft anwenden. 

Ich benutze auch diesen Anl ass, urn Ihnen, 
H err Gesandter, den Ausdruck meiner aus
gezeichnetsten Hochachtung zu erneuern. 

Freihe rr von Neurath. 

An den K öniglich Niede1-l_ändischen 
Gesandten H errn Graf van Lim
burg Stirum. 

A USWÄRTIGES AMT. 

Berl in, den 27, April 1933. 

H err Ge . a nd te r! 

Ich beehre mich Ihnen zu bestätigen, dasz 
aus Anlasz der heute erfolgten Unterzeichnung 

des deutsch-niederl ändischen Zoll vertrages 
zwischen der Deutschen und der Niederländi
schen Regierung E inverständnis darüber er
zielt worden ist, dasz die D eutsche R egierung 
den Zollvertrag mit Wirkung spätestens vom 
10. M ai 1933 ab vorläufig anwenden wird. 

Voraussetzung hierfür ist, dasz bis zu die
sem T age a uch di e am 13. April 1933 in 
Berlin unterzeichnete zweite Zusatzvère inba
rung zum vorläufigen H andelsabkommen 
zwischen dem Deutschen R e ich und der Repu
blik Finnl a nd, die der R atifikation durch den 
finnischen Reichstag unterliegt, ratifiziert ist 
oder vorläufig angewendet wird . 

Die D eutsche Regierung setzt ferner voraus, 
dasz di e Niederländische R egierung Deutsch
land bis zur Inkraftsetzung des Zollvertrages 
nicht ungünstiger behandeln wird, als dies 
nach dem Zollvertrage und dem am gleichen 
Tage unterzeichneten V ertrage zur Abände
rung des deutsch-niederländischen Zoll - und 
Kreditvertrages der Fall se in würde. Für den 
Fall, dasz eine solche ungünstigere Behand
lung erfolgt, behält sich die D eutsche Regie
rung des Recht vo r, von dem Zoll vertrag je
derze it mit sofortiger Wirkung zurückz-ut reten . 

Ich benutze auch di esen Anlasz, tun Ihnen, 
H err Gesandter , den Ausdruck meiner aus
gezeichnetsten Hochachtung zu e rne uern. 

Freiherr von Neurath. 

An den Königlich Niederländischen 
Gesandten H errn Graf van Lim
burg Stirum, B en-lin . 

Suomen L ähetystö 
Finlands Beskickning 

0. 1172/33. 

B erlin, den 28 . April 1933. 

Herr Gesandter. 

Ich beehre mich den Empfang der Note No. 
1947/50 vom 27 d.M. zu bestätigen, wo Eure 
Exzellenz mir folgendes mittei len: 

"Die Königli ch iederländische Regierung 
verzichtet zu Gunsten Finnla nds auf denjeni
gen Teil des den iederlanden gemäss der 
am 27. April 1933 zwischen den Niederlanden 
und Deutschland a bgeschlossenen Zusatzver
einbarun g zustehenden Zollkontingents für 
H artkäse zum Zoll satz von 20 RM. je dz, der 
dem Unterschied zwischen 1910 Tonnen Hart
käse und der Summe der von Finnland in der 
Zeit vom 1. J a nuar 1933 bis zu dem Tage der 
Anwendung der obenerwähnten Vereinbarung 
einge führten Menge H artkäse und des Finn
land für den Rest des Kalenderjahres 1933 
gemäss der am. 13. Apri l 1933 zwischen dem 
Deutschen R e iche und der R epublik Finn
] and geschlossenen zwei ten Zusatzvereinba. 
rung zum vorläufigen Handelsabkommen 
zwischen Deutschland und Finnland vom 26. 
Juni 1926 zustehenden Zollkontingentes ent
spricht. 

Die genaue Festsetzung der sich aus dieser 
B erechnung ergebenden M enge wird a lsbald 
nach Bekanntwerden der deutschen Einfuhr
statistik vom 1. J anuar 1933 bis zum Tage 
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der Anwendung 'der e rsten obenerwähnten Zu
satzvereinbantng geschehen. E s besteht Ein
verständnis darüber, dass zw_ischen der Kg!. 
Niederl ändischen Regierung und der Finni
schen Reg ierung im Laufe des Monats Ok
tober 1933 eine Rücksprache darüber stattf in
den wird , in wieweit eine Rückübertragung 
des abgetretenen Teils des Kontingents auf 
die Niederl ande stattf inden kann. " 

Ich habe die Ehre das Einverständnis der 
firtnischen R egierung m it vorstehender Ver
einbaru ng zu erkl ären, 

Ich benutze auch diesen Anl ass urn Ihnen, 
H err Gesandter, die Versicherung meiner aus
geze ichneten Hochachtung zu erneuern. 

W. Wuolijoki. 

Seiner E xzell enz de1n Königlich Nie
de1·ländischen Gesandten H ernn Johan 
Paul Graf van Limburg Stirum, 

B erlin: 

VERTRAG-
zli.r Abänderuug des deutsch-nie1lerliindl

scheu Zoll- nnd l{redltvertrages vom 
26. November 1926. 

Der Deutsche R eichspräsident und Ih re Ma- · 
jestät die Königin der Niederlande haben in 
der Erwägung, class es wünschenswert ist, ge
wisse sich auf den Kredit beziehende Be tim
mungen des deutsch-n iederländischen Zoll - und 
Kreditvertrages vom 26. November 1925 zu 
ändern, zu ihren Bevollmächtigten ernannt: 

Der Deutsche Reichspräsident 
den R eichsm imster des Auswärtigen Kon

stantin Freiherr von Neurath und 
den R eichswirtschaftsm inister und R eichs

rninister für Ernährung und Landwirtschaft 
Dr. A lfred Hugenberg; 

Ihre Majestät die Königin der iederlande 
ihren ausserordentl ichen Gesandten und be

voll mächti gten Minister in Berl in , D r. Joh an 
Paul Graf van Limburg Stirum, 

die nach Prüfung ihrer in guter und ge
höriger Form befundenen Vollmachten nach
stehenden Vertrag vereinbart haben. 

Art. 1. Der in Art ikel 3, Ziffer 2 des 
deutsch-niederl ändischen Zoll- und Kred itver
trages vom 26. ovember 1925 festgesetzte 
Zinssatz von 5½ % wird mit Wirkung vom 
l. Juli 1933 ab au f 4 % ermäss igt. 

Art. 2. Dieser Zinssatz gilt für die Dauer 
des Kredi tes, sofern während dieser Zeit hin
sichtlich der niederländischen Wareneinfuhr 
nach Deutschland ein Vertragsverhältnis be
steht das dem heute unterzeichneten deutsch
nied~rländischen Zollvertrag in der Weise 
gleichwertig ist, dass es in seiner Gesamtheit 
keine wesentlich grössere Belastung oder Be
schränkung der niederländischen " 'areneinfuhr 
nach Deutschl and auf den in Betracht kom
menden Gebieten darstellt, als es durch den 
oben erwähnten Zollvertrag geschieht. 

Art. 3. F alls bei Ablauf des jewei ligen 
Vertragsverhältnisses für die niederländische 
\",lareneinfuhr nach Deutschland erne die 
Voraussetzungen des Artikels 2 erfüllende 
weit.ere Vereinbarung nicht erzielt ist, so er
höht sich der Zinssatz nach 6 Monaten auf 
5½%. 

L. & S. 1933. 

J eder der vertragschl iessenden Staaten ha't 
das Recht, eine schiedsgerichtliche Entschei
dung darüber herbeizuführen, ob ein, etwaiges 
Vertragsangebot hinsichtlich der niederländi
schen Wareneinfuhr nach Deutschland im 
Sinne des Artikel 2 gleichwertig ist. Entschei
det das Sch iedsgericht zu Gunsten der deut
schen Auffassung, so tritt eine Erhöhung des 
Zinssatzes nicht ein. Entscheidet das Schieds
gericht zu Gunsten der niederländischen Auf
fassung, so tritt die Zinserhöhung zu dem 
vorerwähnten Ze itpunkt in Kraft. 

Art. 4. Das Schiedsgerioht wird nach den 
in par. 1 des Protokoll s zu dem deutsch-nie
derländ ischen Zoll- und Kred itvertrag vom 26. 
November 1925 vorgesehenen Bestimmungen 
gebildet. 

Das Schiedsgericht hat nicht übêr die Be
handlung der einzelnen Waren, sondern ledig
lich darüber zu entscheiden, ob die durch
schnittliche Gleichwertigkei t des deutschen An
gebots in se iner Gesamtheit mit den bisherigen 
Vereinbarungen erzielt ist. 

Art. 5. Dieser Vertrag bildet einen wesent
liohen Bestandteil des Zoll- und Kreditvertra
ges. Er soli rati fiziert werden un tritt am 
Tage nach dem Austausch der Ratifikations
urkunden, der im Haag erfolgen soli, 'in 
Kra ft . 

Geschehen in doppelter Ausfertigung m 
deutscher und niederländischer Sprache zu 
Berlin am 27. April 1933. 

Freiherr von Neurath . 
Hugenberg. 

Limburg Stirlllll . 

PROTOl(OLL 
zu dem Vertrag zur Abänderung des 
deutscb-niederländlschen Zoll- un1l l{re

dltvertrages vo m 26. November 1926. 

Bei der heuti gen Unterzeichnung des zwischen 
Deutschl and und den Niederlanden geschlos-
senen Vertrags zur Abiinderung des deutsch 
niederl ändischen Zoll - und Kreditvertrages 
vom 26. November 1925 haben die beiderseiti
gen Bevollmäohtigten noch folgendes verein
bart: 

Art. 1. Bei der Beurteilung, ob gemäss Ar
tikel 2 des Vertrages ein für die Zeit nach 
Ablauf des Zollvertrages vereinbartes Ver
tragsverhäl tnis keine wesentlich g rössere Be
lastung oder Beschränkung der niederländi
schen Wareneinfuhr nach Deutschla nd dar
stell t, soli auch in Betracht gezogen werden, 
ob das Ausmass der Devisenzut.eilung für die 
Wareneinfuhr a us den Niederlanden, wie sie 
im Durchschnitt der ersten 3 Monate des 
J ah res 1933 gewesen ist, erhalten geblieben 
ist. 

Art. 2. Dieses Protokoll bildet e inen wesent
lichen Bestandteil des Vertrages und S())] 
ebenso lange in Geltung bleiben wie dieser. 

Geschehen in doppelter Ausfertigung in 
deutscher und niederländischer Sprache zu 
Berlin am 27. April 1933. 

Freiherr von Neurath. 
Hugenberg. 

Limburg Stirum. 

48 
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s. 613. 

17 November 1933. WET tot wijziging van 
het Wetboek van Koophandel, het Wet
boek van Burgerlijke Rechtsvordering, 
de Zegelwet 1917, de Bankwet 1919, de 
Geldschieterswet en de wet van 25 Juli 
1932 (Staatsblad n°. 405) naar aanleiding 
van het Verdrag tot invoering van een 
eenvormige wet op chèques. 

Bijl. Handel. 2• Kamer 1933, n°. 162, 4, 5 
en 6; 1933-1934, n°. 34, 1-3. 

Handel. id. 1933- 1934, bladz. 81. 
Bijl. Handel. l • Kamer 1933- 1934, n°. 34, 

bladz. 1- 8. 
Handel. id . 1933- 1934, bladz. 38-39. 
Wij WILHELMINA, enz ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het Wetboek van Koophande!, het Wet
boek van Burgerlijke R echtsvordering, de 
Zegelwet 1917, de Geldschieterswet en de wet 
van 25 Juli 1932 (Staatsblad n°. 405) wijziging 
behoeven in verband met het Verdrag tot in
voering van een eenvormige wet op chèques 
van 19 Maart 1931 ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. I. De zevende Titel van het eerste 

Boek van het Wetboek van Koophandel wordt 
vervangen door een nieuwen zevenden Titel, 
luidende als volgt: 

ZEVENDE TITEL. 

Van chèques, en van promessen en quitantiën 
aan toonder. 

E e r s t e A f d e e 1 i n g. 
Van de uitgifte en den vorm van de chèque. 
Art. 178. De chèque behelst: 
1°. de benaming "chèque", opgenomen in 

den tekst zelf en uitgedrukt in de taal, 
waarin de titel is gesteld ; 

2°. de onvoorwaardel(jke opdracht tot be
taling van een bepaalde som ; 

3°. den naam van dengene, die betalen moet 
(betrokkene); 

4°. de aanwijzing van de plaats, waar de be
taling moet geschieden ; 

5°. de vermelding van de dagteekening, 
a lsmede van de plaats, waar de chèque 
is getrokken ; 

6°. de handteekening van dengene, die de 
chèque uitgeeft (trekker). 

Art . 179. De titel, waarin ééne der vermel
dingen, in het voorgaande artikel aangegeven, 
ontbreekt, geldt niet als chèque, behoudens 
in de hieronder genoemde gevallen . 

Bij 5ebreke van een bijzondere aanwijzing, 
wordt de p laat , aangegeven naast den naam 
van den betrokkene, geacht te zijn de plaats 
van betaling. Indien meerdere plaatsen zijn 
aangegeven naast den naam van den betrok
kep.e, is de chèque betaalbaar op de eerstaan
gegeven plaats . 

Bij gebreke van die aanwijzingen of van 
iedere andere aanwijzing, is de chèque betaal
baar in de plaat , waar het hoofdka ntoor van 
den betrokkene is gevestigd. 

De chèque, welke niet de plaats aanw~jst, 
waar zij is getrokken, wordt geacht te zijn onder
teekend in de plaats, aangegeven naast den 
naam des trekkers . 

Art. 180. De chèque moet worden getrokken 
op eenen bankier, die fonds onder zich heeft 
t er beschikking van den trekker, en krachtens 
een uitdrukkelijke of stilzwijgende overeen
komst, volgens welke de trekker het recht heeft 
per chèque over dat fonds te beschikken. In 
geval van niet-inachtneming van die voor
sc)iriften blijft de titel echter als_ chèque geldig. 

Art . 181. De chèque kan m et worden ge
accepteerd. Eene vermelding van acceptatie, 
op dé chèque gesteld, wordt voor niet geschre
ven gehouden. 

Art. 182. De chèque kan betaalbaar worden 
gesteld: 

aan een met name genoemden persoon, met 
of zonder uitdrukkelij ke clausule : ,,aan order" ; 
aan een met name genoemden persoon, met de 
clausule: ,,niet aan order", of een soortgelijke 
clausule; 

aan toonder. 
De ch èque, betaalbaar gesteld aan een met 

name genoemden persoon, met de vermelding : 
,,of aan toonder", of een soortgelijke uitdruk
king, geldt als chèque aan toonder. 

De chèque zonder vermelding van den nemer 
geldt als ch èque aan toonder. 

Art. 183. De chèque kan aan de order van 
den trekker luiden. 

De chèque kan worden getrokken voor reke
ning van eenen derde. De trekker wordt geacht 
voor zijn eigene rekening te hebben getrokken, 
indien uit de chèque of uit den adviesbrief niet 
blijkt, voor wiens rekening zulks is geschied. 

De chèque kan op den trekker zelf getrokken 
worden. 

Art. 183a. Wanneer de trekker op de chèque 
de vermelding "waarde ter incasseering", ,,ter 
incasso", ,,in lastgeving" of eenige andere ver
melding, met zich brengend een bloote opdracht 
tot inning, heeft geplaatst, kan de nemer a lle 
uit de chèque voortvloeiende rechten uit
oefenen, maar hij kan deze niet anders over
dragen dan bjjwege van lastgeving. 

Bij een zoodanige chèque kunnen de chèque
schuldenaren aan den houder slechts de ver
weermiddelen tegenwerpen, welke aan den 
trekker zouden kunnen worden tegengeworpen . 

De opdracht, vervat in een incasso-chèque, 
eindigt niet door dood of latere onbekwaamheid 
van den lastgever. 

Art. 184. E ene in de chèque opgenomen 
renteclausule wordt voor niet geschreven ge
houden. 

Art . 185. De chèque kan betaalbaar zijn aan 
de woonplaats van eenen derde, hetzij in de 
plaats, waar de betrokkene zijn domicilie heeft, 
hetzij in een andere plaats. 

Art. 186. De ch èque, waarvan het bedrag 
voluit in letters en t evens in cijfers is geschre
ven, geldt, in geval van verschil, t.en beloope 
van de som, voluit in letters geschreven. 

De chèque, waarvan het bedrag meermalen 
is geschreven, hetzij voluit in letters, hetzij in 
cijfers, geldt, in geval van verschil. slechts ten 
beloope van de kJeinste som. 

Art . 187. Indien de chèque handtcekeningen 
bevat van personen, die onbekwaam Z\jn zich 
door middel van eene chèque te verbinden, 
valsche bandteekeningen of handteekeningen 
van verdichte personen, of handteekeningen, 
welke, onverschillig om welke andere rede;: , de 
personen, die die handteekeningen hebben ge-
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plaatst of in wier naam zulks is geschied, niet 
kunnen verbinden, zijn de verbintenissen der 
andere personen, wier handteekeningen op de 
chèque ~voorkomen, desniettemin geldig. 

Art. 188. Ieder, die zijne handteekening op 
eene chèque plaatst als vertegenwoordiger van 
eenen persoon, voor wien hij niet de bevoegd
heid had te handelen, is zelf krachtens de chèque 
verbonden, en heeft, betaald hebbende, dezelfde 
rechten, al~ de ]:,eweerde vertegenwoordigde 
zou hebben gehad. H etzelfde geldt ten aanzien 
van den vertegenwoordiger, die zijne bevoegd
heid heeft overschreden. 

Art. 189. De trekker staat in voor de be
taling. Elke clausule, waarbij hij deze verplich
ting uitsluit, wordt voor niet geschreven ge
houden. 

Art. 190. Indien eene chèque, onvolledig 
ten tijde der uitgifte, is volledig gemaakt in 
strijd met de aangegane overeenkomsten, kan 
de niet-naleving van die overeenkomsten niet 
worden tegengeworpen aan den houder, tenzij 
deze de chèque te kwader trouw heeft ver
kregen of hem grove schuld bij de verkrijging 
te wijten is. 

Art. 190a. De trekker, of degene voor wiens 
rekening de chèque is getrokken, is verplicht 
zorg te dragen dat het noodige fonäs tot be
taling op den dag der aanbieding in handen 
van den betrokkene z\i, zelfs indien de chèque 
b\i eenen derde is betaalbaar gesteld, onver
minderd de verplichting van den trekker over
eenkomstig artikel 189. 

Art. 190b. De betrokkene wordt geacht, het 
noodjge fonds in handen te hebben, indien hij 
bij de aanbieding van de chèque aàn den trek
ker of aan dengene voor wiens rekening is ge
trokken, een opeischbare som schuldig is, ten 
minste gelijkstaande met het beloop van de 
chèque. 

Tweede Afdeel i n g. 

Van de overdracht. 

Art. 191. De chèque, die betaalbaar is ge
steld aan een met name genoemden persoon 
met of zonder uitdrukkelijke clausule : ,,aan 
order", kan door middel van endossement wor
den overgedragen. 

De chèque, die betaalbaar is gesteld aan een 
met name genoemden persoon met de clausule : 
,,niet aan order" , of een soortgel\ike clausule, 
kan slechts worden overgedragen in den vorm 
en met de gevolgen van een gewone cessie. Een 
op zulk een chèque geplaatst endossement 
geldt als een gewone cessie. 

Het endossement kan worden gesteld zelfs 
ten voordeele van den trekker of v11,n iederen 
anderen chèqueschuldenaar. Deze personen 
kunnen de chèque opnieuw endosseeren . . 

Art. 192 . Het e ndossement moet onvoor
waardelijk z\jn. Elke daarin opgenomen voor
waarde wordt voor niet geschreven gehouden. 

Het gedeeltelijke endossement is nietig . 
Eveneens is nietig het endossem ent van den 

betrokkene. 
H et endossement aan toonder geldt als en

dossement in blanco. 
Het endossement aan den betrokkene geldt 

slechts als kwijting, behoudens wanneer de be
trokkene meer kantoren heeft en wanneer het 
endossement is gesteld ten voordcele van een 

ander kantoor dan dat, waarop de chèque is 
getrokken. 

Art. 193. Het endossement moet gesteld 
worden op de chèque of op een vastgehecht 
blad (v~rlengstuk). Het moet worden onder
teekend door den endossant. 

Het endossement kan den geëndosseerde on
vermeld laten, of bestaan uit de-enkele hand
teekenin&_ van den endossant ( endossement in 
blanco). 1n het laatste geval moet het endos
sement om geldig te zijn, op de rugzijde van 
de chèque of op het verlengstuk worden gesteld. 

Art . 194.. Door het endossement worden 
alle uit de chèque voortvloeiende rechten over
gedragen . 

Indien het endossement in blanco is, kan de 
houder: 

1°. het blanco invullen, hetzij met zijn eigen 
naam, hetzij met den naam van een 
anderen persoon ; 

2°. de chèque wederom in blanco of aan een 
anderen persoon endosseeren ; 

3°. de chèque aan eenen derde overgeven, 
zonder het blanco in te vullen, en zonder 
haar te endosseeren. 

Art . 195. Tenzij het tegendeel bedongen is, 
staat de endossant in voor de betaling. 

H ij kan een nieuw endossement verbieden ; 
in dat geval staat hij tegenover de personen, 
aan wie de chèque later is geëndosseerd, niet 
in voor qe betaling. 

Art. 196. Hij, die een door endossement 
overdraagbare chèque onder zich heeft, wordt 
beschouwd als de rechtmatige houder, indien 
hij van zijn recht doet blijken door een ononder
broken r eeks van endossementen, zelfs indien 
het laatste endossement in blanco is gesteld. 
De doorgehaalde endossementen worden te dien 
aanzien voor niet geschreven gehouden. ·wan
neer een endossement in blanco door een a nder 
endossement is gevolgd, wordt de onderteeke
naar van dit laatste geacht, de chèque door het 
endossement in blanco verkregen te hebben. 

Art. 197. Een op eene chèque aan toonder 
voorkomend endossement maakt den endos
sant verantwoordelijk overeenkomstig de be
palingen betreffende het recht van regres ; het 
maakt overigens den titel niet tot eene ch èque 
aan order. 

Art. 198. Indien iemand, op welke wijze 
dan ook, het bezit van de chèque heeft verloren, 
is de houder, in wiens handen· de chèque zich 
bevindt, niet verplicht de chèq ue af te geven, 
tenzij hjj deze te kwader trouw heeft verkrezen, 
of hem grove schuld bi.i de verkrijging te wiJten 
is en zulks onverschillig of het betreft eene 
chèque aan toonder, dan wel een voor endosse
ment vatbare chèque, ten 11,anzien van welke 
de houder op de w\jze in artikel 196 voorzien 
van zijn recht doet blijken. 

Art. 199. Zij, die uit hoofde van d e c h èque 
worden aangesproken, kunnen de verweer 
middelen, gegrond op hun persoonlijke ver
houding tot den trekker of tot vroegere 'houders, 
niet aan den houder tegenwerpen, tenzij deze 
bij de verkrijging van de cheque desbewust ten 
nadeele van den schuldenaar heeft gehandeld. 

Art. 200. Wanneer het endossement de ver
melding bevat: ,,waarde ter incasseering", ,,ter 
incasso", ,,in lastgeving" of eenige ander e ver
melding, met zich brengend een bloote opdracht 
tot inning, kan de houder a lle uit de chèquc 
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voortvloeiende rechten uitoefenen, maar hij 
kan deze niet anders endosseeren dan bijwege 
van 1ast~eving. 

De chequeschuldenaren kunnen in dat geval 
aan den houder slechts de verweermiddelen 
tegenwerpen, welke aan den endossant zouden 
kunnen worden tegengeworpen. 

De opdracht, vervat in een incasso-endosse
ment, eindigt niet door den dood of door de 
latere onbekwaamheid van den lastgever. 

Art . 201. Het endossement, na het protest 
of de daarmede gelijkstaande verklaring, of na 
het einde van den aanbiedingstermijn op de 
chèque gesteld, heeft slechts de gevolgen eener 
gewone cessie. 

Behoudens tegenbewijs, wordt het endosse
ment zonder dagteekening geacht te zijn ge
steld vóór het protest of de daarmede gelijk
staande verklaringen, of vóór het verstrijken 
van den in het voorgaande lid bedoelden ter
mijn. 

D e r d e A f d e e 1 i n g . 
Van het aval. 

Art. 202. De betaling van de chèque kan 
zoowel voor haar geheele bedrag als voor een 
gedeelte daarvan door eenen borgtocht (aval) 
worden verzekerd. 

Deze borgtocht kan door eenen derde, be
halve door den betrokkene, of zelfs door iemand, 
wiens handteekening op de chèque voorkomt, 
worden gegeven. 

Art . 203. Het aval wordt op de chèque of 
op een verlengstuk gesteld. 

Het wordt uitgedrukt door de woorden : .,goed 
voor aval", of door een soortgelijke uitdruk
king; het wordt door den avalgever onder
teekend. 

De enkele handteekening van den avalgever, 
gesteld op de voorzijde van de chèque, geldt 
als aval, behalve wanneer de handteekening 
die is van den trekker . 

Het kan ook geschieden bij een afzonderlijk 
geschrift of bij een brief, vermeldende de plaats, 
waar het is gegeven. 

In het aval moet worden vermeld, voor wien 
het is gegeven. Bij gebreke hiervan wordt het 
geacht voor den trekker te zijn gegeven. 

Art. 204. De avalgever is op dezelfde wijze 
verbonden als degene, voor wien het aval is 
gegeven. 

Zijne verbintenis is geldig, zelfs indien, we
gens een andere oorzaak dan een vormgebrek 
de door hem gewaarborgde verbintenis nietig is. 

Door te betalen verkrijgt de avalgever de 
rechten, welke krachtens de chèque kunnen 
worden uitgeoefend tegen dengene, voor wien 
het aval is gegeven en tegen degenen, die tegen
over dezen krachtens de chèque verbonden zijn . 

Vierde Af de e I ing. 

Van de aanbieding en van de betaling. 
Art. 205. De chèque is betaalbaar op zicht. 

Elke vermelding van het tegendeel wordt voor 
niet geschreven gehouden. 

De chèque, die ter betaling wordt aange
boden vóór den dag, vermeld als datum van 
uitgifte, is betaalbaar op den dag van de aan
bieding. 

Art . 206. De chèque, die in hetzelfde land 
uitgegeven en betaalbaar is, moet binnen den 

termijn van acht dagen ter betaling word~n 
aangeboden. Indien echter uit de chèque zelve 
blijkt, dat zij bestemd is om in een ander land 
te circuleeren, wordt deze termijn verlengd, 
hetzij tot twintig, hetzij tot zeventig dagen, 
al naar gelang zii bestemd was in hetzelfde of in 
een ander werelddeel te circuleeren. Te dien 
aanzien worden de chèques, uitgegeven en be
taalbaar in een land in Europa en bestemd om 
te circuleeren in een kustland van de Middel
landsche Zee of omgekeerd, beschouwd als be
stemd om te circuleeren in hetzelfde werelddeel. 

De chèque, uitgegeven in het Rijk in Europa 
en betaalbaar in N ederlandsch-Indië, Suriname 
of Curaçao, of omgekeerd, moet ter betaling 
aangeboden worden binnen den tijd van zeven
t ig dagen. 

De chèque, die uitgegeven is in een ander 
land dan dat, waar zij betaalbaar is, moet wor
den aangeboden binnen een termijn, hetzij van 
twintig dagen, hetzij van zeventig dagen, naar 
gelang de plaats van uitgifte en de plaats van 
betaling gelegen zijn in hetzelfde of in een ander 
werelddeel. 

Te dien aanzien worden de chèques, uitge
geven in een land in Europa en betaalbaar in 
een kustla.nd van de Middellandsche Zee of 
omgekeerd, beschouwd als uitgegeven en be
taalbaar in h etzelfde werelddeel. 

De bovengenoemde termijnen beginnen te 
loopen van den da.i, op de chèque als datum 
van uitgifte vermeid. 

Art. 207. De dag van uitgifte van eene chè 1 ue, 
getrokken tusschen twee plaatsen met verschil
lende tijdrekening, wordt herleid tot den over
eenkomstigen dag van de tijdrekening van de 
plaats van betaling. 

Art. 208. De aanbieding aan eene verreke
ningskamer geldt als aanbieding ter betaling. 

Bij algemeenen maatregel van bestuur zullen 
de instellingen worden aangewezen, die in den 
zin van dezen Titel als verrekeningskamers 
worden beschouwd. 

Art. 209. De herroeping van de chèque is 
slechts van kracht na het einde van den termijn 
van aanbieding. 

Indien geene herroeping plaats heeft, kan de 
betrokkene zelfs na het einde van dien termijn 
betalen. 

Art. 210. Noch de dood van den trekker, 
noch zij n na de uitgifte opkomendeonbekwaam
heid zijn van invloed op de gevolgen van de 
chèque. 

Art. 211. Buiten het geval, in artikel 227a 
vermeld, kan de betrokkene de chèque betalen
de, vorderen, dat hem deze, van behoorlijke 
kwijting van den houder voorzien, wordt uit
geleverd. 

De houder mag niet weigeren een gedeeltelijke 
betaling aan te nemen. 

In geval van gedeeltelijke betaling kan de 
betrokkene vorderen, dat van die betaling op 
de chèque melding wordt gemaakt en dat hem 
daarvoor kwijting wordt gegeven. 

Art. 212. De betrokkene, die een door en
dossement overdraagbare ch èque betaalt, is ge
houden de regelmatigheid van de reeks van en
dossementen, maar niet de handteekening der 
endossanten te onderzoeken. 

Indien hij, niet bevrijdend betaald hebbende, 
verplicht wordt, ten tweede male te betalen, 
heeft hij verhaal op al degenen, die de chèque 
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te kwader trouw hebben verkregen of aan wie 
bij de verkrijging grove schuld te wijten is. 

Art. 213. Eene chèque, waarvan de betaling 
is bedongen in ander geld dan dat van de 
plaats van betaling, kan binnen den termijn 
van aanbieding worden betaA.ld in het geld van 
het land volgens zijne waarde op den dag van 
betaling. Indien de betaling niet heeft plaats 
gehad bij de aanbieding, kan de houder te zijner 
keuze vorderen, dat de chèquesom voldaan 
wordt in het geld van het land volgens den 
koers, hetzij van den dag van aanbieding, hetzij 
van den dag van betaling. 

De waarde van het vreemde geld wordt be
paald volgens de gebruiken van de plaats van 
betaling. De trekker kan echter voorschrijven, 
dat het te betalen bedrag moet worden berekend 
volgens een in de chèque voorgeschreven koers. 

Het bovenstaande is niet van toepassing, 
indien de trekker heeft voorgeschreven, dat de 
betaling moet geschieden in een bepaald aan
geduid geld (clausule van werkelijke betaling 
in vreèmd geld) . 

Indien het bedrag van de chèque is aange
geven in geld , hetwelk dezelfde benaming maar 
een verschillende waarde heeft in het land van 
uitgifte en in dat van betaling, wordt men ver
moed het geld van de plaats van betaling te 
hebben bedoeld. 

Vijfde Afdeel ing. 
Van de gekruiste ohèque en van de verrekenings

ohè,que. 
Art. 214. De trekker of de houder van eene 

chèque kan deze kruisen met de in het volgende 
artikel genoemde gevolgen. 

De kruising geschiedt door het plaatsen van 
twee evenwijdige lijnen op de voorzijde van de 
chèque. Zij kan algemeen zijn of bijzonder. 

De kruising is algemeen, indien zii tusschen 
de twee lijnen geen enkele aanwijzing bevat, 
of wel de vermelding: ,,bankier", of een soort
gelijk woord; zij is bijzonder, indien de naam 
van eenen bankier voorkomt tusschen de twee 
lijnen. 

De algemeene kruising kan worden veranderd 
in een bijzondere, ma.ar de bijzondere kruising 
kan niet worden veranderd in een algemeene. 

De doorhaling van de kruising of van den 
naam van den aangewezen bankier wordt ge
acht niet te zijn geschied. 

Art. 215. Eene chèque met algemeene krui
sing kan door den betrokkene slechts worden 
betaald aan eenen bankier of aan eenen cliënt 
van den betrokkene. 

Eene chèque met bijzondere kruising kan 
door den betrokkene slechts worden betaald 
aan den aangewezen bankier of, indien deze 
de betrokkene is, slechts aan een zijner cliënten. 
Echter kan de aangegeven bankier de chèque 
ter inca.sseering aan een anderen bankier over
dragen. 

Een bankier mag een gekruiste chèque slechts 
in ontvangst nemen van een van zijne cliënten 
of van een anderen bankier. Hij mag haar niet 
innen voor rekening van andere personen dan 
deze. 

Eene chèque, welke meer dan één bijzondere 
kruising draagt, mag door den betrokkene 
slechts worden betaald , indien er niet meer dan 
twee kruisingen zijn, waarvan de ééne strekt 
tot inning door eene verrekeningskamer. 

De betrokkene of de bankier, die de boven
staande bepalingen nietnaleeft,isverantwoord\J
lijk voor de schade tot beloop van het bedrag 
van de chèque. 

Art. 216. De trekker, alsmede de houder 
van eene chèque, kan verbieden, dat deze in 
baar geld betaald wordt door op de voorzijde 
in schuinsche ri chtingtevermelden: ,,inrekening 
te brengen", of een soortgelijke uitdrukking op 
te nemen. 

In dat geval mag de chèque den betrokkene 
slechts aanleiding geven tot eene boeking (rcl<.e
ning-courant, giro of schuldvergelijking). De 
boeking geldt als betaling. 

De doorhaling van de vermelding : ,, in reke
ning te brengen" wordt geacht niet te zijn ge
schied. 

De betrokkene, die de bovenstaande bepa
lingen niet naleeft, is verantwoordeliJk voor de 
schade tot beloop van het bedrag van de chèque. 

Z es tl e Af de e I ing. 

V cm het recht van regres in geval van non-betaling. 

Art. 217. De houder kan zijn recht van 
regres uitoefenen op de endossanten, den trek
ker en de andere chèqueschuldenaren, indien 
de chèque, tijdig aangeboden, niet wordt be
taald en indien de weigering van betaling wordt 
vastgesteld : 

1°. hetzij door een authentieke akte (pro
test); 

2°. hetzij door eene verklaring van den be
trokkene, gedagteekend en geschreven 
op de chèque onder vermelding van den 
dag van aanbieding ; 

3°. hetzij door een gedagteekende verklaring 
van eene verrekeningskamer, waarbij 
vastgesteld wordt, dat de chèque tijdig 
aangeboden en niet betaald is. 

Art. 217a. Indien de non-betaling van de 
chèque door protest of een daarmede gelijk
staande verklaring is vastgesteld, is niettemin 
de trekker, al ware het protest niet in tijds ge
daan of de met protest gelijkstaande verklaring 
niet in tijds afgegeven, tot vrijwaring gehouden, 
tenzij hij bewees, dat de betrokkene op den 
dag der aanbieding het noodig fonds tot be
taling van de chèque in handen had. Indien het 
vereischte fonds slechts gedeeltelijk aanwezig 
was, is de trekker voor het ontbrekende ge
houden. 

In geval van niet tijdig protest of niet tijdige 
met protest gelijkstaande verklaring is de trek
ker, op straffo van tot vrijwaring te zijn ge
houden, verplicht, den houder af te staan en 
over te dragen de vordering op het fonds, dat 
de betrokkene van hem op den daa der aan
bieding heeft in handen gehad, en zlilks tot het 
beloop van de ch èque; en hij moet aan den 
houder, te diens koste, de noodige bewijzen 
verschaf{en om die vordering te doen gelden . 
Indien de trekker in staat van faillissement is 
verklaard, zijn de curatoren in zijnen boedel 
tot dezelfde verplichtingen gehouden, ten ware 
deze mochten verkiezen, den houder als schuld
eischer, voor het beloop van de chèque, toe 
te laten . 

Art. 218. Het protest of de daarmede geljjk
staande verklaring moet worden gedaan vóór 
het einde van den termijn van aanbieding. 

Indien de aanbieding plaats heeft op den 
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laatsten dag van den termijn, kan het protest 
of de daarmede gelijkstaande verklaring op 
den eerstevolgenden werkdag worden gedaan . 

Art. 218a. De betaling van eene chèque 
moet gevraagd en het daarop volgend protest 
gedaan worden ter woonplaatse van den be
trokkene. 

Indien de chèque getrokken is om in een 
a ndere aangewezen woonplaats of door een 
a nderen aangewezen persoon, hetzij in dezelfde, 
hetzij in een andere gemeente t e worden be
taald, moet de betaling gevraagd en het protest 
opgemaakt worden ter aangewezene woon
plaats of aan den aangewezen per~o,0:1. . 

,vanneer degene, die de chèq:.. moc>t bvtalen, 
geheel onbekend of niet te vinden is, moet het 
protest gedaan worden aan het postkantoor van 
de ter betaling aangewezen woonplaats, en 
indien aldaar geen postkantoor is, aan het 
hoofd van het plaatselijk bestuur. H etzelfde 
moet plaats hebben, indien eene chèque is ge
trokken om in een andere gemeente te worden 
betaald dan die waar de betrokkene woont, en 
de woonplaats waar de betaling moet geschie
den niet is aangewezen. 

Art. 218b. Het protest van non-betaling 
wordt gedaan door eenen notaris of den griffier 
van den kantonrechter of door eenen deur
waarder. Zij moeten vergezeld zijn van twee 
getuigen . 

H et protest behelst : 
1°. een letterlijk afschrift van de chèque, 

van de endossementen , van het aval en 
van de adressen daarop gesteld ; 

2°. de vermelding dat zij de betaling aan de 
personen, of ter plaatse in het voor
gaand artikel gemeld, afgevraagd en niet 
bekomen hebben ; 

3°. de vermelding van de opgegeven reden 
van_non-betaling ; 

4°. de aanmaning om het protest te teekenen 
en de redenen van weigering ; 

5°. de vermelding, dat hij, notaris, griffier 
of deurwaarder, wegens die non-betaling 
heeft geprotesteerd. 

Indien het protest een vermiste chèque be
treft, volstaat, in plaats van het bepaalde onder 
1°. van het voorgaande lid, een zoo nauwkeurig 
mogelijke omschrijving van den inhoud der 
chèque. 

Art. 218c. De notarissen, griffiers of deur
waarders zijn verplicht, op straffe van ver
goeding van kosten, schaden en interessen, af 
schrift van het protest te laten, en hiervan 
melding in het afschrift te maken, en hetzelve, 
na.ar orde d es tijds , in t e schrijven in een bij 
zonder register, genommerd en gewaarmerkt 
door den kantonrechter van hunne woonplaats, 
en om wijders, zulks begeerd wordende, een of 
meer afschriften van het protest aan de belang
hebbenden te leveren. 

Art. 219. De houder moet van de non-be- 1 
taling kennisgeven aan zijnen endossant en aan 
den trekker binnen de vier werkdagen, volgen
de op den dag van het protest of de daarmede 
gelijkstaande verklaring en, indien de chèqne 
getrokken is met de clausule zonder kosten, 
volgende op dien der aanbieding. Elke endos
sant moet binnen de twee werkdagen, volgende 
op den dag van ontvangst der kennisgeving, 
de door hem ontvangen kennisgeving aan zijnen 
endossant mededeelen, met aanwijzing van de 

namen en adressen van degenen, die de voor
afgaande kennisgevingen hebben gedaan, en 
zoo vervolgens, teruggaande tot den trekker . 
Deze t ermijnen loopen van de ontvangst der 
voorafgaande kennisgeving af. 

Indien overeenkomstig het voorgaande lid 
eene kennisgeving is gedaan aan iemand, wiens 
handteekening op de chèque voorkomt, moet 
gelijke kennisgeving binnen denzelfden termijn 
aan diens avalgever worden gedaan . 

Indien een endossant zijn adres niet of op 
onleesbare wijze heeft aangeduid, kan worden 
volstaan met kennisgeving aan den vooraf. 
gaanden endossant. 

Hij, die eene kennisgeving heeft t e doen, kan 
zulks doen in iederen vorm, zelfs door enkele 
terugzending van de chèque. 

Hij moet bewijzen, dat hij de kennisgeving 
binnen den vastgestelden termijn heeft gedaan. 
Deze termijn wordt gehouden te zijn in acht 
genomen, wanneer een brief, die de kenniR~eving 
behelst, binnen den genoemden termiJn ter 
post is bezorgd. 

Rij, die de kennisgeving niet binnen den 
bovenvermelden termijn doet, st elt zich niet 
bloot aan verval van zijn recht, hij is, indien 
daartoe aanleiiling bestaat, verantwoordelijk 
voor de schade, door zijne nalatigheid veroor
zaakt, zonder dat echter de kosten, schade en 
interessen de chèq uesom kunnen te boven gaan . 

Art. 220. De trekker, een endossant of een 
avalgever kan door de clausule "zonder kosten", 
"zonder protest" , of een andere soortgelijke op 
de chèque gestelde en onderteekende clausule, 
den houder van het OJ.lmaken van een protest 
of een daarmede geliJkstaande verklarinii: ter 
uitoefening van zijn recht van regres ontslaan . 

Deze clausule ontslaat den houder niet van 
de aanqieding van de chèque binnen de voor
geschreven termijnen, noch van het doen van 
de kennisgevingen . Het bewijs van de niet
inachtneming der termijnen moet worden ge
leverd door dengene, die zich daarop tegenover 
den houder beroept. 

I s de clausule door den trekker gesteld, dan 
heeft zij gevolgen ten aanzien van allen, wier 
handteekeningen op de chèque voorkomen ; 
is zij door eenen endossant of door eenen aval
gever gesteld, dan heeft zij gevolgen alleen voor 
dezen endossant of avalgever. Indien de houder, 
ondanks de door den trekker gestelde cla-usule, 
toch de weigering van betaling doet vaststellen 
door protest of een daarmede gelijkstaande 
verklaring, ziin de kosten daarvan voor zijne 
rekening. Indien de clausule van eenen endos
sant of eenen avalgever afkomstig is, kunnen 
de kosten van het protest of van de daarmede 
gelijkstaande verklaring, indien een akte van 
dien aard is opgesteld, op allen, wier hand
teekeningen op de chèque voorkomen, worden 
verhaald. 

Art. 221. Allen, die uit hoofde van eene 
chèque verbonden zijn, zijn hoofdelijk jegens 
den houder verbonden. B-ovendien is ook de 
derde, voor wiens rekening de chèque is ge
trokken en die de waarde daarvoor heeft ge
noten, jegens den houder aansprakelijk. 

De houder kan deze personen, zoowel ieder 
afzonderlijk, als gezamenlijk, aanspreken, zon
der verplicht te zijn de volgorde, waarin zij zich 
hebben verbonden, in acht t e nemen. 

H etzelfde recht komt toe aan ieder, wiens 
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handteekening op de ch èque voorkomt en die 
dezen, t er voldoening aan zijnen regresplicht, 
heeft betaald. 

De vordering, ingesteld t egen éénen der 
chèqueschuldenaren, belet niet de anderen aan 
te spreken , al hadden deze zich later verbonden 
dan de eerst aangesprokene. 

Art. 221a. De houder van eene chèque, waar 
van de non-betaling door protest of een daar
mede gelijk staande verklaring is vastgesteld, 
heeft in geen geval eenig recht op het fonds, 
dat de betrokkene van den trekker in handen 
heeft. 

Bij faillissement van den trekker behooren 
d ie penningen aan diens boedel. 

Art. 2!!2. De houder kan van dengene, tegen 
wien hij zij n rech t van regres uitoefent , vor
deren : 

10. de som van de niet betaalde chèque; 
2°. eene r ente van zes ten honderd, te reke

nen van den dag der aanbieding; 
:Jo. de kosten van protest of van de daar

mede gelijkstaande verklaring, die van de 
gedane kennisgevingen , alsmede de 
andere kosten. 

Art. 223 . Hij, die t er voldoening aan zijner;i. 
regresplicht de chèque heeft betaald , kan van 
degenen. die tegenover hem regresplich tig zijn, 
vorderen: 

l O • het geheele bedrag, dat hij betaald heeft ; 
2°. eene r ente van zes ten honderd, te reke

nen van den dag der betaling ; 
:1°. de door hem gemaakte kosten . 
Art. 224. Elke chèqueschuldenaar, tegen 

wien het r echt van regres wordt of kan worden 
uitgeoefend, kan, t egen betaling ter voldoening 
aan zij nen regresplich t , de afgifte vorderen van 
de chèque met het protest, of de daarmede ge
lijkstaande verklaring, alsmede een voor vol
daan geteekende r ekening. 

Elke endossant, die t er voldoening aan zijnen 
regresplicht, de ch èque heeft betaald, kan zijn 
endossement en da t van de volgende endossan
ten doorhalen . 

Art. 225. Wanneer de aanbieding van de 
chèque, het ov.maken van het protest, of de 
daarmede gelijkstaande verklaring, binnen de 
voorgeschreven termij nen word t verhinderd 
door een onoverkomelijk belet sel (wet telijk 
voorschrift van eenigen Staat of ander geval 
van overmacht), worden deze termijnen ver
lengd . 

De houder is verplich t van de overmacht on
verwijld aan zij nen endossant kennis t e geven , 
en deze kennisgeving, gedagteekend en onder
teekend op de ch èque of op een verlengstuk te 
vermelden ; voor het overi~e zijn de bepalingen 
van artikel 219 toepasseliJk. 

Na ophouden van de overmacht moet de 
houder onverwi.i ld de chèque ter betaling aa n
bieden, en, indien daartoe aanleiding bestaa t , 
de weigering van betaling doen vaststellen door 
protest of een daarmede gelijkstaande ver
k laring. 

Indien de overmacht meer dan vijftien dagen 
aanhoudt, t e r ekenen van den dag, waarop de 
houder, al ware het vóór het einde van den 
aanbiedingstermijn , van de overmacht aan 
zijnen endossant heeft kennis gegeven , kan het 
recht van r egres worden uitgeoefend, zonder dat 
de aanbieding of het opmaken van protest , of de 
daarmede gelijkstaande verklaring noodig zijn. 

F eiten, welke voor den houder of voor dcn·
gene, dien hij met de aanbieding van de chèque 
of met het opmaken van het protest of de daar
mede gelijkstaande verklaring belastte, van 
zuiver persoonlijken aard zij n, worden niet be
schouwd als gevallen van overmacht. 

Z e v e n cl e A f cl e e I i n g. 

Van cheque-exemplaren en vermiste chèques. 

Art. 226. Behoudens de chèques aan toon 
der, kan elke chèque, uitgegeven in een land 
en betaalbaar in een ander land of in een over
zeesch gebied van hetzelfde land en omgekeerd, 
of wel uitgegeven en betaalbaar in een zelfde 
overzeesche gebied of in verschlllende over
zeesche gebieden van hetzelfde land, in meer 
gelij kluidende exemplaren worden getrokken . 
Wanneer eene ch èque in meer exemplaren is 
get rokken , moeten die exemplaren in den tekst 
zelf van den t itel worden genummerd bij ge
breke waarvan elk exemplaar wordt beschouwd 
als een afzonderlijke chèque. 

Art . 227. De betaling op één der exemplaren 
gedaan, bevrijdt, ook al wam niet bedongen, 
dat die betaling de kracht der andere exem
plaren te niet doet . 

De endossant, die de exemplaren aan ver 
schillende personen heef t overgedragen, alsook 
de latere endossanten , zij n verbonden wegens 
a lle exemplaren, die hunne handteekening 
dragen en die niet zij n uitgeleverd. 

Art. 227a . Degene, die eene chèque, waar
van hij houder was, vermist, kan van den be
trokkene de betaling alleen vragen tegen eene, 
voor den t ij d van dertig jaren, t e stellen zeker
heid. 

Ar t. 227b. Degene, die een chèque, waarvan 
hij houder was, en welke is vervallen en, zoo
veel noodig, geprotesteerd, vermist, kan zijne 
rechten alleen t egen den trekker uitoefenen, 
zulks t egen eene, voor den tijd van dertig jaren, 
te stellen zekerheid. 

A c h t s t e A f d e e 1 i n g. 

Van veranderingen. 

Art. 228. In geval van verandering van den 
tekst van eene chèque zijn zij , die daarna hunne 
ha ndteekeningen op de chèque geplaatst heb
ben, volgens den veranderden tekst verbonden ; 
zij , die daarvoor hunne handteekeningen op de 
chèque geplaatst hebben, z(in verbonden vol
gens den oorspronkelijken t ekst . 

Neg e nd e Af d e e I in g. 

Van veriaring. 

Art. 228a. Behoudens de bepalingen van het 
volgende artikel gaat schuld uit eene chèque 
te niet door alle middelen van schuldbevrijding 
bij het Burgerlijk Wetboek aangewezen. ' 

Art. 229. De r egresvorderingen van den 
houder tegen de endossanten, den trekker en 
de andere chèqueschuldenaren, verj aren door 
een tijdsverloop va n zes maanden, t e r ekenen 
va_n het einde van ~en t ermijn van aanbieding. 

De regresvordermgen van de verschillende 
chèqueschuldenaren tegen elkander, die ge
houden zijn tot de betaling van eene chèque, 
verjaren door een tijdsverloop van zes maanden, 
t e rekenen van den dag, waarop de chèque-
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scl).uld,:m.aar ter voldoening a,an zijnen regves
pl_ic~t de chèque heeft betaald, of van den dag, 
waarop hij zelf in rechte is aangesproken. 

Dé in het eerste en tweede lid bedoelde ver
j a~ing .kan niet worden ingeroepen door d\ln 
trekker, indien of voor .zoover hlj geen fonds 
heeft bezorgd noch door den trekker of de 
endossanten, die zich ongerechtvaardigd zouden 
hebben verrijkt; alles onverminderd het be
paalde in artikel 2004 van het Burgerlijk Wet
boek. 

Art. 229a. 
0

De stuiting der verjaring is slechts 
van kracht tegen dengene, ten aa.nzien van wien 
de stuitingshandeling heeft plaats gehad. 

In afwijking van de artt. 2024 en 2025 van 
het Burgerlijk Wetboek loopen de verjaringen, 
waarvan in het vorig artikel gehandeld wordt 
tegen de minderjarigen, en tegen degenen, die 
onder curateele staan, alsmede tusschen echt
genooten, onverminderd het verhaal van min
derjarige!). en ol).der curateele gestelden op hunne 
voogden of curators. 

T i e n d e A f d e e I i n g. 

Algemeene bepalingen. 

Art. 229a, bis. Met bankiers, genoemd in de 
voorafgaande Afdeelingen van dezen Titel wor
den gelijkgesteld alle personen of instellingen, 
die in hun werkzaamheid regelmatig gelden ter 
qnmiddellijke beschikking van anderen houden. 

Art. 229b. De aanbieding en het protest van 
eene chèque kunnen niet plaats hebben dan op 
e\lnen werkdag. .. 

, Wanneer de laatste dag van d~n term1Jn, 
door de wet gesteld voor het verrichten van 
handelingen nopens de chèque, met name voor 
(j.e aanbieding en voor het opmaken van het 
protest of een daarmede gelijkstaande ver
klaring, een wettelijke feestdag is, wordt deze 
termijn verlengd tot den eersten werkdag, vol
gende op het einde van dien termijn. De tus
schenliggende feestdagen zijn begrepen in de 
berekening van den termijn. 

Art. 229b, bis. Als wettelijke feestdag in den 
zin van deze Afdeeling worden beschouwd de 
Zondag, de Nieuwjaarsdag, de Christelijke 
tweede Paasch- en Pinksterdagen, de beide 
Kerstdagen, de Hemelvaartsdag en de verjaar
dag des Konings. 

Art. 229c. In de termijnen, bij de vooraf. 
gaande Afdeelingen van dezen Titel voorzien, 
is niet begrepen de dag, waarop deze termijnen 
beginnen te loepen. 

Art. 229d. Geen enkele respijtdag, noch 
wettelijke, noch rechterlijke, is toegestaan. 

Art. 229d, bis. De bepalingen van deze en 
de voorafgaande Afdeelingen van dezen Titel 
zijn niet van toepassing op postchèques, voor 
zoover de algemeene maatregelen van bestuur, 
vastgesteld ter uitvoering van artikel 22 der 
Postwet (Staatsblad 1919, n°. 543) voor deze 
chèques eene regeling geven. 

E I f d e Af d e e I i n g. 

Van quitantiën en promessen aan toonder. 

Art. 229e. Quitantiën en promessen aan 
toonder moeten de juiste dagteekening der oor
spronkelijke uitgifte bevatten. 

Art. 229/. De oorspronkelijke uitgever van 
quitantiën aan toonder, door eenen derde be-

taalbaar, is jegens iederen houder voor de vol
doening aansprakelijk gedurende tien dagen na 
de dagteekening, die dag niet daaronder be
grepen. 

Art. 229g. De verantwo_ordelijkheid van dl)11 
oorspronk_elijken uitgever blijft echter voort
duren, tenzij hij bewees, dat hij, gedurende 
den bij het vorige artikel bepaalden tijd, fonds 
ten beloope van het uitgegeven papier bij den 
persoon, op wien hetzelve is afgegeven, heeft 
gehad. 

De oorspronkelijke uitgever is, op straffe van 
voortduring van zijne verantwoordelijkheid, 
verpligt den houder af te staan en over te 
dragen de vordering op het fonds, dat de per
soon, op wien het papier is afgegeven van hem 
ten vervaldage heeft in handen gehad, en zulks 
ten beloope van het uitgegeven papier ; en hij 
moet aan den houder, te diens koste, de noodige 
bewijzen verschaffen om die vordering te doen 
gelden. Indien de oorspronkelijke uitgever in 
staat van faillissement is verklaard, zijn de 
curatoren in zijnen boedel tot dezelfde verplig
tingen gehouden, ten ware deze mogten ver
kiezen, den houder als schuldeischer, ten be
loope van het uitgegeven papier, toe te laten. 

Art. 229h. Buiten den oorspronkelijken uit
gever, blijft een ieder die het voormeld papier 
in betaling heeft gegeven, gedurende den tijd 
van drie dagen daarna, de dag der uitgifte niet 
daaronder begrepen, aansprakelijk jegens den
genen die het van hem heeft ontvangen. 

Art. 229i. De houder eener promesse aan 
toonder is verpligt voldoening te vorderen 
binnen den tijd van drie dagen na den dag, op 
welken hij dat papier heeft in betaling ge: 
nomen, die dag niet daaronder gerekend, en h1J 
moet, , bjj wanbetaling, binnen een geljjken 
termijn daarna, de promesse ter intrekking 
aanbieden aan dengenen die hem dezelve heeft 
in betaling gegeven, alles op verbeurte van zijn 
verhaal tegen denzelven, doch onverminderd 
zijn regt tegen dengenen die de promesse heeft 
geteekend. 

Indien bij de promesse de dag is uitgedrukt 
op welken dezelve betaalbaar is, begint de ter
mijn van drie dagen eerst te loopen daags na 
den uitgedrukten betaaldag. 

Art. 229j. Indien de laatste dag van eenigen 
termijn, waaromtrent in deze Afdeeling eenige 
bepaling voorkomt, invalt op eenen wettelijken 
feestdag in den zin van art. 229b, bis, blijft de 
verpligting en verantwoordelijkheid voort
duren tot en met den eersten daaropvolgenden 
dag, welke geen wettelijke feestdag noch daar
mede gelijkgestelde dag is. 

Art. 229k. Alle regtsvorderingen tegen de 
in deze Afdeeling vermelde uitgevers van pa
pier, of tegen hen, die buiten den oorspronke
lijken uitgever het papier in betaling hebben 
gegeven, verjaart door tijdsverloop van zes 
maanden, te rekenen van den dag der oorspron
kelijke uitgifte. 

De in het vorig lid bedoelde verjaring kan 
niet worden ingeroepen door den uitgever, 
indien of voor zoover hij geen fonds heeft be
zorgd noch door den uitgever of door hen, die 
buiten den oorspronkelijken uitgever het papier 
in betaling hebben gegeven, voor zoover ze 
zich ongeregtvaardigd zouden hebben verrijkt ; 
alles onverminderd het bepaalde in art. 2004 
van het Burgerlijk Wetboek. 
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Op de in dit a rtikel genoemde verjaringen is 
het tweede lid van art. 229a van toepassing. 

Art. II. Gedurende de eerste zes maanden 
na het in werking treden dezer wet, zullen de 
bepalingen van de Afdeelingen 1- 10 van den 
zevenden Titel van het eerste Boek van het 
Wetboek van K oophandel ook gelden voor 
ti,tels, die na het in werking treden van deze 
wet zijn tiit~egeven, doch die, overigens vol
doende aan cte ve.-eischten van artikel 178 van 
dat Wetboek, niet inhouden de benaming 
,,eh,èque" of de plaats van uitgifte. 

Art. lII. l. In artikel 4, 2°., van het Wet
boek van K oophandel worden de woorden "tot 
den wisselhandel" vervangen door: ,,tot wissels 
en chèq ues". 

2. Aan art. 303 van het Wetboek van Bur
gerlijke Rechtsvordering wordt en tweede lid 
toegevoegd, luidende: 

Gelijk verlof ka.n verleend worden aan den 
bouder van eene chèque, waa,van de non-be
taling door protest of daarmede gelijkstaande 
verklaring is vastgesteld, op de roerende goe
deren van den t rekker en de endossanten. 

3. In a r·tikel 586, 1°., var het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering worden achter de 
woorden "eenen wisselbrief" ingevoegd de 
woorden: ,,of eene chèqne". 

4. árt. 32; 30°., der Zegelwet 1917, zooals 
dit nummer is va tgesteld bij de Wet van 
25 Juli 1932 (Staatsblad n°. 405) wordt gelezen 
,i,Js volgt: 

,,de gedagteekende en onderteekende ver
klaringen van weigering van acceptatie of van 
betaling, ingevolge artikel 143d in verband 
met arti kei 17 6 of ingevolge artikel 217 van 
het Wetboek van K oophandel door de betrok
kenen op wisselbrieven en ander handelspapier 
gesteld". 

5. In artikel 36 van de Gelei chieterswet 
worden de woorden : ,, uit een wisselbrief of eene 
promesse aan order worden aangesproken, het 
bij artikel 116" vervangen door de woorden : 
uit een wisselbrief, een promesse aan order of 

~en chèque worden aangesproken, het bij a~: 
tikel 116 in verband met artikel 176 en b1J 
a rt ikel 199". 

6. H et vierde lid van artikel 169 van het 
Wetboek van Koophandel, zooals dat artikel 
luidt na de daarin bij de wet van 25 Juli 1932 
(Staatsblad no. 405) gebrachte wijziging wordt 
gelezen als volgt : 

"De in het eerste lid bedoelde verjaring kan 
niet worden ingeroepen door den acceptant, 
indien of voor zoover h\j fonds heeft ontva!lo-en 
of zich ongerechtvaardigd zou hebben vernJkt; 
evenmin kan de in het tweede en derde lid be
doelde verjaring worden ingeroepen door den 
trekker, indien of voor zoover hij geen fonds 
heeft bezorgd noch door den trekker of de en
dossanten, die zich ongerechtvaardigd zouden 
hebben verrijkt; a lles onverminderd het be
paalde in artikel 2004 van het Burgerlijk Wet
boek". 

7. Aan art. 170 van het Wetboek van Koop
handel, zooals dat artikel luidt na de daarin 
bij de wet van 25 Juli 1932 (Staatsblad n°. 405) 
gebrachte w\jzigiug wordt een tweede lid toe
gevoegd, luidende : 

"In afwijking van de artt. 2024 en 2025 van 
het Burgerlijk Wetboek loopen de verjaringen, 
waarvan in het vorig artikel gehandeld wordt 

tegen de minderjarigen en tegen degenen, die 
onder curateele staan, a lsmede tusschen echt
genooten, onverminderd het verbaal van min
derjarigen en onder curateele gestelden op hunne 
voogden of curators." 

8. Art. 171a van het Wetboek van Koop
handel, zooals dat artikel luidt na de daarin 
bij de wet van 25 Juli 1932 (Staatsblad n°. 405) 
gebrachte wijziging wordt gelezen : 

"Als wettelijke feestdag in den zin van deze 
Afdeeling wordt beschouwd de Zondag, de 

ieuwjaarsdag, de Christelijke tweede Pa-asch
en Pinksterdagen, de beide K erstdagen, de 
H emelvaartsdag en de verjaardag des Konings. " 

9. In het vierde lid van artikel 21 der Bank
wet 1919 worden de woorden : ,,artt. 227-229" 
vervangen door: ,,artt. 227i- 227k". 

Art. IV. Deze wet treedt in werking op een 
nader door Ons te bepalen tijdstip. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den l 7den 

November 1933. 
vVILHELMI A. 

De M inister van Justitie, van Scha ik. 
De Minister van Financièn, 0 ud. 

s. 614. 

De M inister van Buitenlandsche Zaken, 
d e G ra eff. 

(Uitgeg. 24 Nov. 1933.) 

17 N oven,ber 1933. WET, houdende natura-
1 isatie van H. B ennann en 19 anderen. 

Wij WILHELM! A, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot natura] isatie van 
R erinann B erniann en 19 anderen, die aan 
Ons het verzoek daartoe hebben gedaan, met 
overl egging - wat betreft de in artikel 2 ge
noemden voor zooveel doenlij k - van de be
wijsstukken, bedoeld in artikel 3 der wet van 
12 December 1892 (Staatsblad N°. 268) , op 
het Nederlanderschap en het ing zetenschap, 
laatstelijk gewijzigd bij de wet van 31 Decem
ber 1920 (Staatsblad O

• 955); 
Zoo is het, dat Wij , den Raad van tate, enz. 
Art. l. De hoedanigheid van Nederlander 

wordt bij deze verleend aan : 
1°. H er,nann B e,·ntann, geboren te Rotter

d.ani (Zuidholland) den 31 December 1897, 
koopman, wonende te Rotterdam, provincie 
Zuidholland; 

2°. lVilheln,ine Anna Browne, geboren te 
's -Graven.hage (Zuidhollarui) den 29 Septem
ber 1906, zonder beroep, wonende te 's-Gra,
venhage, provincie Z1iidholland; 

3°. Hans Walter 81,ki , geboren te B erlijn 
( Pruisen) den 12 December 1889, koopman, 
wonende te Am.steràam,, provincie Noordhol • 
landi ; 

4°. Wilheln, Adalbert van Dielen, geboren 
te En,nitn·ik (Pruisen) den 10 Juli 1901, kan
toorbediende, wonende te Entnierik (Pruisen); 

5°. Franz J osef H ubert Gerards, geboren te 
Alsdorf ( Pruisen) den 21 Maart 1891, mijn
werker, wonende te Alsdorf (Pruisen); 

6°. I(äroly Vilnios Frigijes Gludovácz, ge
boren te Budapest (H ongarije) den 8 Januari 
1910, zonder beroep, wonende te Groningen, 
provincie Groningen; 

7°. Cm·t Ulrich Gross, geboren te G1·eifen-
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berg (Pruisen) den. 3 Aug ustus 1890, werk
zaam in de cultures, wonende te 11-f alabar
P engalengan (N ede,·landsch-l nd.ië}; 

8 °. J o hannes J aco bw; Fridericus H er,·,nann, 
geboren te 's-Gravenhage (Zuidholland) den 
J 1 Maart 1905, bakker, wonende te 's-Graven
lwge, provincie Zuidholland; 

9°. Grailus Hub ertw; H oning, geboren te 
F:1n,nerik ( Pruisen) den 31 Augustus 1862, 
koopman, wonende te E,nrnerik ( Pruisen); 

10°. H en,·icus Cornel ius Janssen, geboren 
te Arendonck ( B elgië) den 10 April 1893, 
s igarenmaker, wonende te R eusel, provinc ie 
:V oordbrabant; 

11 °. F1·iedrich J a,·l, geboren te Dornbach
W eenen (Oostenrijk) den 14 Januari 1892, 
planter, wonende te Rantau Prapat (Neder
landsch-h1dië} ; 

12°. Elisabeth Maria L arners, geboren te 
l' elbert ( Pruisen) den 4 October 1895, fa. 
brieksarbeidster, wonende te V elb e,·t ( Prui
:,wn); 

13°. Johann Loehle, geboren te M indel
hei1n (Beie,·en) den 12 Februari 1903 , kleer
maker, wonende te 's- G1·avenhage, provincie 
Zuidholland; 

14°. Paiil Oska1· Maye1·, geboren te Kiel 
( Pntisen) den 5 Maart 1900, opzichter, wo
nende te Soerabaia ( N ede1·landsch-lndië); 

15°. Ge01·ges Fmnçois .J oseph Ghislain 
Noël, geboren te lx,elles (België) den 19 Juli 
1885, koopman, wonende te Roer,nond, pro
vincie Li?nburg; 

16°. Ma1·ia Agnes O/fe,-,nann, weduwe van 
Antonius Leoncirdus W erts, geboren te Ruhr
be,·g ( P1'Uisen) den 2 April 1879, zonder be
roep, wonende te Düren (Pruisen); 

17°. F,·anz 1'heodo,· Pall enberg, geboren te 
l( eulen ( Pruisen) den 7 Juli 1885, glassnijder, 
wonende te 's-Gravenhage, provincie Z uidhol
land; 

18°. Ka,·l W -alter 1'heodor Schä//er, gebo
ren te Hannover (P ,·uisen) den 12 December 
1899, stationsrestaurateur, wonende te Hil ver
.m,n, provincie Noordholland. 

2. Met afwijking van het bepaalde bij ar
t ikel 3, vierde lid, onder 3° ., der wet van 12 
December 1892 {Staat.sblail N°. 268), op het 
Nederlanderscha p en het ingezetenschap, laat
stelijk gewijzi gd bij de wet van 31 December 
1920 (Staatsb l·ad N°. 955) , wordt bij deze de 
hoedanigheid van Nederl ander verleend aan: 

1°. W ilhel,n J oseph Ca,·l Eichho// , geboren 
te L eiden (Zuidholland) den 3 September 
1894, filmregisseur, wonende te A.1nsterda1n , 
provincie N 001•dholland; 

2°. Antonius Franciscu• J ohannes H eubach, 
geboren te Enschede ( Ove,·ijssel) den 30 Mei 
1899, t immerman, wonende te Enschede, pro
v incie Overijssel. 

3. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten P aleize het Loo, den 17den 
ovember 1933. 

WILHELMINA. 
De Ministe1· van J ·us titie, Van S cha i k . 

(Uitgey. 24 November 1933.) 

s. 615. 

17 N ove,nber 1933. WET, houdende natura
] isatie van L. B lach en 20 anderen. 

Wij WILHELMINA, enz .. .. doen te weten: 
Alwo \Vij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot natura! isatie van L eo 
Blach en 20 anderen, die aan Ons het verzoek 
daartoe hebben gedaan, met overlegging -
wat betreft de in artikel 2 genoemde voor 
zooveel doenlijk - van de bewijsstukken, be
doeld in artikel 3 der wet van 12 D ecember 
1892 (Staatsblad N °. 268) , op het Nederlan
derschap en het ingezetenschap, laatstelijk ge
wijzigd bij de wet van 31 December 1920 
(Staatsblad 0

• 955); 
Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van Nederlander 

wordt bij deze verleend aan: 
1°. L eo Blach, geboren te Wiesbaden ( Prui

sen) den 12 J anuari 1877, scheikundige, wo
nende te K oog aan de Zaan, provincie Noord
holl-and ; 

2°. Paul M ichael L eo Julius Dreissen, ge
boren te Vohwinkel (Pruisen) den 2 Novem
ber 1893, muziekleeraar, wonende te Maas
tricht, provincie Li,nburg ; 

3°. A chiel F erman.s, geboren te Baevegem 
(B elgië) den 28 November 1882, garagehou
der , wonende te A,nstenrade, provincie Li,n
bu,·g; 

4°. Juliw; Gundel/inger, geboren te Alt
d01·/ ( 13aden) den 24 Augustus 1893, paarden
hande l aar, wonende te Al,nelo , provincie Ove'r
·ijssel ; 

5°. Friedrich T,eopold J akob Jordan, ge
boren te Zürich (Zwitse..Zand) den 4 Mei 1905, 
arts, wonende te Utrecht, provir"c ie Utrecht; 

6°. Anna Lucia Elisabeth J üngst, geboren 
te Gros.s-L ichter/elde ( Pruisen) den 28 F e
bruari 1911 , zonder beroep, wonende te 
llrnhe,n, provincie Gelderland; 

7°. F,·itz Kau/rnann, geboren te Burtscheid 
( Pniisen) den 20 Februari 1896, koopman, 
wonende te 's-Gravenhage, prov incie Z uidhol 
land ; 

8°. Stefan K oss, geboren te Graz ( Oosten-
1·ijk) den 6 J anuari 1889, oberkellner, wonen
de te 's -Gravenhage, provincie Zuidholland; 

9° . Victo,· J ohann Krout, geboren te La,i
ren sberg (PIT'tûsen ) den 10 Maart 1895, kan
toorbediende, wonende te Vaals, provincie 
Li,nburg; 

10°. Edouar,d Philo1nin L eenaert, geboren 
te St. Truiden (B elgië} den 21 September 
1897, kellner, wonende te 's-Graven hage, pro
vincie Zuidholland; 

11 °. Joseph Franzis k,i,S Lodens tijn, geboren 
te Dusseldorp ( Pruisen) den 6 Maart 1901 , 
beoefenaar van de voordrachtkunst, wonende 
te Dusseldo1·p ( Pruisen.); 

12°. Richa1·d B ernhard Georg Lohmann, 
geboren te l.Ieilbronn ( W urt,e,nberg) den 3 
Juni 1883, werkzaam bij het bankwezen, wo
nende, te Rotterdarn, provincie Zuidholland; 

13° . H endrik Lügtenaar, geboren te Gross-
1·inge (P1"ltisen) den 4 Mei 1896, landbouwer, 
wonende te Kl ein R inge (Pruisen); 

14°. S igrnund Mayer-Wolf, geboren te M in
golshei1n (Baden) den 3 November 1884, 
koopman, wonende te Wasse11aar, provincie 
Zuidliolland; 
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15°. Ja11 n M enninga, geboren te lVymeer 
( Pruisen) den 8 October 1900, landbouwer, 
wonende te K ·irchborgu11i ( Pruisen); 

16°. Wilhelm Merkelbach, geboren te Sche1·
penseel ( P1·1tisen) den 27 ovember 1896, 
mijnwerke1·. wonende te Scherpenseel ( Prui
srn) ; 

17° . .Josephina Nadenau, geboren te Maas
tricht ( Limbi11·u) den 10 April 1897, onderwij
zeres, wonende te Maast,·icht , provincie Li111.
bur(J ; 

18°. H em ·iette Wilhelmina Baronesse thoe 
Schwartzenberu en H ohenlansberu, weduwe 
van Hub e,·t Alexander Maurits T emminck, 
geboren te lleetuu,11, gemeente Af enaldmnar 
deel (J?,·ieslancl) den 9 November 1874, zonder 
beroep, wonende te Wassenaar, provincie Zuid
hollanrl; 

19°. Geert 1'allen, geboren te Emlichhei111 
( Prui~en) den 9 Juni 1890, landbouwer, wo
nende te Laar ( Pruisen); 

20°. Lucia Anna Giulia Maria Wilde, ge
boren te Genua ( I talië) den 2 Juli 1889, zon
der beroep, wonende te Verviers (B eluië). 

2. Met uitbreiding van het bepaalde bij 
artikel 6 der Wet van 12 December 1892 
(Staatsblad N°. 268), op het eder lande r
schap en het ingezetenschap, laatstelijk gewij 
zigd bij de wet van 31 December 1920 (Staats
blacl N°. 955) , wordt bij deze de hoedanigheid 
van ederlander verleend aan Alfred Ji"ri e
drith Dreissrn, geboren te J ena (Thurinuen ) 
den 12 Maart 1912, volontair in het bloemis
terijvak, wonende te Maastricht, provincie 
Limburg . 

3. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevel en, enz. ; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 17den 

November 1933. 
WILHELM! A. 

De M·in:i.,ter van J ustitie; Va n S c h a i k. 
(Uitg eg. 24 November 1933.) 

s. 616. 

o ·embe1· 1933. BESLUIT, houdende wij 
zigi 1g van het Internationaal Postbesluit 
193'J (Staatsblad n°. 263). 

w;: WILHELMI A, enz. ; 
Cverwegende, dat het wenschelijk is om 

wijziging te brengen in het Internationaal 
Post':ie luit 1930 (Staatsblad n°. 263) , zooals 
dit hiatstelijk is gewijzigd bij Ons besluit van 
den 15den Juni 1933 (Staatsblad n°. 327); 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van den 13 Ootober 
1933, n°. 3, Hoofdbestuur der Posterijen, Te
l eg• afie en Telefonie; 

I en Raad van State gehoord (advies van 
de 31 0 tober 1933, n°. 29); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van den 14 November 1933, 
n°. 2, Hoofd be tuur der Posterijen, Telegrafie 
en Telefonie; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen als volgt: 
Art. I. 1. H et vermelde in artikel 17, 2e 

lid onder b van het Internationaal Postbesl uit 
1930 (Staatsblad n°. 263) wordt aangevuld 
met: 

"boven 10 kg tot en met 1,5 kg ...... f 2.95 

boven 15 kg tot en met 20 kg ...... f 3.95." 
2. In het 3e lid onder b van hetzelfde ar

tikel wordt "f 0.45" gewijzigd in "f 0.50". 
Het vermelde in het 3e lid onder b wordt 
voorts aangevuld met: 

"boven 10 kg tot en met 15 kg .. .... f 0. 75 
boven 15 kg tot en met 20 kg ...... f 1.-." 

Art. II. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van den tweeden dag na dien der dag
teekening van het Staatsblad, waarin het is 
geplaatst. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsblad geplaatst en in afschrift aan 
den Raad van State medegedeeld zal worden. 

Het Loo, den 17den November 1933. 
WILHELMINA. 

De Minister van B innenlandsche Zaken, 
J . A. de W i I d e. 

( Uitgeg. 1 December 1933.) 

s. 617. 

18 November l!l33 . BESLUIT tot na<lcre 
wijziging van het Koninkl i,ik besluit van 
15 April 1920 (Staatsblad n°. 184), laatste
lijk gewijzigd bij Koninkliik besluit van 
10 October 1931 (Staatsblad n°. 417), 
houdende regeling van de wjjze, waarop 
de in artikel 3 der wet van 27 • ovem bcr 
1919 (Staatsblad n°. 786) bedoelde rijks
daalders, guldens en halve guldens buiten 
omloop worden gesteld. · 

Wi.i WILHELMINA, enz. ; 
Gelet op artikel 3 der wet van den 27sten 
ovember 1919 (,9taatsblod n°. 786) tot wijziging 

van de "Muntwet. 1901" en van de "Indische 
Muntwet 1912" ; 

Gezien Ons besluit van 15 April 1920 (Sta(l/ s
blad n°. 184), zooals dat is gewijzigd en aange
vuld bii Onze besluiten van 1 April l!J3l 
(8taatshlad n°. 145) en van 10 Octobcr 1931 
(Staatsblad n°. 417); 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financiiin en van Onzen Minister van Staat, 
Minister van Koloniën van 26 October 1933, 
Afdeeling Generale Thesaurie en van 26 Oc
tober 1933, 2de Afdeeling, nos. 141 en 14 ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
7 ovember 1933, n°. 44); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 14 ovember 1933, Af. 
deeling Generale Thesaurie, n°. 121 en VA,n 
9 ovem ber 1933, 2de Afdeeling, n°. 17 ; 

Den Volksraad gehoord ; 
Hebben goedgevonden en verstaan te 

bepalen als volgt : 
Art. 1. Artikel 2 van Ons besluit van 15 

April 1920 (Staatsblad 11° . 184), zooals dat bii 
Onze besluiten van 1 April 1931 (Staatsblad 
n°. 145) en van 10 October 1931 (Staotsblad 
11°. 417) is gewijzigd en aangevuld, wordt nader 
gelezen als volgt : 

,,De in het vorig artikel bedoelde rijksdaal
,,ders, guldens en halve guldens zullen onder
,,scheidenlijk in Nederland, in Nederk,ndRch
,, lndië, in Suriname en in Curaçao tot elk be
,,drag kunnen ingewisseld worden, in Neder
,,land gedurende drie maanden, in Nederlandsch
"Indië, Suriname en Curaçao gedurende zes 
,,maanden na het tjidstip, dat volgens het be
,,paalde in artikel 1 is vastgesteld . Deze in-
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" wisseling &eschiedt in Neàerland aan door 
"Onzen Mimster van Financiën aan te wijzen 
"kantoren, en in Neàerla,ndsch-Indië, Suriname 
,,en Curaçao bij daartoe ·door d en Gouverneur
"Generaal of den Gouverneur aan te wijzen 
,,kantoren, lands- en andere kassen. 

Voor Neilerland kan Onze Minister van Fi- · 
,,nanciën, voor Nederla,n,d,sch-Indië de Gouver
"neur-Generaal en voor Siiriname en Ciiraçao 
,,de betrokken Gouverneur de hierboven ge
"noemde termijnen verlen!);en - zoo noodig 
"alleen voor bepaalde d eelen van het onder 
,,hun bestuur staand gebied - dan wel de ge
,,legenheid tot inwisseling opnieuw openstellen" . 

2. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na dien der dagteekening 
van het Staatsbla,d, waarin het is geplaatst. 

Onze Ministers van Financiën en van Ko
loniën, zij n, ieder voor zooveel hem betreft, 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State. 

Het Loo, den 18den November 1933. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, 0 ud. 
De llfinister van Staat, Minister van Koloniën, 

H . Co 1 (in. 
(Uitge,g. 28 Nov. 1933.) 

s. 618. 

20 Nove1nbe1· 1933. BESLUIT tot uitvoering 
van artikel 2 der Uienuitvoerwet 1930 
(Staatsblad n°. 294), welke is aangevuld 
bij de wet van 7 Augustus 1933 (Staats
blad n°. 433). 

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

Economische Zaken van 22 September 1933, 
Directie van den Landbouw, n°. 10935, IVde 
Afdeeling; 

Gelet op artikel 2 der Uienuitvoenvet 1930, 
aangevuld bij de wet van 7 Augustus 1933 
(Staatsblad n°. 433) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
7 November 1933, n°. 40) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden M inister van 16 November 1933, Di
rectie van den Landbouw, n°. 13293, IVde af
deel i ng Letter H ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. 1. Hetgeen bepaald is onder A in ar

t ikel 1 van het besluit van 22 October 1932, 
n°. 21 (Staatsblad n°. 511), word t gelezen : 

de uien moeten: 
1. gezond zijn; 
2. rijp zijn; 
3. droog zijn; 
4. behoorlijk afgestaart zijn; 
5. behoorlijk vrij van grond zijn; 
6. per verpakkingseenheid gel ijkkleurig en 

gelijksoortig zijn; 
7. vrij zijn van bout, van stok en van stijve 

of dubbele exemplaren; 
8. wat doorsnede betreft, voldoen aan 

eischen door Onzen met de zaken van den 
Landbouw belaste Minister gesteld; 

9. gesorteerd zijn volgens grootte-klassen, 
door Onzen voornoemden Min ister vastgesteld; 

10. voldoen aan andere bijzondere voor-

schriften, voor zoovool noodig door 0nzen 
voornoemden Minister vastgesteld. 

2. Dit besluit treedt in werking met ingaug 
van den tweeden dag na dien der afkondiging. 

Onze Minister van Economische Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, .het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan afschri ft zal worden gezonden aan 
den R aad van State en aan de Algemeene 
Rekenkamer. 

H et Loo, den 20sten November 1933. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken. 
T . J. Vers chuur. 

( Uitgeg. 15 D ecevibe1· 1933. ) 

s. 619. 

20 November 1933. BESLUIT tot schorsîng 
van het besluit van den raad der gemeente 
Doornspijk van 1 September 1933, strek
kende tot benoeming van een waarnemend 
wethouder. 

Geschorst tot 1 April 1934. 

s. 620. 

20 November 1933. BESLUIT tot wijziging van 
het Reisbesluit 1916, zooals dat laatstelijk 
is gewijzigd bij Koninklijk besluit van 
26 Juli 1932 (Staatsblad n°. 406). 

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

Financiën van 18 October 1933, n°. 125, Gene• 
rale Thesaurie ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
31 October 1933, n°. 34); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 15 November 1933, 
no. 57, Generale Thesaurie; 

Hepben goedgevonden en verstaan: 
Met ingang van 1 Januari 1934 te bepalen 
als volgt: 
Art. 1. In artikel 2 van het Reisbeslnit, zoo

als dat laatstel ijk is gewijzigd biJ Koninklijk be
sluit van 26 Juli 1932 (Staalsblad n°. 406), 
wordt '!an de slotzinsnede der TWEEDE 
KLASSE toegevoegd : ,, met dien verstande, dat 
de voorzitters, leden en secretarissen van die 
commissiën, zoomede hunne plaatsvervangers 
en de aan die commissiën toegevoegde deskun 
digen, die volgens hun ambt in een lagere klasse 
zijn gerangschikt dan de co=issiën als zoo
danig, volgens de lagere klasse declareeren''. 

2. In artikel 11 van Ons voormeld besluit 
vervalt het 3e lid. 

H et 4• lid wordt 3° li d ; na rlit 3c lid worden 
de twee volgende nieuwe leden in~evoegd : 

,,De hoofden van de Departementen van al
gemeen bestuur zijn bevoegd, in plaats van ,de 
in de punten 10, 2° en 6° van dit ar t ikel ge
noemde bedragen, voor bepaalde groepen van 
landsdienaren lagere bedragen vast te stellen· 

Zij zijn eveneens bevoegd met medewerking 
van Onzen Minister van Financiën, in plaats 
van de in het eerste lid genoemde, naar het 
aantal afgelegde kilometers berekende vergoe
dingen , een vast bedrag per jaar toe te kennen." 

Ons besluit van 26 Juli 1922 (Staatsblad 
no. 467) vervalt. 

3. Artikel 13 van Ons voormeld besluit wordt 
gelezen als volgt : 
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,,Bij de toepassing van de artikelen 11 en 12, 
l • lid, geschiedt d e berekening van het aantal 
kilómeters naar den afstand volgens den kort
st.en voor het vervoermiddel bruikbaren weg. 
Indien het aantal gedeclareerde kilometers 
grooter is, behoort deze afwijking op de de
claratie te worden toegelicht." 

4. Het 3• lid van artikel 14 van Ons voor
meld besluit wordt gelezen als volgt: 

"Indien eene reis om 7 uur des voormiddags 
of later aanvangt en denzelfden dag, doch niet 
na 18 uur eindigt, worden naar gelang van den 
duur der reis de volgende vergoedingen toe
gekend: 

Voor een e 
reis van : i 1 kl. 3• kl. 14• kl. 15• kl. 

4 uur .. f 1.- f 0.90 f 0.75 1 f 0.60 f 0.50 
5 1.20 1.10 0.90 0.70 0.60 
6 1.40 1.30 1.05 0.80 0.70 
7 1.60 1.50 1.20 0.90 0.80 
8 1.80 1.70 1.40 1.05 0.90 
9 2.- 1.90 1 1.60 1.20 1.-

10 2.25 2.10 1 1.80 1.35 1.10 
11 2.50 2.25 1 2.- 1.50 1.25 

Overgangsbepaling. 

5. Alle op het tijdstip van inwerkingtreding 
van dit besluit van kracht zij nde afzonderlijke 
regelingen, als bedoeld in Ons besluit van 
26 Juli 1922 (Staatsblad n°. 467), voor zoover 
deze de strekking hebben in stede van een ver
goeding per kilometer een vast bedrag per jaar 
toe te kennen, vervallen. 

Onze Ministers zijn, ieder voor zooveel hem 
aangaat, belast met de uitvoering van dit be
sluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State. 

Het Loo, den 20sten November 1933. 

s. 621. 

WILHELMINA. 
De Minister van F inanciën, 0 u cl. 

(Uitgeg . 28 Nov. 1933.) 

22 November 1933. BESLUIT, waarbij met 
toepassing van a rtikel 24 der Com_ptabili
teitswet 1927 (Staatsblail n°. 259) restan
ten op enkele artikelen van het VIde 
Hoofdstuk der Rijksbegrooting voor het 
dienstjaar 1932 worden toegevoegd aan 
overeenkomstige artikelen van het VIde 
Hoofdstuk der Rijksbegrooting voor het 
dienstj aar 1933. 

s. 622. 

22 Novemb.e,· 1933. BESLUIT tot regeling 
van den herijk der maten en gewichten in 
1934 en 1935. 

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

Economische Zaken van 19 September 1933, 
n°. 22774 J .A., Afdeeling Handel en Nijver
he id; 

Gelet op artikel 15, tweede lid , letter a, 
der Wet van 7 April 1869 (Staatsblad n°. 
57), waarvan de gewijzigde tekst is bekend-

gemaakt bij Koninklijk Besluit van 29 No
vember 1874, (StaatsbllUl n°. 143); 

Den Raad van State gehoord (advies van 7 
November 1933, n°. 39); 

Gezien het nader rapport ·van Onzen Minis
ter van Economische Zaken va n 17 November 
1933, n°. 29966 J.A., Afdeeling H andel en 
Nijverheid; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
1 °. de maten en gewichten moeten in het 

jaar 1934 of 1935 worden onderworpen aan 
den herijk, bedoeld bij artikel 15, tweede lid, 
letter a, der bovengenoemde wet; 

2°. de herijk heeft plaats binnen het tijd
vak van 1 J anuari 1934 tot en met 30 Sep
tember 1935 ; 

3°. aan Gedeputeerde Staten der provin
ciën wor,dt opgedragen de data te bepalen, 
waa,:op de herijk voor elke gemeente binnen 
het onder 2° genoemde tijdvak zal geschieden; 

4°. het merk der goedkeuring, dat in 1932 
en 1933 bij den ijk en den herijk der maten 
en gewichten is gebezigd, is geldig tot en met 
30 September 1935. 

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

Het Loo, den 22sten November 1933. 
WILHELMINA. 

De Minis ter van Economische Zaken, 
T. J. Vers c hu u r. 

( Uitgeg. 1 Dece,nber 1933.) 

s. 623. 

23 November 1933. BESLUIT tot bepaling 
van het tijdstip van inwerkingtreding van 
de wetten van 17 November 1933 (Staats
bladen n°. 601 tot en met 606), betrekke
lijk de nieuwe vaststelling van rechtsge
bied en zetels van de rechtbanken en 
kantongerechten. 

l nwe,·kingt.-eding 1 Januari 1934. 

s. 624. 

23 November 1933. BESLUIT, houdende 
aanwijzing van het sanatorium "Rust
oord", te Beilen, staande onder het be
stuur van de stichting "Beileroord", als 
eene inrichting, die niet als gesticht voor 
krankzinnigen wordt beschouwd, ook wan
neer daarin meer dan twee krankzinnigen 
worden verpleegd. 

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

Binnenlaudsche Zaken, van 18 November 
1933, n°. 10394, afd. A; 

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

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. 1. Het sanatorium " Rustoord", te 

B eilen, tot stand gekomen overeenkomstig de 
door het bestuur van de stichting "Beiler
oord" , overgelegde hiekeningen, en daarbij 
gegeven beschrijving, wordt onder de voor-
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waarden, vermeld in de volgende artikelen, 
aangewezen als eene inrich t ing, die niet a ls 
gesticht voor krankzinnigen wordt beschouwd, 
ook wanneer daar in meer dan twee krankzin
nigen worden verpl eegd. 

Wij behouden Ons voor deze voorwaarden, 
· wanneer dit noodig blijkt, aan te vu ll en of 

te wijzi gen. 
2. In de inrichting mogen niet meer dan 

12 mannen en 22 vrouwen verpleegd worden. 
3. Zonder toestemming van Onzen Minister 

,·an Binnenlandsche Zaken worden op het ter
re in van de inrichting geen opstallen opge
richt, tenzij overeenkomstig de teekeningen en 
beschrijving bedoeld in artikel 1, en wordt 
niet aan derden de besch ikking over een ig 
deel van dit terrein gegeven. 

4. Zonde.r toestemming van Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken worden in de ge
bouwen, de rioleering en verdere inrichtingen 
op het terre in van de inrichting, zoomede in 
de omheining van de tuinen geen veranderingen 
aa ngebracht, welke ten gevolge zouden heb
ben, dat de inrichting niet meer geheel over
eenstemt met de teekeningen en beschrij ving, 
bedoeld in artike l 1. 

5. In elk voor meer dan één verpleegde be
stemd slaapvertrek wordt op een duide lij k 
zichtbare pi aats aangegeven het aantal per
sonen, waarvoor het vertrek bestemd is . 

6. Van elke opneming, ontslag of overlij 
den van een verplèegde wordt binnen twee 
weken eene schriftelijke kennisgevi ng gezon
den aan den inspecteur, die door Onzen Mi 
nister van Binnenlandsche Zaken is belast 
met het toezicht op het sanatorium " Rust
oord". 

7. De voorziening in den genees kundigen 
dienst geschiedt ten genoegen van Onzen Mi
nister van Binnenlandsche Zaken. 

8. 1. Tot de inrichting wordt te a ll en tijde 
vrij e toegang verleend aan den inspecteur , be
last met het toezicht op het sanatorium "Rust
oord". 

2. Het bestuur , de geneeskundigen, ver
bonden aan de inrichting, benevens het overige 
a ldaar werkzame personeel , geven den inspec
teur de door hem ver! angde inlichtingen . 

3. De geneeskundi gen, verbonden aan de 
inrichting, maken regelmatig ten aanzien van 
de verp leegden, aan hunne behandeling toe
vertrouwd, nauwkeurige aanteekeningen. we lke 
een duidel ijk beeld geven van de voorgesch ie
denis, zoomede van den toestand van de ver
pleegden in I ichamelijk, geeste lij k en maat
schappelijk opz icht van de wijzigingen , we lke 
deze toestand onde'rgaat, van bijzondere voor
vall en en van hetgeen in het be lang de r ver
pleegden wordt gEl:daan ; uit deze aanteekenin
gen moet voorts nu en dan blijken of'voort-
7.,etting van de verpleging in de inrichting nog 
noodzakelij k of wenschelijk is. Zij worden na 
het onts lag of overlijden van den verpleegde 
zorgvuldig bewaard gedurende een door On
zen Minister van Binnenlandsche Zaken te 
bepalen termijn. Van deze aanteekeningen 
wordt aan den inspecteur op zijn verlangen 
i11zage gegeven. 

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

5. Een _verpleegde wordt ontslagen : 
a. op eigen verzoek of op dat van een der 

ouders of van den voogd, ingeva l de verpleeg
de staat onder ouderlijke macht of voogdij ; 

b. op schri ftelijke verklaring van den ge
neeskundige, of zoo er meer zijn van den 
eersten geneeskund ige, dat zijne verpleg ing 
in de inrichting niet langer noodzakelijk of 
wenschelijk is; 

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

schr iften, welke door Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken ten aanzien van het 
bepaalde in dit artikel mochten worden ge
geven. 

9. Het bestuur draagt zorg, dat een af
schrift van dit besluit en van de Ministerieele 
beschikkingen, bedoeld in de artikelen 3, 4, 7 
en 8, zoomede eene copie van de teekeningen 
en beschrijving, bedoeld in artikel 1, aanwe
zig zij n in de inrichting en daar den inspec
telll' te allen tijde op verlangen ter inzage 
worden voorgelegd. · 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoer ing van di t besluit, dat 
in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 23sten November 1933. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
J. A. d e W i I d e. 

(Uitgeg. 8 Dece1nbe1· 1933.) 

s. 625. 

23 November 1933. BESLUIT houdende be
paling van den datum van inwerking 
treding van de ar tikelen 1 en 2 der wet 
van 25 Juni 1929, Staatsblad n°. 361, 
en van den Gevangenismaatregel. 

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

Justitie van 18 November 1933, 2• Afdeeling 
A/3• Afdeeling A, n°. 814 ; 

Gelet op artikel 8 der wet van 25 Juni 1929, 
Staatsblad n°. 361, houdende n adere voor
zieningen betreffende de tenuitvoerlegging van 
gevangenisstraf, en op artikel 185 van den Ge
vangenismaatregel ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen, dat met ingang van 1 Januari 

1934 in werking treden: 
a. de artikelen l en 2 der wet van 25 Juni 

1929, Staatsblad n°. 361, houdende nadere voor
zieningen betreffende de tenuitvoerlegging van 
gevangenisstraf ; 

b. Ons besluit van 4 Mei 1932, Staatsblad 
no. 194, tot vaststelling van een nieuwen Ge
vangenismaatregel, gelij k dit is gewijzigd bij 
Ons besluit van 8 November 1933, Staatsblad 
n°. 583. 

Onze Minister van Justitie is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan de Alge
meene Rekenkamer. 

Het Loo, den 23sten November 1933. 
WILHELMINA. 

De Jfinister van Justitie, van Scha ik. 
( Uitgeg. l Dec. 1933. ) 
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s. 626. 

25 No·ve,nbe,· 1933, BESLUIT tot toepassing 
van artikel 9 van de L a nd bouw-Cris iswet 
1933 op crisisproducten. 

Wij WILHELMINA, enz, ; 
Op de voordracht van Onzen Ministe r van 

Economische Zaken van den 17den October 
1933, n°. 16001, Dirnctie van den Landbouw, 
Afdeel ing II; 

Gezien art ike l 9 van de Landbouw-Cri siswet 
1933; 

Gehoord de Centrale Comm issie, bedoeld in 
artikel 27 van de L a ndbouw-Crisiswet 193 3 
(advies van den 26sten October 1933 , n°. 91); 

Gehoord den R aad van State (advies van 
den 14den November 1933, n°, 34); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van den 22sten November 
1933, n°. 16797, Directie van den L andbouw, 
Afdeeling II; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
Art. 1. Dit bes! uit verstaat onder: 
1 °. ,,Onze Minister" : de met de zaken van 

den Landbouw belaste Minister ; 
2°. ,,Cr isisproduct": elk cr isisproduct in 

den zin van artikel 1 van de Landbouw
Crisiswet 1933; 

3°. ,,Nacht": de t ijd van zonsondergang 
tot 1 uur na zonsopgang; 

4° . ,,Overdag": de tijd van 1 uur na zons
opgang tot zonsondergang. 

2. Voor de t ijdvakken, aanvangende met 
ingang van nader door Ons te bepalen dagen, 
welke ten aanzien van verschil lende crisis
producten versch ill end kunnen zijn, en e in
digende met ingang van den l sten J anuari 
1935 , is het gedu t·ende den nacht vervoeren 
van crisi sproducten binnen de gemeente Baarl e
Nassau en binnen door Onzen Minister aan te 
wijzen distri cten van dat deel van het grond
gebied des Rijks, hetwelk ligt tusschen de 
naar aanlei ding van art. 177 der Al gemeene 
Wet van 26 Augustus 1822 (Staatsblad n° , 
38) vastgestelde linie en het vreemd g rond
gebied aan de landzijde slech ts toegestaan, in
dien het gesch iedt per spoortre in of per vaar
tui g, hetwelk onder douaneverband vaart. 

3. Voor de in het vorig a rtikel bedoelde 
t ijdvakken is het overdag vervoeren van cr is is
producten binnen de in het vorig artikel aan
gewezen dee len van het grondgebied des Rijks 
slechts toegestaan, indien het vervoeren ge
dekt is doo t' een vervoerdocument, a fgegeven 
overeenkomstig door Onzen Minister te steil en 
regelen. 

4, T en aanz ien van haver, voor menschelijk 
verbruik gesch ikte rogge en van uit deze 
granen bereide derivaten, a lsmede ten aan
z ien van t.arwerneel , tarweb loem, sago, tap ioca , 
arrowroot en andere soorten zetmeel, verkre
gen op andere wijze dan uit granen of zaden, 
neemt het in de a rt ikelen 2 en 5 van di t be
slui t bedoelde tijdvak een aanvang met in
gang van den dag van het in werking treden 
van dit besluit. 

5, Voor de t ij dvakken, aanvangende met 
ingang van nader door Ons te bepalen dagen, 
welke ten aanz ien van versch ill ende cr isis
producten versch ill end kunnen zijn en e indi 
gende met ingang van den lsten Janua ri 1935 , 

is het in voorraad hebben van cr isisproducten 
in grootere hoeveelheden , maten of gewichten 
dan door Onzen Minister zijn vastgesteld , bin
nen de in artikel 2 van dit bes! uit aangewezen 
dee len van het grondgebied des Rijks, slechts 
toegestaan aan hem, die in het bezit is van 
oen of meer door Onzen Ministe r vastgestelde, 
registers of andere papieren, welke verschil 
lend kunnen zijn voor verschil lende crisisprn-
ducten. ' · 

6. Dit besluit, hetwelk kan worden aange
haald onder den tite l: ,,Cri sis-Vervoerbesluit 
1933" , treedt in werking met ingang van 
den tweeden dag na dien van zijn afkondi
gi ng , 

Onze Minister van Economische Zaken is 
be last met de uitvoer ing van dit besluit, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en in a fschrift zal worden gezonden aan den 
R aad van State, 

H et Loo, den 25sten November 1933, 
WILHELMINA. 

De Minister van E conomische Zaken, 
T. J , V e rs c huur. 

(Ui tgeg. 29 Dece,nber 1933,) 

s. 627. 

27 November 1933, BESLUIT tot wijziging 
en aanvu lling van het Ambtenarenregle
ment Rijks hoogere burgerscholen. 

Wij WILH ELMINA, enz, ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 11 
Augustus 1933, n°. 9461 III, a fdeeling Voor
bere idend Hooger en Middelbaar Onderwijs ; 

Overwegende, dat het wenschelij k is het 
Ambtenarenreglement Rijks hoogere burger 
schol en te wijzigen en aan te vull en ; 

Ge let op de artikelen 125 en 133, eerste lid , 
van de Ambtenarenwet 1929 en op art ikel 2, 
tweede li d, van het Algemeen R ij ksambte
naren reglement; 

Den Raad van State gehoord (advies van 14 
November 1933, n°. 24); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minis
ter voornoemd van 21 November 1933, n°, 
159 66, afdeel ing Voorbere idend Hooge r en 
Middel baar Onderwijs; 

H ebben goedgevonden en ve1·staan: 
te bepalen: 
Art. 1. In het Ambtena renreglement Rijks 

Hoogere Burgerschol en worden de wijzig ingen 
en aanvullingen aangebracht, in de artikelen 
II tot en met XI aangegeven, 

Art. II. Aan artikel 5 wordt een nieuw 
1 id toegevoegd, 1 uidende: 

4, Gehuwde vrouwen kunnen voor aanste l
ling tot ambtenaar slechts in aanmerking ko
men in de gevall en, bedoeld in het tweede lid 
va n artike l 68, H et derde li d van ai·tikel 68 
vindt overeenkomstige toepassing, 

Art. Ill, Artikel 32 wordt gelezen uls 
volgt: 

l, De ambtenaar is gehouden, de plichten 
uit zijn ambt voortv loeiende nauwgezet en 
ijverig te vervull en en zich te. gedragen , zoo
a ls een goed ambtenaar betaamt. 

2. Hij behoort zich te onthouden van het 
bezigen van vloeken en van ruwe o[ onzede
lijke taa l. 

3, H et is den ambte11aar verboden om in 
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dienst insignes of andere onder cheidingstee
kenen of in di en t uniformkleedingstukken te 
dragen. een en a nder voor zoover die niet van 
Regeeringswege zijn verstrekt of voorgeschre
ven of tot het dragen daarvan niet door 
Onzen Ministe r, Voorzi tter van den Raad van 
Ministers, verg unning is verleend. Dit ver
bod is n i t toepasselijk ten aanzien van vreem
de ord teekenen met Ons verlof aangenomen. 

'Ai·t. IV. A a n a rtikel 38 wordt een nieuw 
l id toegevoegd, luidende: 

3. Hij onthoudt zich van het uitst.iken of 
hijschen van andere dan nationale of oranje 
vlaggen. Uit het uiterlijk aanz ien van de 
ambts- of dienstwoning of van het daarbij be
hoorend erf mag niet bl ijken van de politieke 
gezindheid van den ambtenaar of zijn huis
genootcn. 

Art. V. Artikel 61, eerste lid, onder b, 
wordt gelezen a ls vo lgt: 

b. wanneer hem door de daartoe bevoegde 
macht het voornemen tot bestraffing met on
voorwaardelijk ontslag is te kennen gegeven 
of hem van de oplegging van deze straf mede
deeling is gedaan . 

Art. VI. Artikel 63 wordt gelezen a ls 
volgt: 

1. Tijdens de chorsing ingevolge artikel 
61, eer te lid, onder a, of ingevolge artikel 62 
onder a, wordt de bezoldiging voor één derde 
gedeelte ingehouden; na verloop van een ter
mijn va n zes weken kan een verdere inhou
ding, ook van het volle bedrag, plaats vinden. 
H et niet ingehouden gedeelte van de bezoldi
ging kan aan ande ren dan aan den ambtenaar 
worden uitbetaald. 

2. Tijdens de schorsing ingevolge artikel 
61, eer te I id, onder b, kan tot den in de 
strafaanzegging of -oplegging genoemden da
tum van ingang van het ont lag de bezoldi
ging geheel of gedeeltelijk worden ingehouden. 
Van bedoelden datum van ingang van het 
ontslag af wordt de bezoldiging geheel inge
houden. Het niet ingehouden gedeelte van de 
bezoldiging kan aan anderen dan aan den 
ambtenaar worden uitbetaald. 

3. De ingevolge het eerste lid ingehouden 
bezoldiging wordt a lsnog uitbetaald, indien 
de schorsing niet door een doo r den straf
rechter opgelegde straf wordt gevolgd of ook 
indien en in zooverre op andere gronden als
nog tot uitbetaling wordt besloten. 

4. De ingevolge het tweede lid ingehouden 
bezoldiging wordt a lsnog uitbetaald, indien op 
de chors ing bestraffing van den ambtenaar 
met onvoorw aardelijk ont.s lag niet volgt. 

Art. VII. Aan artikel 67 wordt een nieuw 
lid toegevoegd, luidende: 

4. Wanneer krachtens het eerste lid ont- 1 

slag wordt verle nd aan een t ij delijk ambte- , 
naar, die daaraan geen aanspraak op wacht
geld ontleent, wordt een opzeggingstermijn in 
acht genomen als aangegeven in het tweede 
lid van artikel 66. H et derde en vierde lid 
van artike l 66 zijn a lsdan van toepassing. In 
a lle andere gevallen, waarin krachtens het 
eerste lid ontslag wordt verleend, wordt zoo 
mogelijk een opzeggingstermijn van drie maan. 
den in acht genomen. 

Art. VUL a artikel 67 wordt een nieuw 
a rtikel ingevoegd, luidende: 

Art. 67a. Indien de ambtenaar, die met 

' Onze machtiging een functie als lid van Ge
deputeerde taten eener provincie of van 
wethouder eener gemeente heeft aanvaard en 
in ve rband daarmede van de waarneming van 
zijn ambt tijdelijk is ontheven, ophoudt li d 
van Gedeputeerde Staten of wethouder te zij n 
en hij naar het oordeel van het bevoegd ge
zag niet in actieven dienst kan worden her
steld , wordt hem eervol onts lag verleend. 

Art. IX. Na artike l 68 worden twee nieuwe 
artikelen ingevoegd, luidende : 

Art. 68a. Voor de toepassing van artikel 
68 wordt met de vrouwelijke ambtenaar die 
in het huwelijk treedt, gelijk gesteld de ~rou
welijke ambtenaar, die in concubinaat is gaan 
leven. 

Art. 68b. 1. Aan den ambtenaar kan eervol 
ontslag worden verleend op grond van revolu
t ionnaire gezindheid. 

2. Onverminderd het bepaalde in het eerste 
1 id, ka n voorts eervol ontslag worden ver
leend aan den ambtenaar die lid is van een 
ver eniging, waarvan O~ze Minister Voor
zitter van den R aad van Ministe rs, v~rklaard 
heeft, dat zij om de doeleinden, d ie zij na
str~eft, of de middelen, die zij aanwendt, de 
behoorlijke vervulling van zij n plicht a ls amb
tenaar kan in gevaar brengen of schaden of 
die op eenigerlei wijze medewerking of steun 
verleent aan een zoodanige vereeniging of 
aan van haar uitgaande actie. 

3. Voor een ontslagverleening, als bedoeld 
in de beide vorige leden, is de medewerking 
of machtiging vereischt van Onzen Minister 
Voorzitte r van den Raad van Mini ters . ' 

Art. X. In artikel 69 wordt de navolgende 
wijziging aangebracht: 

in den aanhef van het eerste lid wordt in 
plaats van " bij de artikelen 66, 67, 68 en 70 
van dit besluit" gelezen: bij de arti kelen 66, 
67, 67a, 68, 68a, 68b en 70 van dit besluit. 

Art. XI. Artikel 71 wordt gelezen als volgt: 
Aan den ambtenaar, w ien eervol ontslag is 

verleend krachtens artikel 67, eerste l id, of 
artikel 67a, wordt een wachtgeld toegekend 
op den voet van de daarvoor vastgeste lde be
palingen. 

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

H et Loo, den 27sten November 1933. 

s. 628. 

WILHELM! A. 
De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en W etenschappen, 

Marchant. 

( Uitgeg. 13 D ece1nb.e1· 1933.) 

27 No ve1nber 1933. BESLUIT tot wijz iging 
en aanvulling van het Ambtenarenregle
ment Rijkskweekscholen en Rij ksnormaal 
lessen, vastgesteld bij Koninklijk besluit 
van 27 Augustus 1931 (Staatsblad n°. 
386) en gewijzigd bij Koninklijk besluit 
van 28 December 1932 (Staatsblad n°. 
654). 
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Wij WILHELM! 'A, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 11 
Augustus 1933, n°. 74823, afdeel ing Lager 
Onderwijs Al gemeen; 

Overwegende: dat in verband met het bij 
Ons besluit van 22 Mei 1933 (Staatsblad n°. 
294), gewijzi gde Algemeen Rijksambtenaren
reglement, wijziging noodig is van Ons be
sluit van 27 Augustus 1931 (Staatsblad n°. 
386), zooals dit is gewijzigd bij Ons besluit 
van 28 December 1932 (Staatsblad n°. 654); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
14 ovember 1933, n°. 24) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 21 November 1933, n° . 
11806, a fdoeling Lager Onderwij Al gemeen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. I. In het Ambtenarenreglement Rijks

kweekscholen en Rijksnormaall essen worden 
de wijzig ingen en aanvullingen aangebracht, 
in de artikelen II tot en met XI aangegeven. 

Art. II. Aan artikel 6 wordt een nieuw 
lid toegevoegd, luidende: 

4. Gehuwde vrouwen kunnen voor aanstel
ling tot ambtenaar slechts in aanmerking ko
men in · de gevallen, bedoeld in het tweede 
lid van artikel 69. H et derde lid van artikel 
69 vindt overeenkomstige toepassing. 

Art. III. Artikel 33 wordt gelezen: 
1. De ambtenaar is gehouden, de plichten 

uit zijn ambt voortvloeiende, nauwgezet en 
ijverig t vervullen en zich te gedragen, zoo
a ls een go d ambtenaar betaamt. 

2. Hij behoort zich te onthouden van het 
bezigen van vloeken en van ruwe of onzede
lijke taal. 

3. Het is den ambtenaar verboden om in 
dienst in ignes of andere onderscheidingstee
kenen of in dienst uniformkleedingstukken te 
dragen, een en ander voor zoover die niet 
van Regeeri ngswege zijn verstrekt of voorge
schreven of tot het dragen daarva n niet door 
Onzen Mini te r, Voorzitter van den Raa d van 
Ministers, vergunning is verleend. Di t verbod 
is niet toepasselijk ten aanz ien van vreemde 
ordeteekenen met Ons verlof aangenomen. 

Art. IV. Aan artikel 39 wordt een nieuw 
lid toegevoegd, luidende: 

3. Hij onthgudt zich van het uitsteken of 
hijschen van andere dan nationale of oranje
vlaggen . Uit het uiterlijk aanzien van de 
ambtswoning of van het daarbij behoorend erf 
mag niet blijken van de politieke gezindheid 
van den ambtenaar of zijn huisgenooten. 

Art. V. Artikel 62, eerste lid, onder b, 
wordt gelezen: 

b. wanneer hem het voornemen tot bestraf
fing met onvoorwaardelijk ontslag is te ken
nen gegeven of hem van de oplegging van 
deze straf mededeeling is gedaan. 

Art. VI. Artikel 64 wordt gelezen: 
1. Tijdens de schorsing ingevolge artikel 

62 eerste lid, onder a, of ingevolge artikel 
63'. onder a, wordt de bezoldiging voor één 
derde gedeelte ingehouden; na verloop van 
een termijn van zes weken kan een verdere 
inhouding, ook van het volle bedrag, plaats 
vinden. Het niet ingehouden gedeelte van de 
bezoldiging kan aan anderen dan aan den 
ambtenaar worden uitbetaald. 

L. & S. 1933. 

2. Tijdens de schorsing ingevolge artikel 
62, eerste lid, onder b, kan tot den in de 
strafaanzegging of -oplegging genoemden da
tum van ingang van het ont lag de bezoldi
ging geheel of gedeeltelijk worden ingehouden. 
Van bedoelden datum van ingang van het 
ontslag af wordt de bezoldiging geheel inge. 
houden. H et niet ingehouden gedeelte van de 
bezoldiging kan aan anderen dan aan den 
ambtenaar worden uitbetaald. 

3. De ingevolge het eerste lid ingehouden 
bezoldig ing wordt alsnog uitbetaald, indien 
de schorsing niet door een door den strafrech
ter opgelegde straf wordt gevolgd of ook in
dien en in zooverre op andere gronden alsnog 
tot uitbetaling wordt besloten. 

4. De ingevolge het tweede lid ingehouden 
bezoldiging wordt a lsnog uitbetaald, indien 
op de schorsing bestraffing van den ambte
naar met onvoorwaardelijk ontslag niet volgt. 

Art. VII. Aan artikel 68 wordt een nieuw 
lid toegevoegd, luidende: 

4. Wanneer krachtens het eersre lid ont
slag wordt verleend aan een tijdelijk ambte
naar, die daaraan geen aanspraak op wacht
ge ld ontleent, wordt een opzeggingsterm ijn in 
acht genomen als aangegeven in het tweede 
lid van ar t ikel 67. H et derde en vierde lid 
van artikel 67 zijn alsdan van toepassing. 
In all e andere gevall en, waarin krachtens het 
eerste I id ontslag wordt verleend, wordt zoo 
mogelijk een opzeggingstermijn van drie 
maanden in acht genomen. 

Art. VIII. a artikel 68 wordt een nieuw 
a rt ikel ingevoegd, luidende : 

Art. 68a. I ndi en de ambtenaar, die met 
Onze machtiging een functie als lid van Ge
deputeerde Staten eener provincie of van wet
houder eener gemeente heeft aanvaard en in 
verband daarmede van de waarnem ing van 
zijn ambt tijdelijk is ontheven, ophoudt lid 
van Gedeputeerde Staten of wethouder te zijn 
en hij naar het ool'deel van het bevoegd gezag 
niet in actieven dienst kan worden hersteld, 
wordt hem eervol ontslag verleend. 

Art. IX. a artikel 69 worden twee nieuwe 
artikelen ingevoegd, 1 uidende: 

Art. 69a. Voor de toepassing van artikel 69 
wordt met de vrouwelijke ambtenaar, die in 
het huwel ijk treedt, gelijk gesteld de vrouwe
lijke ambtenaar, die in concubinaat is gaan 
leven. 

Art. 69b. 1. Aan den ambtenaar kan eervol 
ontslag worden verleend op grond van revo
lutionnaire gezindheid. 

2. Onverminderd het bepaalde in het eer
ste lid , kan voorts ee rvol ontslag worden ver
leend aan den ambtenaar, die lid is van een 
vereeniging, waarvan Onze Mini ter, Voorzit
ter van de n Raad va n Ministers, verk laard 
heeft, dat zij om de doeleinden, die zij na
streeft, of de middelen, die zij aanwendt, de 
bAhoorlijke vervulling van zijn plicht a ls amb
tenaar kan in gevaar brengen of schaden, of 
die op eenigerlei wijze medewerking of steun 
verleent aan een zoodanige vereeniging of 
aan van haar uitgaande actie. 

3. Voor een ontslagverleening, als bedoeld 
in de beide vorige leden, is de medewerking 
of machtiging vereischt van Onzen Minister, 
Voorzitte1· van den Raad van Ministers. 

49 
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Art. X. In artikel 70 wordt de navolgende 
wijziging aangebracht: 

in den aanhef van het eerste lid wordt in 
plaats van "bij de artikelen 67, 68, 69 en 71 
van dit beslu it" gelezen: bij de artikelen 67, 
68, 68a, 69, 69a, 69b en 71 van dit besluit. 

Art. XI. Artikel 72 wordt gelezen: 
Aan den ambtenaar, wien eervol ontslag is 

verleend krachtens artikel 68, eerste lid, of 
artikel 68a, wordt een wachtgeld toegekend 
op den voet van de daarvoor vastgestelde be
palingen . 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit bes! uit, dat in het Staatsblad zal wor
den geplaatst en waarvan afschrift zal worden 
gewnden aan den Raad van State en de 
Algemeene R ekenkamer. 

H et Loo, den 27sten ovember 1933. 

s. 629." 

WILHELMINA. 
De M inister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

Marchant. 
( Uitgeg. 13 Decernber 1933.) 

27 November 1933. BESLUIT tot wijziging 
en aanvulling van het Ambtenarenregle
ment Rijksleerscholen en Rijks lagere 
scholen, vastgesteld bij Koninklijk besluit 
van 27 Augustus 1931 (Staatsblad n°. 
387) en gewijzigd bij Koninklijk beslui t 
van 28 December 1932 (Staatsblad n°. 
655). 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 11 
Augustus 1933, n°. 74823, afdeeling Lager 
Onderwijs Algemeen; 

Overwegende: dat in verband met het bij 
Ons besluit van 22 Mei 1933 (Staatsblad n°. 
294), gewijzigde Algemeen Rijksambtenaren
reglement, wijziging noodig is van Ons be
s! uit van 27 Augustus 1931 (Staatsblad n°. 
387), zooals dit is gewijzigd bij Ons besluit 
rnn 28 December 1932 (Staatsblad n°. 655) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
14 November 1933, n°. 24); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor-
11oemden Minister van 21 ovember 1933, n°. 
11806, afdeeling Lager Onderwijs Algemeen; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. I. In het Ambtenarenreglement Rijks

leerscholen en Rijks lagere scholen worden 
de wijzigingen en aanvullingen aangebracht, 
in de artikelen II tot en met XI aangegeven. 

Art. II. Aa n artikel 6 wordt een nieuw 
1 id toegevoegd, luidende: 

4. Gehuwde vrouwen kunnen voor aanstel
ling tot ambtenaar slechts in aanmerking ko
men in de gevallen, bedoeld in het tweede 
lid van artikel 67. Het derde lid van artikel 
67 vindt overeenkomstige toepassing. 

Art. III. Artikel 33 wordt gelezen: 
1. De ambtenaar is gehouden, de plichten 

uit zijn ambt voortvloeiende, nauwgezet en 
ijverig te vervullen en zich te gedragen, zoo
a ls een goed ambtenaar betaamt. 

2. Hij behoort zich te onthouden van het 

bez igen van vloeken en van ruwe of onzede
lij ke taal. 

3. Het is den ambtenaar verboden om in 
dienst insignes of andere onderscheidingstee
kenen of in dienst uniformkleedingstukken te 
dragen, een en ander voor zoover die niet 
van Regeeringswege zijn verstrekt of voorge
schreven of tot het dragen daarvan niet door 
Onzen Minister, Voorzitter van den Raad vaF. 
Ministe rs, vergunning is verleend. Dit verbod 
is niet toepasselijk ten aanzien van vreemde 
ordeteekenen met Ons verlof aangenomen. 

Art. IV. A an artikel 39 wordt een nieuw 
lid toegevoegd, luidende: 

3. Hij onthoudt zich van het uitsteken of 
hijschen van andere dan nationale of oranje
vlaggen. Uit het uiterl ijk aanzien van de 
ambtswoning of van het daarbij behoorend erf 
mag niet blijken van de politieke gezindheid 
van den ambtenaar of zijn huisgenooten. 

Art. V. Artikel 60, eerste lid, onder b, 
wordt gelezen : 

b. wanneer hem het voornemen tot bestraf
fing met onvoorwaardelijk ontslag is te ken
nen gegeven of hem van de oplegging van 
deze straf mededeel ing is gedaan. 

Art. VI. Artikel 62 wordt gelezen: 
1. Tijdens de schorsing ingevolge artikel 

60, eerste lid, onder a, of ingevolge artikel 
61 , onder a, wordt de bezoldiging voor één 
derde gedeelte ingehouden ; na verloop van 
een termijn van zes weken kan een verdere 
inhouding, ook va11 het volle bedrag, plaa·ts 
vinden. H et niet ingehouden gedeelte van de 
bezoldiging kan aan anderen dan aan den 
ambtenaar worden uitbetaald. 

2. Tijdens de schorsing ingevolge artikel 
60, eerste lid, onder b, kan tot den in de 
strafaanzegging of -oplegging genoemden da
tum van ingang van het ontslag de bezoldi
ging geheel of gedeeltelijk worden ingehouden. 
Van bedoelden datum van ingang van het 
ontslag a f wordt de bezoldiging geheel inge
houden. H et niet ingehouden gedeelte van de 
bezoldiging kan aan anderen dan aan den 
ambtenaar worden uitbetaald. 

3. De ingevolge het eerste lid ingehouden 
bezoldiging wordt alsnog uitbetaald, indien 
de schorsing niet door een door den strafrech
ter opgelegde straf wordt gevolgd of ook in
dien en in zooverre op andere gronden alsnog 
tot uitbetaling wordt besloten. 

4. De ingevqlge het tweede lid ingehouden 
bezoldiging wordt a lsnog uitbetaald, indien 
op de schorsing bestraffing van den ambte
naar met onvoorwaardelijk ontslag niet volgt. 

Art. VII. Aan artikel 66 wordt een nieuw 
lid toegevoegd, luidende: 

4. Wà.nneer krachtens het eerste lid ont
slag wordt verleend aan een tijdel ijk ambte
naar, die daaraan geen aanspraak op wacht
geld ontleent, wordt een opzeggingstermijn in 
acht genomen a ls aangegeven in het tweede 
lid van artikel 65. Het derde en vierde lid 
van artikel 65 zijn alsdan van toepassing. 
In alle andere gevallen, waarin krachtens het 
ee rste I id ontslag wordt verleend, wordt zoo 
mogelijk een opzeggingstermijn van drie 
maanden in acht genomen. 

Art. VIII. a artikel 66 wordt een nieuw 
artikel ingevoegd, luidende: 

Art. 66a. Indien de ambtenaar, die met 
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Onze machtiging een functie als lid van Ge
deputeerde Staten eener provincie of van wet
houder eener gemeente heeft aanvaard en in 
verband daa,mede van de waarneming van 
zijn ambt tijdelijk is ontheven; ophoudt Jia 
van Gedeputeerde Staten of wethouder te zijn 
en hij naar het oordeel van het bevoegd gezag 
niet in actieven dienst kan worden hersteld, 
wordt hem eervol ontslag verleend. 

Art. IX. Na artikel 6'7 worden twee nieuwe 
artikelen ingevoegd, luidende: 

Art. 67a. Voor de toepassing van artikel 67 
wordt met de vrouwelijke ambtenaar, die in 
het huwelijk treedt, gelijk gesteld de vrouwe
lijke ambtenaar, die in concubinaat is gaan 
leven. 

Art. 67b. 1. Aan den ambtenaar kan eervol 
ontslag worden verleend op grond van revo
lutionnaire gezindheid. 

2. Onverminderd het bepaalde in he t eer
ste l iel, kan voorts eervol ontslag worden ver
leend aan den ambtenaar, die lid is van een 
vereeniging, waarvan Onze Minister, Voorzit
ter van den Raad van Ministers, verklaard 
heeft, dat zij om de doeleinden, die zij na
streeft, of de middelen, die zij aanwendt, de 
behoorlijke vervuiling van zijn plicht a ls amb
tenaar kan in gevaar brengen of schaden, of 
die op eenigerlei wijze medewerking of steun 
verleent aan een zoodanige vereeniging of 
aan van haar uitgaande actie. 

3. Voor een ontslagverleening, als bedoeld 
in de beide vorige leden, is de medewerking 
of machtiging vereischt van Onzen Minister, 
Voorzitter van den Raad van Ministers. 

Art. X . In artikel 68 wordt de navolgende 
wijziging aangebracht: 

in den aanhef van het eerste lid wordt in 
plaats van "bij de artikelen 65 . 66, 67 en 69 
rnn dit besluit" gelezen: bij de artikelen 65, 
66, 66a, 67, 67a, 67b en 69 van dit besluit. 

Art. XI. Artikel 70 wordt gelezen als 
volgt: 

Aan den ambtenaar, wien eervol ontslag is 
verleend krachtens artikel 66, eerste lid, of 
artikel 66a, wordt een wachtgeld toegekend 
op den voet van de daarvoor vastgestelde be
palingen. 

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

Het Loo, den 27sten November 1933. 

s. 630. 

WILHELMINA. 
De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

Marchant. 
( Uitgeg. 13 Decem ber 1933.) 

27 November 1933. BESLUIT, houdende vast
stelling van nieuwe bepal ingen betreffen
de de zeebrieven en scheepspassen in 
N ederlandsch-l ndiiJ. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat herziening noodig is van de in Neder
landsch-l ru:lië geldende regelen omtrent de 
zeebrieven en jaarpassen; 

Op de gemeenschappelijke voordracht van 
Onzen Minister van Staat, Minister van Ko
loniën en van Onze Ministers van Buiten
landsche Zaken, van Financiën en van De
fensie van resp. 8, 8, 8 en 9 September 1933, 
4de Afdeeling, Bur. E.Z. , n°. 9, Economische 
en Consulaire Directie, n°. 30382, Invoen-ech
ten en Accijnzen, n°. 139, en Ilde Afdeeling 
A. n°. 1 ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
26 September 1933, n°. 63); 

Gezien het gemeenschappel ijk nader rapport 
van Onze voornoemde Ministers ,•an 9 Octo
be,· 1933, 4<le Afdeeling, Bur. E.Z ., ll 0

• 15 , 
van 4 November 1933, Economische en Con
sulaire Directie, n°. 34443, van 11 November 
1933, n°. 29, Invoerrechten en Accijnzen en van 
21 overnber 1933, Ilde Afdeeling A, n°. 7 ; 

Den Volksraad gehoord; 
Gelet op de artikelen 44 en 70 der Imlische 

Staatsregeling; 
Hebben goedgevonden en rnrstaan : 

Eerstelijk: In te trekken het Koninklijk be
slui t van 30 Januari 1874, n°. 16 (Neder
landsch Staatsblad 1874, n°. 15 , Indisch 
Staatsblail 1874, n°. 113, opnieuw bekendge
maakt in N ede1·la.ndsch Staatsblad 1905, n°. 
116, I ndisch Staatsblad 1905, n°. 316), zooals 
het sedert is gewijzigd en aangevuld, laatste
lijk bij het Koninklijk be luit van 4 Juli 1918, 
n°. 43 (_Nede·rlandsch Staatsblad 1918, 11°. 442, 
en Indisch Staatsblaà 1918, n°. 765). 

Ten tweede: Vast te stellen de volgende be
palingen betreffende de zeebrieven en scheeps
passen in JV ederlanclsch-l ndië: 

Art. 1. In dit besluit wordt verstaan onder: 
"zee": alle zeegebied (met inbegrip van 

baaien, zeearmen, en zeestraten) buiten vast
gestel de reedegrenzen ; 

"zeeschip": elk vaartuig, dat gebruikt wordt 
voor de vaart op zee of daartoe bestemd is; 

"kapitein": de gezagvoerder of degene, die 
hem vervangt. 

2. 1. Een Nederlandsch-Indisch zeeschip is 
een zeeschip, dat toebehoort: 

a. aan een of meer Nederlandsche onder
danen; 

b. voor ten minste twee derde gedeelten 
aan een of meer Nederlandsche onderdanen 
en voor het overige gedeelte aan een of meer 
ingezetenen van het Koninkrijk, 

mits de boekhouder, zoo die e r is, een in 
Nederlcmdsch-lndië wonend Nederlandsch on
derdaan zij . 

2. Onder Nederlandsche onderdanen wor
den in dit artikel begrepen: 

a. in het Koninkrijk gevestigde vennoot
schapp·en onder eene firma en commanditai re 
vennootschappen, waarvan a ll e hoofdelijk aan
sprakelijke vennooten Nederlandsche onder-
rlane n zijn ; " 

b. in het Koninkrijk gevestigde en volgens 
de op de· plaats der vestiging geldende wette
lijke voorschriften opgerichte naamlooze ven
nootschappen, waa,·van hètzij aandeelen, welke 
ten minste twee derden van het geplaatste 
kapi taa,l vertegenwoordigen, luiden ten name 
van Nederlandsche onderdanen en tevens de 
mee,·cle.rhe id der bestuurders en der commis
saris en in het Koninkrijk wonende eder
landsche onderdanen zij11, hetzij alle bestuur
ders Nederlanclsche oncle1·danen zijn , van wie 
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len minste drie vierden in het Koninkrijk 
wonen en tevens van de commissarissen ten 
minste' drie vierden Nederlandsche onderdanen 
en ten minste twee derden in het Koninkrijk 
wonende Nederlandsche onderdanen zijn; 

c. in het Koninkrijk gevestigde en volgens 
de op de p laats der vestiging geldende wette
lijke voorschriften opgerich_te, rechtsperso<?n
lijkh eid bezittende vereemgrngen en st1cht111-
gen, waarva':. alle best_uurders _Nederl,~nds?he 
onderdanen z1Jn, van wie ten mmste drie vier
den in het Kon inkrijk wonen, en tevens van 
de commissarissen ten minste drie vierden 
Nederland che onderdanen en ten minste twee 
derden in het Koninkrijk wonende Nederland
sche onderdanen zijn. 

3. Onder ingezetenen van het Koninkrijk 
\\"Orden in dit artikel begrepen: 

a . in het Koninkrijk gevestigde vennoot
schappen onder een firma en commanditaire 
vennootfrhappen, waarvan alle hoofdelijk aan
sprakeliike vennooten ingezetenen van het 
Koninkrijk zijn; 

b. in het Koninkrijk gevestigde en volgens 
de O'> de plaats der vestiging geldende wet
telijke voorschriften opgerichte naamlooze ven
nootschappen, waarvan hetzij aandeelen, welke 
ten minste twee derden van het geplaatste 
kapitaal vertegenwoordigen, luide': tei:i. name 
van ingezetenen van het KonmkriJk, en 
tevens de meerderheid der bestuurders en der 
commi~sarissen ing-ezetenen van het Konink
rijk zi,in . hetzij alle bestuurders en a ll ~ co~
missarissen ingezetenen van het ~omnkriJk 
zijn ; 

c. in het Koninkrijk gevestigde en volgens 
de op de plaats van vestiging geldende wette
! ii ke voorschriften opgerichte, rechtspersoon
l iJkheid bezittende vereenigingen en st ichtin
gen, waarvan alle bestuurders en all~ co!TI· 
missarissen ingezetenen van het Ko111nkr1Jk 
zijn. 

4. In elk geval moeten de eigenaren be
hoorlijk in Nederlandsch- Tnilië vertegenwoor
digd zijn. 

5. Het bestuur over alles wat tot het on
derhoud de uitrusting en het victualieeren 
of bev;achten van het vaartuig vereischt 
wordt, moet in Nederlandsch-lndië gevoerd 
worden. 

6. In bijzondere gevallen kan met Onze 
machtiging van de voorschriften van dit ar
tikel worden afgeweken. 

3. Aan een Nederlandsch-Indisch zeeschip 
kan een nationali teitsbewijs worden verleend 
in den vorm van een zeebrief, een scheepspas, 
een voorloop igen zeebr ief of eene vergunning. 

4. Een zeebrief of een scheepspas wordt 
verleend in de gevallen, bij ordonnantie te be
palen. • 

5. 1. Een voorloopige zeebrief kan bij aan
koop of aanbouw van een vaartuig buiten 
Nederlanibich-Tndië door Onzen Minister van 
Koloni ën of door den Gouverneur-Generaal 
van Nederlandsch-Tndië worden verleend, in
dien het schip voldoet aan het bepaalde bij 
de eerste drie leden van artikel 2. 

2. Een voorloopige zeebrief wordt niet af
gegeven diin na vertoon van een voldoend 
bewijs van eigendom, en is geldig voor den 
termijn , in overleg met belanghebbende daar-

in aangegeven, doch voor ten hoogste één 
jaar. 

3. Bij aankomst van het schip in Neder
landsch-fndië moet ten spoedigste worden over
gegaan tot de formaliteiten, vereischt voor 
het verkrijgen van een zeebrief. 

4. Het verzoekschrift ter bekoming van een 
voorloopigen zeebrief kan worden ingediend 
door tusschenkomst van een der daartoe door 
Onzon Min ister van Buitenlandsche Za ken 
aangewezen Nederlandsche consu laire ambte
naren. 

6. 1. Eene schriftelijke vergunning voor 
eene of meerdere reizen kan, hangende de be
si issing van Onzen Mini ter van Koloniën of 
van den Gouverneur-Generaal van Neder
land~r-h-lndië op een verzoekschrift ter be
koming van een voorloopigen zeebrief, door 
een der in het vierde lid van artikel 5 ver
melde consulaire ambtenaren worden verleend, 
indien blijkt, dat aan de in het eerste en 
tweede lid van genoemd artikel gestelde 
eischen is voldaan . 

2. De in het vorige lid bedoelde consulaire 
ambtenaren zijn mede bevoegd om ten be
hoeve van vaartuigen, waarvoor een Neder
! andsch-Indische scheep pas kan worden ver
leend , eene schr iftelijke vergunning te ver
leenen voor de reis naar Nede,·landsch- l ndië. 

3. De in het eerste en tweede lid bedoelde 
vergunningen mogen voor geen langeren ter
mijn dan ten hoogste zes maanden verleend 
worden. 

4. Voor een vaartuig, dat voor buitenland
sche rekening in Nederlandsch-lndië is ge
bouwd of gekocht, en dat men onder Neder
landsche vlag rechtstreeks naar het land zijner 
bestemming wenscht te voeren, zoomede voor 
een vaartuig, dat zich in bij ordonnantie aa_n 
te geven gevallen slechts voor een enkele reis 
op zee moet begeven om naar eene andere 
p laats in Nederlandsch-lndië te worden ver
voerd, kan door den Gouverneur-Generaal van 
N ede,·landsch-lndië eene schriftelijke vergun
ning voor de af te leggen reis, doch voor geen 
1 angeren dan een bij ordonnantie te bepalen 
termijn, worden verleend, zonder dat het vol
doet aan het bepaalde bij de eerste dr ie leden 
van artikel 2. 

7. Een Nederlandsch-Indisch zeeschip, voor 
hetwelk een nationaliteitsbewijs is verleend, is, 
zoolang dat bewijs niet is vervallen, gerech
tigd tot het voeren van de ederlandsche vlag. 

8. Het n·ationaliteitsbewijs wordt geweigerd. 
als het vaartuig op voet van oorlog is of wordt 
uitgerust, of vermoed wordt, dat het in strij d 
met de onzijdigheid van den Staat op voet 
van oorlog uitgerust za l worden, zoomede in
geval Onze Minister van Koloniën of de Gou
verneur-Generaa l van N ederlandsch- l ndië zulks 
om redenen van Staatsbelang raadzaam acht. 

9. l. Een nat ionaliteitsbewijs vervalt: 
a. wanneer het schip wordt ges loopt, ver

gaat of door zeeroovers of vijanden is geno
n1en; 

b. wanneer het schip t.ot kaapvaart, zee
roof, kustroof, strandroof, r ivierroof of slaven
handel wordt gebruikt; 

c. door naamsverandering van het schip: 
d. wanneer eenig ander nationaliteitsbewijs 

is verleend en de kapitein in de gelegenheid 
is geweest dit in ontvangst te nemen; 
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e. wa nneer de termijn van geld igheid is 
ve rstreken, en voorts in de bij ordonnantie te 
be pa len gevall en. 

2. Bovendien ve rval t een zeebrief of een 
scheepspas, wanneer het sch ip nie t meer vol
doet aan de bij artikel 2 gestelde voorwaarden, 
en een voorloopige zeebrief of eene vergun
ning, wanueer onderscheidenlij k aan de b ij 
de artikelen 5, l id 1 en 2, on 6, l id 1 en 2, 
gestelde vere ischten n iet meer wordt voldaan . 
[ndien ten gevolge van bij zondere omstandig
heden tijdelijk niet meer wo rdt voldaan aan 
het bepaalde in a rtikel 2, lid 4, kan de a uto
r iteit, d ie den zeebr ief of de scheepspas heeft 
verleend, bepal en, dat het nationa lite itsbewijs 
is b lijven gel den. 

3. Doet een der gevall en, bedoeld in het 
YOrige lid en onder "e" va n het ee rste lid 
van dit a rtikel , zich voor, terwijl het sch ip 
zich op zee bev indt, dan blij ft het national i
teitsbewijs van krach t tot het schi p va n zee 
is teruggekeerd. 

1. Om dezelfde redenen a ls in a rtikel 8 
aangegeven voor de weigering van een na
t ionali te itsbewijs, kan een reeds ver leend na
tiona li te itsbewijs door Onzen M inister van 
Koloniën of door den Gouverneur-Generaal 
van N ederlanclsch-l ndië vervall en worden ver
klaard. 

10. 1. Hij, di e een ve rvall en national ite its
bewijs onder zijne berusting heeft! is ve rpl icht 
d it , zoodra hjj daar toe in de ge egenheid is, 
in te leve ren , in N ed erland, S in·incw ie en 
Curaçao aan een ambtenaar , belast met de in
en u itk lar ing, in het bu itenla nd aan een Ne
derlandschen consula iren ambtenaar, in N e
derlandsch-l ndië aa n de daartoe aangewezen 
ambtenaren, cla n wel te zenden aan het kan
toor va n u itg ifte, indien zulk een ambtenaa r 
ter pl aatse niet gevesti gd is. 

2. De in het vori g l id bedoelde a mbtena
ren trekken, ind ien hun een ve rvall en of on
geldig nationali te itsbewijs getoond wordt, dit 
in; ve rvall en nationali te itsbewijzen zenden zij , 
na daarop de oorzaak va n het verval Jen te 
hebben vermeld , aan den daar toe bij of krach
tens ordonnant ie aangewezen gezaghebbende 
of a an het kantoor van ui tg ifte; desverl angd 
geven zij den kapi te in een bewijs van ont
vangst af. 

11. De binnen het K oninkrij k met de in
en uitkla r ing be laste ambtena ren en de N e
de rl andsche consul a ire ambtena ren bekrachti
gen de ondertee kening van den ka pi tein op 
een nationali te itsbewijs in de gevall en, waarin 
de bekrach t ig ing wordt ve re isch t. Zij zijn be
voegd de onderteekening van den kap ite in op 
een na t ionali te itsbewij s te verif ieeren, wa n
neer zij zulks noodig achten. 

12. 1. De kap ite in va n een N ederlandsch
l ndisch zeesch ip, dat eene vreemde ha ven bin
nenvalt, waar een N ederl a ndsch consula ir 
ambtenaa r gevest igd is, is ve rp l icht om , wan
neer het schip a ldaar la nger dan vie r en 
twintig uur ve rblijft , uiterlij k op den tweeden 
dag na dien de r aan komst, zich in persoon 
bij di en ambtenaar te ver voegen, ten e inde 
het na t ional ite itsbewijs te doen aftee kenen. 

2. De bij of krachtens ordonna nt ie daartoe 
aangewezen gezaghebbenden zij n bevoegd, on
der daarbij vast te ste ll en voorwaarden, ge
heel of gedeelte lij k vrijstell ing te ver leenen 
van het voorsch rif t in het vo ri ge Jid. 

3. Bij ontstenteni s van den kapi tein t ijdens 
het ve rblijf van een N eder landsch-Ind isch zee
schip in eene vreemde haven, waar een N e
derla ndsch consul a ir ambtenaar gevestigd is, 
neemt deze het na t ionali te itsbewijs onder zij ne 
berusti ng. 

13. 1. M et het opsporen van overtred ingen 
van çlit beslu it en va n de op g rond daarvan 
u itgevaard igde verordeningen zijn be last de 
offi c ie ren der K oninklijke Marine, de binnen 
het Koninkl'ij k met de in- en uitk la r ing be
laste ambtenaren, de N ederl andsch e consu
la ire ambtenaren en de daartoe bij of krach
tens ordonnantie aa ngewezen ederl andsch
J ndische ambtenaren. 

2. De door een de t· in het vor ige lid be
doelde ambtena ren of off icieren opgemaakte 
processenverbaal gelden a ls wettig bewijsmidc 
del , m its zij bevestigd worden door zij n daar
in opgenomen schriftelij ken eed. 

14 . 1. M et geldboete van ten hoogste drie
honderd gulden wo rdt gestra ft ove rtreding 
van het bepaa lde in a rtikel 1 0, l e lid en ar
ti kel 12, l e l id . 

2. De in het voorgaande lid bedoelde straf
bare fe iten worden beschouwd a ls overtredi n
gen. 

15. Bij ordonna nt ie worden de regelen vast
ge teld, welke met betrekk ing tot de N eder
la ndsch-Indische nat ionali te itsbewijzen nog 
nood ig zij n nevens het in d it beslui t bepaalde. 

O·ver gan gsbepalin g. 
1. De national ite itsbewijzen, ve r leend op 

grond van het K oninkl ij k beslu it van 30 Ja
nuari 1874, n°. 16, zooa ls dat sedert werd ge
wij zigd en aa ngevuld, blijven va n kracht, tot
dat zij volgens de bepalingen van dat beslu it 
zouden komen te ve rva ll en. 

2. É venwel komen zeebrieven, ved eend op 
g rond van het K oninklijk beslui t va n 30 Ja
nua ri 1874, n°. 16, zooa ls dat sedert werd ge
wijzigd en aangevu ld, te ve rvall en ui te rlijk 
vijf jaren na den dag, waarop zij zij n ver-
leend , of indien dit t ijdstip va lt binnen één 
jaa,· na de inwerkingtreding van di t be lui t, 
één jaa r na die inwerkingtredi ng. 

Slotbepal-ing. 
Dit beslui t ka n worden aangehaa ld a ls " Zee

brieven- en Schee pspassenbeslui t", met ver
melding van den jaa rgang va n het N eder
landsch-l ndisch Staats blacl, waa rin het is ge
plaatst ; het treed t in werking op een door 
den Gouverneur-Generaal van .Y ede1·land.1ch
l ndië te bepalen t ijdstip. 

Onze M iniste rs van Kolon iën, Bui tenl a nd
sche Zaken, Fina nciën en Defensie zij n, ieder 
voor zooveel hem betreft , belast met de uit
voering van dit bes lui t, dat in het Staatsblad 
za l worden gepl aatst en waar van afschrift za l 
worden gezonden aan den Raad van State. 

H et Loo, den 27 ten November 1933. 
WILHELMINA. 

De M inis ter van Staat, 
Minister van K oloniën, 

H. Co I ij n. 
De 1l:finister van B uitenlandsche Z aken, 

D e Graeff. 
D e M inister van Financiën , 0 u cl . 

V c M inister van Def ensie, L . . D ec k e r s, 
(Uit geg. 22 D ecember 1933.) 
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27 November 1933. BESL IT, bepalende de 
bekendmaking in het Staatsblad van het 
op 16 April 1932 te Genève tu.sscheri Ne
derland en Turkije gesloten verdrag tot 
beslechting van gescp ill en door recht
spraak, arbitrage en ve,-zoening (Staats
blad 1932, n°. 598). 

Wij WILHELMINA , enz. ; 
Gezien de Wet van 9 December 1932 (Staats

blad n°. 598) , houdende goedkeuring van het 
op 16 April 1932 te Genève tusschen Neder
land en T w·kije gesloten verdrag tot beslech
ting van geschillen door rechtspraak, arbi 
t,-age en verzoening, van welk verdrag een 
afdruk en eene vertaling bij dit Bes] uit zijn 
"evoegd · 1 
" Overw~gende, dat de akten van bekrachti 
ging van dat verdrag op 4 ovember 1933 te 
Ankara zijn uitgewisseld; 

0. mede, dat het verdrag dadelijk na de 
uitwis eling der bekrachtigingsoorkonden is in 
werking getreden; , 

Op de voordracht van Onzen Min ister van 
Buiten landsche Zaken van den 23sten Novem
her 1933, Directie van het Protocol, n° . 39184; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
genoemd verdrag, alsmede de verta ling 

daarvan, te doen bekend maken door de plaat. 
sing van dit Besluit in het Staatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departemen
ten van Algemeen Bestuu,·, zijn, ieder voo ,· 
zooveel hem betreft, belast met de uitvoering 
v.in hetgeen ten deze wordt vereisch t. ' 

H t Loo, den 27sten November 1933. 
WILHELM! A. 

De Minister van Buitcnla11duhe Zaken, 
De G 1· a e f f. 

(Uityeg. 12 December 1933.) 

V e ,. t a I i n g. 

Yerdrag tuNschen 1'"e1l erlancl en Turkije tot 
beslechting van geschillen 1loor recht 

SJ) raak, arbitrage en verzoening. 

Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden 
en 

Zijne Excellentie de President van de R epu
bliek 'I'urkije, 

bezield met het verl angen de vriendschap -
banden, die Nederland en Turkije vereenigen, 
nauwer aan te ha len en in a lle gevallen de 
Yreedzame bes lechting te bevorderen van de 
gesch ill en en confli cten, van welken aard ook, 
die de twee landen mochten verdeelen, 

hebben bes loten daartoe een verdrag te slu i
ten en hebben tot H are wederzijdsche Gevol
machtigden benoemd, te weten: 

Hare M a jesteit de Koningin der Nederlan
den: Zijne Excellentie Jonkheer Frans Bee
laerts van Blokland , Hoogstderzelver Minis
ter van Buitenlandsche Zaken; 

Zijne Excellentie de President van de Re
publiek Turkije: Zijne Excellentie Dr. Tevfik 
Rüstü Bey, Minister van Bu itenlandsche Za
ken· 

di~, na elkaar mededeeling te hebben ge
daan van hun wederzijdsche volmachten, welke 
in goeden en behoorlijken vo,m zijn bevonden, 

1 Zie voor de Fransche tekst van dit Ver
drag Stacitsblad 1932, n°. 598. 

omtrent de volgende bepalingen zijn overeen
gekomen. 

Art. 1. De Hooge Yerdragsluitende P ar
tijen verbinden zich wederzijds om in geen 
enkel geva l anders dan langs vreedzamen weg 
de oplossing te zoeken van gesch ill en of con
fli cten van welken aard ook die tusschen 
Türkije en N ederland mochte~ ontstaan en 
die niet binnen redelijken t ijd mochten kun
nen worden opgelost langs de gewone diplo
matieke wegen. 

Art. 2. Alle geschillen, van welken aard 
ook, die tot voorwerp hebben een recht, waar
op een der Hooge verdragslui tende P artijen 
zich beroept en dat door de andere betwist 
wordt, en die niet op vriendschappelijke wijze 
langs de gewone diplomatieke wegen mochten 
kunnen worden geregeld, zullen ter berechting 
worden Yoorgelegd, hetzij aan het P ermanente 
Hof van Internationale Justitie, hetzij aan 
een scheidsgerecht, zooals hierna is voorzien. 
Men is het er over eens, dat de hierboven 
bedoelde geschilpunten met name die om
vatten, welke betrekking hebben op de .uit
legging van een verdrag, op e lk vraagstuk 
van internationaal recht, op het bestaan van 
een feit dat, indien vastgesteld, een schen
ding van eene internationale verbintenis zou 
zijn, of op den omvang en den aard der ver
goeding YOOr zulk een schending. 

De geschillen, voor wier oplossing een spe
ciale procedure wordt voorzien in andere ver
dragen, die tusschen de Hooge verdragsluiten
de Partijen van kracht zijn, zullen worden ge
regeld volgens de bepalingen van die ver
dragen. 

Art. 3. Vóór eenige procedure voor hel 
Permanente Hof van Internationale Justitie 
en vóór eenige arbitrale procedure, zal het 
geschil in overeenstemming tusschen de Par
t ij en, ter fine van verzoening kunnen worden 
yoorgelegd aan een permanente internationale 
commissie, genaamd Permanente Verzoenings
commiss ie , die is gevormd ovel'Benkomstig de 
bepalingen van dit Verdrag. 

"Art. 4. Wanneer, in geval van een der ge
schillen als bedoeld in artikel 2, de twee Par
t ijen niet haar toevlucht hebben gezocht bij 
de Permanente Verzoeningscommissie, of wan. 
neer deze laatste er niet in geslaagd is de 
Partijen te verzoenen, dan zal het geschil in 
gemeenschappel ijk overleg bij wege van een 
compromis worden onderworpen, hetzij aan het 
P ermanente Hof van Internationale Justitie , 
dat zal bes! issen onder de voorwaarden en 
volgens de procedure vastgesteld door zijn 
Statuut, hetzij aan een scheidsgerecht, dat za l 
beslissen onder de voorwaarden en volgens de 
procedure, vastgesteld door het Verdrag van 
den Haag 'van 18 October 1907 voor de vreed
zame beslech t ing van internat ionale geschil 
len. 

Bij gebreke van overeenstemming tusschen 
de Partijen over de keuze van he t rechtspre
kend orgaan, over de bepalingen van het com
promis, of in geval van een arb itrale proce
dure over de aanwijzing der arbite rs, za l de 
een of de andere van haar, na daarvan een 
maand van te voren kennis te hebben gegeven, 
de bevoegdheid hebben om het geschil recht
streeks bij verzoekschrift voor het Permanente 
Hof van I nte rnationale .:r ustitie te brengen. 

Art. 5. Wanneer het een geschil betreft, 
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waarçan het voot'werp, vo lgens de in terne 
wetgev ing van een der P artij en , valt onder de 
bevoegdheid van nationale rech tbanken, dan 
zal het geschil niet aan de procedu rn, waa l'in 
door dit verd rag wordt voorz ien, kunnen wol'
clen onderworpen dan na een vonn is, dat in 
kracht van gewijsde is gegaan en da t binnen 
rede lij ke termijnen is gewezen doo l' de com
peten te nat ionale rech terlijke autol'iteit. 

Art. 6. De par tij en komen ovel'een, dat, 
wanneei· het rechterlij k of al'bitraal vonnis 
mocht verkl aren, dat een bes li ss ing o f een 
maatregel , d ie door een rech terlij ke of welke 
andere autorite it ook van een der partijen in 
het geschil genomen of voorgeschreven is, ge
heel of gedeeltelijk in strij d is met het inter
nationale rech t en wanneer het g i·ondwettel ij k 
recht van die pa i·tij niet of slechts onvoldoen
de toelaat, dat de geval gen van die bes! is
s ing of van d ien maatregel te niet worden ge
daan, er door het rech terlij k of arbitraal von
n is aan de benadeelde partijen een billij ke 
genoegdoening moet worden toegekend. 

Art. 7. Alle vragen waal'over de H ooge 
rnrdragslu itende Partijen verdeeld mochten 
zijn, zonder d ie op vriendsch appelijke wij ze te 
kunnen oplossen langs de gewone d ip loma
tieke wegen, zullen, wanneer het vragen be
treft waarvan de oploss ing niet zou kunnen 
worden gezocht door een uitspraak als voor
zien in artikel 2 van d it verdrag, en wanneer 
daarvoor n iet reeds een procedure tot oplos
sing is voorz ien door een verdrag of overeen
komst, tusschen Partijen van kracht, worden 
onderworpen aan de Permanente Verzoen ings
commissie, di e belast zal zij n om aan de Par
t ij en een aannemelijke oplossing voor te stel
len en in ieder geval om haal' een verslag aan 
te b ieden. 

Bij gebreke van overeenstemm ing tusschen 
de Partijen omtrent het verzoek tot de Com
missie te richten, zal de een of de andere van 
haar de bevoegdheid hebben de vraag recht
streeks aan d ie Comm issie voor te leggen, na 
daarvan een maand van te voren kennis te 
hebben gegeven. 

In a lle gevall en zal , wanneer er strijd tus
schen de Partijen is over de vraag, of het ge
schi l a l of n iet de natuur heeft van een ge
schil als bedoeld in artikel 2 en derhalve zou 
kunne n worden opgelost dooi· een u itspraak, 
d ie strijd vóór e lke procedure voor de P erma
nente Verzoeningscommissie wo rden voorge
legd aan de besli ssing van het P ermanente 
H of va,i I nternationale Justitie, krachtens 
onder! ing overleg tusschen de Hooge verdrag
si u itende Partij en of bij gebreke van overeen
stemm ing op het verzoek van een van haal' . 

Art. 8. De P ermanente Verzoeni ngscommis
sie, waarin door d it verdra~ voorz ien wordt, 
zal z ij n samengesteld u it v ij f ]eden, d ie als 
volgt zull en worden aangewezen, te weten : 
de H ooge verdragslu itende Part ij en zull en elk 
een Commissaris benoemen, gekozen ui t haar 
wederzijdsche onderdanen en zu ll en dr ie an
dere Commissarissen volgens een gemeen
scha ppelij ke overeenkomst aanwijzen onder de 
onderdanen van derde mogendheden ; die drie 
Commissa ri sen zu llen van verschi llende na
tionali te iten moeten zijn en de H ooge verdrag
lui tende P artijen zu ll en onder hen den Voor-

zitter van de Commiss ie aanwijzen. 
De Commissa rissen wo rden voor drie jaar 

benoemd ; hun opdrach t kan he rnieuwd wor
den. Zij zull en in functie blijven tot h un ve r
vanging en, in ieder geval , tot he t vole indi
gen van hun we rk, dat onderh a nden is geno
men op het oogenbli k, waarop de t ijd van hun 
mandaat ve rstrijkt. 

E r zal zoo spoedig mogelij k en b innen een 
t ijdsverloop, dat d r ie m aanden niet te boven 
mag gaan, wo rden voorz ien in de vacatures 
d ie zich mochten voordoen ten gevolge van 
overlij den , ontslagneming of eenige voort
durende of tij delij ke verhindering en wel op de 
wijze, di e voor de benoemingen is vastgesteld . 

Art. 9. De Permanente Verzoeningscommis
s ie zal worde n samengesteld binnen de zes 
maanden volgende op de ui tw isse li ng der be
krach t igingsoorkonden van di t Verdrag. 

W anneer de benoemi ng van de leden, di e 
gemeenschappel ij k moeten worden aangewe
zen, niet binnen dat tijdsverloop tot stand 
komt, of in geva l van vervang ing binnen 
drie maanden, te rekenen van het openvallen 
van den zetel, dan zal bij . gebreke van een 
andere afspraak aan den P res ident van den 
Zwitserschen Bondsraad worden verzocht tot 
de noodi ge aanwijzingen over te gaan. 

Art. 10. Men zal zich tot de Permanente 
Verzoeningscommiss ie rich ten door een ver
zoeksch r ift , ger icht tot den Voorzitte r op de 
wijze, voorz ien in de artikelen 3 en 7, al naar 
den aard der zaak. 

Het verzoekschrift zal , na h et voorwerp van 
het gesch il kortel ij k te hebben uiteengezet, de 
uitnoodiging tot de Commiss ie bevatten om 
over te gaan tot a ll e maatrege len, d ie ge
eigend zijn om tot een verzoen ing te geraken. 

Wannee r het verzoeksch r ift ui tgaat van 
slechts één der Partijen , zal het door deze on
middell ij k ter kennis van de tegenpartij wor
den gebracht. 

Art. 11. Binnen een tijdsverloop van 14 
dagen, te rekenen van den dag, waarop een 
der H ooge verdragslui tende P artij en e_en g:e
sch il voor de Permanente Verzoeningscommis
sie mocht hebben gebracht, za l elk der Par
t ij en, voor het onderzoek van dat gesch_i l , haar 
Commissaris kunnen vervangen doo r iemand, 
d ie speciaal te r zake kundig is. 

De P artij die van dat rech t gebruik mocht 
maken, zal' daarvan dadelij k ken nis geven 
aan de a ndere Partij ; deze zal a lsdan de be
voegdheid hebben om op gelij ke wijze te han
delen binnen een t ij dsverloo p van 14 dagen, te 
re kenen van den dag waa rop die kenn isgeving 
haar zal hebben bere ikt. 

A rt. 12. De P enn a nente Verzoeningscom
miss ie zal tot taak hebben om de geschil pun
ten op te helderen, daartoe a lle inl ichtingen, 
d ie nutt ig kunnen zijn, verzamelen, hetzij door 
een onderzoek, hetzij op andere wijze en zich 
inspannen om de P artijen te verzoenen. Zij zal 
na onderzoek van de zaak aan de P a rtijen 
kunnen u iteenzet ten op welken voet eene schik
king haar redelijk zou voorkomen en aan de 
Partijen een termij n kunnen ste ll en om zich 
u it te spreken, als daartoe aanle id ing bestaat. 

Aan het e inde van haar werkzaamheden za l 
de Commissie een verslag opstellen da t daa r
van het resultaat zal vastleggen en waarvan 
aan elk der P artij en een exempl aar zal wor
den overhandigd. 

De P artijen zullen nooit gebonden zijn door 
de fe itelijke, rech ts- of andere overwegingen, 
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die de Commissie mocht hebben aangenomen. 
Onder voorbehoud va n het bepaalde bij a r

tikel 7, lid 3, zullen de werkzaamheden van 
de Commissie, tenzij de Partijen anders over
eenkomen, moeten worden beëindigd binnen 
een t ijdsverloop van zes maanden, te rekenen 
van den dag, waarop de Comm iss ie kennis 
zal hebben genomen van het geschi l. 

Art. 13 . Behoudens bijzondere bepalingen 
in tegengeste lden zin zal de Permanente Ver
zoeningscommiss ie zelve haar procedure rege
len , die in a ll e geva ll en zal moeten plaats 
hebben op tegenspraak. . Wat betreft het on
derzoek zal de Commissie, a ls zij niet een
stemm ig anders beslist, zi ch houden aan de 
bepalingen van Titel III (inte rnationale com
missie van onderzoek) van het Verdrag van 
den H aag van 18 October 1907 voor de vreed
zame beslechting van internationale geschil 
len. 

Art. 14 . De Perma nente Verzoeningscom
missie zal , tenzij de P artij en anders mochten 
zijn overeengekomen, samenkomen op de plaats 
di e door den Voorzitter is aangewezen. 

Art. 15. De werkzaamheden van de P e r
manente Ve rzoeningscommiss ie zijn slech ts 
openbaar krachtens een beslui t van de Com
missie genomen met instemming van de P ar
tij en. 

De Hooge verdragslui tende Partijen komen 
overeen om het resul taat van de werkzaam
heden van de Commiss ie niet openbaar te 
maken, zonder elkaar eerst geraadpleegd te 
hebben. 

Art. 16. De Partij en zull en bij de Perm a
nen te Verzoeningscommiss ie vertegenwoordi gd 
zij n door agenten, di e tot taak hebben a ls 
tusschenpersonen te di enen tusschen haar en 
de Comm issie; zij zullen zich bovendien kun
nen doen bijstaan door raadslieden en des
kundigen, daartoe door haar benoemd , en het 
verhoor vragen va.n alle personen, wier getui
genis haa r nuttig mocht lijken . 

Van haar kant zal de Commiss ie de be
voegdheid hebben om monde! inge ui teenzettin
gen te vragen aan de agenten, raadslieden en 
deskundigen der twee Partijen, evenals aan 
alle pe rsonen waarvan zij het nuttig mocht 
oordeelen om met toestemming van hunne 
R egeering voor zich te laten versch ijnen. 

Art. 17. Behoudens bepalingen, die het 
tegendeel behelzen en die in dit Verdrag zijn 
opgenomen, zull en de besli ss ingen van de 
P ermanente Verzoeningscommiss ie met meer
derheid van stemmen wo,·den genomen. 

De Commiss ie zal geen besluit kunnen ne
men omtrent de ke rn van het gesch il , dan 
,rnnneer all e leden behoorlijk zijn opgeroepen 
en wanneer ten minste al le leden , die gemeen
schappelijk zijn gekozen, aanwez ig zijn. 

Art. 18 . De Hooge verdragsluitende P ar
tijen verbinden zich om de werkzaamheden 
van de Perm a nente Verzoeningscommissie te 
vergemakkelijken en in het bijzonder om aan 
haar den bijstand te verzeke ren van haar be
voegde overheden om haar in de ru imst mo
gelijke mate a ll e ter zake di enende stukken 
en inlichtingen te verschaffen en om de noo
dige maatregelen te nemen om de Commissie 
in staat te stellen op haar grondgebied over te 
gaan tot het oproepen en hooren van getuigen 
of deskundigen, evenals tot een onderzoek ter 
plaatse. 

Art. 19. Voor den duur der werkzaamheden 
van de P ermanente Verzoen ingscommissie zal 
e lk der Comm issa rissen een vergoeding ont
vangen, waarvan het bedrag za l worden vast
gesteld in gemeen overleg tusschen de Hooge 
verdragsluitende Partijen, die er elk een ge
lijk deel van zu ll en dragen. 

Art . 20. In a ll e gevallen en met name als 
de vraag, waaromtrent de Partij en verdeeld 
zijn , voortvloe it uit daden, di e reeds zijn ver
richt of op punt zij n dat te worden, zal het 
P ermanente Hof van Internationale Justitie, 
handelende ingevolge artikel 41 van zijn Sta
tuut of naar omstandigheden, het scheidsge
recht zoo spoedi g mogelijk aangeven, welke 
voorloopige maatregelen genom en moeten 
worden; de P erm anente Verzoeningscommissie 
zal , als daartoe aanl e iding bestaat, op dezelfde 
wijze kunnen handelen, nadat Partijen h et 
daaromtrent eens zijn geworden. 

Elk der H ooge V erdragsluitende P artijen 
verb indt zich om zich te onthouden van het 
nemen van el ken maatregel , die een na dee-
1 igen terugslag zou kunnen hebben op de ten 
uitvoerlegging van de bes] issing of op de 
schikkingen, die mochten worden voorgesteld 
door de P ermanente Verzoeningscommissie en, 
in het a lgemeen, om niet over te gaan tot het 
venichten van eenige daad van welken aard 
ook, di e het geschil zou kunnen verergeren of 
u itbreiden. 

Art. 21. Dit Verdrag blijft toepasselijk 
tusschen de Hooge verdrags lui tende Partijen 
ook wanneer a ndere mogendheden eveneens 
een belang bij het geschil hebben. 

Art. 22. W annee r eenig geschil tusschen de 
Hooge verdragsluitende Partijen mocht rijzen 
betreffende de uitlegging van dit V erdrag. 
za l dat gesch i I gebracht worden voor het Per
manente H of van Internationale Justiti e vol
gens de procedure voorzien in arti kel _4, 1 id 2. 

Art . 23. Di t Verdrag zal bekrachtigd wor
den. De a kten van bekrachtig ing zullen zoo 
spoedi g mogelijk te Ankara worden uitgew is
seld. 

Art. 24. Di t Verdrag zal in werking tre
den dadelijk na de u itw is eli ng der bekrach
tigingsoorkonden en zal een duur hebben va11 
t ien ja ren te rekenen vanaf zijn inwerking
treding. W anneer het niet is opgezegd zes 
maanden vóór het verstrij ken van dien te r
mijn , zal het beschouwd worden_ a ls st!!zwij
gend te zijn verlengd voor een nieuw t1Jdvak 
van vijf jaar en zoo vervolgens. 

Wanneer ten tijde van de buitenwerking
t 1·eding van dit V e rdrag eeni ge proced~!·e 
krach tens dit Verdrag hangende mocht z1J n 
voor de Permanente Verzoeningscommiss ie, 
voor het P ermanente H of van Internationale 
Justit ie of voor een a rbitral e rechtbank, dan 
zal di e procedure tot het einde worden ver
volgd. 

Ter oorkonde waa rvan de bovengenoemde 
Gevolmachtigden dit Verdrag hebben getee
kencl en e t· hun zege ls aan hebben gehecht. 

Gedaan in tweevoud te Genève den 16den 
April 1932. 

(L.S.) Beelaerts van Blokland. 
(L.S.) Dr. T. Rüstü. 
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28 Nove1nb e,· 1933. BESLU I T tot w1J z1gmg 
en aanvulling van het Bezoldig ingsbeslui t 
Burgerlijke Rijksambte naren 1928 (Staats
blad 1929, n°. 72), laatstelijk gewijzigd 
bij het K oninklijk besluit van 31 October 
1933 (Staatsblad n°. 557) . 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voord rach t van Onzen Minister van 

Staat, Ministe r van Koloniën, Voorzitter van 
den R aad van Ministers, van 19 October 193 3, 
n° . 486 , K ab inet M .R. ; 

Gelet op a rtikel 63 der G rnndwet en op 
a rtikel 125, eerste lid, der Ambtenarenwet 
1929 ; 

Den R aad van State gehoo rd (advies van 
14 November 1933, n°. 22) ; 

Gezien het nader rapport va n Onzen Minis
ter voornoemd van 22 N ovember 1933, n°. 
547, K abinet M .R. ; 

Overwegende, dat het wenschelijk is, het 
Bezoldig ingsbeslu it Burge rlijke Rijksambte na
ren 1928 opnieuw te wij zigen en aan te vul 
len· 

' H ebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. In vorengenoemd Bezoldi g ingsbe

sluit de navolgende wij zig ingen en aanvullin
gen aan te brengen : 

I. Gerekend van 1 September 1931: 
In bijl age B IV: 
Onder g roep A wordt na de a fdeeling 

"Defensie" en he tgeen daa ronder is verm eld 
opgenomen: 

So<'iale Zaken. 
R ijkskwee ksc holen voo·r vrnedvi·o,iwen. 

Dienstbode. 
Onder groep B wordt na de a fdeel ing 

,,Blnnenlandsche Zaken" en hetgeen daar
onder is ve rmeld opgenomen : 

Sociale Zaken. 
Rijkskwee kschol en voor vr·oed vrou wen. 

Hulp-linnenkamer. 
N aaister. 

II. Gerekend van 22 April 1932 : 
In bijl age A I: 
In schaal 1 wordt onder de a fdeeling 

,,Economische Zaken", na de inschrijving , 
vermeld onder het onderdeel "Rijksbureau 
·voor Onde,·zoek va n H andelswaren" , opgeno
men: 
Rijksproefstation en Vooi-lichtingsdienst ten 

bate van de kl ei- en aardewe,·kindustrie. 
Machineschrijver. 

In schaal 9 word t na de 
"Defensie" e n hetgeen daaronde r 
opgenomen : 

Economische Zaken. 

a fdeeling 
is ve nne ld 

R ij ksp,·oefstation en V oorl ichtingsdienst ten 
bate van de kl ei- en aa,-dewerkindus trie . 

Concierge. 
In schaal 64 wordt onder de a fdeel i ng 

,,Economische Zaken", na de inschrij ving , 
vermeld onder het onderdeel " Rijksbureau 
1,oor Onderzoek van H andelswaren" , opgeno
men: 

R ijksproefstation en Voorlichtingsdienst ten 
bate van de kl ei- en aardewerkindustrie, 

Analist. 
In schaal 220 wordt onder de afdeel ing 

,,Economische Zaken", na de inschrijving, 
ve rmeld onder het onderdeel " Rijks b"reau 
voo,· Ondei·zoe k v·an l'I andelswaren", opgeno
men: 
R ijksproefstation en Voorlichtingsdienst ten 

bate van de kl ei- en aardewerkindust,-ie. 
Technoloog . 

In schaa l 25 2 wordt onder de a fdeel i ng 
,,Economische Zaken", na de inschrijving, 
vermeld onder het onderdeel " R ijksb" reau 
vo01· Onderzoek van Handelswaren", opgeno
men: 
Rijksp?'O ejstation en Voorl ichtingsdienst ten 

bate van de kl ei- en aa1·dewe-rkindustrie . 
Directeur. 

III . Gerekend van 31 December 1932: 
In bijlage F : 
Onder de a fdee ling "Economische Zaken" 

wordt na de daa ronder vermelde inschrijvin
gen opgenomen : 

Werkmeester bij het 1 
Rij ksproefstation en 
den Voorlich t ings
dienst ten bate van 
de kle i- en aa ,·de- 1 
werkindustri e . 

f 1400- f 2300 
3 tweej aarlij ksche ver
hoogingen van f 200 en 
3 tweejaarlijksche ver
hoogingen van f 100. 

IV. Gerekend va n 1 Januari 1933 : 
In bijlage A I: 
In schaal 36 verval t onder de a fdeel ing 

,,Bluuenlaudsche Zaken", onderdeel "Staats
bed,-ij / der P osterijen, T el egrafie en T el ef onie", 
het am bt van E xpedi teur aan het M agazijn 
van postzegels . . 

In schaa l 39 vervalt onder de a fdee ling 
,,Defensie", onderdeel " Rijkswerven en Ma
rine-Etabl issement" , het ambt van Bewaarder 
de r M agazijnen. 

In sch aal 49 wordt onder de a fdee ling 
,,Blnnenlandsche Zaken", onderdeel " Staats
bed1·ij/ d er P oste,·ijen , T el egrafie en 'l'el e/ onie" , 
na de inschr ij ving "Bureelambtenaar" opge
nomen: E xpedi teu r aan het M agazijn van 
postzegels. 

In schaa l 51 wordt onder de a fdeeling 
"Blnnenlandsche Zaken" vóór het onderdeel 
" S taatsbed1-ijf de ,· P osterijen , T el eg,·afie en 
T elefonie" o pgenomen: 

Al ge111 eene Landsdr·ukke,··ij . 
Magazij nmeeste r in het letter- en mater ia len

magazijn , 
tenvijl na de inscht·ij v ingen , v e rme ld o nde r 

het onderdeel " Staatsbed,-ijf der P osterij en; 
T el egrafie en T el efonie", wordt opgenomen: 

Defensie. 
Rij ksw er ven en M arine-E tab lissem ent . 

Expedi teur te Will emsoord . 
M agazijnbeheerder. 

I n schaal 58 ve rva lt onder de a fdeel ing 
,,Defensie", onderdeel "Rij kswerven en Mc,
rine-E tablissem en t", het ambt van Comm an
deur bij de magazijnen. 
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In schaal 65 wordt ondel" de a fdeeling 
.,Defensie", onderdeel " Staatsbeclr ijf d er Ar
lill erie-l nrichtingen" , na de bestaande inschrij
ving opgenomen: 
1\fagazij nbeheerder 2e klasse. 

In schaa l 68 wordt onder de a fdeel ing 
"Blnnenlandsche Zaken" vóór het onderdee l 
" StaCLtsbedrijf der Poste,·ij en, T el egraf-ie en 
Tel efonie" opgenomen: 

Alge,neene Land.;drukkerij. 
Magazijnmeester in het pa piermagazijn . 

Schaal 73 komt, met de daaronder vermelde 
inschrijving, te vervall en. 

In sch aa l 75 word t voor de a fdeel ing 
.,Financiën" opgenomen: 

Blnneulandsche Zaken. 
Alge,neene L anilsdrukke,·ij . 

1\lagazijnmeeste r (winkelhouder der Neder
landsche Staatscourant}. 
ln schaa l 94 wordt na de a fdeeling 

,,Onderwijs, Kunsten en ,vetenschappen" 
e n de daaronder vermelde inschrijvingen op-
genomen : 

Defensie. 
Rij kswerven en M arint-EtCLbl-isse,nen.t. 

O pzichter de r magazijnen te Will emsoord. 
In schaa l 96 wordt onder de a fdeeling 

,,Defensie", onderdeel "Stcwtsbedrij f der A r
t ill erie- Inricht ingen", na de bestaande inschrij 
vi ngen opgenomen: 
Magazijnbeheerder l e kl asse. 

Schaa l 128 komt, met de daaronder ver
melde inschr ij ving, te ve rvall en. 

1n schaal 150 word t onder de a fdeeling 
,,Blnnenlandsche Zaken", onderdeel " S t(l(lts
bedrijf der Poste1-ij en, T el egraf ie en T el efonie", 
na de bestaande insch r ijvingen opgenomen : 
:Magazijnchef aan het M agaz ijn va n postzegels. 

In bijl age B I: 
In g roep 3 verval t onde r de afdeeling 

,,Blnnenlandsche Zaken", onderdeel "StCLats
bedrijf de,· P os te,-ij en , T el egraf ie en T el efonie", 
het ambt van Magazijnbediende aan het M a
g azij n van postzegels. 

In groep 3CL wordt onclel" de a fdeeling 
,,Blnnenlandsche Zaken", onderdeel " S tcw ts
bedrijf der P osterijen., J'el egrcif ie en T el efonie" , 
a Is eerste inschrijvi ng OI!f,l"enomen: 
M agazijnbed iende aan het M agazijn van post

zege ls . 

In bijl age B III: 
In groep 3 wordt ondel" de a fdeeling 

,,Defensie", onderdeel " Rijkswerven en M ll
rine-Etablisse1nent", de t ite l " Hul pbewaarder" 
ve rva ngen door: 
Hulpbeheerder . 

In g roep 6 kom t onde l" de a fdee ling 
,,Blnnenlandsche Zaken" het onderdeel " N e
d erlanclsch e Staatscourant" met de daaronder 
vermelde inschrijvingen te ve rva ll en, terwijl 
onder dezelfde a fdeeling , onderdeel " Alge-
111 eene Lan.dsdn,kkerij", komen te verva llen 
de ambten van "Magazijnmeester in het mate
áal enmagazijn" en " Magazijnmeester in het 
papie rmag azijn". 

V. Gerekend van 1 Mei 1933: 
In bijlage A I: 
Schaal 2 komt, met hetgeen daaronder is 

vermeld, te vervall en. 
In schaal 11 wordt onder de afdeel ing 

,,Defensie", onderdeel " TopogrCLfische Dienst", 
na de bestaande inschrijving opgenomen: 
T eekenaar 3e klasse. 

In schaal 18 wordt na de afdeel ing 
,,Blnnenlandsche Zaken" en hetgeen daar
onder is vermeld opgenomen: 

-Defensie. 
T opo graf-ische Dienst . 

Vrouwelijk lithograa f. 
In schaal 31 wordt onder de afdeeling 

"Defensie" na de inschrijving, vermeld onder 
het onderdeel " L oodswezen, betonning, bebCL
kening en verl ichting", opgenomen : 

'l'opograf ische Dienst. 
M agazijnmeester-concie rge. * 

terwijl aan rlen voet der betrekkelijke blad
zijde eene noot wo rdt gesteld, luidende: 

* De op 1 Mei 1933 in dienst zijnde func
t ionaris geniet bovendien een e persoonlijke 
toelage van f 200. 

In sch aal 36 vervalt onder de afdeeling 
,,Defensie" het onderdeel " J'opo grafisch, 
Dienst" met hetgeen daaronder is vermeld. 

In schaal 39 worden onder de afdeeling 
,,Defensie", onderdeel " T opografische D ienst", 
de inschrijvingen ,,Graveur 3e klasse" en 
,,Photograa f 3e kl asse" v.ervangen door: 
Fotograaf 3e ki asse. 
Graveur 3e kl asse. 
Topograaf 3e kl asse. 

In schaal 50 verva lt de afdee ling "Defen• 
sle" met hetgeen daaronder is vermeld. 

In schaal 51 wordt onder de afdeeling 
,,Defensie" na de inschrijvingen, vermeld on
der het onderdeel " Rijkswerven en Mar ine
E tablissement", opgenomen: 

T opo grafische D ienst. 
Teekenaar 2e kl asse . 

Schaal 56 komt, met hetgeen daa,:oncler is 
vermeld, te verva llen. 

In schaal 66 komt de afdeeling "Defensie", 
met hetgeen daaronder is vermeld , te verval 
len. 

In sch aal 89 word t na de inschrijving, ve1·
meld onder de afdeel ing "l'lnauclën", onder
deel " Directe belastingen, invoerrechten en 
accijnzen" , opgenomen: 

]}efeusle. 
K oninklijk l n.stituu-t voor de Ma1-ine. 

Technicus. 
In schaal 93 wordt onder de afdeeli ng 

,,Defensie", onderdeel " Topografische Dienst", 
de inschrijving " Adjunct-comm ies" vervangen 
door: 
Administratie f ambte na ar . 

In schaal 96 worden onder de afdeeling 
,,De[ensle", onderdeel "Topografische Dienst" , 
de inschr ijvingen " Graveur 2e klasse" en 
,,Photograaf 2e klasse'' vervangen door: 
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Fotograaf 2e kl asse. 
Graveur 2e klasse. 
Topogrnaf 2e kl asse . 

In sch aal 97 wordt onder de a fdeeling 
,,])efensle" na de insch r ijving, vermeld onder 
het onderdeel " Militaire H ospitalen". opge• 
nom en: 

'l'opografische D ienst. 
Teekenaar le kl asse. * 

terwijl aan den voet der betrekkel ij ke blad
zijde eene noot wordt gesteld, luidende: 

* De teekenaar l e kl asse, dienstdoen de als 
zaalchef, gen iet bovendien eene ambtstoe lage 
van ten hoogste f 400. 

Schaal 133 komt, met hetgeen daa ronder is 
vermel d , te vervallen. 

In sch aal 144 worden onder de afdeel ing 
,,])efensle", onderdeel " 'l'opog,·afische Dienst", 
de·· inschrijvingen "Graveur le klasse*" en 
.,Photograaf l e klasse" vervangen door: 
Fotograaf le klasse. 
Graveur le klasse.* 
Topograaf le klasse . * 

terwijl de noot aan den voet der betrekke. 
lij ke bladzijde komt te lui den: 

* De graveur le ki asse en de topograaf le 
klasse, dienstdoende a ls zaalchef, genieten bo
vend ien eene am btstoelage van ten hoogste 
f 400. 

In schaal 150 vervalt onder de afdeel ing 
,,])efensle" het onderdeel "Topografische 
lJienst" met het daaronder vermeld ambt vau 
Commi es. 

In schaal 154 wordt onder de afdeel ing 
,,])efensle" na de inschr ijving, vermeld onder 
het onderdeel "Koninklijke Militaire Akade
mie'', opgenomen: 

T opografische Dienst . 
Boekhouder. 

In schaal 157 wordt onder de afdeeling 
,,Hefen sle" na de inschrij vingen , vermeld on• 
der het onderdeel "Loodswezen, betonning, 
brbak,ning en verlichting" , opgenomen: 

Topografische Dien,;/. 
C11ef van de drukkerij . 

In schaa l 192 komt onder de afdeeling 
,,])efen sle", onderdeel "Topog,·afische Dienst", 
het ambt van " H oofd van admin istratie" te 
vervall en, en wordt ach ter "Cartograaf" een 
nootteeken * geste ld , terwijl aan den voet der 
betrekkel ijke bladzijde eene noot wordt ge
steld, lui dende: 

* Deze rang blij ft voorl oopig gehandhaafd. 

In schaal 208 wordt na de a fdeel ing 
,,.rnstltle" en hetgeen daaronder is vermeld 
opgenomen : 

])efen sle. 
'J'opog,·afische Dien.,t. 

Chef a fdeeling teekemverk. 
{ 

hoogtemeting. 

t n angu latie. 
voorbere id ing. 

l n schaal 214 wordt na de afdeeli ng 
,,Financiën" en hetgeen daaronder is ver
meld opgenomen: 

n efensie. 
T opografische Dienst. 

Secretar is. 
I n sch aal 232 wordt onder de a fdeel inr: 

,,])efen sle", onderdeel .,T opografische Dienst". 
in de plaats van " Onderdirecteur" gelezen : 
H oofd van den Reproductiedienst. 

In schaal 249 word t vóór de afdeeli ng 
,,Economische Zaken" opgenomen: 

])efen sle. 
Topografische Dienst. 

H oofd van den Opnemingsdienst. 
In schaal 256 vervalt onder de afdeeling 

,.])efen sle" het onderdeel " T opografische 
Dienst" met hetgeen daaronder vermeid is. 

In schaal 259 wordt onder de afdeel ing 
.,])efensle" na de inschrijving, vermeld onder 
het onderdeel "Rijkswerven en M arine-Eta
blissement" , opgenomen : 

Topografisch e Diem,t. 
D irecteur. 

In bijl age B I: 
In groep 1 vervalt onder de afdeeli ng 

"n efensle" het onderdeel "Topog,·afischc 
Dienst" met hetgeen daa ronder is vermeld. 

I n groep 2 komen onder de afdeeli ng 
,,])efensle", onderdeel "Topog,·afische Dienst" , 
te vervall en de ambten van " Steenslijper" en 
,,Drukker 4e ki asse". 

I n groep 3 wordt onder de afdeel ing 
,,])efensle", onderdeel "Topografische Dienst" , 
de titel ,,Arch iefbediende" gewijzigd in B i
bi iotheekbediende, terwijl na het ~m bt van 
,,Kaartenplakker" wordt opgenomen: 
Steensl ij per. 

VI. Gerekend van 1 Juni 1933 : 
In bijl age A II : 
Onder het hoofd "f 9000 vast" wordt onder 

de afdeeling ,,])epartementen van Alg·emeen 
Bestuur" na de inschr ij v ing "Directeur-Gene
raal , Chef der afdeel ing Vol ksgezondheid bij 
het Departement van Sociale Zaken" opge
nomen: 
D irecteur-Generaal van het Onderwijs. 

VII. Gerekend van 1 Augustus 1933: 
In bij lage A I: 
In schaal 26 wordt onder de afdeeling 

,,Waterstaat", onderdee l " Zuiderzeewerken" , 
na de bestaande inschrijving opgenomen: 
K antonnier-havenmeester te: 

VIII. 

Breezand (gem. Wonseradeel ). 
Oude Zeug (gem . Medemblik ). 

In bij lage A I : 
I n schaal 43 verva lt onder de afdeeling 

,,Waterstaat" het onderdeel "Zuiderz,eewer
ken" met hetgeen daa ronder is vermeld. 

In schaal 60 wordt onder de afdeeli ng 
,, Waterstaat", onderdeel "Rijkswaterstaat", 
na de insch rij ving "Sluismeester te \Villem
slu izen" opgenomen: 
Sluismeester te Zutpher\ (Twenthekanalen) . 

I n schaal 62 verva lt onder de afdeel ing 
,, Waterstaat" het onderdeel " Zuide,·zeewer
ken" met hetgeen daaronder is vermeld . 
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In schaa l 70 wordt onder de afdeeling 
"Waterstaat" na de inschrijvingen, ve rmeld 
onder het onderdeel " R ijkswaterstaat" , opge
nomen: 

Z uide,·zeewerken . 
Sluis-havenmeester te Den Oever. 

In schaal 87 wordt onder de a fdeel ing 
"Waterstaat" na de insch rijvingen, vermeld 
onder het onderdeel " R ijkswaterstaat", opge
nomen : 

Zuiderzeewerken. 
SI uis-havenmeester te K ornwerderza nd. 

In schaal 140 wordt onder de a fdeeling 
,, Waterstaat'', onderdeel "Rijkswaterstaat" , 
na de bestaande inschrij vingen opgenomen: 
Opziener bij de stoompontveren over het Noord

zeekanaal. 
terwijl de inschrij ving " Opziener bij het 

Noordzeekanaal te IJm uiden" wordt gewij 
zigd in: 
Opziene r bij de Rij kselectri citeitswerken te 

IJmuiden. 
In schaal 162 word t onder de afdeeling 

"Blnnenlan1lsehe Zaken" na het onderdee l 
,.lî.rankzinnigenwezen" en hetgeen da amnder 
is vermeld opgenomen: 

S taatsbedrijf der P osterijen, T el egmfie 
en 'l'el efonie. 

Commies-seriechef bij den P ostchèque- en 
Girodienst. 

In schaal 227 ve rvalt onder de a fdeeling 
,,Blnnenlandsche Zaken", onderdeel " Staats
bed,-ijf der P oste1-ijen, T el er11·af ie en T el efonie" , 
het ambt va n I nspecteur der kust- en scheeps
rad iote legrafi e. 

ln schaal 25 3 wordt onder de a fdeel ing 
,,Blnnenlandsche Zaken", onderdeel "Staats
bedrijf der P osterij en, T el egrafie en T el efonie", 
na de bestaande inschrijving opgenom en : 
Inspecteur der kust- en scheepsradiotelegrafi e. 

In schaal 259 verva l t onder de a fdee ling 
,,Onderwijs, Kunsten en )Vetenschappen", 
onderdeel ,,R ij ksu nive,·siteiten. en T echnische 
H oo geschool" , het ambt van D ll'ecteur van het 
Academisch Ziekenhuis te Leiden. 

In chaa l 261 word t onder de a fdee liug 
,,Onderwijs, J{un sten en Wetenschap1ie11", 
onderdeel " R ijksunive,·siteiten en T echnische 
H oo geschool", na de bestaande inschr ij ving 
opgenomen: 
Directeur van het Academi sch Ziekenhuis te 

L e ide n. 

In bijl age B I: 
Onder groep 3 wordt onde1· de afdee l ing 

,, Waterstaat", onderdee l " l lij kswate,·staat", 
na de inschrij ving "Sluisknech t te Gouweslu is 
(tevens brugknech t )" opgenomen: 
Sluisknech t te Zutphen (Twenthekanalen ). 

Onder g roep 4 vervalt onder de a fdee ling 
,,,vaterstaat", onderdeel " R ijkswaterstaat", 
het ambt van Brugwachte r Gorinchem (Visch
brug en Korenbrugslu is), tevens sluisknecht. 

2. Te bepalen, dat de in Ons beslui t van 
den 28sten Juli 1933, Staatsblad n°. 406, on
der VII opgenomen aanvu lli ng van schaal 
134 in bijlage A I wordt gerekend te zijn in
gega an op 1 Juli 1933 . 

Onze Minister~ Hoofden der Departementen 
van Al gemeen .t:Sestuur, zijn, ieder voor zoo
veel hem betref t, be last met de ui tvoering van 
dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal wor
den gepl aatst en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van Sta te. 

H et Loo, den 28sten November 1933. 
WILHELMINA. 

De Minister van Staat, 
M inister van K oloniën, 

Voorzitter van den R aad van .Ministers, 
H . C olijn. 

(Ui tgeg. 8 D ecem ber 1933. ) 

s. 633. 

28 N ovem ber 1933. BESLUIT tot vemieti 
g ing van het bes luit va n den raad van 
B aa,·n dd. 27 J a nuari 1933, waarbij aan 
R. H. J . R eintjes te S oest vergunning is 
geweigerd voor den bouw van vier wo
ningen aan de Teding van Berkhoutstraat 
te B aarn. 

Wij WILHE LMINA, enz. ; 
Op de voord rach t va n Onze Ministe rs van 

Socia le Za ken en van Binnenl a ndsche Zaken, 
n°. 671 8 M/P .B .R. , Afdeeling Volksgezond
heid, en n° . 16352, Afdeel ing Binnenl a ndsch 
Bestuur, door d ie Ministers geteekend onder
sche idenlijk op 1 September 1933 en op 5 
October cl. a. v., betreffende het beslu it van 
den raad van B aarn del. 27 J a nua ri 1933, 
waarbij aan R. H. J . R eintjes te Soest ver
gunning is geweige rd voo,· den bouw van ,·ier 
woningen aan de T eding van Berkhoutst raat 
te B aarn; 

Overwegende, dat het bouwplan van Rein
t jes om vat vier won ingen onder één da k, van 
welk " blok" de zij kanten minde r da n 5 Meter 
verwij derd zouden zij n van de erfscheid ing, en 
dat burgemeester en wethouders de ve rgun
ning hebben geweigerd , omdat bouwblokken 
van meer dan twee woni ngen en "een gerin 
ger zij a fstand da n 5 Meter ui t de gren schei 
ding" op het bedoelde ter rein nie t toelaa tba ar 
zouden zij n op grond van de bepaling van de 
bouwverorden ing voor B aarn, volgens welke 
,,het uiterlijk van een nieuw te ma ken ge
bouw met al wat daartoe behoor t , hekken , 
muren en dergelij ke zoodanig (moet) zijn, dat 
het nqch op zich zelf, noch in verba nd met de 
omgeving ui t een aestheti sch oogpunt rede
lijke rwijs aanstoot ka n geven" ; 

dat de gemeenteraad, in be roep, de weige
r ing heeft gehandhaafd , met overneming va n 
het bezwaar van burgemeester en wethouders; 

Overwegende, dat wèl onderscheiden moet 
worden tusschen voorschri ften ter bepaling 
van het karakter de r bebouwing, in verband 
onder meer met haar dich the id en soort, en 
de zoogenaamde " welstandsbepali ng" , met 
d ien verstande, da t bij de toepass ing va n die 
bepaling niet in aanmerking m ag komen be
zwaar tegen dich the id en soort der ontworpen 
bebouwing; 

dat bepaal de bezwa ren va n aesthetischen 
aard niet zijn aangevoerd en, naar mag wor
den aangenomen, n iet zijn aan te voeren tegen 
het uiterlijk der ontworpen bebouwing, l os 
van haar dichtheid en soort ; 

da t de onderwerpelijke toepass ing van het 
aangehaal de voorschrift van de verordening 
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mitsdien in strijd komt met de Woningwet, 
volgens welke de regeling van de bebouwing 
- in het bijzonder ook voor wat betreft haar 
dichtheid en soort - uitsluitend is voorbehou
den aan het uitbreidingsplan en aan bebou
wingsvoorschriften ; 

dat bij gebreke, ook overigens, van een wet
tigen grond voor weigering ten tijde dat de 
vergunning gevraagd werd, deze had moeten 
worden verleend ingevolge artikel 6, tweede 
lid , van de Woningwet, aan welke verplich
ting de gemeenteraad alsnog behoort te vol
doen; 

dat de weigering van vergunning in strijd 
met de wet is gehandhaafd; 

Gezien artikel 185 van de gemeentewet; 
Den Raad van State gehoord, advies van 31 

October 1933, n°. 37; 
Gezien het nader rapport van Onze Minis

ters van Sociale Zaken en van Binnenlandsche 
Za ken, n° . 9113 M/~.B.R., Afdeeling Volks
gezondheid, en n°. 21694 , Afdeeling Binnen
landsch Bestuur, door die Ministers geteekend 
onderscheidenlijk op 14 November 1933 en 23 
November 1933 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
vorenbedoeld beslui t van den raad van Baarn 

dd. 27 Januari 1933 te vernietigen wegens 
strijd met de wet. 

Onze Min ister van Sociale Zaken is belast 
met de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 28sten November 1933. 
WILHELMINA. 

De llfinister ·van Social e Zaken, 
J. R. 8 lot e maker de B ruïne. 
D e Ministe,· van B innenland,sche Zaken, 

J. A. d e W i I d e. 
( Uitg eg. 27 D ecembe,· 1933.) 

s. 634. 

27 Nov,e,nber 1933. BESLUIT tot schorsing 
van een besluit van Gedeputeerde Staten 
van F1·iesland dd. 27 September 1933, be
treffende uitgifte in erfpach t van bouw
terrein te L eeuwarden. 

Geschorst tot 1 Juni 1934. 

s. 635. 

29 November 1933. BESLUIT, bet reffende 
het tijdstip van inwerkingtreding van de 
wet van 17 November 1933 (Staatsblad 
n°. 600), tot wijziging en aanvulling van 

1 Grootte van het 
1 Soort met bouwverbod 

Ge - Sec-
1 van te bezwaren 

tneen- tie. 
No. 1 eigen- p erceel of 

te. 1 dom. _perceelsgedeel te 

1 h 1 a 1 C 

Soest 1 D 1331 heideweg 2 00 80 
Soest, 2014 kiosk en - 15 50 

bouw-
terrein 

Boest E 2015 kiosk 1 94 90 
(gedeel- heide en 

telijk) wegen 
1 1 

1 Deze kaart is niet opgenomen. 

de a r t ikel en 125 en 126 der Ambtenaren
wet 1929. 

Inwerkingtreding 1 Dece1nbe1· 1933 . 

s. 636. 

29 N ove1nbe1· 1933. BESLUIT, houdende 
bouwverbod in den zin van artikel 22 der 
Luchtvaartwet ten aanzien van eenige per
ceelen, gelegen in de nabijheid van het 
l uch tvaartterrei n Soeste1·berg. 

Wij \VILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

ge~e
5
nte van 23 October 1933, Geheim La. 

Gelet op artikel 5, eerste lid , en op § 5 der 
Wet van 30 Juli 1926 (Staatsblad n°. 249) tot 
regel iug van de luchtvaart; 

Overwegende, dat het wenschelijk is ten 
aanz ien van eenige perceelen, gelegen in de 
nabijheid van het luchtvaartterrein Soester
be1·g, een bouwverbod uit te vaardigen, als be
doel d. in artikel 22 der Luchtvaartwet; 

Gezien het proces-verbaal van de zitting der 
Commissie, bedoeld in artikel 27 der Lucht
vaartwet, zoomede het ingediend schriftelijk 
bezwaar en de meening der Comm issie ter 
zake, als bedoeld in artikel 30, eerste lid, der 
Luchtvaai·twet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
14 November 1933, n°. 26; 

Gezien het nader rnpport van Onzen Minis
ter van Defensie van 23 November 1933, Ge
heim La. U 174; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Ten behoeve van den Staat der Nederlanden 
(Departement van Defensie) is het verboden: 

op perceelen of gedeelten van perceelen, 
welke hieronder zijn vermeld, en welke op de 
bij dit besluit gevoegde kaart 1 zijn aangeduid 
a ls gelegen in een zóne, zich uitstrekkende 
van de grenzen van het luchtvaartterre in 
Soesterberg, gelijkgesteld met een aangewezen 
luchtvaartterre in bij gemeenschappelijke be
schikking van Onze Ministers van Waterstaat 
en van Defensie van 
26 Januari 1929, La. I, Afdeeling Waterstaat A 
- 26 J anuari 1929, I e Afdeeling, n°. 124 
tot op een afstand van 200 m. van die gren
zen, te bouwen of bouwwerken te hebben, dan 
wel houtgewas te planten of te hebben. 

De in deze zóne liggende perceelen en per
ceelsgedeelten worden overeenkomstig het be
paalde in artikel 31 der Luchtvaartwet als 
volgt omschreven: 

Grootte van het Derde belang-
geheele perceel heb benden, 

(indien het bedoeld in art. 
Eigenaren. bouwverbod 1 onder VIIa. 

slechts voor een der Lucht-
gedeelte geldt). vaartwet. 

Gemeente Soest. Geene. 
N.V. ,,Soesterdal". Geene. 
Mij. tot Exploi-
tatie van Thee-
tuinen, gevestigd 
te Soesterberg. 
gemeente Soest. 2 ha, 10 a, 40 ca Geene. 

J 
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Onze 'linister va n Defensie i be last met 
de ui t voering van di t bes lui t, hetwelk in het 
Staatsbla,d zal worden gepl aatst, en waarvan 
a[ chrift zal worden geronden aan den R aad 
nin State en a an de Al gemeene R ekenkamer. 

H et Loo, den 29 ten November 1933. 
WILHELMINA. 

/Je ilf·iui.~ter van Def ensie, L . N. D e c k e r s. 
( Uitgcg. 2 "fi' ebrum·i 1934.) 

S. 636 A. 

30 Nove mber 1933. BESLU IT tot ve rnieti
g ing van het besluit van den raad der ge
meente B eerta van 14 Juni 1933, daa rtoe 
strekkende, dat op de onderste uning, welke 
door burgemee te r en wethouders die r ge
meente wordt verl eend aan G. R ös kcn , 
geen inhouding za l pl aats hebben wegens 
huu rs huid aan de gemeente, zoolang diens 
inkomsten n iet meer bedragen dan de 
f .50 pe r week, welke h ij aa11 ondersteu
ning ontvangt. 

Wij WILHEL II A, euz. ; 
Op cle voordracht van Onzen Mi niste r va11 

Binnenlandsche Zaken van 31 Octobe r 1933, 
n° . 8827, ,i fdeeli ng A rmwezen, tot ve rniet i
g ing van het beslui t van den raad der ge
meen te JJeerta van 14 J un i 1933, daa ,·toe 
strekkende, dat op de onder teun ing,_ welke 
door burgemee ter en wethouders d ier ge
meente wordt ver leend aan G. R ö ken, geen 
inhouding za l pl aats hebben wegens h uur
schuld aa n de gemeente, zoolang diens inkom
sten niet meer bedragen cl an de f 8.50 pe r 
week, welke hij aan ondersteuni ng ontva ngt; 

Overwegende, dat door burgemeester en wet
houders van B eerta, bij gebreke, sind 1 J a
nua ri 1933, van een burgerlijke instelling van 
weldadi gheid , de ondersteuning aan den a r
be ider G. R ösken, te B eerta, is bepaald op 
f 8.50 per week, met di en ve r tande, dat f 2.50 
zou moeten dienen voor de a fbetaling door 
Rösken, di e eene gemeente-woning bewoont, 
van eene huu rschuld aan de gemeente B eerta; 

dat de raad de r gemeente B eerta bij bes lui t 
van 14 Juni 1933 heeft be loten, dat ten op
zich te va n G. Rösken geen inhoudi ng wegens 
huur chuld za l pl aats hebben, zoolang diens 
inkomsten 11iet meer bed ragen dan de f 8.50 
steun per week; 

dat met d it beslui t inbreuk wordt gemaakt 
op de bij artikel 30 der Armenwet ui tslui te nd 
aan burgem ester en wethouders gegeven be
voegdheid om , bij gebre ke va n eene bu,·ger
lijke instelling van weldadigheid , zonder be
roep op een ve rzoek om ondersteuning te be
si is en ; 

dat mi tsdi en genoemd bes lui t van den rnad 
de r g meente B eerta van 14 Juni 1933 in 
strijd i met a rt ikel 30 de r A rmenwet; 

Gelet op a rt. 185 der gemeentewet; 
Den Raad va n State gehoo rd (advies va n 

21 ovember 1933, n°. 32) ; 
Gelet op het nader rapport van Onzen voor

noemden Ministe r van 29 I ovember 1933, n°. 
10784, afcleeli ng Armwezen; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Genoemd besluit va n den raad der gemeente 

B eerta va n 14 Juni 1933 te vern ietigen wegens 
strij cl met de wet. 

Onze Ministe r va n Binnenl a ndsche Za ke n is 

be last met de ui tvoe ring van dit bes luit, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan a f ch ri ft za l worden gezonden aan 
den R aad va n State. 

's-Gravenhage, den 30sten November 1933. 
WILHELMINA. 

De .lfinister 11an B innenlandsche Zaken, 
J. A. cl e W i I d e. 

(Ui tgeg . 15 Decemb e,· 1933. ) 

s. 637. 

l December 1933. \VE T , houdende na turali
satie van A . Altena en 21 a nderen. 

Wij WILHE LMIN A, enz . ... doen te weten: 
Al zoo \Vij in overweging genomen hebben, 

dat er aanl e iding is tot natura! isatie va11 
A l bert AllP>UL en 21 a nderen, di e aa n Ons het 
verzoek daartoe hebb n gedaan, met overl eg
g ing - wat betreft de in de artikelen 2 en 3 
genoemden rnor zooi-cel doenlijk - van de 
bewij stu kken, be cloe lcl in a rt ikel 3 de r wet 
van 12 December 1892 (S taatsblad 11°. 268) , 
op het N ederl andersch a p en het ingezeten
schap, laat6telijk gewij zigd bij de wet van 31 
Decem ber 1920 (St ciatsblad n°. 955) ; 

Zoo is het, dat Wij , den Raa d van State, enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van N edel"i ander 

wordt bij deze verleend aan: 
1°. Albert A ltena., gebornn te Getelo (Pnti

sen) den 1 ovember 1877, la nd bouwer , \YO

nencle te Getelom.oor ( P ruisen); 
2°. J akob t·an den B ogaard, geboren te 

11erke ( P ruisen) den 17 J a nua ri 1901 , ve rve,·. 
wonende te Opladen ( P ruisen); 

3°. 1lfartin J ohann van den B ogaard , ge
boren te H ecke ( Pruisen) den 26 ovember 
1898, landarbe ider, wonende te R ichrath 
( P.rui.~cn); 

4°. Lambe,·t D ückerho/ /, geboren te K eeken 
( P ruisen) den 8 Februar i 1900, la nd bouwer , 
wonende te K eeken ( Pruisen); 

5°. Erich A ttgust W ilhelm Emmer, geboren 
te l(arl!sruhe ( B aden) den 16 Augustus 1907, 
bankbediende, wonende te A 1nste1·da111, pro
vincie Noordholl ancl; 

6°. J ohann Geurtz, geboren te Hassum , ge
meente Asperden ( Pruisen) den 10 Juli 1895. 
spoorwegarbeider, wonende te Nijme gen, pro
vincie Geld.er/and; 

7°. J osephus Carolus de Gier , geboren te 
Schooten ( België) den 25 Augustus 1901 , 
klompenma ker , wo nende te W ijneghen, (Bel -
gië); ' 

8°. /i arl H eine,nann , geboren te H amborn 
( P ruisen) de n 30 Janua ri 1 91 2, la ndbouwer, 
wonende te Jfaasbom ,nel , gemeente .4 ppcl
/ern, provinc ie Gelderland; 

9° . Schaja H -ersch H erschberg, geboren te 
Zdnnska- W ola ( P olen) den 25 Mei/6 Juni 
1900, koopma n, wonende te R otterda.111, pro
vincie Zuiillw lland ; 

10°. H einrich Lmne,-s, geboren te Hilden 
( P ruisr:n) -den 24 Juni 1901, melkhandelaar , 
wonende te JJ il den ( Pruis en); 

11°. Martin L emmen, geboren te L atw n
L ank ( Pruist n) den 11 A ugustu 1900, arbe i
der, wonende te U erdingen ( P ruisen); 

12° . A ugust J ohann L engwenus, geboren te 
Stoppcnberg ( P ruisen) den .7 A ugustus 1900, 
landbouwer, wonende te lVin te,·swijk, provi n
cie Gelderl ruu.l; 
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13°. Ka.Z,nan Lunski, geboren e Grodek 
( Polen) den 16 September 1885, ha ndelsreizi
ger, wonende te 's-Gravenhage, provincie Z uid,. 
holland,; 

14°. Martin Arnold Radernacher, geboren 
te Karken (P,·uisen) den 2 September 1906, 
mijnwerker, wonende te H ee,·len, provincie 
Lirnburg; 

15°. Anton S chuster, geboren te Mantau 
( Tsjecho-Slowakij e) den 12 J ui i 1884, mijn
werker, wonende te Gel een, provincie L i,n
burg; 

16°. Ludwig Silberb e,·g, geboren te Grätz 
( P ruisen) den 5 November 1886, werkzaam 
in het kunstzijdebedrijf, wonende te Arnhern, 
provincie Gelderland; 

17°. Johanna Francina W e,·de, weduwe van 
P eter Paul, H ein,·ich Hall ,nann, geboren te 
L ith (Noordbrabant) den 1 Maa rt 1885, zon
der beroep, wonende te Schiedam, provincie 
Zuidholland,; 

18°. H einrich W erner, geboren te Hanno· 
ver (Pruisen) den 21 Mei 1888, handelsbe
diende, wonende te R otterdan~, provincie 
Z uidholland; ( 

19°. H ermann W ilhel,n Wittj es , geboren te 
Styruni (Pruisen) den 5 Maart 1890, land
bouwer, wonende te Eijll bij Nieuke,·k (Prui
set!j). 

2. Met afwijking van het bepaalde bij ar
t ikel 3, vierde lid, onder 3°., der wet van 12 
December 1892 (Staatsblad n°. 268), op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, laat
stelijk gewijzigd bij de wet va n 31 December 
1920 (Staatsblad n°. 955), wordt bij deze de 
hoedanigheid van Nederlander verleend aan 
J ohannes Philippus W ol/fra,n, geboren te 
Venlo (Li,nbw·g) den 4 December 1895, mon
teur, wonende te V enlo, provincie Li,nburg . 

3. Met uitbre iding van het bepaalde bij 
artikel 6 der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad n°. 268) , op het N ederlanderschap 
en het ingezetenschap, laatste lijk gewijzigd 
bij de wet van 31 December 1920 (Staatsblad 
n°. 955), wordt bij deze de hoedanigheid van 
Nederlander verleend aan: 

i •. Theodora Elisabeth .Maria H allmann, 
geboren te S chiedam (Zuidholland) den 26 
October 1911 , kantoorbediende, wonende te 
Schiedam, provincie Zuidholland; 

2°. Anton S chuster, geboren te Mantau 
( Tsjecho Slowakije) den 31 December 1911, 
mijnwerker, wonende te Gel een, provincie 
Lini burg. 

4., Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkond ig ing. 

Lasten en bevelen, enz.; . 
Gegeven te 's-Gravenhage, den l sten De

cember 1933. 
WILHELMINA. 

De Minister van J ustitie, Va n S c h a i k. 
( Uitgeg. 8 D ece,nber 1933.) 

s. 638. 

1 D ecember 1933 . WET tot wijz iging van de 
grens tusschen de gem eenten Rotte1·d011n 
en Schiedmm . 

Wij WILHELMINA, enz . ... doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is de g rens tusschen de 

gemeenten R otterdam en Schiedam te wijzi
gen; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. 1. Met ingang van 1 J anuar i 1934 

wordt aan de gemeente R otterdam een ge
deelte van de gemeente Schiedam toegevoegd 
in dien zin, dat de grens tusschen deze beide
gemeenten za l loopen a ls volgt: 

2. Aanvangende in het punt waa,· de g ren
zen de r gemeenten R otte,·dam, S chiedam en 
P ernis in de ieuwe Maas te zamen komen, 
volgt zij in ongeveer noordwestelijke richting 
in rechte lijn de grens tusschen het perceel 
van de kadastra le sectie L. de ,· gemeente 
Schieda,n n°. 2507 eenerzijds en het perceel 
van de kadastral e sectie AA. der gemeente
R otte1·da1n n°. 607 anderzijds tot in de nor
maal lijn. 

3. Al sdan gaat zij in ongeveer noordooste
lijke richting in rechte lijn op 40 Meter a f
stand uit den westoever der Oosterhaven 
(Merwehaven) langs de grens van de percee
len van voormelde kadastra le sectie L. nos. 
2503 en 2776 eenerzijds en van het perceel 
van voormelde kadastrale sect ie AA. n°. 69& 
anderzijds totdat de noordoostelij ke grens van 
voormeld 'percee l n°. 2776 dierze lfde sectie L. 
is bereikt. 

4. Daarna gaat zij, eerst in ongeveer n<l!?rd
westelij ke, dan in ongeveer west-zutdwestehJke, 
en ten slotte wederom in ongeveer noordwes
telijke richting langs de grens van de percee
len van voormelde kadastrale sectie L. nos. 
2776, 2506, 2769 en 2768 eenerz ijds en no. 
2891 anderzijds, waarna zij de oostgrens volgt 
van voormelde kadastrale sectie L . tot aan 
de noordgrens van het perceel n°. 2491 dier
zei Ede sectie. 

5. Van dat punt àf volgt zij , ongeveer in 
een boog loopende in noordoostelijke ri chting 
met aan het einde een afwijking in rechte 
lij n in ongeveer noord-noordoostelijke rich
ting de grens tusschen het perceel van de 
kadastrale sectie K . der gemeente Scliieda11i 
n°. 278 eenerz ijds en het perceel van de ka
dastra le sectie AA. der gemeente Rotterdam 
n°. 693 anderzijds. 

6. Daarna snijdt zij in vrijwel noordelijke 
richting in rechte lijn Schielands Hoogen Zee
dij k, de grens volgende tusschen het perceel 
van de kadastrale sectie I. der gemeente 

chieda,n n° . 2884 eenerzijds en de perceel en. 
van de kadastra le sectie AA. der gemeente 
Rotterdam nos. 693, 528 en 539 anderzijds. 

7. Alsdan buigt zij in ongeveer oostelijke 
richting, volgende in rechte lijn de grens tus
chen het perceel gemeente Schieda11i, sectie I. 

n°. 2884 eenerzij ds en het perceel gemeente 
Rotterdam, sectie AA. n°. 539 anderzijds, gaat 
daarna in ongeveer noordelijke richting langs 
de grens tusschen de perceelen gemeente , chie
da,n , seotie I. nos. 2884 en 3798 eenerzijds en 
de perceelen gemeente Rotberda,n, sectie AA. 
no . 540 en 541 anderzijds en loopt ten slotte 
in rechte lijn tusschen de perceelen gemeente 
Schiedam, sectie I. nos. 3798, 2342, 2341. 
2338, 2337, 2334, 2333, 2330, 2329 en 2326 
eenerzijds en de perceelen gemeente R otter
dam, sectie AA. nos. 542, 543, 544, 645 , 548, 
549, 550, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558 en 
659 anderzijds tot het punt van samenkomst 
van de bestaande grenzen • van de gemeenten 
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ll otterdam, Schiedam en O vcrschie nabij de ' 
.spoorbaan van 's-Gravenhage naar Rotte,·dam. 

2. A ll e kadastrale en andere stukken uit
s luitend het gebied betreffende, dat inge~olge 
artikel 1 van de gemeente Schiedam naar de 
gemeente Rotterdam overgaat, worden door de 
gemeente Schiedam aan de gemeente Rotter
dam overgedragen. 

3. Te beginnen met 1 Januari 1934 worden 
in al Ie wetten en daarop gegronde voorschrif
ten onder de gemeenten Rotte,·da,n en Schie
da,n die gemeenten verstaan, zooals zij bij 
.artikel 1 dezer wet zijn gewijzigd. 

4. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den lsten De

cember 1933. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
J. A. d e W i I d e. 
(Uitgeg. 19 Decembe,· 1933.) 

s. 639. 

1 December 1933. WET tot wijziging en ver
hooging van het negende hoofdstuk der 
Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1932. 

s. 640. 

1 December 1933. WET tot wijziging en ver
hooging van de begrooting van uitgaven 
van het Zuiderzeefonds voor het dienst
jaar 1932. 

s. 641. 

1 December 1933. WET tot wijziging van de 
begrooting van de Staatsmijnen in Lima 
burg voor het dienstjaar 1932. 

s. 642. 

1 December 1933. ,VET tot verklaring van 
het a lgemeen nut der onteigening ten be
hoeve van verbetering van den spoorweg 
A mste,·dam.-R otterdam tusschen K et hel 
en Schiedam. 

s. 643. 

1 Decem ber 1933. WET, houdende goedkeu
r ing van het op 12 Maart 1933 te San'á' 
tusschen Nederland en J emen gesloten 
verdrag van vriendschap. 

Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het op 12 Maart 1933 te San'á' tusschen 
Nede1·land en Jem en gesloten verdrag van 
vriendschap, alvorens te kunnen worden be
krachtigd, ingevol ge artikel 58 der Grondwet 
de goedkeur ing der Staten-Generaal behoeft; 

Zoo is het, dat Wij , den R a.ad van State, enz. 
Eenig artikel. 

H et op 12 Maart 1933 te San'á' tusschen 
Nederland en J emen gesloten verdrag van 
vriendschap, dat in afdruk nevens deze wet is 
gevoegd, wordt goedgekeurd. 1 

1 Van dit verdrag is alleen de Nederland
che tekst opgenomen. 

Lasten • bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den l sten De

cember 1933. 
WILHELMINA. 

De Ministe,· van B uitenlandsche Zaken, 
De Graeff. 

(Uitgeg. 12 December 1933.) 

VERDRAG van Vriendschap tusschen de 
R egeer·ing van J emen en de Regeering 
van N ededand. 

Zijne Majesteit de Koning van Jemen 
Imaam Jahja bin a.l Imaam Mohammad bin 
Jahja Hamied ad-Dien 

en 
Hare Majeste it de Koningin der Neder

landen 
Den wensch koesterende banden van vriend

schap _te leggen tusschen HoogstDerzelve1· 
Regeer1ngen en Hunne onderlinge betrekkin
gen op den grondslag der a lgemeene inter
nationale gebruiken te vestigen, 

H ebben besloten een verdrag van vriend
schap te sluiten, 

En hebben daartoe als gevolmachtigden be
noemd: 

Zijne Majesteit de Koning van Jemen den 
H eer Qadi Moehammad R aghib bin Rafiek, 

Hare Majesteit de Koningin der Nederlan
den den Heer C. Adriaanse, Zaakgelastigde 
te Djeddah. 

Welke in onderlinge overeenstemming de 
navolgende artikelen hebben opgesteld: 

Art. 1. · Tusschen het Koninkrijk J emen en 
het Koninkrijk der Nederlanden, zoomede 
tusschen de onderdanen van beide Partijen, 
zullen onschendbare vrede en zuivere vriend
schap heerschen. 

Art. 2. Beide hooge verdragsluitende Par
t ijen zullen diplomatieke en consulaire Le
t.rekkingen tusschen elkander instellen op het 
tijdstip, dat Zij daai·toe zullen bepalen. 

De diplomatieke en consulaire vertegen
woordigers van de eene Partij zullen alsdan 
in het gebied der andere Partij eene behan
deling genieten op den voet der internatio
naal te dezen geldende beginselen. 

Art. 3. De onderdanen van elk der beide 
hooge verdragsluitende Partijen, die handel 
wenschen te drijven in het gebied der andere 
Partij , zullen onderworpen zijn aan de plaat
selijke verordeningen en wetten, zullende zij 
in alle opzichten dezelfde behandeling genie
ten als de onderdanen der meestbegunstigde 
natie. 

Ook de schepen van elk der beide verdrag
slui tende Partijen en derzelver ladingen zul
len in de havens der andere Partij in ieder 
opzicht dezelfde behandeling genieten als de 
schepen der meestbegunstigde natie en der
zei ver ladingen. 

Art. 4. De voortbrengselen van den bodem 
en de nijverheidsproducten van de eene ver
dragsluitende Partij zu ll en bij hun invoer in 
het geb ied van de andere Partij , voor wat 
betreft de invoerrechten en alle bijkomstige 
rechten en de wijze van heffing, behandeld 
worden als die der meestbegunstigde natie. 

Desgelijks zull en, bij uitvoer van voortbreng
selen van den bodem en van nijverheidspro
ducten uit het gebied van de eene verdrag-
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sluitende Partij met bestemming naar het 
gebied van de andere Partij, voor wat betreft 
de uitvoerrechten en a lle bijkomstige rechten 
en de wijze van heffing, deze goederen be
handeld worden als voortbrengselen van den 
bodem en nijverheidsproducten, bestemd voor 
het meestbegunstigde derde land. 

Art. 5. Dit verdrag is in tweevoud in de 
Arabische en Nederlandsche talen opgemaakt. 

In geval van twijfel omtrent de uitlegging 
,·an eenige bepaling van dit verdrag zullen 
beide Partijen zich uitsluitend bewenen van 
den Arabischen tekst . van dit verdrag. 

Daar de deelen van het Koninkrijk der 
1 ederlanden buiten Europa wetten en veror
deningen hebben, welke op sommige punten 
afwijken van de voor het Rijk in Europa gel
dende, is tusschen de beide verdragsluitende 
Partijen overeengekomen, dat dit verdrng, wat 
het Koninkrijk der ederlanden betreft, 
slechts van toepassing zal zijn op het in 
Europa gelegen dee l van dat Rijk. 

De bekrachtiging en de uitwisseling der 
akten van bekrachtiging zullen zoo spoedig 
mogelijk plaats hebben. 

Het verdrag zal in werking frecl en dadelijk 
nà de uitwisseling der akten Yan bekrachti
g ing. 

Het is gesloten voor den duur van vijf jaren, 
te rekenen van het tijdstip, waarop de akten 
van bekrachtiging zullen zijn uitgewisseld. 

Wanneer een der beide verdragsluitende 
l',trtijen het verdrag buiten werking wenscht 
te stell en nà genoemde tijdsruimte, zoo moet 
Zij daarvan aan de andere Partij kennis geven 
,,es maanden vóór afloop van dien termijn. Is 
zulks niet geschied, zoo blijft het verdrag ook 
daarna ge lden en wel tot afloop van zes 
maanden nadat de eene der verdragsluitende 
Partijen aan de andere Partij kennis heeft ge
e-even van Haren wensch, totdat het verdrag 
bu iten werking gesteld zal worden. 

Zulks ten bewijze heeft de onderteekening 
v,m dit verdrag plaats gehad door de genoem
de gevolmachtigden der beide Partijen en heb
ben zij hun zegel daarop gesteld. 

Gedaan te San'à', J emen, den 15den 
Dhi'lka'dah 1351, overeenkomende met den 
12den Maart 1933. 

(Volgt onderteeken·ing . ) 

s. 644. 

1 Dccunber 1933. WET tot regeling van den 
invoer van roggebloem en roggemeel. 

Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat door Ons bij besluit van den 5den Mei 
1933, n°. 40 (Nedei·landsche Staatscoi,rant van 
rlcn 9deo Mei 1 933, n°. 90) ingevolge arti kel 
2 der "Crisisinvoerwet" 1931 (Staatsblad n°. 
535) Je inv9er van roggebloem en roggemeel 
is beperkt en dat artikel 3 van genoemde wet 
voorschrijft, dat in zoodanig geval een voor
stel van wet tot voorziening van het in dat 
besluit ge regeld verbod van invoer zal worden 
gedaan; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1°. ,, invoe r", invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
_irnanden opslag in entrepot ; 

L. & S. 1933 

2°. ,,Onze :Minister", de lVlinister van Eco
nomische Zaken en Arbeid. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 12 maan
den, aanvangende 1 April 1933 en e indigende 
31 Maart 1934, of zooveel eerder als door Ons 
op voordracht van Onzen Minister zal worden 
bepaald, is de invoer uit ieder land verboden 
van roggebloem en roggemeel, voor zoover 
deze meer bedraagt dan 100 ten honderd van 
de hoeveelhe id , welke gemiddeld gedurende 
de jaren 1931 en 1932 van die goederen uit 
dat land is ingevoerd. 

2. Boven de ingevolge het vorig lid vast
gestel de hoeveel heden kunnen door of van
wege Onzen Minister, op grond van bijzondere 
omstandigheden, bijzondere vergunningen tot 
invoer dier goederen worden verleend. 

3. 1. Gedurende het in het vorig artikel 
genoemde tijdvak zal de invoer der aldaar ge
noemde a rtikelen niet zijn toegestaan, tenzij 
daarbij wordt overgelegd eene daartoe door of 
vanwege Onzen Minister afgegeven vergun
ning. 

2. Door Ons worden op voordracht van 
Onzen Minister regelen gesteld betreffende de 
voorwaarden, krachtens welke, en de wijze, 
waarop eene vergunning, in het vorig lid be
doeld, wordt verstrekt, alsmede betreffende de 
vaststell ing van bedragen, welke ter bestrij
ding van kosten aan de uitvoering van dat 
besluit verbonden, aan belanghebbenden wor
den in rekening gebracht. 

3. In een besluit, als in het vorig lid be
doeld , kan aan Onzen Minister bevoegdheid 
worden verleend, nadere voorschriften vast te 
stell en ten aanzien van de in dat besluit ge
stelde regelingen, alsmede op grond van bij
zondere omstandigheden daarvan en van het 

bepaalde in het eerste I id, afwijkingen toe 
te staan. 

4. Een besluit, als in dit artikel bedoeld, 
wordt in de N ederlandsche Staatscourant be
kend gemaakt. 

4 . 1. Hij , die opzettelijk goederen invoert 
in strijd met het bepaalde in de artikelen 2 
en 3, wordt gestraft met gevangen isstraf van 
ten hoogste 6 maanden of geldboete van ten 
hoogste f 10,000, terwijl de goederen, waar
mede of ten aanzien waarvan de overtreding 
plaats had, kunnen worden verbeurd ver
klaard. 

2. Met dezelfde straffen wordt gestraft hij , 
die eenig goed verkoopt, te koop aanbiedt, 
af levert of ten verkoop of ter aflever ing in 
voorraad heeft, waarvan hij weet, dat het is 
ingevoerd in strijd met een verbod krachtens 
het bepaalde in de a rtikelen 2 en 3. 

3. De feiten, strafbaar gesteld bij deze 
wet, worden a ls misdrijven beschouwd. 

5. Met het opsporen van feiten, strafbaar 
gesteld bij deze wet, zijn, behalve de bij of 
krachtens artikel 141 van het Wetboek van 
Strafvordering aangewezen personen, belast 
al le ambtenaren van Rijks- en Gemeentepoli
tie, zoomede de ambtenaren der invoerrechten 
en accijnzen. 

6. Op feiten , va ll ende in eene strafbepaling 
dezer wet, zijn niet van toepassing de straf
bepalingen, voorkomende in de wetten betref
fende de invoerrechten en accijnzen. 

7. Met betrekking tot de in en krachtens 
de1.e wet gegeven voorschriften zijn de artike-

50 
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Jen 5, 6 en 7 der "Crisisinvoerwet" 1931 
(Staatsblad n° . 535) van overeenkomstige toe
pass ing. 

8. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien der afkondi
ging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den lsten De

cember 1933. 
WILHELM! A. 

De Minister van Economische Zaken, 
T. J. Vers c h u u r. 

(Uitgeg. 12 Januari 1934.) 

s. 645. 

1 Deoembe,· 1933. WET tot regeling van den 
invoer van katoenen manufacturen. 

Wij WILHELMINA, enz .... doen t,e weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

<lat bij Onze besluiten van 25 Augustus 1933, 
Nos. 10 en 14, (Nederlandsche Staatscoumnt 
van 30 Augustus 1933, N°. 169) , ingevolge 
artikel 2 der "Crisisinvoer-wet" 1931 (Staats
blad N°. 535) onderscheidenlijk de invoer van 
ongebleekte en gebleekt;e katoenen manufac
turen aan een tijdelijke beperking is onder
worpen en de tijdel ijke beperking van den in
voer van bedrukte, geverfde en bontgeweven 
katoenen manufacturen alsnog is voortgezet, 
en dat artikel 3 van genoemde wet voor
schrijft, dat in zoodanig geval een voorstel van 
wet tot voorziening van het in dat besluit ge
regeld verbod van invoer zal worden gedaan; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1. ,,invoer", invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 

2. ,,Onze Minister" de Minister van Eco
nomische Zaken. 

2. 1. Gedurende een tijdvak van 4 maan
den aanvangende 1 Augustus 1933 en eindi
gende 30 November 1933 of zooveel eerder 
a ls door Ons op voordracht van Onzen Minis
ter zal worden bepaald, is de invoer uit ieder 
land verboden van: 

a. ongebleekte katoenen manufacturen, voor 
zoover deze meer bedraagt dan 85 ten hon
derd van de waarde van hetgeen gemiddeld 
per 4 maanden gedurende de jaren 1931 en 
1932 van die goederen uit dat land is inge
voerd· 

b. gebleekte katoenen manufacturen voor 
zoover deze mee1· bedraagt dan 75 ten hon
derd van de waarde van hetgeen gemiddeld 
per 4 maanden gedurende de jaren 1931 en 
1932 van die goederen uit dat land is inge
voerd. 

2. Gedurende een tijdvak van 3 maanden, 
aanvangende 1 September 1933 en e indigende 
30 November 1933 of zooveel eerder als door 
Ons op voordracht van Onzen Minister zal 
worden bepaald, is de invoer uit ieder land 
verboden van bedrukte, geverfde en bontge
weven katoenen manufacturen voor zoover 
deze meer bedraagt dan 50 ten honderd van 
hetgeen gemiddeld per 3 maanden gedurende 
de jaren 1929, 1930 en 1931 uit dat land is 
ingevoerd. 

3. Boven de ingevolge de beide voorgaande 

leden vastgestelde hoeveelheden kunnen door 
of vanwege Onzen Minister, op grond van bij
zondere omstandigheden, bijzondere vergun
ningen tot invoer dier goederen worden ver
leend. 

3. 1. Gedurende de in het vorig artikel 
genoemde tijdvakken zal de invoer der aldaar 
genoemde artikelen niet zijn toegestaan, tenzij 
daarbij wordt overgelegd eene daartoe door 
of vanwege Onzen Minister afgegeven ver
gunning. 

2. Door Ons worden op voordracht van On
zen Minister regelen gesteld betreffende de 
voorwaarden, krachtens welke en de wijze, 
waarop eene vergunning, in het vorig lid be
doeld, wordt verstrekt, alsmede betreffende de 
vaststelling van bedragen, welke ter bestrij
ding van kosten, aan de uitvoering van dat 
besluit verbonden, aan belanghebbenden wor
den in rekening gebracht. 

3. In een besluit, a ls in het vorig lid be
doeld , kan aan Onzen Minister bevoegdheid 
worden verleend, nadere voorschriften vast te 
stellen ten aanzien van de in dat besluit ge
stel de regelingen, a lsmede om op grond van 
bijzondere omstandigheden daarvan en van 
het bepaalde in het eerste lid, afwijkingen 
toe te staan. 

4. Een beslu it, als in dit artikel bedoeld, 
wordt in de Nede,·landsche Staatscourant be
kend gemaakt. 

4. 1. Voor de toepassing dezer wet stelt 
Onze Minister bepalingen vast betreffende het 
leveren van bewijs van herkomst van ten in
voer aangegeven· goederen. 

2. Invoer, in strij d met het bepaalde krach
tens het vorig lid, is verboden. 

5. 1. Hij, die opzettelijk goederen invoert 
in strijd met het bepaalde in de artikelen 2, 
3 en 4, wol'dt gestraft met gevangenisstraf 
van ten hoogste 6 maanden of geldboete van 
ten hoogste f 10,000, terwijl de goederen, waar-

. mede of ten aanzien waarvan de overtreding 
plaats had, kunnen worden verbeurd ver
kl aard. 

2. Met dezelfde straffen wordt gestraft hij , 
die eenig goed verkoopt, te koop aanbiedt, af
levert of ten verkoop of ter aflevering in voor
raad heeft, waarvan hij weet, dat het is in
gevoerd in strijd met een verbod krachtens 
het bepaalde in de artikelen 2, 3 en 4. 

3. De feiten, strafbaar gesteld bij deze wet, 
worden als misdrij ven beschouwd. 

6. Met het opsporen van feiten, strafbaar 
gesteld bij deze wet, zijn, behalve de bij of 
krachtens artikel 141 van het Wetboek van 
Strafvordering aangewezen personen, belast 
alle ambtenaren der Rijks- en Gemeentepoli
tie, zoomede de ambtenaren der invoerrechten 
en accijnzen. 

7. Op feiten, va ll ende in eene strafbepalin g 
dezer wet, zijn niet van toepass ing de straf
bepalingen, voorkomende in de wetten betref
fende de invoerrechten en accijnzen. 

8. Met betrekking tot de in en krachtens 
deze wet gegeven voorschriften zijn de artike
len 5 6 en 7 der "Crisisinvoerwet" 1931 
(Staat~blad N °. 535) van overnenkomstige toe-_ 
passmg. 

9. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, vo lgende op dien der afkondi
g ing. 
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Lasten en be,·elen. enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den lsten De

cember 1933. 
WILHELMINA. 

De Minist ei- vcm Econornische Zaken, 
T. J. Vers c huur. 
(Uitgeg. 22 D ecernber 1933.) 

s. 646. 

1 Dec,ernber 1933. WET tot regeling van den 
invoer van tafel- en servetgoed, handdoe
ken en ander huishoudgoed, zoowel afge
past als aan het stuk, beddelakens en 
sloopen. 

Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat door Ons bij besluit van 25 Augustus 1933, 
N°. 13 (N ederlandsche Staatscourant van 30 
Augustus, N°. 169) ingevolge a rtikel 2 der 
,,Crisisinvoerwet" 1931 (Staatsblad N °. 535) 
de invoer van ta~el- en servetgoed, handdoe
ken en ander hu1shoudgoed, zoowel afgepast 
als aan het stuk, bed del akens en si oopen 
wederom aan een tijdelijke beperking is on
derworpen en dat artikel 3 van genoemde 
wet voorschrijft, dat in zoodanig geval een 
voorstel van wet tot voorziening van het in 
dat besluit geregeld verbod van invoer zal 
worden gedaan; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te vm·staan onder: 
1. ,, invoer" , invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 

2. ,,Onze Minister", de Minister van Eco
nomische Zaken. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 3 maan
den, aanvangende 1 September 1933 en ein
digende 30 November 1933 of zooveel eerder 
als door Ons op voordracht van Onzen Mi
nister zal worden bepaald, is de invoer uit 
ieder land verboden van tafel- en servetgoed, 
handdoeken en ander huishoudgoed, zoowel 
afgepast als aan het stuk, beddelakens en 
sloopen, voor zoover deze meer bedraagt dan 
60 ten honderd van hetgeen gemiddeld per 3 
maanden in de jaren 1929, 1930 en 1931 van 
die goederen uit dat land is ingevoerd, naar 
de waarde berekend. 

2. Boven de ingevol ge het vorig lid vast
gestelde bedragen kunnen door of vanwege 
Onzen Minister, op grond van bijwndere om
standigheden, bijzondere vergunningen tot in
,·oe1· dier goederen worden verleend. 

3. l. Gedurende het in het vorig artikel 
genoemde tijdvak zal de invoer der aldaar 
genoemde artikelen niet zijn toegestaan, tenzij 
daarbij wordt overgelegd eene daartoe door 
of vanwege Onzen Minister afgegeven ver
gunning. 

2. Door Ons worden op voordracht van 
Onzen Minister regelen gesteld betreffende de 
voorwaarden, krachtens welke en de wijze, 
waarop eene vergunning, in het vorig lid be
doeld, wordt verstrekt, a lsmede betreffende 
de vaststelling van bedragen, welke ter be
strijding van kosten, aan de uitvoering van 
dat besluit verbonden, aan belanghebbenden 
worden in rekening gebracht. 

3. In een besluit, als in het vorig lid be
doeld. kan aan Onzen Minister bevoegdheid 

worden verleend, nadere voorschriften vast te 
stellen ten aanzien van de in dat besluit ge
stelde regelingen, alsmede om op grond van 
bijzondere omstandigheden daarvan en van het 
bepaalde in het eerste lid, afwijkingen toe te 
staan. 

4. Een besluit, als in dit artikel bedoeld, 
wordt in de N edeTlandsche Staatscourant be
kend gemaakt. 

4. l. Voor de toepassing dezer wet stelt 
Onze Minister bepalingen vast betreffende het 
leveren van bewijs van herkomst van ten in
voer aangegeven goederen. 

2. Invoer, in strijd met het bepaalde krach
tens het vorig lid, is verboden. 

5. 1. Hij, die opzettelijk goederen invoert 
in strijd met het bepaalde in de artikelen 2, 
3 en 4, wordt gestraft met gevangenisstraf van 
ten hoogste 6 maanden of geldboete van ten 
hoogste f 10,000, terwijl de goederen, waar
mede of ten aanzien waarvan de overtreding 
plaats had, kunnen worden verbeurd ver
Idaard. 

2. Met dezelfde straffen wordt gestraft h ij , 
die eenig goed verkoopt, te koop aanbiedt, af
levert of ten verkoop of ter aflevering in 
voorraad heeft, waarvan hij weet, dat het is 
ingevoerd in strijd met een verbod krachtens 
het bepaalde in de artikelen 2, 3 en 4. 

3. De feiten, strafbaar gesteld bij deze wet, 
worden als misdrijven beschouwd. 

6. Met het opsporen van fe iten, strafbaar 
gesteld bij deze wet, zijn, behalve de bij of 
krachtens artikel 141 van het Wetboek van 
Strafvordering aangewezen personen, belast 
alle ambtenaren der Rijks- en Gemeentepoli
tie, zoomede de ambtenaren de r invoerrechten 
en accijnzen. 

7. Op feiten, vallende in eene strafbepaling 
dezer wet, zijn niet van toepassing de straf
bepalingen, voorkomende in de wetten betref
fende de invoerrechten en accijnzen. 

8. Met betrekking tot de in en krachtens 
deze wet gegeven voorschriften zijn de artike
len 5, 6 en 7 der "Crisisinvoerwet" 1931 
(Staatsblad N°. 535) van overeenkomstige toe
passing. 

9. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien der afkondi
ging. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den lsten De

cember 1933. 
WILHELMINA. 

D e Ministe,· van Econornische Zaken, 
T. J. V e r s c h u u r. 

(Uitgeg. 22 Decernber 1933.) 

s. 647. 

1 Decernber 1933. \VET tot wijziging van de 
bepalingen der Arbeidswet 1919 betreffende 
den arbeid in broodbakkerijen. 

Bijl. Handel. ze Kamer 1932/1933, n°. 221, 
1-4 ; 1933, n°. 53, l ; 1933/1931, n°. 64, 1. 

Handel. id. 1933/1934, bladz. 45-51, 54. 
Bijl. Handel. i e Kamer 1933/ 1934, no. 64, 

1- 2. 
Handel. irl. 1933/1934, b!ridz. 61- 67. 

Wij WILHELMINA , enz .... doen te weten· 



1933 1 DE CEMBER (S. 647 -648) 788 

Alzoo Wij in ovexweging genomen hebben, 
dat de bepaling<> n der Arbeidswet 1019 betref
fende den arbeid in broodbakkerijen behooren 
te worden gewijzigd ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. I. 1. In artikel 35, tweede I id, der 

Arbeidswet 1919 worden de volgende wijzigingen 
asmgebracht : 

In den aanhef en in het bepaalde onder a, h 
en c wordt ïn plaats van "6 uur" telkens ge
lezen: ,,5 un.r" '. 

Het bepaalde onder e vervalt. 
Het bepaalde onder f wordt gelezen als volgt : 

/. in broodbakkerijen, waarin ten miÎiRte 
ze;' bakkersgezellen bakkersarbeid plegen te 
verrichten, op Zaterdag t usschen 3 en 4 uur 
des voormiddags, indien daartoe door Onzen 
Minister vergunning is ::erlee?d.". . 

2. In artikel 35, V1J fde hd, der Arbeidswet 
1919, wordt in plaats van "6 uur" telkens ge
lezen : ,,5 uur.". 

3. Het elfde lid van artikel 35 der Arbeids
wet 1919 vervalt. 

Art. II. 1. In artikel 36, derde lid , der 
Arbeidswet 1919 worden de volgende wijzi 
gingen aangebracht: 

In den aanhef en in het bepaalde onder a 
wordt in plaats van "6 uur" gelezen : ,,5 uur" . 

Het bepaalde onder d vervalt. 
Het bepaalde onder e_wordt gelezen als v<?lgt, : 

e. in broodhakker1Jen, waarm ten rrunste 
ze~' bakkersaezellen bakkersarbeid plegen te 
verrichten op Vrijdag tusschen 3 en 4 uur des 
voormidda<'s. indien daartoe do01· ·Onzen Mi
nister ver,;unning is verleen<i.". 

2. Het glfde Jid van art-ikel 36 der Arbeidswet 
1919 vervalt. 

Art. III. Artikel 38 der Arbeidswet 1919 
wordt gelezen als volgt : 

., 1. Het hoofd of de bestuurder van eene 
o nderneming, die in den regel zonder hulp van 
anderen bakkersarbeid verricht, mag, behalve 
in door Onzen Minister aangewezen gemeenten, 
t us•chen 8 uur des namiddags en 5 uur des voor
middags bakkersarbeid verrichten , indien hij 
daartoe vergunning heeft. 

~- Zoodanige vergunning wordt slechts ge
weigerd, indien tegen het verleenen er van met 
het oog op de belangen van anderen bezwaar 
bestaat. 

3. De vergunning kan worden ingetrokken : 
a. indien blijkt, dat het hoofd of de bestuur

der der onderneming regelmatig met _beh ulp 
van één of meer anderen bakkersarbeid ve r-
richt ; . 

b. indien tegen het voortduren rler ve rgun
ning met het oog op belan"en van anderen be
zwaar bestaat ; 

c. indien het bepaalde in ar tikel 35, zesde . 
lid , niet wordt na~eleefd . 

4. De wijze, waarop de in het eerst,e lid be
doelde vergunningen worden verleend en inge
trokken benevens.hetaeen verder ter uitvoering 
van het' bepaalde in het eerste, het tweede en 
het derde lid noodig is, wqrdt ~eregeld bij al
«emeenen maatregef van bestuur. Bij dien al
gemeenen maatregel kan worden bepaald, dat 
de kosten eener publicatie, welke het gevolg i 
van eene aanvraag om vergunning, geheel of 
gedeeltelijk ten Jaste van den aanvrager 
komen.". 

Art. IV. In artikel 40, vierde lid , der Ar-

', eidswet 1919, wordt in plaats va n "6 uur" 
oelezen · 5 uur" 
" Art. 'v'.' Artik~l 73 rler Arheidswet 1919 
wordt gele,:en als volgt: 

" 1. H et is aan het hoofd of den bestuurder 
verboden in zij ne onderneming werkzaamheden 
te verrichten in strijd met het bij of krachtens 
de artikelen 35, 36, 37 en 38 bepaalde. 

2. Het is den arbeider verboden deeg of 
brood, dat na 8 uur des namidclags van den 
voriaen dag is gebakken of opgewarmd, te vnr
koopen of af tè leveren in atrijd met het bij 
het zesde lid of krachtens het zevende, negende 
en tiende Jid van artikel 35 bepaalde.". 

Art. VJ. Deze wet treedt in werking op een 
nader door Ons te bepalen tijdstip. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den h iten De

cembèr 1933. 
WILHELMINA. 

De J11inister van Sociale Zaken, 
J. R. S I o t e m a k e r d e B r u ï n e. 

( Uitgeg . 27 D l',f", . 1933.) 

s. 648. 

1 Decernber 19:13. RESLUIT tot toepassi ng van 
a rtikel 12 der Landoouw-Crisiswet 1933 
op eieren . 

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

Economische Zaken van den llden October 
1933, no. 1:5835, Directie van den Landbouw, 
Afdeeling II ; 

Gezien artikel 12 van de Landbouw-Crisis. 
wet 1933 ; 

Gehoord de Centrale Commissie bedneld in 
artikel 27 van de Landbouw-Crisiswet 1933 
(advies van den 6den Ortober 1933, no_ 62) ; 

Gehoord den Raad van St11.te (advies van 
den 24sten October 1933. n°. 43) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister var: den 28 November 1933, 
no. 16305. Directie van den Landbouw, Af
deeling II ; 

Hebben goedgm-onden en verstaan : 
te bepalen : 
Art. 1. Dit heslui t neemt over de t ermino

logie va.n 11.rtikel 1 van het Crisis-Monopolie
besl nit 1933. 

2. Voor het tijdvak aanvangend e met in 
gang van het in werking treden van dit besb.it 
en eindigende met inga ng van den lsten Januari 
193/i, is de invoer van eenden- en kippeneieren 
in schaa l en van niet meer in schaal aanwezige 
bestanddeele n van vogeleieren, bewerkt of OU · 

bewerkt, verwer!ü of onverwerkt, slechts toe
gestaan aan een door Onzen Minister aan te 
,yjjzen monopoliehouder. 

3. Dit besluit, hetwelk kan worden aange
haald onder den titel: ,,Eieren-1\fonopoliebe
sluit 1933", treed·t in werking met ingan g van 
den tweeden dag na dien van :i:ijn afkondiging. 

Onze Mini~ter va,, Economische Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, het-
1velk in het Sl.li.at.•blad. zal worden geplaatst en 
in afschrift zal worrl f)n gezonden aan den Raad 
van Stat e. · 

·s-Gravenhage, den lst-en December 1933. 
WILHELMINA. 

De Mini-•ter van /iJcnnom.ische Zalcen, 
'f. ,T. Verschu nr. 

(Uit(Jeg. 21 Der.. 1933.) 
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s. 649. 
1 Dece11iber 1933. BESLUIT, houdende be

palingen ter uitvoering van eenige arti
kelen van de Omzetbelastingwet 1933 
(Staatsblad n°. 546) en van de T a riefwet 
1924 ' (Staatsblad n°. 568). 

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

Financiën van den 15 November 1933, n°. 
125, afdeelingen Invoerrechten en Accijnzen 
en Centrale Directie; 

Gelet op de artikelen 9, io, 12, 17, 18, 20, 
21 en 22 der Omzetbelastingwet 1933 (Staats
blad r.0

• 546), alsmede op de artikelen 14 en 
16 der Tariefwet 1924 (Staatsblad n°. 568); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
21 N?vember 1933, n°. 34); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van den 29 November 1933, 
n°. 117, a fdeelingen Invoerrechten en Accijn
z.en en Centrale Directie; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

HOOFDSTUK I . 
(Artikel 9 der wet.) 

Art. 1. Het zegel bedoeld in artikal 9 der 
wet is van rechthoekigen vonn en heeft een 
lengte -l,an ongeveer 72 millimeter bij een 
breed.te van ongeveer 28 m illimeter. 

H et zegel is door een snijlijn verdeeld in 
twee gedeelten, een rechter-gedeelte, breed 
ongeveer 48 millimeter en een linker-gedeel te, 
breed ongevEJllr 24 millimeter. 

Het zegel vertoont een grijzen ondergrond 
waarin de woorden " Omzetbelasting N eder'. 
land" en de letters " O.N." herhaald voor
komep. Deze ondergrond is voorz ien van: 

1 °. een opdruk in één der in het volgende 
lid genoemde kl euren, voorstellende: een band 
van geguillocheerde rozetten, waarin rechts 
het Nederlandsche wapen en links een M er
curiusstaf, en voorts de fercuriusvoo,· tell ing 
met den gevleugelden helm, waaronder het 
inschrif~ ,,Omzetbelasting Kederland"; 

2~. de vermelding van het bedrag der be
lasting, op elk der gedeelten van het zegel 
eenmaal in letters en eenmaal in cijfers, in 
rooden opdruk. 

De kl eur van den in het vorige lid onder 1 ° 
bedoel den opdruk is zwart voor de zegels tot 
en met één gulden, blauw voor de zegels boven 
één gulden tot en met tien gulden, groen 
voor de zegels boven t.ien gulden tot en met 
honderd gulden en rood voor de zegels boven 
honderd gulden. . 

2. De zegels worden uitgegeven in waarden 
van ·_1 cent tot en met 40 cent opklimmende 
met 1 cent, van 40 cent tot en met 1 gulden 
opklimmende met 10 cent, van 1 gulden tot 
en met 2 gulden opklimmende met 20 cent, 
van 2 gulden tot en met 4 gulden opklimmen
de met 40 cent, benevens een zegel van 2 
g'ulden 50 cent, van 4 gulden tot en met 10 
guldeq opklimmende met 1 gulden en van 
10 guldeh tot en met 250 gulden opklimmen
de met 10 gulden. 

3. De zegels worden verkrijgbaar gesteld: 
1° . . op 'de daarvoor aangewezen inrichtin

gen der posterijen, tot een door Onzen Minis
~r van. Finapciën te bepalen maximum-waar-
de pe zege l ; ' ' 

2°. op de ontvangkantoren der accijnzen ; 
3°. bij den Controleur der posterijen en 

telegrl!!ie te Haarlem op aanvraag in te die
nen b1J den ontvanger der accijnzen binnen 
wiens dienstkring de aanvrager gevestigd is; 
deze aanvragen worden ingediend voor ge
heele vellen , behalve voor zegels van hoogere 
waarde dan 50 gulden per stuk, welke ook per 
stuk kunnen worden aangevraagd. 

In het geval onder 3°. genoemd worden de 
zegels door den Controleur rechtstreeks aan 
den aanvrager toegezonden, tenzij uit de aan
vraag tot verstrekking der zegels blijkt, dat 
deze te H aarlem door den aanvrager of diens 
gemachtigde van den Controleur in ontvangst 
zull en worden genomen. 

4. De betaling der zegels vindt plaats in 
de gevall en onder 1°. en 2°. van het vorige 
artikel omschreven, ter tond bij de overgifte 
der zegels en . in het geval in dat artikel 
onder 3° omschreven overeenkomstig het vol
gend artikel. 

5. T en aanzien van de betaling van het
geen verschuldigd is voor zegels die zijn aan
gevraagd overeenkomstig nummer 3 van het 
eerste lid van artikel 3, wordt, tegen zeker
heidstelling overeenkomsti/! de voorschriften 
van Onzen Minister van Financiën, krediet 
verleend tot den vijftienden dag van de derde 
maand volgende op die waarin de a anvraag 
ten ontvangkantore is ingediend, mits de 
waarde van de aangev1·aagde zegels, te zamen 
met het openstaande debet van de rekening, 
meer bedraagt dan 500 gulden. 

De ontvanger der accijnzen houdt met den 
kredietgenietende eene l'ekening over·eenkom
stig de voorschri ften van Onzen Minister van 
Financiën. 

Bij gebreke van betaling vindt het laatste 
lid van artikel 13 van de Omzetbelastingwet 
l 933 (Staatsblad n°. 546) ove~eenkomstige 
toepassing. 

6. H et zegel wordt vóór het gebruik langs 
de snijlijn in twee gedeelten gescheiden. H et 
rechtergedeelte, hetwelk de Mercuriusvoor
stell ing vertoont, wordt op de in artikel 10 
der wet bedoelde factuur, het linkergedeelte 
op het in dat arti kel bedoelde dubbel van de 
factuur geheel en al vastgeplakt, gaaf en 
ongeschonden, zooals het vanwege het Rij k 
wordt uitgegeven en zonder dat papier of 
eenige andere stof tusschen de factuur of het 
dubbel en het zegel aanwezig zij. Voor zoover 
Onze Minister van Financiën overeenkomstig 
het laatste lid van voormel d artikel 10 ver
gunning heeft verl eend om het bewaren van 
dubbelen der facturen te vervangen door het 
houden van aanteekening van de afgegeven 
facturen, wordt het linker-gedeelte van het 
zegel op de bovenaangegeven wijze vastge
hecht aan het schri ftuur, waarop evenbe doel
de aanteekening wordt gehouden. 

Op èlk 'der gedeelten van het zegel op den 
grijzen ondergrond wordt het tijdstip, waarop 
het wordt gebruikt, met inkt vermeld door 
aanduiding van den dag, rlo maand en het 
jaar; hiervoor kan gebrui k worden gemaakt 
van een stempel met stempelinkt. 

7. Indien van de voldoening der belasting 
overeenkomstig artikel 9, 1 id 2, der wet blijkt 
door een stempelafdruk op de factuur moet 
di ezelfde stempela fdr11k ook gesteld ,~orden 
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op het in artikel 10 der wet bedoelde dubbel 
der factuur, of wel op een ander daartoe door 
Onzen Minister van Financiën aangewezen 
schriftuur. 

HOOFDSTUK II. 

(Artikel 10 der wet.) 

8. De uitreiking van een factuur door den 
fabrikant ingevolge den eersten volzin van 
het eerste lid van artikel 10 der wet moet 
geschieden binnen 14 dagen na afloop van de 
maand waarin de levering heeft plaats gehad. 

Verzending per post aan het adres van den 
kooper wordt met uitreiking gelijk gesteld. 
Als dag van uitreiking geldt in dit geval de 
dag waarop de brief is gepost. 

Voor zoover betreft leveringen van partijen 
goederen, welke regelmatig aan bepaalde af
nemers worden geleverd, kan op verzoek van 
den fabrikant door of namens Onzen Minister 
van Financiën worden toegestaan, dat volstaan 
wordt met uitreiking van ééne factuur voor 
alle in een bepaald tijdvak geleverde goede
ren. 

9. De aard van de geleverde goederen moet 
in de factuur zoodanig zijn omschreven, dat 
de gewone handelsbenaming wordt vermeld, 
en dat voorts uit de omschrijving duidelijk 
blijkt of de goederen al dan niet behooren tot 
die genoemd in de in artikel 6 der wet be
doel de tabel A. 

Indien het laatste wel het geval is, moet 
achter de omschrijving van aard en hoeveel
heid der goederen worden vermeld: (tabel A). 

10. De verkoopprijs moet in de factuur zoo
danig worden aangegeven, dat de kooper daar
uit kan a fleiden over welk bedrag, terzake 
van de gedane levering, omzetbelasting is 
verschuldigd. .. 

H et is geoorloofd als verkooppnJs te ver
melden het bedrag, dat de fabrikant in totaal, 
met inbegrip van de omzetbelasting, aan den 
kooper in rekening brengt; in di t geval moet 
echter het bedrag van de omzetbelasting af
zonderlijk worden vermeld. 

Indien in eene factuur zoowel aan omzet
belasting onderworpen goederen als vrijgestel
de goederen zijn vermeld , moet duidelijk w~:
den aangegeven welk bedrag als verkooppnJs 
voor de aan omzetbelasting onderworpen goe
deren in rekening wordt gebracht. 

ll. Het dubbel van de factuur, hetwelk 
mag worden vervaai·digd door gebruikmaking 
van carbon-doordruk, moet dezelfde gegevens 
bevatten als de oorspronkelijke factuur. Wat 
de afmetingen bet,·eft mag het dubbel van de 
oor pronkelijke factuur afwijken. 

HOOFDSTUK III. 

(Artikel 12 der we t.) 

12. De op te leggen aanslag kan op meer 
dan een kwartaal onderscheidenlijk op meer 
dan een ander d~or Onzen Minister van Fi
nanciën vastgesteld tijdvak betrekking hebben. 

De inspecteur der accijnzen kan op het be
drag van den aanslag in minderi~g brengen 
het bedrag van een overeenkomstig een der 
Hoofdstukken VI en VII van dit besluit voor
loopig vastgestelde teruggaaf. 

De aanslag wordt gesteld ten name van 

den fabrika11t, die de ingevolge de wet be
laste leveringen heeft verricht, onverschillig 
of die fabrikant, in het geval hij niet een 
natuurl ijk persoon is , al dan niet een rechts
persoon is . 

Onjuistheden in namen en adressen kunnen 
door den inspecteur der accijnzen worden ver
beterd. 

13. De gegevens, welke een fabrikant in
gevolge de artikelen 11 en 12 der wet voor de 
vaststelling van een hem op te leggen aan
slag moet verstrekken, kunnen zoowel monde-
1 ing a ls schriftelijk rnn hem worden gevraagd. 

Indien die gegevens schriftelijk worden ge
vraagd, geschiedt het verstrekken in den vorm 
van een aangifte, waartoe een daarvoor te 
bezigen biljet ter invulling wordt uitgereikt. 

14 . De aangifte bestaat nit een opgaaf van: 
a. het totaal belastbare bedrag van de door 

middel van een aanslag te belasten leveringen 
over het t ijdvak waarop de aangifte betrek
king heeft; 

b. het totaal belastbare bedrag van de goe
deren waarover de fabrikant voor zich zelf 
of zijn gezin uit zijn bedrijfsvoorraad voor 
eigen gebruik heeft beschikt gedurende het 
t ijdvak waarop de aangi fte betrekking heeft ; 

c. de verdere bijzonderheden welke voor de 
uitvoering van de wet of van dit besluit noo
dig of van nut kunnen zijn. 

De in het eerste lid onder a en b bedoelde 
belastbare bedragen worden afzonderl ijk op
gegeven voor goederen, welke wèl en welke 
niet behooren tot die genoemd in de in ar
tikel 6 der wet bedoelde tabel A. 

In afwijking van het bepaalde in het eerste 
lid onder b kan van fabrikanten, die slechts 
gedurende één of twee kwarta len belaste leve
ringen plegen te doen , in één van de kwar
taalsaangiften het in dat lid bedoelde ge
bruik over het geheele kalenderjaar worden 
gevraagd. 

De vaststelling van de formulieren der aan
giftebi ljetten geschiedt door Onzen Minister 
van Financiën. 

Onze Minister van Financiën wordt verder 
gemachtigd in bijzon'dere gevallen aan fabri 
kanten toe te staan, dat zij de voor de toe
passing van de wet en van dit besluit benoo
digde of gewenschte gegevens verstrekken op 
een andere wijze dan in de voorgaande leden 
van dit artikel is bedoeld. 

15. De fabrikant, die zijn boekhouding niet 
zoodanig heeft ingericht, dat deze onmiddel
lijk aantoont, of het bedrag van eene leve
ring volgens de Omzetbelastingwet 1933 
(Staatsblad n°. 546) al dan niet belast is, en 
zoo ja, naar welk tarief, moet in den vorm 
van een berekening aangeven, welke tot le
vering van goederen betrekking hebbende be
dragen hij op grond van de vei-schillende ar
tikelen van de wet of van dit besluit niet 
heeft begrepen in het bedrag, dat hij in het 
door hem ingeleverd aangiftebiljet heeft ver
meld. 

Hij is ve1·plicht de berekeningen, welke hij 
voor de invulling van zijn aangi fte, heeft op
gesteld, te bewaren gedurende twee jaren na 
den eersten J anuari die volgt op het tijdvak 
waarover de door hem in te dienen aangifte 
loopt. 

16. H et aangiftebiljet wordt uitgereikt aan 
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het adres waar, voor zoover bekend is, het be
d1·ijf van den fabrikant is gevestigd. 

Het aangiftebiljet voor fabrikanten, die 
geen vaste woonplaats hebben, wordt uitge
reikt in de plaats, waar zij zijn opgespoord of 
zich hebben aangemeld. Deze plaats geldt 
tevens als plaats van aanslag. 

De zorg voor de uitreiking der aangifte
biljetten is opgedragen aan den inspecteur 
der accijnzen. 

De dag der uitreiking wordt, indien zij niet 
door middel van de post geschiedt, op het 
biljet vermeld. 

17. I eder wien voor hem zelven een aan
g iftebiljet is uitgerei kt, is gehouden dat biljet 
duidelijk, stellig en zonder voorbehoud, naar 
waarheid in te vullen of te doen invullen en 
te onderteekenen. 

Voor coöperatieve en andere vereenigingen. 
tichtingen en vennootschappen kan worden 

Yolstaan met een onderteekening door één der 
bestuurders of beheerende vennooten. 

18. De aangifte kan, namens hem die daar
toe gehouden is, door een ander worden on
derteekend, mits krachtens volmacht of krach
tens vergunning van den inspecteur der ac-
cijnzen. · 

Indien iemand verklaart niet te kunnen 
,chrijven, wordt het biljet op zijn verlangen, 
met vermelding der reden door of vanwege 
den inspecteur ingevuld en, na voorlezing, 
namens den aangever onderteekend. 

19. De aangiftebiljetten moeten binnen vijf 
dagen na afloop van het tijdvak waarover de 
aangifte moet worden gedaan - c.q. indien 
het aangiftebiljet eerst na afloop van dat 
t ijdvak is uitgereikt, binnen zeven dagen na 
den dag der uitreiking - ten kantore van den 
inspecteur der accijnzen worden terugbezorgd. 

Desverlangd wordt een ontvangbewijs afge
geven. 

De termijn voor de terugbezorging kan door 
den inspecteur worden verlengd. 

Voor biljetten, die in het ongereede zijn ge
raakt, worden kosteloos nieuwe verstrekt. 

20. Onverminderd de verplichting, bedoeld 
in artikel 24 der wet, dienen fabrikanten, die 
een aangifte hebben gedaan, den inspecteur 
der accijnzen op diens uitnoodiging monde
ling of schriftelijk omtrent die aangifte na
dere inlichtingen en gegevens te verstrekken. 

De in het eerste lid bedoelde inlichtingen 
·en gegevens kunnen zoo noodig reeds worden 
gevraagd op een formulier, dat aan den fa
brikant tegelijk met het aangiftebi ljet wordt 
gezonden. 

De fabrikanten zijn tot het verstrekken van 
de inlichtingen en gegevens verplicht, ook al 
mocht inmiddels naar aanleiding van de aan
gifte een aanslag zijn opgelegd. 

De aanslagen worden zoo noodig met af
wijking van de aangifte of bij gebreke van 
een aangifte vastgesteld. 

HOOFDSTUK IV. 

(Artikel 17 der wet.) 
21. Onderdeel II van tabel B, bedoeld in 

het laatste lid van artikel 17 der wet, wordt 
aangevuld met de hierna vermelde goederen, 
te weten: 

Aluinaarde (ruwe). 
Amoniak en amoniakwater. 
Ani! inekleurstoffen (in poedervorm ). 
Antimoon. 
Arsenicum. 
Asbest en Asbestvezel s (ruwe) . 

Balein (ruwe). 
Baleinen voor parapluies en parasols. 
Bar i umsuperoxyde. 
Barnsteen, hoorn, ivoor, koraal, meerschuim, 

paarlemoer, schildpad (in ruwen staat). 
Bast en schors van hoornen, heesters en 

planten, met uitzondering van kaneel
en raffiabast. 

Biezen. 
Bleekaarde. 
Bloed. 
Borax. 
Boorzuur. 
Bromium. 

Cadmium. 
· Caseïne. 

Celluloid, cellon, galalith, bakeliet, perti 
nax en dergelijke stoffen , enkel gevormd 
tot bladen, buizen, blokken, platen, reepen 
of staven. 

Cichoreiwortel. 
Chloor. 
Chloorzwavel. 
Chloorzurekal i. 
Chroomzurekali. 

Drukinkt. 

Eidooier, heel-ei en eiwi t (geconserveerd, 
bevroren of gedroogd). 

Ferromaogaan, ferros il icium, ferrochroom , 
ferrowolfram, fenomolybdeen, ferrophos
phor en dergelijke ijzerhoudende alliages 
en mengsels, in niet verder bewerkte bla
den, blokken, platen of staven. 

Fineerhout. 
Fl uoorwaterstof. 

Gas voor industrieel e, landbouw- en bema
lingsdoeleinden. 

Geraamten voor parapl uies en parasols; on
derdeel en daarvan, zoomede voor para
pluies en parasols bestemde stokken, knop
pen en punten. 

Gip en Gipsafval. 
Gist. 
Glycerine (ongezuiverde). 
Gommen en harsen (ruwe) . 

Haar (onbewerkt menschen- en dieren haar). 
Harslijm. 
Hop. 
Hout, enkel gezaagd of behakt, voor zoover 

betreft: cederhout, djatihout, ebbenhout, 
mahoniehout, notenhout, okouméhout, pa
lissanderhout, rozenhout, wortel notenhout. 

Houten schoenhakken. 

Jeneverbessen . 
Jodium. 

Kaliumhydroxyde. 
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Kleurstoffen en pigmenten, in poedervorm, 
voor verf- en lakbereiding. 

Klei, leem, pijpaarde, porceleinaarde. 
Koper, tin, aluminium, nikkel en alliages 

van deze metalen in niet verder bewerkte 
bladen, blokken, platen of staven, met uit
zondering van bladkoper geschikt voor 
vergulden. 

Kwarts, mica en veldspaath (ruwe). 

Leestklaar schoenwerk en losse deelen van 
schoenschachten. 

Lijmfilm voor de vervaardiging van triplex
hout. 

Meel van sago en tapioca. 
Metalen frames, balhoofdverbindingsstuk

ken, trapperstukken, achtervorkstukken of 
bruggen, zoogenaamde kroonstukken en 
andere dergelijke verbindingsstukken voor 
het samenstellen van frames en het aan
brengen van voorvorken en achtervorken 
van en bij rijwielen en motorrijwielen, a ls
mede spatschermen en voor- en achtervork
scheden hiervoor een en ander voor zoover 
die artikelen niet zijn gepolijst, vernikkeld, 
verchroomd, gelakt of geverfd of op 
eenigerlei andere dergelijke wijze zijn af
gewerkt. 

Mergel. 
Mierenzuur. 
Mout van granen. 

Natriumhydroxyde. 
Natriumsulfiet. 
Natriumbisulfiet. 
Natriumbichromaat. 
N atriumbenzoaat. 
Natriumsalicylaat. 
Nitrobenzol. 

Parels (niet doorboord en ongezet). 
Papieren opleggers voor sigarenkistj es. 
Palmpitten. 
Phtaalzure anhydryde. 
Phosphaten. 
Phosphorus. 
Plankjes voor sigarenkistjes. 
Potasch. 
Pyriet (geroost en ongeroost). 
Pyrietasch . 

Roet (zwartsel). 
Rotatiedrukpapier in rollen. 

Salpeter. 
Salpeterzuur. 
Schoenzolen met hak (van rnbber). 
Soldeersel. 
Sponsen (ruwe). 
Steenkalk. 
Steennoten. 
Stroocellulose. 

Tetrachlom koolstof. 
Trichlooraethyleen. 

Walvisch- en robbenspek. 
Waterglas. 
Waterstof. 
Wolfram- en molybdeendraad. 
Wijnsteenzuur. 

IJzeraarde. 
IJsazijn. 

Zoutzuur. 
Zuurstof. 
Zwavel. 
Zwavelzuur. 
Zwaveligzuur. 
Zwavelkoolstof. 

HOOFDSTUK V. 

(Artikel 18 der wet.) 
22. Ingevolge het laatste lid van artikel 18 

der wet worden de leveringen van de hierna 
vermelde goederen vrijgesteld van omzetbe-
1 asti ng, te weten : 

a. chemicaliën, verfstoffen en andere zelf
standigheden van dien aard, benoodigd al s 
hulpmiddel bij de werkzaamheden in fabrie
ken en trafieken, of bij landbouw, tuinbouw 
en veeteelt, een en ander onder het in artikel 
23 gemaakte voorbehoud; · 

b. goederen bestemd voor persoonlijk ge
bruik van hier te lande hunne functie ui t
oefenende diplomatieke en consulaire ambte
naren' van vreemde mogendheden, alsmede van 
de aan hier te lande gevestigde gezantschap
pen en consulaten verbonden kanselarijbeamb
ten; allen m its zij vreemdeling zijn en overi
gens binnen het Rijk geen bedrijf of beroep 
uitoefenen en voorts onder voorwaarde van 
wederkeerigheid. 

Onder persoonlijk gebruik is begrepen ge
bruik door leden van het gezin; 

c. kanselarijbenoodigdheden ten behoeve 
van buitenlandsche consulaten, onder ,·oor
waarde van wederkeer igheid ; 

d. natuurhistorische en ethnografische voor
werpen, naturaliën en anatom ische praepara
ten op spiritus of andere stoffen, beelden, af
gietsels en alle dergelijke artikelen, bestemd 
voor instellingen van onderwijs en voorts alle 
artikelen, bestemd voor openbare musea of 
verzamelingen om daarin bewaard te blijven ; 

e. voorwerpen, waarvan wordt aangetoond 
dat zij deelen moeten worden van hier te 
1 ande te bouwen of te herstellen vaartuigen, 
welke, indien zij hier te lande werden inge
voerd, niet aan het gewone invoerrecht vol
gens het tarief van invoerrechten zouden zijn 
onderworpen; 

/. onderdeelen van rollend spoorwegmate
r ieel en van luchtvaartuigen, bestemd ter ver
vanging van hier te lande in internationaal 
verkeer aanwez ig materiaal , toe behoorende 
aan een buitenlandsche spoorweg- of lucht
vaartonderneming; 

g. spoorwegmaterieel en andere goederen 
benoodigd voor den dienst van op N eder-
1 andsch grondgebied gelegen, door in het bui
tenland gevestigde spoorwegondernemingen ge
exploiteerde aansluitingslij nen, de aanleg en 
het onderhoud van de lijn en van de daartoe 
behoorende gebouwen daaronder begrepen. 
Deze vrijdom wordt a lleen verleend, indien de 
buitenlandsche spoorwegonderneming zelve of 
eenige vreemde overheid verpl icht is in een en 
a nder te voorzien en voor zoover in den be
trokken nabuurstaat wede~keerig gelijke vrij
dom aan Nederlandsche spoorwegondernemin
o-en is gewaarbol'gd . 
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23. De goederen bedoeld in letter a van 
artikel 22 worden aangewezen door Onzen Mi
nister van Financi ën. 

De vrijstelling van omzetbelasting wordt in 
ieder bijzonder geval verleend door den in
spect.eur der accijnzen, in wiens dienstkring 
het bedrijf van den belanghebbenden fabri
kant is gevestigd. 

Voor het overige zijn ten deze de bepalin
gen van artikel 19 der wet van overeenkom
stige toepassing. 

24. Vrijst.elling van omzetbelasting wegens 
levering van de onder de lett.ers b en c van 
artikel 22 bedoelde goederen geschiedt op 
machtiging van den inspecteur der accijnzen 
binnen wiens dienstkring de kooper van de 
goederen gevestigd is. 

De v1~jst.elling kan worden verleend in den 
vorm van t.eruggaaf van de wegens levering 
van de goederen reeds betaalde belasting. 

Voor zoover het bedrag van de betaalde om
zetbelasting niet vaststaat, mag in de plaats 
van het werkelijk betaalde bedrag van de 
belasting, twee ten honderd, of voor de in 
tabel A genoemde goederen, vij f t.en honderd 
van den aan den kooper in rekening gebrach
ten koopprijs worden genomen. Deze bepaling 
geldt niet wegens levering van goederen die 
als zoodanig aan accijns zijn onderworpen. 

25. Vrijstelling van omzetbelasting wegens 
levering van goederen bedoeld in lett.er d van 
artikel 22 wordt verleend op machtiging van 
den inspect.eur der accijnzen, binnen wien, 
dienstkring de inrichting is gevestigd, te wier 
behoeve de goederen zullen worden geleverd. 

26. Vergunning tot levering van goederen 
bedoeld in lett.er e van artikel 22, zonder be
taling van omzetbelasting, wordt verleend 
door den inspecteur der accijnzen binnen wiens 
dienstkring het schip, waarop de voorwerpen 
moet.en worden aangebracht, gebouwd of her
steld wordt. 

Vergunning tot levering van onderdeelen en 
goederen bedoeld in de letters / en g van ar
tikel 22, zonder betaling van omzetbelasting, 
wordt verleend door den inspect.eur der ac
cijnzen, binnen wiens dienstkring de plaats 
van bestemming van de goederen is gelegen . 

27. Nadere voorschriften ter uitvoering van 
de. artikelen 23, 24, 25 en 26 worden vast
gesteld door Onzen Minister van Financiën. 

HOOFDSTUK VI. 

(Artikel 20 der _we t.) 

, 28. De fabrikant, die aanspraak wenscht t.e 
maken op t.eruggaaf van omzetbelasting over
eenkomstig artikel 20 der wet, dient een ver
zoekschrift in bij den inspecteur der accijnzen, 
binnen wiens dienstkring zijn bedrijf is ge
Yestigd. 

Het model van het in het vorig lid bedoelde 
verzoekschrift wordt vastgesteld door Onzen 
Minister van Financiën. 

In het model worden de gegevens gevraagd, 
welke voor de uitvoering van de wet of van 
dit besluit noodig of van nut kunnen zijn. 

In het model kunnen tevens gegevens wor
den gevraagd omtrent verzoeken om terug
gaaf, bedoeld in Hoofdstuk VII van dit be
sl ui t. 

H et formulier is bij de inspecteurs en de 

ontvangers der accijnzen kosteloos verkrijg
baar. 

Een vei·zoekschrift, als is bedoeld in het 
eerste lid van dit artikel, wordt ingediend 
binnen drie maanden na afloop van het kwar
taal, waarin het feit, dat aanspraak op terug
gaaf doet ontstaan, zich heeft voorgedaan. 
Alle dergelijke feiten, welke zich in den. loop 
van één kwartaal voordoen, worden in één 
verzoekschrift begrepen. Afwijking hiervan 
kan ·worden toegestaan door den inspecteur. 

De aanspraak op teruggaaf vervalt, indien 
het verzoekschrift na den in het vor ig lid 
bedoelden termijn wordt ingediend. 

29 . Het is verboden in een verzoekschrift 
a ls bedoeld is in het vorig artikel: 

a. bedragen op te nemen waaromtrent · geen 
aanspraak op teruggaaf van omzetbelasting 
bestaat; 

b. bedragen waarvoor aanspraak op terug
gaaf wordt gemaakt hooger op te geven dan 
de bedragen die werkelijk wegens omzetbelas
ting zijn betaald. 

H et in letter b van het vorig lid vervatte 
voorschrift wordt geacht niet te zijn overtre" 
den indien eenig afzondedijk teruggevraagd 
bedrag het overeenkomstige, werkelijk betaal 
de, bedrag met niet meer dan t ien ten hon
derd van eerstbedoeld bedrag overschrijdt. 

30. Onverminderd de verplichting, bedoeld 
in artikel 24 der wet, is de fabrikant, die een 
verzoekschrift om teruggaaf, als is bedoeld in 
artikel 28 van dit beslui t, heeft ingediend. 
verpl icht aan den inspecteur der accijnzen op 
diens uitnood iging de bescheiden en gegevens 
ter beschikking te stellen of inlichtingen te 
verstrekken, welke deze noodig acht. 

31. De inspecteur stelt het bedrag vast, dat 
ingevolge een verzoekschrift, a ls is bedoeld in 
artikel 28 van dit besluit, zal worden terug
gegeven met aanwijzing van den ontvanger der 
accijnzen te wiens kantore het bedrag zal wor
den uitbetaald. 

Deze ontvanger is bevoegd het bedrag, in 
plaats van het uit te betalen, te verrekenen 
met nog ten name van den fabrikant, wien 
teruggaaf wordt verleend, openstaande aan
slagen of met een vordering als is bedoeld in 
artikel 32 van dit besluit. 

Afschrift van de beschikking van den in
specteur wordt aangeteekend per post aan 
belanghebbende verzonden of wel tegen ont
vangbewijs aan hem uitgereikt. De door be
langhebbende overgelegde bescheiden worden 
bij het afschrift gevoegd. 

32. In afwachting van de in artikel 31 l,~ 
doelde definitieve vaststelling van een terug
gaaf kan de inspecteur aan een fabrikant, die 
een aanslag overeenkomstig artikel 11 der 
wet ontvangt, een voorloopige teruggaaf ver
leenen. 

Het bedrag van eene voorloopige teruggaaf 
wordt verrekend met het bedrag van een vol
gens artikel 11 van de wet op te leggen aan
si ag. 

De voorloopige vaststelling van een terug
gaaf wordt steeds gevolgd door een defini
tieve, als is bedoeld in artikel 31. 

H et bij een voorloopige vaststelling even
tueel te veel terugbetaalde dient de fabrikant 
bir.nen een maand nadat de beschikking hou'
dende de definitieve vaststelling per post aan 
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hem is verzonden of tegen ontvangbewijs is 
uitgernikt. bij den ontvanger der accijnzen te 
betalen. 

Bij gebreke van betaling vindt het laatste 
lid van artikel 13 van de Omzetbelastingwet 
1933 (Staatsblad n°. 546) overeenkomstige 
toepassing. 

T egen de voorloopige vaststelling van een 
teruggaaf kan geen beroep worden ingesteld. 

HOOFDSTUK VII. 

(Artikel 21 der wet.) 

33. D e teruggaaf, bedoeld in het eerste lid 
van artikel 21 der wet zal worden verleend 
voor zoover de goederen in ongebruikten staat 
worden uitgevoerd, onderscheidenlijk in een 
entrepot van buitenlandsche goederen worden 
opgeslagen. 

De uitvoer of de opslag in het entrepot ge
schiedt op een consent tot uitvoer, waarvan 
het model wordt vastgesteld door Onzen Mi
nister van Financiën. 

E ene aangifte ter bekoming van een zoo
danig consent wordt door den aangever in 
tweevoud ingeleverd bij den ontvanger der 
accijnzen, binnen wiens dienstkring de goe
deren op den voet van het volgend artikel ter 
verificatie worden aangeboden. 

De aangifte behelst, behalve naam en woon
plaats van den a fzender van de goederen, 
hoeveelheid en aard der goederen, de wijze 
van vervoer, alsmede het laatste kantoor waar
langs de uitvoer zal geschieden, onderschei
denlijk de plaats waar het entrepot van be
stemming is gelegen. 

34 . De goederen worden, onder overlegging 
van het consent tot uitvoer , ter verificatie 
aangeboden op eene plaats, waar ambtenaren 
der accijnzen gevestigd zijn. D eze maken van 
hun bevinding omtrent aard en hoeveelhe id 
der goederen melding op het consent tot uit
voer en geven dit terug aan den persoon, di e 
de goederen ter verificatie heeft aangeboden. 

35. D e vervoerder van de goederen draagt 
zorg, dat het consent tot uitvoer bij den op
slag in het entrepot of bij het passeeren van 
het laatste kantoor aan de dienstdoende amb
tenaren der invoerrech ten ter afteekening 
wordt aangeboden. Deze stellen van hun be
vinding aanteekening op het consent, trekken 
het in en dragen zorg voor de terugzending 
naar het kantoor van afgifte. De ontvanger 
van laatstgenoemd kantoor reikt het tegen 
ontvangbewijs uit aan dengene die de aan
gifte ter bekoming van het consent heeft 
ingeleverd. 

Voor de vaststelling van de eenzelvigheid 
kan verzegeling van het vervoermiddel, waar
mede de goederen worden vervoerd, door den 
ontvanger, di e het consent afgeeft worden 
voorgeschreven. In de plaats van verzegeling 
van het vervoermiddel, kan de ontvanger 
voorschrijven, dat de goederen van een zegel 
of van een ander herkenningsteeken moeten 
worden voorzien. 

36. Ieder die te zijnen name gestelde con-
enten tot uitvoer in zijn bezit heeft, welke 

hem na terugontvangst ten kantore van af
gifte weder zij n uitgereikt, kan na afloop van 
het kwartaal, waarin de consenten zijn uitge-

reikt, onder overlegging van de betreffende 
consenten tot uitvoer, een verzoekschrift ter 
bekoming van teruggaaf van omzetbelasting 
of invoerrecht indienen bij den inspecteur der 
accijnzen binnen wiens dienstkring hij is ge
vestigd. 

H et model van dit verzoekschrift wordt 
vastge teld door Onzen Minister van Finan
c iën. 

Het bepaalde in het 3de en het 5de lid van 
artikel 28 vindt ten aanzien van het in het 
vorig lid bedoelde model overeenkomstige toe
passing. 

In het verzoekschrift wordt melding ge
maakt van de partijen uitgevoerde, onder
scheidenlijk in entrepot van buitenlandsche 
goederen opgeslagen goederen, met verwijzing 
naar de consenten tot uitvoer welke op de 
goederen betrekking hebben. 

Voorts wordt ten aanzien van elke partij 
goederen, in het verzoekschrift vermeld het 
bedrag, dat wegens betaalde omzetbelasting, 
onderscheidenlijk invoerrecht wordt terugge
vraagd. D e noodige bewijzen van betaling van 
omzetbelasting, onderscheidenlijk invoerrecht , 
worden bij het verzoekschrift overgelegd. 

De aanspraak op teruggaaf vervalt, indien 
het verzoekschrift niet binnen drie maanden 
na afloop van het kwartaal waarin het be
treffende consent weder aan belanghebbende 
is uitgereikt, wordt ingediend. 

37. Het is verboden de bedragen waarvoo,· 
in een verzoekschrift volgens het voorgaand 
artikel aanspraak op teruggaaf van omzet
belasting, onderscheidenlijk invoerrecht, word t 
gemaald;, hooger op te geven dan de bedragen 
die werkelijk zijn betaald. Voor zoover het 
verschil ten aanzien van de in één consent tot 
uitvoer begrepen hoeveelhe id goederen niet 
m eer bedraagt dan tien ten honderd van het 
teruggevraagde bedrag, wordt dit voorschrift 
geacht niet te zijn overtreden. 

38. Ten aanzien van de behandeling van 
een overeenkomstig artikel 36 ingediend ver
zoekschrift en de daarop te nemen beslissing 
vinden de artikelen 30, 31 en 32 overeenkom
stige toepassing. 

39. De fabrikant die aanspraak wenscht te 
m aken op teruggaaf van omzetbelasting of in
voerrecht overeenkomstig het tweede lid van 
artikel 21 der wet, richt zich ter zake met een 
verzoekschrift tot den inspecteur der accijnzen 
binnen wiens dienstkring zijn bedrijf is ge
vestigd. 

Het model van het in het vorig lid bedoelde 
verzoekschrift wordt vastgesteld door Onzen 
Minister van Financiën. 

H et bepaalde in het 3de en het 5de lid van 
artikel 28 vindt ten aanzien van het in het 
vor ig lid bedoelde model overeenkomstige toe
passing. 

Een verzoekschrift moet betrekking hebben 
op goederen, welke de fabrikant in het af
geloopen 1.··wartaal overeenkomstig artikel 2 
der wet heeft afgeleverd. 

D e teruggaaf van omzetbelasting of invoer
recht voor verbruikte grond- en hulpstoffen 
kan echter door een fabrikant, die een aan
gifte volgens Hoofdstuk III van dit besluit 
over een korter tijdvak dan een kwartaal doet, 
over dat tijdvak worden gevraagd op het-
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zelfde formulier waarop hij de bedoelde aan
gifte doet. 

Het verzoekschrift moet wmden ingediend 
binnen drie maanden na afloop van het kwar
taal, onderscheidenlijk ander tijdvak waarin 
de aanspraak op teruggaaf is ontstaan. 

Het laatste lid van artikel 28 is ten deze 
Yan toepassing. 

40. Het is verboden de bedragen, waarvoor 
in een verzoekschrift volgens het voorgaand 
artikel aanspraak op teruggaaf van omzetbe
lasting, onderscheidenlijk invoerrecht, wordt 
gemaakt, hooger op te geven dan de bedragen, 
die werkelijk zijn betaald. 

Voor zoover het verschil, ten aanzien van 
eenig teruggevraagd bedrag, niet meer be
draagt dan tien ten honderd van dit bedrag, 
wordt dit voorschrift geacht niet te zijn over
treden. 

41. Ten aanzien van de behandeling van 
een overeenkomstig artikel 39 ingediend ver
zoekschrift en de daarop te nemen beslissing 
vinden de artikelen 30, 31 en 32 overeen
komstige toepassing. 

42. Onze Minister van Financiën is be
voegd de inspecteurs der accijnzen te machti
gen om fabrikanten, welke verkeeren in de 
omstandigheid genoemd in het laatste lid van 
artikel 21 der wet, vrij te stellen van omzet
belasting, welke die fabrikanten verschuldigd 
zouden zijn wegens leveringen aan particulie
ren. 

Een fabrikant wordt geacht in evenbedoelde 
omstandigheid te verkeeren indien de waarde 
--an de verkochte, door hem zelf vervaardigde, 
goederen per jaar gemiddeld niet meer dan 
1000 gulden bedraagt. 

De verdere voorschriften ter uitvoering van 
dit artikel worden vastgesteld door Onzen Mi
nister van Financiën. 

HOOFDSTUK VIII. 

(Artikel 22 der wet. ) 

43. Hij die bezwaar heeft tegen eene be
slissing van den inspecteur der accijnzen, ge
nomen overeenkomstig een der Hoofdstukken 
VI en VII kan het in artikel 22, eerste lid, 
der wet, bedoelde beroep bij den directeur der 
invoerrechten en accijnzen instellen binnen een 
maand na den dag van verzending of uitrei
king van de besl issing en wel door indiening 
van een bezwaarschrift. De directeur neemt 
op dat bezwaarschrift zoo spoedig mogelijk 
eene beslissing, waarvan den belanghebbende 
een afschrift aangeteekend per post wordt toe
gezonden of tegen gedagteekend ontvangbe
wijs wordt uitgereikt. 

44. Het in artikel 22, eerste lid, der wet 
bedoelde beroep bij de Tariefcommissie wordt 
ingesteld binnen een maand nadat de in het 
vorig artikel bedoelde toezending of uitreiking 
heeft plaats gehad. De artikelen 8, 9 en 10 
der Tariefwet 1924 (Staatsblad n°. 568) vin
den ten aanzien van dat beroep toepassing. 

Indien de reclamant niet heeft voldaan aan 
de uitnoodiging van den inspecteur tot over
legging van bescheiden, bedoeld in de artike
len 30, 34 en 41, wordt het beroep afgewezen, . 
zoo niet aan de Tariefcommissie is gebleken, 
dat de genomen bes! i sing onjuist is. 

HOOFDSTUK L\:. 

{Artikelen 14 en 16 der Tariefwet 1924, 
Staatsblad n°. 568.) 

45. I. In artikel 4 van het Vrijdommen
besluit 1925 {Staatsblad n°. 103) wordt ach
ter het woord "accijns" ingevoegd: , omzet
belasting. 

II. In artikel 10 van genoemd besluit 
wordt tusschen het tweede en het de rde l id 
een nieuw lid ingevoegd, luidende als volgt: 

Voor aan omzetbelasting onderworpen goe
deren moet bij de aanvraag eene verklaring 
van den exporteur, en - indien de goederen 
van een ander hier te lande zijn betrokken -, 
ook van den leverancier der goederen worden 
overgelegd, dat men er mede instemt, dat de 
goederen voor de toepassing van de Omzetbe
lastingwet 1933 {Staatsblad n°. 546) geacht 
worden niet ten uitvoer bestemd te zijn. 

HOOFDSTUK X. 

(Slotbepalingen.) 
46. Dit besluit treedt in werking op het 

tij dstip waarop de Omzetbelastingwet 1933 
(Staatsblad n°. 546) in werk ing treedt. 

Het kan worden aangehaald onder den titel: 
Uitvoeringsbesluit Omzetbelasting. 

Onze Minister van Financiën is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

's-Gravenhage, den lsten December 1933. 

s. 650. 

WILHELMINA. 
De Minister van Financiën, 0 ud. 

( Uitgep . 5 December 1933.) 

2 Dece,nbe,· 1933. BESLUIT ter uitvoering 
van de wet van 17 November 1933 {Staats
blad n°. 606), houdende bepalingen in 
verband met de nieuwe vaststelling van 
het rechtsgebied en de zetels der arrondis
sements-rechtbanken en kantongerechten. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen M inister van 

Justitie van den 16 Kovember 1933, afdeelin!l;' 
A . S./lc n°. 877 ; -

Overwegende, dat door Ons bij algemeenen 
maatregel van bestuur voorschriften moet,in 
worden gegeven ter uitvoering van de arti
kelen 2, 4, 5, 7 en 11 der wet van 17 ovem
ber 1933 (Staatsblad n°. 606), houdende be
palingen in verband met de nieuwe vaststel
! ing van het rechtsgebied en de zetels der 
arrondissements-rechtbanken en kantongerech
ten; 

Den R aad van State gehoord (advie van 
den 28 ovember 1933, n°. 39); 

Gezien het nade r rapport van Onzen voor
noemden J\1inister van den 1 December 1933, 
afdeel ing A.S./lc, n°. 870; 

Hebben 1:roede:evonde11 en verstaan: 

S 1. Algcmecne bepaling. 
Art. 1. Dit besluit verstaat onder: .,de 

wet", de wet van 17 November 1933 (Staats
blad n °. 606), houdende bepalingen in verband 
met de nieuwe Yaststell i 11g van het rechts-
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gebied on de zetels der arrondissemenls-recht
banken en kantongerechten. 

§ 2. Van het wachtgeld der rechterlijke 
ambtena,·en. 

2. T en aanzien van het wachtgol d, te ont
vangen door de rechterlijke ambtenaren, wier 
betrekking door ontbinding der in artikel 1 
der wet genoemde gerechten wordt opgeheven, 
vinden de regelen van Ons besluit van 3 
Augustus 1922 (Staatsblad_ n °. 479), laatste
lijk gewijzigd bij Ons besluit van 27 Me, 1930 
(Staatsblad n°. 217), overeenkomstige toepas
sing, behoudens de afwijkingen in de volgende 
a rtikelen gesteld. . 

3. Voor de toekenning van wachtgeld 1s 
niet vereischt dat den rechterlijken ambtenaar 
eervol ontslag wordt verleend; de ontbinding 
,·an het gerecht ingevolge de wet is daartoe 
voldoende. 

4. Aan de voor het leven benoemde rech
terlijke ambtenaren wordt, in afwijking in 
zooverre van het bepaalde in de artikelen 1, 
2 3 en 4 van Ons besluit van 3 Augustus 
1922 (Staatsblad n°. 47~), het geno~ _va_n 
wachtgeld toegekend tot ZIJ den zevent1g;ar1-
gen leeftijd hebben bereikt en zulks ten be
drage van de volle wedde ook na de eerste 
drie maanden. 

T en aanzien van deze ambtenaren blijven 
artikel 6 vierde lid, tweede zin, artikel 7 en 
~rtikel 8 van Ons voormeld besluit buiten 
toepassing. In plaats daarvan geldt, dat het 
wachtgeld komt te vervallen, wanneer de 
ambtenaar: 

weigert eene betrekking te aanvaarden, 
welke hem krachtens artikel 3 der wet, ook 
buiten zijn verzoek, kan worden opgedragen, 
dan wel, na aanvaarding van zoodan ige be
trekk ing, daaruit w~rdt ontzet of ontslagen; of 

uit hoofde van ziekten of gebreken onge
schikt is verklaard om in zoodanige betrekking 
te worden benoemd, dan wel weigert zich aan 
het onderzoek ter zake te onderwerpen. 

5. De beslissing, of de voor het leven be
noemde rechterlijke ambtenaar uit hoofde van 
ziekten of gebreken ongeschikt is om te wo1·
den benoemd in eene betrekkmg, we_lke hE:!11 
krachtens artikel 3 der wet ook bu,te~. z11n 
verzoek kan worden opgedragen beru t b11 den 
Pensioenraad. 

Ten aanzien van het onderzoek v inden de 
artikelen 74, 76, 77, 78, behalve het _ laatste 
lid, 79 en 80, eerste lid , van _de P ens ioenwet 
1922 overeenkomstige toepassmg. De kosten 
van het onderzoek komen ten l aste van den 
Staat. 

6. Ter zake van het vervallen van de waar
neming van de werkzaamheden van __ kanton
rechter doo r den rechter van een nab11~elegen 
kanton , opgedrage~ op of na 1 Jul, 1933 , 
wordt wachtgeld met genoten. 

§ 3. Van de advocaten en p1·01'tt1'Ctt1'd . 

7. De advocaten en de procureurs, die op 
het tijdstip van het,,ïn werking. treden de r wet 
,.ijn ingeschreven b11 cl~ arroncl,ssements-rec~t
bank te Tiel of te Winschoten, ~rn1:~eni mt: 
si uitend voor wat betreft de op dit t1~dst1_p b11 
de gerechten aanhangige zak?." ,~aarm ZIJ als 
woclan ig optreden. van d,t ti1dst1p af g-eacht 

te zijn ingeschl'Ornn oude rocheidenlijk bij het 
gerech tshof te Arnhem en de arrondissements 
rechtLank te Groningen; zij houden derhalve 
in deze zaken van l'Ochtswege bevoegdheid al 
advocaat of procureur. · 

8. De advocaten, die op het t ijdstip van het 
in werking treden der wet zijn ingeschreven 
bij de arrondissements-rechtbank te Tiel , wor
den op hun verzoek, gedaan binnen eenc 
maand na dit tijdstip, door den gr iffier van 
het hoogste rechtscollege, gevestigd in he t 
arrondi ement, waarin door deze inwerking
treding zich hun kantoor hevindt, bij di t col 
lege als zoodanig ingeschreven op vertoon 
hunner behoor! ijk ge\.iseerde acte van beëed, 
ging als advocaat bij voormelde rechtbank. 
zonder dat eene nadere beëediging of andere 
fonnaliteit wordt verei cht. 

Bij het ste ll en op het tableau wordt de 
rangorde in acht genomen, welke zou gelde~: 
indien deze advocaten in stede van eerst b11 
de rechtLank te Tiel dadelijk bij het andere 
co ll ege ingeschreven waren geweest. 

9. De procureurs, die op het tijdstip van het 
in werking treden der wet zijn inge~chreven 
bij de al'l'onclissements-rechtbank te Tiel , wm·
den op hun verwek, gedaan bi,_rnen eene 
maand na dit tijdstip, door de g riffiers van 
de gerechtshoven te 's Hertogenbo ch en _te 
Arnhem en door de griffiers van de arron<l1s
sements-rechtbanken te Dordrecht en te 
Utrecht bij het co ll ege als zoodanig ingeschre
ven op vertoon hunner behoorlijk ge~iseercle 
acte van beëediging a ls procureur b11 eerst
vermelde rechtbank, zonder dat eene nadere 
beëediging of andere formaliteit wordt ver
eischt. De inschrijving kan worden verzoc~t 
bij een of meer der colleges. ~et tweede. lid 
van artikel 8 vi ndt overeen1.omst,ge toepassmg. 

De a ldus ingeschreven procureurs zijn ver
plicht hun kantoor te ~ebben binnen .~en der 
arrondissementen, waarm de rechterhJ~e col
leges, waarbij zij zijn ingeschreven, 211 n ge
vestigd. 

10. De advocaten die op het tijdstip van 
het in werking tred~n der wet zijn ingesch~e
ven bij de arrondissements-rechtbank te Wm
sehoten worden op bun verzoek, gedaan 
binnen ' eene maand na dit tijdstip, door den 
griff ier van de a rrondi ement -recht?an_k te 
Groningen bij dit coll ege als zooda~!g mge
schreven op vertoon hunner behoorliJk gev!: 
seerde acte van beëed iging als advocaat b1J 
eerstvermelde rechtbank, zonder dat eene 
nadere beëediging of andere formalite it w'?rdt 
vere ischt. Het tweede lid van artike l 8 vmdt 
overeenkomstige toepass ing. . 

, ll. Ten aanzien van de procurnurs, d ie op 
het t ijdstip van het in werking treden der wet 
zijn ingeschreven bij de_ arrondi sements-recht
bank te Winschoten, vmdt het vorige artikel 
overeenkomstige toepassing. . 

12. De advocaten en de procureurs, wier 
kantoor door de inwerkingtreding der wet zich 
bevindt buiten het arrondissement, waar in het 
rechtscollege is gevestigd, waarbij zij op het 
t ijdstip dezer inwerkingtreding reeds t,?n min: 
ste drie maanden zijn ingeschreven, bli1ven b1J 
dit college inge chreven zonder dat zij hun 
kantoor naar dit arrondissement behoeven 
over te brengen. Zij worden van het tableau 
geschrnpt, wan nee1· zij hun kantoor overbren-
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gen naar eene andere gemeente buiten dit 
arrondissement. 

13. De in het vorige artikel bedoelde advo
caten worden op hun verzoek, gedaan binnen 
eene maand na de inwerkingtreding der wet, 
door den griffier van het hoogste rechtscol
lege, gevestigd in het arrondissement, waarin 
hun kantoor zich door deze inwerkingtreding 
bevindt, bij dit coll ege a ls zoodan ig inge
schreven op vertoon hunner behoorlijk gevi
seerde acte van beëediging bij het rechterlijk 
college, waarbij zij op het tijdstip der inwer
kingtreding ingeschreven ziju, met het bewijs 
dat zij op verzoek van het tableau bij dit col
lege zijn geschrapt; eene nadere beëediging 
of andere formaliteit wordt niet vereischt. Het 
tweede lid van artikel 8 vindt overeenkom
stige toepassing. 

14. De in artikel 12 bedoelde procureurs 
kunnen, met behoud van de daar bedoelde 
insch1·ijving, zich als zoodanig doen inschrijven 
bij het hoogste rechtscollege, gevestigd in het 
arrondissement, waarin hun kantoor zich door 
de inwerkingtreding der wet bevindt, mits zij 
het verzoek daartoe doen binnen eene maand 
na deze inwerkingtreding. De inschrijving ge
schiedt door den griffier op vertoon der be
hoorlijk geviseerde acte van beëediging bij het 
rechtscollege, waarbij zij op het tijdstip der 
inwerkingtreding ingeschreven zijn, zonder dat 
eene nadere beëediging of andere formaliteit 
wordt vereischt. Het tweede lid van artikel 8 
vindt overeenkomstige toepassing. Zij worden 
van het tableau geschrapt, wanneer zij hun 
kantoor overbrengen naar eene andere ge
meente buiten voormeld arrondissement. 

§ 4. Van de deurwaarde,·•· 
15. De onbezoldigde of bezoldigde deur

waarder bij eene door de wet ontbonden arron
dissements-rechtbank of kantongerecht wordt 
geacht ais zoodanig te zijn aangesteld bij de 
arrondissements-rechtbank . of het kantonge
recht, waartoe door het in werking treden der 
wet de gemeente behoort, waar zijne stand
plaats is gevestigd. De eedsaflegging behoeft 
niet te worden herhaald . 

16. Een deurwaarder, als bedoeld in het 
vorige artikel, kan, al dan niet met behoud 
van zijne functie bij het door dat a r tikel aan
gewezen gerecht, tot deurwaarder bij een ander 
gerecht worden benoemd. Onze Minister van 
Justitie, zoodanige benoeming overwegende, 
vraagt het gevoelen van het gerecht, waarbij 
de benoeming zal geschieden. 

§ 5. Van de overb,·enging der aanhangige 
zaken. 

17. De overbrenging van de op het tijdstip 
van het in werking treden der wet bij de ont
bonden gerechten aanhangige zaken geschiedt 
van rechtswege, behoudens dat, wat de bur
gerlijke rechtsgedingen voor de ontbonden 
arrondissements-rechtbanken betreft, voor de 
overbrenging eene eenvoudige acte van pro
cureur tot procureur wordt vereischt. 

In burgerlij ke rechtsgedingen, naar een 
kantongerecht overgebracht, bepaalt de rechter 
dag en uur, waarop de zaak wederom ter 
terechtzitting zal dienen. De griffier geeft 
hiervan bij aangeteekenden brief kennis aan 
de partijen. Tusschen den dag, waarop deze 

.kennisgeving is verwnden, en di en, waarbp 
de zaak zal dienen, liggen ten minste 5 dagen. 

18. Het gerecht, waarheen de zaken worden 
overgebracht, treedt in alle opzichten in de 
plaats van het ontbonden gerecht. 

Eene overgebrachte zaak wordt voortgezet 
in den staat, waarin zij zich bij de overbren 
ging bevindt, tenzij het gerecht, waarheen de 
zaak is overgebracht, in een bijzonder geval 
termen vindt tot afwijking. In zoodanig geval 
treft dit gerecht de noodige voorzieningen. 

19. Bijaldien ter zake van de overbrenging 
zwarigheden mochten ontslaan, beslist daarin 
het gerecht, waarheen de zaak is overgebrach t, 
zonder hoogere voorziening. 

§ 6. Van de a.-chieven en de te,· g,·i//ic 
b e,·ustende zaken. 

20. De ter griffie van de ontbonden anou
dissements-rechtbank te Tiel berustende regis
ters van den burgerlijken stand, met bijbehoo
rende alphabetische tafels, worden geschift en 
overgebracht naar de arrondissements-rech t
banken te 's Hertogenbosch, te Arnhem, te 
Dordrecht en te Utrecht, uaar gelang de ge
meenten, waarop de stukken betrekking heb
ben, door het in werking treden der wet 
behooren tot het rechtsgebied van elk dezer 
vier rechtbanken. 

De ter griffie van de ontbonden arrondisse
ments-rechtbank te Winschoten berustende 
registers van den burgeriijken stand, met 
bijbehoorende alphabetische tafels, worden 
overgebracht naar de griffie der arrondisse
ments-rechtbank te Groningen. 

21. De stukken, te Tiel bewaard in de 
a lgemeene bewaarplaats der minuten, registers 
en repertoria van notarissen, worden geschift 
en overgebracht naar de algemeenA bewaar
plaatsen te 's Hertogenbosch, te Arnhem, te 
Dordrecht en te Utrecht, naar gelang de 
standplaatsen der notarissen, van wie de stuk
ken afkomstig zijn, door het in werking treden 
der wet behooren tot het rechtsgebied van de 
arrondissements-rechtbank in elk dezer vier 
gemeenten. 

Het bepaalde in het vorige lid vindt over
eenkomstige toepassing ten aanz ien van de ter 
griffie van de ontbonden arrondissements
rechtbank te Tiel berustende dubbelen der 
repertoria van notarissen, met dien verstande, 
dat deze stukken worden overgebracht naar 
de griffiai der in dat lid bedoelde vier rncht
banken. 

De stukken, van den aard a ls in de beide 
vorige leden aangegeven, te Winschoten in de 
algemeene bewaarplaats bewaard of ter gr iffie 
van de arrondissements-rechtbank aldaar be
rustende, worden overgebracht naar de a ige
meene bewaarplaats en de griff ie van de 
arrondissements-rechtbank te Groningen. 

22. Onverminderd het bepaalde bij de twee 
voorafgaande artikelen, worden de archieven 
der ontbonden arrondissements-rechtbanken en 
kantongerechten, alsmede de gelden, gelds
waardige papieren en andere zaken of stuk
ken, ter griff ie van deze gerechten bewaard, 
overgebracht naar de arrondissements-rechl
banken en kantongerechten, waartoe door het 
in werking treden der wet de gemeenten be
hooren, waar elk der ontbonden rechtbanken 
en kantongerechten was gevestigd: blijvende 
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echter aan Onzen Minister van Justitie de 
bevoegdheid voorbehouden om, op grond van 
gebrek aan plaatsruimte, te bepalen, dat door 
hem aangewezen stukken tijdelijk elders wor
den opgeborgen. 

§ 7. Slotbepalingen. 
23 . De aan de ontbonden gerechten verbon

den ambtenaren, die aanspraak hebben op 
wachtgeld, verleenen ook na het in werking 
treden der wet hunne medewerking bij de 
uitvoer ing van de §§ 5 en 6 van dit besluit. 

24. W ij behouden Ons voor bij de benoe
ming van rechterlijke ambtenaren, wier be
trekking door ontbinding der in artikel 1 der 
wet genoemde gerechten wordt opgeheven, tot 
rechterlijk ambtenaar bij een a nder gerecht te 
besluiten, dat, ter bepaling van den ouderdom 
van d ienst bij dit gerecht, de diensttijd door
gebracht bij het gerecht, hetwelk ontbonden 
wordt, geheel of gedeeltelijk mede in aanmer
king wordt genomen. 

25. D it besluit treedt in werk ing met ingang 
van den tweeden dag na dien der dagteekening 
van het Staatsblad, waarin het is geplaatst. 

Onze Minister van Justitie is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage ,den 2den December 1933. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, v an S c h a i k. 
(Uitg eg. 4 D ec. 1933.) 

s. 651. 

Nog niet verschenen . Wordt achterin opge
nom en. 

s. 652. 

4 December 1933. BESLUIT tot vern ietiging 
van het besluit van den raad der ge
meente Tiel dd. 17 J anuari 1933, n°. 4, 
waarbij tot lid van het Bestuur der ge
meentelijke Instelling voor Maatschappe
lijk Hulpbetoon is benoemd de heer C. D. 
Feytcn, wonende aldaar. 

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

Binnenlandsche Zaken van 23 October 1933, 
n° . 13595, afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Overwegende, dat de raad der gemeente 
Tiel bij beslu it van 17 Januari 1933, n°. 4, 
lot lid van het Bestuur der gemeentelijke 
Instelling voor Maatschappelijk Hul pbetoon 
heeft benoemd den heer C. D . Feyten, wo
nende aldaar; 

dat krachtens het bepaalde bij artikel 2 van 
het ingevolge artikel 20 der Armenwet door 
Gedeputeerde Staten van Gelderland bij be
sl uit van 13 September 1932, n °. 237, goedge
keurde Reglement voor genoemde Instelling, 
vastgesteld bij raadsbesluit dd. 19 Juli 1932, 
n°. 14 I , de benoemingen van de leden van 
het Bestuur geschieden door den raad uit een 
door burgemeester en wethouders in te dienen 
,·oordracht · 

dat de r~ad den heer C. D . Feyten ter ver
vuiling van eene ontstane vacature in het 
Bestuur heeft benoemd buiten de ter zake 
door burgemeester en wethouders ingediende 
,·oordracht en, zulks doende, heeft gehandeld 

in strijd met artikel 20 der Armenwet, welke1· 
bepalingen zouden worden verijdeld, indien 
het den raad zou vrijstaan naar willekeur van 
de krachtens dit artikel vastgestelde voor
schriften· af te wijken; 

Gelet op artikel 185 der gemeentewet; 
D en Raad van State gehoord (advies van 

7 November 1933, n°. 35); 
Gelet op het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 29 November 1933, n°. 
21647, afdeeling Binnenlandsch Bestuur ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Bovengenoemd besluit van den raad der 

gemeente Tiel te vernietigen wegens strijd 
met de wet. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken i.; 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden 
aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 4den December 1933. 
WILHELMINA. 

De M inis ter van Binnenlandsche Zaken, 
J. A. de W i I de. 
(Uitgeg . 19 December 1933.) 

s. 653. 

4 Dece,nber 1933. BESLUIT tot vernietiging 
van het besluit van den raad der ge
meente Goes van 12 December 1932, n °. 
3a, voorzoover de raad daarbij onder 1 ° . 
als zijne meening uitspreekt, dat de ge
meente nàch krachtens eenige wettelijke 
bepaling nàch uit anderen hoofde ver
plicht is om de tekorten op de exploitatie 
van het gasthuis, met name die welke be
trekking hebben op de afdeeling " Zieken
huis" te dekken. 

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

Binnenlandsche Zaken van 24 October 1933. 
a fdeeling Armwezen, n°. 9481, tot vernieti 
g ing van het besluit van den raad der ge
meente Goes, van 12 December 1932, n° . 3a. 
voorzoover de raad daarbij onder 1 °. als zijne 
meening uitspreekt, dat de gemeente nàch 
krachtens eenige wettelijke bepaling nàch uit 
a nderen hoofde verplicht is om de tekorten op 
de exploitatie van het gasthuis, met name die 
welke betrekking hebben op de afdeel ing 
,, Ziekenhu is", te dekken; 

Overwegende, dat het gasthuis te Goes, is 
eene instelling van weldadigheid, als bedoeld 
in het le lid , ondel' n, van a rt. 2 der Armen
wet; 

Ovetwegende, dat eene burgerlijke instel
ling van weldadigheid belast is met de uit
voering van de overhe idszorg ten opzichte 
van de armen, en dan ook als zoodanig door 
de burgerlijke overheid wordt geregeld en 
door haa r of van harentwege wordt bestuurd; 

dat, voorzoover d ie regel ing en dat bestuur 
betrekking hebben op de bezittingen en op de 
inkomsten en uitgaven, de artt. 17- 27 der 
Armenwet daarvoor regelen stellen, welke re
gelen, met insluiting van het rncht tot ophef
fing der instellingen, als bedoeld in art. 17. 
lid 1, der Armenwet, voldoende zijn te achten 
voor de burgerlijke overheid, om bij toepas
sing daarvan tot afsluiting ,·an zaken van de 
burgerlijke instellingen te geraken; 
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dat, wanneer Yan deze door de wet aan de 
betrokken burgerlijke overheid gegeven rech
ten door die overheid niet wordt gebruik ge
maakt, deze overheid moet geacht worden fi
nancieel aansprakelijk te zijn voor de daden 
van de burgerlijke instellingen van weldadig
heid; 

dat in het onderhavige geval deze aanspra
kelijkheid geen uitzonder ing lijdt ten opzichte 
van de ziekenafdeeling van het gasthuis, aan
gezien die afdeeling niet van het gasthuis 
kan worden losgemaakt en zij niet - in ver
band met het bepaalde bij art. 1, lid 2, der 
Armenwet - kan worden beschouwd a ls een 
deel van het gasthuis, waarmede de beoefe
JJing van armenverzorg ing niet wordt be
oogd ; 

dat immers in beide afdeelingen van het 
gasthuis patienten worden opgenomen, welke 
hunne verzorging niet geheel uit eigen mid
delen betalen ; 

Overwegende, dat het doel hetwelk de Ar
menwet beoogt zou worden gemist, indien de 
burgerlijke overheid niet moest aansprakelijk 
worden geacht voor de regeling van de bur
gerlijke instellingen die van harentwege wor
den bestuurd ; 

dat mitsdien genoemd besluit van den raad 
der gemeente Goes van 12 December 1932, n°. 
3a, voorzoover betreft de uitspraak onder 1 °., 
niet overeenkomt met de bedoeling der Ar-
1nenwet; 

Gelet op art. 185 der gemeentewet; 
Den R aad van State gehoord (advies van 

14 November 1933, n°. 23); 
Gelet op het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 29 November 1933, 11°. 
10534, afdeeling Armwezen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Genoemd besluit van den raad der gemeente 

Uoes voorzoover betreft de uitspraak onder 1°., 
te vernietigen wegens strijd met de wet. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en in afschrift aan den Raad van State zal 
worden medegedeeld. 

's-Gi-avenhage, den 4den December 1933. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandscke Zaken, 
J. A. cl e W i I cl e. 
( Uitgeg. 19 December 1933.) 

s. 654. 

-i December 1933. BESLUIT tot toepass ing\an 
de artikelen 9, 13 enl4 van de Landbouw
Crisiswet 1933 op pluümee en eieren. 

Wij WILHF.LMINA, enz. ; 
Op cle voordracht van Onzen Minister van 

Economische Zaken van 14 October l!l33, 
n°. 16021, Directie van den Landbouw, Af
dcelin~ II ; 

Gezien rle ,i,rtikelen 9, 13 en 14 van de Land
bouw-Crisiswet 1933 ; 

Gehoord de Centrale Commissie, bedoeld in 
arti kel 27 van de Landbouw-Crisiswet 1933 
(advies van den l2den Octoher 1933, n°. 70); 

Geboord den Raarl va n State (arlviPs van den 
24sten October 1933, n°. 47); 

Gelet OJJ het n,ider rapport van Onzen voor
noemden Mini ter van den 30 )l°ovember 1933, 

n°. 16306, Direct ie ,·an den Landbouw, Af
deeling U ; 

Hebben goe,-!ge,~on<len en verstaan : 
te bepalen: 
Art. 1. Dit besluit neemt over de terminologie 

van artikel 1 van het Crisis-Organi~atiebes lnit 
1933 en van artikel l van het Crisis-Heffin"S-
besluit 19:13 ; r 

het verstaat voorts onder : 
1°. ,.Pluimvee'': kippen An eenrlen; 
2°. ,,Broedei'. : een pluimveei'i, dat zich in 

een l.,roedmnchine bevindt; 
3°. ,,Kuikens" : 1.ippen , waarvan het ge

slacht aan de kopversiersclen nog niet kan 
worden ondcrkepd, en e!)nden, "elke nog niet 
in het bezit z~n vn.n slagpennen : 

4°. ,,Fokker" : een Îl>der, die als zoodanig
is aa ngesloten bij een door Onzen Minister aan 
te wijzen crisis-org,misn.•ie; 

5°. ,,H ouder van een vermeerderingsbedrijf": 
een ieder, die als zoodanig is aan~esloten bij 
een dooi· Onzen Minister aan te wijzen crisis
organisatie ; 

6°. ,,Kuikenl.,roeder" : Pen ieder, die als 
:woda nig is aangesloten bij een door Onzen 
Minis•cr aan te wijzen crisis-organisa tie. 

2. D•~ bepalingen van dit-besluit gelden voor 
het tijdvak, aanva ngende met ingang van den 
dag van heé in werking vreden van dit besluit 
en eindi~end e met ingang van den eersten 
Janunri l [)35 . 

3. H et in voorraad hebben van broedoierPn 
is sle<'hts toe(!estaan : 

1°. indien ·zij zich bev inden in een broed
machine, welke in eigendom toeJ:,ehoort aan 
of ten gebruike is afaestaan door een door Onzen 
Minister aan te wijzen crisis-organisatie ; 

2°. indien hun gewicht minstens een door 
Onzen Minister vast, te stellen aa,ntal grammen 
bedraagt, hPtwelk verschillend kan z(jn voor 
broedeieren, afkomstig van verschillende pluim
veerassen; 

3°. a,;n kuikenbroedr,rs; 
4°. indien aan een door Onzen Minister als 

vcrtegenwoordi!!ster van het Fonds aan te 
wijzen crisis-organi~atie is bet-aald een door 
hem, voor een door hem te beJJalen tijdvak, 
vn.st te stellen bedrag per broedei, hetwelk ver
sohiliend kan zijn voor : 

a. broedeieren, afkomstig van een fokker: 
b. broedeieren, afkomstig van een hou<ler· 

van een vermeerderingsl;,edrijf; 
c. andere broedeieren. 
4. De ~tat,11ten of een aan de goedkenrin <Y 

van Onzen Minister onderworpen reglement va:=: 
de in artike l 1 onder 4°. van dit besluit bedoelde 
crisis-organisatie moeten de fokkers verplichten 
tot nakoming van bepalin~en, welke strekken 
tot verbeeering van den pluimvee tape!. 

5. De statuten of een aan de goedkeuring 
van O~zen ~Tioister onderworpen reglement 
van de m a rdkel 1 onder 4° en .5°. van dit be
sluit be:loelde crisis-organisaties moeten be
palen: 

1°. dat de fokkers en houders van een ver
meerderingsbedrijf, behalve in de n,i.der door 
Onzen Minis•-er til bepalen gevallen, glechts 
pluimvee in voorraad mogen hebben, hetwelk 
afkomstig is van een fokker ; 

2°. dat voor broedei bestemde eieren moeten 
zijn voorz ien van . 

a. een door een in dit artikel bedoelde crisis-
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.organis,itie aangebracht of voorgesr.h_re17 en 
stempel; 

b. een door den fokker of houder van een 
vermeerderingsbedrijf aangebracht stempel, ver 
meldende zijn naam of initialen en het nummer, 
waaronder hij bij de in dit artikel bedoelde 
c 1·isis-o~ganisa.tie is ingeschreven; 

:l0 • dat door fokkers en houders van een ver 
meerderingsbedrijf aan aangesloten kt1iken
hroeders geen eieren mogen worden verkocht 
-en geleverd dan krachtens schriftel~1ke machti
:;ing van een der in dit artikel be:ioelde crisis
orcranisaties ; 

1°. dat, door fokkers en houders van een ver
meerderingsbedrijf in. advertenties en gedrukte 
•)f chemigrafisch verveelvoudigde geschriften 
-geen voor broedei bestemde eieren te koop 
mogen worden aangeboden dan met vermelding 
van den naam en het nummer, waaronder 7,jj 
,bij de in d it artikel bedoelde crisis-organisaties 
.z\j n ingeschreven. 

6. De statuten of een aan rle goedkem-ing 
Yan Onzen Minister onderworpen reglement 
van de in artikel l onder 6°. van d it besluit be
-doelde crisis-organisatie moeten de kuiken
broeders verplichten t ot nakoming van bepa
lingen tot inperking van den pluimveestapel en 
,· oorts bepalen, dat de aange loten kniken
broederR in adve,tenties en gedrukte of chemi 
,grafisch verveelvoudigde geschriften geen kui 
kens te koop mogen :1anbieden dan met ver
melrling van den naam en het nummer, waar
onder zij bij de in dit artikel bedoelde ' ,,risis
-0 rg:1nisatie zijn in~eschreven. 

7. Het in voorraad hebben van kuikens is 
-slechr.s toegestaan aan hem, d ie hetzij de 
kuikens zelf heeft doen uitbroeden , hetzij in 
het bezit is van een schriftelijke verklaring van 
-een door Onztin Minister aan te wijzen cri sis
organisatie, dat h.ii de kuikens van een erkend 
kuikenbroeder heeft gekocht en deze verklaring 
-op eerste aanvraag van een controleur Land
.bouw-Crisiswet 19;!3 aan dezen ver toont. 

8. H et vervoer van kuikens is slechts toe
~estaan, indien dit geschiedt in een door Onzen 
Minister vast te stellen verpakking, voorzien 
van een door Onzen Minister vast te stellen 
<3n door eene door hem aan te wijzen crisis
organisatie te verst-rekken banderolle, welke 
zoodanig is aangebracht, dat <le verpakking 
niet kan w?rden geopend zonder de banderolle 
ie beschadigen. 

9. Dit besluit kan worden 11,angehaald onder 
<len titel : ,,Crisis-Pluimveebeslnit 1933". 

10. Dit besltüt treedt in werking met, in
-{!ang van den t weeden dag n a dien van z ijn 
~1.fkondiging. 

Onze Minister van E conomische Zaken is 
belast met de ui t ,·oering van dit besluit, het
walk in het Staaübla,l zal worden gepb.atst en 
i n afschrift zal worden ger.onden aan den Raad 
,·an State 

' s-Gmvenha~e, den 4den December 1933. 

-s. 655. 

WILHELMINA. 
De Jtlinister van Economi.sche Znken . 

T. J . Vers c h u u r. 
(UitgPg. 21 De.c. 1933.) 

-4 Dece1nbc1· 1933. BESLUIT tot nadere wij-
ziging van het Psychopathemeglement. 

Wij WILH.KLMINA. enz. : 
Op de voordracht van Onzen i\Iinister v:1n 

Justitie vM :n October 1933, 3c Afdeeling D, 
no. 841 : 

O,envegenrle, dat- eenige nadere wijziging van 
het Psycbopa.thenreglement wenschelijl: is ; 

Den Raad van State gehoord (a.dvie.• van 
14 No,7 embe·· 19~3, n°. ~l); 

Gezie1t het nader rapport van Onzen voor
nocmclrn Minister van 2!) November 1933, 
3c Afdeeling D, n°. 8fi8; 

Hebben goedgevonden en verst.aan : 
het l'sychopathen.reglement, laatstelijk ge

wijzi!!d bij Ons besluit van 2 l .Jannari 19:rn, 
Rtaatsblad no . 21, te w\jzigen als volgt: 

Art. 1. Het tweede lid van artikel 15.5 wordt 
gelezen : 

.,Hij bestaat uit ten hoogste 12 leden, door 
Ons benoemd en ontsl9gen en waarvan een dom 
Ons als ,oorzitter, een of meer als plaats,er
vangend voorzitter worden aangewezen . Indien 
meerdere leden door Ons a ls plaatsvervangend 
voorzit.ter wm·den aangewezen , geven ~ ' ij tevens 
de onderlinge ,,o lgorde aan. De benoeming van 
de leden geschiedt voor vijf jaar. " 

2. De eerste drie leden van artike l 157 ver
vn llen. 

Onze Minister van J"t1stitie is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staat,, . 
blad zal worden geplaatst. 

's-Graven hage, den 4den December 1933. 
WILHELMINA. 

De Jl inister mn Justitie, van R c hai k. 
(Uitgeg. 8 Der. 19'13. ) 

s. 656. 

5 D.ecernbe1· 1933. BESLUIT tot toepassing 
van artikel 9 der Landbouw-Crisiswet 1933 
op haring. 

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

Economische Zaken van den 4den December 
1933, n°. 17135, Afdeeling II, Directie van 
den Landbouw; 

Gelet op artikel 9 van de Landbouw-Crisis
wet 1933 : 

Gehoord de Centrale Commiss ie, bedoeld in 
artikel 27 van de Landbouw-Crisiswet 1933 
(advies van den 2 December 1933, n°. 130) ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: · 
te bepalen: 
Art. l. De aanvoer in Nederland van pekel

en steurharing is verboden. 
2 . Het verwerken van alle soorten haring 

in verschen, gekoelden of bevroren toestand 
tot pekel- of steurharing is verboden. 

3. Dit beslu it kan worden aangehaald onder 
den titel: ,,Crisis-Haringbeslu it 1933". 

4. Dit bes luit treedt in werking met ingang 
van den dag na dien zijner afkondiging. 

Onze Minister van E conomische Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Sta,atsblad za l worden geplaatst. 

' s-Gravenhage, den 5den December 1933. 
WILHELMINA. 

De Minister van Econornische Zaken, 
T. J. Vers c hu u r. -

(Uitgeg. 9 D ecernb er 1933.) 
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s. 657. 

5 Decunb er 1933. BESLUIT, houdende aan
wijzing van overschotten op de begrooting 
van uitgaven van het Staatsbedrijf der 
Posterijen, Telegraf ie en Telefonie voor 
het dienstjaar 1932, welke worden toege
voegd aan de daarnevens aangegeven kre
dieten voor het dienstjaar 1933. 

s. 658. 

5 Decemb e,· 1933. BESLUIT, houdende be
schikking op de bezwaren, ingebracht door 
het gemeentebestuur van B eemster en van 
G. W. L. van Woerden te Purmerend, 
tegen de gemeente waar de laatstgenoem
de over het belastingjaar 1930/31 in de 
Rijksinkomstenbelasting en in de vermo
gensbelasting is aangesl agen. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op de bezwaren, ingebracht 

door het gemeentebestuur van B eemster en 
van G. W. L. van Woerden, te Punnerend, 
tegen de gemeente waar de laatstgenoemde 
over het belastingjaar 1930/31 in de Rijks
inkomstenbelasting en in de vermogensbelas
ting is aangeslagen; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, adviezen van 
27 April 1933, n°. 235, en van 16 Augustus 
1933, n°. 235/89; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financiën van 1 December 1933, n°. 126, af
deeling Directe Belastingen; 

Overwegende: dat G. W. L . van Woerden 
over het belastingjaar 1930/31 in de boven
genoemde belastingen is aangesl agen in de 
gemeente Purmerend; 

dat het gemeentebestuur van B eemste,· en 
de aangeslagene daartegen bezwaar hebben ge
maakt; 

dat het gemeentebestuur van B e.emster aan
Yoert, dat de aangeslagene als notaris ver
pl icht is te wonen in zijne standplaats B eem
ster ; dat hij tot Juli 1929 geregeld bewoonde 
eene villa aldaar, waarin ook zijn notaris
kantoor is gevestigd; dat hij daarna eene wo
ning te Purmerend heeft bewoond met zijn 
gez in en daarin van toen af nachtverblijf 
hield; dat echter de band met B eemste,· niet 
werd verbroken, aangez ien de aangeslagene 
zij n beroepsbezigheden dagelijks in B eemste,· 
bleef uitoefenen en een steeds voor onmiddel
lijke bewoning gereed huis a ldaar te zijner 
beschikking bleef houden; dat de aanslag ten 
onrechte niet in de gemeente B eemste,· is op-
gelegd; .. 

dat de aangesl agene aanvoe rt, dat h1J te 
Beemster eene villa in eigendom heeft, in 
welke villa h ij a ls notaris kantoor houdt en 
waarin hij gemeubil eerde woon- en slaapver
trekken te zijner beschikking heeft; dat hij te 
Be.ernster in het bevolkingsregister staat in
geschreven; dat Beemster steeds als zijne 
woonplaats aangemerkt wordt; dat hij daar 
steeds verblijf houdt en zijn ambt uitoefent; 
dat aldaar ook het middelpunt is van zijn 
economisch en sociaal leven; dat hij daar ook 
den ganschen zomer met zij n gezin geniet van 
den tuin en het aanwezige tuinhuis; dat hij te 
/J eemster had behooren te zijn aangeslagen; 

L . & S. 1933. 

Overwegende: dat moet worden aangeno
men, dat G. W. L. van Woerden op 1 Mei 
1930, datum, waarop het belastingjaar 1930/31 
begint, woonde te B eemster, aangezien hij in 
die gemeente, waar hij het ambt van notaris 
vervu lde, tevens eene gemeub ileerde woning 
tot zij ne beschikking had ; 

dat daaraan niet afdoet, dat hij toenmaal s 
ook te Pur,nerend tijdelijk eene woning had, 
waar zijn gezin verblijf hield en waar hij ook 
zelf, na afloop van zijne dagelijksche werk
zaamheden, gewoonl ijk placht te vertoeven ; 

Gezien de Wet op de Inkomstenbelasting 
1914 en de Wet op de Vermogensbelasting 
1892 ; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
met gegrondve ,·klaring van de ingebrachte 

bezwaren te bepalen, dat G. W. L. van Woer
den over het belastingjaar 1930/31 in de 
Rijksinkomstenbelasting en in de vermogens
belasting behoort te worden aangeslagen i11 
de gemeente B ee1nste1·. 

Onze Minister van Financiën is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat tegelijk 
met zijn rapport in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift za l worden 
gezonden aan den R aad van State, Afdeeling 
voor de Geschillen van Bestuur. 

' -Gravenhage, den 5den December 1933. 
WILHELMINA. 

De M inister van Financiën, 0 u d. 
( Uitgeg . 22 Decernber 1933.) 

MINISTERIE 
VAN FINANCrnN. 

Afdeeling: 
Directe Belastingen. 

N°. 126. 

Onderwerp: 
Comm issoriaal van 8 December 1931, 

0
• 54. 

's-Gravenhage, 1 December 1933. 

Aan de Koningin. 

Mits deze heeft de ondergeteekende de eer 
Uwer Majesteit weder aan te bieden de be
zwaarschriften van het gemeentebestuur van 
B eemster en van G. W . L. van Woerden, te 
Purmerend, tegen de gemeente, waar de 
laatstgenoemde over het belastingjaar 1930/31 
in de Rijksinkomstenbelasting en de vermo
gensbelasting is aangeslagen. 

De Raad van State, Afdeeling voor de Ge
sch illen van Bestuur, heeft Uwer Majesteit 
de volgende uitspraak voorgedragen: 

"Besch ikkende op de bezwaren, ingebracht 
door het gemeentebestuur van Beemster en 
G. \V. L . van Woerden, te Purnoe,·end, tegen 
de gemeente, waar de laatstgenoemde over het 
belastingjaar 1930/31 in de R ijksinkomsten
belasting en in de vermogensbelasting is aan
geslagen; 

Den Raad va11 State, Afdeeling voor de Ge
schi ll en van Bestuur, gehoord, advies van 27 
April 1933, n°. 235; 

Op de voordracht van Onzen l'l1inister van 
F inanciën van 

51 
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Overwegende : dat G. \Y. L. van ·w oerden 
over het belastingjaar 1930/1931 in de boven
genoemde belastingen is aangeslagen in de 
µ-en1eente Punn erend; 

dat he t gemeentebestuur n,n B eemste,· en 
de aa ngesl agene daartegen bezwaar hebben 
gemaakt; 

dat het gemeentebestuur vau B eemste,· aan
,·oert, dat de aangeslagene a ls notaris ver
p i icht is te wonen in zijn standplaats B ee1n
s/er; dat hij tot Juli 1929 geregeld bewoonde 
een vi ll a a ldaar, waarin ook zijn notariskan
toor is gevestigd; dat hij daarna een woning 
te P urmerend heeft bewoond met zij n gezin 
en daarin van toen af nachtverblijf hield ; 
dat echter de band met B eemste,· n iet werd 
rnrbroken, aangezien de aangeslagene zijn be
rnepsbezigheden dagelijks in B eemste1· bleef 
uitoefenen en een steeds voor onmiddellijke 
bewoning gereed hu is a ldaar te zijner beschik
king bleef houden; dat de aanslag ten 011-
1 echte niet in de gemeente B eemster is opge
legd; 

dat de aangeslagene aanvoert, dat hij te 
fl eemster eene villa in eigendom heeft, in 
welke villa hij a ls notaris kantoor houdt en 
waarin hij gemeubileerde woon- en slaapver
trekken te zijner beschikking heeft; dat hij te 
l:Jeernste,· in het bevolkingsregister staat in
geschreven; dat B eemster steeds a ls zij n woon
p laats ,rnrdt aangemerkt ; dat hij daar steeds 
,·erbl ijf houdt en zijn ambt uitoefent; dat al
daar ook het middelpunt is van zijn econo-
1nisch en sociaa l leven; dat hij daar ook den 
ganschen zomer met zijn gezin geniet van 
den tuin en het aanwez ige tu inhuis; dat hij 
te B eemste1· had behooren te zijn aangeslagen; 

Overwegende: ten aanzien van het bezwaar 
va n het gemeentebestuur van B eemster, dat het 
belastingjaar afliep op 30 April 1931, terwijl 
het bezwaarschrift op 29 November 1931 bij 
Ons is ingekomen; 

dat dus het bezwaarschrift niet bij Ons is in
gekomen bi nnen den bij artike l 54 der Wet 
op de Inkomstenbelasting 1914 en artike l 12 
der Wet op de Vermogensbelasting 1892 voor 
andere belanghebbenden dan den aangeslagene 
gestelden recla metermijn, e indigende drie 
maanden na afloop van het belastingjaar, zoo
dat het gemeentebestuur niet in zijn reclam e 
kan worden o ntva ngen: 

Overwegende: ten aa nzien van het bezwaar 
van G . \V. L. van Woerden, dat moet worden 
aangenomen, da t dez<'> reclamant op 1 Mei 
1930, datum, waarop het belasting jaar 19_3 0/ 
1931 begiut, woonde te B eemster, aangezien 
hij in die gemeente, waar hij het ambt van 
notaris vervulde, tevens eene gemeubileerde 
woning tot zijne beschikking had; 

dat daaraan niet afdoet, dat hij toenmaals 
ook in Purn,e,·end tijdelijk eene woning had, 
waar zijn gezin verblijf hield en waar hij ook 
zelf, na afloop van zijn dagel ijksche werk
zaamheden, gewoonlijk plach t te vertoeven; 

Gezien de Wet op de Inkomstenbelasting 
1914 en de ,vet op de Vermogensbel asting 
1892 ; 

H ebben goedgevonden en ver taan: 
I. het gemeentebestuur van B eemster niet

o ntvankel ijk te verklaren in zijn bezwaar; 
Il. met gegrondverklaring van het be

zwaa r van G. W. TJ. ,~an Woerden te be palen , 

dat hij over het belastingjaar 1930/1931 in de 
Rijksinkomstenbelasting en in de vermogens
belasting behoort te worden aangeslagen in 
de gemeente B eemster. 

Onze Minister van Financiën i belast met 
de uitvoering van d it besluit." 

D e ondergeteekende is vervolgens krachtens 
m achtig ing van Uwe M a jesteit met de ge
noemde Afdeeling van den Raa d van State in 
overl eg getreden. D eze heeft echter geen ter
men kunnen v inden haar bovenstaand advies 
te wijzigen. 

Met dat adv ies kan de ondergeteekende zich 
echter niet vereenigen, voor zoover het strekt 
tot niet-ontvankelijkverklaring van het ge
meentebestuur van B eemster in zijn bezwaar. 
Er is, naar zij ne meening, geen ,·eden om aan 
te nemen, dat artikel 54 der Wet op de In
komstenbelasting 1914 en artikel 1 2 der W et 
op de Vermogensbelasting 1892 den "anderen 
belanghebbenden" een korteren reclametermij n 
zouden toestaan dan den aangeslagene. Veel
eer is aannemelijk, dat het de bedoeling is, 
den reclametermijn voor den anderen belang
hebbende te verruimen, omdat deze a llicht niet 
aanstonds van het bestaan van den aanslag 
op de hoogte zal zijn . In dezen gedachtengang 
is de termijn van twee maanden na de dag
teekeni ng van het aanslagbiljet a lleen hierom 
n iet met zooveel woorden voor a ndere be
la nghebbenden dan den aangeslagene toepas
selijk verklaard, omdat die termijn in den 
regel reeds valt binnen dien van drie maan
den na a floop van het belasting jaar. N aar de 
ondergeteekende meent, moet daarom in ge
vallen a ls het onderwerpelijke, waarin, in 
strijd met des wetgevers veronderstelling, het 
aanslagbiljet eene latere dagteekening draagt 
dan de derde maand van het belastingjaar, 
de termijn van twee maanden na die dagtee
kening geacht worden ook voor de andere be
langhebbenden da n den aangesl agene te gel 
den. De in de voorgestelde uitspraak neerge
legde opvatting zou tot de ongerijmde gevolg
trekk ing le iden , dat de belastingadm inistr a
t ie, door eenvoudig den aanslag laat op te 
leggen, dien anderen belanghebbenden het 
hun toekomende ,·echt van reclame zou kun
nen ontnemen of althans hen , wat de uit
oefening van dat recht betreft, zou kunnen 
a fha nke lijk maken van de inzichten van den 
voorzitter van den raad van beroep, bedoeld 
in artikel 1 van de wet van 28 Juni 1926 
(Staatsblad, n°. 227). 

D eze gedachtengang is in overeensten11ning 
met de jurisprudentie, waarbij reeds meer
m alen aan bepalingen omtrent termijnen voor 
het indienen van bezwaarschriften, enz. een 
een igszins ru ime interpretatie is gegeven . De 
ondergeteekende moge verwijzen naar arresten 
van den Hoogen Raad van 2 November 1921 
en 6 April 1927 (Beslissi ngen in Belastingza
ken nos. 2867 en 4044) en naar Uw Ma
jesteits bes! uit van 26 April 1923, n°. 62 (Be
slissingen in Belastingzaken 11°. 3179) . 

Op de vorenstaande gronden geeft de onder
geteekende Uwer Majeste it eerbi edig in over
weging, het hiernevensgaand ontwerp-beslu it 
te hekrachtigen. 

De M inister van Financiën, 0 u d. 
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s. 659: 

6 December 1933. BESLUIT, waarbij met 
toepassing van artikel 24 der Comptabili
teitswet 1927 (Staatsblad n°. 259) restan
ten op enkele artikelen vau het IXde 
Hoofdstuk der Rijksbegrooting voor het 
clionstjaar 1932 worden t.oegevoegd aan 
overeenkomstige artikelen van het IXde 
Hoofdstuk der Rijksbegrooting voor het 
clienstjaar 1933. 

s. 660. 

6 Decrnuber 1933. BESLUIT, houdende be
kendmaking van den tekst van het Regle
ment voor de Nederlandsche Haringcon
trole (Staatsblad 1928, n°. 83), zooals dit 
laatstelijk is gewijzigd bij Koninkl ijk be
sluit van 30 September 1931 (Staatsblad 
n°. 406). 

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

Economische Zaken van 30 ovember 1933, 
n°. 9141, afdeeling Visscherijen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
den tekst van het Reglement voor de Ne

clerlandsche Haringcontrole (Staatsblad 1928, 
11°. 83), zooals dit laatstelijk is gewijzigd bij 
Ons besluit van 30 September 1931 ( taats
blad n°. 406), algemeen bekend te maken 
door ' bijvoeging van dien gewijzigden tekst in 
zijn geheel bij dit besluit. 

Onze Minister van Economische Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit dat 
in het Staatsblad zal worden geplaatst. ' 

's-Gravenhage, den 6den December 1933. 
WILHELM! A. 

De Minister van Economische Zaken, 
T. J. Vers c huur. 
(Uitgeg. 19 Dece1nber 1933.) 

TEKST van het Reglement 1JOor de N ede1·
landsche Ha·ringcontróle. 

Art. 1. 1. Voor de toepassing van dit 
Reglement wordt verstaan onder: 

a. ,,pekelharing": gekaakte haring, welke 
door zouten verduurzaamd is; 

b. ,,steurharing": ongekaakte haring, welke 
door zouten verduurzaamd is; 

c. ,,.,-11,aatjesharing" en ,,zo11ierharing": pe
kel- of steurharing, bereid van haring, die 
nog geen kuit of hom bevat, of van z.g. ,,be
stoken" haring, waaronder ver taan wordt 
haring, waarvan de kuit of de hom nog in 
het eetste stadium van ontwikkeling verkeert, 
zoodat de aanwezigheid daarvan nog niet uit
wendig aan de haring te zien is; 

d. ,,volle haring": pekel- of steurharing, 
bereid van haring, voorzien van reed behoor
lijk tot ontwi kkeling gekomen kuit of hom, 
waarvan de aanwezigheid uitwenclig aan de 
haring te zien is ; 

e. ,,hommers": voll e pekel- of steurharing, 
welke hom be,·at; 

/. ,,kuiters": volle pekel- of steurharing, 
welke kuit bevat; 

g. ,,ijle haring" : pekel- of steurharing, be
reid van haring zonder kuit of hom, welke 
uitgepaaid is; 

h. 1,wrakke haring": pekel- of steurharing, 
welke gedeel telij k geel is aangeslagen. 

2. a. Als pekelharing wordt mede be
schouwd door zouten verduurzaamde haring, 
welke van den kop of een gedeelte van den 
kop ontdaan is. 

b. Als 1naatjesha1-ing of zomerharing wordt 
niet beschouwd pekel- of steurharing, bereid 
van de vroege voorjaarsharing uit de Noord
zee. 

Art. 2. Als soorten van haring bedoeld in 
artikel 1 van de Haringwet 1927' (Sta.atsblad 
n°. 387) worden aangewezen: pekelharing en 
steurharing. 

Art. 3. 1. Pekelharing, welke wordt uitge
voerd of aan een middel van vervoer tot uit
voer wordt aangeboden, moet verpakt zijn in 
Hollandsche of Schotscho tonnen. 

la. Steurharing, welke wordt uitgevoerd of 
aan een middel van vervoe1· tot uitvoer wordt 
aangeboden, moet, voor zoover zij in tonnen 
verpakt wordt verzonden, zijn verpakt in 
Hollandsche, Schotsche of Noorsche tonnen. 

2. De Holl andsche tonnen worden onder
cheiden in heele (1/i), halve (1,~), kwart (¼.) . 

achtste (1/s), zestiende (1/is) en tweeendertig
ste (1/32) tonnen. 

3. De Schotsche tonnen worden onderschei
den in heele (1/:d en halve (½) tonnen. 

4. De Hollandsche, de Schotsche en de 
Noorsche tonnen moeten van hout zijn ver
vaardigd en de navolgende minjmum-afmetiu
gen en minimuminhouden hebben: 
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..ci 

De afrnetiugen vau de 1/2, ¾, ¼ en l /10 
Hollandsche tonnen en van de 1h Schotsche 
tonnen mogen niet grooter zijn dan 2 c.M. 
boven de minimum-afmetingen; de inhoud 
van 1/32 H ol landsche ton mag niet grooter 
z ijn dan 4½ L iter. 

c. N oor,ch.r tonnen. 

1/i ton. De afmetiugen moeten ten minste 
zoo groot zijn a ls die, voorgeschreven voor de 
Hollandsche 1/1 tonnen, onder letter a van 
d it artikel. 

5. Onze Minister met de uitvoeri11g der 
Haringwet 1927 (Staatsblad n°. 387) be last, 
is bevoegd in bijzondere gevallen, onder de 
noodige voorwaarden ter voorkoming van 
n1isbruik sch t·ifte lij k ve1·gunn ing te verlccnen 
tot het 'bezigen van een verpakking, welke 
n iet aan de in de vorige leden van dit artikel 
gestel de ei schon vo l doet . 

Art. 4. 1. De pekelharing moet in de in 
het vorige artikel bedoelde tounen zoodanig 
verpakt zijn, dat deze de navolgende_ minimum 
netto-gewichtshoeveelheden aan harmg bevat
ten: 

a . 1/1 H oll andsche ton 
b. 1/1 Schotsche 

.. . 100 K.G. 
115 

c. onderdeelen vau l / 1 Hollandsche tonnen 
het evenredig gedee lte van 100 K.G. ; 

d. 1h Schotsche ton 571/2 KG. 
2. Onder netto-gewich t aan haring wordt 

verstaan het gewich t van de haring zonder 

pekel en ontdaan van losse schubben en zout. 
De haring wordt geacht zonder pekel te zijn , 
a ls zij , na oversto,-t ing gedu rende ten minste 
tien minuten zoodanig heeft kunnen uitdrui 
pen, dat de uitgedropen pekel voll edig kan 
wegvloeien. 

Art. 5. 1. a . Iedere ton, waarin pekelha 
ring verpakt is, welke wordt uitgevoerd of 
aan een middel van vervoer tot uitvoer wordt 
aangeboden, moet op beide bodems voorzien 
zij n van een stempelmerk, hetwelk aangeeft 
het formaat van de ton en het minimum visch
gewicht der in de ton verpakte haring, be
nevens het door het Hoofd van den dienst dei· 
Nederlandsche Haringcontrole vastgestelde 
volgnunnne,· van den exporteur. · 

b. Iedere ton, waarin steurharing verpakt 
is welke wordt uitgevoerd of aan een middel 
v~n vervoer tot uitvoer wordt aangeboden , 
moet op beide bodems voorzien zijn van een 
stempelmerk, hetwelk aangeeft het foanaat 
van de ton, het door het Hoofd van don 
dienst der Nederlandsche Haringcontrole vast
gestelde volgnummer van den exporteur en 
het woord "steurharing". 

c. Een volgnummer, a ls onder de vorige 
letters bedoeld, wordt niet vastgesteld voor 
personen, die niet bevoegd zij n verb intenissen 
aan te gaan. 

d . Een ton als bedoeld in de letters a en b 
mag, behalve van het daarin voorgeschreven 
stempelmerk, n iet voorzien zijn van eenig 
merk of eenige aanduiding betreffende het 
gewicht der in de ton verpakte haring. 

2. Behalve het in het eerste lid bedoelde 
stempelmerk kan op een ton, waarin pekel 
haring verpakt is, welke wordt uitgevoerd of 
aan een middel van vervoer tot u itvoer wordt 
aangeboden, worden aangebracht: 

a. een papieren merk, we lk merk dient om 
aan te geven: 

1 °. het jaar van de teelt, waarvan de in <le 
ton verpakte haring afkomst ig is; 

2°. dat in de ton verpakt is gave, van de 
Nederlandsche visscherij a fkomstige, levend 
op zee gekaakte, hetzij maatjes- , zomer- of 
volle haring; 

b. een stempelmerk, welk merk dient om , 
in nader door Onzen voornoemden Minister 
te bepalen gevallen, aan te geven, dat in de 
ton hommers verpakt zijn. 

3. a. Een ton, voorzien van het papieren 
merk, bedoeld in letter a van het vorige lid , 
m ag slechts haring bevatten van de teelt van 
het jaar, op het merk aangegeven en van een 
der soorten genoemd onder letter a, 2° ., van 
dat lid. Zij wordt geacht de door dat merk 
aangegeven soort van pekelharing te bevat
ten, indien ten minste 95 procent van het 
aanta l der in de ton aanwezige haringen van 
die soort is. 

b. In een ton , voorzien van het papieren 
111erk voor d' vo11 e haring", 1noet ten minste 
één derde eel van de in di e ton verpakte 
haringen "hommers" zijn. 

c. In een ton, voorzien van het pa.pieren 
merk, moet de hal'ing laagsgewijze gelegd 
zijn . 

4. a. In een tou, voorzien van het papie
ren merk, mogen ten hoogste 5 procent van 
het aantal daarin verpakte pekelharingen, 
,,wrakke haringen" zijn. 
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b. In een ton, voorzien van het stempel
m~rk voor "hommers" , als bedoeld in letter b 
,·an het tweede lid, moeten a ll e in die ton 
verpakte haringen hommers zijn. 

c. Om aan te geven, dat in een .ton hom
mers zijn verpakt, mag geen ander stempel
merk gebruikt worden dan dat bedoel d in let
ter b van het tweede I id. 

5. Onze voornoemde Minister is bevoegd in 
bijzondere gevallen , onder de noodige voor
waarden ter voorkqming van misbruik, schrif
tel ij k vergunning te verl eenen tot het bezigen 
van andere merken dan in de vorige leden 
Yan dit artikel is voorgeschreven . 

Art. 6. 1. Voor het aanbrengen van de 
stempelmerken en van de papieren m erken 
moet uitsluitend gebruik gemaakt worden van 
de van Rijkswege tegen ge reede betaling aan 
de exporteurs verstrekte stempels en pap;eren 
merken. 

2. Voor het bezigen van de stempels tot het 
aanbrengen va n de stempelmerken op tonnen 
pekelharing, welke zullen worden uitgevoerd, 
of aan éen middel van vervoer tot uitvoer 
aangeboden, moet de exporteur betalen, voor 
zoover betreft iedere : 

lfi ton 4 cents 
½ 3 
1.4 2 " 
¾ 1 cent 
1/10 " 1 
1/:w " ½ 

Voor het bezigen van de stempels tot het 
a anbrengen van de stempelmerken op tonnen 
steurharing, welke zullen worden uitgevoerd , 
of aan een middel van vervoer tot uitvoer 
aangeboden, moet de exporteur betal en , voor 
zooveel .betreft iedere: 

1/1 ton 2 cents 
ton · van kleine r formaat 1 cent. 

3. a. Indien door Onzen voornoemden Mi
nister op grond van het bepaalde in a rtikel 5. 
lid 5, schriftelijk vergunning is verleend tot 
het bezigen van een ander stempelmerk , dan 
in lid 1 van dat artikel bedoeld, wordt door 
dien Minister in de voorwaarden, onder welke 
die vergunning is verleend , bepaald, welk be
drag voor het bezigen van de stempels tot het 
aanbrengen van de stempelmerken op iedere 
eenheid van verpakking, di e u itgevoerd wordt, 
of aan een middel van vervoer tot uitvoer 
wordt aangeboden, moet worden betaald. 

b. Bij de vaststelling van dit bedrag wor
den als maatstaf aangenomen de bedra gen, 
genoemd in lid 2 van di t a rtikel. 

Art. 7. Met inachtneming van het bepaalde 
in artikel 5 en 6 worden door Onzen voor
noemden Minister: 

a. d e modellen en d e p,·ijze n vastgesteld 
van de stempels en de papieren merken ; 

b. de noodige voorschriften gegeven betref
fende de wijze, waarop de betaling van de 
in artikel 6, eerste, tweede en derde lid a, 
bedoelde bedragen , door den expor teur zal 
moeten p laats vinden; 

c. de noodi ge voorschriften gegeven betref
fende het aanvragen en het ve rstrekken van 
de stempels en papieren merken; 

d. de noodige voorschriften gegeven omtrent 
de wijze, waarop de verschillende merken moe. 
ten worden aa ngebracht. 

Art. 8. 1. De exporteurs zijn verplicht in 
een register aanteekening te houden van de 
van een stempelmerk voorziene tonnen of an
dere eenheden van verpakking, welke door 
hen tot uitvoer zij n aangeboden, en van de 
door hen ont.vangen en gebruikte papieren 
merken. Indien de aanteekening steurharing 
betreft, moet bij het aantal eenheden de letter 
S worden vermeld. 

2. De in het eerste lid bedoelde registers 
worden van Rijkswege kosteloos verstrekt. 

3. De registers moeten steeds vo1ledig zijn 
bijgewerkt tot op het einde van den vorigen 
dag en op de eerste vordering daartoe ter in
zage worden gegeven aan de ambtenaren, 
bedoeld in artikel 3 der Haringwet 1927 
(Staatsblad n° . 387). 

4. De exporteurs zijn gehouden aau het 
einde van iedere week aan het Hoofd van den 
dienst der Nederlandsche Haringcontróle op
gave te doen van de in den loop dier week in 
het register opgenomen aanteekeningen, ge
splitst naar de hoeveelheden ,pekelharing en 
steurharing. 

Art. 9. D e ambtenaren, bedoeld in artikel 
3 der Haringwet 11)27 (Staatsblad n°. 387) 
zijn bij de uitoefening van hun betrekking 
steeds voorzien van hun door Onzen voornoem
den Minister afgegeven ambtskaart. 

Art. 10. Dit reglement kan worden aange
haald onder den titel ,,Reglement voor de 
Nederlandsche Haringcontróle", met bijvoe
ging van den jaargang en het nummer van 
het Staatsblad, waarin het is geplaatst. 

Behoort bij Koninklijk besl uit van cl en 6den 
D ecember 1933 (Staatsblad n°. 660). 

Mij bekend, 
De Afinister van Econo1nische Zake,i, 

T . J. V e rs c h u u r. 

s. 661. 

6 December 1933. BESLUIT tot wijziging van 
het Vleeschextractenbealuit (8taatsbl . 1924, 
no. 428), gewijzigd bij Koninklijk beslnit 
van 31 Jnli 1926 (StruJ.tsblad n°. 281) . . 

Wij W ILHELMINA, enz ... . doen te weten : 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Sociale Zaken van 3 Oetober Hl33, n°. 799 D., 
afdeeling Volksgezondheid; 

Gelet op de artikelen 14 en l.'i der Waren,vet 
(Staatsblad 1919, n°. 581), gewijzigd bij de wet 
van 19 Juni 1925 (Staatsblad n°. 308); 

Gezien · het V1eeschextractenbesluit (Staats
blad 1924, n°. 428), gew[jzigd bij Ons beslu it 
van 31 Juli 1926 (Staatsblad n° 281); 

Gelet op het advies vau de Commis~ie, be
doeld in artikel 17 df'r Warenwet ( Staauhlad 
1919, n°. /i8l); 

Den Raad van State ~eh oo1 d (nch -ic•s vn n 
21 November 1933, n°. 42); 

GP-let op het nader rappor· van Onzen 11li
nister van Raciale Zaken van 1 December 1933, 
no. 1016 D , Afdeeling Volks!:!;ezondheid: 

Hebben goedgevonden en yerstaan : 
in het Vleeschextr'l.ctenheslui t (Staatsblaci 

1924, no. 428) de navole:ende wijzigingen aa n 
t e brengen: 

L Artikel l, onder 4. \\Onlt .rrelezcn als volgt : 
4. Bonm onhlokies, bouillonkorrels, bonillon 

poerlPT of honillonp~ sfa .. hPt ,,rodnct verkregen 
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-door ~n waterig aftreksel van vleesch met 
~~ukenzout, al of niet gemengd met vet, spece
rueu of aftreksels van specerijen en/of groenten, 
tot ' blo]j:j es, korrels, poeder of pasta te ver-
-werlc~n. · 

II. In artikel 5 wordt in plaats van.,Bouillon
blokjes en bonillonpoeder" ~elezen "Bouitlon
blokj;es, bouitlonkórrels, bouillonpoeder en 
bouillonpasta". 

III. In artikel 5, owler 4, wordt nà "keuken
·.,.out",· inirevoegd "vet.". 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast 
met de uitvoerin~ van dit besluit, hetwelk in 
het Staatllblad zal worden gep aatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van Sta•e. 

's-Gravenhage, den 6den December 1933. 
WILHELMINA. 

De Minister van Sociale Zaken, 
J. R, Slotemake'r de Bruine. 

(Uitge'} 2 Jrt.-n 1934.) 

s. 662. 

7 Decernber. 1933, BESLUIT tot vernietiging 
van. het besluit van den raad van Heerns
kerk dd. 29 Juni 1933, ,vaarbij aan J. 
Hennernan aldaar vergunning is verleend 
voor "verbouwing" van een huis aan de 
G. van Assendelftstraat. 

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

Sociale Zaken en van Binnenlan(Jsche Zaken 
van 6 October 1933, n° . 7660 M/P.B.R. af
deeling Volksgezondheid, en van 20 October 
1933, n°. 17721, afdeeling Binncnlandsch Be
stuur, betreffende het besluit van den raad 
van H eernskerk dd. 29 Juni 1933, waarbij aan 
J. Henneman aldaar vergunning is verleend 
voor "verbouwing" van een huis aan de G. 
van Assen del ftstraat ; 

Overwegende, dat het bedoelde huis wordt 
,,gesneden" door een, overeenkomstig de Wo
ningwet goedgekeurde, voorgevelrooilijn, en 
dat burgemeester en wethouders van Heerns
kerk, uit overweging, dat de verbouwing zou 
zijn aan te merken als "het geheel vernieuwen 
en veranderen van eene woning", de vergun
ning hadden geweigerd met een beroep op 
art. 6, eerste lid, onder a, van de Woningwet; 

dat de gemeenteraad, in beroep, de vergun
ning alsnog heeft verleend uit overweging, 
dat "tegeµ deze verbouwing geene bezwaren 
bestaan"; · 

dat het plan van J. Henneman, blijkens het 
onderzoek, hierop neerkomt, dat, zij het met 
gebruikwaking van bestanddeelen (waaronder 
fundeering) van het, grootendeels af te bre
ken, perceel , feitelijk een nieuw huis zou wor
den gebouwd, van omvang (inhoud), indee
ling en uiterlijk verschillend van het bestaan
de, met dien verstande, dat ook het nieuwe 
huis, gedeeltelijk, aan de wegzijde van de 
geldende voorgevelrooilijn zou staan; 

dat de vergunning derhalve - in verband 
met de· definitie, die de Woningwet (art. 2) 
geeft van voorgevelrooilijnen - wegens strijd 
met het onderwerpelijk rooilijnvoorschrift, 
moest worden geweigerd ingevolge art. 6, 
tweede lid, onder c, van de Woningwet ; 

Gezien art. 185 van de gemeentewet; 
den Raad van State gehoord, (advies van 

16 November 1933, n°. 36); 
Gelet op het nader rapport van Onze · Minis

ters van Sociale Zaken en van Binnenlandsche 
Zaken van 27 November 1933, n°. 9381 M/ 
B.B.R., afdeeling Volksgezondheid, en van 4 
December 1933, n°. 23302, Afdeeling Binnen
landsch Bestuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
vorenbedoeld besluit van den raad van 

H eernskerk, d.d. 29 Juni 1933 te vernietigen 
wegens strijd met de wet. . ., · . 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast 
met de uitvoering van dit besluit, dat jn het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 7den December 1933. 
WILHELMINA. 

De Ministe,· ·van Sociale Zaken, 
J . R. S I o tem a k e r cl e B rui n é. 
JJe Minister van Binnenlandsche Zake,i, 

J. A. de W i I de. 
(Uitgeg. 16 J anuari 1934.) 

s. 663. 

8 Dece1nb e1· 1933. WET tot tijdelijke voor
ziening tot versterking van de migdelen 
tot dekking van de uitgaven des RiJks . 

Wij WILHELMINA, enz .. .. doen te,weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het in verband met het vervallen van 
verschillende belastingen, geheven teJl bate 
van de algemeene middelen en van het Lee
ningfonds 1914 en mede in verband. met de 
opheffing van het Leeningfonds 1914, nood
zakelijk is, eene tijdelijke voorziening te tref
fen tot versterking van de middelen tot dek
king van de uitgaven des Rijks; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van Sta!;e,'enz. 
Art. 1. In artikel 1 der wet van 16 Maart 

1928 (Staatsblad n°. 66) tot herziening van de 
Verded igingsbelasting I wordt in de plaats 
van "1934" gelezen: 1939. 

2. Er worden geheven 20 opcenten op de 
aanslagen in de grondbelasting wegens ge
bouwde eigendommen over de belastingjaren 
i934 tot en met 1938. 

3. Er worden geheven 55 opcenten op de 
aanslagen in de vermogensbelasting over de 
belastingjaren, loopende van 1 Mei 1934 tot 
en met 30 April 1939. 

4. Er worden geheven 20 opcenten op de 
aanslagen in de inkomstenbelasting over de 
belastingjaren, loopende van 1 Mei 1934 tot 
en met 30 April 1939. 

5. Er worden geheven 33 opcenten op de 
aanslagen in de dividend- en tantièmebelasting 
wegens uitdeelingen als bedoeld zijn in arti
kel 2 en salarissen als bedoeld zijn in artikel 
7 der Wet op de Dividend- en Tantièmebelas
ting 1917, betrekking hebbende op een boek
jaar, welks einde valt tusschen 1 Mei 1934 
en 1 Mei 1939. 

6. Er worden geheven 80 opcenten op de 
zegelrechten van aandeelen in buitenlandsche 
maatschappijen en 100 opcenten op de zegel
rechten van andere buitenlandsche stukken, 
voor zoover die zegelrechten verschuldigd wor
den in het tijdvak van 1 J anuari 1934 - tot en 
met 31 December 1938. 

7. Er worden geheven: 
a. 10 opcenten op den gedisti lleerdaccijns, 

die in het tijdvak van 1 Januari 1934 tot en 
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met 31 Decembel' 1938 vorder baar wordt; 
b. 10 opcenten op den accijns op suiker, ge

noemd in artikel 1, § 1, letters a, b, c, d en / 
van de Suikerwet 1924 (Staatsblad, n°. 425) , 
welke geheven wordt in het tijdvak van 1 
Januari 1934 tot en met 31 December 1938 ; 

c. 80 opcenten op den accijns van wijn, 
die in het tijdvak van 1 Januari 1934 tot en 
met 31 December 1938 wordt ingevoerd, hier 
te lande vervaardigd of uitgeslagen uit entre
pot of uit een bergplaats, als is bedoeld in 
artikel 14 der wet van 20 Juli 1870 (Staats
blad n°. 127), alsmede op den wijnaccijns, 
die in dat tijdperk ter zake van ondermaat in 
een particulier entrepot moet worden ingevor
derd, zulks met dien verstande, dat in de 
plaats van 80, 20 opcenten worden geheven 
op den accijns van wijn, ten aanzien waarvan, 
ten genoegen van Onzen Minister van Finan
ciën wordt aangetoond, dat hij is vervaardigd 
van 'andere versche boomvrnchten dan druiven. 

8. Er worden geheven: 
a. boven de 10 opcenten, bedoeld in het 

vorig artikel, 20 opcenten op den accijns op 
suiker, genoemd in arti~el 1, § 1, letters a, 
b, c, d en f van de Su1kerwet 1924 (Staats
blad n°. 425), welke geheven wordt in het 
tijdvak van 1 J anuari 1934 tot en met 30 Juni 
1934 ; 

b. 15 opcenten op den accijns op bier, die 
in het tijdvak van 1 J anuari 1934 tot en 
met 30 Juni 1934 geheven wordt. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 8sten De

cember 1933. 

s. 664. 

WILHELMINA. 
De Minister van Financiën, 0 ud. 

(Uitg eg. 9 December 1933.) 

8 .Decembf.r 1933. WET tot voorloopige voort
zetting der heffing van enkele tijdelijke 
invoerrecht-en en verhoogde invoerrechten 
en van de opcenten op sommige invoer
rechten. 

Bijl. Handel. 2• Kamer 1933/1931-, n°. 175, 
1-5. 

Hanrlel. id. 1933 /1934, blaàz. 495. 
Bijl. Handel. l.• Kamer 1933/1934, n°. 175, 

bladz. l. 
Handel. id. 1933/1934, bladz. 70. 

Wij WILHELMINA, enz .... doen te wet~n: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat. het in afw1tohting van eene nadere her
ziening van het tarief van invoerrechten nooclig 
is de heffing van enkele tijdel(jke invoerrechten 
en verhoogde invoerrechten en van de opcenten 
op sommjge invoerrechten nog tot en met 31 
December 1934 te bestendigen; 

Zoo ia het, dat ,vjj, den Raad van State, enz. 
FJP.nig artikel. 

In artikel 4 der wet van 19 December 1931 
(Staatsblad n°. 530), in artikel 2, eerste lid, der 
wet van 10 M:aart 1932 (Staatsblad n°. llO) en 
in de artikelen 1 en 2 der wet van 24 December 
1932 (Rtaatsblad n°. 634) wordt in de plaats van 
,,:n December 1933" gelezen: 30 Juni 1934. 

Letter b van artikel 1 van laatstgenoemde 
wet ,Tervalt met ingang van 1 Januari 1934. 

LaRten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravcnhage, den Ssten De

cember 1933. 

s. 665. 

WIL HELM!.' A. 
De Minister van Financiën, 0 ud. 

(Uitgeg . 9 .D,c. ]!)33.) 

8 Dece1nbe1· 1933. WET, _houdende natura) i
satie van F. H. Bax en 20 anderen. 

Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben. 

dat er aanleiding is tot natura! isatie van 
Fran.z Heinrich Bax en 20 anderen, die aan 
Ons het verzoek daartoe hebben gedaan, met. 
overlegging - wat -betreft de in de artikelen 
2 en 3 genoemden voor zooveel doenlijk -
van de bewijsstukken, bedoeld in artikel 3 
der wet van 12 December 1892 (Staatsblad 
N °. 268), op het Nederlanderschap en het 
ingezetenschap, laatstel ijk gewijzigd bij de 
wet van 31 December 1920 (Staatsblad N°. 
955); 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. l. De hoedanigheid van Nederlander 

wordt bij deze verleend aan: 
1°. Franz Heinrich Bax, geboren te Kleef 

(P1·uisen) den 17 October 1900, fabrieksarbei
der, wonende te Kl eef (Pruisen); 

2°. August Willi Bosse, geboren te Gro.s• 
Salze (Pruisen) den 7 Januari 1887, werk
zaam in de betonnijverheid, wonende te 's-Gra
venhage, provincie Zuidholland ; 

3°. Anna Sibilla Classen, geboren te Birten 
(Pruisen) den 6 Juni 1883, onderwijzeres. 
wonende te Margraten, provincie Limburg; 

4°. H-er1nann Franz Croonen, geboren te 
Lohausen-Kaiserswerth ( Pruisen) den 2 De
cember 1900, voerman, wonende te Dusseldorp 
(Pruisen); 

5°. Jacob W ilhelni Engels, geboren te 
Kaldenki-rchen (Pruisen) den 13 September 
1901, kleermaker, wonende te Kaldenkirchen 
(P1'Uisen); 

6°. Jam es Reynold H inge-rt, geboren te 
Singapore (Strait Settlements) den 16 No
vember 1906, schatkistambtenaar 3de klasse, 
wonende te Semarang (N ederlandsch-lnclië): 

7°. H einrich ter Horst, geboren te ScMU
to-rf (Pruisen) den 18 Mei 1890, arbe ider, wo
nende te Schüttorf (Pruisen); 

8°. Wilhelm Emil Kaise1·, geboren te 
Munscheid-Wattenscheid (Pruisen) den 11 De
cember 1900, mijnwerker, wonende te H eer
len, provincie Limburg; 

9°. Bernwrdus Henderikm Kessens, geboren 
te Emmen (Drenthe) den 11 September 1909, 
student, wonende te Utrecht, provincie 
Utrecht; 

10°. S e1·ge Kostyurin, geboren te Wladicau
casus (Rusland) den 19 Januari/1 Februari 
1898, maandgelder bij den Gouver.nements 
Post-, Telegraaf- en Telefoondienst, wonende 
te Bandoeng (Nederlandsch-lndië); 

11 °. Johann Franz 1 gnaz Reisinger, gebo
ren te Gablitz (Oostenrijk) den 10 Juli 1898, 
timmerman, wonende te Vught, provincie 
N oordbrabant; 

12°. Maria R egina Rijnders, geboren te 
Balberg-Labb eck (Pruisen) den 5 Septembei· 
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1899, zonder beroep, wonende te Labb eck 
( Pruisen) ; 

13°. H einrich H u bert J oseph Saive, gebo
ren te Orsbach-Laurensbé1·g ( Pruisen) den 5 
September 1898, tuinie r . wonende te Laurens
berg (Pruisen) ; 

14°. Eugen Salb e,·g, geboren te Gorbach 
(Waldeck) den 28 Mei 1875, koopman, wonen
de te 's-Gravenhage, provincie Zuidholland; 

15°. Rosalia W ilhelmina S chaije, geboren 
te A.1nsteribwn ( N oordholland) den 24 Sep
tember 1908, verkoop ter, wonende te 's-Gra
venhage, provincie Zuidholland; 

16°. L eonard Sieprath, geboren te Barden
berg (P ruisen) den 13 October 1893, mijn
opzichter , wonende te Gel een, provincie Li1n
btirg; 

17°. H ennann J osef 1'/ieun·issen , geboren to 
Büderich (P1•uisen) den 15 September 1900, 
landbouwer, wonende te Büderich (Pruisen); 

18°. W inand Paul Gerard Watrin, geboren 
te Maeseyck (B elgië) den 21 Juli 1879 , bank
werker, wonende te M aastricht, provincie Li1n
burg; 

19°. w ;lhelmine Luise W etzmüll er, gebo
ren te Giitersloh (Pruisen ) den 23 Juli 1889, 
ve rpleegster , wonende te Haarlem , provincie 
N oordholland. 

2. Met a fwijking van het bepaalde bij a r 
tikel 3, vie rde lid, onder 3°., der wet va n 12 
December 1892 (Staatsblad 0

• 268 ), op het 
Nederl ander chap en het ingezetenschap, laat
stelijk gewijzigd bij de wet van 31 Deoember 
1920 (Staatsblad N °. 955), wordt bij deze de 
hoedanigheid van N ederlander verl eend aan 
Johann B ernard Wiibhes, geboren te Em,nen 
( Drenthe) den 11 Januari 1894 , a rbe ider , wo
nende te E1n1nerschans, gemeente Em1nen, 
provincie Drenthe. 

3. Met uitbre iding van het bepaalde bij 
a rtikel 6 der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad N °. 268) , op het N ederl anderschap 
en het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd 
bij de wet va n 31 December 1920 (Staatsblad 
N°. 955) , wordt bij deze de hoedanigheid van 
Nederlander verleend a an Charles Winand 
Gérard Watrin, geboren te Maastricht ( L im 
burg) den 28 ovember 1911, bankwerker, 
wonende te M aastricht, provincie Lim burg. 

4. Deze wet t reedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer a fkondig ing. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 8sten De

cember 1933. 
WILHELJ.'\HNA . 

De Mini.•ter van Jw,titie, Van S c h a i k . 
(Uitgeg. 15 D ecembe,· 1933.) 

s. 666. 

8 Deceu,ber 1933. BESLUIT, ho udende wijzi 
ging van de regeling voor den v rijwilligen 
landstorm . 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht va n Onzen Minister va11 

Defensie van 2 December 1933, Hele Afclee
ling B , n°. 25 ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepa len, dat aan a r t ikel 3 van het " Vrij 

willige lanclstormbesluit" (Koninklijk beslui t 
van 10 J'ul i 1933, Staatsblad n°. 360) een 
nieuw lid wordt toegevoegd, luidende : 

,,3. De Minister is bevoegd om bij u itzon
" clering, in een bijzonder geval , af te wijken 
" van de in het tweede lid, onder a, gestelde 
,, leeft ijdsgrens." 

Onze Ministe r van Defensie is belast met de 
uitvoering van dit besluit, da t in het Staats
blad zal worden geplaatst. 

' s-Gravenh age, den 8sten December 1933. 
WILHELMINA. 

De Ministe,· van Def ensie, L. N. Deck e r s. 
( Uitgeg. 19 Dece1nbe1· 1933.) 

s. 667. 

9 Dere,nber 193 3. WET tot verklaring va n 
het algemeen nut der onteigening van 
perceel en, e rfcli enstbaarhecl n en andere 
zakelijke rechten, noodi g voo r en ten be 
hoeve Yan het verbreeclen va n de Vleer
straat te ' s-Gra.,enhage. 

s. 668. 

9 Deceinb er 1933. WET tot verklaring van 
het algemeen nut der onteigening van 
perceelen, erfdienstbaarheden en andere 
za kelijke rech ten, nooclig voor het ver
breeden en verbeteren van den Haarlem
mer\\'eg en van den M ares ingel te L eiden . 

s. 669. 

9 December 1933. WET tot vaststelling van 
het eerste hoofdstuk der Rijksbeg rooting 
,-oor het di enstjaar 1934 . 

Titel A . Gewone di enst . 
Ti tel B . K apitaaldienst . 

Geheele dienst . 

s. 670. 

f 1,850,000 
N ihil . 

f 1,85 0,000 

9 Dece,nber 1933. WET tot vaststelling van 
het zevende hoofdstuk A der Rijksbeg roo
t ing voor het di enstjaar 1934. 

Ti tel A. Gewone dienst 
Ti tel B . K api taaldi enst 

Geheel e di en t 

s. 671. 

f 97,372,201 
780,000 

f 98,152,201 

9 Deceml>er 1933. WET tot vastste lling van 
het twaalfde hoofdstuk de r Rijksbegroo
t ing YOO r het clienstjairr 1934 . 

Ti tel A. . Gewone d ienst . 
Titel B. K api ta a ldienst . 

Geheele d ienst . 

s. 672. 

f 30,00 0 
Nihil . 

J' 30,000 

9 Dece,nber 1933. ·wET tot aanw1Jz111g va 11 
de middelen tot dekking van ·de uitgaven. 
begrepen in de Rijksbegroot ing voo1· het 
di enstja a r 1934. 
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s. 673. 

9 Del';ember 1933. WET tot w1,z1gmg van de 
Comptabiliteitswet 1927 (Staaüblad n°. 259). 

Bijl. Hamel. 2• Kamer 1933/1934, n°. 167, 
1- 7. 

Handel. id. 1933/1934, bladz. 495. 
Bijl. Handel. Je Kamr,r, 1933/1934, n°. 167, 

b/.Mz. 1. 
Harul,,l. id. 1933/1934, bladz. 70. 

Wij WILHELMINA, enz . . . . doen te weten : 
Al.zoo Wij in overweging genomen hebben , 

dat het wenschel.ijk is de Comptabiliteitswet 
1927 (Staatsblad n°. 259) te wijzigen; 

Zoo is he•, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. I. In de Comptabiliteitswet 1927 

(Staatsblad n°. 259), worden de volgende wijzi. 
gingen aangebracht : 

L .Artikel 45, eerste !ia, wordt gelezen als 
volgt: 

"De Algemeene Rekenkamer bestaat uit drie 
ieden. Bovendien worden twee plaatsvervan
gende leden benoemd . Uit de leden wordt door 
Ons een Voorzitver verkozen. Ingeval van af. 
wezi!!heid of ontstentenis wordt de Voorzitter 
vervá.ngen door heL aanwezige lid , en een lid 
door he• aanwezige plaatsvervangende lid , dat 
het oudste is naar rang van benoeming." 

~- In artikel 45, vierde lid, worden de woor. 
den "beneden den rang van adj unct.commies" 
vervangen door de woorden " beneden den ra.ng 
van commies". 

3. In artikel 46, eerste lid, worden tnsschen 
de woorden "tot lid" en "of secretaris" inge
voegd de woorden "plaatsvervangend lid", ter. 
w\jl aohter het woord "lid" een komma wordt 
!!eplaatst. . 

4. In artikel 46, tweede lid, worden tnsschen 
de woorden "een lid" en "den ouderdom" inge. 
voegd de woorden "of een plaatsvervangend lid" . 

4a. In artikel 46, derde lid , vervallen de 
woorden "en de secretaris". 

5. In artikel 46, derde lid, worden na de 
eerste zinsnede ingevoegd de navolgende zin
sneden: 

Plaatsvervangende leden mogen niet. lid zijn 
van een der Kamers van de Staten-Generaal of 
van een provinciaal of gemeentelij k bestuur, 
noch ambtenaar bij de Algemeene Rekenkamer. 
Zij mogen niet deelnemen aan het onderzoek 
en de vaststelling van rekenin?,en en verant
woordingen door henzelven afgelegd. De ~ecre
laris mag geen andere openbare bedieni ngen 
vervullen aan welke een vaste be]ooning of toe
lage is verbonden, noch lid zijn van een provin
ciaal of gemeentelijk bestuur. 

6. In artikel 46, de~de lid, wordt- de laatste 
zinsnede gelezen als volgt: 

. ,Tuaschen de leden, de plaatsve,·vangende 
leden en den secretaris mag geen bloedver
wantschap of zwagerscha.p tot in den vierden 
graad bestaan. " 

6a. Artikel 46, vijfde lid , wordt gelezen a ls 
volgt. : 

Deze zwagerschap houdt op door de ontbin
ding of de niet.igverklaring vn n het huwelijk dat 
haar veroorzaakt. 

7. In artikel 47, eerste lid, worden tusschen 
de woorden "de leden" en "geeft" ingevoegd 
d<' woorden "of plaatsvervangende leden .. . 

8. In a rtikel 47, der<l e lid , worden tusschcn 
de woorden .,op <le leden" en "der Algemeene 

Rekenkamer" ingevoegd de woorden "en plaM~
vervangende leden" . 

fl. Aan artikel 48 wordt een v.ijfde lid toe
gevoegd, luidende als volgt: 

,.Plaatsvervangende leden genieten als zoo
danig geen bezoldiging. Voor iederen werkdag, 
dat zij als plaatsvervanger in funct ie zijn , ge. 
meten zij een door Ons te bepalen vergoeding. 
Wanneer zij elders woonachtig zijn dan in de 
gemeente, binnen welke het College geveatig<l 
is, erlangen zij bovendien schadeloosstelling 
voor reis- en verblijfkosten naar een door Ons 
,ast te stellen tarief. " 

10. In ar tikel 49, eers•e lid, worden tusschen 
de woorden "De leden" en "en de secretaris" 
ingevoegd de woorden "de plaatsvervangende 
leden", terwijl achter het woord "leden" een 
komma wordt geplaatst. 

ll. In artikel 49, t weede lid, wordt geschrapt 
het woord " vereenigde". 

12. In artikel 52, eerste lid, worden tusschen 
de woorden "de leden" en "rle secretaris" in
gevoegd de woorden "ch, j)laatsvena ngende 
leden". 

13. In artikel 54, tweede lid , wordt in plaats 
van " drie leden" gelezen " twee leden". 

14. Ar'ikel 72, tweede lid, wordt gelezen 
als vo lgt: 

" De Algemeene Rekenkamer, die ook binnen 
gelijken termijn bevoegd blijft tot eene her
zien.ing ambtshalve te be.q ]uiten, doei, uitspraak 
in eene voltallige vergarlering." 

Het derd e lid van dit artikel vervalt. 
flet vierde lid van dit artikel wordt derde lid. 
15. De a rtikelen 97, 98 en 99 vervallen. 
Art. TT. Deze wet treedt in werking met 

ingang van den eersten dag der maand volgende 
op den dag harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 9den De

cember 1933. 

s. 674. 

WILHELMINA. 
D-. 1lfinister van Financiën , 0 u d. 

(Uitgeg. 28 Dec. 1933.) 

9 Decemb er 1933. WET, houdende goedkeu• 
ring van den onderhandschen verkoop van 
het voormalige Exercitietenein te Geer
truidenberg aan de Roomsch-Katholieke 
Gemeente aldaar. 

Wij WILHELMINA, enz. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat de Roomsch-Katholieke Gemeente te Geer
truidenberg in koop heeft gevraagd het voor
malige E xercitieterrein aldaar en dat het 
belang van den Staat zich tegen dezen ,·er. 
koop niet verzet; 

Zoo is het, dat "Vij , den Raad van State, enz . 
Eeni g a rt ike l . 

Goedkeuring wordt verleend aan den on
derhandschen verkoop aan de Roomsch-Katho- · 
lieke Gemeente te Geert1·uid.enbe1·g van het 
voormalige Exercitieterrein a ldaar, geconsta
teerd bij de in afschrift aan deze wet ge
hechte akte dd. 22 Juli 1933. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 9den De

cember 1933. 
WILHELMINA. 

De Ministe,· van Financiën, 0 u d. 
(Uitg eg. 27 Decernber 1933.) 
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_.\ f s c h r i f t. 

De ondergeteekenden: 
1. Marinus Arnoldus Wisselink, Ontvanger 

der Registratie en Domeinen te Ooste1·hout, in 
deze hoedanigheid handelende namens den 
Staat del' ededanden, hiertoe gemachtigd 
bij brief van den Directeur der Registratie en 
Domeinen te Middelburg, dd. 14 Juli 1933, 
n°. 4316, gegrond op de missive van den 
Minister van Financiën, dd. 13 Juli 1933, 
n°. 20, afd. Domeinen, en 

2. Vincentius Cornelis van der Wee, Pas
toor. en \Vouter Mulders, Hoofdonderwijzer, 
be iden te Gee1-tru idenberg, ten deze, in hunne 
hoedanigheid van re pectievelijk voorzitter en 
secretaris van het Kerkbestuur der Roomsch
Katholieke Gemeente te Geertruidenberg, als 
vertegenwoord igende gemelde gemeente, han
delende ter uitvoering van een door genoemd 
K erkbestuur genomen besluit, hetwelk is goed
gekeurd door den Bisschop te 's-Hertogen
bosch bij besluit van 7 April 1933, n°. 869; 

Verklaren: 
overeen te komen a ls volgt: 

De Staat der Nederlanden verkoopt onder 
voorbehoud van wettelijke bekrachtiging, aan 
de Roomsch-Kathol ieke Gemeente te Geertrui
denberg, die in koop aanneemt, voor een 
koopsom van f 4500 het voormalige exercitie
terrein te Geertruidenberg kadastraal bekend 
in deze gemeente als Sectie B. nos. 1503 en 
1528, in totaal groot 1.37.50 H.A., onder de 
navolgencle 

VOORWAARDEN: 

Art. 1. H et verkochte wordt overgedragen 
in clen staat, waarin het zich thans bevindt, 
met alle daaraan verbonden lusten en lasten , 
heei·schende en lijdende erfd ienstbaarheden, 
maar vrij van hypotheek en van huur. 

Voor zooveel noodig wordt koopsters aan
dacht er op gevestigd dat bij acte dd. 16 Ja
nuari 1931 van koop en verkoop, gesloten met 
de gemeente Geertruidenberg, goedgekeurd 
bij de wet van den 9den Juli 1931 {Staatsblad 
n°. 285 ), overgeschreven 17 Augustus 1931, 
in deel 1476, n°. 138, ten hypotheekkantore 
te Breda, onder meer ten behoeve van de 
thans verkochte perceelen en ten laste van 
het perceel kadastraal bekend als gemeen te 
Geertruidenberg, Sectie B, 11°. 1711, werd 
gevest igd de erfdienstbaarheid: 

A. Tot h et planten, hebben en houden van 
hoog opschietende hoornen en heggen binnen 
de in het artikel 713 Burgerlijk Wetboek ge
noemde afstanden; 

B. Tot het dulden van overhangende tak
ken en doorschietende wol-telen, van die hoo
rnen of heggen; 

C. Van uitweg ter breedte van minstens 
dri e meter naar den openbaren weg, zooals 
nader aangeduid in rood op de aan het voor 
den Staat bestemde exemplaar dier acte ge
hechte teekening. 

Art. 2. De Staat is tot geene rl e i vrij waring 
gehouden, behalve tot die van den eigendom. 

Art. 3. Overmaat en ondermaat van het 
verkochte geven geen aanleiding tot vorderin
gen rakende vermeerdering of vermindering 

mu den koopprij s of vernietiging dezer over
eenkomst. 

Art. 4. De koopsom moet worden betaald 
ten kantore van voor noemden Ontvanger bin
nen één maand na den dag waarop door dezen 
aan het bestuur van voornoemde Roomsch
K athol ieke Gemeente bij aangeteekend schrij
ven zal zijn kennis gegeven van de wettelijke 
bekrachtiging dezer overeenkomst. 

Van deze kennisgeving zal blijken uit eene 
door voornoemden Ontvanger aan den voet 
der a kte te stellen gedagteekende en onder
teekende verklaring. 

Indien vermelde koopsom niet binnen den 
voorschreven termijn is betaald, heeft de Staat 
het recht de koopovereenkomst onmiddellijk 
te ontbinden zonder eenige rechterlijke tus
chenkomst. 

A,-t. 5. De koopster kan het gekochte on
middellijk na betaling in genot aanvaarden . 

De grond- en andere zakelijke lasten zijn 
van 1 J anuari 1934 af voor rekening van de 
koopster . 

Art. 6. De rechten en kosten dezer akte 
zijn voor rekening van de koopster en moeten 
binnen veertien dagen na opgaaf ten kantore 
van voornoemden Ontvanger worden betaald 
tegen u itreiking van één exemplaar dezer 
akte, welke door de zorg van dien Ontvanger 
in de openbare registers zal worden overge
schreven. 

Voo1melde overschrijving zal door de koop
ster niet kunnen worden gevorderd voordat de 
koopsom geheel is betaald. 

. Bij te late betaling der rechten en kosten 
in lid 1 bedoeld verbeurt de koopster f 10 
boete voor elke ingegane week verzuim. 

Art. 7. Voor de uitvoering van deze over
eenkomst kiezen ondergeteekenden domicili e 
ten kantore van voornoemden Ontvanger. 

Aldus in duplo opgemaakt en geteekend te 
Oosterhout den 22sten Juli 1900 drie en dertig . 

s. 675. 

(get.) M . A. Wisselink, 
Ontvanger de,· Registratie en 

Domeinen te Oosterhout. 

{get.) V. van der Wee, 
Voorz. 

(get.) W . Mulders, 
Seçr. 

Voor gelijkluidend afschrift, 

De Secretaris -Generaal van het 
Ministerie van Financiën, 

Van Asch van Wijck. 

9 Dece,nber 1933. WET, houdende goed keu
ring van de onderhandsche overdracht 
door ruiling van het· huis c.a. Westerkade 
n°. 10 te Groningen aan den R aad van 
Arbeid te Groningen. 

Wij WILHELMINA, enz. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het belang van den Staat medebrengt om 
met den Raad van Arbeid te GToningen aan 
te gaan eene ruiling waarbij de Staat aan 
den R aad van Arbe id afstaat het huis c.a. 
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Wester kade n°. 10 te Groningen, waartegen
over de Raad van Arbeid afstaat het huis c.a. 
Eemskanaal Zuidzijde n°. 1 al daar; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Eenig artikel. 

De onderhandsche overdracht door ruiling, 
aan den Raad van Arbeid te Groningen, van 
het huis Westerkade n°. 10 met erf, tuin en 
nijen zijgang, kadastraal bekend gemeente 
Groningen sectie K nummer 2919, groot 4,62 
are, geconstateerd bij de in afschrift aan deze 
wet gehechte acte dd. Maart 1933, wordt goed
gekeurd. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 9den De

cember 1933. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, 0 u d. 
( Uitgeg. 27 December 1933.) 

AF~CHRIFT. 

De ondergeteekenden: 
1. Jan Hendrik Lever, Ontvanger der Re

gistratie en Domeinen te Groningen ad inte
rim, vertegenwoordigende den Staat der Ne
derlanden, hiertoe gemachtigd bij brief van 
den Directeur der Regi tratie en Domeinen 
te Leeuwarden dd. 7 Augustus 1930 n°. 3862, 
gegrond op de missive van den Minister van 
Financiën dd. 5 Augustus 1930, n°. 89 Afdee
ling _ Domeinen, 

II. Louis Joseph Hubert Eversen, Voorzit
ter van den Raad van Arbeid te Groningen, 
vertegenwoordigende en handelende namens 
dezen Raad, ter uitvoering van het besluit 
van dien Raad dd. 12 J uli 1930 n° . 29, goed
gekeurd door den Verzekeringsraad bij schrij
ven van 30 Maart 1933 n°. 3030, 

zijn - voor wat den Staat betreft behoudens 
goedkeuring· bij de wet - overeengekomen als 
volgt: 

A. de Staat der ederlanden en de Raad 
van Arbeid te Groningen doen over en weer 
te niet de rechten van erfpacht, welke zijn ge
vestigd bij de akte van 20 December 1922, 
overgeschreven ten kantore der Hypotheken 
te Groningen den 21 December d.a.v . in deel 
965 nummer 59, waarbij door den Staat der 
Nederlanden in erfpacht werd uitgegeven aan 
den Raad van Arbeid te Groningen het huis 
- Westerkade n°. 10 - met erf, tuin en 
vrijen zijgang, kadastrnal bekend gemeente 
Groningen, sectie K nummer 2919, groot 4,62 
Are, en omgekeerd door den Raad van Arbeid 
te Groningen zijnerzijds aan den Staat der 
Nederlanden in erfpacht werd uitgegeven het 
huis - Eemskanaal Zuidzijde n°. 1 - met erf, 
tuin en weil and, kadastraal bekend gemeente 
Groningen sectie B nummers 7156 en 7262, 
samen groot 19,42 Are met het recht van weg 
over een breedte van zes meter langs het per
ceel sectie B nummer 7156 over de perceelen 
sectie B nummers 7419 en 6946 uitgang en 
toegang gevende van en naar den weg langs 
het Eemskanaal. 

B. De Staat der Nederlanden staat af in 
vollen en vrijen eigendom aan den Raad van 
Arbeid te Groningen, die in eigendom aan
neemt: 

het huis - \,Vesterkade n°. 10 - met erf, 
tuin en vrijen zijgang, kadastraal gemeente 
Groningen sectie K nummer 2919, groot 4,62 
Are. 

De Raad van Arbeid te Groningen staat in 
ruil hiervoor af in vollen en vrijen eigendom 
aan den Staat der Nederlanden, die in eigen
don1 aanneemt: 

het huis Eemskanaal Zuidzijde n°. 1, met 
erf, tuin en weiland, kadastraa l bekend ge
meente Groningen sectie B nummers 7156 en 
7262, samen groot 19,42 Are met het recht 
van weg over een breedte van zes meter langs 
het perceel sectie B munmer 7156 over de 
perceelen sectie B nummers 7419 en 6946 uit
gang en toegang gevende van en naar den 
weg langs het Eemskanaal. 

De ondergeteekenden, handelende in hunne 
voorschreven kwaliteit, verklaren aan de ge
melde perceelen eene waarde toe te kennen 
van f 29,000 voor wat betreft het door den 
Staat en van f 28,000 voor wat betreft het 
door den Raad van A1·beid te Groningen af
gestane lot, in verband waarmede de Raad 
van Arbeid te Groningen aan den Staat der 
Nederlanden een toegift zal hebben te betalen 
van f 1000. 

Deze overeenkomst heeft voorts plaats op 
de navolgende voorwaarden en bedingen: 

Art. 1. De perceelen worden overgedragen 
in den staat en den toestand, waar in zij zich 
thans bevinden. 

Zij worden geleverd vrij van hypothecaire 
inschrijvingen, erfd ienstbaarheden of andere 
zakelijke rechten, terwijl partijen .elkander 
vrijwaren voor aanspraken van derden, uit 
welken hoofde ook, op de gemilde perceelen. 

Art. 2. Partijen zullen het door elk hunner 
in eigendom verkregen onroerend goed in be
zit en genot kunnen aanvaarden onmiddellijk 
nadat de wettelijke goedkem·ing op deze over
eenkomst zal zijn verleend. 

Art. 3. Verschil van de h ierboven opge
geven grootte van de geruil de perceelen geeft 
geene aanleiding tot vernietiging van deze 
overeenkomst. 

Art. 4. De toegift moet betaald worden 
binnen eene maand na de kennisgeving van 
de wettelijke goedkeuring dezer overeenkomst. 
ten kantore van den Ontvanger der Registra
tie en Domeinen te Groningen. 

Desgewenscht kan de Raad van Arbeid voor
noemd het verschuldigde gireeren of storten 
op de postrekening n°. 4552 van voornoemden 
Ontvanger in welk geval op het gebezigde 
giro- c.q. stortingsbiljet de oorzaak der be
taling moet worden vermeld. 

Art. 5. De kosten van deze akte en van 
hare overschrijving in de openbare registers 
ten hypotheekkantore (welke overschrij ving 
door de zorg van genoen1den Ontvanger zal 
geschieden) zijn ten laste van beide partijen. 

De door den Raad van A rbei d verschuld igde 
helft dier kosten moet ten kantore van ge-· 
noemden ontvanger worden betaald binnen 
acht dagen na gedane schriftelij ke overgave, 
zu lks tegen uitreiking van een exemplaar 
dezer akte . ' 

Art. 6. Voor de uitvoering van deze over
eenkomst wordt domicil ie gekozen ten kantorè 
van meergenoe1nden ontvanger. 
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Aldus in dubbel opgemaakt en geteekend te 
Groni ngen in de maand Maart 1900 dri e en 
dertig. 

s. 676. 

D e Voorzitte1· van den Raad ran 
Arbeid te Groningen, 

Eversen. 

De Ontvanger a/i., 
J . H. Lever. 

Voor gelijkluidend afschri{t, 
De Secreta1·is-Generaal 

-van het Ministerie van Financiën, 
Van Asch van Wijck. 

9 Dec-e1nber 1933. vVET tot verklaring van 
het algemeen nut der onteigening ten be
hoeve van verbetering van spoorweg- en 
verkeerstoestanden te A 111sterda1n. 

s. 677 . 

9 Dece111b e1· 1933. WET tot verklaring van 
het a lgemeen nut der onteigening van 
perceelen, erfdienstbaarheden en andere 
zakelijke rechten, noodig voor de verbete
ring van de Zijl , door afsnijding van boch
ten, met bijkomende werken, in de ge
meenten Warmond en Oegstgeest. 

s. 678. 

9 Dece1nbe1· 1933 WET tot wijziging en ver
hooging van het achtste hoofdstuk der 
Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1933. 

s. 679. 

9 D ce,nber 1933. WET, houdende machti
ging tot het sluiten van een overeenkomst, 
a ls bedoeld bij artikel 5a der Indische 
Mijnwet met de te 's-Gravenhage geves
t igde N. V. ,,De Bataafsche Petroleum 
Maatschappij", betreffende de opsporing 
en ontginning van aardolie, enz., in een 
terre in, gelegen in het gouvernement de,· 
Molu kken. 

Wij WILHELM! A, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is om op den voet van 
artikel 5a der Indische Mijnwet een overeen
komst te sluiten voo r de opsporing en ontgin
ning van aardolie, aardpek, aardwas en alle 
andere soorten van bitumineuze zelfstandig
heden, zoowel vaste als vloeibare en brand
bare gassen, voor zoover niet uitmakende een 
bestanddeel van een vast gesteente, dat voor 
hunne winning in zijn geheel moet worden 
ontgonnen, mitsgaders jodium en de ver
bindi ngen daarvan, in een terrein, gelegen in 
het gouvernement der :Molukken (residentie 
[afdeeling] A,nboina); 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz . 
Art. 1. De Minister van Koloniën, als ver

tegenwoordigende de rechtspersoon Neder
landsch- l ndië, wordt gemachtigd om. overeen
komstig de voorwaarden, rnrvat in het aan 
deze wet gehechte ontwerp, met de te 's-Gra
oe11,ha..ge gevestigde naamlooze vennootschaµ 
.. De Butaa fsche Petroleum Maatschappij" een 

overeenkomst te sluiten voor de opsporing en 
ontginn ing van aardolie, aardpek, aardwas en 
al Ie andere soorten van bitumineuze zelfstan
di gheden, zoowel vaste als vloeibare en 
brandbare gassen, voor zoover niet uitmaken
de een bestanddeel van een vast gesteente. 
dat voor hunne winning in zijn geheel moet 
worden ontgonnen, mitsgaders jod ium en de 
verbindingen daarvan, in een terrein, gelegen 
in het gouvernement der Molukken (residentie 
[afdeeling] A,nboina), welk terrein is be
grensd a ls aangegeven is in artike l 1 van het 
bovengemelde, aan deze wet gehechte ontwerp. 

2. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na dien harer afkondi
g ing. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 9den De

cember 1933. 
WILHELMINA. 

De M inister van Staat , 
Minister van Koloniën, 

H. Co I ij n. 
(Uitgeg. 27 Dece,n be,· 1933.) 

0 TWERP-OVEREENKOMST. 

Tusschen de rechtspersoon ederlandsch-
Indië, ten deze vertegenwoordigd door den 
Minister van Koloniën (in deze overeenkomst 
aangeduid als "het Gouvernement"), krach
tens machtiging bij de wet van den 9den De
cember 1933 (Staatsblad n°. 679) en de te 
's-Gravenhage gevestigde naamlooze vennoot.
schap " De Bataafsche Petroleum Maatschap
pij", te dezen vertegenwoordigd door ha_re Di
rectie (in deze overeenkomst aangedmd als 
"de Maatschappij"), is overeengekomen als 
volgt: 

Art. 1. 1. Het Gouvernement verleent krach
tens artikel 5a der Indische Mij nwet aan de 
Maatschappij - en de Maatschappij aanvaardt 
bij deze - voor den tijd van veertig achter
eenvolgende jaren, aanvangende met den dag 
van onderteekening dezer overeenkomst, met 
uitsluiting van anderen, het recht tot opspo
ring en ontginning van aardol ie, aardpek. 
aardwas en alle andere soorten van bitumi
neuze zelfstandigheden, zoowel vaste al vloei
bare en brandbare gassen, voor zoover niet 
uitmakende een bestanddeel van een vast ge
steente dat voor hunne winning in zij n geheel 
moet ,;orden ontgonnen, alsmede van jodium 
en de verbindingen daarvan in een op de bij 
deze overeenkomst behoorende kaart als 
" B olifar"-terrein aangeduid terrein, gelegen 
in het gouvernement der Molukken (residentie 
[afdeeling] Amboina) en begrensd als volgt: 

ten No orden (achtereenvolgens van West 
naar Oost): 

1. de gedeeltelij ke Zuidgrens der mijncon
cess ie Boela, zijnde de rechte lijn verbindende 

M .C.W.I M.C.B.IJ : 
de hoekpunten en 

2 6 

2. de astronom ische parallel Oostwaa ns 
M.C.B.Il. 

vanuit genoemd hoekpunt - --- ter lengte 
6 

van 1100 meter tot punt A; 
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tin Oosten (achtereenvolgens van Noord 
naar Zuid ); 

l. vanu it genoemd punt A de rechte lij n 
getrokken naar punt B, gelegen op 1592,2 

M .C.N.N. 
meter ten Oosten van hoekpunt ---- der 

2 
mij nconcessie Nief oord ; 

2. vanaf punt B de gebroken lij n, getrok
ken evenwij dig aan en op een afstand van 
1219,7 meter van de Oo tgrens der m ijncon
cessies Nief Noord en Nief Zu id tot aan punt 
C, gelegen op 1219,7 meter ten Oosten van 

M.C.N.Z. 
hoekpunt. de ,· m ij nconcess ie N ief 

4 
Zuid: 

3. vanuit genoemd punt C de rechte lijn 
getrokken naar punt D , gelegen op 8624,1 

M .C.N. Z. 
meter ten Oosten van hoe kpunt ---- de r 

6 
mij nconcess ie Nie f Zuid ; 

4. va nu it p unt D de astronomische parall e l 
Vv'estwaart.s ; 

5. cle kustlij n van het ei la nd Ceram bij 
laagwaterspri.ng; 

tui Zuiden: de astronomische parallel oµ 
1200 meter ten Zu iden van de won ing op 10 
Februari 1923 bewoond door het kampong
hoofd van de kampong Kali ba war ; 

tin ,Vesten (achtereenvolgens van Zuid naar 
;\'oord): 

l. de astronomische merid iaa n op 8000 
1neter ten Westen van genoemde won ing ; 

2. het gedee lte der Zuidgrens van de mij n
concessie Nie f Zuid, verb indende de hoekpnn-

M.C. N .Z . M.C.N .Z. 
ten --- - en ----, begrepe n t uss!'hen 

'i 6 
de meridiaan, genoemd onder 1 e n het hoek

M.C.N .Z. 
punt - ---

6 
3. de Oost- en Zuidgrens der mij nconcessie 

J\' ie f Zuid, zij nde de rechte lijne n ve rbindende 

achtereen volge ns de hoekpunten 

:H .C.N .Z . M.C.N. Z. M.C.N .Z . 

M.C .. z. 

6 
M .C.N.Z . 

- - - -en ----
5 4 3 2 

r \f.Ct....:N") ; 

-L de Oost- en Noordgrens der mijnconces
sie ief Noord, zij nde de rechte lij nen , ver
bindende achte reenvolgens de hoe kpunten 

:\LC.N.N. / ~.C.N~~) M._Q. _ -~- M.C.N.N. 
4 \ 2 3 2 
:\1.C.W .I. 

en ----
5 

5. de Oostgrens der mij nconcessie Wai 
:\1oas l , zijnde de rechte lijnen, verb indende 

M .C .W. I. 
achtereenvolge ns de hoe kpunte n 

5 

M.C. W .I. M.C. W .I. M.C.W.I. 
- --- e n - ---

4 2 

2. De oppervla kte van dit terre in wordt 
voor de toepass ing van di t contract geach t te 
bedragen 15 441 hectaren, behoudens even
tueele verminder ing op grond va n a rti kel 16 
dezer overeenkomst. 

A rt. 2. 1. De Maatschappij za l ten aanzien 
van het in artikel 1 omschreven te rre i , voor 
zoover uit deze overeenkomst n iet het tegen 
deel blij kt, tegenover het Gouvernement de
zelfde rechten en ver p i ichtingen hebben al s 
warn zij houdster eener op den dag van tot
standkoming dezer overeenkomst verleende 
concess ie op den voet der I nd ische Mij nwet. 

2. Met afwij king van het vorenstaande zal 
de Maatschappij gedurende de eerste vij f j aren 
vanaf de totstandkoming der overeen komst. 
in stede van het in het tweede lid van ar
tikel 35, sub a, der Indische M ijnwet bedoelde 
vast r echt, jaarlij ks bij vooru itbetal ing heb
ben te voldoen een vast recht, evenred ig aan 
de oppervlakte van het terrein, ten bedrage 
van f 0.02½ per hectare. 

3. Binnen den t ijd van vij f ja 1·en na de tot
standkom ing van deze overeenkomst zal de 
Maatschappij ten genoegen van het H oofd van 
den D ienst van den M ijnbouw moeten indi e
nen een pl attegrondteekening als vere ischt in 
artike l 30, sub 1 ten 2de dan we l 30 s11b 2 
der Mij nordonnantie 1930. 

4. Binnen den tijd van twee jaar na af
loop va n den in het vorig l id genoemden ter
m ijn van vij f jaren za l de Maatschappij het 
te rre in moeten afbakenen door p laats ing van 
goed gefundeerde steenen of ijzeren merktee
kens op de hoekpunten en op de punten, be
doeld in artikel 30 sub 1 ten 2de, der Mij n
ordonnantie 1930. Op deze merkteekens moet 
op tenminste 1½ meter boven den beganen 
grond het opschri ft "5a B O" zij n aangebrach t . 
Op daartoe door het H oofd van den Dienst 
van den M ij nbouw gedane aanzegging n;ioeten 
binnen den tijd, op de wijze en op de plaal
sen voor elk geval aangegeven, ter nade re 
aandu id ing van de grnnzen van het terre in 
mer ktee kens ook op andere punten worden 
aangebracht. 

5. Indien de in het vorig lid bedoe lde 
merkteekens niet tij dig worden aangebrach t of 
n iet in behoorl ij ken staat worden onderhou
den, te r beoordeeling van het H oofd van Ge
westelij k Bestuur, is dit bevoegd op ko ten 
en risico van de Maatschappij de merkteekens 
te doen pi aatsen of onderhouden. 

Art. 3. 1. Boven en beha l ve hetgeen de 
M aatschappij op grond van artikel 2 lid 1 en 
2 is verschu ld ig d, betaalt zij aan het Gou ver
nement jaarl ij ks een aandeel in de netto
opbre ngst van de ten vorigen jare uit het 
terrein verkregen prod ucten en zu lks op den 
volgenden voet. 

Zool a ng de netto-opbre ngst niet m eer be
draagt dan vij f en twintig percent van het 
kapitaal , als in het 5de l id van dit artikel 
nader omsch reven en verminderd met de bij 
lid 7 bepaalde, over voorafgaande ja ren toe
gepaste afschrij vingen, ontvangt het Gouver
nement van die netto-opbrengst twee twintig
ste cl ee len. 

Bedrnagt de netto-opbrengst mee r dan vij f 
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en twintig percent vun evenbedoeld kupitaal, 
dan ontvangt het Gouvernement: 

van de eerste 25 pct. twee twintigste deel en; 
van het meerdere tot en met 35 pct. drie 

twintigste deel en; 
van het meerdere tot en met 45 pct. vier 

twintigste deel en; 
van het meerdere tot en met 55 pct. vijf 

twintigste deel en; 
van het meerdere boven 55 pct. zes twintig

ste deelen; 
alles behoudens deze beperking, dat het aan 

het Gouvernement uit dezen hoofde uit te 
keeren bedrag nooit meer zal beloopen dan 
twintig percent der geheele netto-opbrengst. 

2. Onder netto-opbrengst van het product 
wordt verstaan de onafhankelijk van de door 
de Maatschappij verkregen bedrijfsresultaten 
ingevolge artikel 36 der Indische Mijnwet vast
gestelde bruto-opbrengst, verminderd met de 
in het derde en in het vierde lid van dit 
artikel bedoelde ontginningskosten en een 
volgens het zevende lid bepaalde afschrijving, 
behoudens het bepaalde bij artikel 5, lid 2. 

3. Als ontginningskosten worden in aan
merking gebracht: 

a. alle uitgaven wegens werkzaamheden op 
het terrein of eider verricht voor het geolo
gisch onderzoek en de opmeting van het ter
rn in, zoomede voor het boren, verdiepen, 
schoonmaken en onderhouden der putten; 

b. alle uitgaven wegens werkzaamheden op 
het terrein verricht voor de onttrekking van 
uarclolie en gassen aan de putten, voor de 
voorloopi ge reiniging der aardolie (waaronder 
ook is begrepen het onttrekken van water aan 
emulsie) en voor de verzameling der produc
ten, tot aan de plaats waar de metingen ter 
bepaling van de bruto-opbrengst worden ver
richt; 

c. de directe uitgaven voor de aanschaf
fing en het vervoer naar het tel'rein van alle 
\'OOr de sub a en b omschreven doeleinden aan
gewen_de werktuigen, gereedschappen, _mate
rialen, brandstoffen en andere benood1gdhe
den · 

a,.' de uitgaven voor werving en aanvoer 
rnn werklieden bij de opsporing en ontginning 
te werk gesteld: 

e. de uitgaven voor onderhoud, vernieu
wing en wijziging van de gebouwen op het. 
terrein voor de sub a en b bedoelde werkzaam
heden benoodigd, voor zoover hiervoor geen 
huur wordt verkregen; 

/ . cle uitgaven voor het onderhoud van 
land- en waterwegen en transportbanen, be
nevens vaartuigen voor zoover dienende ten 
behoeve van de opsporing en ontginning; 

g. de uitgaven voor leiding en beheer van 
de opsporing en ontginning voor zoover op 
het terrein uitgeoefend ; 

h . een evenredig gedeelte der exploitatie
kosten, waaronder een bill ij k te berekenen per
centage der kapitaalswaarde voor het mede
gebruik van de inrichtingen voor algemeene 
diensten der onderneming, a lsmede van in- 1 

r ichtingen op andere terreinen van de Maat- j 
schappij , welke voor het terrein eveneens aan- _ 
gewend worden ; j 

i. een in overleg met den Regeerings-Com
missaris vast te stellen evenredig aandeel in 
de a lgemeene onkosten der Maatschappij , be-

rekend naar de verhouding van de voor op
sporing en ontginning eenerzijds en afvoer en 
verwerking anderzijds werkel ij k gemaakte be
drijfskosten; 

j. zeven percent rente over het in het vijfde 
lid van dit artikel bedoelde kapitaal, nadat dit 
is venninderd met de overeenkomstig lid 7 over 
voorafgaande jaren toegepaste afschrijvingen. 

4. In overleg en in overeenstemming met 
het Gouvernement kunnen, naar gelang van 
de behoefte of de noodzakelijkheid, door de 
Maatschappij ook andere ontginningskosten 
dan die, genoemd in lid 3, in aanmerking 
worden gebracht. 

5. Onder "Kapitaal", als in de vorenstaan
cle leden van dit artikel bedoeld, wordt ver
staan, berekend per 31 December van het ex
ploitatiejaar: 

a. het bedrag der kosten van oprichting, 
met inbegrip van de kosten voor het verkrij
gen van de beschikking over den benoodigden 
bovengrond, van de permanente gebouwen op 
het terrein voor de sub a en b van lid 3 van 
dit artikel bedoelde werkzaamheden benoo
digd ; 

b. de kosten van de permanente inrichtin
gen voor den opslag en het vervoer van vloei
bare en gasvormige producten,• tot aan de 
plaats, waar de metingen ter bepaling van 
de bruto-opbrengst worden verricht, benevens 
de kosten van land- en spoorwegen met bij
behoorend rollend materieel en vaartuigen 
voor zoover aangewend voor de opsporing en 
ontginning; 

c. de kosten van woningen, magazijnen, 
hospitalen, sociëteiten, pakhuizen, werkplaat
sen, electrische centrales met leidingnetten, 
andere installaties en inrichtingen met de 
hierbij behoorende machinerieën en inventa
rissen, waaronder begrepen inrichtingen voor 
de aanwending van gassen ten behoeve van 
de ontginning en voor de onttrekking van 
water aan emulsie met uitzondering van boor
installaties, alles voor zoover deze voor de 
sub a en b van het derde lid van dit artikel 
bedoelde werkzaamheden in gebruik zijn; 

d. de boekwaarde van de magazijnsgoede
ren, voor zoover deze geacht kunnen worden 
dienst te zullen doen voor het opsporings- en 
ontginningsbedrijf op het terrein. 

6. In overleg en in overeenstemming met 
het Gouvernement kunnen, naar gelang van 
de behoefte of de noodzakel ijkheid, tot Kapi
taal, als bedoeld in het eerste lid van dit 
artikel, ook andere kosten dan die, genoemd 
in lid 5 worden gerekend. 

7. De jaarlijksche afschrijving, bedoeld in 
lid 2, bedraagt 10 pct. van de aanschaffings
waarde op 31 December van het exploitatie
jaar van het sub a, b en c van het vijfde lid 
van dit artikel omschreven permanente bezit, 
zoolang deze bezittingen nog niet ten volle 
zijn afgeschreven. Deze afschrijving wordt 
eventueel vermeerderd met de restant-waarde 
van bezittingen, die door welke oorzaak ook, 
niet meer t-0t het bedoelde permanente bezit 
behooren. In overleg en in overeenstemming 
met het Gouvernement kunnen ook andere af
schrijvingen en andere a fschrijvingspercenta
ges dan in dit artikel genoemd, worden toe
gelaten. 

8. H et kapitaal za l worden aangewezen 
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door een jaarlijks per 31 December vau het 
afgelooperi jaar op de wijze, als in het vol
gende artikel nader is omschreven, op te 
maken balans. 

Art. 4. 1. De Maatschappij verbindt zich 
van haar bedrijf voor zoover betreft de bij 
deze overeenkomst bedoelde opsporingen en 
ontginningen, in Nederlandsch-Indië te zul
len voeren een afzonderlijke boekhouding, vol
doende aan de eischen van goed koopmans
gebruik. 

2. Deze boekhouding wordt jaarl ijks per 
31 December a fgesloten met opmaking daar
uit van een balans en winst- en verliesreke
ning. Uit alle door de Maatschappij gedane 
nitgaven worden de ontginningskosten, als 
bedoeld in artikel 3, lid 3 en lid 4, afgezon
derd en ten laste van de winst- en verlies
rekening gebracht. De overige uitgaven wor
den in de balans opgenomen. 

3. De Maatschappij is verplicht jaarlijks 
vóór 1 J ui i een afschrift van de in het vorige 
lid bedoelde balans en winst- en verliesreke
ning aan het Hoofd van den Dienst van den 
Mijnbouw in te dienen, vergezeld van eene uit 
de bovengenoemde boekhouding afgeleide ge
specificeerde opgave van de ontginningskos
ten van de kapitaalsuitgaven en van de in 
artikel 3, lid 7, genoemde a fschrijvingen. 

4 . Indien de in het derde lid bedoelde be
scheiden op 1 Juli nog niet bij het Hoofd van 
den Dienst van den Mijnbouw zijn ingediend 
stelt de Maatschappij gemeld Diensthoofd in 
staat om deze op kosten der Maatschappij op 
te maken· in den aldus opgemaakten vorm 
zullen zij ' voor de Maatschappij verbindend 
zijn. 

5. Aan het Hoofd van den Dienst van den 
Mijnbouw en de door dezen aan te wijzen 
ambtenaren moet op hun verlangen te allen 
tijde inzage worden gegeven van voormelde 
boekhouding en de daarbij behoorende ge
gevens, benevens van de boekhouding, waaruit 
deze zijn afgeleid. Zij zijn verplicht tot ge
heimhouding van de hun aldus verstrekte g_e
gevens en zullen daarvan geen verder gebru ik 
mogen maken dan voor de vaststelling van 
hetgeen aan het Gouvernement toekomt. De 
Yerplichting tot geheimhouding laat onver
kort de verplichting van genoemde ambtena
ren om van de hun bij het onderzoek bekend 
geworden strafbare feiten aangifte te doen 
bij de ambtenaren van Justitie. 

Art. 5. 1. Na ontvangst van de in artikel 
4 Jid 3 bedoelde bescheiden, onderscheidenlijk 
na opmaking daarvan oviireenkomstig het 
vierde lid van dat artikel , zendt het Hoofd 
van den Dienst van den Mijnbouw aan de 
:Maatschappij hetzij een definitieve, hetzij, in
dien zulks door omstandigheden geboden is, 
een voorloopige afrekening betreffende het
geen de Maatschappij ingevolge het eer~te lid 
van artikel 3 aan het Gouvernement 1s ver
schuldigd. 

2. Indien deze afrekening aantoont, dat 
het totaal der af te trekken kosten en af
schrijvingen het bedrag der ingevolge arti kei 
36 der Indische Mijnwet vastgestelde bruto
opbrengst overtreft, wordt dit verschil van de 
in het volgend jaar, c.q. in volgende jaren 
verkregen bruto-opbrengst( en) mede afgetrok-
ken. · 

3. Indien de Maatschappij ten genoegen 
van het Hoofd van den Dienst van den Mijn
bouw aannemelijk maakt, door omstandighe
den onafhankelijk van haren wil niet in staat 
te zijn vóór 1 Juli de in artikel 4, lid 3, be
doelde bescheiden te verstrekken, dient zij 
vóór dien datum een voorloopige opgave in 
van de ontginningskosten, van de kapitaals
uitgaven en van de in artikel 3, lid 7, ge
noemde afschrijvingen. 

4. Heeft de opgestelde afrekening een voor
loopig karakter gedragen, dan wordt zij zoo 
spoedi g mogelijk gevolgd door een definitieve 
afrekening. 

5. Het volgens de voorloopige afrekening 
e,·entueel door de Maatschappij te veel be
taalde wordt aanstonds terugbetaald, vermeer
derd met een rente van 6 pct. 's jaars, ge
rekend van den datum van storting tot den 
dag der betaalbaarstelling. Het mogelijk te 
min betaalde moet binnen één maand na de 
dagteekening der definitieve afrekening wor
den aangezuiverd. 

Art. 6. 1. De Maatschappij verbindt zich 
om van het tijdstip af, dat delfstoffen worden 
gewonnen, productieregisters overeenkomstig 
de door het Hoofd van den Dienst van den 
Mijnbouw vast te stellen modellen regelmatig 
aan te houden en te bewaren op de in over
leg met genoemd diensthoofd aangewezen 
plaatsen. 

2. In deze productieregisters zal de Maat
schappij - tenzij genoemd diensthoofd toege
staan heeft, dat de boekingen anders geschie
den eenmaal 's weeks, volledig volgens. 
maat, gewicht of getal boeken: 

a. hoeveel producten gedurende het tijdvak 
waarop de boeking bet1·ekking heeft, zijn ver
kregen; 

b. hoeveel van de sub a genoemde produc
ten dadelijk verhandelbaar waren in den zin 
van artikel 165 der Mijnordonnantie 1930; 

c. hoeveel producten overigens gedurende 
het tijdvak, waarop de boeking betrekking· 
heeft, verhandelbaar zijn geworden in den 
zin van het onder b genoemde artikel; 

3. Indien gedurende eenig tijdvak geen 
producten, als bedoeld sub a, b of c, zijn ver
kregen of verhandelbaar geworden, moeten de 
betrekkelijke kolommen der registers worden 
ingevuld met "nihil". 

4. De Maatschappij verbindt zich om van 
het in lid 1 genoemde tijdstip af, volgens doo,· 
het Hoofd van den Dienst van den Mijnbouw 
vast te stellen modellen, de navolgende op
gaven te verstrekken: 

a. maandelijks de uit eiken put verkregen 
bruto productie, zoomede de voor eigen ge
bruik aangewende en de ten verkoop dan wel 
voor bereiding en verwerking afgevoerde hoe
veelheden; 

b. maandelijks, indien de Maatschappij te
vens bereidster en verwerkster is van het 
ruwe product, de in de verwerkingsinrichtin
gen verwerkte hoeveelheden en de hoeveelheid 
der daaruit verkregen producten; 

c. jaarlijks, de gegevens onder a en b be
doeld, benevens de gemiddelde sterkte van 
het per dag te werk gestelde personeel, over 
het afgeloopen kalenderjaar. 

Deze opgaven moeten verzonden worden, 
voor zoover betreft die sub a en b genoemd, 
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veertien dagen na afloop van de maand en 
die sub c genoemd zes weken na afloop van 
het jaar, waarop zij betrekking hebben. 

5, De Maatschappij is bovendien verplicht 
telkens aan het Hoofd van den Dienst van 
den Mijnbouw mededeeling te doen van de 
plaats, waar een boring zal worden aangezet 
en van het tijdstip, waarop zulks zal geschie
den, zoomede van het aanboren van olie, gas 
of zoetwater en de daarbij aangetroffen hoe
veelheden. 

Art. 7. Aan het Hoofd van den Dienst van 
den Mijnbouw moeten na ommekomst van elk 
half kalenderjaar volledig en naar waarheid 
ingevulde en onderteekende productiestaten 
volgens het door genoemd diensthoofd in over
leg met de Maatschappij vast te stellen model 
in duplo worden ingediend betreffende de re
sultaten der opsporing en ontginning in het 
afgeloopen tijdvak. Deze productiestaten, waar
in volledig en naar waarheid de gedurende 
het afgeloopen halve kalenderjaar volgens de 
productieregisters verkregen delfstoffen naar 
maat, gewicht of getal worden opgegeven en 
op gelijke wijze wordt vermeld hoeveel produc
ten verhandelbaar waren in den zin van arti
kel 165 der Mijnordonnantie 1930, moeten 
vóór 1 Maart en vóór 1 September van elk 
jaar aan meergenoemd diensthoofd ingediend 
zijn. Is in een ig jaar geen productie verkre
gen, dan kan met indiening eener ondertee-
kende desbetreffende verklaring worden vol 
sta.an. Indien een of meer kolommen van de 
stalen niet ingevuld kunnen worden, moeten 
de redenen daarvan in de staten worden ver
meid. Naast de verplichte opgaven kunnen 
ook opgaven worden verstrekt betreffende de 
handelswaarde en kosten , bedoeld in artikel 
36 der Indische Mijnwet. 

Art. 8. 1. Wanneer bij het bedrijf analysen 
van de gewonnen delfstoffen en/of de daar
uit verkregen producten worden gemaakt, zal 
de Maatschappij de resultaten dier analysen 
(proefdistil laties, enz.) volledig en naar waar
heid doen aanteekenen in registers. 

2. De aanteekeningen moeten naar tijds
orde telkens binnen één week na het maken 
van elke analyse in die registers ingeschreven 
en onde1·teekend worden door de personen, die 
de analysen hebben verricht. 

Art. 9. 1. Door het Hoofd van den Dienst 
van den Mijnbouw wordt aan de hand van de 
volgens artikel 7 ingediende productiestaten 
een taxatie van de belastbare handelswaarde 
der in het afgeloopen kalenderjaar verkregen 
ve rhandelbare producten opgemaakt. Deze 
üurntie wordt ter raadpleging toegezonden 
aan de Maatschappij, die verplicht is, daar
voor een geclagteekend ontvangbewijs af te 
geven. 

2. Indien de Maatschappij zich niet met de 
haar door het Hoofd van den Dienst van den 
Mijnbouw ter kennisneming toegezonden taxa
tie kan vereenigen, doet zij daarvan schrifte
lijk mededeeling onder opgave der redenen. 

3. Desgewenscht vermeldt de Maatschappij 
haar eigen taxatie, welke door haar kan wor
den toegelicht. In de plaats van die taxatie 
kan zij, onder overlegging van bescheiden om 
de juistheid daarvan aan te toonen, de wer
kelijke opbrengst der hoeveelheid belastbare 
1,roclncten en het werkelijk bedrag der af te 

trekken kosten opgeven. Deze opgave - wo 
noodig gewijzigd naar aanleiding van bevin
dingen bij een onderzoek der boeken - zal 
in dat geval als grondslag voor de bereke
ning van het aan cijns verschuldigd bedrag 
worden genomen, tenzij het Hoofd van den 
Dienst van den Mijnbouw van oordeel is, dat 
daartegen bezwaren bestaan. Zijne afwijkende 
beslissing zal dat Hoofd alsdan met redenen 
omkleeclen. 

Art. 10. Het Hoofd van den Dienst van 
den Mijnbouw kan, behoudens beroep op den 
Gouvernem·-Generaal overeenkomstig het be
paalde in artikel 172 der Mijnordonnantie 
1930, het aan cijns te betalen bedrag bij ra
ming, zoo noodig na een plaatselijk terzake 
ingesteld onderzoek vaststellen, wanneer: 

1 °. productieregisters niet zijn aangehou
den, clan wel door schuld of nalatigheid zijn 
verloren geraakt; 

2°. productie-staten niet tijdig zijn inge
diend ; 

3°. door het Hoofd van den Dienst van 
den Mijnbouw ter verbetering of aanvulling 
teruggezonden exemplaren van de productie
staten niet weder ingediend of daaromtrent 
gevraagde inlichtingen niet verstrekt worden, 
binnen den door genoemd diensthoofd voor elk 
bijzonder geval te bepalen termijn; 

4 °. ter raadpleging toegezonden taxaties 
niet binnen den gestelden termijn worden te
rnggezonden; 

5°. een door het Hoofd van den Dienst van 
den ]'1-lijnbouw ter zake van den cijns bevolen 
onderwek wordt belet. 

Bij plaatselijk ter zake ingesteld onderzoek 
komen de dadelijk na vaststelling invorder
bare kosten ten laste van de Maatschappij. 

Art. ll. De door of vanwege de Maatschap
pij met de plaatselijke leiding der werkzaam
heden op het terrein belaste persoon moet 
worden voorzien van een schriftelijke aan
steil ing, welke telkens desgevraagd aan de 
bestuurs- en de met het toezicht belaste amb
tenaren moet worden vertoond. 

Art. 12. Wanneer ten behoeve van de op
sporing of de ontginning moet worden be
schi kt over grond, gelegen binnen het gebied 
van 's Lands bosschen, welke onder geregeld 
beheer staan, moet de Maatschappij toelaten , 
dat door het Hoofd van Gewestelijk Bestuur, 
in overleg met haar en behoudens de rechten 
van derden, desvereischt en zonder de uit
oefening van het bedrijf te belemmeren, bij 
zondere voorzieningen worden getroffen om
trent den aanleg of de verbetering van de i11 
die bosschen vallende en ten behoeve van de 
opsporing of ontginning benoodi gde niet-per
manente wegen, de openstelling van die wegen 
voor het publiek verkeer, de instandlating der 
in die wegen aangebrachte werken nadat niet 
langer over den grond behoeft te worden be
schikt, zoomecle omtrent de plaatsing op den 
grond van voor het bedrij f onmisbare tijde
lijke gebouwen en inrichtingen. De voor de 
oprichting van die tijdelijke gebouwen noodigc 
grond zal niet in gebruik mogen worden ge
nomen zonder vooraf door of vanwege de 
Maatschappij omheind te zijn en zal geduren
de het gebru ik omheind gehouden moeten wor
den , een en ander ten genoegen van het be
trokken Hoofd van Plaatselijk Bestt1t11·. 
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Art. 13. 1. De betalingen van de krachtens 
ai·tikel 2 verschuldigde bedragen aan vast 
recht en cijns zullen geschieden door storting 
in 's Lands kas te Batavia. 

2. De betaling van het in artikel 3 be
doelde aandeel van het Gouvernement in de 
netto-opbrengst geschiedt eveneens door stor
ting van het verschuldigde bedrag in 's Lands 
kas te Batavia en wel uiterlijk op den laat
sten dag der derde maand. volgende op die, 
waarin dit aandeel , hetzij vo-,:loopig, hetzij 
definitief zal zijn vastgesteld. 

3. Onverminderd het recht van het Gou
vernement om wegens wanbetaling ontbinding 
Ya n deze overeenkomst te vorderen, zal de 
Maatschappij bij niet-voldoening van het aan
deel van het Gouvernement in de netto-op
brengst binnen den daartoe gestelden termijn , 
eene boete verbeuren van één ten honderd 
van het door haar verschuldigde voor elke 
maand achterstand, zullende een gedeelte 
eener maand voor een voll e maand worden 
ge rekend. 

Art. 14. 1. H et Gouvernement heeft het 
recht te vorderen, dat de cijns en de jaarlijk
sche uitkeering in artikel 3 bedoeld, in na• 
t ura zullen wo;·den voldaan, hetz ij geheel of 
gedeeltel ijk in den vorm van ruwe olie dan 
wel geheel of gedeeltelijk in dien van eind
producten verkregen bij verwe1·king in de 
inr ichting~n der Maatschappij. Het Gouver
nement verbindt zich om het op deze wijze te 
zijner beschikking komende ruwe of bewerkte 
product uitsluitend te doen strekken ter voor
ziening in zijn eigen behoeften, waaronder be· 
g repen- die van pub! iekrechte lijke I ichamen als 
provinciën, gemeenten, enz. 

2. De ingevolge de vorige alinea door de 
Ylaatschappij te leveren hoeveelheid wordt a ls 
,·olgt vastgesteld: 

a. 4 pct. van de productie a ls aequiva lent 
voor den cijns; 

b. daarnevens 4 pct. van de productie naar 
reden van elk ingevolge de a frekening, be
doeld in het eerste lid van artikel 5, verschul
digd twintigste deel van de netto-opbrengst, 
dat de Maatschappij aan het Gouvernement 
heeft te betalen op grond van het bepaalde in 
het eerste I id van artikel 3. 

3. De wensch tot ontvangst van de in het 
eerste I id bedoelde ruwe olie en/of producten, 
onder opgave van soort, hoeveelheid en kwali 
teit welke niet zal afwijken van die, welke 
de ;naatschappij in haar normaal bedrijf ver
yaardigt, wordt ten minste drie maanden te 
YOren aan de Maatschappij medegedeeld. 111-
dien op dat tijdstip de ruwe olie of de produc
ten waarop de cijnsberekening en de afreke
ning betrekking hebben niet meer beschik
baar zijn, is de Maatschappij gehouden, daar
voor andere gelijkwaardige ruwe olie en/of 
producten in de plaats te stell en. 

4. De aflevering van de door het Gouver
nement gewenschte ruwe olie en/of producten 
gesch iedt uit een der inrichtingen der M aat
schappij ter keuze van het Gouvemement met 
dien verstande, dat alle kosten van Yervoer 
en/of verwerking van ruwe ol ie vanaf de 
plaats waar de bruto-opbrengst op den voet 
der I;,dische Mijnwet wordt vastgesteld wor
den vergoed op de wijze, a ls aangegeven in 
het tweede en derde I id van artikel 36 dier wet. 

: ,. & s. 1!)33 

Art. 15. Wanneer het Gouvernement recht -
kundigen bijstand moet inroepen voor het in
nen van eene uit deze overeenkomst voort
vloeiende vordering op de Maatschappij en in 
het geding de winnende partij is, zullen de 
practizijnskosten door de Maatschappij wor
den gedragen, ook voor zoover deze kosten 
niet reeds uit kracht van de rechterlijke uit
spraak op de Maatschappij k~nnen worden 
verhaald. Ook voor het geval de vordering 
buiten proces mocht kunnen worden geïnd, 
zullen de daarvoor verschuldi gde practizijns
kosten ten laste van de Maatschappij komen. 

Art. 16. 1. De Maatschappij is bevoegd ge
deelten van het in de eerste alinea van artikel 
1 bedoelde terrein voor den afloop van den 
aldaar bepaalden termijn, wederom ter be
schikking van het Gouvernement te stellen. 
mits afstand doende van alle rechten, te rzake 
van die gedeelten voor haar uit deze overeen
komst voortvloeiende en onder overlegging 
van al Ie verkregen gegevens betreffende het 
prijs te geven gedeelte. 

2. H et voornemen daartoe zal moeten blij
ken uit een bij het Hoofd van den Dienst van 
den Mijnbouw in te dienen schriftelijke ver
klaring van de Maatschappij, bevattende de 
grensomschrijving van het te behouden en van 
het prijs te geven gedeelte, eene opgave van 
de zich binnen het prijs te geven gedeelte b, 
vindende werken en bezittingen, en verde" 
zoodanige gegevens a ls noodig zijn om den 
omvang en de gevolgen der prijsgeving te 
kunnen beoordeelen. 

3. Het Gouvernement is bevoegd in de voor
gestelde begrenzing van het te behouden ge
deelte zoodanige wijziging te vorderen als de 
Gouverneur-Generaal in het belang van een 
doelmatige begrenzing of van een behoorlijke 
ontginning noodig zal oordeelen. 

4. Nadat ten aanzien van de begrenzing 
alsmede van het oppervlak van het te behou
den gedeelte van het terrein en van al het
geen verder ter zake regeling mocht behoeven 
tusschen partijen overeenstemming zal zijn ver
kregen, zal een en ander worden vastgesteld 
bij suppletoire overeenkomst. 

5. Bij totstandkoming van zoodanige over
eenkomst zal het vast recht, verschuldigd in
gevolge de Indische Mijnwet dan wel op grond 
van het tweede I id van artikel 2 van dit 
contract, over het prijs te geven terreingedeelte 
slechts verschuldigd zijn tot het e ind van het 
contractjaar, waa rin voor dat gedeelte een 
verklaring, als in het tweede lid van dit ar
t ikel bedoeld, voldoende aan de gestelde ver
ei chten, bij het Hoofd van den Dienst van 
den Mijnbouw zal zijn ingekomen. 

6. Zoolang de vorenbedoelde suppletoire 
overeenkomst niet tot stand is gekomen, wordt 
de Maatschappij van hare verplichtingen tot 
betaling van het bedongen vast recht niet 
ontheven, doch hetgeen in verband met de 
prijsgeving naderhand mocht blijken te veel te 
zijn betaald, wordt bij de eerstvolgende stor
ting of stortingen met de Maatschappij zonder 
rentevergoeding verrekend. 

Ad. 17. 1. De Maatschappij verbindt zich 
de opsporing en ontginning, waartoe haar bij 
artikel 1 het recht is verleend, zelf ter hand 
te nemen en die opsporing en ontginning met 
zoodanigen spoed, op zoodanige schaal en 

52 
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met zoodanige hulpmiddelen voort te zetten, 
a ls redelijkerwijze kan worden gevorderd in 
,·erband met den a lgemeenen handelstoestand 
on in het bijzonder met den stand der markt 
van petroleum en aanverwante producten en 
geheel afgesche iden van het meerdere of min
dere voordeel , eventueel voor de Maatschappij 
uit de ontginning van andere terreinen voort-
vloe iende. • 

De Maatschappij verbindt zich mede, om de 
opsporing en ontginning op zoodanige wijze te 
doen plaats hebben, dat daarbij niet meer aan 
delfstoffen verloren gaat dan redelijkerwijze 
bij een technisch goed gevoerd bedrijf a ls on
ve,,nijdelijk moet worden be chouwd. 

2. Met de opsporing moet binnen den tijd 
van één jaar na de totstandkoming van deze 
overeenkomst een aanvang zijn gemaakt. 

3. Vóór het einde van het derde jaar zal 
de Maatschappij ten minste één exploratie
boring aanzetten en regelmatig voortzetten, 
zoo lang zulks om technische redenen en inge
volge de daarbij verkregen resultaten gewet
tigd is. Bij mislukking dezer boring als ge• 
volg van technische oorzaken zal dadel ijk een 
tweede boring worden aangezet. 

4. De beslissing of tijdig met het onder
zoek een aanvang is gemaakt en de boring of 
boringen tijdig zijn aangezet en met voort
varendheid worden voortgezet, berust bij het 
Hoofd van den Dienst van den Mijnbouw. 

5. Voor den aanleg van waterbouwkundige 
werken ten behoeve van de cheepvaart, als 
daar zijn: havenwerken, kaden, dammen, pie
ren, steigers, los- en laadhoofden, uitdiepin 
gen, brugverbindingen en dergelijke, zoomede 
voor den aanleg van land- en waterwegen, 
met inbegrip van spoonvegen, van opslag
plaatsen van olie en van werken op luchtver
keersgebied, is goedkeuring van of namens 
den Gouverneur-Generaal noodig. Aan zoo
danige goedkeuring kunnen door of namens 
clen Gouverneur-Generaal bepaal de voorwaar
den worden verbonden. 

Art. 18. l. De Maatschappij verbindt zich 
ten minste drie vierden van het aantal, zoo
wel van de leidende als van de ondergeschik
te, ieder afzonderlijk genomen, bij de directe 
of ind irecte uitvoering der werkzaamheden 
gebez igde, arbeidskrachten uit ederlandsche 
onderdanen te doen bestaan, en deze niet in 
mindere betrekkingen of op lagere voorwaar
den dan vreemdelingen te werk stellen. 

2. V an deze bepaling kan in bijzondere ge
vallen wat betreft het aantal met goedkeuring 
van het Gouvernement, worden afgeweken. 

Art. 19. De Maat chappij verbindt zich om 
all e inlichtingen te verstrekken, welke door 
het Hoofd van den D ienst van den Mijnbouw 
nood ig worden geacht voor het beoordeelen 
of de voorschriften van de Indische Mijnwet, 
van de Mijnordonnantie 1930, van andere al
gemeene verordeningen dan wel van de be
palingen van deze overeenkomst zijn nage
leefd. 

Art. 20. De rechten en verplichtingen, uit 
deze overeenkomst voortvloeiende, mogen noch 
in hun geheel noch gedeeltelijk worden over
gedragen dan met voorafgaande toestemming 
van het Gouvernement, dat aan het verleenen 
daarvan bijzondere voorwaarden zal mogen 
verb inden en ook bevoegd zal zijn die toe-

' stemming zonder opgaaf van redenen te wei
geren. 

Art. 21. l. De Minister van Koloniën is te 
allen tijde bevoegd een Regeeringscommissaris 
en een plaatsvervangend Regeeringscommissa
ris te benoemen tot controle en toezicht op 
de handelingen der Maatschappij, verband 
houdend met de opsporing en ontginning op 
het terrein en in het algemeen met de uit
voering dezer overeenkomst. 

2. De kosten en het traktement van den 
Regeeringscommissaris en zijn plaatsvervanger 
komen voor rekening van het Gouvernement. 

3. De Maatschappij verbindt zich aan den 
R egeeringscommissaris of zijn plaatsvervanger 
all e door hem gewenschte inlichtingen te 
geven, hem inzage te verleenen van alle boe
ken, rapporten, registers en bescheiden, de 
onderneming betreffende, a lsook toegang tot 
a ll e kantoren en gebouwen, bij de Maatschap
pij in gebruik, zoomede tot het in artikel 1 
berloelde terrein. 

4. Van de in de artikelen 4 en 16 bedoelde, 
aan het Hoofd van den Dienst van den Mijn
bouw in te dienen bescheiden zal steeds, ge
lijktijdig met de toezending daarvan aan ge-
11oemd Hoofd, afschrift worden toegezonden 
aan den Regeeringsoommissaris. 

5. De vaststelling van het door de Maat
schappij aan het Gouvernement verschuldigde, 
bedoeld in artikel 5, wordt aan de goedkeu
ring van den Regeeringscommissaris onder
worpen en zal niet geacht worden definitief te 
hebben plaats gehad, alvorens deze goedkeu
ring is verkregen. 

6. De Regeeringscommissaris en zijn plaats
vervanger hebben toegang tot alle vergade
ringen van aandeelhouders en/of van commis
sarissen der Maatschappij. Voor elke verga
dering zal hun tijdig een oproeping worden 
gewnden, waarin de te behandelen onderwer
pen zijn omschreven. Alvorens tot stemming 
wordt overgegaan over eene aangelegenheid 
betreffende de opsporingen en ontginningen op 
het terrein of op welke wijze ook met deze 
overeenkomst verband houdend, wordt de R e
geeringscommissaris of bij diens afwezigheid 
zijn plaatsvervanger, uitgenoodigd en in de 
ge legenheid gesteld adviseerende stem uit te 
brengen. 

Art. 22. 1. De Maatschappij is bevoegd de 
ontginning te staken indien en zoodra zij ten 
genoegen van den Gouverneur-Generaal heeft 
aangetoond, dat uit de voortzetting van het 
bedrijf door haar geen voordeel kan worden 
behaald. 

2. In dat geval hebben zoowel het Gouver
nement a ls de Maatschappij het recht om de 
overeenkomst door eene enkele aanzegging, bij 
deurwaarde,·sexploit aan de wederpartij te be
teekenen, dadelijk te doen eindigen, in welk 
geval de overeenkomst een einde neemt op 
den datum, waarop het exploit is uitgebrach t. 

3. Behoudens het bepaalde in het vierde 
lid van dit artikel zal de Maatschappij van 
dit recht a lleen mogen gebruik maken, wan
neer zij aan al hare uit deze overeenkomst 
voor· haar voortvloeiende verplichtingen vol
ledig heeft voldaan en tevens voor de behoor
lijke nakoming daarvan en voor de betaling 
der jaarlijksohe uitkeer ingen, voor zoover deze 
nog niet mochten vaststaan, ten genoegen van 
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den Gouverneur-Generaal tot een door dezen 
vast te stellen bedrag zekerheid heeft gesteld, 
welke blijft stand houden, totdat partijen vol
ledig hebben afgerekend, zulks ter uitsluiten
de beoordeeling van den Gouverneur-Generaal. 

4. Wanneer van het recht om de overeen
komst te beëindigen nog geen gebruik is ge
maakt en inmiddels de omstandigheden zich 
dermate hebben gewijzigd, dat uit eene voort
zetting van het bedrijf voordeel kan worden 
behaald, een en ander ter uitsluitende beoor
deeling van den Gouverneur-Generaal , heeft 
laatstgenoemde het recht de voortzetting van 
het bedrijf in zijn vollen omvang binnen een 
door hem te bepalen termijn te vorderen, in 
welk geval de Maatschappij haar verkregen 
recht op beëindiging der overeenkomst ver
liest. Bijaldien de Maatschappij in gebreke 
bl.ijft aan deze vordering gevolg te geven, zal 
het Gouvernement de overeenkomst op de 
wijze bij lid 2 van dit artikel omschreven kun
nen beëindigen, onverminderd het recht van 
het Gouvernement om instede van het con
tract te beëindigen, daarvan ontbinding met 
schadevergoeding te vorderen. 

5. Totdat de overeenkomst een einde neemt, 
blijft de Maatschappij verplicht, al hetgeen 
tot haar bedrijf behoort in behoorlijken staat 
te onderhouden. 

6. Het vast recht over het contractjaar, 
waarin het contract wordt beëindigd of ont
bonden, de cijns en de jaarlijksche uitkeering, 
in artikel 3 genoemd, blijven door de Maat
schappij aan het Gouvernement verschuldigd 
en daarvan kan geene geheele of gedeeltelijke 
terugvordering plaats hebben. 

Art. 23. H et Gouvernement heeft het recht 
ontbinding dezer overeenkomst te vorderen: 

1 °. indien de Maatschappij, uitsluitend ter 
beoordeeling van den Gouverneur-Generaal, 
ophoudt te voldoen aan de in het eerste lid 
van artikel 4 der Indische Mijnwet gestelde 
vereischten. Ontbinding uit dezen hoofde wordt 
alleen dan gevorderd, wanneer de Maatschap
pij, na door het Gouvernement bij deurwaar
dersexploit van het feit, dat en de redenen, 
waarom zij niet meer voldoet aan gemelde ver
eischten, te zijn verwittigd, in gebreke blijft 
aan die vereischten te voldoen binnen een 
door het Gouvernement bij dat exploit voor 
elk geval in het bijzonder naar redelijkheid te 
stellen termijn; 

2°. indien de Maatschappij in strijd han
delt met één of meer der bepalingen van deze 
overeenkomst of van een door haar in ver
band met de door haar ondernomen ontgin
ningen na te leven algemeene verordening, 
zullende de Maatschappij , bijaldien zij nalatig 
is in de nakoming van eenige krachtens deze 
overeenkomst of bedoelde algemeene verorde
ning op haar rustende verplichting om te 
geven of te doen eerst en vooraf moeten wor
den in gebreke gesteld bij een deurwaarders
exploit, waarbij zij wordt gesommeerd, binnen 
een voor elk geval in het bijzonder te stellen 
redelijken termijn, die verplichting alsnog na 
te komen; 

3°. indien naar het oordeel van het Gou
vernement de wijze waarop het bedrijf van de 
opsporing en ontginning en de verkoop van de 
producten door de Maatschappij worden ge
Yoerd tengevolge heeft benadeeling van de 

nationale belangen of belemmering van een 
gezonde en natuurlijke ontwikkeling van han
del en nijverheid in Nederlandsch-Indië. 

Art. 24. 1. Voor zoover uit deze overeen
komst niet het tegendeel blijkt, verbinden par
tijen zich om alle geschillen, welke naar aan
leiding van deze overeenkomst of in verband 
daarmede mochten ontstaan, te onderwerpen 
aan de uitspraak van drie scheidsmannen, die 
als goede mannen naar billijkheid met inacht
neming van het in deze overeenkomst bepaal
de zullen oordeelen . 

2. Indien partijen niet binnen veertien 
dagen, nadat een harer aan de wederpartij 
heeft te kennen gegeven een geschil aan ar
bitrage te onderwerpen, omtrent de keuze der 
scheidsmannen tot overeenstemming zijn ge
komen, heeft de aanwijzing in dier voege 
plaats, dat één hunner benoemd wordt door 
het Gouvernement, één door de Maatschappij 
en één op verzoek van de meest gereede partij 
door de Arrondissementsrechtbank te 's-Gra
venhage. 

3. Wordt door een der partijen niet binnen 
dertig dagen na daartoe door de andere partij 
te zijn gesommeerd, aan deze laatste bij ge
rechtelijk beteekende akte kennis gegeven, wie 
voor haar als scheidsman zal optreden, of heb
ben één of meer der benoemde scheidsman
nen, om welke reden ook, den hun gegeven 
last niet binnen 14 dagen na hunne benoe
ming aangenomen, dan worden al de scheids
mannen op verzoek van de meest gereede 
partij door de Arrondissementsrechtbank te 
's-Gravenhage benoemd. 

4. De kosten van el ke arbitrage worden 
gedragen door de in het ongelijk gestelde 
partij, doch de scheidsmannen zijn bevoegd om 
die kosten te verdeelen, indien beide partijen 
over en weder op eenige punten in het onge
l ijk mochten worden gesteld. 

Art. 25. Alle op deze overeenkomst vallen
de kosten zijn ten laste van de Maatschappij. 

Art. 26. Partijen kiezen voor de uitvoering 
van deze overeenkomst en van al wat daarop 
betrekking heeft, a lsmede voor de gevolgen 
van ontbinding en beëindiging dezer overeen
komst, algemeen en onveranderlijk woonplaats 
ten kantore van het Hoofd van Gewestelijk 
Bestuur te Amboina. 

s. 680. 

9 D ece1nber 1933. '\VET, houdende machti
ging tot het sluiten van overeenkomsten, 
als bedoeld in artikel 5a der Indische 
Mijnwet met de te Batavia gevestigde 
N.V. ,,Petroleum Maatschappij Sadjira", 
betreffende de opsporing en ontginning 
van aardolie, enz., in twee terreinen, ge
l egen in de provincie West-Java. 

Wij '\VILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo '\Vij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is om op den voet van 
artikel 5a der Indische Mijnwet overeenkom
sten te sluiten voor de opsporing en ontgin
ning van aardolie, aardpek, aardwas en alle 
andere soorten van bitumineuze zelfstandig
heden, zoowel vaste als vloeibare en brand
bare gassen, voor zoover niet uitmakende een 
bestanddeel van een vast gesteente, dat voor 
hunne winning in zijn geheel moet worden 
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ontgonnen, mitsgaders jodium en de verbin
dingen daarvan, in twee terreinen, ge legen in 
de provincie West-Java (residentiën [afdeelin
gen l Bantam, Buitenzorg en K rawang) ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. De Gouverneur-Generaal van N e

de1·landsch-lndië, als vertegenwoordigende de 
rechtspersoon N ederlandsch-lndië, wordt ge
machtigd om, overeenkomstig de voorwaarden, 
vervat in de aan deze wet gehechte ontwerpen 
A en B, met de te Batavia gevestigde naam
looze venqootschap " Petroleum Maatschappij 
Sadjira" overeenkomsten te sluiten voor de 
opsporing en ontginning van aardolie, aard
pek, aardwas en alle andere soorten van bitu
mineuze zelfstandigheden, zoowel vaste als 
vloeibare en brandbare gassen, voor zoover 
niet uitmakende een bestanddeel van een vast 
gesteente, dat voor hunne winning in zijn ge
heel moet worden ontgonnen, mitsgaders jo
dium en de verbindingen daarvan, in twee 
terreinen, gelegen in de provincie W-est-Java 
(residentiën [afdeelingen] Bantam, Buiten
zo1·g en Krawang), wel ke terreinen zijn be
grensd als aangegeven is in artikel 1 van de 
bovengemelde, aan deze wet gehechte ont
werpen. 

2. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na dien harer afkondi 
g ing. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te ' s-Gravenhage, den 9den Decem

ber 1933. 
WILHELMINA. 

De M inister van Staat, 
Minister van K olo niën, 

H. Colijn. 
(Uitgeg . 27 December 1933.) 

ONTWERP-OVEREENKOMST A . 

Tusschen de rechtspersoon Nederlandsch
Indië, ten deze vertegenwoordigd door den 
Gouverneur-Generaal (in deze overeenkomst 
aangeduid als " het Gouvernement"), krach
tens machtiging bij de wet van den 9den De
cember 1933 (Staatsblad n°. 680) en de te 
Batavia gevestigde naamlooze vennootschap 
"Petroleum Maatschappij Sadjira", ten deze 
vertegenwoordigd door hare Directie (in deze 
overeenkomst aangeduid als " de Maatschap
pij"), is overeengekomen a ls volgt: 

Art. 1. 1. Het Gouvernement verleent krach
tens artikel 5a der Indische Mijnwet aan de 
Maatschappij - en de Maatschappij aan
vaardt bij deze - voor den tijd van veertig 
achtereenvolgende jaren, aanvangende met 
den dag van onderteekening dezer overeen
komst, met uitsluiting van anderen, het recht 
tot opsporing en ontginning van aardolie, 
aardpek, aardwas en alle andere soorten van 
bitumineuze zelfstandigheden, zoowel vaste als 
vloeibare en brandbare gassen, voor zoover 
niet uitmakende een bestanddeel van een vast 
gesteente, dat voor hunne winning in zijn ge
heel moet worden ontgonnen, alsmede van 
jodium en de verbindingen daarvan in een op 
de bij deze overeenkomst behoorende kaal't 
aangegeven, als Sadjira-Djasinga-complex aan
geduid terrein, gelegen in de provincie ·west
Java (residentiën [afdeelingen] Bantam en 
Buitenzorg) en begrensd als volgt: 

ten N ooi-clen ( achtereenvolgens van West 
naar Oost) : 

1. de astronomische parallel over den trian
gulatiepilaar Q 162; 

2. de rechte lijn verbindende de triangu
latiepil a ren Q. 162 en T . 75; 

3. de lijn in de richting astronomisch Noord 
70° Oost over den triangulatiepilaar T . 75; 

4 . de weg van Rangkasbitoeng over Tjipa
heu t en Gedong naar Sadjira; 

5. de lijn in de richting astronomisch Noord 
70° Oost over het punt gelegen op 1600 meter 
ten Noorden van den triangulatiepilaar S. 
57 · 

6. de grens tusschen de residenties Bantam 
en Buitenzorg; 

7. de astronomische parallel over den trian
gulatiepilaar T. 335; 

ten Oosten (achtereenvolgens van Noord 
naar Zuid): 

1. de astronomische meridiaan op 300 me
ter ten Oosten van den triangulatiepilaar T . 
344 · 

2.' de astronomische parallel op 600 meter 
ten Noorden van den triangulatiepilaar Q. 51; 

3. de astronomische meridiaan over den 
triangulatiepilaar P. 90; 

ten Zuiden (achtereenvolgens van Oost naar 
West): 

1. de astronomische parallel op 500 mete r 
ten Zuiden van den triangulatiepilaar S. 80 ; 

2. de grens tusschen de residenties Bantam 
en Buitenzorg; 

3. de lijn in de richting astronomisch 
Noord 70° Oost over den triangulatiepilaar 
Q. 22; 

4. de astronomische parallel op 1000 meter 
ten Zuiden van den triangulatiepi laar T. 99; 

5. de astronomische meridiaan op 540 me
ter ten Oosten van den triangulatiepilaar 
'I'. 81; 

6. de astronomische parallel over den trian
gulatiepilaar T. 98; 

7. de rechte lijn verbindende de triangu
latiepilaar T. 98 en T. 127; 

8. de lijn in de richting astronomisch Noord 
260° Oost over den triangulatiepilaar T. 127 ; 

ten W esten, (achtereenvolgens van Zuid naar 
Noord): 

1. de rechteroever van de Tjiliman; 
2. de lijn in de r ichting astronomisch Noord 

80° Oost over het punt gelegen op 625 meter 
ten Zuiden van den triangulatiepilaar T. 184 ; 

3. de astronom ische meridiaan op 1000 me-
ter ten Westen van den triangulatiepilaar Q. 
76· 

4. de lijn in de richting astronomisch Noord 
80° Oost over den triangulatiepilaar S. 33; 

5. de astronomische meridiaan over den 
triangulatiep il aar T . 134. 

2. De oppervlakte van dit terrein wordt 
voor de toepassing van dit contract geacht te 
bedragen 142 880 hectaren, behoudens even
tueele vermindering op grond van artikel 16 
dezer overeenkomst. 

Art. 2. 1. De Maatschappij zal ten aanzien 
van het in artikel 1 omschreven terrein, voor 
zoover uit deze overeenkomst niet het tegen
deel blijkt, tegenover het Gouvernement de
zelfde rechten en verplichtingen hebben als 
ware zij houdster eener op den dag van tot-
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standkoming dezer overeenkomst verleende 
concessie op den voet der Indische Mijnwet. 

2. Met afwijking van het vorenstaande zal 
rle M aatschappij gedurende de eerste vijf ja
l'en vanaf de totstandkoming der overeen
kom t, in stede van het in het tweede lid van 
artikel 35 , sub a, der Indische Mijnwet be
doelde vast recht, jaarlijks bij vooru itbetaling 
hebben te vol doen een vast recht, evenredig 
aan de oppervl a kte van het terl'ein, ten be
drage van f 0.02½ per hectare. 

3. Binnen den tijd van vij f jaren na de 
totstandkoming van deze overeenkomst zal de 
Maatschappij ten genoeg-en van het Hoofd van 
rlen Dienst van den Mijnbouw moeten indie-
11en een plattegrondteekening als vereischt in 
a ,·tikel 30, sub 1 ten 2de dan wel 30 sub 2 der 
Mijnordonnantie 1930. 

4. Binnen den tijd van twee jaar na a floop 
van den in het vorig lid genoemden termijn 
van vijf jaren zal de Maatschappij het terrein 
moeten a fbakenen door plaatsing van goed ge
fundeerde steenen of ijzeren merkteekens op 
de hoekpunten en op de punten, bedoeld in 
artikel 30 sub 1 ten 2de, der Mijnordonnantie 
1930. Op deze merkteekens moet op tenminste 
1 ½ meter boven den beganen grond het op
schrift " 5a Sa . Dj." zijn aangebracht. Op 
rlaartoe door het H oofd van den Di enst van 
rlen Mijnbouw gedar>e aanzegging moeten bin
nen den tijd, op de wijze en op de pl aatsen 
voor elk geval aangegeven, ter nadere aan
duiding van . de g renzen van het tel'rein merk
teekens ook op andere punten worden aange
bracht. 

5. Indien de in het vorig lid bedoelde merk
teekens niet tij dig worden aangebracht of niet 
in behoorlijken staat worden onderhouden, ter 
beoordeeling van het Hoofd van Gewestelijk 
Bestuur, is dit bevoegd op kosten en risico 
van de Maatschappij de merkteeken te doen 
plaatsen of onderhouden. 

Art. 3. 1. Boven en behalve hetgeen de 
M aatschappij op grond van artikel 2 lid 1 en 
2 is verschuldigd, betaalt zij aan het Gouver
nement jaarl ijks een aandeel in de netto-op
brengst van de ten vorigen jare u it het terrein 
verkregen producten en zulks op den volgen
den voet. 

Zoolang de netto-opbrengst n iet meer be
draagt dan vijf en twintig percent van het 
kapitaal, al s in het 5de lid van dit artikel 
nader omschreven en verm inderd met de bij 
lid 7 bepaalde, over voorafgaande jaren toe
gepaste a fschrij vingen , ontvangt het Gouver
nem~nt van die netto-opbrengst twee tw int ig
ste deelen. 

B edraagt de netto-opbrengst m eer dan vijf 
en tw intig percent van evenbedoeld kapitaal , 
,fan ontvangt het Gouvernement: 

van de eerste 26 pct. twee tw int igste clee len; 
van het meerdere tot en met 35 pct. drie 

tw intigste deel en; 
van het meerde re tot en met 45 pct. vier 

twintigste deelen ; 
van het meerdere tot en met 55 pct. vijf 

twintigste deel en; 
van het meerdere boven 55 pct. zes twintig

ste deel en; 
alles behoudens deze beperking, dat het aan 

het Gouvernement uit dezen hoofde uit te 
kee rcn bedrn g nooit mee r zal beloopen dan 

twintig percent de r geheele netto-opbrengst. 
2. Onder netto-opbrengst van het product 

wordt verstaan de onafhankelijk van de door 
de Maatschappij verkregen bedrij fsresultaten 
ingevolge artikel 36 der Indische Mijnwet 
vastgestelde bruto-opbrengst, verminderd met 
de in het derde en in' het vierde l id van dit 
artikel bedoelde ontginningskosten en een 
volgens het zevende lid bepaalde af chrijving, 
behoudens het bepaalde bij artikel 5, lid 2. 

3. Als ontginningskosten worden in aan
merking gebrach t: 

a. a ll e uitgaven wegens werkzaamheden op 
het terrein of elders verricht voor het geolo
gisch onderzoek en de opmeting van het ter
re in , zoomede voor het boren, verdiepen, 
schoonm aken en onderhouden der putten ; 

b. alle uitgaven wegens werkzaamheden op 
het ten e in verricht voor de onttrekking van 
aardolie en gassen aan de putten, voor de 
voorloopige reiniging der aardolie (waaronder 
ook is begrepen het onttrekken van water aan 
emul sie) en voor de verzamel ing der p roduc
ten, tot aan de plaats waar de metingen ter 
bepaling van de bruto-opbrengst worden ver
richt· 

, • • 

0

de directe uitgaven voo1· de aanschaffing 
en het vervoer naar het terrein va n alle voo,· 
de sub a en b omschreven doeleinden aange
wende werktuigen , gereedschappen, m ateria
len, brandstoffen en andere benoodigdheden ; 

d. de uitgaven voor werving en aanvoer 
van werkli eden bij de opsporing en ontginning 
te werk gesteld; 

P. de uitgaven voor onderhoud, vernieuwing 
en wijz ig ing van de gebouwen op het terrein 
voor de sub a en b bedoelde werkzaamheden 
benoodigd, voor zoover hiervoor geen huur 
wordt verkregen; 

/. de uitgaven voor het onderhoud van 
land- en waterwegen en transportbanen , be
nevens vaartuigen voor zoover di enende ten 
behoeve van de opsporing en ontginning ; 

g. de uitgaven voor le iding en beheer van 
de opsporing en ontginning voor zoove,· op 
het terrein uitgeoefend; 

h.. een evenredig gedeel te der exploitatie
kosten, waaronder een billijk te berekenen 
percentage der kapitaalswaarde voor het mede
gebruik van de inr ichtingen voor a lgemeene 
diensten de r onderneming, alsmede van in
r ichtingen op andere terre inen van de M aat
schappij , welke voor het terrein eveneens aan
gewend worden ; 

i. een in overleg met het Hoofd van den 
Dienst van den Mijnbouw vast te stellen even
red ig aandeel in de a lgemeene onkosten der 
Maatschappij, berekend naar de verhouding 
van cl voor opsporing en ontginning eene r
zijds en afvoer en verwerking anderzijds wer
kelij k gemaakte berh-ijfskosten ; 

j. zeven percen t rente over het in het vijfde 
lid van di t artikel bedoelde ka pi taal , nadat 
di t is verm inderd met de overeenkomstig lid 7 
over voorafgaande ja ren toegepaste afschr ij 
vingen . 

4. In overleg en in overeenstemming met 
het Gouvernement kunnen , naar gel ang van 
de behoefte of de noodzakelijkhe id , door de 
M aatschappij ook andere ontginningskosten 
dan d ie, genoemd in li d 3, in aanmerking 
worden gebrncht. 
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5. Onder "Kapitaal", als in de vorenstaan
de leden van dit artikel bedoeld, wordt ver
staan, berekend per 31 December van het 
exploitatiejaar: 

a. het bedrag der kosten van oprichting, 
met inbegrip van de kosten voor het verkrij
gen van de beschikking· over den benoodigden 
bovengrond, van de permanente gebouwen op 
het terrein voor de sub a en b van lid 3 van 
dit artikel bedoelde werkzaamheden benoo
digd; 

b. de kosten van de permanente inrichtin
gen voor den opslag en het vervoer van vloei
bare en gasvormige producten, tot aan de 
plaats, waar de metingen ter bepaling van 
de bruto-opbrengst worden verricht, benevens 
de kosten van land- en spoorwegen met bijbe
hoorend rollend materieel en vaartuigen voor 
zoover aangewend voor de opsporing en ont
ginning; 

c. de kosten van woningen, magazijnen, 
hospitalen, sociëteiten, pakhuizen, werkplaat
sen, electrische centrales met leidingnetten, 
andere installaties en inrichtingen met de 
hierbij behoorende machinerieën en inventa
rissen, waaronder begrepen inrichtingen voor 
de aanwending van gassen ten behoeve van 
de ontginning en voor de onttrekking van 
water aan emulsie met uitzondering van boor
installaties, alles voor zoover deze voor de 
sub a en b van het derde lid van dit artikel 
bedoelde werkzaamheden in gebruik zijn; 

d. de boehvaarde van de magazijnsgoede
ren, voor zoover deze geacht kunnen worden 
dienst te zullen doen voor het opsporings- en 
ontginningsbedrijf op het terrein. 

6. In overleg en in overeenstemming met. 
het Gouvernement kunnen, naar gelang van 
de behoefte of de noodzakelijkheid, tot Kapi
taal, als bedoeld in het eerste lid van dit 
artikel , ook andere kosten dan die, genoemd 
in lid 5 worden gerekend. 

7. De jaarlijksche afschrijving, bedoeld in 
lid 2, bedraagt 10 pct. van de aanschaffings
waarde op 31 December van het exploitatie
jaa1· van het sub a, b en c van het vijfde lid 
van dit artikel omschreven permanente be
zit zoolang deze bezittingen nog niet ten 
volte zijn afgeschreven. Deze afschrijving 
wordt eventueel vermeerderd met de restant
waarde van bezittingen, die door welke oor
zaak ook, niet meer tot het bedoelde perma
nente bezit behooren. In overleg en in over
eenstemming met het Gouvernement kunnen 
ook andere afschrijvingen en andere afschrij
vingspercentages dan in dit artikel genoemd, 
worden toegelaten. 

8. Het kapitaal zal worden aangewezen 
door een jaarlijks per 31 December van het 
afgeloopen jaar op de wijze, a ls in het vol
gende artikel nader is omschreven, op te ma
ken balans. 

Art. 4. 1. De Maatschappij verbindt zich 
va11 haar bedrijf voor zoover betreft de bij 
deze overeenkomst bedoelde opsporingen en 
ontginningen, in Nederlandsch-Indië te zu llen 
voeren een afzonderlijke boekhouding, vol
doende aan de eischen van goed koopmans
gebruik. 

2. Deze boekhouding wordt jaarlijks per 31 
December afgesloten met opmaking daaruit 
van een balans en winst- en verliesrekening. 

Uit alle door de Maatschappij gedane mt
gaven worden de ontginningskosten, als be
doeld in a1-tikel 3, lid 3 en lid 4, afgewnderd 
en ten laste van de winst- en verliesrekening 
gebracht. De overige uitgaven worden in de 
balans opgenomen. 

3. De Maatschappij is verplicht jaarlijks vóór 
1 Juli een afschrift van de in het vorige lid 
bedoelde balans en winst- en verliesrekening 
aan het Hoofd van den Dien t van den Mijn
bouw in te dienen, vergezeld van eene uit de 
bovengenoemde boekhouding afgeleide gespe
cificeerde opgave van de ontginningskosten, 
van de kapitaalsuitgaven en van de in artikel 
3, lid 7, genoemde afschrijvingen. 

4. Indien de in het derde lid bedoelde be
scheiden op 1 J uli nog niet bij het Hoofd van 
den Dienst van den Mijnbouw zijn ingediend 
stelt de Maatschappij gemeld Diensthoofd in 
taat om deze op kosten der Maatschappij op 

te maken; in den aldus opgemaakten vorm 
zt1llen zij voor de Maatschappij verbindend 
Zijn . 

5. Aan het Hoofd van den Dienst van den 
Mijnbouw en de door dezen aan te wijzen 
ambtenaren moet op hun verlangen te allen 
tijde inzage worden gegeven van voormelde 
boekhouding en de daarbij behoorende ge
gevens, benevens van de boekhouding, waar
uit deze zijn afgeleid. Zij zijn verplicht tot 
geheimhouding va11 de huu aldu verstrekte 
gegevens en zullen daarvan geen verder ge
bruik mogen maken dan voor de vaststelling 
van hetgeen aan het Gouvernement toekomt. 
De verplichting tot geheimhouding laat on
verkort de verplichting van genoemde ambte
naren om van de hun bij het onderwek be
kend geworden strafbare feiten aangifte te 
doen bij de ambtenaren van Justitie. 

Art. 5. 1. Na ontvangst van de in artikel 
4 lid 3 bedoelde bescheiden, onderscheiden
lijk na opmaking daarvan overeenkomstig het 
vierde lid van dat artikel, zendt het Hoofd 
van den Dienst van den Mijnbouw aan de 
Maatschappij hetzij een definitieve, hetzij, in
dien zulks door omstandigheden geboden is, 
een voorloopige afrekening betreffende het
geen de Maatschappij ingevolge het eerste lid 
van artikel 3 aan het Gouvernement is ver
schuldigd. 

2. Indien deze afrekening aantoont, dat het 
totaal der af te trekken kosten en afschrijvin
gen het bedrag der ingevolge artikel 36 der 
Indische Mijnwet vastgestelde bruto-opbrengst 
overtreft, wordt dit verschil van de in het 
volgend jaar, c.q. in volgende jaren verkre
gen bruto-opbrengst( en) mede afgetrokken. 

3. Indien de Maatschappij ten genoegen 
van het Hoofd van den Dienst van den Mijn
bouw aannemelijk maakt, door omstandighe
den onafhankelijk van haren wil niet in staat 
te zijn vóór 1 Juli de in artikel 4, lid 3, be
doelde bescheiden te verstrekken, dient zij 
vóór dien datum een voorloopige opgave in 
van de ontginningskosten, van de kapitaals
uitgaven en van de in arti kel 3, lid 7, ge
noemde afschrijvingen. 

4. Heeft de opgestelde afrekening een 
voorloopig karakter gedragen, dan wordt zij 
zoo spoedig mogelijk gevolgd door een defi 
nitieve afrekening. 

5. Het volgens de voorloopige afrekening 
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eventu el door de Maatschappij te veel be
taalde wordt aanstonds terugbetaald, vermeer-
derd met een rente van 6 pct. 's jaars, ge
rekend van den datum yan storting tot den 
rlag der betaalbaarstelling. Het mogelijk te 
min betaalde moet binnen één maand na de 
dagteekening der definitieve afrekening wor
den aangezuiverd . 

Art. 6. 1. De Maatschappij verbindt zich 
om van het tijdstip af dat delf toffen worden 
gewonnen, productieregisters overeenkomstig 
de door het Hoofd van den Dienst van den 
Mijnbouw vast te stellen modellen regelmatig 
aan te houden en te bewaren op de in overleg 
met genoemd diensthoofd aangewezen plaatsen. 

2. In deze productieregisters zal de Maat
schappij - tenzij genoemd diensthoofd toege
staan heeft, dat de boekingen anders gesch ie
den - eenmaal 's weeks, volledig volgens 
maat, gewicht of getal boeken: 

a. hoeveel producten gedurende het tijdvak 
waarop de boeking betrekking heeft, zijn ver
kl'egen; 

b . hoeveel van de sub a genoemde produc
ten dadelijk verhandelbaar waren in den zin 
van artikel 165 der M ijnordonnantie 1930 ; 

c. hoeveel producten overigens gedurende 
het tijdvak, waarop de boeking betrekking 
heeft , verhandelbaar zijn geworden in den 
zin van het onder b genoemde artikel; 

3. Indien gedurnnde een ig tijdvak geen pro
ducten, als bedoeld sub a, b of c, zijn verkre
gen of verhandelbaar geworden, moeten de 
betrekkelijke kolommen der reg iste rs worden 
ingevuld met "nihil". 

4. De Maatschappij verb ind t zich om van 
het in lid 1 genoemde tijdstip af, volgens door 
het Hoofd van den Dienst van den Mijnbouw 
vast te stellen modellen, de navolgende op
gaven te verstrekken: 

a. maandelijks de ui t eiken put verkregen 
bruto productie, zoomede de voor eigen ge
bruik aangewende en de ten verkoop dan wel 
voor bereiding en verwerking afgevoerde hoe
veelheden ; 

b. maandelijks, indien de Maatschappij 
tevens bereidster en verwerkster is van het 
ruwe product, de in de verwerkingsinrichtin
gen verwerkte hoeveelheden en de hoeveelheid 
àer daaruit verkregen producten; 

c. jaarlijks, de gegevens onder a en b be
doeld, benevens de gemiddelde sterkte van het 
per dag te we,·k gestelde personeel, over het 
afgeloopen kal enderjaar. 

Deze opgaven moeten verzonden worden, 
voor zoover betreft die sub a en b genoemd, 
veertien dagen na afloop van de maand en 
die sub c genoemd zes weken na afloop van 
het jaar waarnp zij betrekking hebben. 

5. De' Maatschappij is bovendien verplicht 
telkens aan het Hoofd van den Dienst van 
den Mijnbouw mededeel ing te doen van de 
plaats, waar een boring za l worden aangezet 
en van het tijd tip, waarnp zulks zal geschie
den, zoomede van het aanboren van olie, gas 
of zoetwater en de daarbij aangetroffen hoe
veelheden. 

Ali. 7. Aan het Hoofd van den Dienst vau 
den Mij nbouw moeten na ommekomst van elk 
half kalenderj aar volled ig en naar waarheid 
ingevulde en onderteekende productiestaten 
volgens het door genoemd diensthoofd in over-

leg met de Maatschappij vast te stellen mo
del in duplo worden ingediend betreffende de 
resultaten der opsporing en ontginning in het 
afgeloopen tijdva k. Deze productiestaten, waar
in volledig en naar waarheid de gedurende 
het afgeloopen halve kalenderjaar volgens de 
productieregisters verkregen delfstoffen naar 
maat, gewicht of getal worden opgegeven en 
op gelijke wijze wordt vermeld hoeveel pro
ducten verhandelbaar waren in den zin van 
artikel 165 der Mijnordonnantie 1930, moeten 
vóór 1 Maart en vóór 1 September van elk 
jaar aan meergenoemd diensthoofd ingediend 
zijn. Is in eenig jaar geen productie verkre
gen, dan kan met indiening eener ondertee
kende desbetreffende verklaring worden vol
staan. Indien een of meer kolommen van de 
staten niet ingevuld kunnen worden, moeten 
de redenen daarvan in de staten worden ver
meld. Naast de verplichte opgaven kunnen 
ook opgaven worden verstrekt betreffende de 
handelswaarde en kosten, bedoeld in artikel 
36 der Indi che Mijnwet. 

Art. 8. 1. Wanneer bij het bedrijf analysen 
van · de gewonnen delfstoffen en/of de daaruit 
verkregen prnducten worden gemaakt, zal de 
Maatschappij de resultaten dier analysen 
(proefdistillaties, enz. ) volledig en naar waar
heid doen aanteekenen in registers. 

2. De aanteekeningen moeten naar tijds
orde telkens binnen één week na het maken 
van elke analy e in die registers ingeschreven 
en onderteekend worden door de pe,11onen, die 
de analysen hebben verricht. 

Art. 9. 1. Door het Hoofd van den Dienst 
van den Mijnbouw wordt aan de hand van de 
volgens artikel 7 ingediende productiestaten 
een taxatie van de belastbare handelswaarde 
der in het afgeloopen kalenderjaar verkregen 
verhandelbare producten opgemaakt. Deze 
taxatie wordt ter raadpleging toegezonden 
aan de Maatschappij, die verplicht is, daar
voor een gedagteekend ontvangbewijs af te 
geven. 

2. Indien de Maatschappij zich niet met 
de haar door het Hoofd van den Dienst van 
den Mijnbouw ter kennisneming toegezonden 
taxatie kan vereenigen, doet zij daarvan 
schriftelijk mededeeling onder opgave der re
denen. 

3. Desgewenscht vermeldt de Maatschappij 
haar eigen taxatie, welke door haar kan wor
den toegelicht. In de plaats van die taxatie 
kan zij, onder overlegging van bescheiden om 
de juistheid daarvan aan te toonen, de werke
lijke opbrengst der hoeveelheid belastbare 
producten en het werkelijk bedrag der af te 
trekken kosten opgeven. Deze opgave - zoo 
noodig gewijzigd naar aanleiding van bevin
dingen bij een onderzoek der boeken - zal 
in dat geval als grondslag voor de bereke
ning van het aan cijns verschuldigd bedrag 
worden genomen, tenzij het Hoofd van den 
Dienst van den Mijnbouw van oordeel is, dat 
daartegen bezwaren bestaan. Zijne a fw ij kende 
bes! issing zal dat Hoofd a lsdan met redenen 
omkleeden. 

Art. 10. Het Hoofd van den Dienst van 
den Mijnbouw kan, behoudens beroep op den 
Gouverneur-Generaal overeenkomstig het be
paalde in artikel 172 der M ij nordonnantie 
1930, het aan cijns te betalen bedrag bij ra-
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ming, zoo noodig na een plaatselijk terzake 
ingesteld onderzoek vaststellen, wanneer: 

1 °. productieregisters niet zijn aangehou
den, dan wel door schuld of nalatigheid zijn 
verloren geraakt; 

2°. productiestaten niet tijdig zijn inge
diend; 

3°. door het H oofd van den D ienst van den 
M ijnbouw ter verbetering of aanvulling te
ruggezonden exemplaren van de productie
taten niet weder ingediend of daaromtrent 

gevraagde inlichtingen niet verstrekt worden, 
binnen den door genoemd diensthoofd voor 
elk bijzonder geval te bepalen termij n; 

4 °. ter raadpleging toegezonden taxaties 
niet binnen den gestelden termijn worden te
rnggezonden; 

5°. een door het Hoofd van den Dienst van 
den M ijnbouw ter zake van den cijns bevolen 
onderzoek wordt belet. 

Bij plaatselijk ter zake ingesteld onderzoek 
komen de dadelijk na vaststelling invorder
bare kosten ten laste van de Maatschappij . 

Art. 11. De door of vanwege de M aat
schappij met de plaatselijke leiding der werk
zaamheden op het terrein belaste persoon moet 
worden voorzien van een schriftelijke aanstel
ling, welke telkens desgevraagd aan de be
stuurs- en de met het toezicht belaste ambte
naren moet worden vertoond . 

Art. 12. , 1/anneer ten behoeve van de op
sporing of de ontginning moet worden be
schikt over grond, gelegen binnen het gebied 
van 's La nds bosschen, welke onder geregeld 
beheer staan, moet de Maatschappij toelaten, 
dat door het Hoofd van Gewestelijk Bestuur, 
in overleg met haar en behoudens de rechten 
van derden, desvereischt en zonder de uitoefe
ning van het bedrij f te belemmeren, bijzondere 
voorzieningen worden getroffen omtrent den 
aan leg of de verbetering van de in die bos
schen vallende en ten behoeve van de opspo
ring of ontginning benoodigde niet-permanen
te wegen, de openstelling van die wegen voor 
het publ iek verkeer, de instandlating der in 
die wegen aangebrachte werken nadat niet 
langer over den grond behoeft te worden be
sch ikt, zoomede omtrent de plaatsing op den 
grond van voor het bedrij f onmisbare tijdelijke 
gebouwen en inrichtingen. De voor de op-
richting van die tijdelijke gebouwen noodige 
g rond zal niet in gebruik mogen worden ge
nomen zonder vooraf door of vanwege de 
Maatschappij omheind te zijn en zal geduren
de het gebruik omheind gehouden moeten 
worden, een en ander ten genoegen va n het 
betrokken Hoofd van Plaatselijk Bestuur. 

Art. 13. l. De betalingen van de krachtens 
artikel 2 verschuldigde bedragen aan vast 
recht en cijns zullen geschieden door storting 
in 's Lands kas te Batav ia. 

2. De betaling van het in a rtikel 3 be
doelde aandeel van het Gouvernement in de 
netto-opbrengst geschiedt eveneens door stor
t ing van het verschu ld igde bedrag in 's Lands 
kas te Batav ia en wel u iterlijk op den laat
sten dag der derde maand, volgende op die, 
waar in dit aandeel, hetzij voorloopig, hetzij 
definitie f zal zijn vastgesteld. 

3. Onverminderd het recht van het Gouver
nement om wegens wanbetaling ontbinding 
van deze overeenkomst te vorderen, zal de 

M aatschappij bij niet-voldoening van het aan
deel van het Gouvernement in de netto
opbrengst binnen den daartoe gestelden ter
mijn , eene boete verbeuren van één ten hon
derd van het door ·haar verschuldigde voor 
lke maand achterstand, zu ll ende een gedeel te 

eener maand voor eene volle maand worden 
gerekend. 

Art. 14. l. H et Gouvernement heeft het 
recht te vorderen, dat de cijns en de jaarlij k
sche uitkeering, in artikel 3 bedoeld, in na
tura zullen worden voldaan, hetzij geheel of 
gedeeltelijk in den vorm van rnwe olie dan 
wel geheel of gedeeltelijk in dien van eind
producten, verkregen bij verwerking in de in
richtingen der Maatschappij . Het Gouverne
ment verbindt zich om het op deze wijze te 
zijner besch ikking komende ruwe of bewerkte 
product uitsluitend te doen strekken ter voor
ziening in zijn eigen behoeften, waaronde r be
grepen die van publiekrechtel ij ke lichamen als 
provinciën, gemeenten, enz. 

2. De ingevolge de vorige alinea door de 
Maatschappij te leveren hoeveelheid wordt 
als volgt vastgesteld: 

a. 4 pct. van de productie als aequivalent 
voor den cijns ; 

b. daarnevens 4 pct. van de productie naar 
reden van elk ingevolge de afrekening, be
doeld in het eerste lid van artikel 5, verschul
digd twintigste deel van de netto-opbrengst, 
dat de Maatschappij aan het Gouvernement 
heeft te betalen op grond van het bepaalde in 
het eerste lid van artikel 3. 

3. De wensch tot ontvangst van de in het 
eerste lid bedoelde ruwe olie en/of producten, 
onder opgave van soort, hoeveelheid en kwa
li te it , welke niet zal a fwijken van die, welke 
de maatschappij in haar norm aal bedrij f ver
vaardigt, wordt ten minste dri e maanden te 
voren aan de M aatschappij medegedeeld. I n
dien op dat tijdstip de ruwe ol ie of de produc
ten waarop de cijnsberekening en de afreke
ning betrekking hebben n iet meer beschikbaar 
zijn, is de Maatschappij gehouden, daarvoor 
andere gelijkwaard ige ruwe olie en/of produc
ten in de plaats te stell en. 

4. De a fl evering van de door het Gouver
nement gewenschte ruwe olie en/of producten 
geschiedt uit een der inricht ingen der Maat
schappij ter keuze van het Gouvernement met 
dien verstande, dat alle kosten van vervoer 
en/of verwerking van ruwe olie vanaf de 
plaats, waar de bruto-opbrengst op den voet 
der Indische Mijnwet wordt vastgesteld wor
den vergoed op de wijze, als aangegeven in 
het tweede en derde I iel van artikel 36 dier 
wet. 

Art. 15. Wanneer het Gouvernement rechts
kundi gen bijstand moet inroepen voor het 
innen van eene uit deze overeenkomst voort
vloeiende vordering op de Maatschappij en 
in het geding de winnende partij is, zullen de 
practizijnskosten door de M aatschappij wor
den gedragen, ook voor zoover deze kosten 
niet reeds uit kracht van de rechter lijke uit
spraak op de M aatschappij kunnen worden 
verhaald. Ook voor het geval de vordering 
buiten proces moch t kunnen worden geïnd, 
zullen de daarvoor verschuldigde practizijps
kosten ten laste van de Maatsch appij komen. 

Art. 16. 1. De Maatschappij i bevoegd ge-



825 9 DECEMBER lS. 680) 1933 

deelten van het in de eerste a li nea van ar
tikel 1 bedoelde terrein voor den afloop van 
den aldaar bepaalden termijn, wederom ter 
beschikking van het Gouvernement te stellen, 
mits afstand doende van alle rechten, terzake 
van die gedeelten voor haar uit deze overeen
komst voortvloeiende en onder overlegging 
van a lle verkregen gegevens betreffende het 
prijs te geven gedeelte. 

2. Het voornemen daartoe zal moeten blij
ken uit een bij het Hoofd van den Dienst van 
den Mijnbouw in te dienen schriftelijke ver
klaring van de Maatschappij , bevattende de 
grensomschrijving van het te behouden en van 
het prijs te geven gedeelte, eene opgave van 
de zich binnen het prijs te geven gedeelte 
bevindende werken en bezittingen , en verder 
zoodanige gegevens als noodig zijn om den 
omvang en de gevolgen .der prijsgeving te 
kunnen beoordeelen. 

3. H et Gouvernement is bevoegd in de 
voorgestelde begrenzing van het te behouden 
gedeelte zoodanige wijziging te vorderen als 
de Gouverneur-Generaal in het belang van 
een doelmatige begrenzing of van een behoor
lijke ontginning noodig zal oordeelen. 

4. Nadat ten aanzien van de begrenzing 
a lsmede van het oppervlak van het te behou
den gedeelte van het terrein en van al het
geen verder ter zake regeling mocht behoeven 
tusschen partijen overeenstemming zal zijn 
verkregen, zal een en a nder worden va tge
steld bij suppletoire overeenkomst. 

5. Bij totstandkoming van zoodanige over
eenkomst zal het vast recht, verschuldigd in
gevolge de Indische Mijnwet dan wel op grond 
van het tweede lid van artikel 2 van dit con• 
tract, over het prijs te geven teneingedeelte 
slechts verschuldigd zijn tot het eind van het 
contractjaar, waarin voor dat gedeelte een 
verklaring, a ls in het tweede lid van dit 
artikel bedoeld, voldoende aan de gestelde 
vereischten, bij het Hoofd van den Dienst van 
den Mijnbouw zal zijn ingekomen. 

6. Zoolang de vorenbedoelde suppletoire 
overeenkomst niet tot stand is gekomen, wordt 
de Maatschappij van hare verplichtingen tot 
betal ing van het bedongen vast recht niet ont
heven, doch hetgeen in verband met de prijs
geving naderhand mocht blijken te veel te 
zijn betaald, wordt bij de eerstvolgende stor
t ing of stortingen met de Maatschappij zon
der rentevergoeding verrekend. 

Art. 17. 1. De Maatschappij verbindt zich 
de opsporing en ontginning, waartoe haar bij 
artikel 1 het 1·echt is verleend, zelf ter hand 
te nemen en die opsporing en ontginning met 
zoodanigen spoed, op zoodanige schaal en met 
zoodanige hulpmiddelen voort te zetten, als 
rndelijkerwijze kan worden gevorderd in ver
band met den algemeenen handelstoestand en 
in het bijzonder met den stand det· markt van 
petroleum en aanverwante producten en ge
heel afgescheiden van het meerdere of mindere 
voordeel, eventueel voor de Maatschappij uit 
de ontginning van andere terreinen voort
vloeiende. 

De Maatschappij verbindt zich mede, om de 
o psporing en ontginning op zoodanige wijze 
te doen plaats hebben, dat daarbij niet meer 
aan delfstoffen verloren gaat dan rede! ijker
wijze bij een technisch goed gevoerd bedrijf 

als onvermijdelijk moet worden beschouwd. 
2. Met de opsporing moet binnen den tijd 

van één jaar na de totstandkoming van deze 
overeenkomst een aanvang zijn gemaakt. 

3. Vóór het einde van het derde jaar zal 
de Maatsch appij ten minste één exploratie
boring aanzetten en regelmatig voortzetten, 
zoolang zulks om technische redenen en inge
volge de daarbij verkregen resultaten gewet
tigd is. Bij mislukking dezer boring als gevolg 
van technische oorzaken zal dadelijk een twee
de boring worden aangezet. 

4. De beslissing of tijdig met het onderzoek 
een aanvang is gemaakt en de boring of bo
ringen t ij dig zijn aangezet en met.~oQrtvarend
heid worden voortgezet, berust b1J het Hoofd 
van den Dienst van den Mijnbouw . 

5. Voor den aanleg van waterbouwkundige 
werken ten behoeve van de scheepvaart, a ls 
daar zijn: havenwerken, kaden, dammen, pie
ren, steigers, lo - en laadhoofd~!"• uitdiepin
gen, brugverbindingen en dergehJke, zoomede 
voer den aanleg van land- en waterwegen, met 
inbegrip van spoorwegen , van opslagplaatsen 
van olie en van werken op luchtverkeersge
bied is goedkeuring van of namens den Gou
vern~ur-Generaal noodig. Aan zoodanige goed
keuring kunnen door of namens den Gouver
neur-Generaal bepaalde voorwaarden worden 
verbonden. 

Art. 18. 1. De Maatschappij verbindt zich 
ten minste drie vierden van het aantal, zoo
wel van de leidende als van de ondergeschik
te, ieder afzonderlijk genomen, bij de directe 
of indirecte uitvoering der werkzaamheden ge
bezigde arbeid ki-achten uit Nederlandsche 
onderd~nen te doen bestaan, en deze niet in 
mindere betrekkingen of op lagere voorwaar
den dan vreemdelingen te werk te stellen. 

2. Van deze bepaling kan in bij zondere 
gevallen wat betreft het aantal met goedkeu
ring van het Gouvernement, worden afgewe
ken. 

Art. 19. De Maatschappij verbindt zich om 
alle inlichtingen te verstrekken, welke door 
het Hoofd van den Dienst van den Mijnbouw 
noodig worden geacht voor het beoordeel en 
of de voorschriften van de Indische Mijnwet, 
van de Mijnordonnantie 1930, van andere al
gemeene verordeningen dan wel van de be
palingen van deze overeenkomst zijn nage
leefd. 

Art. 20. De rechten en verplichtingen, uit 
deze overeenkomst voortvloeiende, mogen noch 
in hun geheel noch gedeel telijk worden over
gedragen dan met voorafgaande toestemming 
van het Gouvernement, dat aan het verleenen 
daarvan bijzondere voorwaarden zal mogen 
verbinden en ook bevoegd zal zijn die toestem
ming zonder opgaaf van redenen te weigeren. 

Art. 21. 1. De l\'laatschappij is bevoegd de 
ontginning te staken indien en zoodra zij ten 
genoegen van den Gouverneur-Generaal heeft 
aangetoond, dat uit de voortzetting van het 
bedrij f door haar geen voordeel kan worden 
behaald. 

2. In dat geval hebben zoowel het Gouver
nement als de Maatschappij het recht om de 
overeenkomst door eene enkele aanzegging, bij 
deurwaardersexploit, aan de wederpartij te be
teekenen, dadelijk te doen eindigen, in welk 
geval de overeenko111st een ei nde neemt op 
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den datum, waarop het exploit is uitgebracht. 
3. B ehoudens het bepaalde in het vierde lid 

van dit artikel zal de Maatschappij van di t 
rncht all een mogen gebruik ma ken, wanneer 
zij aan a I hare uit deze overeenkomst voor 
haar voortvloe iende verplichtingen volledig 
heeft vol daan en tevens voor de behoorlijke 
nakom ing daarvan en voor de betaling der 
jaarlijksche uitkeeringen, voor zoover deze nog 
niet mochten vaststaan, ten genoegen van den 
Gouverneur-Generaal tot een door dezen vast 
te stell en bedrag zekerheid heeft gesteld, 
welke blijft stand houden, totdat partijen vol
ledig hebben afgerekend, zulks ter uitslu iten
de beoordeeli ng van den Gouverneur-Generaal. 

4. W anneer van het recht om de overeen
komst te beëindigen nog geen gebruik is ge
maakt en inmiddels de omstandigheden zich 
dermate hebben gewijzigd, dat uit eene voort
zett ing van het bedrijf voordeel kan worden 
behaald, een en ander ter uitsluitende beoor
deel ing van den Gouverneur-Generaal , heeft 
laatstgenoemde het recht de voortzetting van 
het bedrijf in zijn vollen omvang binnen een 
door hem te bepalen termijn te vorderen, in 
welk geval de M aatschappij haar verkregen 
,·echt op beëindig ing der · overeenkomst ver
liest. Bijaldien de Maatschappij in gebreke 
blijft aan deze vorder ing gevolg te geven, zal 
het Gouvernement de overeenkomst op de 
wijze bij lid 2 van dit artikel omschreven kun
nen beëindigen, onverminderd het recht van 
het Gouvernement om instede van het contract 
te beëindigen, daarvan ontbinding met schade
vergoeding te vorderen. 

5. Totdat de overeenkom t een e inde neemt, 
bl ijft de M aatschappij verpl icht, a l hetgeen 
tot haar bedrijf behoort in behoorlijken staat 
te onderhouden. 

6. H et vast recht over het contractjaar, 
waar in het contract wordt beëindigd of ont
bonden, de cij ns en de jaarl ijksche uitkeering, 
in artikel 3 genoemd, blijven door de Maat
schappij aan het Gouvernement verschuldi gd 
en daarvan kan geene geheele of gedeeltelijke 
tenigvordering plaats hebben. 

Art. 22. H et Gouvernement heeft het recht 
ontbinding dezer overeenkomst te vorderen: 

1 °. indi en de Maatschappij, uitsluitend ter 
beoordeel ing van den Gouverneur-Generaal , 
ophoudt te voldoen aan de in het eerste lid 
van artikel 4 der Indische Mij nwet gestelde 
vereischten. Ontbinding uit dezen hoofde wordt 
alleen dan gevorderd, wanneer de Maatschap
pij, na door het Gouvernement bij deurwaar
dersexplo it van het fe it, dat en de redenen, 
waarom zij niet meer voldoet aan gemelde 
vereischten, te zijn verwitti gd, in gebreke 
bl ij ft aan die vereischten te voldoen binnen 
een door het Gouvernement bij dat ex ploit 
voor elk geval in het bijzonder naar rede lijk
heid te stellen termijn; 

2°. indien de Maatschappij in strijd han
delt met één of meer der bepalingen van deze 
overeenkomst of van een door haar in ver
band met de door haar ondernomen ontgin
ningen na te leven a lgemeene verordening, 
zullende de Maatschappij , bijaldien zij na
latig is in de nakoming van eenige krachtens 
deze overeenkomst of bedoelde a lgemeene ver
ordening op haar 1·ustende verplichting om 
te geven of te doen eerst en vooraf moeten 

worden in gebreke gesteld bij een deurwaar
ders-exploit, waarbij zij wordt gesommeerd, 
binnen een voor elk geval in het bijzonder te 
stell en 1·edelijken termijn, die verplichting als-
nog na te komen; . 

3°. indien naar het oordeel van het Gou
vernement de wijze waarop het bedrijf van de 
opsporing en ontginni ng en de verkoop van 
de producten door de Maatschappij worden 
gevoerd tengevolge heeft benadeeling van <lo 
nationale belangen of belemmering van een 
gezonde en natuurl ijke ontwikkeling van han
del en nijverheid in ederl andsch-Indië. 

Art. 23. 1. Voor zoover uit deze overeen
komst niet het tegendeel blijkt, verbinçlen 
partijen zich om a lle geschillen, welke naar 
aanleiding van deze overeenkomst of in ver
band daarmede mochten ontstaan, te onder
werpen aau de uitspraak van drie scheidsman
nen, die al goede mannen naar billijkheid 
met inachtneming van het in deze overeen
komst bepaal de zullen oordeel en. 

2. Indien partijen niet binnen veertien da
gen, nadat een harer aan de wederpart ij heeft 
te kennen gegeven een geschil aan arbitrage 
te onderwerpen, omtrent de keuze der scheids
mannen tot overeenstemming zijn gekomen, 
heeft de aanwijzi ng in dier voege plaats, dat 
één hunner benoemd wordt door het Gouverne
ment, één door de Maatschappij en één op ver
zoek van de meest gereede partij door het 
Hooggerechtshof vau Nederlandsch-Indië. 

3. Wordt door een der partijen niet binnen 
dertig dagen na daartoe door de andere partij 
te zijn gesommeerd, aan deze laatste bij gerech
telijk beteekende akte kennis gegeven, wie 
voor haar als scheidsman zal optreden, of heb
ben één of meer der benoemde cheidsmannen, 
om welke reden ook, den hun gegeven last 
niet binnen 14 dagen na hunne benoeming 
aangenomen, dan worden a l de cheidsmannen 
op verzoek van de meest ge reede partij door 
het Hooggerechtshof van Nederlandsch-Indië 
benoemd. 

4. De kosten van elke arbitrage worden 
gedragen door de in het ongelij k gestelde 
partij , doch de scheidsmannen zijn bevoegd 
om clie kosten te verdeelen, indien beide par
t ijen over en weder op eenige punten in het 
ongelijk mochten worden gesteld. 

Art. 24. Alle op deze overeenkomst vallen
de kosten zijn ten laste van de Maatschappij. 

Art. 25. Partijen kiezen voor de uitvoering 
van deze overeenkomst en van a l wat daarop 
betrekking heeft, a lsmede voor de gevolgen 
van ontbinding en beëindiging dezer overeen
komst, a lgemeen en onveranderlijk woonplaats 
ten kantore van het Hoofd van Gewestelijk 
Bestuur te Batavia. 

ONTWERP-OVEREENKOMST B . 

Tusschen de rechtspersoon Nederlandsch
Indië, ten deze vertegenwoord igd door den 
Gouverneur-Generaal (in deze overeenkomst 
aangeduid a ls "het Gouvernement"), krach
tens machtiging bij de wet van den 9den De
cember 1933 (Staatsblad n°. 680) en de te 
Batav ia gevestigde naamlooze vennoot.schap 
" P etroleum Maatschappij Sadji ra", ten deze 
vertegenwoordigd door hare Directie (in deze 
overeenkomst aangeduid als "de Maatschap
pij"), is overeengekomen als volgt: 
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Art. 1. 1. Het Gouvernement verleent krach
tens artikel 5a der Indische Mijnwet aan de 
Maatschappij - en de Maatschappij aanvaardt 
bij deze - voor den tijd van veertig achter
eenvolgende jaren, aanvangende met den dag 
van onderteekening dezer overeenkomst, met 
uitsluiting van anderen, het recht tot opspo
r ing en ontginning van aardolie, aardpek, 
aardwas en alle andere soorten van bitumi
neuze zelfstandigheden, zoowel vaste als vloei
bare en brandbare gassen, voor zoover niet 
uitmakende een bestanddeel van een vast ge
steente, dat voor hunne winning in zijn ge
heel moet worden ontgonnen, alsmede van 
jodium en de ve1·bindingen daarvan in een 
op de bij deze overeenkomst behoorende kaart 
aangegeven, als Soebang-compl ex aangeduid 
terrein, gelegen in de provincie West-Java 
(re identie [afdeeling] Krawang) en begrensd 
als volgt: 

ten Noorden: de weg van Sadang over 
Tjibatoe, Kalidjati , Soebaug en Doekueh tot 
aan de Oostgrens van de residentie Krawang; 

ten Oosten: de Oostgrens van de residentie 
Krawang; 

ten Zuiden (achtereenvolgens van Oost naar 
West): 

1. de astronomische parallel over den trian
gulatiep ilaar T. 343; 

2. de astronomische meridiaan over den 
triangulatiepilaar T. 360 ; 

3. de astronomische parallel over den trian
gulatiepi laar T. 310; 

4. de weg van Soebang over Goenoengtoea, 
Tambakan en Segalaherang naar Wanajasa ; 

ten, W esten : de weg van Wanajasa over 
Pondoksalam en Poerwakarta naar Sadang. 

2. De oppervlakte van dit terre in wordt 
voor de toepassing van dit contract geacht te 
bedragen 59 400 hectaren, behoudens even
tueele vermindering op grond yan artikel 16 
dezer overeenkomst. 

Artikel en 2 t/m 25. 
Zijn gelijkluidend aan de artikelen 2 t/m 25 

van ontwerp-overeenkomst A, behoudens dat 
in artikel 2 lid 4 voor "5a Sa-Dj" wordt ge
lezen: ,,5 a Sa-Sb" . 

s. 681. 

9 D ecem ber 1933. WET, houdende machti
ging tot het sluiten van overeenkomsten, 
als bedoeld in artikel 5a der Indische Mijn
wet met de te 's-Gmvenhage gevestigde 
_ . V. ,,De Bataafsche Petroleum Maat
schappij", betreffende de opsporing en ont
g inning van aardol ie, enz., in drie ter
reinen, gelegen in het gouvernement Oost
kust van Su:matra. 

Wij WILHELMINA, enz. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelij k is, op den voet van artikel 
5a der Indische Mijnwet overeenkomsten te 
sluiten voor de opsporing en ontginning van 
aardolie, aardpek, aardwas en alle andere 
soorten van bitumineuze zelfstandigheden, zoo
wel vaste als vloeibare en brandbare gassen, 
YOOr zoover niet uitmakende een bestanddeel 
Yan een vast gesteente, dat voor hunne win
ning in zijn geheel moet worden ontgonnen, 

mitsgaders jodium en de verbindingen daar
van, in drie terreinen, ge legen in de afdeeling 
Langkat van het gouvernement Oostkust van 
Sumatra· 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. De Minister van Koloniën, als ver

tegenwoordigende de rechtspersoon N ede,·
landsch-lndië, wordt gemachtigd om, overeen
komstig de voorwaarden, vervat in de aan 
deze wet gehechte ontwerpen A, B en C. met 
de te 's-Gravenhage gevestigde naamloo,,e 
vennootschap "De Bataafsche Petroleum Maat
schappij " overeenkomsten te sluiten voor de 
opsporing en ontginning van aardolie, aard
pek, aardwas en alle andere oorten van bitu
mineuze zelfstandigheden, zoowel vaste als 
vloeibare en brandbare gassen, voor zoover 
niet uitmakende een bestanddeel van een vast 
gesteente, dat voor hunne winning in zijn ge
heel moet worden ontgonnen, mitsgaders jo
dium en de verbind ingen daarvan, in dril' 
terreinen, gelegen in de afdeeling Langkat 
yan het gouvernement Oostkust van Sumatra, 
welke terreinen zijn begrensd als aangegeven 
is in artikel 1 van de bovengemelde, aan deze 
wet gehechte ontwerpen. 

2. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na dien harer afkondi
ging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te ' s-Gravenhage, don 9den D 

cember 1933. 
WILHELMINA. 

De Ministe,· van Staat, 
Minister van Koloniën, 

H. Co I ij n. 
( Uitgeg. 27 Decembe,· 1933.} 

ONTWERP-OVEREENKOMST A. 

Tusschen de rechtsper oon Nederlandsch
Indië, te dezen vertegenwoordigd door den 
Ministe r van Koloniën . (in deze overeenkomst 
aangeduid als " het Gouvernement") , krach
tens machtiging bij de wet van den 9den De
cember 1933 (Staatsblad n°. 681}, en de te 
's-Gravenhage gevestigde naamlooze vennoot
schap "De Bataafsche Petroleum Maatschap
pij", ten deze vertegenwoordigd door hare 
Directie (in deze overeenkomst aangeduid a ls 
" de Maatschappij"), is overeengekomen als 
YOlgt: 

Art. 1. 1. Het Gouvemement verleent krach
tens a rtikel 5a der Indische Mijnwet aan de 
Maatschappij - en de Maatschappij aanvaardt 
bij deze - voor den tijd van veertig achter
eenvolgende jaren, aanvangende met den dag 
van onderteekening d&~er overeenkomst, met 
uitsluiting van anderen, het recht tot opspo
ring en ontginning van aardolie, aardpek, 
aardwas en alle andere soorten van bitumi 
neuze zelfstandigheden, zoowel vaste als vloei
bare en brandbare gassen, voor zoover niet 
uitmakende een bestanddeel van een vast ge
steente, dat voor hunne winning in zij n ge
heel moet worden ontgonnen, alsmede van 
jodium en de verbindingen daarvan in een 
op de bij deze overeenkomst behoorende kaart 
als Zuid-Aroebaaiblok aangeduid terrein, ge
legen in de afdeeling Langkat van het gou
vernement Oostkust van Sumatra en begrensd 
als volgt: 
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a. de lijn in de r ichting astronomisch Noord 
45° Oost ove r het punt, gelegen op 700 meter 
ten Zuiden van het triangul atiepunt P . 118 ; 

b. de lijn in de r ichting astronomisch Noord 
125° Oost van uit het hoekpunt M .C.L. 8 der 
mij nconcessie "Lepan" ; 

c. de Zuid- en Oostgrens van genoemde 
mijnconcessie, zijnde de rechte lij nen, verbin
dende de hoekpunten M.C.L. 8, M.C.L. 7 en 
M.C.L. 6 en verder het naar het Noordwesten 
verlengde va n de g rensl ijn M.C.L. 7- M. C.L . 
6 tot aan het snijpunt van deze lijn met den 
rechteroever va n de S . Lepa n ; 

d. van uit het onder c genoemde snijpunt 
de lij n in de r ich t ing astronomisch oord 30° 
Oost; 

e. de Del i-spoorlijn; 
/. de lij n in de 1·ichting astronomisch Noord 

50° Oost over het punt, gelegen op 3500 me
ter ten oorden van h et triangula t iepunt P. 
118, ter lengte van 3250 meter, gerekend van 
u it het snij punt va n deze lijn met de Del i
spooi-l ij n en gemeten in genoemde r ich t ing; 

f/. de l ijn in de r ich t ing astronomisch oord 
343° Oost va n uit het e indpunt van de onder /. 
genoemde lijn ; 

h. de lijn in de r icht ing astronom isch N oord 
222° Oost va n ui t de samenvloeiing van de 
P . T a nd joengtiram en de S . Lepan ; 

i. de rechte roever van de S . Lepan; 
j . de kustlij n bij laagwa ters pr ing ; 
k. de lijn in de r ich t ing astronomisch oord 

325° 30' Oost over het tr iangul a ti epunt T . 
2371 ; 

l. de linkeroever va n de S . Karanggading ; 
111. de lij n in de richting astronomisch 
oord 328° 15' Oost over het tr iangul atiepunt 

T. 237 0, ter lengte van 17 100 meter , gerekend 
van u it het snijpunt van deze lijn met den 
li nkeroever va n de S. K aranggading en ge
meten in genoemde rich t ing; 

n . de l ij n in de ri ch t ing astronomisch Noord 
318° Oost van u it het e indpunt van de onder 
m . genoemde lij n . 

2. De oppervl akte van di t terre in wordt 
voor de toepassing van di t contract geach t te 
bed ragen 28 270 hectaren, behoudens even
t ueele vermindering op grond van artike l 16 
<lezer overeen komst . 

Art. 2. 1 . De M aatschappij zal ten aa nzien 
van het in a rt ikel 1 omschreven ter rein, voor 
zoover u it deze overeenkomst niet het tegen
deel blijkt, tegenover het Gouvernement de-
1,elfde rechten en verplichtingen hebben a ls 
ware zij houd ter eener op den dag van tot
stand komi ng dezer overeen komst ve l'! eende 
concessie op den voet de r Indische Mijnwet. 

2. Met afw ij k ing van het vorenstaande zal 
cle Maatsch app ij gedu rende de ee rste v ij f j a ren 
vanaf de totstand koming der overeenkomst , 
in stede van het in he t tweede l id va n artikel 
35, sub a, der I ndische Mij nwet bedoelde vast 
rech t , jaar l ij ks bij vooruitbetaling hebben te 
voldoen een vast recht, evenredig aan de op
pervlakte va n het terre in , ten bedrage van 
f 0.02½ per hecta re. 

3. Binnen den tijd van vij f j a ren na de 
totstandkom ing va n deze overeenkomst zal de 
Maatschappij ten genoegen va n het Hoofd 
van den Dienst van den Mij nbouw moeten in
di enen een plattegrondteekeni ng a ls ve re isch t 
in arti kel 30, sub 1 ten 2de dan wel 30, sub 2 

de r Mij nordonna nt ie 1930. 
4. Binnen den tijd van twee jaren na af

loop van den in het vorig lid genoemden te1·
mij n van vij f j a ren zal de Maatschappij het 
terre in moeten a fba kenen door p laatsing van 
goed gefu ndeerde steenen of ijzeren merktee
kens op de hoekpu nten en op de punten , be
doeld in a rt ikel 30 sub 1 ten 2de, der Mij n
ordonna nt ie 1930. Op deze merkteekens moet 
op ten minste 11/2 meter boven den heganen 
grond het opschr ift " 5a ZAB" zij n a ange
brach t . Op daar toe door het Hoofd va n den 
Dienst van den Mijnbouw gedane aanzegging 
moeten b innen den tijd, op de wijze en o p de 
plaatsen voor e lk geval aangegeven, ter na
dere aanduiding van de grenzen van het ter
re in merkteekens ook op andere punten wor
den aangebrach t . 

5. Indien de in het vor ig lid bedoelde merk
tee kens niet t ijdig worden aangebracht o f 
n iet in behoorlijken staat worden onderhou
den, ter beoordeel ing van het Hoofd van Ge
westelij k Bestuur, is di t bevoegd op kosten en 
r isico van de M aatschappij de merkteekens te 
doen pl aatl!en of onderhouden. 

A rt. 3. 1. Boven en behalve hetgeen de 
M aatschappij op grond va n a rt ikel 2 lid 1 
en 2 is verschuldi gd, betaa lt zij aan het Gou
vernement jaarlij k een aandeel in de netto
opbrengst van de ten vorigen ja re uit het 
terre in verkregen producten en zulks op den 
vol gen den voet. 

Zoola ng de netto-opbrengst niet meer be
draagt dan vij f en twint ig percent van het 
kap itaal , als in het 5de l id van d it a rti kel 
nader omschreven en verminderd met de bij 
1 id 7 bepaalde, over voorafgaande jaren toe
gepaste af chr ijvingen, ontvangt het Gouver
nem ent va n die netto-opbrengst twee twintig
ste deelen. 

Bedraagt de netto-opbrengst meer dan vij f 
en twint ig percen t van evenbedoeld ka pitaal , 
cla n ontvangt het Gouvernement : 

van de eerste 25 pct . twee twintigste deelen ; 
van het meerdere tot en met 35 pct. drie 

twin t igste deel en; 
van het meerdere tot en met 45 pct. vier 

tw int igste deelen ; 
van het meerdere tot en met 55 pct . vij f 

tw intigste deel en ; 
va n het meerdere boven 55 pct. zes twinti g

ste deel en ; 
a ll es behoudens deze beperking, dat het aan 

het Gouvernement ui t dezen hoofde u it te kee
ren bed rag nooi t meer za l beloopen dan twin
t ig percent d e r geh eel e netto-op b r e ngst. 

2. Onder netto-opbrengst van het p roduct 
wordt verstaan de ona fhankelij k van de door 
de Maatschappij verkregen bedr ijfsresultaten 
ingevolge a rtikel 36 der Indische Mijnwet 
vastgestelde b ruto-o pbrengst, verm inderd met 
de in het derde en in het vie rde l id van di t 
a rtikel bedoelde ontginningskosten en een 
volgens het zevende lid bepaalde a fschrijving . 
behoudens het bepaalde bij a rtikel 5, lid 2. 

3. Al s ontginningskosten worden in aan
merking gebracht: 

a. all e ui tgaven wegens werkzaamhede n op 
het terre in of e lders verri cht voor het geolo
g i ch onderzoek en de opmet ing van het ter
re in, zoomede voor het boren, verdie pen, 
schoonma ken en onderhouden der putten ; 
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b. alle uitgaven wegens werkzaamheden op 
het terrein verricht voor de onttrekking van 
aardolie en gassen aan de putten, voor de 
voorloopige reiniging der aardolie (waaronder 
ook is begrepen het onttrekken van water aan 
emulsie) en voor de verzameling der produc
ten , tot aan de plaats waar de metingen ter 
bepaling van de bruto-opbrengst worden ver
richt · 

c. 'de directe uitgaven voor de aanschaffing 
en het vervoer naar het terrein van alle voor 
de sub a en b omschreven doeleinden aange
wende werktuigen, gereedschappen,. materia
len, brandstoffen en andere benood1gdheden; 

d. de uitgaven voor werving en aanvoer 
van ,,-erklieden bij de opsporing en ontginning 
te werk gesteld; 

e. de uitgaven voor onderhoud, vernieuwing 
en wijziging van de gebouwen op h et terrein 
voor de sub a en b bedoelde werkzaamheden 
benoodigd, voor zoover hiervoor geen huur 
wordt verkregen ; 

/. de uitgaven voor het onderhoud van 
land- en waterwegen e n transportbanen, be· 
nevens vaartuigen voor zoover dienende ten 
behoeve van de opsporing en ontginning; 

g. de uitgaven voor leiding en beheer van 
de opsporing en ontginning voor zoover op 
het terrein uitgeoefend; 

h. een evenredig gedeelte der exploitatie
kosten, waaronder een billijk te berekenen 
percentage der kapitaalswaarde voor het mede
gebruik van de inrichtingen voor a lgemeene 
diensten der onderneming, a lsmede van in
r ichtingen op andere terreinen van de Maat
schappij, welke voor het terrein eveneens aan-
gewend worden; . 

i. een in overleg met den R egeenngs-Com
missaris vast te stellen evenredig aandeel in 
de algemeene onkosten der Maatschappij, be
rekend naar de verhouding van de voor op
sporing en ontginning eenerzijds en afvoer en 
verwerking anderzijds werkelijk gemaakte be
drijfskosten ; 

j. zeven percent rente over het in het vijf
de lid van dit artikel bedoelde kapitaal, nadat 
dit is verminderd met de overeenkomstig lid 
7 over voorafgaande jaren toegepaste afschrij
vingen. 

4. In overleg en in overeenstemming met 
het Gouvernement kunnen, naar gelang van 
de behoefte of de noodzakelijkheid, door de 
Maatschappij ook andere ontginningskosten 
dan die, genoemd in lid 3, in aanmerk ing 
worden gebracht. 

5. Onder "Kapitaal", als in de vorenstaan
de leden van dit artikel bedoeld, wordt ver
staan, berekend per 31 December van het ex
ploitatiejaar: 

a . het bedrag deL· kosten van opr ichting, 
met inbegrip van de kosten voor het verkrij
gen van de beschikking over den benoodi gden 
bovengrond, van de permanente gebouwen op 
het terrein voor de sub a en b van lid 3 van 
dit artikel bedoelde werkzaamheden benoo
digd; 

b. de kosten van de permanente inrichtin
gen voor den opslag en het vervoer van vloei
bare en gasvormige producten, tot aan de 
plaats, waar de metingen ter bepaling van 
de bruto-opbrengst worden verricht, benevens 
de kosten van land- en spoorwegen met bij-

behoornnd rollend materieel en vaartfiigen 
voor zoover aangewend voor de opsporing en 
ontginning; 

c. de kosten van woningen, magazijnen, 
ho pitalen, sociëteiten, pakhuizen, werkplaat
sen, electrische centrales met leidingnetten , 
andere installaties e n inrichtingen met de 
hierbij behoorende machinerieën en inventa
ressen, waaronder begrepen inrichtingen voor 
de aanwending van gassen ten behoeve van 
de ontginning en voor de onttrekking van 
water aan emulsie met uitzondering van boor
installaties, alles voor zoover deze voor de 
sub a en b van het derde I id van dit artikel 
bedoelde werkzaamheden in gebrui k zijn; 

d. de boekwaarde van de magazijnsgoederen, 
voor zoover deze geacht kunnen worden dienst 
te zul len doen voor het opsporings- en ont
ginningsbedrijf op het terre in. 

6. In overleg en in overeenstemming met 
het Gouvernement kunnen, naar gelang van 
de behoefte of de noodzakelijkheid, tot Kapi 
taal, als bedoeld in het eerste lid van dit 
artikel , ook andere kosten dan die, genoemd 
in 1 id 5 worden gerekend. 

7. De jaarlijksche a fschrijving, bedoeld in 
lid 2 bedraagt 10 pct. van de aanschaffings
waarde op 31 December van het exploitatie
jaar van het sub a, b en c van het vijfde lid 
van dit artikel omschreven permanente bezit, 
zoolang deze bezittingen nog niet ten volle 
zijn afgeschreven. Deze afschrijving wordt 
eventueel vermeerderd met de restant-waarde 
van bezittingen, die door welke oorzaak ook, 
niet meer tot het bedoelde permanente bezit 
behooren. In overleg en in overeenstemming 
met het Gouvernement kunnen ook andere af
schrij vingen en andere afschl'Îjvingspercenta 
ges dan in dit artikel genoemd, worden toe
gelaten. 

8. Het kapitaal zal worden aangewezen 
door een jaarlijks per 31 December van het 
afgeloopen jaar op de wijze, als in het vol
gend artikel nader i omschreven, op te ma
ken balans. , 

Art. 4. l. De Maatschappij verbindt zich 
van haar bedrijf voor zoover betreft de bij 
deze overeenkomst bedoelde opsporingen en 
ontginningen, in Tederlandsch-In.dië te zullen 
voeren een afzonderl ijke boekhouding, vol
doende aan de eischen van goed koopmansge
bruik. 

2. Deze boekhouding wordt jaarlijks per 
31 December afgesloten met opmaking daar
uit van een balans en winst- en verliesreke
ning. Uit alle door de Maatschappij gedane 
uitgaven worden de 011tginningskosten, als 
bedoeld i11 artikel 3, lid 3 en lid 4, afgezon
derd en ten laste van de winst- en verlies
rekening gebracht. De overige uitgaven wo1·
den in de balans opgenomen. 

3. De Maatschappij is verplicht jaarlijks 
vóór 1 Juli een afschrift van de in het vorig 
lid bedoelde balans on winst- en verliesreke
ning aan het Hoofd van den Dienst van den 
Mijnbouw in te dienen, vergezeld van eene 
uit de bovengenoemde boekhouding afgeleide 
gespecificeerde opgave van de ontginningskos
ten, van de kapitaalsuitgaven en van de in ar
tikel 3, lid 7, genoemde afschrijvingen . 

4. Indien de in het derde I id bedoelde be
scheiden op 1 Juli nog niet bij het Hoofd van 
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den 'Dienst van den Mijnbouw zijn ingediend 
stelt de Maatschappij gemeld Diensthoofd in 
staat om deze op kosten der Maatschappij op 
te maken: in den aldus opgemaakten vorm 
zull en zij voor de Maat chappij verbindend 
zijn. 

5. Aan het Hoofd van den Dienst van den 
Mijnbouw en de door dezen aan te wijzen 
ambtenaren moet op hun verlangen te allen 
tijde inzage worden gegeven van voormelde 
boekhouding en de daarbij behoorende ge
gevens, benevens van de boekhouding, waaruit 
rleze zijn afgeleid. Zij zijn verplicht tot ge
heimhouding van de hun aldu verstrekte ge
gevens en zullen daarvan geen verder gebruik 
mogen maken dan voor de vaststelli ng van 
hetgeen aan het Gouvernement toekomt. De 
verplichting tot geheimhouding laat onver
kort de verplichting van genoemde ambtena
ren om van de hun bij het onderzoek bekend 
geworden strafbare feiten aangifte te doen 
bij de ambtenaren van Justitie. 

Art. 5. 1. Na ontvangst van de in artikel 
4 lid 3 bedoelde bescheiden, onderscheidenlijk 
na opmaking daarvan overeenkomstig het 
vierde lid van dat artikel, zendt het Hoofd 
van den Dienst van den Mijnbouw aan de 
Maatschappij hetzij een definitieve, hetzij, in
dien zulks door omstandigheden geboden is, 
een voorloopige afrekening betreffende het
geen de Maatschappij ingevolge het eerste lid 
van artikel 3 aan het Gouvernement is ver
schuldigd. 

2. Indien deze afrekening aantoont, dat 
het totaal der af te trekken kosten en af
schrijvingen het bedrag der ingevolge artikel 
36 der Indische Mijnwet, vastgestelde bruto
opbrengst overtreft, wordt dit verschil van 
de in het volgend jaar, c.q. in volgende jaren 
verkregen bruto-opbrengst(en) mede afgetrok
ken. 

3. Indien de Maatschappij ten genoegen 
van het Hoofd van den Dienst van den Mijn
bouw aannemelijk maakt, door omstandighe
den onafhankelijk van haren wil niet in staat 
te zijn vóór 1 J uli de in artikel 4, lid 3, be
doelde bescheiden te verstrekken, dient zij 
vóór dien datum een voorloopige opgave in 
van de ontginningskosten, van de kapitaals
uitgaven en van de in artikel 3, lid 7, ge
noemde afschrijvingen. 

4. Heeft de opgestelde afrekening een voor
loopig karakter gedragen, dan wordt zij zoo 
spoed ig mogelijk gevolgd door een definitieve 
afrekening. 

5. Het volgens de voorloopige afrekening 
eventueel door de Maatschappij te veel be
taalde wordt aanstonds terugbetaald, vermeer
derd met een rente van 6 pct. 's jaars, ge
rekend van den datum van storting tot den 
dag der betaalbaarstelling. Het mogelijk te 
m in betaalde moet binnen één maand na de 
dagteekening der definitieve afrekening wor
den aangezuiverd. 

Art. 6. 1. De M aatschappij verb indt zich 
om van het tijdstip a f, dat delfstoffen worden 
gewonnen, productieregisters overeenkomstig 
de door het Hoofd van den Dienst van den 
Mijnbouw vast te stell en modellen regelmatig 
aan te houden en te bewaren op de in over
leg met genoemd diensthoofd aangewezen 
plaatsen . 

2. In deze productieregisters zal de ::-.Iaat
schappij - tenzij genoemd diensthoofd toege
staan heeft, dat de boekingen anders geschie
den - een maal 's weeks, volledig volgens 
maat, gewicht of getal boeken: 

a. hoeveel producten gedurende het t ijdvak 
waarop de boeking betrekking heeft, zijn ver
kregen; 

b. hoeveel van de sub a genoemde produc
ten dadelijk verhandelbaar waren in den zin 
van artikel 165 der Mijnordonnantie 1930; 

c. hoeveel producten overigens gedurende 
het tijdvak, waarop de boeking betrekking 
heeft, verhandelbaar zijn geworden in den zin 
van het onder b genoemde artikel ; 

3. Indien gedurende eenig tijdvak geen 
producten, als bedoeld sub a, b of c, zijn ver
kregen of verhandelbaar geworden, moeten de 
betrekkelijke kolommen der registers worden 
ingevuld met "nihil". 

4. De Maatschappij verbindt zich om van 
het in lid 1 genoemde tijdstip af, volgens door 
het Hoofd van den Dienst van den Mijnbouw 
vast te stellen modellen, de navolgende op
gaven te verstrekken: 

a. maandelijks de uit eiken put verkregen 
bruto productie, zoomede de voor eigen ge
bruik aangewende en de ten verkoop dan wel 
voor bereiding en verwerking afgevoerde hoe
veelheden; 

b. maandelijks, indien de Maatschappij te
vens bereidster en verwerkster is van het 
ruwe product, de in de verwerkingsinrichtin
gen verwerkte hoeveelheden en de hoeveel
heid der daaruit verkregen producten; 

c. jaarlijks, de gegevens onder a en b be
rloeld, benevens de gemiddelde sterkte van het 
per dag te werk gestelde personeel, over het 
afgeloopen kalenderjaar. 

Deze opgaven moeten verzonden worden, 
voor zoover betreft die sub a en b genoemd. 
veertien dagen na afloop van de maand en 
die sub c genoemd zes weken na afloop van 
het jaar, waarop zij betrekking hebben. 

5. De Maatschappij is bovendien verplicht 
telkens aan het Hoofd van den Dienst van 
den Mijnbouw mededeeling te doen van de 
plaats, waar een boring zal worden aangezet 
en van het tijdstip, waarop zulks zal gesch ie
den, zoomede van het aanboren van olie. gas 
of zoetwater en de daarbij aangetroffen hoe
veelheden. 

Art. 7. Aan het Hoofd van den Dienst van 
den Mijnbouw moeten na ommekomst van elk 
half kalenderjaar voll ed ig en naar waarheid 
ingevulde en onderteekende productiestaten 
volgens het door genoemd diensthoofd in over
leg met de Maatschappij vast te stell en mo
del in duplo worden ingediend betreffende de 
resultaten der opsporing en ontginning in het 
afgeloopen tijdvak. Deze productiestaten, waar
in volledig en naar waarheid de gedurende 
het a fgeloopen h alve kal enderjaar volgens de 
productieregisters verkregen delfstoffen naar 
maat, gewicht of getal worden opgegeven en 
op gelijke wijze wordt vermeld hoeveel pro
ducten verhandelbaar waren in den zin van 
artikel 165 der Mijnordonnantie 1930, moeten 
vóór 1 Maart en vóór 1 September van elk 
jaar aan meergenoemd diensthoofd ingediend 
zijn. Is in eenig jaar geen productie ver
kregen, dan kan met indiening eener onder-



831 9 DE CEMBE R (S. 68]) 1933 

teekende desbetreffende verklaring worden vol
staan. Indien een of meer kolommen van de 
staten niet ingevuld kunnen worden, moeten 
de redenen daarvan in de staten worden ver
meld. Naast de verplichte opgaven kunnen 
ook opgaven worden verstrekt betreffende de 
handelswaarde en kosten, bedoeld in artikel 
36 der Indische Mijnwet. 

Art . .'8 1. Wanneer bij het bedrijf analysen 
Yan de gewonnen delfstoffen en/of de daaruit 
verkregen producten worden gemaakt, zal de 
Maatschappij de resultaten dier analysen 
(proefdisti ll aties, enz.) volledig en naar waar
heid doen aanteekenen in registers. 

2. De aanteekeningen moeten naar tijds
orde telkens binnen één week na het maken 
van elke analyse in die registers ingeschreven 
en onderteekend worden door de personen , die 
de analysen hebben verricht. 

Art. 9. 1. Door het Hoofd van den Dienst 
van den Mijnbouw wordt aan de hand van 
de volgens artikel 7 ingediende productie
staten een taxatie van de belastbare handels
waarde der in het afgeloopen kalenderjaar 
verkregen verhandelbare producten opgemaakt. 
Deze taxatie wordt ter raadpleging toegezon
den aan de Maatschappij, die verplicht is, 
daarvoor een gedagteekend ontvangbewijs af 
te geven . 

2. Tnclien de Maatschappij zich niet met de 
haar door het Hoofd van den Dienst van den 
Mijnbouw ter kennisneming toegezonden taxa
tie kan vereenigen, doet zij daarvan schrifte
lijk mededeeling onder opgave der redenen. 

3. Desgewenscht vermeldt de Maatschappij 
haar eigen taxatie, welke door haar kan wor
den toegel icht. In de plaats van die taxatie 
kan zij , onder overlegging van bescheiden om 
de juistheid daarvan aan te toonen, de werke
lijke opbrengst der hoeveelheid belastbare 
producten en het werkelijk bedrag der af te 
trekken kosten opgeven. Deze opgave - zoo 
nood ig gewijzi gd naar aanleiding van bevin
dingen bij een onderzoek der boeken - zal in 
rlat geval als grondslag voor de berekening 
Yan het aan cijns verschuldi gd bedrag worden 
genomen, tenzij het Hoofd van den Dienst 
van den Mijnbouw van oordeel is, dat daar
tegen bezwaren bestaan. Zijne afwijkende be-
5] issing za l dat Hoofd alsdan met redenen 
omkleeden. 

Art. 10. Het Hoofd van den Dienst van 
den Mijnbouw kan, behoudens beroep op den 
C'xouverneur-Generaal overeenkomstig het be
paal de in artikel 172 der Mijnordonnantie 
1930, het aan cijns te betalen bedrag bij ra
ming, zoo nooclig na een plaatselijk terzake 
ingesteld onderzoek vaststellen, wanneer: 

1 °. product ieregisters niet zijn aangehou
den, dan wel door schuld of nalatigheid zijn 
verloren geraakt; 

2°. productie-staten niet tijdig zijn inge
diend; 

3°. door het Hoofd van den Dienst van den 
Mijnbouw ter verbetering of aanvulling te
ruggezonden exemplaren van de productie
staten niet weder ingediend of daaromtrent 
gevraagde inlichtingen niet verstrekt worden, 
binnen den door genoemd diensthoofd voor elk 
bijzonder geval te bepalen tennijn; 

4°. ter raadpl eging toegezonden taxaties 

niet binnen den gestelden termijn worden te
ruggezonden; 

5°. een door het Hoofd van den Dienst van 
den Mijnbouw ter zake van den cijns bevolen 
onderzoek wordt belet. 

Bij plaatselijk ter zake ingesteld onderzoek 
komen de dadelijk na vaststelling invorder
bare kosten ten Jaste van de Maatschappij. 

Art. 11. De door of vanwege de Maatschap
pij met de plaatselijke leiding der werkzaam
heden op het terrein belaste persoon moet 
worden voorzien van een schriftelijke aanstel
ling, welke telkens desgevraagd aan de be
stuurs- en de met het toezicht belaste ambte
naren moet worden vertoond. 

Art. 12. Wanneer ten hehoeve van de op
sporing of de ontginning moet worden be
schikt over grond, gelegen binnen het gebied 
van 's Lands bosschen, welke onder geregeld 
beheer staan, moet de Maatschappij toelaten. 
clat door het Hoofd van Gewestelijk Bestuur. 
in overleg met haar en behoudens de rechten 
van derden, clesvereischt en zonder de uit
oefening van het bedrijf te belemmeren, bij
zondere voorzieningen worden getmffen om
trent den aanleg of de verbetering van de in 
die bosschen vallende en ten behoeve van de 
opsporing of ontginning benoocligde niet-per
manente wegen, de openstelling van die we
gen voor het publiek verkeer, de instandla
ting der in die wegen aangebrachte werken 
nadat niet I anger over den grond behoeft te 
worden beschikt, zoomede omtrent de plaat
sing op den g-rond van voor het bedrijf on
misbare tijdelijke gebouwen en inrichtingen. 
De voor de oprichting van die tijdelijke ge
bouwen noodige grond zal niet in gebruik 
mogen worden genomen zonder vooraf door of 
vanwege de Maatschappij omheind te zijn en 
zal gedurende het gebruik omheind gehouden 
moeten worden, een en ander ten genoegen 
van het betrokken Hoofd van Plaatselijk Be
stuur. 

Art. 13. 1. De betalingen van de krachtens 
artikel 2 verschuldigde bedragen aan vast 
recht en cijns zullen geschieden door storting 
in 's Lands kas te Batavia. 

2. De betaling van het in artikel 3 bedoel
de aandeel van het Gouvernement in de netto
opbrengst geschiedt eveneens door storting van 
het verschuldigde bedrag in 's Lands kas te 
Batavia en wel uiterlijk op den laatsten dag 
der derde maand, volgende op die, waarin 
dit aandeel, hetzij voorloopig, hetzij definitief 
zal ûjn vastgesteld. 

3. Onverminderd het recht van het Gouver
nement om wegens wanbetaling ontbinding
van deze overeenkomst te vorderen, zal de 
Maatschappij bij niet-voldoening van het aan
deel van het Gouvernement in de netto-op
brengst binnen den daartoe gestelden termijn, 
eene boete verbeuren van één ten honderd 
van het door haar verschuldi gde voor elke 
maand achterstand, zullende een gedeelte 
eener maand voor een voll e maand worden 
gerekend. 

Art. 14. 1. Het Gouvernement heeft het 
recht te vorderen, dat de cijns en de jaar!ijk
sche uitkeering, in artikel 3 bedoel cl, in na
tura zullen worden voldaan, hetzij geheel of 
gedeeltelijk in den vorm van ruwe olie dan 
wel geheel of gedeel telijk in dien van eind-
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producten, verkregen bij verwerking in de in
richtingen der Maatschappij . Het Gouverne
ment verbindt zich om het op deze wijze te 
zij ner beschikking komende ruwe of bewerkte 
product uitsluitend te doen strekken ter voor
ziening in zij n eigen behoeften, waaronder be
grepen d ie van publiekrechtelij ke lichamen 
als provinciën, gemeenten, enz. 

2. De ingevolge de vorige alinea door de 
Maatsch appij te leveren hoeveelheid wordt a ls 
volgt va tgesteld: 

a. 4 pct. van de productie als aequi val ent 
voor den cijns; 

b. daarnevens 4 pct. van de productie naar 
reden van elk ingevolge de afrekening, be
doeld in het eerste I id van artikel 5, verschul
digd twintigste deel van de netto-opbrengst, 
dat de Maatschappij aan het Gouvernement 
heeft te betalen op grond van het bepaalde in 
het eerste Jid van artikel 3. 

3. De wensch tot ontvangst van de in het 
eerste l id bedoelde ruwe olie en/of producten, 
onder opgave van oort, hoeveelheid en kwa-
1 iteit, welke niet zal afwijken van die, welke 
de maatschappij in haar normaal bedrij f ver
vaarcli gt wordt ten minste drie maanden te 
voren a~n de Maatschappij medegedeeld. In
dien op dat tijdstip de ruwe olie of de pro
ducten waarop de cijnsberekening en de af
rekening betrekking hebben niet meer beschik
baat· zij n, is de Maatschappij gehouden, daar
voor andere gelijkwaardige ruwe olie en/of 
producten in de plaats te stellen. 

4. De aflevering van de door het Gouver
nement gewenschte ruwe olie en/of producten 
geschiedt uit een der inrichtingen der Maat
schappij ter keuze van het Gouvernement met 
d ien verstande, dat all e kosten van vervoer 
en/of verwerking van ruwe olie vanaf de 
plaats, waar de bruto-opbrengst op den voet 
der Indische Mij nwet wordt vastgeste ld, wor
den vergoed op de wij ze, als aangegeven in 
het tweede en derde Jid van_ artikel 36 dier 
wet,. 

Art. 15. Wanneer het Gouvernement rechts
kundigen bijstand moet inroepen voor het 
innen van eene ui t deze overeenkomst voort
vloe iende vordering op de Maatschappij en 
in het gedi ng de w innende partij is, zullen de 
practizijnskosten door de Maatschappij wor
den gedragen, ook voor zoover deze kosten 
niet reed uit kracht van de rechterlij ke u it 
spraak op de Maatschappij kunnen worden 
verhaald. Ook voor het geval de vordering 
buiten proces mocht kunnen worden geïnd, 
zull en de daarvoor verschuld igde practizij ns
kosten ten laste van de Maatschappij komen. 

Art. 16. 1. De Maatschappij is bevoegd ge
deel ten van het in de eerste a linea van artikel 
1 bedoelde terrein voor den afloop van den 
al daar bepaalden termij n, wederom ter be
schikking van het Gouvernement te stellen, 
mits afstand doende van alle rechten, terzake 
van die gedeelten voor haar uit deze overeen
komst voortvloeiende en onder overlegging 
van alle verkregen gegevens betreffende het 
prijs te geven gedeelte. 

2. H et voornemen daartoe zal moeten blij 
ken u it een bij het Hoofd van den Dienst van 
den Mijnbouw in te dienen schriftelijke ver
klaring van de Maatschappij , bevattende de 
grensomschr ijving van het te behouden en 

van het prijs te geven gedeelte, eene opgave 
van de zich binnen het prijs te geven gedeelte 
bevindende werken en bezittingen, en verde r 
zoodanige gegevens als nood ig zijn om den 
omvang en de gevolgen der prij sgeving te 
kunnen beoordeelen. 

3. Het Gouvernement is bevoegd iu de 
voorgestelde begrenzing van het te behouden 
gedeelte zoodanige wijziging te vorderen als 
de Gouverneur-Generaal in het belang van een 
doelmatige begrenzing of van een behoorlijke 
ontginning noodig zal oordeelen. 

4. adat ten aanzien van de begrenzing 
alsmede van het oppervlak van het te behou
den gedeelte van het terrein en van a l het
geen verder ter zake regel ing mocht behoeven 
tusschen partijen overeenstemm ing zal zij n 
verkregen, zal een en ander worden vastge
steld bij suppletoire overeenkomst. 

5. Bij totstandkoming van zoodanige over
eenkomst zal het vast recht, verschuldigd in
gevolge de Indische Mijnwet dan wel op grond 
van het tweede lid van artikel 2 van d it con
tract, over het prij s te geven terre ingedeelte 
slechts verschuldigd zijn tot het e ind van het 
contractjaar, waarin voor dat gedeelte een 
verklaring, als in het tweede lid van dit ar
tikel bedoeld, voldoende aan de gestelde ver
eischten, bij het Hoofd van den Dienst van 
den Mijnbouw zal zijn ingekomen. 

6. Zoolang de vorenbedoelde suppletoire 
overeenkomst niet tot stand is gekomen, wordt 
de Maatschappij van hare verpl ichtingen tot 
betaling van het bedongen vast recht niet 
ontheven, doch hetgeen in verband met de 
prijsgeving naderhand mocht blijken te veel te 
zij n betaald, wordt bij cle eerstvolgende stor
ting of stortingen met de Maatsch appij zonder 
rentevergoeding verrekend. 

Art. 17. 1. De Maatschappij verb indt zich 
de opsporing en ontginning, waartoe haar bij 
artikel 1 het rech t is verle'älnd, zelf ter hand 
te nemen en die opspor ing en ontginning met 
zoodanigen spoed, op zoodanige schaal en met 
zoodanige hulpmiddelen voort te zetten, a ls 
redelij kerwijze kan worden gevorderd in ver
band met den a lgemeenen handelstoestand en 
in het bijzonder met den stand der markt van 
petroleum en aanverwante producten en ge
heel afgescheiden van het meerde re of m in
dere voordeel, eventueel voor de Maatschappij 
uit de ontginning van andere terre inen voort
vloe iende. 

De Maatschappij verbindt zich mede, om de 
opsporing en ontginning op wodanige wijze 
te doen plaats hebben, dat daarbij niet meer 
aan del {stoffen verloren gaat dan redelijker
wijze bij een technisch goed gevoerd bedrij [ 
a ls onvermijde lijk moet worden beschouwd . 

2. Met de opsporing moet binnen den tij d 
van één jaar na de totstandkoming van deze 
overeenkomst een aanvang zijn gemaakt. 

3. Vóór het e inde va n het derde jaar zal 
de Maatschappij ten minste één exploratie
boring aanzetten en regelmatig voortzetten, 
zoolang zulks om technische redenen en inge
volge de daarbij verkregen resultaten gewet
t igd is. Bij m islukking dezer boring als gevolg 
van technische oorzaken zal dadelijk een twee
de bor ing worden aangezet. 

4. De beslissing of tijdig met het onder
zoek een aanvang is gemaakt en de boring or 
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bor ingen t ij dig zijn aangezet en met voort
,·arendheid worden voortgezet, berust bij het 
Hoofd van den Dienst van den Mijnbouw. 

5. Voor den aanleg van waterbouwkundige 
werken ten behoeve van de scheepvaart, als 
daar zijn: havenwerken, kaden, dammen, pie
ren, steigers, los- en laadhoofden, uitdiepin
gen, brugverbindi ngen en dergelijke, zoomede 
voor den aanleg van land- en waterwegen, 
met inbegrip van spoorwegen, van opslag
plaatsen van ol ie en van werken op lucht
verkeersgebied, is goedkeuring van of namens 
den Gouverneur-Generaal noodig. Aan woda
nige goedkeuring kunnen door of namens den 
Gouverneur-Generaal bepaalde voorwaarden 
worden verbonden. 

Art. 18. 1. De Maatschappij verbindt zich 
ten minste drie vierden van het aanta l, zoowel 
van de leidende a ls van de ondergeschikte, 
ieder afzonderl ij k genomen, bij de directe of 
indi recte uitvoering der werkzaamheden ge
bezigde, arbeidskrachten uit 1 ederland che 
onderdanen te doen bestaan, en deze niet in 
mindere betrekkingen of op lagere voorwaar
den dan vreemdelingen te werk te stell en. 

2. Van deze bepali ng kan in bijzondere ge
,·allen wat betreft het aantal met goedkeu
ring van het Gouvernement, worden afge
weken. 

Art. 19. De Maatschappij verbindt zich om 
a I le inlichtingen te verstrekken, welke door 
het Hoofd van den Dienst van den Mijnbouw 
noodig worden geacht voor het beoordeelen of 
de voorschriften van de Indische Mijnwet, van 
de Mijnordonnantie· 1930, van andern a lge
meene verordeningen dan wel van de bepa-
1 ingen van deze overeenkomst zijn nageleefd. 

Art. 20. De rechten en verplichtingen, uit 
deze o,·e reenkomst vooi·tv loe iende, mogen noch 
in huu geheel noch gedeeltelijk worden over
gedragen dan met voorafgaande toestemming 
va11 het Gouvernement, dat aa11 het verl eenen 
daarvan bijzondere voorwaarden zal mogen 
verb inden en ook bevoegd zal zijn di e toestem
ming zonder opgaaf van redenen te weigeren. 

Art. 21. 1. De Minister van Koloniën is te 
a ll en tijde bevoegd een R egeeringscommissaris 
en een plaatsvervangend Regeeringscommissa
r i~ te benoemen tot controle en toezicht op de 
handelingen der Maatschappij , verband hou
dend met de opsporing en ontginning op het 
terrein en in het a lgemeen met de uitvoering 
dezer overeenkomst. 

2. De kosten en het traktement van den 
Regeeringscommissaris en zijn plaatsvervanger 
komen voor rekening van het Gouvernement. 

3. De Maatschappij verbindt zich aan den 
Regeeringscommissaris of zijn plaatsvervanger 
a lle door hem gewensch te inlich tingen te ge
ven, hem inzage te verleenen van al le boe
ken, rapporten, registers en bescheiden, de 
011dernem ing betreffende, a lsook toegang tot 
al le kantoren en gebouwen, bij de Maatschap
p ij in gebruik, zoomede tot het in artikel 1 
bedoelde te rrein. 

4. Van de in de artike len 4 en 16 bedoel
de, aan het Hoofd van den Dienst van den 
;.vlijnbouw in te d ienen bescheiden zal steeds, 
ge lijktij dig met de toezending daarvan aan 
genoemd Hoofd, afschrift worden toegezonden 
aan den Regeeringscomm issaris. 

5. De vasts teil i ng van het door de Maat-
L. & S . 1933. 

schappij aan het Gouvernement verschuldigde, 
bedoeld in ati ikel 5, wordt aan de goedkeu
ring van den Regeeringscommissaris onder
worpen en zal niet geacht worden de fi n itief te 
hebben plaats gehad, alvorens deze goedkeu
ring is verkregen. 

6. De R egeeringscommissaris en zij n plaats
vervanger hebben toegang tot a lle vergade
ringen van aandeelhou ders en/of van commis
sar issen de r Maatschappij . Voor elke ve rgade
ring zal hun tijdig een oproeping worden ge
zonden , waarin de te behandelen onderwerpen 
zijn omschreven. Alvorens tot stemming wordt 
overgegaan over eene aangelegenheid betref
fende de opsporingen en ontginningen op het 
terrni n of op welke wijze ook met deze over
eenkomst verband houdend, wordt de Regee
ringscommissaris of bij diens afwez igheid zij n 
plaatsvervanger , uitgenoodigd en in de ge
legenheid geste ld adviseerende stem uit te 
brengen. 

Art. 22. l. De M aatschappij is bevoegd de 
ontginning te staken indien en zoodra zij ten 
genoegen van den Gouverneur-Generaa l heeft 
aangetoond, dat uit de voortzetting van het 
bedrijf door haar geen voo rdeel kan worden 
behaald. 

2. In dat geval hebben zoowel het Gouver
nement a ls de Maatschappij het recht om de 
overeenkomst door eene enkele aanzegging, 
bij deunvaardersexploit aan de wederpartij te 
beteekenen, dadel ijk te doen eindigen, in welk 
geval de overeenkomst een e inde neemt op 
den datum , waarnp het exploi t is uitgebracht. 

3. Behoudens het bepaalde in het v ierde 
lid van dit artikel za l de Maatschappij van 
dit recht a lleen mogen gebrui k maken, wan
neer zij aan a l hare uit deze overeenkomst 
voor haar voortvloeiende verplichtingen vo l
ledig heeft voldaan en tevens voor de behoor
lijke nakoming daarvan en voor de betaling 
de1· jaarlij ksche uitkeeringen, voor zoo ve r deze 
nog n iet mochten vaststaan, ten genoegen van 
den Gouverneur-Generaal tot een door dezen 
vast te stellen bedrag zekerheid heeft gesteld. 
welke blijft stand houden, totdat partijen vo l
ledig hebben afgerekend, zu lks ter uitsluiten
de beoordeeling van den Gouverneur-Generaal. 

4. W anneer van het rncht om de overeen
komst te beëi,iclt gen nog ~~en gebrn ik is ge
maakt en inm iddels de omstandigheden zich 
dermate hebben gewijzigd, dat uit eenc voort
zetting van het bedrijf voordeel kan worden 
behaald , een en ander ter uitsluitende beoor
deeling van den Gouverneur-Generaal, l, eeft 
laatstgenoemde het recht de voortzetting van 
het bedrijf in zijn vollen omvang binnen een 
door hem te bepalen termijn te vorderen, in 
welk geval de Maatschappij haar verkregen 
recht op beëindig ing der overeenkomst ver
liest. Bijaldien de Maatschappij in gebreke 
blijft aan deze vorder ing gevolg te geven, zal 
het Gouvernement de overeenkomst op de 
wijze bij lid 2 van dit artikel omschreven kun
nen beëind igen, onverminderd het rech t va11 
het Gouvernement om instede van het con
tract te beëindigen, daarvan ontbinding met 
schadevergoeding te vorderen. 

5. Totdat de overeenkomst een e inde neemt, 
blij ft de Maatschappij verplicht, a l hetgeen 
tot haar bedrij f behoort in behoorlijken staat 
te onderhouden. 

53 
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6. _ H et vast recht over het contractjaar, 
,rnarm het contract wordt beëindigd of ont
bonden, de cijns en de jaarlijksche uitkeering 
in artikel 3 genoemd, blijven door de Maat'. 
schappij aan het Gouvernement verschuldigd 
en daarvan kan geene geheele of gedeeltel ijke 
terugvordering plaats hebben. 

Art. 23. H et Gouvernement heeft het recht 
ontbinding dezer overeenkomst te vorderen: 

1 °. indien de Maatschappij, uitsluitend ter 
beoordeel ing van den Gouverneur-Generaal , 
ophoudt te voldoen aan de in het eerste lid 
van artikel 4 der Indische Mijnwet gestelde 
vereischten . Ontbinding uit dezen hoofde wordt 
a l)een dan gevorderd, wanneer de Maatschap
p1J, na door het Gouvernement bij deurwaar
dersexploit van het feit, dat en de redenen 
waarom zij niet meer voldoet aan gemeld~ 
rnreischten, te zijn verwittigd, in gebreke 
blijft aan die vereischten t<:i voldoen binnen 
een door het Gouvernement bij dat exploit 
voor elk geval in het bijzonder naar redelijk
heid te stellen termijn; 

2°. indien de Maatschappij in strijd han
delt met één of meer der bepalingen van deze 
overeenkomst of van een door haar in ver
band met de door haar ondernomen ontgin
ningen na te leven algemeene verordening, 
zullende de Maatschappij, bijaldien zij na
latig is in de nakoming van eenige krachtens 
deze overeenkomst of bedoelde algemeene ver
ordening op haar rustende verplichting om 
te geven of te doen eerst en vooraf moeten 
worden in gebreke gesteld bij een deurwaar
dersexploit, waarbij zij wordt gesommeerd, 
binnen een voor elk geval in het bijzonder te 
stellen redelijken termijn, die verplichting 
alsnog na te komen; 

3°. indien naar het oordeel van het Gou
vernement de wijze waarop het bedrijf van de 
opsporing en ontginning en de verkoop van 
de producten door de Maatschappij worden 
gevoerd tengevolge heeft benadeeling van de 
11ationale belangen of belemmering van een 
gezonde en natuurlijke ontwikkeling van han
del en nijverheid in Nederlandsch-Indië. 

Art. 24. l. Voor zoover uit deze overeen
komst niet het tegendeel blijkt, verbinden 
partijen zich om alle gesch illen, welke naar 
aanl eiding van deze overeenkomst of in ver
ba.ud daarmede mochten ontstaan, te onder
werpen aan de uitspraak van drie scheidsman
nen, die als goede mannen naar billijkheid 
met inachtneming van het in deze overeen
komst bepaa.lde zullen oordeelen. 

2. Indien partijen niet binnen veertien 
dagen, nadat een harer aan de wederpartij 
heeft te kennen gegeven een gesch il aan ar
bitrage te onderwerpen, omtrent de keuze der 
scheidsmannen tot overeenstemming zijn ge
komen, heeft de aanwijzing in dier voege 
plaats, dat één hunner benoemd wordt door 
het Gouvernement, één door de Maatschappij 
en één op verzoek van de meest gereede partij 
door de An-ondissementsrechtbank te 's-Gra
venhage. 

3, Wordt door een der partijen niet biunen 
dertig dagen na daartoe door de andere partij 
te zijn gesommeerd, aan deze laatste bij ge
rechtelijk beteekende akte kennis gegeven, wie 
voor haar als scheidsman zal optreden, of 
hebben één of meer der benoemde scheidsman-

nen , om welke reden ook, den hun gegeven 
last met bmnen 14 dagen na hunne benoemino
aangenomen, dan worden al de scheidsmanne~ 
op verzoek van de meest gereede partij door 
de Arrondissementsrechtbank te ' s-Graven
hage benoemd. 

. 4. De kosten van elke arbitrage worden 
gedr.~gen door de in het ongelijk gestelde 
partIJ! doch de scheidsmannen zijn bevoegd 
0;?1 die kosten te verdeelen, indien beide par
t1Jen over en weder op eenige punten in het 
ongelijk mochten worden geste ld. 

Art. 25. Alle op deze overeenkomst vallen
de kosten zijn ten laste van de Maatschappij. 

Art. 26. Partijen k iezen voor de uitvoe
ring van deze overeenkomst en van al wat 
daarop betrekking heeft, alsmede voor de 
gevolgen van ontbinding en beëindiging dezer 
overeenkomst, a lgemeen en onveranderlijk 
woonplaats ten kantore van het Hoofd Yan 
Gewestelijk Bestuur te Medan. 

ONTWERP-OVEREENKOMST B. 
Tusschen de rechtspersoon Neclerlandsch

Inclië, te dezen vertegenwoordigd door den 
Minister van K oloni ën (in deze overeenkomst 
aangeduid a ls " het Gouvernement"), krach
tens machtiging bij de wet van den 9den De
cember 1933 (Staatsblad n°. 681), en de te 
's-Gravenhage gevestigde naamlooze vennoot
schap " De Bataafsche Petroleum Maat6chap
pij" , te dezen vertegenwoordigd door hare 
Directie (in deze overeenkomst aangeduid als 
" de Maatschappij") , is overeengekomen als 
volgt: 

Art. 1. 1. H et Gouvernement verleent krach
tens artikel 5a der Indische Mijnwet aan de 
Maatschappij - en de Maatschappij aanvaardt 
bij deze - voor den tijd van veertig achter
eenvolgende jaren, aanvangende met den dag 
van onderteekening deze overeenkomst, met 
uitsluiti ng van anderen, het recht tot opspo
ring en ontginning van aardolie, aardpek, 
aardwas en alle andere soorten van bitumi
neuze zelfstandigheden, zoowel vaste a ls vloei
bare en brandbare gassen, voor zoover niet 
uitmakende een bestanddeel van een ·vast ge
steente, dat voor hunne winning in zijn geheel 
moet worden ontgonnen, alsmede van jodium 
en de verbindingen daarvan in een op de ·bij 
deze overeenkomst behoorende kaart als Tancl
joeng . Poetoes-blok aangeduid terre in, ge
legen 111 de afdeeling Langkat van het Gou
vernement Oostkunst van Sumatrn en begrensd 
a ls volgt: 

a. de Zuidgrens van de mijnconcessie 
,,Tandjongslamat"; 

b. de linkeroever van de S. Basilam ; 
c. de lijn in de r ichting astronomisch Noord 

307° Oost over het punt, gelegen op 550 me
ter ten Noorden van de spoorbrug van de 
Deli-spoorlijn ovel' de S. Basilam. 

2. De oppervla kte van dit terrein wordt 
,·oor de toepassing van di t contract geacht 
te bedragen 295 hectaren, behoudens even
tueele vermindering op grond van artikel 16 
dezer overeenkomst. 

Artike len 2 t/m 26. 
Zijn ge lijkluidend aan de artike len 2 t/m 26 

van ontwerp-overeenkomst A , behoudens dat 
in a rtike l 2 1 iel 4 in plaats van " 5a ZAB" 
wordt gelezen : ,,5a Poetoes". 
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ONTWERP-OVEREENKOMST C. 

Tusschen de rechtspersoon Nederlandsch
Indië, te dezen vertegenwoordigd door den 
Minister van Koloniën (in deze overeenkomst 
aangeduid als ,,het Gouvernement"), krach
tens machtiging bij de wet van den 9den De
cember 1933 (Staatsblad n°. 681), en de te 
' s-Gravenhage gevestigde naamlooze vennoot
schap "De Bataafsche Petroleum Maatschap
pij", te dezen vertegenwoordigd door. hare 
Directie (in deze overeenkomst aangeduid als 
" de Maatschappij"), is overeengekomen als 
volgt: 

Art. 1. 1. Het Gouvernement verleent krach
tens artikel 5a der Indische Mijnwet aan de 
Maatschappij - en de Maatschappij aanvaardt 
bij deze - voor den tijd van veertig achter
eenvolgende jaren, aanvangende met den dag 
van onderteekenjng dezer ove reenkomst, met 
uitsluiting van anderen, het recht tot opspo
ring en ontginning va n aardolie, aardpek, 
aardwas en alle andere soorten van bitumi
neuze zelfstandigheden, zoowel va te als vlo~i
bare en brandbare gassen, voor zoover met 
uitmakende een bestanddeel van een vast ge
st~ente dat voor hunne winning in zijn geheel 
moet ...:orden ontgonnen, als~ ede van jodiu~ 
en de verbindingen daarvan m een op de b1J 
deze overeenkomst behoorende kaart al s H a
laban-blok aangeduid terrein, gelegen in de 
afdeeling Langkat van het gouvernement 
Oostkust van Sumatra en begrensd als volgt: 

a. de lijn in de richting astronomisch Noord 
337° Oost van uit het punt, gelegen op 650 
meter ten Westen van het triangulatiepunt 
'l'. 2590; 

b. de lijn in de richting astronomisch Noord 
137° Oost over het punt, gelegen op 130 meter 
ten Westen van het triangulatiepunt T. 2590 
ter lengte van 2200 meter, gerekend van uit 
het snijpunt van deze lijn met de onde~· a 
omschreven lijn en gemeten in genoemde nch-
ting; . 

c. de lijn in de richting astronomisch Noord 
160° Oost van uit het eindpunt van de onder 
b genoemde lijn, ter lengte van 10?0 meter; 

d . de lijn in de richting astronomisch Noord 
210° Oost van uit het eindpunt van de onder 
<' genoemde lijn, ter lengte van 750 meter; 

e. de lijn in de richting astronomisch Noord 
296° Oost van uit het eindpunt van de onder 
cl genoemde lijn, ter lengte van 950 meter; 

/ . de lijn in de richting astronomisch Noord 
317° Oost van uit het eindpunt van de onder 
e genoemde lijn, ter lengte van 2700 meter ; 

g. de lijn in de richting astronomisch Noord 
337° Oost van uit het eindpunt van de onder 
/ genoemde lijn ; 

h. de grens tusschen de gewesten Atjeh en 
Onderhoorigheden en Oostkust van Sumatra. 

2. De oppervlakte van dit terrein wordt 
voor de toepassing van dit contract geacht te 
bedragen 845 hectaren , behoude!"ls eventueele 
vermindering op grond van artikel 16 dezer 
overeenkomst. 

Artikelen 2 t/m 26. 
Zijn gelijkluidend aan de artikelen 2 t/m 26 

van .ontwerp-overeenkomst A, behoudens dat 
in artikel 2 lid 4 in plaats van " 5a ZAB" 
wordt gelezen: ,,5a Halaban". 

s. 682. 

11 December 1933. BESLUIT betreffende in 
stelling van een scheepsmetingsdienst. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Gelet op het Koninklijk Besluit van den 

!Oden November 1933 (Staat.sblad n°. 586) ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Waterstaat van 6 December 1933, La. D., Af. 
deeling Vervoer- en Mijnwezen: 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
met ingang van l Januari 1934 de volgende 

bepo.lingen vast te stellen . 
.Art. 1. De werkzaamheden, verbonden aan 

de meting van zeeschepen en van binnenvaar
tuigen, worden opgedragen aan de ambt,enaren 
van den scheepsmetingedienst, welke zijn ge
plaatst onder de bevelen van Onzen Minister 
van Waterstaat en zijn toegevoegd aan den 
Inspecteur Generaal voor de Scheepvaart. 

2. De ambtenaren van den scheepsmetings
dienst dragen den titel van hoofdinspecteur 
voor de scheepsmeting, inspe~teur voor de 
soheepsmetine-, scheepsmeter-controleur,scheeps 
meter, belasf met de leiding van een district, 
scheepsmeter en aspirant-scheepsmeter. 

3. 1. De hoofdinspecteur voor de scheeps
n:reting is verantwoordelijk voor en belast met 
de algemeene leiding-van den dienst der scheeps
meting, onder rechtstreeksch toezicht van den 
InspecteurGeneraal voor de Scheepvaart. 

2. Aan den hoofdinspecteur kunnen ambte
naren worden toegevoegd . Bij afwezigheid van 
den hoofdinspecteur wordt deze vervangen door 
den inspecteur. 

3. De hoofdinspecteur en de inspecteur, als
mede de aan den hoofdinspecteur toegevoegde 
ambtenaren hebben hunne standplaat s t e 
's -Gnivenhage. 

4. Onze Minister van Waterstaat bepaalt de 
districten, waarin de overige ambtena,·en van 
den scheepsmetingsdienst werkzaam zijn. 

5. 1. Tot hoofdinspecteur wordt benoemd 
de aan den Inspecteur Generaal voor de Scheep
vaart toegevoegde scheepsbouwkundig adviseur. 

2. Tot inspecteur wordt benoemd de aan 
den Inspecteur Generaal voor de Scheepvaa1·t 
toegevoec,de scheepsbouwkundig ingenieur. 

6. 1. De scheepsmeter-controleur wordt ge
kozen uit de scheepsmeters, belast met de 
leiding van een district en uit de scheepsmeters, 
die uit hoofde van hunne algemeene ontwikke
ling en karakter daarvoor geschikt worden ge
acht en over eene ruime mate van technische 
kennis op de met hun vak verwante gebieden 
beschikken. Zij moeten bovendien voldoende 
kennis hebben van de Fransche, Hoogduitsche 
en Engelsche talen. Zij moeten zich in die talen 
mondeling kunnen doen verstaan, alsmede 
daarin geschreven stukken, welke den scbeeps
metingsdienst betreffen, vlot kunnen lezen en 
den inhourl daarvan kunnen weergeven. 

2. De scheepsmeters, belast met de leiding 
van een district, worden gekozen uit de daartoe 
geschikt geachte scheepsmeters. Behalve gron
rlige en uitgebreide vakkennis moeten zij vol
doende kennis hebben van de Engelsche taal. 
Zij moeten zich in die taal mondeling kunnen 
doen verstaan, alsmede daarin geschreven stuk
ken, welke den scheepsmetingsdienst betreffen, 
kunnen lezen en den inhoud daarvan kunnen 
weergeven. 
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!l . Tot scheepsmeter kunnen worden be
noemd de aspirant-scheepsmeters, die ten 
minste vier jaren a ls zoodanig hebben gediend 
en bovenclien voldaan hebben aan twee examens. 

4. Tot aspirant-scheepsmeter zijn benoem
baitr mannelijke Nederlanders, die den vollen 
ourlerdom van 23 jaren hebben bereikt, dien 
van 30 jaren niet overschreden hebben en voor 
dat a mbt geschikt worden geacht. 

7. Het eerste van de twee examens, bedoeld 
in het derde lid van artikel 6, betreft de meting 
van binnenvaartuigen en de scheepsboekhou
ding en omvat : 

a. kennis van <le voorschriften betreffende 
d e meting van binnenvaartuigen ; 

b. bekendheid met de verschillende soorten 
binnenvaartuigen, hunne samenstelling en in
richting en de technische benaming der deelen, 
een en ander voor zoover de scheepsmeter die 
kennis bij de meting van binnenvaartuigen 
noodig heeft ; 

c. bedrevenheid in de meting van binnen
vaartuigen en het vlug en juist verrichten van 
de berekeningen, welke daarbij voorkomen ; 

d. eenige kennis van de bepalingen omtrent 
de scheepsboekhoucling, voor zoover de scheeps
meter daarmede bij de uitoefening van zijn 
dienst in aanraking komt. · 

Het gedeelte van het examen, bedoeld onder 
b en c, wordt zooveel mogelijk gehouden aau 
boord van een binnenvaartuig. 

Het tweede examen betreft de meting van 
zeeschepen en omvat : 

a. kennis van de voorschriften betreffende 
de meting van zeeschepen ; 

h. bekendheid meL de verschillende soorten 
zeeschepen, hunne samenstelling en inrichting 
en de technische benaming der deelen, een en 
ander voor zoover de scheepsmeter die kennis 
bij de meting van zeeschepen noodig heeft, ; 

c. bedrevenheid in de meting var zeeschepen 
en het vlug en juist, verrichten van de bereke
ningen, die daarbij voorkomen. 

Het gedeelte van het examen, bedoeld onder 
b en c, wordt zooveel mogelijk gehouden aan 
boord van een zeeschip. 

Aan dit examen kunnen alleen deelnemen 
de aspirant-scheepsmeters, die aan het eerste 
examen hebben voldaan. 

8. De ambtenaren van den dienst der in
voerrechten en ac~ijnzen, die vóór de reorga
nisatie en overbrenging van den scheepsmetings
dienst van het Departement van Financiën 
naar dat van ·waterstaat in den scheepsmetings
d ienst werkzaam waren besteld, kunnen bij die 
reorganisatie en overbrenging éénmaal tot een 
ambt in dien d ienst worden benoemd in af
wijking van de in de vorige arLikelen gestelde 
voorwaardeu. 

Onze Ministl'r van Wawrstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staat.Yb/,a,d zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den llden December 1933. 

WI LHELMINA. 
De Minister van Waterstaat, Kalf f. 

(Uitgeg. 22 Dec. 1933.) 

s. 683. 

13 Dece,nber 1933. BESLUIT tot aanvulling 
van het Koninklijk beslu it van 4 Septem
ber 1923 (Staatsblad n°. 431), zooals da t 
laatstelijk is gewijzigd bij Koninklijk be
sluit van 16 Januari 1933 (Staatsblad 11°. 
14) , ter uitvoering van de artikelen 56, 
57 en 59 der Lager-onderwijswet 1920. 

Wij WILHELMINA, enz.: 
Op de voordracht van Onzen ·.\Ii11is tE'!" v,in 

Onderwijs, Kun ten en WetC'nschappcn van 
4 October 1933, n°. 14292 [I, afdeeling Lal!er 
Onderwijs Fina ncieel ; 

Overwegende, dat het wen chclijk is de op 
gave, model C, bedoeld in artikel 2, derde lid, 
van On s besluit va n 4 September 1923 (Staats
blad n°. 431). laatstelijk gew~jz1gd bij Ons be
sluit va n 16 J anua ri 1933 (S taatsl1lad no. 14) , 
aan te v ullen : 

Den Raad van ta te gehoord, advies ,·an 
21 November 1933, n°. 33 ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 9 December 1933, n°. 
16648, afdeeling Lager Onderwij s Financieel: 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
E enig artikel. 

De bij Ons besluit van 4 eptember 192:l 
(Staatsblad n°. 431), laatstelijk gewijzigd bij 
On s besluit van 16 Januari 1933 (Staatsblad 
n° . .14), behoorende opgave, model C, wordt 
aangevuld en ingericht overeenkomstig het 
bij dit be luit vastgest,eld formulier, model C. 

Deze opgave wordt voor de eerste maal in
gezonden gedurende het tijdvak van 1 tot en 
met 10 April 1934, betreffende de veranderingen 
in het onderwijzend personeel en het leerlingen
tal over het eerste kwartaal 1934. 

Onze Minister va n Onderwij s, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering van 
d it besluit, hetwelk in het-Staatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van Sta te . 

'8-Gravenhagc, den l 3den December 1933. 

MODEL C. 

WILHELMINA. 
De ,1Jinister van Onden vijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

Mar c ha n t. 

( Uitgeg. 2 Jan. 1934.) 

Gemeente _____ _ 

behoorende tot de -·-····- klasse van de lijst, ,·ast
gesteld bij het "Bezoldigingsbesluit voor de 
Burgerlijke Rijksambtenaren 1928" . 

0 pga1Je betreffende : 

1°. de veranderingen in het onderwijzend 
personeel aan de openbare lagere school (of 
scholen), gedurende het ____ kalender-
kwartaal 19 ____ _ 

2°. het aanbl leerlingen dat op 16 ___ _ 
19 _______ als werkelijk sc hoolgaandP bekend stond. 
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Aldus naar waarheid opgemaakt, 
19 ·--··-··· 

H et Gemeentebestuur van 
De Bitrgemeester, 

De 

§ 
~ 

oi 
:i 

Behoort bij Koninkljjk besluit van 13 De
cember 1933, Sta.atsb/,ad n°. 683. 

Mjj bekend, 
D, Minister van Onderwijs, 
K.itnsten en Wetenschappen, 

:\{ar c h a nt, 

Overwegende, dat het wenschelijk is de op-
gave, model E , bedoeld in artikel 5, derde lid 
van Ons besluit van 4 Sep tember 1923 (Staats 
blad n°. 432), laatst elijk gewijzigd bij Ons be
sluit van 16 Januari 1933 (Staatsblad n°. 15) 
aan t e vullen; 

Den Raad van State gehoord, advies van 
21 November 1933, n° . 33 ; 

Gezien het nader rapport, van Onzen voor
noemden Minister van 9 D ecember 1933, n °. 
16648, afdeeling Lager Onderwij s Financieel ; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
E enig artikel. 

D e bij Ons besluit van 4 eptember 1923 
(Striatsblad n°. 432), laatstelijk gewijzigd bij 
Ons besluit van 16 Januari 1933 (Staatsbuid 
n°. 15), behoorende opgave, model E , wordt 
aangevuld en ingeri cht overeenkomstig h et bij 
dit besluit vastgesteld formulier, model E. Deze 
opgave wordt voor de eerste maal ingezonden 
gedurende het tjjdvak van 1 tot en met 10 
April 1934, betreffende de veranderingen in het 
onderwijzend personeel en het leerlingental 
over het eerste kwartaal 1934. 

Onze Min ister van Onderwij s, Kunsten en 
\ ,V eteu schappen is belast met de uitvoering van 
dit besluit, h etwelk in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 13den December 1933. 
WILHELMINA. 

De Minister van Ondetwijs, 
]( itnsten en W etenschappen, 

'V! a r c h a n t . 
(Uitge_7 2 J an . l!l34. ) 

MODEL E . 
Inspectie ___ _ 

De plaats, waar de school is gevest,igcl, 
behoort tot d e .............. klasse van de 
lij st, vastgesteld bij het "B ezoldigings
besluit voor de l3urgerljj ke Rijksam b
ten aren 1928". 

1°. d e 
personeel 

Opgave betrefjenfle 
veranderingen in h et 

aan de bijzondere 
onclenvijzend 
school voor 

gewoon lager onderwij s 1 t e 
uitgebreid 
gemeente : straat, grach t 
-------·····-······-······· n°. -····-····-·• staande onder bestuur van _____________ _ 

gevestigd te 
gedurende het kalenderkwartaal 19 ..... . 

1 Doorhalen wat niet het geval is. 
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2°. het aantal leerlingen dat op 16 ----1 
19_ als werkelijk schoolgaande be

kend stond; 
3°. de richting van de school. 

Prot. Christelijk. 1 

Roomsch-Katholiek. 1 

Overige richtingen. 1 
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1 Doorhalen wat niet het geval is. 

Aldns naar waarheid opgemaakt, 

, den -··--·--··-··- -·--·-· l!l __ _ 

Het bestuur der bijzondere lagere srhool, 
--------, Voorzitter. 
--------· Secretaris. 

Behoort bij Koninklijk besluit V!l,n 13 De
cember 1933, Staatsblcid n°. 684. 

s. 685. 

:.\lij bekend, 
De Minister van Onderwi,js, 
]( unsten en W etenscli.avpen, 

M arc hant. 

14 D ece,nber 1933. WET tot regeling van 
den invoer van bladzink. 

Wij WILHELMINA, enz ... . doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat door Ons bij besluit van den 29 Juni 1933, 
N°. 37 (Nederlandsche Staatscourant van 4 
J uli 1933, N°. 128) ingevolge arti kel 2 der 
,,Crisisinvoerwet" 1931 (Staatsblad N°. 535) 
de invoer van bladzink is beperkt en dat 
artikel 3 van genoemde wet voorschrijft dat 
in zoodanig geval een voorstel van wet tot 
voorziening van het in dat besluit geregeld 
verbod van invoer zal worden gedaan; 

Zoo is het, dat Wij, den R aad van Sta.te, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1 °. ,, invoer", invoer in het vrije verkeer 

recMstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 

2°. ,,Onze Minister", de Minister van Eco
nomische Zaken. 

2. 1. Gedurende het t ijdvak van 6 maanden 
aanvangende 1 Juni 1933 en ei ndigende 30 
November 1933, of zooveel eerder als door 
Ons op voordracht va n Onzen Minister zal 
worden bepaald, is de invoer uit ieder land 
verboden van bladzink, voor zoover deze meer 
bedraagt dan 80 ten honderd van de hoeveel
heid, welke gemiddeld per zes maanden in de 
jaren 1931 en 1932 uit dat land is ingevoerd. 

2. Boven de ingevolge het vorig lid vast
gestelde hoeveelheden kunnen door of van
wege Onzen Minister, op grond van bijrondere 
omstandigheden, bijzondere vergunningen tot 
invoer dier goederen worden verleend . 

3. 1. Gedurende het in het vorig artikel 
genoemde tijdvak zal de invoer der aldaar 
genoemde artikelen niet zijn toegestaan, tenzij 
daarbij wordt overgelegd eene daartoe door 
of vanwege Onzen Minister a fgegeven ver
gunning. 

2. Door Ons worden op voordracht van 
Onzen Minister regelen gesteld betreffende de 
voorwaarden, k1·achtens welke, en de wijze , 
waarop eene vergunning, als in het vorig lid 
bedoeld, wordt verstrekt, alsmede betreffende 
de vaststelling van bedragen, welke ter be
strijding van kosten, aan de uitvoering van 
dat besluit verbonden, aan belanghebbenden 
worden in rekening gebracht. 

3. In een besluit, als in het vorig lid be
doeld, kan aan Onzen Minister bevoegdheid 
worden verleend, nadere voorschriften vast te 
stellen ten aanzien van de in dat besluit ge
stelde regelingen, alsmede om op grond van 
bijzondere omstandigheden daarvan en van 
het bepaalde in het eerste lid , afwijkingen toe 
te staan. 

4. E en besluit, als in dit artikel bedoeld, 
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wordt in de N ederlanclsche Staatscourant be
kend gemaakt. 

4. 1. Voor de t.oepassing dezer wet stelt 
Onz-e Minister bepalingen vast b-etreffende het 
leve1·en van bewijs van herkomst van ten in
voer aangegeven goederen. 

2. Invoer in strijd met het bepaalde in of 
krachtens het vorig lid is verboden. 

5. 1. Hij die opzettelijk goederen invoert 
in strijd met het b-epaalde in en krachtens de 
artikelen 2, 3 en 4, wordt gestraft met ge
vangenisstraf van ten hoogste 6 maanden of 
geldboete van ten hoogste f 10,000, terwijl de 
goederen, waarmede of ten aanzien waarvan 
de overtreding plaats had, kunnen worden 
verbeurd verklaard. 

2. Met de zelfde straffen wordt gestraft hij, 
die eenig goed verkoopt, te koop aanbiedt, 
aflevert of ten verkoop of ter aflevering in 
voorraad heeft, waarvan hij weet, dat het is 
ingevoerd in strijd met een verbod krachtens 
het bepaalde in de artikelen 2, 3 en 4. 

3. De feiten, strafbaar gesteld bij deze wet, 
worden a ls misdrijven beschouwd. 

6. Met het opsporen van feiten , strafbaar 
gesteld bij deze wet,· zijn, behalve de bij of 
krachtens artikel 141 van het Wetboek van 
St.-a fvordering aangewezen personen, belast 
alle ambtenaren van Rijks- en Gemeentepoli
tie, zoomede de ambtenaren der invoerrechten 
en accijnzen. 

7. Op feiten, vallende in eene strafbepaling 
dezer wet, zijn niet van t,oepassing de straf
bepalingen, voorkomende in de wetten betref
Jende de invoerrechten en accijnzen . 

8. Met b-etrekking tot de in en krachtens 
deze wet gegeven voorschriften zijn de artike
len 5, 6 en 7 der "Crisisinvoerwet" 1931 
(Staatsblad N°. 535) van overeenkomstige t.oe
passing. 

9. Deze wet treedt in werking met ingang 
v'.'n den dag, volgende op dien der afkondi 
ging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 14den De

cember 1933. 
WILHELMINA. 

De Ministe,· van Economische Zaken, 

s. 686. 

T. J. V ers c h u u r. 
(Uitgeg. 19 J anuari 1934.) 

14 Decembe,· 1933. WET tot verdere tijdelijke 
afwijking van het bepaalde in artikel 9, 
eerste lid, der Ouderdomswet 1919 en in 
artikel VIII, tweede lid, der wet van 13 
Juli 1923 (Staatsblad n°. 353) tot wijzi
ging der Ouderdomswet 1919. 

Bijl. Handel. 2° Kam.er 1933/1934, n°. 164. 
1- 4 . 

Hcmdel. id. 1933/1934, bladz. 802. 
Id. 1• Kamer 1933/1934, bladz. 72. 
Wij WILHELMINA, enz ... . doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is voor het jaar 1934 af te 
wijken van het bepaalde in artikel 9, eerste 
lid, der Ouderdomswet 1919, zooals die wet 
laatstel ijk gewijzigd is bij de wet van 29 De
cember 1932 (Staatsblad n°. 681) en van het 
bepaalde in artikel VIII, tweede lid, der wet 

van 13 J"uli 1923 (Staatsblad 11°. 35:3) tot wijzi
ging der Ouderdomswet 1919, ten einde voor 
het jaar 1934 de lasten voor den Staat uit de 
vrijwillige ouderdomsverzekering voortvloeien
de, te vermind<'ren; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. In afwijking van het bepaalde in 

artikel 9, eerste lid, der Ouderdomswet 1919 
worden de diensten door de posterijen aan de 
Rijksverzekeringsbank te bewijzen, voor het 
jaar 1934 door het Ouderdomsfonds A. be
kostigd. 

2. In afwijking van het bepaalde in artikel 
VIII, tweede lid, der Wet van 13 Juli 1923 
(Staatsblad n°. 353) tot wijziging der Ouder
domswet 1919, komen de administratiekosten, 
voortvloeiende uit verzekeringen krachtens de 
Ouderdomswet 1919 tot stand gekomen, vóór 
de inwerkingtreding van bovengenoemde wijzi. 
gingswet van 13 Juli 1923 (Staatsblad n°. 353). 
ingeval krachtens een bepaling der Ouderdoms
wet 1919, gelijk die wet luidde vóór het inwer
kingtreden van bovengenoemde wijzigingswet, 
de uit die verzekeringen voortvloeiende ad
ministratiekosten ten laste van het Rijk kwa
men, voor het jaar 1934 ten laste van het 
Ouderdomsfonds A. 

3. Deze wet treedt in werking met ingang 
van l Januari 1934. 

Lasten en bevelen, enz . 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 14clon De

cember 1933. 

s. 687. 

WILHELMINA. 
De Minister van Sociale Zaken, 

J. R. Slotemaker de Bruin e. 
(Uitgeg. 29 Dec. 1933.) 

14 Decc,nbe,· 1933. WET tot wijziging van de 
Gewndheidswet (Staatsblad 1919, n°. 784). 

Bijl. Handel. 2• Kamer 1933/1934, n°. 165, 
1-7. 

Handel. id. 1933/1934, bladz. 392--400. 
Bijl. Handel. l• Karner 1933/1934, n°. 165 

bladz. l. 
Handel id. 1933/1934, bladz. 73- 75. 
Wij WILHELMil~A, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben , 

dat het ter wille van de noodzakelijke verlich
ting van de lasten, die op de Overheidskassen 
drukken, wenschelijk is, de gezondheidscom
missies op te heffen ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz . 
Eenig artikel. 

In de Gezondheidswet (Staatsblad 1919, 
n°. 784) worden de volgende wijzigingen aan
gebracht: 

1°. in artikel 3 wordt de komma-punt aan 
het slot, onder b, verva'agen door een e punt en 
vervalt het bepaalde onder c; 

2°. de artikelen 8-14 vervallen; 
3°. in het eerste lid van artikel 15 vervallen 

de woorden : ,,en de leden en de secretarissen 
van de gezondheidscommissies in handen van 
den burgemeester der gemeente, waarin hunne 
commissie haar zetel h eeft", benevens de kom
ma achter die woorden ; in het derde lid van 
artikel 15 wordt voor : ,, hetzij aan Onzen boven
bedoelden Minister, hetzij aan den burgemees
ter, naar de onder~cheicling, in het eerste lid 
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van dit artikel gemaakt", gelezen : aan Onzen 
boven bedoelden Minister. ; 

4°. in h et eerste lid van artikel 16 wordt de 
komma na : .,inspecteurs" vervangen door: en, 
en vervallen de woorden : ,,en de leden en de 
secretarissen van de gezondheidscommissies" ; 

5°. in het eerst e lid van artikel 17 wordt de 
komma achter: ,,inspecteurs" vervangen door 
h et woord : alsmede, en vervallen de komma 
achter "ambtenaren" en de woorden: ,,alsm ede 
de leden en d e ecreta.rissen van de gezondheids
commissies" ; de tweede volzin van het tweede 
lid van d it artikel vervalt; 

6°. in het eerste en in het tweede lid van 
artikel 18 wordt de komma na : ,,hoofdinspec
teurs" vervangen door: en, en vervallen de 
woorden : ,,en aan de gezondheidscommiBsie, 
voor hunne gemeente ingesteld", benevens de 
komma achter die woorden; 

7°. in artikel 19 vervallen tweemaal d e woor-
den : ,,en van de gezondheidscommissies" : 

8°. de artikelen 24 en 30 vervallen. 
Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te ' s-Gravenhage, den 14dcn De

cember 1933. 
WILHELMINA. 

J]P 111 inister van Sociale Zaken, 
J. R. F; 1 o te m a k e r d e B r u ï n e. 

( UitgeJ. 29 Dec. 1933.) 

s. 688. 

14 Deceniber 1933. WET tot vaststelling van 
de begrooting van de ontvangsten en uit
gaven van het Algemeen Burgerlij k P en
sioenfonds voor het dienstjaar 1934. 

Titel A . Gewone dienst f 263,453,062 
Titel B. K a pi taa ldienst Nihil. 

Geheele dien t f 263,453,062 

s. 689. 

14 D ece mb er 1933. WET tot verklaring van 
het algemeen nut der onteigening, met 
toepass ing va n de wet van 27 M aart 1915 
(Staatsblad n°. 171) , laatstelijk gewijzigd 
bij de wet van 8 Juli 1932 (Staatsblad n°. 
342), van perneelen, erfdienstbaarheden 
en andere zakelijke rechten, noodig voor 
het verbeteren van een tweetal wegen in 
de gemeente Dongen. 

s. 690. 

14 Decemb er 1933. WET tot verklaring van 
het a lgemeen nut der onteigening van per
ceelen, erfdienstbaarheden en a ndere za
kelijke rechten, noodig voor uitbreiding 
en verbetering van het in de gemeente 
Eelde gelegen luchtvaartterre in Noord,
N ede,·land. 

s. 691. 

14 Decem ber 1933. WET tot aanvulling van 
a r t ikel 31 der L eeningwet 1914 (Sta1.1tsblad 
n°. 612), zooals dat a rtikel is gewijzigd bij 
d e wet van 15 Mei 1931 (Staatsblad n°. 189). 
(Opheffing Leening/onds 1914.) 

Bijl. H andel. 2• K amer 1933/1934, n°. 171 
1--4. 

Handel. id. 1933/1934, blculz. 803. 
Handel. l • Kamer 1933/1934, bladz. 72. 

Wij WILHRLMINA, enz . . . . doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben . 

rlat de wenschelijkheid is gebleken van ophef
fing van het fonds genaa md "Leeningfonds 
1914", ingesteld Lij artikel .31 der Leeningwet 
1914 (Staatsblad n°. 612), 1.ooals d it artikel is 
gewijzigd bii de wet van 1,, ·Mei 1931 (8/11ats 
blad, n°. 18!)) ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
JiJ1nig rtrtikel. 

Aan a rtikel 31 der Leenimnvet 1914 (Sli<ta!s
bZ,,,d n°. 612), zooals het is gewij zigd bij de wet 
van 15 Mei 1931 (Staalsblnd n°. 189) worden 
de volgende t wee leden toegevoegd : 

,, (4) Met, ingang van 1 J anuari 1934 wordt 
het fonds, genaamd ,.LeeningfondR 19H" ' , op 
geheven. 

(5) Alle nitgaven en ontvangsten, welk e 
krachtens wettelijke bepalingen ten laste re pec
tieveliik ten bate van de begrooting van voor
meld fonds worden gebracht, komen voor het 
eerst over het begrootingsjaar 1934, ten laste 
van de Rijksbegrooting of ten bate van de Ri_;ks
middelen". 

Lasten en beveleu, eni',. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 14deu De

cember 1933. 

s. 692. 

W1LHELMINA. 
De .lhnialer van Financiën, 0 u d. 

(Uitgeg. 19 D ec. 1933. ) 

14 December 1933. WE T tot wijziging en aan
vu lling van de Comptabiliteitswet 1927 
(Staat,, blad n° . 259) en opheffing van het 
bij de wet van 19 December 1931 (Staat ,
blad n°. 529) ingestelde R eservefonds . 

B{jl . Flrtnrlel . 2• Kmn er 1933/1934, no. 172, 
1- 7 . 

H a.mlel. 2• Kam er 193:l/ 1934-, bladz. 80:l. 
Handel . 1° Ramer 19il3/1934, bladz . ï2. 
Wij WILHELMINA, enz . .. . doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is de Comptabiliteitswet 
1927 (Staatsblad n°. 259) te wijzigen en aan 
te vullen, alsmede over te gaan tot opheffing 
van het bij de wet van 19 December 19:n 
(Staatsblad n° . 529) ingestelde R eservefonds; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
A rt. I. De artikelen 9, 19 en 96a der 

Comptabilite itswet 1927 (Staatsblad n°. 259), 
worden ingetrokken. 

Art. II. H et 5e lid , letter b, van a rtike l 11 
va n voonnelde wet wordt gelezen als volgt: 

b. een a lgemeene verzamelstaat, gescheiden 
in gewonen- en kapitaa l dienst en beva ttende 
de totalen van a lle hoofdstukken der begroo
ting van uitgaven en het totaal van den ra
mingsstaat, bedoeld in artikel 8 , 3e lid. 

A rt. III. Achter artikel 86 wordt gevoegd: 
A,·t. 86a. E nmaal in ieder tijdvak van tien 

jaren, voor de eerste maal zoodra de alge
meene reken ing van alle Rijksontvangsten en 
-uitgaven over het dienstjaar 1938 is a fgeslo
ten, wordt door Ons een wetsontwerp inge
diend, strekkende om do voordeel ige en de 
nadeelige saldi der in dat tijdvak vastgestelde 
Rij ksrekeningen, alsmede de nog openstaande 
saldi van een vor ig tij dva k, voor den gewonen 
dienst en den kapitaaldienst a fzonderlijk, oi,-
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derling in vergelijking te brengen en de over
blijvende nadeelige saldi van den kapitaal 
dienst af te boeken tegen de opbrengst van in 
diezelfde jaren gesloten geldleeningen . 

Art. IV. De wetten van 19 December 1931 
(Staatsblad n°. 529) en van 9 December 1932 
(Staatsblad n°. 588) worden ingetrokken . 

Art. V. De artikelen I en II dezer wet 
worden voor het eerst toegepast in de begroo
ting en de rekening van het d ienstjaar 1934. 

Voor de toepassing· van artikel III worden 
in elk der dienstjaren 1929 tot en met 1933 
de saldi van den kapitaaldienst voor zoover 
zij nadeel ig zijn , verhoogd en voorzoover zij 
voordeelig zijn , verminderd met de in elk 
dier dienstjaren verantwoorde bedragen we
gens opbrengst van geldleeningen . 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 14den De

cember 1933. 

s. 693. 

WILHELMINA. 
De M inist e1· van Financiën, 0 ud. 

(Uitgeg. 22 Decern ber 1933.) 

14 Decernber 1933. WET tot regeling van de 
afboeking ingevolge de wet van 15 Decem
ber 1927 (St=tsblad n°. 378) van het 
overgebleven nadeel ig saldo der algemeene 
rnkening van de Staatsontvangsten en 
-uitgaven van de dienstjaren 1910 tot en 
met 1924 en in vergelijking brenging en 
a fboeking van de saldi van de R ijksreke
n ingen der jaren 1925 tot en m et 1928 , 
tegen de opbrengst van de in di ezelfde 
jaren ges loten geldleen ingen. 

s. 694. 

14 Decen,ber 1933. BESLUIT tot vernieti 
ging van het besluit van burgemeester en 
wethouders van K esteren van 15 Septem
ber 1932, waarbij de vergunning voor den 
verkoop van sterken drank in het kl ein, 
staande ten name van A . van de Pol Azn. 
te K esteren, werd overgeschreven ten name 
van J . C. van de Wee1·d. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Socia le Zaken van 11 October 1933, n° . 
2786 G, Afdeeling Volksgezondheid en van 
Binnenlandsche Zaken · van 21 October 1933, 
n°. 17878, Afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Overwegende, dat bij beslu it van burgemees
ter en wethouders van Keste,·en van 16 April 
1914 aan A. van de Pol Azn. een vergunning 
voor den verkoop van sterken drank in het 
k lein werd verleend voor een localite it van 
het perceel Koningstraat 0 . 226, tha ns 0. 258 
te Ophe,isd;en ; 

Overwegende, dat deze ten name van A . van 
de Pol Azn. staande vergunning op diens 
schr iftelij k verzoek bij besluit van burgemees
ter en wethouders van 15 September 1932 door 
dat Coll ege k rachtens artikel 79 van de Drank
wet (Staatsblad 1931 , n°. 476) we1·d ove rge
schreven t~n name van J. C. van de W eerd, 
nadat deze laatste , mede schriftel ijk, had ver
klaard dat hij den vergunninghouder 31 Mei 
1931 in d iens bedrij f verving ; 

Overwegende. dat a ,·tikel 79 , lid 1, de r 

Drankwet (Staatsblad 1931 , n°. 476) , gelij k 
deze wet is gewijzigd bij de wet van 29 Maart 
1933 (Staatsblad n°. 123) , o.a. bepaalt, dat 
een door burgemeester en wethouders ver
leende vergunn ing op schriftelij k verzoek van 
den houder tot 1 April 1934 door dat College 
kan worden overgeschreven ten name van 
hem, di e op 1 Mei 1931 den houder in de uit
oefening van het bedrij f verving; 

Overwegende, dat J . C_ van de W eerd voor
noemd op 1 Mei 1931 niet als vervanger van 
den vergunninghoude r kan worden aange
merkt, aangez ien hij te di en tijde , daarvóór . 
en ook daa1·na, slechts hulpdiensten verrichtte 
voor F. van Schenkhof, di e het vergunnings
perceel van A . van de Pol Azn. gehuurd had. 
het bedrij f metterdaad uitoefende, en derh a lve 
de wette] ij ke vervanger was ; 

Overwegende, dat mitsd ien het besluit van 
burgemeester en wethouders van K esteren van 
15 September 1932, waa1·bij de vergunning, 
staande ten nam e van A. van de Pol Azn .. 
werd overgeschreven ten name van J. C. van 
de Weerd is in strijd m et artikel 79 , lid 1 . 
der Drankwet (Staat sblad 1931, n°. 476) , ge
lijk deze wet is gewijzigd bij de wet van 29 
Maart 1933 (Staatsblad n°. 123), en derhalve 
behoort te worden vernietigd wegens strij cl 
met de wet; 

Ge let op artikel 185 der Gemeentewet; 
D en Raad van State gehoord (advies van 

den 14 November 1933, n°. 35); 
Gezien het nader 1·apport van Onze l\'Ii II is

ters van Sociale Zaken van 1 December 1933 , 
n°. 2993 G, Afdeel ing Volksgezondhe id, en 
van Binnenlandsche Zaken van 11 Decembe1· 
1933, n°. 23550, Afdeel ing B innenlandsch Be
stuur· 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
voornoemd besluit van burgemeester en wet

houders van K este1·en van 15 September 1932 
te vernietigen wegens str ijd met de wet. 

Onze Minister van Socia le Zaken is belast 
met de u itvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
a fschri ft zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

's-Gravenhage, den 14den December 1933. 
WILHELMINA. 

De Minister van Sociale Zaken, 
J. R. SI o t e m aker d e B r u ï 11 e. 
De Minister van B innenlandsche Zaken. 

J . A . de W i l cl e. 
(Uitgeg. 12 Jan,ia1·i 1934.) 

s. 695. 

14 December 1933. BESLUIT tot bekrachtiging 
van een wijzigin_g yan het Rijnvaartpolitie
r eglement voor den R(jn met inbeg rip van 
d e vVaal en d e L ek. 

Wij W ILHELMINA, enz.; 
Op de voordrach t van Onzen Minister van 

Waterstaat van 29 Noveniber 1933, La . F .. 
Afdeeling Waterstaatsrech t, en van Onzen i\1î 
nister van Buitenlandsche Zaken van 29 No
vember 1933, n°. 401.'\5, Economische en Con
sulaire D irectie ; 

Gezien de door de Centrale Commissie YOOr 
de Rijnvaat·t in haar zitting van November 
1933 vastgestelde hiern,i te noemen •rijzigi ng 
van het Rijnvaartpol it iereglernent; 
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Gelet op de herziene akte omtrnnt de Rijn
vaart van 17 October 1868, sedert gewijzigd ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
5 December 1933, n°. 40); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde :VIinisters van 8 December 1933, La. 
F. F.r, Afdeeling WaterstaatsrecLt, en van 
12 December 1933, Economische en Consulaire 
Directie, n°. 41447 ; 

Hebben goedgevonden en versta an : 
te bepalen, dat met. ingang van 1 Januari 

1934 van kracht zal zijn de hierna te noemen 
wijziging van het bij Ons besluit van 23 Januari 
1913 (Staatsblad n°. 40) bekrachtigde Rijnvaart-
1,olitiereglement, ten aanzien waarvan het, laatst 
een wijziging van kracht is verklaard bij Ons 
besluit van 19 Juni 1933 (Staatsblad n°. 332) : 

De tweede 1.in van § 5 cijfe1· ll wordt gelezen 
als volgt: 

"Dit moet geschieden, wanneer op het schip 
van den ambtenaar van het toezicht bij dag 
eene vlag getoond wordt, welke op de Fransche 
wateren uit driehoekige blauw-wit-roode, op de 
Duitsche wateren uit driehoekige zwart-wit 
rnode, op de Nederlandsche wateren uit drie
hoekige rood-wit-blauwe velden bestaat, en bij 
nacht- 'aan stuurboord een naar voren zichtbare 
lantaarn met rood licht". 

Onze Ministers voornoemd z\jn belast met d e 
uit,·oering van dit besluit , het welk in het St,aats
t,/(1,f/ geplaatst en in afschrift aan den Raad van 
State medegedeeld zal worden. 

's-Gravenhage, den 14den December 1933. 
WILHELMI1-A. 

De Min·ister van Waterstaat, K a 1 f f. 

s. 696. 

De Minister van Ruitenlandsche Zaken, 
de G ra e f f. 

( Uitgeq. 22 Dec . 1933.) 

15 Dece,nb<e,· 1933. BESLUIT tot toepassing 
van de artikelen 9, 13 en 14 van de 
La.ndbouw-Crisiswet 1933 op zetmeel. 

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

Economische Zaken van 14 October 1933, n°. 
16019, Directie van den Landbouw, Afdeeling 
II· 

Gezien de artikelen 9, 13 en 14 va.n de 
Landbouw-Crisiswet 1933 ; 

Gehoord de Centrale Commissie, bedoeld in 
artikel 27 van de Landbouw-Crisiswet 1933 
(advies van den 12den October 1933, n°. 69); 

Gehoord den Raad van State (advies van 
den 24sten October 1933, n°. 49); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden M inister van den 13den December 
1933, n°. 16312, Directie van den Landbouw, 
Afdeeling II, 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. 1. Dit beslu it neemt over de te,mino

logie van artikel 1 van het Crisis-Heffings
besluit 1933 en verstaat onder "zetmeel": 
alle zetmeel 

a. in den zin van het Mceelbesluit 1924 
(Staatsblad n °. 313), zooals dat sindsdien is 
gewijzigd, en 

b. in hoeveelheden boven door Onzen Mi
nister te bepalen aantal kilogrammen, het-

welk voor de verschillenrle soorten verschi l
lend kan worden gesteld. 

2. Dit besluit geldt voor het tijdvak, aan
vangende met ingang van den dag van zijn in 
werking treden en eindigende met ingang van 
den lsten Januari 1935. 

3. Het in voorraad hebben of bereiden van 
zetmeel , benevens het verwerken van zetmeel 
tot door Onzen Minister aan te wijzen produc
ten, is slechts toegestaan aan hem, die als 
georganiseerde is aangesloten bij een door 
Onzen Minister aan te wijzen crisis-organisatie. 

4. 1. Het in voorraad hebben en verhan
delen van zetmeel is aan de in het vorig ar
tikel bedoelde georganiseerden slechts toege
staan, indien bij aflevering aan de in het 
vorig artikel bedoelde crisis-organisatie a.1s 
vertegenwoordigster van het Fonds een door 
Onzen Minister vast te steil en bedrag per 
kilogram wordt betaald. 

2. Onze Minister is bevoegd te bepalen , 
dat van door hem aan te wijzen crisisproduc
ten, waarin zetmeel is verwerkt, de betaling 
geschiedt na bereiding van dit product. 

5. Het in voorraad hebben van bepaalde, 
door Onzen Minister aan te wijzen crisispro
ducten , waarin zetmeel is verwerkt, is, voor 
zoover over de grondstoffen daarvan geen he[
fing is betaald, slechts toegestaan na betaling 
aan een door Onzen Minister aan te wijzen 
crisis-organisatie, als vertegenwoordigster van 
het Fonds, van een door Onzen Minister vast 
te stellen bedrag per door Onzen Minister te 
bepalen gewicht of eenheid. 

6. Dit besluit, hetwelk kan worden aange
haald onder den titel: ,,Crisis-Zetmeelbesluit 
1933" treedt in werking met ingang van den 
tweed~n dag na dien van zijn afkondiging. 

Onze Minister van Economische Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en in afschrift zal worden gezonden aan den 
Raad van State. 

's-Gravenhage, den 15den December 19.33 . 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken, 
T. J . V ers c huur. 
(Uitgeg. 29 December 1933.) 

s. 697 . 

15 D ece,nber 1933. BESLUIT tot vernieti
ging van het besluit van den raad va!) 
Apeldoorn d.d. 2 Februari 1933, waarb1J 
aan C. V e,·steeg aldaar vergunning is ver
leend voor ve t·bouwing van een hu is aan 
de Hoofdstraat. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onze M inisters van 

Sociale Zaken en van Binnenlandsche Zaken 
van 6 October 1933, n°. 6495 M/P.B.R. , Af
deeling Volksgezondheid, en van 11 October 
1933, n°. 17677, Afdeeling Binnenlandsch Be
stuur betreffende het besluit van den raad 
van Apeldoom d.d. 2 Februari 1933, waarbij 
aan C. Versteeg aldaar vergunning is ver
leend voor verbouwing van een huis aan de 
Hoofdstraat; 

Overwegende, dat Burgemeester en Wet
houders va.n Apeldoo,-n de vergunning hadden 
geweigerd aangezien de verbouwing zou mee
brengen het stichten van "een ige afzonderlijke 
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winkelruimten" aan een weg, die niet zou 
voldoen aan het bepaalde in artikel 3, eerste 
lid, onder b, van de bouwverordening voor 
die gemeente, volgens hetwelk het verboden is 
te bouwen "anders dan aan wegen, welke bij 
het Rijk, de Provincie, de Gemeente of een 
,vaterschap in eigendom en beheer zijn"; 

dat de gemeenteraad, in beroep, de vergun
ning heeft verleend uit overweging, dat "on
der de voorgenomen verbouwing niet kan wor
den verstaan het oprichten of het geheel 

·yernieuwen van een gebouw, genoemd in ar
tikel 3, eerste lid, onder b, der bouwverorde
ning, zoodat op dezen grond de gevraagde 
vergunning niet kan worden geweigerd" en 
dat "ook geen andere weigeringsgronden be
staan" 

Over'wegende, dat volgens het plan van 
Versteeg het bedoelde perceel zou worden ge
splitst in zelfstandige, zij het aaneengesloten, 
gebouwen, waarvan drie niet met een vrije 
zijde gericht naar een weg, waaraan het aan
gehaalde voorschrift van de verordening bou
wen, dus ook gebouwen, alleen toelaat; 

dat het plan mitsdien niet voldoet aan dat 
voorschrift, waarvan vrijste Il ing niet is ver
leend; weshalve de vergunning ·moest worden 
geweigerd ingevolge artikel 6, tweede lid, 
onder c, van de Woningwet; 

Gezien artikel 185 van de gemeentewet; 
Den Raad van State gehoord, advies van 

7 November 1933, n°. 41; 
Gelet op het nader rapport van Onze Mi

nisters van Sociale Zaken en van Binnen-
1 andsche Zaken van 6 December 1933, n°. 
9150 M/P.B.R, Afd. Volksgezondheid, en 
van 11 December 1933, n°. 23780, Afd. Bin
nenlandsch Bestuur ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
vorenbedoeld ·besluit van den raad van 

Apeldoorn d.d. 2 Februari 1933 te vernietigen 
wegens strij d met de wet. · 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast 
met de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

' s-Gravenhage, den 15den December 1933. 
WILHELMINA. 

De Minister van Sociale Zaken, 
J. R. Slotemaker de Bruin e. 
De Jlfinister van B innenlantische Zaken, 

J. A. de W i I d e. 
(Uityeg. 16 Januari 1934.) 

s. 698. 

15 December 1933. BESLUIT, houdende re
geling van de benoeming en het ontslag 
van de opperofficieren van het Konink
lijk Nederlandsch-Indisch leger. 

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

Staat, Minister van Koloniën van 24 Novem
ber 1933, 6e Afdee ling, n°. 7; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
5 December 1933, n°. 47); 

Gez ien het riader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 11 December 1933, 6de 
Afdeeling n°. 1; 

Den Volksraad gehoord; 
Gelet op de artikelen 32 en 70 van de In

dische Staatsregeling; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

Art. L Met intrekking van de Regeling 
van de bevmdering, het ontslag en het op 
non-activiteit stellen van de Europeesche offi
cieren, behoorende tot de Nederlandsch-Indische 
landmacht, vastgesteld bij Ons beslui t van 8 
September 1910, n°. 39 (Staatsblad n°. 278 , 
lndisch Staatsblad n°. 592), zooals die Rege
ling herhaaldelijk werd gewijzigd en aange
vuld, laatstelijk bij Ons besluit van 27 Augus
tus 1925 n°. 41, (Staatsblad n°. 369, Indisch 
Staatsblad n°. 573), vast te stell en de aan dit 
besluit gehechte Regeling van de benoeming 
en het ontslag van de opperofficieren van het 
Koninklijk Nederlandsch-Indisch leger. 

2. Bui ten werking te stellen Onze besluiten 
van: 

a. 1 December 1915, n°. 12 (lndisch Staats
blad 1916, n°. 194), zooals laatstelijk gewijzigd 
bij Ons besluit van 21 October 1920 n°. 52 
(lndisch Staatsblad 1921, n°. 49); 

b. 10 Februari 1921 n°. 41 (Indisch Staats
blad n°. 355); 

c. 20 Juni 1921 n°. 50 (lndisch Staatsblad 
n°. 544); 

d. 7 April 1925 n°. 36 (Indisch Staatsblad 
11°. 274). 
3. Te bepalen, dat dit besluit in werking 

treedt met ingang van een nader door den 
Gouverneur-Generaal van Neder] andsch-Indië 
te bepalen datum. 

Onze Minister van Koloniën is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in heL 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raarl 
van State. 

's-Gravenhage, den 15den December 1933. 
WILHELMINA. 

De Minister van Staat, 
Minister van Koloniën, 

H. Colijn. 
{ Uitgeg. 28 Decen~be,· 1933.) 

REGELING van de benoe,niny en het ontslag 
van de opperofficie,·en van het Koninklijk 
N eiterlantisch-Indisch leger. 

E ers te A f d e e I i n g. 

Alge,neene bepalingen . 
Art. 1. In deze regeling wordt verstaan 

onder: 
a. ,,de landmacht in Nederlandsch-Indië"; 

het Koninklijk Nederlandsch-Indisch leger met 
inbegrip van de dienstplichtigen, het reserve
personeel en de niet rechtstreeks daartoe be
hoorendè korpsen; 

b. ,,het Koninklijk ederlandsch-Indisch 
leger": het staanae leger in Nederlandsch
Indië; 

c. ,,bevorderingswet voor de landmacht 
1902": de wet van 9 Juni 1902 (Staatsblad 
n°. 89); 

d. ,,opperoff icieren": officieren met den 
rang van generaal-majoor of hoogeren rang. 

Art. 2. De bepalingen van de tweede afdee
ling dezer regeling zij n niet toepasselijk op de 
Leden van Ons Huis. 

T w e e d e A f d e e I i n g. 

Van de benoe,n·ing. 
Art. 3. L De bevelhebber der landmacht 

en de overige opperofficieren van het K o-



1933 15 DE C EMBER (S. 698) 84-1 

n inklijk Nederlanclsch-Inclisch leger worden 
rloor Ons benoemd. 

2. Wanneer bij het openvallen van de 
plaats van den bevelhebber of van één der 
opperofficieren de benoeming van zijn opvolger 
niet is geschied of in ederl an,dsch-Ind ië niet 
bekend is, of wanneer de benoemde in de 
poedige aanvaarding zijner betrekking wordt 

verhinderd, voorziet de Gouve rneur-Generaal 
in de tij delijke waarneming. 

3. D e benoeming van generaa l-m a joors ge
schiedt bij keuze uit de kol onel van het be
trnkken wapen of di enstvak. 

4. Wij behoudens Ons voor om, bijaldien 
het di enstbelang dit vordert, eervol ontsl agen 
o pperoffi cieren van het K oninkl ijk N eder
landsch-Indisch leger in den laatstbekl eeden 
o f hoogeren rang opnieuw tot off icier bij dat 
leger te benoemen. 

Art. 4. A a n kolonels of generaal-majoors, 
geplaatst in dienstbetrekkingen van specia len 
aard , da n wel niet geheel tot het leger be
hoorende, kunnen door Ons titula ire hoogere 
ra ngen worden vel'leend. 

D e r d e A f cl e e I i n g. 
Van het ontslag. 

Art. 5. De opperofficieren van het Konink
lijk Nede l'i andsch-I ndisch leger worden door 
Ons ontslagen na ingewonnen advies van den 
Gouverne ur-Generaal. 

A rt. 6. Beh alve in de gevallen bij andere 
a lgemeene verordeningen voorzien, verliest een 
opperofficier den rang van officier: 

1 °. door ontslag uit den dienst, wanneer 
dat ontsl ag niet gepaard gaat met toe kenning 
van pensioen of erkenning van het recht op 
pensioen en wanneer niet het geval aanwezi g 
is, voorzien bij het laatste lid van artikel 8; 

2° . door het ver! ies van den staat van 
ederlander of van ederla ndsch onderdaan; 
3°. door het aannemen va n vreemde n adel-

dom· 
4o_' door buiten 's Konings toestemming een 

ordeteeken, titel, rang, waard igheid of open
bare bediening aan te nem en, verleend of op
gedragen door eene vreemde mogendheid o f 
regeering ; 

5°. door het ophoude n of op eenige a ndere 
wijze verloren gaan van verleend pensioen of 
van het verkregen rech t op pensioen . 

Art . 7. 1. E en opperofficier kan n iet uit 
den di enst worden o ntslagen dan : 

1 °. op e igen aan Ons gedaan verzoek; 
2°. onder toekenning van pensioen of van 

het recht op pens ioen : 
a . terza ke van la ngdurigen dienst, da t is 

een diensttij d di e ingevolge de bepa lingen op 
het toekennen van pensioen en onderstand 
aan de Europeesche en de o p gelij ken voet 
behandelde officieren van het Koninklijk N e
de rlandsch-Indisch leger recht geeft op het 
normale jaarl ijksche (c.q. maandelijksche ) 
pensioenbedrag ; 

b. terzake van ongeschiktheid voo r de ver 
dere waarnem ing van den militairen di enst 
tengevol ge van ve rwond ing, verminking, ziels
of lichaamsgebreken , mits de ongeschiktheid 
niet he t gevolg zij van e igen moedwil) ige han
delinge n of ongerege ld gedrag; 

c. terzake van onbekwaam heid of onge
schikthe id om in den verkregen ra11g in een igc 

betrekking bij het wapen o f dienstvak. waar
toe de opperoffi c ier behoort, te di enen: 

d. op g rond van het be paalde bij het tweede 
lid van artikel 11 deze r regeling; 

3°. te rzake van ongeschiktheid voo,· de ver
de re waarneming van den m ili ta ire n dien t 
tengevolge van ziels- of li chaamsgebreken ont
staan door e igen moedwil I ige handelingen of 
ongeregeld gedrag, zonder dat de betrokkene 
ve rkeert in een der gevall en, bij a rtike l 10 
dezer regeli ng aangegeven; 

4° . terzake van onvoorwaa ,·de1ijken ovel'
gang in burgerlijken dien t ; 

5°. wanneer hij bij ontslag uit de betrek
king van hoofd van een departement van al
gemeen bestuur in ederla nd niet da delijk bij 
zijn a ftreden aan den Koning doet blijken 
van zij n ve rl angen om wede,· in militairen 
di enst te worde n geplaatst; 

6°. in de gevall en bij artikel 10 dezer re
ge ling aangegeven. 

2. In de gevall en bedoeld bij 2° sub b en 
bij 3° van het eerste Jid van di t a rtikel word t 
geen ontslag ui t den dienst verleend, zonder 
dat over het ontstaan, den aard en de gevol 
gen van de bij 2° sub b bedoelde verwonding, 
vermink ing, ziels- en lich aamsgebre ken of van 
de bij 3° bedoelde ziels- of lichaamsgeb,·e ken . 
een milita ir geneesku ndig onderzoek heeft 
plaats gehad. 

3. Di t mil itai r genees kundig onderzoek 
moet eenmaal worden herhaald, indi en de be
l a ng hebbende zulks verlangt of de Minister 
van K oloniën, dan wel de Gouverneur-Gene
raal het nood ig oordeelt, naar gelang het 
onderzoe k in N ederl a nd , clan wel in N ede r
lanclsch-Indië heeft plaats gehad. 

4. De onbe kwaamheid of ongeschiktheid 
bedoel cl bij het eerste I iel , 2° sub c moet zijn 
erkend bij onderzoek van eene d aartoe door 
Ons aan te wijzen commissie van vlag- en (of ) 
oppe roffi cieren naar rngelen a ls voor de la nd 
macht in ederland zijn of nader worden vast
gesteld. 

A rt. 8 . 1. In de geva llen , bij het eerste lid 
van het vorige artikel onder 1 ° tot en met 
5° genoemd, kan het ontsl ag den opperoff ic ier 
niet a nders dan eervol worden verleend. 

2. H em wordt tijdelijk een eervol ontslag 
uit den dienst verleend, indien hij de mach
t ig ing des K oni ngs verkrij gt om zich in vreem
den krij gsdienst te begeven. In dit geval gaat 
echte r de rang van officier voo r hem niet ver
lo ren . 

A1·t. 9. Het vel'zoek om onts lag u it den 
dienst kan niet worden afgewezen cla n: 

a. in buitengewone omstandigheden . te 
Onze r beoordeel i ng; 

b. indien de oppernffi cier terzake van een 
of meer der fe iten bedoeld inder 1 ° tot en met 
7° van artikel 10 dezer regeling als be klaagde 
voo r een raad va n onderzoek is geroepen of 
za l worden ge roepen ; 

c. indien de opperoff icier volgens het ad
vies van een ra.ad van onderzoek of van een 
raad van appèl , in de te rmen Ya lt om uit den 
di e nst te worde n ontslagen; 

d. indien de opperofficier strafrechte lijk 
wo rd t of zal worden vervo lg d, clan wel he t 
naar aanle iding van een zoodanige ve 1·volg ing 
tege n hem gewezen vonnis nog n iet in kracht 
,-a n gewij de i. gegaan ; 
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e. indien de opperofficier behoort te wor
den ontslagen als verkeerende i II een der ge
va ll en bedoeld onder 8° t/m 10° va11 a rtikel 
10 dezer regeling. 

Art. 10. E en opperofficier ka n ui t den 
dienst worden ontslagen: 

1°. wegens verregaande na latigheid in de 
,·ervulling van opgelegde p i ichten; 

2°. wegens opzettelijke en herhaalde onge
hoorzaamheid , mishandeli ng van onde ,·geschik
ten of misbrnik maken van gezag, inzonder
heid wa nneer door een of ander dezer hande
lingen st.elli g nadeel aan den dienst of aan 
eenig persoon is toegebrach t; 

3°. wegens aanhoudend wangedrag, onver
schillig of daa rvan in of buiten den dienst 
blijkt ; 

-! 0
• wegens gedragingen of daden in het 

openbaar of weg·ens openbare geschriften waar
door de waardigheid van den officiersrang of 
de krijgstucht bepaalde lijk wordt aangerand; 

5°. wegens handelingen verr icht met de 
kennelijke bedoeling om den eerb ied voor het 
Koninklijk Huis of voor den vertegen woordi 
ger des Kon ings in Nederlandsch-Indië, Su
r iname of Curaçao, da n wel de Staats instel
lingen van N ederla nd of N ederl andsch-Indië, 
Suriname of Cur açao bepaaldelijk aan te ran
den ; 

6°. na een rechterlijk gewijsde dat, het 
rnrl ies van den rang van officier niet ten
gevolge hebbende, nochtans is gewezen we
o-ens eene handeling, welke den veroordeelde 
~nwaardig maakt dien rang te blijven be
kleeden ; 

7°. na het ver leenen van gratie van straf, 
o pge legd bij een recht.erlij k gewijsde, dat het 
rn rl ies van den rang van offi cie r tengevolge 
zou hebben gehad; 

8°. in de gevall en voorzien in de artikelen 
35, 36 en 37 van de' Wet op de Staatsinrich
t ing van Nederlandsch-Indië; 

9°. wegens overtreding der ver·ordeningen 
tot handhaving van het e igendomsrecht van 
den Staat op de gouvernementsarchieven in 
Nederlandsch-Indië; 

10°. wegens het aangaan van een huwelijk 
zonder de daa rtoe vere isch te toestemming te 
hebben verk rngen. 

Art. ll. 1. H et ontslag, bedoeld onder 1 ° 
tot en met 7° van het voorgaand artikel, kan 
niet plaats hebben da n op het advies van een 
J'aad van onderzoek of van een raad van appèl. 

2. Van dat advies kan , behoudens het be
paalde bij artikel 58 der bevorderingswet voor 
de landmacht 1902, niet worden afgeweken 
dan ten gunste van den opperofficier wien het 
geldt. 

Art. 12. 1. Indien de Gouverneu r-Generaal 
van oordeel is, dat een opperofficier uit den 
dienst behoort te worden o ntsl agen, a l s ver
keerende in een of meer der gevallen, bedoeld 
bij artikel 10 dezer regeling, worden de be
staande bezwa ren den betrokken opperofficier 
medegedeeld, ten einde hem in de gelegen
heid t.e st.ellen zich sch,·iftelijk te verantwoor
den. Daa rtoe wordt hem een door den Gouver
neur-Generaal te ste ll en t.ermijn gelaten . 

2. Bij aldien daartoe t.ermen worden ge
,·onden, zendt de Gouverneur-Generaa l a lle 
terza ke betrekkelijke stukken aan den Minis
te1· van Koloniën. 

3. De betrokken opperoffi cie r wordt des
verkiezende daarop door den Gouverneur
Generaal in de gelegenheid gesteld om zich 
in ederl and te gaan verantwoorden. 

4. Indien hij va n de in het voorgaande lid 
bedoelde ge legenheid geen gebruik maakt, 
wordt n iettemin met de behandeling van de 
zaak voortgegaan. 

Art. 13. 1. Opperofficieren van het K o
ninklijk N ederl a ndsch-Indisch lege r die voor 
een raad van onderzoek of een raad van appèl 
worden geroepen, worden, ongeacht de plaat 
waar zij zich bevinden, gerekend te behooren 
tot het garn izoen t.e 's-Gravenhage. 

2. Op hen zijn va n toepassing de bepalin
gen op de raden van onderzoek en van appè l , 
geldende voor de officieren van de landmacht 
in ederland, met dien verstande, dat: 

1°. de samenst.elling van den raad door den 
Minister van Defensie niet wordt bevolen da 11 
ten verzoeke van den Minist.er van Koloniën; 

2°. de rnad a ls getuigen alleen mag op
roepen personen in Nederland aanwez ig; 

3°. het door den raad uitgebracht advies 
en de bescheiden op de zaak betrekking heb
bende door den Minister van Defensie aan 
dien van Koloniën worden gezonden; 

4°. het verslag, bedoeld in a rt ikel 68 der 
bevorderingswet voor de landmacht 1902, door 
den Minister van K oloniën aa11 den Koning 
wordt gedaan; 

5°. de kosten vau een raad van onderzoek 
en een raad van appèl voor reken ing van de 
geldmiddelen van N ederlandsch-Indië komen . 

3. De bepalingen in het voorgaande lid 
zijn mede van toepas ing op de raden van on
derzoe k en van appèl, als bedoeld in het 
tweede lid van artike l 65 der bevorderi11gswet 
voor de landmacht 1902. 

Behoort bij het K oninklijk besluit van 15 
December 1933 (Staatsblad n°. 698) . 

s. 699. 

Mij bekend, 
De Minister van Staat , 
M inis te1· van Koloniën, 

H. Co I ij n. 

15 Deoe,nber 1933. BESLUIT, bepal ende de 
beken dmaking in het Staatsblad van de 
ve,·dragen van Genève van 7 Juni 1930 
met bijbehoorende protocol !en: 

1° . tot invoering van eene eenvormi ge 
wet op wissel brieven en orderbriefjes; 

2°. tot regeling van zekere wetsconflic
ten ten aanzien van wisse l brieven en or
derbriefjes ; 

3°. betreffende het zegel,·echt ten aan
zien van wissel brieven en orderbriefjes. 

Wij WILHELM! A, enz. ; 
Gezien de Wet van 25 Juli 1932 (Staatsblad 

n°. 397) , houdende goedkeuring van de ve r
dragen van Genève van 7 Juni 1930 met bij 
behoorende protocollen: 

1 ° . tot invoe ring van eene eenvorm ige wot 
op wi se lbr ieven en orderbriefjes; 

2°. tot regeling van ze kere wetsconfl ictcn 
ten aanz ien van wissel b1·ieven en orderbrief
jes; 



1933 15 DECEMBER tS. 699) 846 

3°. betreffende het zegel recht ten aanzien 
van wissel brieven en orderbriefjes, van welke 
verdragen een afdruk en eene vertaling bij dit 
besluit zijn gevoegd; 1 

Overwegende, dat genoemde verdragen met 
bijbehoorende protocollen door Ons voor het 
Rijk in Europa zijn bekrachtigd en Onze akte 
van bekrachtiging op 20 Augustus 1932 te 
Genève op het Secretariaat van den Volken
bond is nedergelegd, waarbij ten aanzien van 
het onder 1 °. genoemde verdrag, krachtens 
artikel II van bovenvermelde Wet en over
eenkomstig artikel I van dat verdrag is ge
bruik gemaakt van de bevoegdheid tot het 
maken van de voorbehouden, genoemd in Bij
lage II van dat verdrag; 

. Overwegende mede, dat de hierna genoemde 
landen eveneens hunne akten van bekTachti
g ing hebben nedergelegd, te weten van de 
onder 1 °. en 2°. genoemde verdragen B elgië, 
Denemarken, Duitschland, Finland, Grieken
land, I talië, Japan, Noorwegen, Oostenrijk, 
Zweden en Zwitserland, en van het onder 3°. 
genoemde verdrag B elgië, Denernarken, 
Duit/Jchland, Finland, I talië, Japan, Noor
wegen, Oostenrijk, Zw eden en Zwitserland; 

Overwegende wijders, dat genoemde verdra
gen op 1 Januari 1934 voor het Rijk in 
Europa, alsmede voor bovengenoemde landen, 
zullen in werking treden; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Bnitenlandsche Zaken van den 12den Decem
ber 1933, Directie van het Protocol, n°. 
41677 ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
meergenoemde verdrngen met hijbehoorende 

protocoll en, alsmede de vertalingen daarvan, 
te doen bekend maken door de plaats ing van 
dit besluit in het Staatsblad. 

Eene opgave van de data, waarop de akten 
van bekrachtiging van de hierboven vermelde 
verdragen van 7 Juni 1930 met bijbehoorende 
protocollen zijn nedergelegd, en van de bij 
<lie bekrachti g ingen gemaakte voorbehouden 
is mede bij dit besluit gevoegd. 

Onze Ministers, Hoofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor zoo
,·eel hem aangaat, belast met de uitvoering 
van hetgeen ten deze wordt vereischt. 

's-Gravenhage, den 15den December 1933. 
WILHELMINA. • 

De Minister van Bu·itenlandsche Zaken, 
D e Graeff. 

(Uitgeg. 22 Decemb er 1933.) 

VERTALINGE . 

Yerdrag tot Invoerin g· van een eenvormige 
wet OJJ wisselbrieven en or1lerbrle fjes . 

VE RDRAG. 

( Opsomming van Staatshoo/clin.) 
Zie hiervoor Staatsblad 1932, n°. 397. 

Verlangend de moeilijkheden te voorkomen, 
waartoe de verscheidenheid van de wetgevin-

1 Zie voor de ]:<'ransche en Engelsche tekst 
,·nn deze Verdragen Staatsblad 1932, n°. 397. 

gen der landen, waar wisselbrieven moeten 
circuleeren, aanle iding geeft, en dus de zeker
heid en de snelheid der betrekkingen van den 
international en handel te bevorderen, 

Hebben a ls hun Gevolmachtigden aange
wezen: 

(Lijst vcin Gevolmachtigden.) 

Zie hiervoor Staatsblad 1932, n°. 397. 

Die, na elkander hun in goeden en behoor
lijken vorm bevonden volmachten te hebben 
medegedeeld, omtrent de volgende bepalingen 
zijn overeengekomen: 

Art. I. Ieder der Hooge Verdragsluitende 
Partijen verbindt zich om de eenvormige wet, 
vervat in Bijlage I van dit Verdrag, binnen 
haar grondgebied in te voeren, hetzij in een der 
oorspronkelijke tek ten, hetzij in haar lands
taal. 

Deze verbintenis zal, indien daartoe aanlei
ding bestaat, beperkt worden door zoodanige 
voorbehouden als ieder der Hooge Verdrag
sluitende Partijen op het tijdstip van bekrach

. tiging of toetreding zal aangeven. Deze voor
behouden moeten worden gekozen uit de in 
Bijlage II van dit Verdrag vermelde. 

Echter kunnen de voorbehouden, bedoeld 
bij de artikelen 2, 12 en 18 van genoemde Bij
lage II, worden gemaakt na de bekrachtiging 
of de toetreding, mits daarvan wordt kennis 
gegeven aan den Secretaris-Generaal van den 
Volkenbond, die van den tekst dier voorbe
houden onmiddellijk zal kennis geven aan de 
Leden van den Volkenbond en aan de Staten 
niet-Leden, ten wier name dit Verdrag zal 
zijn bekrachtigd of ten wier name de toetre
ding zal hebben plaats gehad. Zoodanige voor
behouden zullen niet van kracht zijn voor 
den negentigsten dag, volgende op de ont
vangst der bovengenoemde kennisgeving door 
den Secretaris-Generaal van den Volkenbond. 

Ieder der Hooge Verdragsluitende Partijen 
kan, in geval van dringende noodzakelijkheid, 
na bekrachtiging of toetreding, gebruik ma
ken van de voorbehouden bedoeld bij de ar
tikelen 7 en 22 van genoemde Bijlage II. In 
deze gevallen zal zij daarvan rechtstreeks en 
onmiddellijk kennis geven aan a lle andere 
Verdragsluitende P artijen en aan den Secre
taris-Generaal van den Volkenbond. De ken
nisgeving van die voorbehouden zal van kracht 
worden twee dagen na ontvangst van die ken
nisgeving door de Hooge Verdragsluitende 
P artijen. 

Art. II. De eenvormige wet zal binnen het 
grondgebied van ieder der Hooge Verdrag
sluitende P artijen niet van toepassing zijn op 
wissel brieven en orderbr iefjes, welke reeds 
getrokken waren op het oogenblik van de in
werkingtreding van dit Verdrag. 

Art. III. Dit Verdrag, waarvan de Fran
sche en Engelsche teksten beide authentiek 
zijn, zal de dagteekening van heden dragen. 

Het zal tot 6 September 1930 kunnen wor
den onderteekend namens ieder Lid van den 
Volkenbond en iederen Staat niet-Lid. 

Art. IV. Dit Verdrag zal worden bekrnch
tigd. 

De oorkonden van bekrachtiging zullen ,·óór 
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den l sten September 1932 worden nedergelegd 
bij den Secretaris-Generaal Yan den Volken
bond, die van de ontvangst onmiddellijk mede
deeling zal doen aan all e Leden van den 
Volkenbond en aan a ll e Staten niet-Leden, 
die partij zijn bij dit Verdrag. 

Art. V. Van 6 September 1930 af za l ieder 
Lid van den Volkenbond en iedere Staat 
11iet-Lid t;ot dit Verdrag kunnen t.oetreden. 

Deze t.oetreding zal geschieden door een 
kennisgeving aan den Secretaris-Generaal van 
den Volkenbond, die haar zal nederleggen in 
cle archieven van het Secretariaat. 

De Secretaris-Generaal zal van de nederleg
g ing onmiddellijk kennis geven aan a ll en, die 
dit Verdrag hebben onderteekend, of die daar
toe zijn t;oegetreden. 

Art. VI. Dit Verdrag treedt eerst in wer
king, wanneer de bekrachtiging of de toetre
cling zal hebben plaats gehad namens zeven 
Leden van den Volkenbond of Staten niet
Leden, waaronder dri e permanente Leden van 
den Volkenbondsraad. 

De datum van inwerkingtreding zal zij n de 
negentigste dag, volgende op de ontvangst 
door den Secretaris-Generaal van den Vol ken
bond van de zevende bekrachtiging of toetre
ding, overeenkomstig het eerste lid van dit 
arti kel. 

De Secretaris-Generaal van den Volkenbond 
zal , bij het doen der kennisgevingen, bedoeld 
bij de artikelen IV en V , in het bijzonder 
doen blijken, dat de bekrachtigingen of t.oe
tredingen , bij het eerste lid van dit artikel 
bedoeld, verkregen zijn. 

Art. VII. I edere bekrachtig ing of toetre
d ing, welke zal geschieden na de inwerking
h'eding van het Verdrag overeenkomstig ar
ti kel VI, zal van kracht zijn te rekenen van 
a f den negentigsten dag, volgende op den 
datum van haar ontvangst door den Secretaris
Generaal van den Volkenbond. 

Art. VIII. Behoudens in geval van drin
gende noodzakelijkheid kan dit Verdrag niet 
worden opgezegd voor het einde van een ter
mijn van twee jaren, te rekenen van af den 
datum zijner inwerkingtreding voor het Lid 
van den Volkenbond of voor den Staat niet
Lid, die tot opzegging overgaat; deze opzeg
ging zal van kracht worden te rekenen van af 
den negenti gsten dag, volgende op de ont
Yangst" door den Secretaris-Generaal van de 
tot hem ge richte kennisgev ing. 

Iedere opzegging zal onmiddellijk door den 
Secretaris-Generaal van den Volkenbond wor
den medegedeeld aan alle andere Hooge Ver
dragsluitende Partijen. 

De H ooge Verdragslu itende Partij , di e in 
de gevall en van dringende noodzakelij kheid 
opzegt, zal daarvan rechtstreeks en onmiddel
lij k mededeeling doen aan alle andere Hooge 
Verdragsluitende Partijen, en de opzegging 
zal van kracht worden twee dagen na de ont
vangst van de mededeel ing door genoemde 
Hooge Verd ragslu itende Partij en . De Hooge 
Verdragslui tende Partij , welke aldus opzegt, 
zal van haar besluit eveneens mededeel ing 
doen aan den Secretaris-Generaal van den 
Volkenbond. 

I edere opzegging zal slechts van kracht zijn 
voor de Hooge Verdragsluitende Partij , na
mens welke zij za l hebben plaats gehad. 

Art . IX. I eder Lid van den Volkenbond en 
iedere Staat niet-Lid, voor wien dit Verdrag 
van kracht is, zal na het e inde van het Yierde 
jaar, volgende op de inwerkingtreding van dit 
Verdrag een verzoek kunnen richten tot den 
Secretaris-Generaal van den Volkenbond. 
strekkende t;ot herz iening van enkele of va.11 
a lle bepalingen van di t Verdrag. 

Indien een zoodanig verzoek, na mededee-
1 ing aan de andere Leden van den Volken
bond of Staten niet-Leden, voor wie het Ver
drag alsdan van kracht zal zijn, binnen den 
termijn van een jaar wordt gesteund door ten
minste zes van hen, zal de Raad van den 
Volkenbond beslissen of er reden is te d ien 
einde een Conferentie samen te roepen. 

Art. X. De Hooge Verdragsluitende P ar
tijen kunnen op het oogenblik van ondertee
kening, bekrachtig ing of toetreding verklaren, 
dat zij door de aanvaarding van dit Verdrag 
geen verplichting op zich wen chen te nemen 
ten aanzien van a lle of eenige van haar ko
loniën, protectoraten of gebieden, die onder 
haar uzereiniteit of mandaat zijn geplaat.st ; 
in dat geval zal di t Verdrag niet van toepas
sing zijn op de gebieden./ die in een zoodani ge 
verklaring zijn genoema. 

De Hooge Verdragsluitende P artijen kunnen 
later ten all en tijde ter kennis van den Se
cretari s-Generaal van den Volkenbond bren
gen , dat zij wenschen, dat dit Verdrag van 
toepa sing zal zijn op alle of eenige gebieden, 
die in de verklaring, bedoeld in het voorgaan
de lid zijn genoemd. In dat geval zal het 
Verdr~g van toepassi ng zijn op de gebieden, 
die in deze mededeeling worden genoemd, 
negentig dagen na de ontvangst daarvan do0t· 
den Secretaris-Generaal van den Volkenbond. 

Evenzoo kunnen de Hooge Verdragslui tende 
Partijen dit Verdrag, overeenkomstig artikel 
VIII, opzeggen ten aanzien van alle of eenige
van haar koloniën, protect.oraten of gebieden, 
die onder haar suzereiniteit of mandaat zijn 
geplaatst. 

Art. XI. Dit Verdrag zal door den Secre
taris-Generaal van den Volkenbond onmiddel
lijk bij zijn inwerkingtreding worden gere
g istreerd . H et zal vervolgens zoo spoedig mo
gelijk worden gepubliceerd in den "Recueil 
des Tra ités" van den Volkenbond . 

Ten blijke waarvan de bovengenoemde Ge
volmachtigden dit Verdrag hebben ondertee
kend. 

Gedaan te Genève, den zevenden J uni negen
t ienhonderd dertig, in één enkel exemplaar, 
dat zal worden nedergelegd in de archieven 
van het Secretariaat van den Volkenbond en 
waarvan de voor eens! uidend gewaarmerkte 
afschriften zullen worden toegezonden aan alle 
Leden van den Volkenbond en aan alle Staten 
n iet-Leden, die ter Conferentie vertegenwoor
digd zijn geweest. 

( Onde,·teekeningen.) 

Zie hiervoor Staatsblad 1932, n°. 397. 
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BIJLAGE I. 

EenYorm lge wet 01> wisselbrieve n en 
orderbriefjes. 

EERSTE TITEL. 

Van den wisse lbrief. 

HOOFDSTUK I. 

1·an de uitgifte en den vor'IIL van den 
wisselbrief . 

--ht. 1. De wisselbrief behelst: 
1° de benaming "wisselbrief", opgenomen 

in -den tekst zelf en uitgedrukt in de 
taal, waarin de titel is gesteld; 

2 ° de onvoorwaardelijke opdracht tot be
taling van een bepaalde som; 

3° den naam van dengene, die betal en moet 
(betrokkene) : 

4° de aanwijzing van den verva ldag; 
.5° die van de plaat, waar de betaling 

moet ge ch ieden; 
'6° den naam van dengene, aan wien o[ 

aan wiens order de betaling moet wor
den gedaan; 

,
0 de vermelding van de dagteekening, al -

mede van de plaats, waar de wisse lbrief 
is getrokken ; 

0 de handteekening van dengene, die den 
wi selbrief uitgeeft (trekker). 

Art. 2. De titel, waarin ééne der vermel
<lingen, in het voorgaande artikel aangegeven, 
,mtbreekt, geldt niet als wisselbrief, behoudens 
in de hieronder genoemde gevallen: 

De wis e lbrief, waarvan de vervaldag niet 
is aangewezen, wordt beschouwd a ls betaal 
baar op zicht. 

Bij gebreke van een bijzondere aanwijzing 
wordt de p laats, aangegeven naast den naarn 
van den betrokkene, geacht te zijn de plaats 
van betaling en tevens de plaats van het do
mici l ie des betrokkenen . 

De wis elbrief, welke n iet de plaats aa n
wijst, waar hij is getrokken, wordt geacht te 
z ijn onderteekend in de plaats, aangegeven 
naast den naam des trekkers. 

Art. 3. De wisselbrief kan aan de order 
van den trekker luiden. 

Hij kan worden getrokken op den t1·ekker 
zelf. 

Hij k,rn worden getrokken voor rnken i11g 
"an een en derde. 

Art. 4. Een wisselbrief kan betaalbaar zij n 
aa D do woon pi aats van eenen derde, hetzij in 
de plaats, waar de betrokkene zijn domic i I ie 
heeft, h etzij in een andere plaats. 

Art. 5. In eenen wisselbrief, betaalbaar op 
zicht of een zekeren t ijd na zicht, kan de tre k
ker bepalen, dat de som rente drnagt. I n 

-c l ken anderen wissel brief wordt deze clausu le 
voor niet geschreven gehouden . 

De rentevoet moet in den wisselb,·ief wor
den aangegeven. Bij gebreke hiervan wordt 
de renteclausule voor niet geschreven gehou
den. 

De rente loopt te rekenen van de dagtee
keniug van den wisselbrief, tenzij een andere 
.dag is aangegeven. 

Art. 6. De wisselbrief, waarvan het be
, lrng voluit in letters en tevens in cij fers is 

ge chreven, geldt, in geva l van verschil , ten 
beloope ,·an de om, vo luit in letters ge
schreven. 

De wisselbrief , waarvan het bedrag meer
malen is geschreven, hetzij voluit in letter . 
hetzij in cijfers, geldt, in geval van verschil. 
slechts ten beloope van de kleinste som. 

Art . 7. Indien de wisselbrief handteeke
ningen bevat van personen, di e onbekwaam 
zij n zich door midde l van eenen wisselbrief te 
verbinden, valsche handteekeningen, of hand
tee keningen van verdichte personen, of hand
teekeningen, welke, onverschill ig om welke 
andere reden , de personen, die die handteeke
ningen hebben geplaatst of in wier naam 
zu lks is geschied, niet kunnen verbinden, zijn 
de verbintenissen der andere personen, wier 
handteekeningen op den wis elbrief voorko
men, de niettemin geld ig. 

Art. 8. I eder, die zij ne handteekening op 
eonen wisselbrief plaatst als vertegenwoordi 
ger van eenen persoon, voor wien hij niet de 
bevoegdheid had te handelen, is zelf krach· 
tens den wisselbrief verbonden, en heeft , be
taal d hebbende, dezelfde r chten, a ls de be
weerde vertegenwoord igde zou hebben gehad. 
H etzelfde geldt ten aanzien van den ver
tegenwoordiger, die zij ne bevoegdheid heef t 
overschreden . 

Art. 9. De trekker staat in voo,· de accep
tatie en voor de betaling. 

Hij kan zij ne verplichting, voor de accep
tatie in te staan, uit lui ten; e lke clausule, 
waarbij hij de verplichting, voor de betaling 
in te staan, uitsluit, wordt voor niet-geschreven 
gehouden. 

Art. 10. Indien een wisselbrief, onvolledig 
ten tij de der uitgifte, is volledig gemaakt in 
strijd met de aangegane overeenkomsten, ka n 
de n iet-naleving van die overeenkomsten niet 
worden tegengeworpen aan den houder, tenzij 
deze den wissel brief te kwader trouw heeft 
verkregen of hem grove schuld bij de ver
kl'ijg ing te wijten is. 

HOOFDSTUK Il. 

l'an l•et endos.~ement. 

Art. ll . Elke wi elbrief, ook die welke 
niet uitdrukkelijk aan order luidt, kan door 
middel van endossement worden overgedragen . 

Indien de trekker in den wi elbrief de 
woorden: ,,niet aan order" of een soortgelijke 
uitd rukking heeft opgenomen, kan het stuk 
slechts worden ove,·g dragen in den vonn en 
1net de gevolgen van een gewone cessie. 

Het endossement ka n worden gesteld zelfs 
ten voo rdeele van den betrokkene, a l of niet 
acceptant, van den t rek ker , of van e l !;:en an
deren wisselschuldenaa r. Deze pe,·sonen kun
nen den wisselbrief opnieuw endosseeren. 

Art. 12. H et endossement moet onvoor
waardelijk zijn. Elke daarin opgenomen voor
waarde wordt voor niet-geschreven gehouden . 

Het gedeel tel ij ke endo sement is nietig. 
Het endossement aan toonder ge ldt als en

dossement in blanco. 
Art. 13. Het endo sement moet worden ge

steld op den wisselbrief of op een daaraan 
vastgehecht blad (verlengstuk). Het moet wo r
den onderteekend door den endossant. 

Het endossement kan cl n geëndossee rde 011-
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vermeld laten of bestaan ui t de enkele ha nd
teekening van den endossan t (endossement 
in blanco) . In het laatste geval moet het en
dossement, om geldig te zijn, op de rugzijde 
van den wisselbrief of op het verlengstuk 
worden gesteld. 

Art. 14. Door het endossement worden all e 
uit den wisselbrief voortvloeiende rechten over 
gedragen. 

Indien het endossement in blanco is, kan de 
houder: 

1 ° het blanco invullen , hetzij met zij n e igen 
naam, hetzij met den naam van een 
anderen persoon ; 

2° den wisselbrief wederom in blanco of 
aan een anderen persoon endosseeren ; 

3° den wissel brief aan eenen derde over
geven, zonder het blanco in te vull en en 
zonder hem te endosseeren . 

Art. 15. T enzij het tegendeel bedongen is, 
staat de endossant in voor de acceptati e ·en 
.-oor de betal ing . 

Hij kan een n ieuw endossement verbieden ; 
in dat geval staa t hij tegenover de pe rsonen , 
aan wie de wisselbrief later is geëndosseerd, 
n iet in voor de acceptat ie en voor de beta l ing . 

Art. 16. H ij , die eenen wisselbr ief onder 
zich heeft , word t beschouwd a ls de recht
m atige houder , indien hij va n zijn rech t doet 
blij ken door een ononderbroken reeks van en
dossementen, zelfs indien het laatste endosse
m ent in blanco is gesteld. De doorgehaalde 
endossement( n worden te dien aanzien voor 
n iet geschreven gehouden. W anneer een en
dossement in blanco door een . ander endosse
ment is gevolgd, wordt de onderteekenaar van 
dit laatste geacht den wisselbrief dooi· een 
endossement in blanco verkregen te hebben. 

Indien iemand, op welke wijze da n ook, het 
bezit van den wisselbrief heeft verloren, is de 
houder, d ie van zijn recht doet bl ijken op de 
wijze, bij het voorgaan?e l id aangegeven, ni~t 
verplicht den wisselbnef a f te geven, tenz1J 
h ij dezen te kwader trouw heeft verkregen, 
of hem grove schuld bij de verkrij g ing te 
wij ten is. 

Art. 17. Zij , d ie uit hoofde van den wissel
brief worden aa ngesproken, kunnen de ver
weermiddelen, gegrond op hun persoonlijke 
verhoud ing tot den trekker of tot vroegere 
houders, n iet aa n den houder tegenwerpen, 
tenzij deze bij de verkrijging van den wissel
brief desbewust ten nadeele van den schulde
na ar heeft gehandeld . 

Art. 18. Wanneer het endossement de ver
meld ing bevat: ,,waarde ter incasseering", 
,, te r incasso" , ,, in lastgev ing" , of eenige an
dere vermel d ing, met zich brengend een bloote 
opdi-ach t tot inning, kan de houder a ll e tu t 
den wisselbrief voortvloe iende rech ten uit 
o e fe ne n , maar hij kan de zen ni e t anders en
dosseeren dan bij wege van lastgeving. 

De wisselschuldena ren kunnen in dat geval 
aan den houder slechts de verweermiddelen 
tegenwerpen, welke aan den endossant zouden 
kunnen worden tegengewor pen. 

De opdracht , vervat in een incasso-endosse
ment e indigt niet door den dood of door de 
later~ onbekwaamheid van den lastgeve r. 

Art. 19. W anneer een endossement de ver
meldi ng bevat. ,,waarde tot zekerheid" , ,,waa r-· 
de tot pand" , of eenige andere vermelding, 
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welke inpandgeving met zich brengt, kan de 
houder a lle uit den wisselbrief voortvloeiende 
rechten u itoefenen , maar een door hem ge
steld endossement geldt slech ts als endosse
ment bij wege va n lastgeving . 

De wisselschuldenaren kunnen den houder 
de verweermiddelen, gegrond op hun pei·soon· 
lij ke verhoud ing tot den endossant, n iet tegen
werpen, tenzij de houder bij de ontvangst van 
den wisselbrief desbewust ten nadeele van 
den schuldenaar heeft gehandeld. 

Art. 20. E en endossement, gesteld na den 
vervaldag, heeft dezel fde gevolgen a ls een en
dossement, gesteld vóór den ver val dag. E chter 
heeft het endossement, gesteld na het protest 
van non-beta l ing of na het verstrijken va n 
den termijn , voor het opmaken van het pro
test bepaald, slech ts de gevol gen eener ge
wone cess ie. Behoudens tegenbewijs wordt het 
endossement zonder dag teekening geacht te 
zijn gesteld vóór het verstrij ken van den ter
mijn, voo r het opmaken van het p rotest be
paald . 

HOOFDSTUK III. 

Van de acceptatie. · 

Art. 21. De wi selbrief ka n tot den ve rval 
dag door den houder of door iem and, di e 
hem enkel onder zich heeft, aan den betrok
kene te zijner woonplaats ter acceptatie wor
den aangeboden . 

A rt. 22. In el ken wisselbrief kan de t rek
ker, a l dan niet met vaststell ing van een ter
mijn , bepalen, dat deze ter acceptatie moet 
worden aangeboden. 

H ij ka n in den wisselb rief de aanbieding ter 
acceptatie verbieden, behoudens wisselbrieven , 
betaa lbaar bij eenen derde, of betaalbaar in 
een andere plaats dan d ie van het domici l ie 
des betrokkenen of betaalba a ,· een zekeren 
t ijd na zicht. 

Hij kan ook bepa len, dat de aanbieding ter 
accep tatie n iet kan p laats hebben vóór een be
paa lden dag. 

T enzij de tre kker heeft verkla ard , dat de 
wisse lbrief niet va tbaar is voor acceptatie, kan 
elke endossant, a l dan niet met vaststell ing 
van eenen term ij n, bepalen, dat hij te r accep
tatie moet worden aangeboden. 

A rt. 23. Wisselbrieven, betaalbaar een ze
keren tijd na zicht, moeten te r acce ptatie wor
den aangeboden binnen een jaar na hunne 
dagtee kening. 

De trekker ka n dezen termijn ve1· korten of 
verl engen . 

De endossanten kuunen deze tel'mijnen ver
korten. 

A rt . 24. De be trokkene kan verzoeken, da t 
hem een tweede aanbied ing wordt gedaan den 
dag, vol gende op de eerste . Belanghebbenden 
zull en n iet zich er op mogen beroepen, dat 
aan d it verzoek geen gevolg is gegeven, tenzij 
het verzoek in h et protest is ve rmeld. 

De houder is niet verplicht, den ter accep
tati e aangeboden wisse lbrief aa n den betrok
kene a f te geven. 

Art . 25. De acceptatie wordt op den wissel 
brief gesteld. Zij wordt uitgedrukt door het
woord: ,,geaccepteerd", of door een soortge
lijk woo rd ; zij wordt door den betrokkene 
onderteekend. De enkele ha11d teeke11ing r an 
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den betrokkene, op de voorzijde van den wis
selbr ief gesteld , geldt a ls acceptatie. 

·w anneer de wisselbr ief betaalbaar is een 
zekeren tijd na zicht, of wanneer hij krachtens 
een uitdrukkelijk beding ter acceptatie moet 
worden aangeboden binnen een bepaalden ter 
mijn , moet de acceptati e als dagteekening in
houden den dag, waarop zij is geschied, tenzij 
de houder di en van de aanbieding e isch t. Bij 
gebreke van dagteekening moet de houder dit 
ve rzu im door een t ijdig protest doen vaststel
len, op straffe van verli es van zijn rech t van 
reg res op de endossanten en den trekker. 

Art. 26. De accepta t ie is onvoorwaardelij k , 
maar de betrokkene kan haar beperken tot 
een gedeelte van de som. 

E lke andere wijzig ing , door den acceptant 
met betrekk ing tot het in den wisselbr ief ver
melde aangebracht, geld t als weigering van 
acceptat ie . De acceptant is echter gehouden 
overeenkomstig den inhoud zijner acceptatie. 

Art. 27. W a nneer de t rekker den wissel
brief op een a ndere pl aats dan die van het 
domicil ie des betrokkenen heeft betaalbaar 
gesteld, zonder eenen derde aan te wijzen, bij 
wien de betaling moet worden gedaan, kan 
de betrokkene dezen bij de acceptatie aanwij
zen. Bij gebreke van zoodanige aanwij zing 
wordt de acceptant geacht zich verbonden te 
hebben zelf te betal en op de pl aats van be
ta ling. 

Indi en de wisselbr ief betaalbaar is aan he t 
domicilie des betrokkenen, kan deze, in de 
acceptatie, een adres aanwijzen, in dezelfde 
pl aats, waar de betaling moet worden gedaan. 

Art. 28. Door de accepta ti e verbindt de 
bet rokkene zich, den wissel br ief op den ver
val dag te betalen. 

Bij gebreke van beta ling heeft de houder , 
a l ware hij de trekker , tegen den accepta nt 
een rechtstreeksche vordering, uit den wissel 
bri ef voortspruitend, voor al hetgeen kan 
worden gevorderd k rach tens de artikelerr 48 
en 49. 

Art. 29. Ind ien de betrokkene zijn op den 
wisselbr ief gestelde acceptatie heeft doorge
haald vóór de teruggave van den wisselbrief, 
wordt de acceptatie geach t te zijn geweigerd. 
Behoudens tegenbewijs wordt de doorhaling 
geacht te zijn gesch ied vóór de teruggave van 
den wisselbr ief. 

Indien ech ter de betrokkene van zijne ac
cepta t ie schriftelijk heeft doen blijken aan den 
houder of aan iemand, wiens handteekening 
op den wisselbrief voorkomt, is hij tegenover 
dezen gehouden overeenko m sti g den inhoud 
van zijne acceptati e. 

HOOJ<"DSTUK IV. 

Van het aval . 

Art. 30. De beta ling van eenen wisselbri ef 
kan voor het geheel of een gedeelte van de 
wisselsom door eenen borg tocht (aval) worden 
verzekerd . 

Deze borgtoch t kan door eenen derde, of 
zelfs door iemand, wiens handteekening op 
den wisselbrief voorkomt, worden gegeven. 

Art. 31. H et ava l wordt op den wisselbrief 
of op een verl engstuk gesteld. 

H et wordt uitgedrukt door de woorden: 
,,goed voor aval" of door een soortgel ij ke ui t-

drukk ing; het wordt door den ava lgever on
derteekend. 

De enkele handteekening van den avalgever, 
gesteld op de voorzijde van den wisselbrief, 
geld t als aval , behalve wa rineer de hand
teekening die is van den betrokkene of van 
den trekker. 

In het aval moet worden vermeld , voor wi en 
het is gegeven. Bij gebreke hiervan wordt het 
geach t voor den t rekker te zijn gegeven. 

A rt . 32. De ava lgever is op dezelfde wij ze 
verbonden als degene, voor w ien het aval is 
gegeven. 

Zijne verbintenis is geld ig , zelfs indien, 
wegens een a ndere ooezaak dan een vormge
bre k, de door hem gewaarborgde verbintenis 
nietig is. 

Door te beta len verkr ijgt de a valgever de 
rech ten, welke krach tens den wisselbrief kun
nen worden ui tgeoefend tegen dengene, voor 
wien het aval is gegeven en tegen degenen. 
die tegenover dezen krachtens den wisselbrief 
verbonden zij n. 

HOOFDSTUK V . 

Van den ve1·valdag . 

A rt. · 33. Een wisselbrief kan worden ge-
t rokken : 

op zicht; 
op een zekeren tij d na zich t; 
op een zekeren tijd na dagteekening; 
op een bepaalden dag. 
·wisselbrieven met a nders bepaalde verval

dagen of in termijnen betaalbaar zijn nietig . 
Art. 34. De wisselbrief, getrokken op zich t, 

is betaalbaar bij de aanbieding. Hij moet ter 
betaling worden aangeboden binnen een ja ar 
na zijne dagteekening. De trekker kan dezen 
termij n verkorten of verl engen. De endossan
ten kunnen deze termijnen verkor ten. 

De trekker kan voorschrijven, dat een wis
selbrief n iet ter betaling mag worden aange
boden vóór een bepaalden dag. In dat geva l 
loopt de termij n van aanbieding van dien 
dag af. 

A rt. 35. De vervaldag van eenen wissel
br ief, getrokken op een zekeren t ijd na zich t , 
wordt bepaald, hetzij door de dagteekening 
der acceptatie, hetzij door die va n het protest. 

B ij gebreke van protest wordt de n iet -ge
dagteekende aèceptat ie ten aanzien van den 
acceptant geach t te zijn gedaan o p den laat
sten dag van den termij n , voor de aanbied ing 
ter acceptatie voorgeschreven. 

A rt. 36. De wisselbr ief, getrokken op een 
of meer m aanden na dagteekening of na zicht, 
vervalt op den overeenkomstigen dag van de 
m aand, waarin de betaling moet worden ge
daan. Bij gebreke van een overeenkomstigen 
dag vervalt een zoodan ige wisselbr ief op den 
laatsten dag va n die maand. 

Bij eenen wisselbrief, getrokken op een of 
meer maanden en een ha lven maand na dag
tee kening of na zicht, worden eerst de geheele 
maa nden gerekend. 

I s de ve rvaldag bepaald op het begin, het 
midden (h alf J a nuar i, half F ebruari enz.) 
of op het einde van eene maand, dan wordt 
onder die uitdrukkingen verstaan: de eerste, 
de vijft iende, de laatste van d ie maand. 

Onder de u itd rukk ingen : ,,ach t dagen".-
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"vijftien dagen", moet worrlen verstaan niet 
ééne of twee weken, maar een termijn van 
acht of van vijftien dagen. 

De uitdrukking "halve maand" duidt eenen 
termijn van vijftien dagen aan. 

Art. 37. De vervaldag van eenen wissel
brief, betaalbaar op een bepaalden dag, in 
eene plaats, waar de tijdrekening een andere 
is dan die van de plaats van uitgifte, wordt 
geacht te zijn vastgesteld volgens de tijd
rekening van de plaats van betaling. 

De dag van uitgifte van eenen wisselbrief, 
getrokken tusschen twee plaatsen met verschil
lende tijdrekening en betaalbaar een zekeren 
tijd na dagteekening, wordt herleid tot den 
overeenkomstigen dag van de tijdrekening van 
de plaats van betaling en de vervaldag wordt 
dienovereenkomstig vastgesteld. 

De termijnen van aanbieding der wissel
brieven worden berekend overeenkomstig de 
bepalingen van het voorgaande lid. 

Dit artikel is niet van toepassing, indien 
uit eene in den wisselbrief opgenomen clau
sule of uit zijne bewoordingen een afwijkende 
bedoeling kan worden a fgeleid . 

HOOFDSTUK VI. 

Van de betaling. 

Art. 38. De houder van eenen wisselbrief, 
betaalbaar op een bepaalden dag of een ze
keren tijd na dagteekening of na zicht, moet 
dezen ter betaling aanbieden, hetzij den dag, 
waarop hij betaalbaar is, hetzij eenen der 
twee daaropvolgende werkdagen. 

De aanbieding van eenen wisselbrief aan 
eene verrekeningskamer geldt als aanbieding 
ter betaling. 

Art. 39. De betrokkene, den wisselbrief be
talende, kan vorderen, dat hem deze, van be
hoorlijke kwijting van den houder voorzien, 
wordt uitgeleverd. 

De houder mag niet weigeren een gedeelte
lijke betaling aan te nemen. 

In geval van gedeeltelijke betaling kan de 
betrokkene vorderen, dat van die betaling op 
den wisselbrief melding wordt gemaakt en dat 
hem daarvoor kwijting wordt gegeven. 

Art. 40. De houder van eenen wisselbrief 
kan niet genoodzaakt worden , vóór den ver
valdag betaling te ontvangen. 

De betrokkene, die vóór den vervaldag be
taalt, doet zulks op eigen verantwoordelijk
heid. 

Hij, die op den vervaldag betaalt, is deug
delijk gekweten, mits er zijnerzijds geen be
drog plaats heeft of grove schuld aanwezig 
is. Hij is gehouden, de regelmatigheid van de 
reeks van endossementen, maar niet de hand
teekening der endossanten te onderzoeken. 

Art. 41. Een wisselbrief, waarvan de be
taling is bedongen in ander geld dan dat van 
de plaats van betaling, kan worden betaald 
in het geld van het land volgens zijne waar
de op den vervaldag. Indien de schuldenaar 
in gebreke is, kan de houder te zijner keuze 
vorderen, dat de wisselsom betaald wordt in 
het geld van het land volgens den koers, het
zij van den verval dag, hetzij van den dag 
van betaling. 

De waarde van het vreemde geld wordt be
paald volgens de gebru iken van de plaats van 

betaling. De trekker kan echter voorschrijven, 
dat het te betalen bedrag moet worden be
rekend volgens een in den wisselbrief voorge
schreven koers. 

Het bovenstaande is niet van toepassing, 
indien de trekker heeft voorgeschreven, dat 
de betaling moet geschieden in een bepaald 
aangeduid geld (clausule van werkelijke be
taling in vreemd geld). 

Indien het bedrag van den wisselbrief is 
aangegeven in geld, hetwelk dezelfde bena
ming, maai· eene verschillende waarde heeft 
in het land van uitgifte en in dat van beta
ling, wordt men vermoed het geld van de 
plaats van betaling te hebben bedoeld. 

Art. 42 . Bij gebreke van aanbieding ter 
betaling van den wisselbrief binnen den ter
mijn, bij artikel 38 vastgesteld, heeft elke 
schuldenaar de bevoegdheid, het bedrag te 
bevoegder plaatse in consignatie te geven, op 
kosten en onder verantwoordelijkheid van den 
houder. 

HOOFDSTUK VII. 

Van h recht van regres in geval van non
acoept-atie of non-betaling. 

Art. 43 . De houder kan zijn recht van 
regres op de endossanten, den trekker en de 
andere wisselschuldenaren uitoefenen: 

Op den vervaldag: 
indien de betaling niet heeft plaats gehad; 
Zelfs vóór den vervaldag: 
1 ° indien de acceptatie geheel of gedeel te

lijk is geweigerd ; 
2° in geval van faillissement van den be

trokkene, al of niet acceptant, van staking van 
deszelfs betalingen, al ware deze niet bij een 
vonn is vastgesteld, of van ve1·geefsch beslag 
op zijne goederen; 

3° in geval van fa illissement van den trek
ker van een niet voor acceptatie vatbaren 
wissel brief. 

Art. 44. De weigering van acceptatie of 
van betaling moet worden vastgesteld bij 
authentieke acte (protest van non-acceptatie 
of van non-betaling). 

H et protest van non-acceptatie moet worden 
opgemaakt binnen de termijnen, voor de aan
bieding ter acceptatie vastgesteld. Indien, in 
het geval bij artikel 24, lid 1, voorzien, de 
eerste aanbieding heeft plaats gehad op den 
laatsten dag van den termijn, kan het protest 
nog op den volgenden dag worden gedaan. 

Het protest van non-betaling van eenen 
wisselbrief, betaalbaar op een bepaalden dag 
of zekeren tijd na dagteekening of na zicht, 
moet worden gedaan op éénen der twee werk
dagen, volgende op den dag, waarop de wis
selbrief betaalbaar is. Indien het eenen wis
selbrief, betaalbaar op zicht, betreft, moet 
het protest worden gedaan, overeenkomstig de 
bepalingen bij het voorgaande lid vastgesteld 
voor het opmaken van het protest van non
acceptatie. 

Het protest van non-acceptatie maakt de 
aanbieding ter betaling en het protest van 
non-betaling overbodig. 

Indien de betrokkene, a l of niet acceptant, 
zijne betalingen gestaakt heeft, of indien te 
vergeefs beslag op zijne goederen gelegd is, 
kan de houder zijn recht van regres niet uit
oefenen dan nadat de wisselbrief tei· beta ling 
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aa n den betrokkene is aangeboden en protest 
is opgemaaki.' 

Indien de betrokkene, al of niet acceptant, 
is failliet verklaard, of indien de trekker van 
eenen wisselbrie f,- welke niet vatbaar is voor 
acceptatie, ï s failliet verklaard, kan de hou
der, voor de uitoefening van zijn recht van 
regres, volstaan met overlegging van het von
nis, waa rbij het faillissement is uitgesproken. 

Art. 45. De houder moet van de non-accep
tatie of van de non-betaling kennis geven 
aan zijnen endossant en aan den trekker bin
nen de vier werkdagen, volgende op den dag 
van het protest of, indien de wisselbrief ge
trokken is met de clausul e zonder kosten, vol
gende op dien der aanbieding. Elke endossant 
moet binnen de twee werkdagen, volgende op 
den dag van ontvangst der kennisgeving, de 
door hem ontvangen kennisgeving aan zijnen 
endossant mededeelen, met aanwijzing van de 
namen en adressen van degenen, di e de voor
afgaande kennisgevingen hebben gedaan, en 
zoo vervolgens, teruggaande tot den trekker. 
Deze termij nen loopen van de ontvangst der 
voorafgaande kennisgeving af. 

Indien overeenkomstig het voorgaande lid 
eene kennisgeving is gedaan aan iemand, 
wiens handteekening op den wisselbrief voor
komt, moet gelijke kennisgeving binnen den
.zei fden termijn aan diens aval gever worden 
gedaan. 

Indien een endossant zijn adre niet of op 
onleesbare wijze heeft aangeduid, kan worden 
volstaan met kennisgeving aan den vooraf
gaanden endossant. 

Hij, die eene kennisgeving heeft te doen, 
kan zulks doen in iederen vorm, zelfs door 
enkele terugzending van den wissel brief. 

Hij moet be wijzen, dat hij de kennisgeving 
binnen den vastgestelden termijn heeft ge
daan. Deze termijn wordt gehouden te zijn in 
acht genomen, wanneer een brief, die de ken
nisgeving behe lst, binnen den genoemden ter
mijn ter post is bezorgd. 

Hij die de kennisgeving niet binnen den 
bove.;vermelden termijn doet, stelt zich niet 
·bloot aan verval van zijn recht; hij is, indien 
daartoe aanleiding bestaat, verantwoordelijk 
voor de schade, door zijne nalatigheid veroor
zaakt, zonder dat echter de kosten , schaden en 
interessen de wisselsom kunnen te boven gaan. 

Art. 46. D e trekke r, een endossant of een 
.avalgever kan, door de clausule "zonder kos
ten", ,,zonder protest" , of een andere soort
gelij ke op den w isselbrief gestelde en onder
teekende clausul e, den houder van het op
maken van een protest van non-acceptatie of 
van non-betaling, ter u itoefening van zij n 
recht van regres, ontslaan. 

Deze clausule ontslaat den houder niet van 
de aanbieding van den wisselbrief binnen de 
voorgeschreven termijnen, noch van het doen 
van de kennisgevingen. Het bewijs van de 
niet-inachtneming der termijnen moet worden 
geleverd door dengene, di e zich daarop tegen
over den houder beroept. 

I s de clausule door den trekker gesteld, dan 
heeft zij gevolgen ten aanzien van allen, wier 
handteekeningen op den wisselbrief voorko
men • is zij door eenen endossant of door eenen 
avalgever gesteld, dan heeft zij gevolgen a l
leen voor dezen endossa nt of avalgever. In-

dien de houder, ondanks de door den trekker 
gestelde clausule, toch protest doet opmaken, 
zijn de kosten daarvan voor zijne rekening. 
Indien de clausule van eenen endossant of 
eenen avalgever afkomstig is, kunnen de kos
ten van het protest, indien dit is opgemaakt, 
op allen, wier handteekeningen op den· wis
selbrief voorkomen, worden verhaald. 

Art. 47 . Allen, die eenen wisselbrief heb
ben getrokken, geaccepteerd, geëndosseerd, of 
voor aval geteekend, zijn hoofdelijk tegenover 
den houder verbonden. 

De houder kan deze personen, zoowel ieder 
afzonderlijk, als gezamenlijk, aanspreken, zon
der verplicht te zijn de volgorde, waarin zij 
zich hebben verbonden, in acht ne nemen. 

Hetzelfde recht komt toe aan ieder, wiens 
handteekening op den wisselb rief voorkomt 
en die dezen, ter voldoening aan zijnen regres
p licht, heeft betaald. 

D e vordering, ingesteld tegen éénen der 
wisselschuldenaren, belet niet de anderen aan 
te spreken, al hadden dezen zich later ver
bonden dan de eerst aangesprokene. 

Art. 48. D e houder kan van dengene, tegen 
wien hij zijn recht van regres uitoefent, vor
deren : 

1 °. De som van den niet-geaccepteerden of 
niet betaalden wisselbrief met de rente, 
zoo deze bedongen is; 

2°. eene rente van zes ten honderd, te re
kenen van den verval dag ; 

3° . de kosten van protest, die van de ge
dane kennisgevingen a lsmede de andere 
kosten. 

Zoo de uitoefening van het recht van regres 
vóór den vervaldag plaats heeft, wordt op de 
wisselsom eene korting toegepast. Deze kor
ting wordt berekend volgens het officiëele dis
conto (bankdisconto), geldende ter woonplaat.5 
van den houder, op den dag van de uitoefe
ning van het recht van regres . 

Art. 49. Hij , die ter voldoening aan zijnen 
regresplicht den wisselbrief heeft betaald, kan 
van degenen, die tegenover hem regresplich
t i g zijn, vorderen : 

1 ° het geheele bedrag, dat hij betaald 
heeft ; 

2° eene rente van zes ten honderd, te reke
nen van de n dag der betaling; 

3° de door hem gemaakte kosten . 
Art. 50. Elke wisselschuldenaar, tegen wien 

het recht van regres wordt of kan worden 
.uitgeoefend, kan, tegen betaling ter voldoe
n ing aan zijnen 1·egres plicht, de a fgi f te vo1·
deren van den wisselbrief met het protest, 
a lsmede een voor voldaan geteekende reke
ning. 

E l ke endossant, die ter voldoening aan zij
nen regrespl icht den wisselbrief heeft betaald, 
kan zijn endossement en dat van de vol gende 
endossanten doorhalen. 

Art. 51. Bij gedeeltelijke acceptatie kan 
degene, die ter voldoening aan zij nen regres
plicht het niet geaccepteerde gedeel te van de 
wisse lsom heeft betaald , vorderen , dat die 
betaling op den wisselbrief wordt vermeld en 
dat hem claarvan kwijting wordt gegeven. De 
houder moet hem daarnnboven uitleveren een 
voor <iensluidend geteekend afschrift van den 
wissel brief, alsmede het protest, om hem de 
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uitoe fening van zijn ve rdere reg,·esrechten 
mogelijk te maken. 

Art. 52. Ieder, di e een recht van regres 
kan uitoefenen, kan , tenzij het tegendeel be
dongen is, zich de vergoeding bezorgen door 
m iddel van een nieuwen wisselbrie f {herwis
sel) getrokken op zicht op éénen van de
gen~n, die tegenover hem regrespl ichti g zijn 
en betaalbaar te diens woonplaats. 

De herwissel omvat, behalve de bedragen in 
de artt. 48 en 49 aangegeven, de bedragen 
van provisie en het zegel van den herwissel. 

Indien de herwissel door den houder is ge
trnkken, wordt het bedrag bepaald volgens 
den koers van eenen zichtwissel , getrokken 
\'an de plaats, waar de oorsprnnkelijke wis
selbrief betaalbaar was, op de woonplaats van 
den regresplichtige. Indien de herwissel is ge
trokken door eenen endossant, wordt het be
drag bepaald volgens den koers van eenen 
zichtwissel , getrokken van de woonplaats van 
clen trekker van den herwissel op de woon
plaats van cl en regresplichtige. 

Art. 53. N a afloop van de termijnen vast
gesteld: 

voor de aanbieding van eenen wisselbrie f 
getrokken op zicht of zekeren tijd na zicht; 

voor het opmaken van het protest van non
acceptatie of van non-betaling ; 

voor de aanbieding ter betaling in geval 
Yan beding zonder kosten, 

vervalt het recht van den houder tegen de 
e ndossanten, tegen den trekker, en tegen de 
andere wisselschuldeoaren, met uitzondering 
van den acceptant. 

Bij gebreke van aanbieding ter acceptatie 
binnen den door den trekker voorgeschreven 
termijn, vervalt het recht van r~gres van den 
houder , zoowel wegens non-betalmg a ls wegens 
non-acceptatie, tenzij uit de bewoordingen van 
den wisselbrief blijkt, dat de trekker zich 
slecht.9 heeft wi ll en bevrijden van zijne ver
p i ichting, voor de acceptatie in te staan. 

Indien de bepaling van eenen termijn voor 
de aanbieding in een endossement is vervat, 
kan alleen de endossant d aarop een beroep 
doen. 

Art. 54. W a nneer de aanbieding van den 
wisselbrief of het opmaken van het protest 
binnen de voorgeschreven termijnen wordt ver
hinderd door een onoverkomelijk beletsel {wet
telijk voorschrift van eenigen Staat of ander 
geval van overmacht), worden deze termijnen 
verlengd. 

D e houder is verplicht, van de overmacht 
onverwij ld aan zijnen endossant kennis te 
geven, en deze kennisgeving geclagteekend en 
onderteekend op den wisselbrie f of op een 
verl engstuk te vermelden: voor het overige 
zijn de bepalingen van artikel 45 toepasselij k . 

N a het ophouden van de overm acht moet 
de houder onverwij l cl den wisselbrie f ter ac
ceptatie of ter beta ling aanb ied en en, ind ien 
daartoe aanleiding bestaat, protest doen op
ma ken. 

Indien de overmacht meer clan dertig d agen , 
te rekenen van den vervaldag, aanhoudt, ka n 
het recht van r egres worden uitgeoefend, zon
der dat de aanbieding of het opmaken van 
protest nooclig is. 

Voor wisselbrieven, getrokken op zicht of 
op zekeren tijd na zicht, loopt de termijn van 

dertig dagen van den da g, ,rna rnp de houder , 
al ware het vóór het einde van den aanbiP
dingstermijn, van de overmacht aan zijnen 
endossant heeft kennis gegeven: voor wissel
brieven. g'ltrokken op zekeren tijd na zicht. 
wordt. de termijn van dertig <lagen verlengd 
met den zichttermijn , in den wisselbrief aan
gegeven . 

F e iten . welke voor den houder . of voor den
gene, dien hij met de aanbieding van den 
wisselbrief of met het opmaken van het pro
test belastte, van zu iver nersoonlijken aard 
zij n , worden niet beschomvd al s gevall en Yan 
overmacht. 

HOOFDSTUK VIII. 

Va.n de tuss ch,nkom.st. 

I. A I g e m e e n e b e p a I i n g e n. 

Art. 55. D e trekker, een endossant, of een 
aval gever , kan iemand aanwijzen om. in geval 
van nood, te accepteeren of te betalen. 

Onder de hierna vastgestelde voorwaarden 
kan de wisselbrief wo rden geaccepteerd of 
betaald door iem and, di e tusschenkomt voor 
eenen schuldenaar, op w ien recht van regres 
kan worden uitgeoefend. 

De interveniënt kan een derde zijn , zelfs de 
betrokkene, of een reeds krachtens den wissel 
brief verbonden persoon , behal ve de acceptant . 

D e interveniënt geeft binnen den termijn 
van twee werkdagen van zijne tussch enkomst 
kennis aa n dengene, voor w ien hij tusschen
kwam. In geval van niet-inachtneming van 
dien termijn is hij , ind ien daartoe aanleiding 
bestaat, verantwoordelijk voor de schade, door 
zijne nalatighe id veroorzaakt, zonder dat ech
ter de kosten , schaden en interessen de wis
selsom kunnen te boven gaan. 

II. A c c e p t a t i e b ij t u s s <' h e n
k o m s t . 

Art. 56. De acceptatie bij tusschenkomst 
kan plaats hebben in alle gevall en , waarin de 
houder van eenen voor acceptatie vatba ren 
wisselbrief vóór den vervaldag recht van regres 
kan uitoefenen. 

W anneer op den wisselbrief iemand is aan
gewezen om dezen, in geval van nood , ter 
plaatse van betaling te accepteeren of te be
talen , kan de houder zijn recht tegen den
gene, die de aanwijzing heeft _gi,daan en tegen 
hen , die daarna hunne handteekeningen op 
den wisselbrief hebben gepl aatst. niet vóór 
den verval dag uitoefenen, tenzij hij den wis
selbrief aan den aangewezen persoon heeft 
aangeboden, en van di ens we igering tot accep
tatie protest is opgemaakt. 

In de andere- gevall en van tusschenkomst 
kan de houder de acceptatie bij tusschenkomst 
,veigeren. Indi en hij haar echter aa nneen1t, 
ver! iest hij zijn recht van regres, hetwelk hem 
vóór den vervaldag toekomt tegen dengene. 
voor wien de acceptatie is gedaan, en tegen 
hen, di e daa rna hunne handteekeningen op 
den wisselbrief hebben geplaatst. 

Art. 57. D e acceptatie bij tusschenkomst 
wordt op den wisselbrief vermeld; zij wordt 
door den interveniënt onderteekend. Zij wijst 
aan , voor wien zij is geschied; bij gebreke 
van die aanwijzing wordt zij geach t voor den 
t rekker te zijn geschied. 
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Art. 58. De acceptant bij tusschenkomst is 
tegenover den houder en tegenover de en
dossanten, die den wisselbrief hebben geën
dosseerd na dengene , voor wien de tusschen
komst is geschied, op dezelfde wijze als deze 
laatste verbonden. 

Niettegenstaande de acceptatie bij tusschen
komst kunnen degene, voor wien zij werd ge
da_an ~n 1~genen, die tegenover dezen regres
plicht1g z1Jn, van den houder, indien daarroe 
aanl~!din~ bestaat, tegen terugbetaling van 
de b1J artikel 48 aangewezen som de afgifte 
van den wisselbrief, van het protest en van 
een voor voldaan geteekende rekening vor
deren. 

III. B e t a I i n g b ij t u s s c h e n k o m s t . 

Art. 59. De betaling bij tusschenkomst kan 
plaats hebben in alle gevallen, waarin, hetzij 
op den vervaldag, hetzij vóór den vervaldag, 
de houder recht van regres heeft. 

De betal ing moet de geheele som beloopen, 
welke degene, voor wien zij heeft plaats ge
had, moest voldoen. 

Zij moet plaats hebben uiterlijk op den dag 
volgende op den laatsten dag, waarop het 
protest van non-betaling kan worden opge
maakt. 

Art. 60. Indien de wisselbrief - is geaccep
teerd door interveniënten, wier domicilie ter 
plaatse van betaling is gevestigd, of indien 
personen, wier domicilie in dezelfde plaats 
is gevestigd, zijn aangeduid om in geval van 
nood te betalen, moet de houder den wissel
brief aan al die pe rsonen aanbieden, en, in
dien daartoe aanleiding bestaat, protest van 
non-betal ing doen opmaken uiterlijk op den 
dag volgende op den laatsten dag, waarop 
dit kan geschieden. 

Bij gebreke van protest binnen dien termijn 
zijn degene, die het noodadres heeft gesteld 
of voor wien de wissel brief is geaccepteerd, en 
de latere endossanten van hunne verbinten is 
bevrij d. 

Art. 61. De houder, die weigert de betal ing 
bij tusschenkomst aan te nemen, verliest zijn 
recht van regres op hen, die daardoor zouden 
zijn bevrij d. 

Art. 62. De betaling bij tusschenkomst moet 
worden vastgesteld door eene kwijting, ge
plaatst op den wisselbrief met aanwijzing van 
dengene , voor wien zij is gedaan. Bij gebreke 
van die aanwijzing wordt de betaling geacht 
voor den trekker te zijn gedaan. 

De wisselbrief en het protest, indien dit is 
opgemaakt, moeten worden uitgeleverd aan 
hem, die bij tusschenkomst betaalt. 

Art. 63 . Hij , die bij tusschenkomst betaalt, 
verkrijgt de rechten, uit den wisselbrief voort
vloeiende, tegen dengene, voor wien hij heeft 
betaald, en tegen degenen, die tegenover dezen 
laatste krachtens den wisselbrief verbonden 
zijn. Hij mag echter den wisselbrief niet op
nieuw endo&)!eeren. 

De endossanten, volgende op dengene, voor 
wien de betaling heeft plaats gehad, zijn be
vrijd. 

Indien zich meer personen tot de betaling 
bij tusschenkomst aanbieden, heeft de voo1·
keur de betaling, welke het grootste aantal 
bevrijdingen teweegbrengt. De interveniënt, 
die desbewust in strijd hieimede handelt, ver-

liest zijn recht van regres tegen hen, di e 
anders zouden zijn bevrijd. 

HOOFDSTUK IX. 

Van wisselexemplaren en wisselajsch1·ift en. 

1. W i s s e I e x e m pi a r e n. 

Art. 64. De wisselbrief kan in meer ge
lijkluidende exemplaren worden getrokken. 

Die exemplaren moeten in den tekst zelf 
van den titel worden genummerd, bij gebreke 
waarvan elk exempl aar wordt beschouwd als 
een afzonderlijken wisselbrief. 

I edere houder van eenen wisselbrief, waarin 
niet is vermeld , dat deze in een enkel exem
plaar getrokken is, kan op zijne kosten de 
levering van meer exemplaren vorderen. Te 
dien einde moet hij zich tot zijn onmiddellij ken 
endossant wenden, di e verplicht is zijne mede
werking te verleenen om zijn eigen endossant 
aan te spreken, en zoo vervolgens, teruggaan
de rot den trekker. De endossanten zij n ver
plicht, de endossementen ook op de nieuwe 
exemplaren aan te brengen. 

Art. 65. De betaling, op één der exempla
ren gedaan, bevrijdt, ook al ware niet bedon
gen . dat die betaling de kracht der andere 
exemplaren te niet doet. Echter bl ij ft de be
trokkene verbonden wegens elk geaccepteerd 
exemplaar, dat hem niet is uitgeleverd. 

De endossant, die de exemplaren aan ver
schillende personen heeft overgedragen, als
ook de latere endossanten, zijn verbonden 
wegens alle exemplaren, die hunne handtee
ken ing dragen en die niet zijn uitgeleverd. 

Art. 66. Hij , die één der exemplaren ter 
acceptatie heeft gezonden, moet op de andere 
exemplaren den naam van den persoon aan
wijzen, in wiens h anden dat exemplaar zich 
bevindt. Deze is verplicht, dit aan den recht
matigen houder van een ander exemplaar uit 
te leveren. 

Weigert hij dit, dan kan de houder slechts 
zijn recht van regres uit.oefenen , nadat hij 
door een protest heeft doen vaststellen: 

1 ° dat het ter acceptatie gezonden exem
plaar hem desgevraagd niet is uitge
leverd; 

2° dat hij de acceptatie of de betal ing op 
een ander exemplaar niet heeft kunnen 
verkrijgen. 

2. W i s s e I a f s c h r i f te n. 

Art. 67. Elke houder van eenen wisselbrief 
heeft het recht, daarvan afschriften te ver
vaardigen. 

H et afschrift moet het oorspronkelij ke nauw
keurig wee rgeven met de endossementen en 
alle andere vermeldingen, die er op voorko
men. H et moet aangeven, waar het afschrift 
ophoudt. 

Het kan worden geëndosseerd en voor aval 
geteekend op dezelfde wijze en met dezelfde 
gevolgen, a ls het oorspronkelij ke . 

Art. 68. Het afschrift moet dengene in 
wiens handen het oorspronkelijke stuk zich be
vindt, vermelden. Deze is verplicht het oor
spronkelijke stuk aan den rechtmatigen hou
der van het afschrift uit te leveren. 

Weigert hij dit, dan kan de houder zij n recht 
van 1·egres tegen hen , die het afschrift hebben 
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geëndosseerd of voo1· aval geteekend, slechts 
uitoefenen, nadat hij door een protest heeft 
doen vaststell en, dat het oorspronkel ijke stuk 
hem desgevraagd niet is uitgeleverd. 

Indien na het laatste daarop geplaatste en
dossement, alvorens het a fschrift is vervaa r
digd, het oorspronkelijke stuk de clausule 
draagt: ,,van hier a f geldt het endossement 
slechts op de copie" , of eeni ge andere soor t
gelij ke clausul e, is een nadien op het oor
spronkelijk stuk geplaatst endossement nietig. 

HOOFDSTUK X. 

Van verande1-ingcn. 

A rt. 69. In geval van verandering van den 
tekst van eenen wisselbrief zijn zij , die daama 
hunne handteekeningen op den wisselbrief ge
plaatst hebben, volgens den ve ra nderden tekst 
ve rbonden ; zij , die daarvoor hunne handtee
keningen op den wisselbrief geplaatst hebben, 
zijn verbonden volgens den oorspronkelijken 
tekst . 

HOOFDSTUK XI. 

Va,n ve1·jaring. 

Art. 70. - All e rechtsvorderingen, welke uit 
cien wissel brie f tegen den accepta nt voortsprui 
ten, verjaren door een t ijdsverloop van drie 
jaren, te rekenen van den vervaldag. 

De rechtsvorde r ingen van den houder tegen 
de endossan ten en tegen den trekker ver
jaren door een tijdsverloop van een jaar, te 
rekenen van de dagteekening van het tijd ig 
opgemaakte protest of, in geval van de clau
sule zonder kosten , van den vervaldag. 

De rechtsvorderingen van de endossanten 
tegen elkander en tegen den trekker verjaren 
door tijdsverloop van zes maanden, te rekenen 
van den dag, waarop de endos ant ter voldoe
ning aan zijnen regresplicht den wisselbrie f 
heeft betaald , of van den dag, waarop h ij zelf 
in rechte is aangesproken. 

Art. 71. De stuiting der verjaring is slechts 
van kracht tegen dengene, ten aanzien van 
wien de stuitingshandeling heeft plaats ge
had. 

HOOl!' DSTUK XII. 

Alge1neene bepalingen. 

Art. 72. De betaling van eenen wisselbrief, 
waarvan de vervaldag een wettelij ke feestdag 
is, kan eerst worden gevorderd op den eerst
volgenden werkdag. Evenzoo kunnen alle an
dere handelingen met. betrekking tot wissel
brieven, met name de aanbieding ter accep
tatie en het protest, niet pi aats hebben dan 
op eenen werkdag. 

Wanneer ééne van die handelingen moet 
worden verricht binnen een zekeren termijn, 
waarvan de laatste dag een wettelijke feest
dag is, wordt deze termijn verlengd tot den 
eersten werkdag, volgende op het einde van 
dien termij n . De tusschenliggende feestdagen 
zij n begrepen in de berekening van den ter
mijn. 

Art. 73. In de wettelij ke of bij overeen
komst vastgestelde termijnen is niet begrepen 
de dag, waarop deze termijnen beginnen te 
loopen. 

Art .. 74. Geen enkele respij tdag, noch wet
tel ijke, noch rechterlijke, is toegestaan. 

'l 'WEED E ·rn·1n .. 

Van orderbriefjes. 
Art. 75. H et orderbriefje behelst: 
1 ° de benaming van het stuk , opgenomen 

in den tekst zelf en uitgedrukt in de 
taal , waarin de titel is gesteld ; 

2° de onvoorwaardelijke belofte een be
paa lde som te betalen; 

3° de aanwijzing van den vervaldag; 
4 ° die van de plaats , waar de betaling 

moet geschieden; 
5° den naam van de;,gene, aan wien of 

aan wiens order de betaling moet wor
den gedaan; 

6° de ve1melding van de dagteekening, 
a lsmede van de plaats, waar het order
biljet is onderteekend; 

7° de handteekenirig van hem, di e den ti tel 
uitgeeft (onde rteekenaar) . 

Art. 76. De titel , waarin ééne der vermel 
dingen, in het voorgaande artikel aangegeven, 
ontbreekt, geldt niet als orderbriefje, behou
dens in de hieronder genoemde gevallen. 

H et orderbriefje, waa rvan de vervaldag niet 
is aangewezen , wordt beschouwd als betaal
baar op zicht. 

Bij gebreke van een bijzondere aanwijzing 
wordt de plaats van de onderteekening van 
den titel geacht te zijn de plaats van betaling 
en tevens de plaats van het domicil ie van den 
onderteekenaar. 

H et orderbriefje, dat de pi aats van zij ne 
onderteeken ing niet vermeldt, wordt geacht 
te zij n onderteekend in de plaats , aangegeven 
naast den naam van den onderteekenaar. 

Art. 77. Voor zoo verre zij niet onvereenig
baa r zijn met den aard van het orderbriefje , 
zij n daarop toepasselijk de bepal ingen over 
wisselbrieven betre ffende : 

het endossement (artikelen 11-20) ; 
den vervaldag (artikelen 33- 37) ; 
de betaling (artikelen 38-42) ; 
hèt recht van regres in geval van non-beta-

1 ing (artikelen 43-50, 52- 54); 
de betaling bij tusschenkom t (artikelen 55 , 

59-63); 
de afschriften (artikelen 67 en 68) ; 
de veranderingen (artikel 69) ; 
de verjaring (artil-"llen 70- 71); 
de feestdagen, de berekening der termij nen 

en het verbod van respijtdagen (ar-tike len 72, 
73 en 74). 

Eveneens zijn op het orderbrie fj e toepasse
lijk de bepal ingen betreffende den wisselbr ief, 
betaalbaar bij eenen derde of in een andere 
plaats dan die van het domicilie van den 
betrokkene (artikelen 4 en 27) , de rente
clausule (artikel 5), de ve1·schi llen in de ver
melding met betrekking tot de som, welke 
moet worden betaald (artikel 6) , de gevolgei. 
van het plaatsen eener handteekening onder 
de omstandigheden bedoeld in artikel 7, di e 
van de handteekening van eenen persoon, die 
handel t zonde r bevoegdheid of di e zij ne be
voegdhe id overschrijdt (artikel 8) , en den 
wisselbrie f in blanco (artikel 10} . 

Eveneens zij n op het orderbriefje toepasse
lij k de bepalingen betreffende het aval (ar
tikelen 30- 32) ; indien ove reenkomstig het
geen is bepaald bij artikel 31, laatste lid, 

, het aval niet ve1·meldt, voor wien h et is ge-
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geven, wordt het geacht voor rekening van 
den onderteekenaar van het orderbriefje te 
zijn gegeven. 

Art. 78. De onderteek"enaar van een order
briefje is op dezelfde wijze verbonden a ls de 
acceptant van eenen wisselbrief. 

De orderbriefjes, betaalbaar zekeren tijd na 
zicht, moeten ter teekening voor "gezien" aan 
den onderteekenaar worden aangeboden bin
nen den bij artikel 23 vastgestelden termijn. 
De zichttermijn loopt van de dagteekening 
van het visum, hetwelk door den onderteeke
naar op het orderbriefje moet worden ge
plaatst. De weigering van dezen zijn visum 
te plaatsen, moet worden vastgesteld door een 
protest (artikel 25), van welks dagteekening 
de zichtte1mijn begint te loopen. 

BIJLAGE II. 

Art. l. Ieder der Hooge Verdragsluitende 
Partijen kan bepalen, dat de verplichting om 
de benaming "wisselbrief" in de op haar 
grondgebied getrokken wisselbrieven op te 
nemen, welke is opgelegd door artikel 1, n° . 
1 van de eenvormige wet, eerst behoeft te 
worden nageléefd, zes maanden na de inwer
kingtreding van dit Verdrag. 

Art. 2. Ieder der Hooge Verdragsluitende 
Partijen heeft de bevoegdheid, voor de ver
bintenissen ten aanzien van wisselbrieven op 
haar grondgebied aangegaan, te bepalen, op 
welke wijze de handteekening kan worden 
vervangen door een authentieke verklaring op 
den wisselbrief zelf gesteld, waaruit de wil 
blijkt van dengene, die had moeten teekenen. 

Art. 3. Ieder der Hooge Verdragsluitende 
Partijen behoudt zich de bevoegdheid voor 
arti kel 1.0 van de eenvormige wet niet in hare 
nationale wet op te 11emen. 

Art. 4. In afwijking van het bij artikel 31 , 
lid 1, der eenvormige wet bepaalde, heeft 
ieder der Hooge Verdragsluitende Partijen de 
bevoegdheid te bepalen, dat een borgtocht 
(aval ) op haar g1·ondgebied kan worden ge
geven bij een afzonderlij ke akte, aanwijzende 
de plaats, waar hij is gegeven. 

Art. 5. Ieder der Hooge Verdragsluitende 
Partijen kan artikel 38 der eenvormige wet 
in dien zin aanvullen, dat een wisselbrief, die 
op haar grondgebied betaalbaar is, door den 
houder op den vervaldag zelf aangeboden zal 
moeten worden; de niet-naleving van deze 
verpl ichting kan slechts tot vergoeding van 
kosten, schaden en interessen aanle iding 
geven. 

De andere Hooge Verdragsluitende Par
tijen zull en de bevoegdheid hebben de voor
waarden te bepalen, waarop zij een zoodanige 
verplichting erkennen. 

Art. 6. Ieder der Hooge Verdragsluitende 
Partijen zal, in verband met de toepassing 
van artikel 38, laatste I id, van de eenvormige 
wet :kunnen bepalen, welke instellingen vol
gens de nationale wet moeten worden be
schouwd als verrekeningskamers. 

Art. 7. Ieder der Hooge Verdragsluitende 
Partijen kan, zoo zij het nood ig acht, in bui
tengewone omstandigheden in verband met 
den wisselkoers van haai· geld, afwijken van 
hetgeen is bepaald in artikel 41 betreffende 

de werkelijke bet.aling in vl'eemd geld, voor 
wisselbrieven betaalbaar op haar grondgebied. 
Dezelfde regel kan worden toegepast voor 
het trekken van wisselbrieven in vreemd geld 
op het nationale grondgebied. 

Art. 8. Ieder der Hooge Verdragsluitende 
Pal'tijen kan bepalen, dat de protesten op haar 
grondgebied op te maken, kunnen worden 
vervangen door een gedagteekende verklaring 
op den wisselbrief zelf gesteld en door den 
betrokkene geteekend, tenzij de trekker in 
den tekst van den wisselbrief een protest bij 
authentieke akte eischt. 

Ieder der Hooge Verdragsluitende Partijen 
heeft eveneens de bevoegdheid te bepalen, dat 
genoemde verklaring in een openbaar register 
moet worden overgeschreven binnen de voor 
het opmaken der protesten vastgestelde ter
mijnen. 

In het geval voorzien bij de voorgaande 
leden, wordt het endossement zonder dagtee
kening ve1·moed vóór het protest te zijn ge
daan. 

Art. 9. In afwijking van het bij artikel 44, 
lid 3, van de eenvormige wet bepaalde, heeft 
ieder der Hooge Verdragsluitende Partijen 
de bevoegdheid te bepalen, dat het prote t van 
non-betaling moet worden opgemaakt, hetzij 
den dag, waarop de wisselbrief betaalbaar is, 
hetzij op éénen der twee daaropvolgende werk
dagen. 

Art. 10. H et is aan de wetgeving van ieder 
der Hooge ·verdragsluitende Partijen voorbe
houden op nauwkeurige wijze nader de rechts
begrippen te omschrijven, bedoeld in artikel 
43, nos. 2 en 3, en in artikel 44, lid 5 en 6, 
van de eenvoi,nige wet. 

Art. ll . In afwij king van de bepalingen 
der artikelen 43, nos. 2 en 3, en 74 der een
vormige wet, houdt ieder der Hooge Verdrag
sluitende Partijen zich de bevoegdheid voor 
in hare wetgeving de mogelijkheid te openen, 
voor degenen, die uit hoofde van eenen wissel
brief regresplichtig zijn, en op wien dat recht 
van regres wordt uitgeoefend, respijttermijnen 
te bekomen, die in geen geval den vervaldag 
van den wisselbrief mogen overschrijden. 

Art. 12. In a fwijking van het bepaalde bij 
artikel 45 der eenvormige wet heeft ieder der 
Hooge Verdragsluitende Partijen de bevoegd
heid te behouden of in te voeren het volgende 
stelsel, waarbij de kennisgeving door een 
openbaar ambtenaar gedaan wordt, te weten: 
dat bij het opmaken van het protest van non
acceptatie of van non-betaling, de notaris of 
de ambtenaar, die volgens de nationale wet 
bevoegd is tot het opmaken van protest, ver
plicht is daarvan bij geschrifte kennis te 
geven aan de uit hoofde van den wisselbrief 
verbonden personen, wier adressen, hetzij op 
den wisselbrief zijn aangegeven, hetzij bekend 
zij n aan den ambtenaar, die het protest op
maakt, hetzij zijn aangegeven door de perso
nen, die opmaking van het protest hebben 
gevraagd. De kosten van een zoodanige ken
nisgeving moeten aan de protestkosten worden 
toegevoegd. 

Art. 13. I eder der Hooge Verdragsluitende 
Partijen kan, voor wat betreft wisselbrieven, 
uitgegeven en betaalbaar op haar grondge
bied, bepalen, dat de rentevoet, waarvan in 
artikel 48, n°. 2, en in artikel 49, n°. 2, van 
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de eenvorm ige wet sprake is, kan worden ver
vangen door de wettelijke rente, welke op het 
grondgebied van die Hooge V erdrag-slui tende 
Partij geldt. 

Art. 14. In afwijking van het bij artikel 48 
der eenvormige wet bepaalde, behoudt ieder 
der Hooge Verdragsluitende Partij en zich de 
bevoegdheid voor in de nationale wet te be
palen, dat d houder, van dengene, tegen wien 
hij zijn . recht van verhaal uitoefent, een com
missierecht kan vorderen , waarvan het bedrag 
rloor de national e wet zal worden bepaald. 

H etzelfde geldt, in a fwijkin g van het bij 
arti kel 49 van de eenvormi ge wet bepaalde, 
voor dengene, die ter voldoening aan zijnen 
1·egresplicht, den wisselbrief betaald hebbende, 
het bedrag daarvan vordert van degenen , die 
tegenover hem regresplichtig zijn. 

Art. 15. I eder der Hooge Verdragslui tende 
P artij en is vrij te bepalen, dat in geval van 
verval of van verjaring, eene rechtsvordering 
zal blijven bestaan tegen den trekker , di e 
geen fonds heeft bezorgd of tegen eenen trek
ker of eenen endossant. di e zich op onrecht
matige wijze heeft verrijkt. Dezelfde bevoegd
heid bestaat, in geval van verjaring, wat be
treft den acceptant, di e fonds heeft ontvangen 
of zich op onrechtmatige wijze heeft verrijkt. 

Art. 16 . De vraag, of de trekker verpl icht 
is fonds te bezorgen op den vervaldag en of 
de houder bijzondere rechten heeft op di t 
fonds wordt on geregel cl gel aten in de een
vormige wet. 

H etzelfde geld t ten aanz ien van elke andere 
vraag betreffende de verhouding, op grond 
waarvan een wisselbrief is uitgegeven. 

Art. 17 . H et blijft aan de wetgeving van 
ieder der Hooge Verdragsluitende P artijen 
voorbehouden, de gronden te bepalen van stu i
ting en schorsing van de verjaring, der uit 
eenen wisselbrief voortvloeiende rechtsvorde
ringen, waarvan hare rechtbanken moeten 
kennisnemen. 

De andere H ooge Verdragsluitende Partijen 
hebben de bevoegdheid de voorwaarden te be
pal en, waaronder zij zoodanige gronden zul-
len erkennen . , 

H etzelfde geldt ten aanzien van het gevolg 
eener rechtsvorderi ng a ls middel om den ver
jaringstermijn, voorzien bij artikel 70, Jid 3, 
van de eenvormige wet, te doen loopen. 

Art. 18. Ieder der Hooge Verdragsluiten
de Partij en heeft de bevoegdheid te bepalen, 
dat zekere werkdagen worden gelijkgesteld 
met wettelijke feestdagen , voor wat betreft de 
aanbied ing ter acceptat ie of ter betaling en 
all e andere handelingen met betrekking tot 
de wisselbrieven. 

Art. 19. I eder der Hooge Verdragslui tende 
Part ijen ka n de benaming bepalen, welke in 
haar national e wet moet worden opgenomen 
voor de t itels, bedoeld bij artikel 75 van de 
eenvormige wet, of wel die titels van elke 
bijzondere benaming vrijstellen, mi ts zij de 
u itdrukkelij ke vermelding bevatten, dat zij 
aan order zijn. 

Art. 20. De bepalingen van de artike len 1 
tot 18 van deze Bijlage, betreffende den wis
selbrief, zijn ook van toepassing op het order
briefje. 

Art. 21. Ieder der Hooge Verdragslui tende 
Partijen behoudt zich de bevoegdheid voor 

hare verplichting, vermeld in artikel I van 
het Verdrag, te beperken tot de bepalingen 
ten aanzien van den wisselbrief, en op haar 
grondgebied de bepalingen ten aanzien van 
het orderbriefje voorkomende in den Tweeden 
Titel van de eenvormige wet. niet in te voe
ren. Al sdan zal de Hooge Verdragsluitende 
P artij, di e gebru ik heeft gemaakt van dit 
voorbehoud, slechts als verdragpartij worden 
beschouwd ten aanzien van den wisselbrief. 

I eder der Hooge Verdragsluitende P artijen 
behoudt zich eveneens de bevoegdheid ,·oor om 
van de bepalingen betreffende het 01·derbriefj e 
een afzonderlijke regeling te maken. welke /<<'· 
heel itel ijk zal zijn aan de bepalingen van 
den Tweeden Titel van de eenvormi ge wet. 
en die rle voorschriften betreffende den wissel
br ief. waarnaar in dien Tweeden Ti tel ver
wezen wordt, in hun geheel zal weergeven . 
behoudens de wijzigingen, welke voortvloeien 
uit de a1·tikelen 75 , 76, 77 en 78 der eenvo r
mige wet , en de artikelen 19 en 20 va n dPze 
Biilage. 

Art. 22. I eder der Hooge V erdrags luitende 
Partijen heeft de bevoegdheid uitzonderings
bepalingen van al gemeenen aard uit te vaar
digen met betrekking tot de verlenging der 
termijnen ten aanzien van de ha ndelingen . 
welke voorwaarde zijn voor het behoud van 
het recht van regres en ten aanzien van de 
ve rl enging der vervaltijden. 

Art. 23. I eder der H ooge Verdragsluitenrle 
P artij en verbinrl t zich , de wetsvoorschriften 
door ieder der H ooge Verrlragsluitende P ar
tijen uitgevaardigd, krachtens de artikel en 
l tot 4, 6, 8 tot 16 en 18 tot 21 van deze 
Bijlage, te erkennen. 

P rotocol van het V.erclrag·. 

Bij het onderteekenen van het heden ge
sloten Verdrag tot invoering van een een
vormige wet op wisselbrieven en orderbriefjes 
zijn de ondergeteekenden . behoorlijk daartoe 
gevolmachtigd, omtrent rle navolgende hepa-
1 ingen overeengekomen : 

A. D e Leden van den Volkenbond en de 
Staten niet-Leden, die niet in staat zouden zijn 
geweest hun bekrachtiging van genoemd Ver
drag vóór den l en September 1932 neder te 
leggen, verplichten zich , binnen veertien da
gen daarop volgende, aan den Secretaris
Generaal van den Volkenbond mededeeling 
te doen van den stand , waarin hun bekrach
t ig ing zich bevindt. 

B. Indien op den l en November 1932 de 
voorwaarden met betrekk ing tot de inwerking
treding van het Verdrag, voorzien in artikel 
VI, lid 1 , niet ve1·vu1d zijn, zal de Secretaris
Generaal van den Volkenbond de Leden van 
den Volkenbond en de Staten niet-Leden, die 
het Verdrag hebben onderteekend, of die daa,·. 
toe zijn toegetreden , tot een bijeenkomst uit
noodigen. 

H et doel dezer bijeen komst zal zijn he t on
derzoek van den toestand en der maatregelen, 
die eventueel zouden moeten worden genom en, 
om daarin verbetering te brengen. 

C. De H ooge Verd ragslui tende Partijen 
zull en elkander mededee l ing doen van de wet-
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telij ke voorschr iften, die zij op haar gebieden 
ter uitvoering van het Verdrag zullen uit
vaardigen, zoodra deze voorschriften in wer
king treden. 

Ten blijke waarvan de Gevolmachtigden dit 
Protocol hebben onderteekend. 

Gedaan te Genève, den zevenden Juni ne
gentienhonderd dertig, in één enkel exem
plaar, dat zal worden nedergel egd in de ar
chieven van het Secretariaat van den Volken
bond en waarvan de voor eensluidend gewaar
merkte afschriften zullen worden toegezonden 
aan alle Leden van den Volkenbond en aan 
,lll e Staten niet-Leden, die ter Conferentie 
vertegenwoordigd zijn geweest. 

( O,ulerteekeningen.) 
Zi e hiervoor Stacilsblad 1932, n°. 397. 

·verd rag tot regelin g· van zekere wetscon -
meten ten aanzien van wisselbrieven 

en orderbriefjes. 

( Opsom,n,ing van Staatshoo /den. ) 
Zie hiervoor Staatsblad 1932, n° . 397. 

Verlangend regelen te tellen tot oplossing 
van zekere wetsconfl icten ten aanzien van 
w isselbrieven en orderbriefjes, hebben als hun 
gevolmachtigden aangewezen: 

(Lijst van Gevolmachtigden.) 
Zie hiervoor Stacitsblad 1932, n°. 397. 

Die, na elkander hun in goeden en behoor
lijken vorm bevonden volmachten te hebben 
medegedeeld, omtrent de volgende bepalingen 
zijn overeengekomen: 

Art. 1. De Hooge Verdragsluitende Par
tijen verbinden zich jegens elkander voor de 
oplossing der hieronder genoemde wetscon
flicten ten aanzien van wisselbrieven en order
briefjes de in de volgende artikelen opge
somde regelen toe te passen. 

Art. 2. De bekwaamheid van een pe rsoon 
om zich bij wisselbrief en o rderbriefje te ver
binden wordt bepaald door zij n nationale wet. 
Indien deze national e wet de wet van een 
ander land bevoegd verklaart, is deze laatste 
wet toepasselij k. 

De persoon, die onbekwaam zou zijn volgens 
de wet in het voorgaande lid genoemd, i 
desniettemin rechtsgeldig verbonden, indien de 
hanclteeken ing is geplaatst op het grondgebied 
van een land, volgens welks wetgeving de 
persoon bel.vaam zou zijn geweest. 

Ieder der Hooge Verdragslui tende Partijen 
is bevoegd de rechtsgeldi ghe id niet te erken
nen van een door één hare,· onderdanen aan
gegane verbinten is ten aanzien van wisselbrie
ven en orderbriefjes, welke op het grondge
bied der andere H ooge Verdragslu itende Par
tijen slech ts door toepassing van het voor
gaande lid van dit artikel geld ig zou zijn. 

Art. 3. De vorm der verbintenissen ten 
aanzien van wissel brieven en orderbriefjes 
aangegaan, wordt beoordeeld naar de wet 
van het land, op welks grondgebied die ver
bintenissen zijn onclerteekend. 

Indien echter de op een wis el brief of een 

orderbriefje aangegane ve rbintenis en volgens 
de bepalingen van het voorgaande lid niet 
rechtsgeldig zijn, doch in overeenstemming 
zijn met de wetgeving van den Staat, waar 
een latere vel'b intenis is onderteekend, doet 
de omstandigheid, dat de eerst aangegane ver
bintenissen, wat vorm betreft , ongeldig zijn , 
geen afbreuk aan de geldighe id van de later 
aangegane verbintenis. 

Iedel' der Hooge Verdragsluitende Partijen 
is bevoegd te bepalen, dat de vel'binten issen 
ten aanz ien van wissel brieven en orderbriefj es 
door een harer onderdanen in het buitenland 
aangegaan, tegenover een van haar andere 
onderdanen op haar grondgebied geld ig zullen 
zijn, mits zij wol'den aangegaan in den vorm , 
door de nationale wet voorgeschreven. 

Art. 4. De rechtsgevolgen der verplichtin
gen van den acceptant van een wisselbrief en 
van den onderteekenaar van een orderbriefje 
worden bepaald door de wet van de plaats , 
waar die titels betaalbaar zijn. 

De rechtsgevolgen, die de handteekeningen 
der andel'e uit den wissel brief of het order
briefje vel'bonden personen met zich brengen , 
worden bepaald door de wet van het land , 
op welks grondgebied de handteekeningen 
zijn geplaatst. 

Art. 5. De termijnen tot uitoefen ing van 
het recht van rngres worden ten aanzien van 
a ll e onderteekenaren beheerscht door de wet 
van de plaats van u itgifte van den titel. 

Art. 6. De vraag, of de houder van een 
wisselbrief de chuldvordering verkrijgt, welke 
aanleiding heeft gegeven tot het uitgeven van 
den titel , wordt bepaald door de wet van de 
plaats van uitgifte van den titel. 

Art. 7. De vraag, of de acceptatie kan 
worden beperkt tot een gedeelte van de som , 
en of de houder al dan n iet verplicht is een 
gedeeltelijke betaling aan te nemen, wordt 
beoordeeld naar de wet van het land , waar 
de wisselbrief betaalbaar is. 

Dezelfde regel is van toepassing ten aanzien 
van de betaling van het orderbriefje. 

Art. 8. De vorm en de termijnen van het 
protest, alsmede de vorm der andere hande
lingen, welke noodzakelijk zijn voor de uitoe
fening of voor het behoud van de rechten ten 
aanzien van wisselbrief of orderbriefje, wor
den beheerscht door de wetten van het land , 
op welks grondgebied h et protest moet worden 
opgemaakt of de bedoelde handeling worden 
verricht. 

Art. 9. De maatregelen, welke genomen 
moeten worden in geval van verlies of dief
sta l van den wisselbrief of het orderbriefje, 
worden bepaald door de wet van de plaats , 
waar de wisselbrief of het orderbriefj e be
ta.a lbaar zijn. 

Art. 10. l ede,· der Hooge Verdragslu itende 
Partijen behoudt zich de bevoegdheid voor 
om de door dit Verdrag gehuldigde beginse
len van internationaal privaatrecht niet toe te 
passen voor zoo verre betreft: 

1 ° een buiten het grondgebied van een der 
Hooge Verdragsluitende P artijen aan
gegane verbintenis; 

2° een wet, welke toepassel ij k zou zijn over
eenkomstig deze beginselen en welke 
niet die van een der Hooge Verdragslui 
tende Partijen zou zijn. 
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Art. ll . Op het grondgebied van ieder der 
Hooge Verdragsluitende Partijen zullen de 
bepalingen van dit Verdrag niet toepasselijk 
zijn op wisselbrieven en orderbriefjes, welke 
reeds op het oogenblik van de inwerkingtre
ding van dit Verdrag zijn uitgegeven. 

Art. 12. Dit Verdrag, waarvan de Fransche 
en Engelsche teksten beide authentiek zijn, zal 
de dagteekening van heden dragen. 

Het zal tot 6 September 1930 kunnen wor
den onderteekend namens ieder Lid van den 
Volkenbond en iederen Staat niet-Lid. 

Art. 13. Dit Verdrag zal worden bekrach
tigd. 

De oorkonden van bekrachtiging zullen vóór 
den lsten September 1932 worden nedergelegd 
bij den Secretaris-Generaal van den Volken
bond, die van de ontvangst onmiddellijk mede
deeling zal doen aan all e Leden van den Vol
kenbond en aan a ll e Staten niet-Leden, die 
partij zijn bij dit Verdrag. 

Art. 14. Van 6 September 1930 af zal ieder 
Lid van den Volkenbond en iedere Staat niet
Lid tot dit Verdrag kunnen toetreden. 

Deze toetreding zal geschieden door een 
kennisgeving aan den Secretaris-Generaal van 
den Volkenbond, die haar zal nederleggen in 
de archieven van het Secretariaat. 

De Secretaris-Generaa I zal van de neder
legging onmiddellijk kennis geven aan allen, 
die dit Verdrag hebben onclerteekencl, of die 
daartoe zijn toegetreden. 

Art. 15. Dit Verdrag treedt eerst in wer
king, wanneer de behachtiging of de toetre
ding zal • hebben plaats gehad namens zeven 
Leden van den Volkenbond of Staten niet
Leden, waaronder drie permanente Leden van 
den Volkenbonclsraad . 

De datum van inwerkingtreding zal zijn de 
negentigste dag, volgende op de ontvangst 
door den Secretaris-Generaal van den Volken
bond van de zevende bekrachtiging of toetre
d ing, overeenkomstig het eer te lid van dit 
artikel. 

De Secretaris-Generaal van den Vol ken bond 
zal, bij het doen der kennisgevingen, bedoeld 
bij de artikelen 13 en 14, in het bijwnder doen 
blijken, dat de bekra"chtigingen of toetredin
gen, bij het eerste I iel van dit artikel bedoeld, 
verkregen zijn. 

Art. 16. I edere bekrachtiging of toetreding, 
welke zal geschieden na de inwerkingtreding 
van het Verdrag overeenkomstig artikel 15, 
zal van kracht zij n te rekenen van af den 
negentigsten dag, volgende op den datum van 
haar ontvangst door den Secretari -Generaal 
va11 den Vol kenbo nd. 

Art. 17. Dit Verdrag kan niet worden op
gezegd voor het einde van een termijn van 
twee jaren, te rekenen van af den datum 
zijner inwerkingtreding voor het Lid van den 
Volkenbond of voor den Staat niet-Lid, die 
tot opzegging overgaat; deze opzegging zal 
van kracht worden te rekenen van af den 
negentigsten dag, volgende op de ontvangst 
door den Secreta ris-Generna l van de tot hem 
gerichte kennisgeving . 

Iedere opzegging zal onmiddellijk door den 
Secretaris-Generaal van den Volkenbond wor
den medegedeeld aan a lle andere Hooge Ver
dragsluitende Partijen. 

Iedere opzegging zal !ech ts van kracht zijn 

voor de Hooge Verdragsluitende P artij , na
mens welke zij zal hebben plaats gehad. 

Art. 18 . Ieder lid van den Volkenbond en 
iedere Staat niet-Lid, voor wien dit Verdrag 
in werking is, zal na het e inde van het vie rde 
jaar, volgende op de inwerkingtreding van dit 
Verdrag een verzoek kunnen richten tot den 
Secretaris-Generaal van den Volkenbond, 
strekkende tot herziening van enkele of van 
all e bepalingen van dit Verdrag. 

Indien een zoodanig verzoek, na mededee
l ing aan de andere Leden van den Volken
bond of Staten niet-Leden, voor wie het Ver
drag alsdan van kracht zal zijn, binnen den 
termijn van een jaar wordt gesteund door ten
minste zes van hen, zal de Raad van den 
Volkenbond beslissen of er reden is te dien 
einde een Conferentie samen te roepen. 

Art. 19 . De Hooge Verdragsluitende Par
tijen kunnen op het oogenblik van onderteeke
ning, bekrachtiging of toetreding ve rklaren, 
dat zij door de aanvaarding van dit Verdrag 
geen ve1·plichting op zich wenschen te nemen 
ten aanzien van alle of eenige van haar ko
loniën, protectoraten of gebieden, die ouder 
haar suzereiniteit of mandaat zijn geplaatst ; 
in dat geval zal dit Verdrag niet van toepas
sing zijn op de gebieden, die in een zoodanige 
verklaring zijn genoemd. 

De Hooge Verdragsluitende Partijen kun
nen later ten allen tijde ter kennis van den 
Secretaris-Generaal va n den Volkenbond bren
gen, dat zij wenschen, dat dit Verdrag van 
toepassing zal zijn op a ll e of eenige gebieden, 
die in de verklaring, bedoeld in het voor
gaande lid , zij n genoemd. In dat geval zal het 
Verdrag van toepassing zijn op de gebieden," 
di e in deze mededeeling worden genoemd, 
negentig dagen na de ontvangst daarvan door 
den Secretaris-Generaal van den Volkenbond. 

Evenzoo kunnen de Hooge Verdragslu itende 
Partijen ten allen tijde verk laren, dat zij de 
toepassing van dit Verdrag op alle of eenige 
van haar koloniën, protectoraten of gebieden, 
die onder haar suzere initeit of mandaat zijn 
geplaatst, wenschen te beëind igen. In dat ge
val zal het Verdrag ophouden van toepassing 
te zijn op de gebieden, die in een zoodanige 
verkla1·ing zijn genoemd, een jaar na de ont
vangst daarvan door den Secretaris-Generaal 
van den Volkenbond. 

Art. 20 . Dit Verdrag zal door den Secre
taris-Generaal van den Volkenbond onmiddel
lijk bij zijn inwei-kingtreding worden gere
g istreerd. H et zal vervolgens zoo spoedig mo
gelijk worden gepubl iceerd in den " Recueil 
des Traités" van den Volkenbond. 

Ten blijke waarvan de bovengenoemde Ge
volmachtigden dit Verdrag hebben ondertee
kend. 

Gedaa n te Genève den zevenden Juni ne
gentienhonderd dertig, in één enkel exemplaar, 
dat zal worden nedergelegd in de archieven 
van het Secretariaat van den Volkenbond en 
waarvan de voor eensluidend gewaarmerkte 
afschriften zullen worden toegezonden aan 
a lle Leden van den Volkenbond en aan alle 
Staten niet-Leden die ter Conferentie ver
tegenwoordigd zijn geweest. 

( Onderteeken·ingen. ) 
Zie hiervoor Staatsblad 1932, n°. 397. 
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Protocol van het Yerdrag·. 

Bij het onderteekenen van het heden ge
sloten Verdrag tot regeling van zekere wets
c-onflicten ten aanzien Yan wisselbrieven en 
orderbriefjes zijn de ondergeteekenden, behoor
! ijk daartoe gevolmachtigd, omtrent de navol
gende bepalingen overeengekomen: 

A. De Leden van den Volkenbond en de 
Staten niet-Leden, die niet in staat zouden 
zijn geweest hun bekrachtiging van genoemd 
Verdrag vóór den l en September 1932 neder 
te leggen, verplichten zich, binnen veertien 
dagen daarop volgende, aan den Secretaris
Generaal van den Volkenbond mededeeling te 
doen van den stand, waarin hun bekrachti
ging zich bevindt. 

B. Indi en op den len November 1932 de 
voorwaa1·den met betrekking tot de inwerking. 
treding van het Verdrag, voorzien in artikel 
15, lid 1, niet vervuld zijn, zal de Secretaris
Generaal van den Volkenbond de Leden van 
den Volkenbond en de Staten niet-Leden, die 
het Verdrag hebben onderteekend, of die daar
toe zijn toegetreden, tot een bijeenkomst uit
noodigen. 

Het doel dezer bijeenkomst zal zijn het on
derzoek van den toestand en der maatregelen, 
die eventueel zouden moeten worden genomen, 
om daarin verbeter ing te brengen. 

C. De Hooge Verdragsluitende Partijen zul
len elkander mededeeling doen van de wette
lijke voorschriften, die zij op haar gebieden 
ter uitvoering van het Verdrag zullen uit
vaardi gen, zoodra deze voorschriften in wer
king treden. 

Ten blijke waarvan de Gevolmachti gden dit 
Protocol onderteekend hebben. 

Gedaan te Genève, den zevenden Juni ne
gentienhonderd dertig, in één enkel exemplaar, 
clat zal worden nedergelegd in de archieven 
van het Secretariaat van den Volkenbond en 
waarvan de voor eensluidend gewaarmerkte 
afschriften zullen worden toegezonden aan 
alle Leden van den Volkenbond en aan alle 
Staten niet-Leden die ter Conferentie verte
genwoordigd zijn 'geweest. 

( O,ulerteekeningen.) 
Zie hiervoor Staatsblad 1932, n°. 397. 

Verdrag betreffende het zegelrecht ten aan
zie n Yan w isselbr ieven e n o rderbriefjes. 

( Opsorn,ni1'(/ van Staatshoo /den.) 
Zie hiervoor taatsblad 1932, n°. 397. 

Verlangend een ige vragen van zegel recht in 
verband met den wisselbrief en het order
briefje op te lossen, hebben tot hun Gevol
machtigden aangewezen: 

(Lijst van Gevolinachtigden.) 
Zie hiervoor Staatsblad 1932, n°. 397. 

Die, na elkander hun in goeden en behoor
lijken vorm bevonden volmachten te hebben 
medegedeeld, omtrent de volgende bepalingen 
zijn overeengekomen: 

Art. 1. De Hooge Verdragsluitende Par
tijen verbinden zich, in geval haar wetgevin
gen niet reeds daartoe strekken, haar wetten 
zoodanig te wijzigen·, dat de geldigheid der 
ten aanzien van wisselbrieven en orderbriefjes 
aangegane verbintenissen en de uitoefening 
der daaruit voortvloeiende rechten niet afhan
kelijk zal worden gesteld van de inachtneming 
der bepalingen nopens het zegel. 

Zij kunnen echter de uitoefening van die 
rechten schorsen, totdat de verschuldigde ze
gelrechten alsmede de verbeurde boeten zullen 
zijn betaald. Eveneens kunnen zij bepalen, dat 
de hoedanigheid en de kracht van onmiddel
lijk-uitvoerbaren-titel, welke overeenkomstig 
haar wetgevingen aan den wisselbrief of het 
orderbriefje mochten zijn toegekend, afhanke
lijk zullen zijn van de voorwaarde, dat het 
zegelrecht, overeenkomstig de bepalingen 
harer wetten, aanstonds bij de uitgifte van 
het stuk behoorlijk gekweten i . 

Ieder der Hooge Verdragsluitende Partijen 
behoudt zich de bevoegdheid voor om de ver
pi ichting bij het eerste I id vermeld tot de 
wisselbrieven te bepe1·ken. 

Art. 2. Dit Verdrag, waarvan de Fransche 
en Engelsche teksten beide authentiek zijn, 
zal de dagteekening van heden dragen . 

H et zal tot 6 September 1930 kunnen wor
den onderteekend namens ieder Lid van den 
Volkenbond en iederen Staat niet-Lid. 

Art. 3. Dit Verdrag zal worden bekrach
tigd. 

De oorkonden van bekrachtiging zullen vóór 
den lsten September 1932 worden nederge
legd bij den Secretaris-Generaal van den Vol
kenbond, die van de ontvangst onmiddellijk 
mededeeling zal doen aan alle Leden van den 
Volkenbond en aan alle Staten niet-Leden, die 
partij zijn bij dit Verdrag. 

Art. 4. Van 6 September 1930 af zal ieder 
Lid van den Volkenbond en iedere Staat niet
Lid tot dit Verdrag kunnen toetreden. 

Deze toetreding zal geschieden door een 
kennisgeving aan den Secretaris-Generaal van 
den Volkenbond, die haar zal nederleggen in 
de archieven van het Secretariaat. 

De Secretaris-Generaal zal van de neder
legging onmiddellijk kennis geven aan allen, 
die dit Verdrag hebben onderteekend, of die 
<laartoe zijn toegetreden. 

Art. 5. Dit Verdrag treedt eerst in wer
king, wanneer de bekrachtiging of de toetre
ding zal hebben plaats gehad namens zeven 
Leden van den Volkenbond of Staten niet
Leden, waaronder drie permanente Leden van 
den Volkenbondsraad. 

De datum van inwerkingtreding zal zijn de 
negentigste dag, volgende op de ontvangst 
door den Secretaris-Generaal van den Volken
bond van de zevende bekrachtiging of toetre
ding, overeenkomstig het eerste lid van dit 
artikel. 

De Secretaris-Generaal van den Volkenbond 
zal bij het doen der kennisgevingen, bedoeld 
bij de artikelen 3 en 4, in het bijzonder doen 
blijken, dat de bekrachtigingen of toetredin
gen, bij het eerste lid van dit artikel bedoeld. 
verkregen zijn. · 

Art. 6. I edere bekrachtiging of toetreding, 
welke zal geschieden na de inwerkingtreding 
van het Verdrag overeenkomstig artikel 5, zal 
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van kracht ziju te rekenen va n af den negen
tigsten dag, volgende op den datum van haar 
ontvangst door den Secretaris-Generaal van 
den Volkenbond. 

Art. 7. Dit Verdrag kan niet worden op
gezegd voor het einde van een termij n van 
twee jaren, te rekenen van den datum zijner 
inwerkingtreding voor het Lid van den Vol
kenbond of voor de Staat niet-Lid, die tot de 
opzeggillg overgaat; deze opzegging zal van 
kracht worden te rekenen van af den negen
t igsten dag, volgende op de ontvangst door 
den Secretaris-Generaal van de tot hem ge
richte kennisgeving. 

I edere opzegging zal onmiddellijk door den 
Secretaris-Generaal van den Volkenbond wor
den medegedeeld aan alle andere Hooge Ver
dragsluitende P artijen. 

Iedere opzegging zal slechts van kracht zij n 
voor de Hooge Verdragslui tende P artij , na
mens welke zij zal hebben plaats geh ad. 

Art. 8. I eder lid van den Volkenbond en 
iedere Staat niet-Lid, voor wien di t Verdrag 
Yan kracht is, zal na het e inde van het vierde 
jaar, volgende op de inwerkingtreding van 
dit Verdrag, een verzoek kunnen richten tot 
den Secretaris-Generaal van den Volkenbond, 
strekkende tot herziening van enkele of van 
all e . bepalingen van dit Verdrag. 

Ind ien een zoodanig verzoek na mededeeling 
aan tie andere Leden van den Volkenbond of 
Staten niet-Leden, voor wie het Ve,·drag als
dan van kracht zal zijn, binnen den termijn 
van een jaal.' wordt gesteund door tenminste 
zes van hen zal de R aad van den Volkenbond 
bes! issen of 

I
er reden is te dien einde een Con

ferentie samen te roepen. 
Art. 9. De Hooge Verdragsluitende Par

tijen kunnen op het oogenblik van ondertee
kening, bekracht iging of toetreding verkl aren, 
dat zij door de aanvaarding van dit Verdrag 
geen verpl ichting op zich wenschen te nemen 
ten aanzien van alle of eenige van haar ko
loniën, protectoraten of gebieden, die onder 
haar suzereiniteit of mandaat zijn geplaatst; 
in dat geval zal dit Verdrag niet van toepas
sing zijn op de gebieden, die in een zoodanige 
Yerklaring zijn genoemd. 

De Hooge Verdragslui tende Partijen kunnen 
later ten allen tijde ter kennis van den Secre
fa ris-Generaal van den Volkenbond brengen, 
dat zij wenscheri, dat dit Verdrag van toe
passing zal zijn op alle of eenige gebieden, 
die in de verklaring, bedoeld in het voor
"aande lid, zijn genoemd. In dat geval zal 
het Verdrag van toepassing zijn op de geb ie
den, die in deze mededeeling worden genoemd, 
negentig dagen na de ontvangst daarvan door 
den Sècretaris-Generaal van den Volkenbond. 

Evenzoo kunnen de Hooge Verdragsluitende 
Partijen ten allen tijde verklaren , dat zij de 
toepass ing van di t Verdrag op alle of eenige 
van haar koloni ën, protectoraten of gebieden, 
die onder haar suzereini teit of mandaat zijn 
gepl aatst, wenschen te beëindigen. In dat 
geval zal het Verdrag ophouden van toepas
si ng te zijn op de gebieden, die in een zoo
danige verkla ring zijn genoemd, een jaar na 
de ontvangst daarvan door den Secretaris
Generaal van den Volkenbond. 

Art. 10. Dit Verdrag zal door den Secre
taris-Generaal van den Volkenbond omni ddel-

lijk bij zijn inwerkingtreding worden gere
gistreerd. H et za l vervolgens zoo spoedig mo
gelij k worden gepubliceerd in den "Recueil 
des Traités" van den Volkenbond. 

Ten blijke waarvan de bovengenoemde Ge
volmachtigden dit Verdrag hebben ondertee
kend . 

Gedaan te Genève den zevenden Juni negen
t ienhonderd dertig, in één enkel exemplaar, 
dat zal worden nedergelegd in de arch ieven 
van het Secretariaat van den Volkenbond en 
waarvan de voor eensluidend gewaarmerkte 
afschriften zullen wOl'den toegezonden aan 
alle Leden van den Volkenbond en aan alle 
Staten niet-Leden die ter Conferent ie ver
tegenwoordigd zijn geweest. 

( Onderteekeningen. ) 
Zie hiervoor Staatsblad 1932, n°. 397. 

Protocol ntn het Venlra!l·· 

Bij het onderteekenen van het heden geslo
ten Verdrag betreffende het zegelrecht ten 
aa11zien van wisselbrieven en orderbriefj es 
zijn de ondergeteekenden, behoorlijk daartoe 
gevolmacht igd, omtrent de navolgende bepa-
1 ingen overeengekomen : 

A. De Leden van den Volkenbond en de 
Staten niet-Leden, die niet in staat zouden 
zijn geweest hun bekrachtiging van genoemd 
Verdrag vóór den len September 1932 neder 
te leggen, verplichten zich, binnen veertien 
dagen daarop volgende, aan den Secretaris
Genernal van den Volkenbond mededeeling te 
doen van den stand, waarin hun bekrachtiging 
zich bevindt. 

B. Indien op den len November 1932 de 
voorwaarden met betrekking tot de inwerking
treding van het Verdrag, voorzien in artikel 
5, lid 1, niet vervuld zijn, zal de Secretaris
Generaal van den Volkenbond de Leden van 
den Volkenbond en de Staten niet-Leden, die 
het Verd rag hebben onderteekend, of die daar
toe zijn toegetreden, tot een bijeenkomst uit
noodigen. 

H et doel dezer bijeenkomst zal zijn het on
derzoek van den toesta nd en der maatregelen, 
die eventueel zouden moeten worden genomen, 
om daarin verbetering te brengen. 

C. De Hooge Verdragsluitende Partijen zul
len elkander mededeeling doen van de wette
lijke voorschriften, d ie zij op haar gebieden 
ter uitvoering van het V -:l rdrag zullen uit
vaardigen, zoodra deze voorschriften in wer
king treden. 

D. 1. Er is overeengekomen, dat, wat be
treft het Veree nigd Koninkrijk van Groot
Britannië en Noord-I erland, de eenige titels, 
waarop de bepalingen van dit verdrag van 
toepassing zijn , zijn de wissel brieven, ter ac
ceptatie aangeboden, geaccepteerd of betaal
baar elders dan in het Vereenigd Koninkrijk. 

2. Dezelfde beperking zal toepasselijk zij n 
met betrekking tot elke kolonie, elk protecto
raat of elk geb ied onder de suzereini te it of het 
mandaat van Zijn Britsche Majeste it geplaatst, 
waarop het Verdrag ui t hoofde van artikel 9 
toepasselijk zou worden, mits evenwel een ken-
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nisgeving van die beperking tot den Secreta
ris-Generaal van den Volkenbond worde ge
richt vóór het tijdstip, waarop de toepasselijk
heid van het Verdrag op zoodanig gebied van 
kracht wordt. 

3. Eveneens is overeengekomen, dat, wat 
betreft Noord-Ierland, de bepalingen van dit 
Verdrag slechts toepasselijk zullen zijn met 
voorbehoud van die wijzigingen , welke nood
zakel ij k zouden zijn geacht. 

4. De Regeering van elk Lid van den Vol
kenbond of van eiken Staat niet-Lid, die tot 
dit Verdrag zou wenschen toe te treden krach
tens artikel 4, onder de beperkingen, bedoeld 
in bovengendemden paragraaf 1, kan daarvan 
mededeel ing doen aan den Secretaris-Generaal 
van den Volkenbond. Deze zal van deze mede
deel ing kennis geven aan de Regeeringen van 
a lle Leden van den Volkenbond en van de 
Staten niet-Leden, namens welke het Verdrag 
zal zijn onderteekend en namens welke tot het 
Verdrag zal zijn toegetreden, waarbij hun 
gevraagd zal worden, of zij bezwaren er tegen 
hebben. Indien binnen de zes maanden vanaf 
bedoelde kennisgeving geen enkel bezwaar is 
opgeworpen, zal de beperking geacht worden 
te zijn aanvaard. 

T en blij ke waarvan de Gevolmachtigden dit 
Protocol onderteekend hebben. 

Gedaan te Genève den zevenden Juni negen
tienhonderd dertig, in één enkel exemplaar, 
dat zal worden nedergelegd in de archieven 
van het Secreta1·iaat van den Volkenbond en 

· waarvan de voor eensluidend gewaarmerkte 
afschriften zullen worden toegezonden aan alle 
Leden van den Volkenbond en aan alle Staten 
niet-Leden, die ter Conferentie vertegenwoor
digd zijn geweest. 

( 011de1·teekeningen.) 
Zie hiervoor Staatsblad 1932, n°. 397. 

01igave van de 1lata waaro1i de akten van 
bekrachtigin g· van de hieronder vermelde 
verdrag·en van 7 Juni 1930 met bijbehoo
rende protocollen zijn nedergelegd en van 

de bij die bekrachtlglng·en g·emaakte 
voorbehouden. 

I. Verdrag· tot In voerin g van een eenvor
mige wet op wisselbrieven en orderbriefjes . 

BELGI:tt (31 Augustus 1932) . 
De uitvoering van het Verdrag is onder

worpen aan het gebru ik van de bevoegd
heden voorzien in de artikelen 1 , 2, 3, 4, 
5, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 en 20 van 
Bij lage II van dit Verdrag. Voor zoover 
betreft den Belgischen Congo en Ruanda
Urundi heeft de Belgische Regeering het 
voorne,;,en, zich het gebruik voor te be
houden van alle bevoegdheden, voorzien in 
bovenbedoelde Bijlage, met uitzondering 
van die, welke is neergelegd in art. 21. 

DENEMARKEN (27 Juli 1932). 
De verbintenis van de Regeering, om in 

Denemarken de eenvormige wet in te voe
ren, vervat in Bijlage I van dit Verdrag, 

is onderworpen aan de voorbehouden, be
doeld in de artikelen 10, 14, 15, 17, 18 en 
20 van Bijlage II van dit Verdrag. 

De Regeering beoogt niet bij de aan
vaarding van dit Verdrag eenige ver
plichting op zich te nemen met betrekking 
tot Groenland. 

DUITSCHLAND (3 October 1933). 
Deze bekrachtiging is onderworpen aan 

de voorbehouden, voorzien in de artikelen 
6, 10, 13, 14, 15, 17, 19 en 20 van Bij
lage II van het Verdrag. 

FINLAND (31 Augustus 1932). 
Deze bekrachtiging is onderworpen aan 

de voorbehouden, vermeld in de artikelen 
14 en 20 van Bijlage II van dit Verdrag. 
Bovendien heeft F inland gebruik gemaakt 
van het recht, dat toegestaan is aan de 
Hooge Verdragsluitende Partijen in de art i
kelen 15, 17 en 18 van genoemde Bij lage, 
om wettelijke voorschriften te geven om
trent de onderwerpen, die hierin zijn ver
meld. 

GRIEKENLAND {31 Augustus 1931 ). 
Onder de volgende voorbehouden betref

fende Bijlage II: 
Artikel 8: lid 1 en lid 3. 
Artikel 9: Voor zoover betreft de wissel

brieven, die betaalbaar zijn op een be
paalden dag of na een bepaalden tijd , of 
op zicht. 

Artikel 13. 
Artikel 15: a. rechtsvorderingen teg·en 

den trekker of den endossant, d ie zich on
rechtmatig zou hebben verrijkt; 

b. dezelfde rechtsvordering tegen den ac
ceptant, die zich onrechtmatig zou hebben 
verrijkt. 

Deze rechtsvordering verjaart in vijf 
jaar, te rekenen van den datum van den 
wissel. . 

Artikel 17: Toepassel ijk zullen zijn de 
bepalingen van de Grieksche wetgeving no
pens de verjaringen op korten termijn. 

Artikel 20: De bovenbedoelde voorbe
houden zijn eveneens van toepassing op 
het orderbriefje. 

ITALIË'.: (31 Augustus 1932). 
De Italiaansche Regeering behoudt zich 

voor gebruik te maken van de bevoegd
heid, voorzien in de artikelen 2, 8, 10, 13, 
15, 16, 17, 19 en 20 van Bijlage II van 
dit Verdrag. · 

JAPAN (31 Augustus 1932). 
Deze bekrachtiging is gegeven onder 

voorbehoud, dat gebruik gemaakt zal kun
nen worden van de bepalingen, vermeld in 
Bijlage II van dit Verdrag, krachtens toe
passing van artikel 1, lid 2. 

NEDERLAND (voor het Rij k in Europa) (20 
Augustus 1932). 

Deze bekrachtiging is onderworpen aan 
de voorbehouden, vervat in B ijl age II van 
het Verdrag. 

NOORWEGEN {27 Juli 1932). 
Deze bekrachtiging is onderworpen aan 

de voorbehouden, vermeld in de artikelen 
14 en 20 van Bijlage II van dit Verdrag-
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en de Noorsche Regeering behoudt zich 
tegelijkertijd voor, gebruik te maken van 
het recht, dat krachtens de artikelen 10. 
15, 17 en 18 van genoem de Bij lage aan 
ieder van de Hooge Verdragsluitende P ar
tijen is toegestaan om wettelijke voorschrif
ten te geven omtrent de onderwerpen, die 
h ierin zijn vermeld. 

OOSTENRIJK (31 Augustus 1932). 
Deze bekrachtiging is onderworpen aan de 

voorbehouden, bedoeld in de artikelen 6, 
10, 14 , 15 , 17 en 20 van Bijl age II van 
dit Verdrag. 

ZWEDEN (27 Juli 1932 ). 
Deze bekrachtiging is onderworpen aan 

de voorbehouden, vermeld in de artikelen 
14 en 20 van Bijlage II van het Verdrag, en 
bovendien maakt de Zweedsche R egeering 
gebruik van het recht, dat krachtens de 
artikelen 10, 15 en 17 van genoemde Bij
lage aan ieder van de Hooge Verdrag
sluitende Partijen is toegestaan, om wet
telij ke voorschriften te geven omtrent de 
onderwerpen, die hierin zijn vermeld. 

ZWITSERLAND (26 Augustus 1932) . 
Deze bekrachtiging is gegeven onder 

voorbehoud van de artikelen 2, 6, 14, 15. 
16, 17, 18 en 19 van B ij lage II. 

Zij zal eerst van kracht worden na aan
neming van een wet tot her~iening van de 
titel s XXIV tot XXXIII van den "Code 
fédéral" betreffende de verbintenissen of 
eventueel van een bijzondere wet nopens 
de wissel brieven, orderbriefjes en chèques. 

II. Verdrag tot regelin g van zekere wets 
confllcten ten aanzien van wisselbrieven en 

orderbriefjes. 

BELGrn (31 Augustus 1932). 
DENEMARKEN (27 Juli 1932). 

De Deensche Regeering beoogt niet bij 
de aanvaarding van dit Verdrag eeni ge 
verplichting op zich te nemen met be
trekk ing tot Groenland. 

DUITSCHLAND (3 October 1933) . 
FINLAND (31 Augustus 1932) . 
GRIEKENLAND (31 Augustus 1931 ). 
ITALI:I!: ( 31 Augustus. 1932) . 
JAPAN (31 Augustus 1932). 

EDERLAND (voor het Rijk in Europa) (20 
Augustus 1932) . 

NOORWEGEN (27 Jul i 1932). 
OOSTE RIJK (31 Augustus 1932 ). 
ZWEDEN (27 Juli 1932). 
ZWITSERLAND (26 Augustus 1932) . 

Deze bekrachtiging zal eerst van kracht 
worden na aanneming van een wet tot her
ziening van de titels XXIV tot XXXIII 
van den "Code fédéral", betreffende de 
verbinten issen of eventueel van een bij
::ondere wet nopens de wissel brieven, or
derbriefjes en ~hèques. 

III. Ver1lrag betr effende het zegelrech t ten 
aanzien van wisselbrieven eu orderbriefjes . 

BELGrn (31 Augustus 1932) . 
DENEMARKE (27 Juli 1932) . 

De Deensche R egeer ing beoogt niet bij 
de aanvaarding van dit Verdrag eenige 
verplichting op zich te nemen met be
trekking tot Groenland. 

DUITSCHLAND (3 October 1933). 
FINLAND (31 Augustus 1932) . 
ITALrn (31 Augustus 1932) . 
JAPAN (31 Augustus 1932) . 
NEDERLA D (voor het Rij k in Eurnpa) (20 

Augustus 1932). 
NOORWEGEN (27 Juli 1932) . 
OOSTENRIJK (31 Augustus 1932). 
ZWEDE (27 Juli 1932) . 
ZWITSERLAND (26 Augustus 1932) . 

Deze bekrachtiging zal eerst van kracht 
worden na aanneming van een wet tot her
ziening van de titels XXIV tot XXXIII 
van den "Code fédéral" , betreffende de 
verbintenissen of eventueel van een bij 
zondere wet nopens de wisselbrieven, or
derbriefjes en chèques. 

s. 700. 

16 JJece,nber 1933. BESLUIT tot vernieti 
g ing van het besluit van den raad der 
gemeente Zaanda1n van 10 October 1933, 
tot het boycotten, bij eventueelen aankoop 
van goederen, van Duitsche waren in ver
band met het in JJuitschland heerschende 
regime. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Binnenlandsche Za ken en van Economische 
Zaken van 4 November 1933, n°. 20927, af
deeling Binnenl andsch Bestuur, en van 9 No
vember 1933, n°. 29406 H .P ., H andel en 
Nijverheid ; 

Overwegende, dat de raad der gemeente 
Zaanda1n in zijne vergadering van 10 October 
1933 heeft besloten, bij eventueelen aankoop 
van goederen, Dui tsche waren te boycotten in 
verband met het in JJ-uitschland heerschende 
regime ; 

Ovenvegende, dat het algemeen belang 
eischt, dat de lagere organen zich er van ont
houden, zich ter zake van bepaalde hande
lingen een algemeene gedragslijn te stellen, 
stuitend voor eene mogendheid, met welke 
de Nederlandsche Staat vriendschappelij ke be
t rekkingen onderhoudt, en dat derhalve het 
voornoemd besluit van den raad der gemeente 
Zaanda,n in strijd is met het algemeen be
lang ; 

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

28 ovember 1933, n°. 64 ); 
Gelet op het nader rapport van Onze voor

noemde Ministers van 14 December 1933, n° . 
24073, afdeeling Binnenlandsch Bestuur, en 
van 11 December 1933, n° . 32532 J .A. , af
deeling H andel en Nijverheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
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voornoemd besluit van den raad der ge
meente Zaandam, van 10 October 1933 te ver
nietigen wegens strijd met het algemeen be
lang. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden 
nan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 16den December 1933. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
J. A. de W i 1 de. 

De Minister van Economische Zaken, 
T. J . V e r s c h u u r. 
{Uitgeg. 27 December 1933.) 

s. 701. 
18 December 1933. BESLUIT tot wijziging var> 

het Reglement op de maten en gewichten. 
Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Economische Zaken van 18 October 1933, 
no. 18207 J. A., afd. Handel en Nijverheid; 

Gelet op artikel 12 der IJkwet, laatstelijk 
gewijzigd bij de wet van 25 Jnli 1919 (Staats
-blad no. 522) ; 

Den Rftad van State gehoord (advies van 
.5 December 1933, n°. 41); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor-
11oemden Minister van 13 December 1933. 
n°. 33492 J. A., afd. Handel en Nijverheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. I. Het bepaalde in punt 2 van bijl_age 

H. van het Reglement op de maten en gewrnh
ten, vastgesteld bij Ons besluit van 6 November 
1912 (Staatsblad n°. 341), laatstelijk gewijzigd 
1ij O'ls besluit van 16 ,T uli 1932 (Staat8blad 
no. 352) wordt vervangen door het volgende: 

2. De kolenmr~at van ½ hektQliter stemt 
-0 vereen met de teekening n°. 1, behi:>orende bij 
-deze bijlage, behoudens dat : 

a. de uiteinden van den wand, welke volgens 
de teekening over elkaar geklonken zijn, auto
geen gelas~ht, mogen zijn: 

b. de lip der kruisstrooken, welke geklonken 
is tegen den kimrand, benevens de klinknagel, 
ter plaatse aangebracbt, mogen vervallen; het 
•uiteinde der kruisstrook wordt alsdan aan den 
kimrand autogeen gelascht; 

c. de in de teekening voorkomende en in de 
tweede kolom van onderstaande tabel geplaat
ste cijfers worden vervangen door de daarachter 
geplaatste cijfers der derde kolom ; 

afmetingen. 

dikte van den wand 
.:likte van den bodem 
dikte van den bovenrand . . 
breedte van den bovenhand . 
-<likte van den middenband . 
breedte van den middenhand 
-dikte "\'"an den onderhand . . 
breedte van d '"n onderband . 

thans I nieuw. 

1.5 
2.5 

10.0 
20.0 

2.0 
40.0 

5.0 
40.0 

1.1 
1.9 
9.5 

19.0 
2.3 

37.0 
4.0 

37.0 
d. in den bovenhand worden aangebracht 

13 klinknagels in plaats van 14, de grootste 
-0nderlinge afstand dier nagels ten hoogste llO 
millimeter mag zijn in plaats van 100 millimeter 
en boven het midden der naamplaat geen klink
nai:rel mag zijn aangebracht. 

Art. II. Dit besluit treedt in werking op 
1 Maart 1934. 

Onze Minister van Economische Zaken is be
last met de uitvoering van dit besluit, hetwelk 
in het Staatsblad zal worden geplaatst en waar
van afschrift zal worden gezonden aan den 
Raad van State. 

's-Gravenhage, den 18den December 1933. 

s. 702. 

WILHELMfäA. 
De Minister van Economische Zaken, 

T . . J. Vers c huur. 
( Uitgeg. 2 J an. 1934.) 

18 Dece,nbe,· 1933. BESLUIT tot bepaling 
van het tijdstip, ·waarop de wet op de 
Rijksverzekeringsbank en de Raden van 
Arbeid, Staatsblad 1933, n°. 598, in wer
king zal treden. 

B epaald op 1 Maart 1934. 
s. 703. 

18 December 1933. BESLUIT tot vaststelling 
van een algemeenen maatregel van bestuur, 
bedoeld bij artikel 570 van het Wetboek 
van Koophandel, zooals dat is vastgesteld 
bij de wet van 27 Juli 1931 (Staatsblad 
no. 320). 

"\Vij WILHELM! -A, enz. ; 
Op de gemeenschappelijke voordracht van 

Onze Ministers van Justitie en van Waterstaat 
van 20 April 1933, lste afdeeling C, n°. 878 en 
van 25 April 1933, afdeeling Vervoer- en Mijn
wezen, La C; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
30 Mei 1933, n°. 31); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 6 December 1933, lste 
Afdeeling C, n°. 893 en van 13 December 1933, 
La. K., Afdeeling Vervoer- en Mijnwezen; 

Gelet op artikel 570 van het Wetboek van 
Koophandel, zooals dat is vastgesteld bij de 
wet van 27 Juli 1931 (Staatsblad n°. 320); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met ingang van den dag, waarop de wet van 

27 Juli 1931 (Staatsblad n°. 320) tot herziening 
van Boek II, Titel VII, van het Wetboek van 
Koophandel in werking treedt, het volgende 
vast te stellen : 

Eenig artikel. 
Voor de toepassing van de bepalingen van 

den zevenden titel van het tweede boek van het 
Wetboek van Koophandel worden 

de Dollart, de Lauwerzee, de Waddenzee en 
het IJsselmeer in hun geheel, 

de Nieuwe Waterweg en de Nieuwe Maas in 
hun geheel, alsmede 

de overige Zuidhollandsche en Zeeuwsche 
stroomen, begrensd in het Noorden door den 
Noordelijken oever van de Brielsche Nieuwe 
l\faa•, van de Botlek en van de Oude Maa•, in 
het Oosten door den Zuidelijken oever van de 
Oude Maas onder Dordrecht, den Oostelijken 
oever van de Dordsche Kil en het vasteland van 
Noordbrabant van de spoorbrug bij Moerdijk 
tot de Nederlandsch-Belgische grens, in het 
Zuiden door het vasteland van Zeeuwsch-Vlaan
deren - met uitzondering van het Spui -

beschouwd tot de zee en de stranden en oevers 
daarvan tot het zeestrand te behooren. 



865 18 DECEMBER (S. 703-704) 1933 

Onder de in het vorige lid bedoelde wateren 
zijn begrepen de daaraan gelegen havens, mits 
zij daarmede in vrije verbindin$ staan. 

Onze voornoemde Ministers zijn, ieder voor 
zooveel hem betreft, belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden 
ue~Jaatst. 
' s-Gravenhage, den 18den December 1933. 

WILHELMINA. 
De Min,:ster van Justitie, van Scha ik. 
De Minister van Waterstaat, Ka I f f. 

( Uitgeg. 28 Dec. 1933.) 

s. 704. 

18 December 1933. BESLUIT tot vaststelling 
van een algemeenen maatregel van bestuur, 
ter uitvoering van rle wet op de strand
vonderij van 27 Juli 1931 (Staatsbl. n°. 321). 

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

Onze Ministers van JuRtitie en van Waterstaat 
van 20 April 1933, lste afdeeling C, n°. 878, 
en van 25 Ap~il 1933, afdeeling Vervoer- en 
Mijnwezen, La. C; 

Den R1tad van State gehoord (advies van 
30 Mei 1933, n°. 31); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 6 December 1933, lste 
Af<leeling C, n°. 893 en van 13 December 1933, 
La. K., Afdeeling Vervoer- en Mijnwezen; 

Gelet op de artikelen 21 en 23 van de wet op 
de strandvonderij van 27 Juli 1931 (Staatsblad 
no. 321); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
me• inirang van den dag, waarop de wet op 

de strandvonderij van 27 Juli 1931 (Staatsblad 
n°. 321) in werking treedt, de volgende bepa
lingen vast te stellen : 

Art. 1. In dit besluit wordt-verstaan onder: 
"de Wet", de wet op de strandvonderij van 

. 27 Juli 1931 (Staatsblad n°. 321); 
,, Onze Minister", Onze Minister van Water

staat. 
2. Voor de toepassing van de Wet worden 
de Dollart, de Lauwerzee, de Waddenzee en 

bet IJsselmeer in hun geheel, 
de Nieuwe Waterweg en de ieuwe Maas in 

hun geheel, alsmede 
de overige Zuidhollandsche en Zeeuwsche 

stroomen, begrensd in het Noorden door den 
Noordelijken oever van de Brielsche Nieuwe 
Maas, van de Botlek en van de Oude Maas, in 
het Oosten door den Zuidelijken oever van de 
Oude Maas onder Dordrecht, den Oostelijken 
oever van de Dordsche Kil en het vasteland van 
Noordbrabant van de spoorbrug bij Moerdijk 
tot de Nederlandsch-Belgische grens, in het 
Zuiden door het vasteland van Zeeuwsch-Vlaan
deren - met uitzondering van het Spui -

beschouwd tot de zee en de stranden en 
oevers daarvan tot het zeestrand te behooren. 

Onder de in het vorige lid bedoelde wateren 
zijn begrepen de daaraan gelegen havens, mits 
zij daarmede in vrije verbinding staan. 

3. Een door Ons daartoe bijzonderlijk te be
noemen persoon treedt instede van den burge
meester als strandvonder op te : 

Dordrecht; 
's-Gravenhage; 
Rotterdam met uitzondering van het deel der 

_gemeente, dat vormt Hoek van Holland in den 
L. & S. 1933. 

zin der wet van 31 December 1913 (Staatsblad 
n°. 469); 

Rotterdam voor het deel der gemeente, dat 
vormt Hoek van Holland in den zin der wet 
van 31 December 1913 (Staatsblad n°. 469) ; 

Warffum voor het deel der gemeente, dat het 
eiland Rottumeroog vormt. 

4. De in het vorige artikel bedoelde strand
vonders leggen, alvorens in dienst te treden, in 
handen van Onzen Commissaris in de provincie 
den eed af, dat zij met trouw, ijver en nauw
gezetheid de voorschriften betrekkelijk de 
strandvonderij zuJlen in acht nemen en de be
langen der rechthebbenden op de gestrande of 
aano-espoelde zaken zullen behartigen. 

Tijdens hun dienst dragen zij een herken
ningsteeken hun door Onzen Commissaris te 
verschaffen. 

5. Het bepaalde bij het vorige artikel geldt 
mede ten aanzien van de ingevolge artikel 3 
der Wet aangestelde hnlpstrandvonders. 

6. Alle strandvonders gedragen zich naar 
de instructie voor hen door Onzen Minister 
vast te stellen. 

7. Het door den strandvonder ingevolge 
artikel 11 der Wet te houden dagregister moet 
door een der leden van Gedeputeerde Staten 
doorloopend zijn genummerd en gewaarmerkt. 

De strandvonder teekent daarin al wat in 
zijn ambtsgebied met betrekking tot de strand
vonderij voorvalt op den dag, waarop het plaats 
heeft, op. Hij vermeldt daarbij de zaken, welke 
onder zijn beheer zijn gekomen met de daarop 
bevonden merken en onderscheidingsteekenen. 

Kan een en ander niet denzelfden dag ge
schieden, dan maakt hij daarvan in het register 
melding onder opgave der redenen; hij gaat dan 
tot de beschrijving over zoodra. die redenen 
hebben opgehouden te bestaan. 

De in het register gemaakte aanteekeningen 
worden eiken da~ gesloten en door den strand
vonder geteekena . 

Bij het uitbrengen van zijn verslag aan Onzen 
Commissaris gedraagt hij zich naar de aanwij 
zingen, welke ter Lake door dezen mochten 
worden gegeven. 

8. Het, ingevolge artikel 11 der Wet door den 
strandvonder aan Gedeputeerde Staten uit te 
brengen versla~ wordt telkenjare vóór 1 April 
ingezonden. 

Het verslag behandelt hetgeen inzake de 
strandvonderij is geschied in het voorafgaande 
kalenderjaar. 

De strandvonder gedraagt zich wijders naar 
de aanwijzingen, welke door Gedeputeerde 
Staten ter zake mochten worden gegeven. 

9. Het ingevolge artikel 13 der Wet door 
den strandvonder in rekening te brengen be
heerloon word t, naar de bruto waarde der be
heerde zaken, bepaald: 

1°. ingeval van verkoop der zaken door den 
strandvonder, op: 

10 % van de eerste f 500, 
S ~ va.n de volgende f 500, 
6 ~ ,, 1000, 
4 ~ ,, ,, ,, 1000, 
3 (9 ,, ,, ,, ,, 1000, 
2 % ,, hetgeen de " 4000 

te boven gaat; 
2°. bij afgifte der zaken aan den rechtheb

bende of bij verkoop ten overstaan van een 
ander ambtenaar dan de strandvonder, op : 

55 
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8 % van de eerste f 500 , 
6 % van de volgende f 500, 
4 % ,, ,, 1000, 
3 % ,, ,, 1000, 
2 % ,, ,, ,, ,, 1000, 

1 ½ % ,, hetgeen de " 4000 
te boven gaat. 

Ter zake van de verricht ingen van den hulp
stra ndvonder wordt afzonded ijk beheerloon niet 
in rekening gebracht . 

Bovendien gelden de beperkingen gesteld bij 
artikel 13 der Wet en artikel 20 van dit besluit. 

10. De strandvonder stelt onder de ingevolge 
ar t ikel 19 der Wet aan Gedeputeerde Staten in 
t e zenden rekening en verantwoording de vol
gende door hem te teekenen verklaring : 

,,De on -ie geteekende ve klaa~t, dat de voren
staande rekening en verantwoording, voor zoo. 
veel hem bekend is, deugdelijk en te goeder 
t rouw is in~ericht; dat, al de zaken en gelden, 
ter zake der bij deze rekening verantwoorde 
berging onder hem of zijne ondergeschikten ge
komen, zon:ier uitzondering in deze rekening 
verantwoord zijn; dat daarvan n iets door hem 
noch, zooveel hem bekend is, door zijne onder
geschikten is verzwegen of achteriiehouden." 

De strandvonder gedraagt zich wijders bij 
d e inrichting der rekening en verantwoording 
naar d e aanwijzingen, welke door Gedeputeerde 
Staten ter zake mochten worden gegeven. 

11 . De strandvonder verstrekt aan iederen 
belanghebbende op diens verzoek een voor 
eensluidend get,eekend afschrift van de rekening 
en verantwoording tegen den kostenden rrijs. 

12. Alvorens over te gaan tot den verkoop 
van zich onder zijn beheer bevinclende droge
r ijen, chemicaliën of levensmiddelen, wint de 
strandvonder het advies in van den directeur 
van den keuringsdienst van waren, binnen 
welks gehied de gemeente, waar hij strandvon
der is, gelegen is. 

Dit advies moet de beantwoordh.g inhouden 
van de viaag of de zaken, al dan niet onder te 
s•ellen voorwaarden, voor verkoop in aanmer
king komen . 

Voor het onderzoek zijn de kosten verschul 
digd vol/!ens he' tarie.f, hetwelk voor bijzondere 
onderzoekingen, door den keuringsdienst ver
r icht, is vastgesteld door den raad der centmle 
gemeente of door het bestuur der provincie. 

De keuring bl ijft achterwege, ind ien de ver
moedelijke waarde der zaken geringer is dan 
de kosten, aan het onderzoek verbonden, zouden 
bedral!en. 

Het advies van den directeur van den keu
rings-lienst behoort cloor den strandvonder, be
houdens beroep op Onzen Minister, te worden 
gevolgd. 

13. Ontplofbare stoffen genoemd in artikel 
J van het op de wet van 26 April 1884 (Staats
blad n°. 81) ge,;ronrle Rei;lement op het vervoer 
van ontplofbare stoffen mogen door den strand
vonder nie' worden verkocht dan met toestem
ming van Onzen Minister. 

Vuurwapenen en munitie in den zin van de 
Vuurwapenwet 1919 mogen door den strn.nd
vonder niet worden verkocht dan met toestem
min!! van Onzen Minister van Justitie. 

Sera en vaccins, waarop de wet op sera en 
vaccins 1927 (Staatsblad n°. 91) van toepassing 
is, alsmede de stoffen genoemd in de artike len 
2 en 3 van de Opiumwet 1928 (Staatsblad n°. 167) 

mogen door den strandvonder niet worden ver 
kocht dan met toestemming van Onzen Mi 
nister van Sociale Zaken . 

14. Zaken als bedoeld in ar t ikel 12, welke 
niet voor verkoop in aanmerking komen , zoo
mede de zaken bed oeld in artikel 13, voor welke 
geen toestemming tot verkoop wordt verkregen. 
worden door of op last van den st randvonder 
vernietigd, zoo noodig met medewerking van 
een deskundige. 

Hetzelfde geschiedt met de op grond van het 
bepaalde in artikel 12, vierde lid, ongekeurd, 
gebleven drogerijen, chemicaliën en levens-
middelen. . 

15. Met zaken, welke op anderen grond dan 
in het vorige artikel bedoeld onverkoopbaar 
blijken, handelt de strandvonder overeenkom 
stig de aamvijzinl!en van Gecleputeerde Staten . 

16. De kennisgeving, ingevolge artikel 7 der 
Wet aan den bevoegden consulairen ambtenaar 
te doen, geschiedt bij voorkeur telefonisch of 
telegrafisch. 

17. In een geval, als bedoeld bij artikel 7 
der Wet, zal de strandvonder, nevens de alge
meene bepalingen omtrent de strandvonderij , 
hebben te letten op de bijzondere bepalingen ,. 
welke ter zake bij verdrag zijn overeengekomen 
tusscben ederland en den vreemden Staat, 
waartoe het schip, dat schipbreuk heeft ge
leden, behoort. 

In geval van twijfel nopens de te volgen ge
dragslijn wendt hij zich tot Onzen Minister. 

18. Indien op de Nederlandsche kust een 
vreemd schip schipbreuk lijdt, behoorende tot 
een Staat, met wien een verdrag geldt volgens. 
hetwelk d? noodige maatregelen kunnen worden 
genomen door den consulairen ambtenaar van 
dien vreemden Staat, vinden de drie volgende· 
art-ikelen toepassinµ:. 

Iedere strandvonder ontviingt jaarlijks van, 
Onzen Minister eene opgave van de Staten~ 
met wie een verdrag, als bedoeld bij het vorige
lid, geldt. 

19. ln een geval als bedoeld bij het vorige 
ar tikel laat de strandvonder de leiding van de 
hulpverleening over aan den consulairen amb
tenaar van den vreemden Staat, zoodra deze
aanwezig is en de leiding op zich wenscht te· 
nemen. 

20. De strandvonder stelt de door de redders
te zijner beschikking gestelde zaken, afkomstig 
van eene schipbreuk, a ls bedoeld bij ar t ikel 18, 
zijnerzijds onverwijld ter beschikkinµ: van den 
consulairen ambt,enaar, mits deze rle voldoening 
wa,i,rborgt van de ingevolge het ederlandsche
recht aan de redders, voorzoover niet behoo
rende tot de bemanning van het schip, verschul
digde hulploonen. 

Neemt de consulaire ambtenaar het beheer 
ingevolge het vorige lid over, dan geniet de· 
strandvondi:r geen beheer!oon. Hij kan echter 
den consula1ren ambtenaar de noodzakelijk ge
m<\akte kosten in rekening brengen. Deze reke
ning behoeft de goedkeuring van Gedeputeerde 
Staten. 

21. Neemt de consulaire ambtenaar het be
heer der in het vorige artikel bedoelde zaken 
niet over en blijven deze dus ter beschikking 
van den strandvonder, dan hanrlelt deze met 
de zaken overeenkomstic, de algemeene be-
palinge'l. 

0 

Echter zal hij het batig saldo stellen in handen. 
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v,i,n den consulairen ambtenaar. Weigert deze 
de ontvangst, dan volgt consignatie. 

22. De strandvonder zal het bepaalde bij de 
artikelen 20 en 21 mede volgen, wanneer het 
op de Nedetlandsche kust schipbreuk lijdende 
schip behoort tot een vreemden Staat, met wien 
een verdrag geldt volgens hetwelk de zaken, 
zoo zij niet aan de rechthebbenden worden af
gegeven, worden ter hand gesteld aan den con
sulairen ambtenaar. 

Iedere •trandvonder ontvangt jaarlijks van 
Onzen Minister eene opgave van de Staten, met 
wie een verdrag, a ls bedoeld bij het vorige lid, 
geldt. 

23. Het Koninklijk besluit van 23 Augustus 
1852 (Staatsblad n°. 141), laatstelijk gewijzigd 
bij Koninklijk besluit van 6 Maart 1891 (Staat8-
blad n°. 72), en het Koninklijk besluit van 25 
M=rt 1854 (Staatshlad n°. 18) vervallen. 

Onze voornoemde Ministers zijn, ieder voor 
zooveel hem betreft,, belast met de uitvoering 
van dit besluit, da. in het Staat8blad zal worden 
geplaatst. 

s-Gravenbage, den 18den December 1933. 
WILHELM! A. 

De Minister van Waterstaat, Ka 1 f f. 
De Minister mn Justitie, van Scha ik. 

(Uitgeg. 28 Dec. 1933.) 

s. 705. 

20 December 1933. WET tot wijziging van de 
wet van 4 April 1870 (Staat8blad n°. 62) 
houdende bepalingen omtrent de uitgifte 
va.n Schatkistbiljetten, zooals deze wet 
laatstelijk is gewijzigd bi; de wet van 
13 Januari 1922 (St11,at.çblád n°. 11). 

Bijl. Handel. 2• Kamer 1933/ 1934, n°. 234, 
1 -5. 

Handel. 2° Kamer 1933/1934, bladz. 831. 
Handel. 1 • Kamer 1933/1934, bladz. 78. 
Wij WILHELJ\UNA, enz . ... doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is wijziging aan te brengen 
in de wet van 4 April 1870 (Staatsblad n°. 62), 
zooals deze laats1,elijk is gewijzigd bij de wet 
van 13 Januari 1922 (Staatsblad n°. 11); 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. I. In de wet van 4 April 1870 (Staats

blad n°. 62), zooals deze iaatstelijk is gewijzigd 
bij de wet van 13 Januari 1922 (Staatsblad 
n°. 11), worden d'.l volgende wijzigingen aange
bracht: 

a. het eerste lid va.n artikel 2 vervalt; 
b. i'l artikel 3 wordt in plaats van "twaalf 

maanden" gelezen "vijf jaren"; 
c. aan artikel 4 word· een tweede lidtoege

voei:id, luidende als volgt : 
Bij uitgifte onder den parikoers wordt het 

verschil gebracht ten laste van het a rtikel voor 
rente en kosten van Schatkistpapier der be
grooting voor het, jaar, waarin de storting ge
schiedt. 

Art. II. Deze wet treedt in werlcing met in
~ang van den dag, volgende op dien harer af
kondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Ge;;even te 's-Gravenbage, den 20sten De-

cember 1933. WILHELMINA. 
De .llfini ter van Financiën, 0 u d. 

(Uitger;. 22 Dec. 1933.) 

s. 706. 

20 D ecember 1933. BESLUIT tot hernieuwde 
aanwijzing overeenkomstig arti kel 157 der 
Hooger-onderwijswet van het Will em Lo
dewijkgymnasium te Groningen. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
21 Octo?er 1933, n°. 11437 III, afdeeling 
V~rbern1dend Hooger en Middelbaar Onder
W IJS; 

Gelet op artikel 157 del" hooger-onderwijs
wet · 

D~n Raad van State gehoot"d (advi s van 5 
December 1933, n° . 34); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 16 December 1933 n° 
16977, afdeeling Voorb reidend Hooge,'. e~ 
Middelbaar Onderwij ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
met ingang van 1 Maart 1934 het Willem 

Lodewijkgyrnnasium te Groningen, uitgaande 
van de "Vereeniging voor Christelijk Middel
baar en Voorbereidend Hooger Onderwijs", al
daar, opn_(euw voor een tijdvak van zes jaren 
aan te WIJzen als bevoegd om, met inachtne
mrng der desbetreffende wettelijke voorschrif
ten aan haar leerl ingen, die het onderwijs tot 
aan _het einde hebben bijgewoond, een getu ig
schrift van bekwaamheid tot universitaire 
. tudiën af te geven, dat met het getuigschrift 
1n artikel 11 der hooger-onderwijswet vermeld 
wordt gelijkgesteld. ' 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetensch appen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat in het Staatsblad zal wor
den geplaatst en waarva n afschrift zal wor
den gezonden aan den R aad van State. 

's-Gravenhage, den 20sten December 1933. 

s. 707. 

WILHELMINA. 
De Ministe,· van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

Marchant. 
(Uitgcg. 2 Januari 1934.) 

21 December 1933. BESLUIT, houdende wij
ziging van het Koninklijk besluit van den 
26sten April 1929, taatsblad n°. 213 
waarbij aan het Bestuur der "Nederlandscb 
H ervormde Stichtingen voor Zenuw- en 
Geesteszieken", te A 111 c,·sfoort, vergunning 
werd verleend op een terrein in de ge
meente A me1·s/001·t een gesticht voor 
krankzinnigen op te r ichten. 

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

Binnenlandsche Zaken van 18 December 1933, 
n°. 11318, afdeeling Armwezen; 

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

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
In Ons besluit van den 26sten April 1929 

(Staatsblad n°. 213), wordt: 
a. H et lste lid van artikel II gelezen als 

volgt: 
" In het gesticht be taande uit 5 paviljoenen 

en de noodige dienstgebouwen mogen niet meer 
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dan 208 mannelijke en 212 vrouwelijke krank
zinni gen verpleegd worden." 

b. In het 2de lid van artikel II in plaats 
van "1931" gelezen : ,,1936". 

c. Artikel VI gelezen als volgt: 
,,De geneeskundige behandeli ng der ver

pleegden wordt opgedragen aan ten minste 
drie geneeskundigen, die gevestigd moeten 
zijn in woningen, gelegen op het terrein of in 
de onmiddellijke nabijhei d van het gesticht." 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van di t besluit, dat 
in het Staatsblail zal worden geplaatst. 

' s-Gravenhage, den 21sten December 1933. 
WILHELMINA. 

De Ministe,· van B innenlandsche Zaken, 
J . A. cl e W i I d e. 

(Uitgeg. 5 Jantl,11,ri 1934.) 

s. 708. 

21 December 1933. BESLUIT tot aanvulling 
van den bij het Organiek :Oesluit PTT 1928 
behoorenden "Sta.at van de rangen, waarin 
het vaste ambtenaarspersoneel bij het 
Staatsbedr ijf der Posterij en, T elegrafie en 
T elefonie is ingedeeld." 

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

Binnenlandsche Zaken van 16 December 1933, 
n°. 590, Hoofdbestuur der Posterij en, Telegrafie 
en Telefonie ; 

H ebben goedgevonden en verstaan t e 
bepalen: 
In den bij het Organiek Besluit Posterijen, 

T elegrafie en Telefonie 1928 behoorenden "Sta.at 
van de rangen, waarin het vaste ambtenaars
personeel bij het Staatsbedrijf der Posterijen, 
T elegrafie en Telefonie is ingedeeld" onder 
" A. Ambtenaren, benoemd en ontslagen door 
Ons" wordt na " ll. Hoofdcommiezen bij den 
Postchèque- en Girodienst" opgenomen: ,,12. 
Commiezen-Seriechef bij den Postchèq ue- en 
Girodienst", en worden de nummers " 12 tot 
en met 30" onderscheidenlijk gewijzigd in " 13 
tot en met 31". 

Dit besluit treedt in werking op 1 Januari 
1934. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan de 
Algemeene R ekenkamer. 

's-Gravenhage, den 2lsten December 1933. 
WILHELMI A. 

D e Jl!Iinister van Binnenlandsche Zaken, 
J. A. d e W i 1 de. 

( Uitgeg. 29 Dec. 1933 .) 

s. 709. 

21 December 1933. BESLUIT houdende intrek
king van het bestaande en vaststelling van 
een nieuw reglement voor den dienst der 
Rijkstelegraaf. 

Wij WILHELMINA, enz . ; 
In aanmerking nemende, dat het wenschelijk 

is, het bestaande Reglement voor den dienst 
der Rijkstelegraaf, vastgesteld bij Koninklijk 
besluit van 30 Augustus 1926 (Staatsblad n°. 319) 
en sedert meermalen aangevuld en gewijzigd, 

in overeenstemming te brengen met de bepa
lingen, welke, te rekenen van 1 Januari 1934, 
voor het internationale telegraafverkeer gAlden ; 

Gelet op artikel 16 van de 'l'elegraaf- en Tele
foonwet 1904 (Staatsblad n°. 7) ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 22 November 1933, 
n°. 12, H oofdbestuur der Posterijen, T elegrafie 
en Telefonie ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
12 December 1933, n° . 38); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 15 December 1933, n°. 13, 
Hoofdbestuur der Posterijen, Telegrafi e en 
Telefonie; 

H ebben goedgevonden en verstaan t e 
bepalen: 
Art. I. H et Rijkstelegraafreglement 1926 

wordt ingetrokken . 
Art. IJ . H et R eglement voor den dienst der 

Rijkstelegraaf wordt vastgesteld, zooals het aan 
het t egenwoordige besluit is gehecht. 

Art. III. Dit besluit treedt in werking op 
1 Januari 1934. 

Onze voornoemde Minister is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwel k in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van Stat e. 

's-Gravenhage, den 2lsten December 1933. 
WILHELM] A. 

De J',f inister van B innenlandsche Zaken, 
J. A. d e W i I d e. 

( Uitge_7. 29 Dec. 1933. ) 

REGLEMENT VOOR DEN DIENST DER 
RIJKSTELEGRAAF. 

Art . 1. 1. In dit r eglement wordt versta.an 
onder: 

"de M:inister" : de Minister belast met de 
uitvoering van het Koninklijk Besluit van 21 
December 1933 n°. 29 ; 

,.de Directeur-Generaal" : De Directeur
Generaal der Posterij en, Telegrafie en Telefonie. 

2. Waar in dit re~lement wordt gesproken 
van Rijkskantoren of kantoren, worden hier
onder mede T elegraafstations verstaan, t enzij 
het tegendeel is bepaald. 

Rijkskantoren. 

Art. 2. De Minister bepaalt waar Rijkskan
toren (Rijkstelegraafkantoren, Bijtelegraafkan
toren en Hulptelegraafkantoren) worden geves
tigd en opgeheven. 

T elegraafstat ions. 

Art. 3. 1. T er beoordeeling van den Direc
teur-Generaal kunnen T elegraafstations worden 
geopend, en bestaande worden opgeheven ; de 
technische inrichting van deze stations geschiedt 
door en voor rekening van het Rij k. Van deze 
stations kan worden gebruik gemaakt voor het 
aanbieden van telegrammen en telefoon- op
roepberichten, en voor zoover door den Direc
teur-Generaal n iet anders is bepaald, ook voor 
het afl.everen en bestellen van telegrammen en 
telefoon-oproepberichten. 

2. De bepalingen voor het houden en het 
gebruik maken van Telegraafstations worden 
door den Directeur-Generaal vastgesteld. 
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Openstelling van de kantoren. 

Art. 4. 1. De uren van openstelling der 
Rijkskantoren worden door den Directeur
Generaal vastgesteld. Zij worden op een aan de 
buitenzijde van het kantoor zichtbare plaats 
bekend gemaakt. 

2. Op Zon- en feestdagen, met inbegrip van 
den Nieuwjaarsdag, zijn de kantoren niet open
gesteld voor de behandeling van "locaaltele
grammen" (art. 2-6), tenzij de aanbieding per 
telefoon of rechtstreeks per telegraaf geschiedt, 
van een perceel gelegen buiten den kosteloozen 
bestel'ingskring uit, of indien de aflevering moet 
geschieden buiten den koste1oozen bestellings
kring, doch dan uitsluitend per telefoon of 
rechtstreeks per telegraaf. 

3. Het in het vorige lid bepaalde is niet van 
toepassing op de behandeling van regeerings- of 
in afrekening aangeboden locaaltelegrammen 
betreffende den waterstand der rivieren en op de 
behandeling op den Nieuwjaarsdag van locaal
telegrammen, bestemd voor de Koningin of 
voor de leden van het Koninklijk Huis. 

Art. 5. De Directeur-Generaal is bevoegd 
aan door hem aau te wijzen autoriteiten mach
tiging te geven om ondPr bepaalde OJI\Standig
heden tijdelijk verandering te brengen in den 
diensttijd van Rijkskantoren. 

Geheimhoitding. 

Art. 6. Hun, die met den telegraafdienst zijn 
belast, is elke mededeeling omtrent telegram
men, anders dan aan hen, die tot kennisneming 
bevoegd zijn, overeenkomstig den door hen af
gelegden eed of belofte disciplinair verboden, 
ongeacht de in het Wetboek van Strafrecht be
paalde straffen. Ook mogen zij middellijk noch 
onmiddellijk, anders dan ambtshalve, nieuws
tijdingen aan nieuwsbladen bezorgen of met de 
redactie dier bladen, tenzij met uitdrukkelijke 
verguuning van den Minister, in eenige betrek
king staan. 

Telegrafische verbindingen niet Rijkstelegraaf
kantoren. 

Art. 7. 1. Op verzoek van belanghebbenden 
kunnen telegrafische verbindingen tnsschen 
perceelen en door den Directeur-Generaal aan te 
wijzen Rijkstelegraafkantoren van Rijkswege 
worden aangelegd en voor eigen gebruik ter 
beschikking gesteld onder de hierna omschreven 
voorwaarden en bepalingen. 

2. In dit artikel worden onder verbindingen 
verstaan de geleidingen met toestellen en verdere 
technische inrichtingen . 

3. Onderhoud, wijziging en uitbreiding van 
de verbindingen geschieden van Rijkswege. 

4. De verbintenis voor een telegrafische 
verbinding als bedoeld, wordt aangegaan voor 
ten minste één jaar ,of zooveel langer als noodig 
is om haar op den laatsten dag van een kalen
derkwartaal te doen eindigen, na afloop waar
van die verbintenis stilzwijgend telkens voor 
drie maanden wordt verlengd, tenzij uiterlijk 
één maand vóór het einde van den loopePden 
termijn aan, dan wel door den Directeur-Gene
raal schriftelijk opzegging is geschied. De ver
bintenis gaat in op den dag, waarop de aange
vraagde verbinding ter beschikking van den 
belanghebbende is gesteld. 

5. Ter zake van hetgeen overeenkomstig het 

vorenstaande wordt aangelegd en in gebruik 
gegeven, is het volgende verschuldigd : 

a. jaarlijks de huur van de geleiding; 
b. jaarlijks dertien ten honderd van de door 

den Directeur-Generaal vastgestelde kosten van 
aanleg; 

c. jaarlijks een vergoeding voor onderhoud, 
welke door den Directeur-Generaal wordt vast
gesteld; 

d. de uitkeeringen ter zake van de verbin
ding door het Rijk aan derden verschuldigd ; 

e. voor wijziging en uitbreiding, ter beoor
deeling van den Directeur-Generaal op verzoek 
van den belanghebbende te verrichten, de door 
den D~recteur-Generaal vastgestelde kosten in 
eens. 

6. De verschuldigde bedragen moeten bij 
vooruitbetaling per kwartaal worden voldaan. 

7. De kosten wegens verbruiksmaterieel 
kunnen in de door den Directeur-Generaal te 
bepalen gevallen en tot een door hem vast te 
stellen bedrag den belanghebbende in rekening 
worden gebracht. 

8. De Directeur-Generaal is bevoegd om, 
indien naar zijn oordeel handelingen van den 
belanghebbende daartoe aanleiding geven, de 
geleidingen en toestellen der verbinding te doen 
wegnemen, zonder dat de belanghebbende recht 
heeft op eenige verrekening van het reeds be
taalde of op eenige schadevergoeding. 

9. Met afwijking van het hierboven bepaalde 
omtrent den duur van de verbintenis kan de 
Directeur-Generaal op schriftelijk verzoek van 
belanghebbende het gebruik van de verbinding 
met den laatsten dag van het loopende gebruiks
kwartaal doen eindigen en belanghebbende van 
zijn verplichtingen terzake ontslaan. Aan een 
ontheffing van de verbintenis kan evenredige 
terugbetaling van reeds ingevorderde gelden 
worden verbonden. 

10. Door den Directeur-Generaal worden 
de bepalingen vastgesteld, welke in het belang 
van den dienst worden noodig geacht. 

Beschikbaarstelling van telegraafgeleidingen. 
Art. 8. 1. Ingeval naar het oordeel van den 

Directeur-Generaal het verkeer zulks toelaat, 
kan ten behoeve van het telegrafisch verkeer 
tusschen twee rechtstreeks met Rijkstelegraaf
kantoren verbonden 1erceelen tusschen deze 
kantoren een tele~raafgeleiding voortdurend 
dan wel gedurende eén of meer uren per etmaal 
voor de overbrenging van telegrammen ten ge
bruike worden afgestaan . 

2. Geleidingen, die voortdurend ten gebruike 
zijn afgestaan, worden "huurlgnen", die welke 
slechts voor één of meer uren per etmaal zijn 
afgestaan, worden, ,,uurlijnen" genoemd. 

3. De Directeur-Generaal is bevoegd, in ver
band met de beschikbaarstelling van een huur
of uurlijn voorwaarden te stellen. Kosten ver
band houdende met de aansluiting van de per
ceelen van de belanghebbenden aan de kan
toren, kunnen geheel of gedePltPlijk in rekening 
worden gebracht. 

4. De ter beschikking van belanghebbenden 
gestelde huurlijn of uurl\jn mag niet zrmder 
goedkeuring van den Directeur-Generaal op 
eenigerlei w(jze aan een ander ten gebruike 
worden afgestaan. 

5. De Directeur-Generaal kan te allen tijde, 
indien hij zulks in het belangvan den Rijksdienst 
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noodig acht, den Postraad gehoord, de beschik
baarstelling van huurlijnen en uurlijnen intrek
ken, met berekening van de verschuldigde ver
goeding tot en met den dag, voorafgaande aan 
dien van de intrekking. 

6. Bijaldien door omstandigheden, onaf. 
hankelijk van den wil van belanghebbenden het 
gebruik van huurlijnen of uurlijnen is gestoord, 
heeft desverlangd wisseling van telegrammen 
tusschen de hiervoren bedoelde perceelen koste
loos als dringend telegram plaats. 

7. Voor het gebruik van een huurlijn is per 
jaar verschuldigd over afstanden van: 

niet meer dan 10 km . . f 5000 
10-15 km . . f 6000 
15-35 km . . f 7000 

meer dan 35 km . . f 8000. 
8. Voor het gebruik van een uurlijn is per 

jaar verschuldigd : 

i. tijdens de uren 
9-18 bij een ge 
bruik van: 

1 uur per dag . . 
~ achtereenvolgende 

uren per dag . . 
achtereenvolgende 
uren per dag . . 

achtereenvolgende 
uren per dag . . 
achtereenvolgende 
uren per dag . . 
a.ohtereenvolgende 
uren per dag . . 

7 achtereenvolgende 
uren per dag . . 

8 achtereenvolgende 
uren per dag . . 

9 achtereenvolgende 
uren per dag . . 

b. tijdens de uren 
18-9 bij een ge
brnik van ten 
hoogste 3 achter
eenvolgende uren 
per etmaal .. 

idem bij 6 . 
idem bij 9 
idem bij 12 
idem bij 15 

Over afstanden van : 

m r tot tot dan ni:; 1 van 10 \ van 15 1 meer 

lgk~ 15 km 35 km 35 km 

f 2000 

2850 

3510 

4005 

4350 

4575 

4725 

4825 

4900 

1500 
1825 
2100 
2325 
2500 1 

f 2250 

3225 

4000 

4600 

5050 

5375 

5600 

5750 

5850 

1600 
2000 
2350 
2650 
2900 

f 2500 

3565 

4425 

5115 

5650 

6065 

6375 

6615 

6800 

1700 
2175 
2600 
2975 
3300 1 

f 2750 

3900 

4850 

5625 

6250 

6750 

7150 

7475 

7750 

1800 
2350 
2850 
3300 
3700 

- ----- =-=·= ========== = = 
9. Indien uurlijnen gedurende niet achter

eenvolgende tijdvakken in gebruik zijn gegeven, 
wordt het te betalen bedrag samengesteld uit 
de som van de bedragen, verschulnigd over de 
afzonderlijke tijdvakken van het gebruik, ver
minderd met zooveel maal f 1000 als het aantal 
tijdvakken min één bedraagt. 

10. Indien ten behoeve van het afstaan van 
uurlijnen bijzondere technische voorzieningen 
moeten worden getroffen, komen de daaraan 
verbonden kosten ten laste van den gebruiker. 

ll. De kosten wegens nevenaansluitingeu 
en hulpapparaten, alsmede die wegens verbuiks
m'l.terieel kunnen in de door den Directeur
Gcnera!I., te bepalen gevallen en tot een door 

hem vast t e stellen bedrag den gebruiker van 
do huur- of uurlijn in rekening worden gebracht. 

12. Indien tusschen twee kantoren reeds een 
teiefoonhnurlijn als bedoeld in punt 2 van art . 
11 van het Rijkstelefoonreglement 1929 ten 
gebruike is afgestaan, kan een huurlijn als in 
het 2• lid hiervoren bedoeld, tusschen dezelfde 
kantoren en verbonden met dezel.fde perceelen 
worden beschikbaar gesteld tegen een vergoe
ding, boven het voor die t elefoonhuurlijn ver - · 
schuldigde, van per jaar: 
f 1400 voor afstanden van niet meer 

dan . ........... . 
f 162n voor afstanden van . . . 
f 2525 voor afstanden van 
f 3200 voor afstanden van meer dan 

10 km 
10--15 km 
15- 35 km 

35 km 
Tegen dezelfde meerdere vergoeding kan, in

dien tusschen twee kantoren reeds een inter
locale telefoongeleiding als in de vorige alinea 
bedoeld, dan wel een telefoon-umlijn, bedoeld 
in punt 2 van artikel 11 van het Rijkst.elefoon
reglement 1920 ten gebruike is afgestaan , ge
durende den tijd. dat de telefoongeleiding be
schikbaar is gesteld of korter, een uurlijn als 
in het 2de lid hiervoren bedoeld tusschen 
dezelfde kantoren en verbonden met dezelfde 
perceelen ter beschikking worden gesteld, met 
dien verstande, dat, ingeval toepassing van het 
tarief voor telegraafuurlijnen, genoemd in het 
·8ste lid, tot een lager bedrag zou leiden, slechts 
dit lagere tarief is verschuldigd. 

13. De ingevolge dit artikel verschuldigde 
bedragen, met uitzondering van die der kosten 
wegens verbruiksmaterieel, bedoeld in het llde 
lid van dit artikel, moeten bij vooruitbetaling 
per 3 maanden worden voldaan. 

14. De verbintenis voor een huurlijn of uur
l ijn wordt aangegaan voor ten minste één jaar, 
of zooveel langer als uoodig is om haar op den 
laatsten dag van een kalenderkwa.rtaal te doen 
afl.oopen, na. afloop waarvan die verbintenis 
stilzwijgend telkens voor drie maanden wordt 
verlengd, tenzii uiterlijk één maand vóór het 
einde van den loopendeu termijn aan, dan w·el 
door den Directeur-Generaal schriftelijk op
zegging is geschied. 

15. Zoowel voor de huurlijnen als voor de 
uurlijnen gaat de verbintenis in op den dag, 
wa'l.rop de geleiding ter beschikking van be
langhebbenden is gesteld. 

16. Met afwijking van het hierboven be
paalde omtrent den duur van de verbintenis 
kan de Directeur-Generaal op schriftelijk ver
zoek van belanghebbenden het gebruik van een 
hut,rlijn of uurl(jn met den laatsten dag van 
het loopende gebruikskwartaal doen eindigen 
en belanghebbenden van hunne verplichtingen 
ter zake ontslaan. Aan een ontheffing van de 
verbintenis kan evenredige terugbetaling va.u 
reeds ingevorderde gelden worden ver bonden. 
Vaststelling van µ,e identiteit van den afzender Of 

van den geadresseerde. 
Art. 9. 1. De afzender of de geadresseerde 

van een particulier telegram is gehouden zijn 
identiteit te bewijzen, indien hij daartoe door 
het kantoor va.u afzending resp. het kantoor 
van bestemming wordt uitgenoodigd. 

2. Voorts kan bij de aanbieding gevorderd 
worden, dat de naam van den afzender op het 
telegram warde gesteld en dat de woonplaats 
of het adres van den afzender worde opgegeven. 



871 21 DECEMBER (S. 709) 1933 

Waaruit de inhoud van een telegram mag bestaan. 
Gebruik van talen. 

Art. 10. 1. De telegrammen worden, in het 
binnenlandsche verkeer, aangenomen in elke 
taal, voor zoover de letters door de voorge-
chreven seinteekens kunnen worden overge

bracht. In het verkeer met het buitenland 
mogen de telegrammen worden gesteld in de 
-talen, voor dat verkeer aangewezen. 

2. De inhoud van telegrammen kan worden 
gesteld in verstaanbare taal of in geheim schrift; 
dit laatste wordt onderscheiden in overeenge
komen taal en cijferschrift. Elk dezer talen kan 
afzonderlijk, of gezamenlijk met de andere in 
-eenzelfde telegram worden gebruikt. 

3. Het gebruik van geheim schrift wordt 
toe&elaten in het binnenlandsche verkeer, als 
meae in het buitenlandsche verkeer, voor zoo
ver dit niet is verboden door het land van be
-stl)mming of, bij toepassing van artikel 27 van 
het internationale Verdrag betreffende de verre
berichtgeving, door een der landen van over
neming. 

Verstaanbare taal. 

Art. ll. 1. Verstaanbare taal is die, welke 
-een verstaanharen zin oplevert in één of meer 
der in het lste lid van artikel 10 van dit regle
ment bedoelde talen, waarbij alle woorden en 
uitdrnkkingen de beteekenis hebben, die daar
.aan normaal wordt toegekend in de taal, waar
toe zij behooren. 

2. Onder telegrammen in verstaanbare taal 
"Verstaat men die, welker inhoud geheel in ver
staanbare taal is gesteld. Evenwel wordt het 
karakter van een telegram in verstaanbare taal 
niet gewijzigd door de aanwezigheid van ge
tallen, hetzij in letters, hetzij in cijfers geschre
Yen, die geen geheime beteekenis hebben, over
eengekomen adressen, handelsmerken, beurs
koersen, seinletters van het internationale sein
boek, gebezigd in kustsein- of radiotelegram
men, in gewone of handelscorrespondentie ge
bruikelijke verkortingen als fob, cif, caf, svp, 
en elke andere soortgelijke, of van een con
trölewoord of -getal, geplaatst als eerste woord 
in den inhoud van banktelegrammen en derge-
1 ijke berichten. 

Overeengekomen taal. 
Art. 12. 1. Overeengekomen taal is die, 

welke bestaat hetzij uit kunstmatig gevormde 
woorden, hetzij uit bestaande woorden, welke 
niet de beteekenis hebben, die daaraan normaal 
wordt toegekend in de taal, waartoe zij be
hooren en daardoor geen verstaanbare zinnen 
vormen in één of meer der in artikel 10, l ste 
lid, bedoelde talen, hetzij ten slotte uit een 
·samenstel van bestaande woorden als boven
omschreven en van kunstmatig gevormde 
woorden. 

2. Onder telegrammen in overeengekomen 
taal worden verstaan telegrammen, waarvan 
de inhoud woorden bevat, die tot die taal be
hooren. 

3. Overeengekomen woorden, hetzij zij be
-staande woorden zijn of kunstmatig gevormd 
,:ijn, mogen niet meer dan 5 letters bevatten ; 
,:ij kunnen naar verkiezing worden samenge
steld. Deze woorden mogen niet de van een 
accent voorziene letter é bevatten. 

4. Telegrammen in overeengekomen taal 

worden berekend tegen 7/10 van het vÓlle 
tarief, als zij worden gewisseld met landen, die 
tot het Europeesche verkeer behooren, en tegen 
6/10 van het volle tarief, als zij worden gewisseld 
met landen van het buiten-Europeesche ver
keer (art . 25). Radiotelegrammen in overeen
gekomen taal voor welker overbrenging, wat 
het landtraject betreft, uitsluitend wordt ge
bruik gemaakt van binnenlandsche telegraaf
verbindingen of van telegraafverbindingen van 
ianden behoorende tot het Europeesche ver
keer, worden berekend tegen 7/10 van het volle 
tarief ; indien bij de overbrenging op het land
traject telegraafverbindingen betrokken zijn 
van landen behoorende tot het buiten-Euro
peesche verkeer, wordt 6/10 van het volle tarief 
berekend. In het verkeer tusschen scheeps
stations, rechtstreeks of door tusschenkomst 
van niet meer dan één kuststation, wordt op 
de telegrammen in overeengekomen taal steeds 
6/10 van het volle tarief toegepast. 

5. De verlaging, bedoeld in het vorige lid, 
wordt niet toegepast op de tarieven, bedoeld 
in artikel 26, lste t /m 3de lid. 

6. Voor telegrammen in overeengekomen 
taal moet als minimum de prijs van 5 woorden 
worden geheven. Dit minimum is niet van toe
passing op de boord- en landstationstaksen van 
radiotelegrammen. 

7. Het verlaagde tarief voor telegrammen in 
overeengekomen taal wordt berekend door den 
woordprijs, geldende voor gewone telegrammen, 
te vermenigvuldigen met 7/10 of 6/10 (zie het 
4de lid) . 

8. Telegrammen, waarvan de inhoud woor
den in overeengekomen taal en woorden in ver
staanbare taal en /of cijfers en ciifergroP.pen 
bevat, worden voor de prijsberekening be
schouwd te behoore;u tot de overeengekomen 
taal. Evenwel : 

a. mag het aantal cijfers en cijfergroepen de 
helft van het aantal berekende woorden van 
den inhoud en de onderteekening niet t e boven 
gaan; 

b. worden voor de prijsberekening ni et als 
telegrammen in overeengekomen taal be
schouwd banktelegrammen en dergelj'ke, in 
verstaanbare taal gesteld, die als eerste woord 
van den inhoud een contrölewoord of -getal be
vatten (art. 11, 2de lid). 

9. Telegrammen, waarvan de inhoud woor
den van de overeengekomen taal, alsmede cijfer. 
groepen tot een grooter aantal dan de helft van 
het aantal berekende woorden van den inhoud 
en de onderteekening bevat, worden voor de 
pr\isberekening beschouwd als telegrammen in 
cijferschrift. 

10. De afzender van een telegram, dat geheel 
of gedeeltelijk in overeengekomen taal is gesteld, 
is gehouden den gebezigden code te toonen, in
dien het kantoor van afzending of de Directeur
Generaal dit vraagt. 

Cijferschrift. 
Art. 13. 1. Cijferschrift bestaat uit: 
a . Arabische cijfers ,groepen of reeksen Ara

bische cijfers met een geheime beteekenis; 
b. woorden, namen, uitdrukkingen of samen

voegingen van letters, met uitsrniting van de 
letter é, welke niet voldoen aan de voorwaarden, 
voor verstaanbare taal (art. 11) of voor over
eengekomen taal (art. 12) gesteld. 
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2. Het gemengde gebruik van cijfers en 
letters met geheime beteekenis in een zelfde 
groep, is niet toegelaten. 

3. De groepen, bedoeld in art. 11, 2de lid, 
worden niet geacht een geheime beteekenis te 
hebben. 

Duidelijk schrift, waarmerkingen. 
Art. 14. 1. De minuut van het telegram 

moet leesbaar geschreven zijn in letters, cijfers 
of teekens, welke door de voorgeschreven sein
teekens kunnen worden overgebracht. 

2. Elke verwijzing, tusschenvoeging, uit
schrapping, doorhaling of overschrijving moet 
door den afzender of zijn vertegenwoordiger 
worden goedgekeurd. 

Rangschikking van de verschillende deelen van 
een telegram. 

Art. 15. De verschillende deelen, waaruit 
een telegram kan bestaan, moeten in onder
staande volgorde zijn gerangschikt : 

1°. de betaalde dienstaanwijzingen; 
2°. het adres ; 
30. de inhoud ; 
4°. de onderteekening. 

Het opstellen van de betaalde dienstaanwijzingen. 

Art. 16. 1. Betaalde dienstaanwijzingen en 
vorm voor de overseining daarvan. 
Dringend . . . . . . = D = 
Gedeeltelijk dringend . = PU = 
Antwoord betaald x . = RP x = 
Collationneering . = TC = 
Kennisgeving van ontvangst 

per telegraaf . . . . . . . = PC = 
Kennisgeving van ontvangst 

per post . . . . . . . . . = PCP = 
N aseinen . . . . . = FS = 
Post . . . . . . . = Post = 
Post aangeteekend . . = PR = 
Poste restante . . . . . . . = GP = 
Post,e restante aangeteekend = GPR = 
Luchtpost . . . . . . . . . = PA V = 
Telegraaf restant . = TR = 
Bode . . . . = Bode = 
Bode betaald = XP = 
Eigenhandig . = :M:P = 
Open . . . = Open = 
Dag. . . . . = Dag = 
N11.cht, . . . = Nacht = 
X adressen , . . . . = TM: x = 
Alle adressen mededeelen . = CTA = 
X dagen . . . . . . = J x = 
P e rs . . . . . . . . . = Pers = 
Uitgesteld telegram , . . = LC = 
Kustseintelegram . . . . = SEM = 
Brieftelegram in het Euro-

peesche verkeer . . . . . = ELT = 
Brieftelegram in het buiten-

Europeesche verkeer . . . = NLT = of 
= DLT = 

naar gelang van de bestem-
ming 

Gelukstelegram. . . . . . . = LX -·-· 
Kerst- en Nieuwjaarstelegram = XLT = 
Telegrammen met verplichte 

aflevering per telefoon . . = TF __ = 
Telegram na.geseind op ver-

zoek van den geadresseerde = Nageseind 
uit ________ = 

Weerbericht tegen verlaagd 
tariPf . . . . . . . . . . = OBS 

Betaalde nota waarop het ant-
woord per gewonen brief ge-
geven wordt . . . . . . . = Brief = 

Betaatde nota waarop het ant-
woord per aangeteekenden 
brief gegeven wordt . . . = Brief AGT = 

Overneming van een telegram 
door boordstations . . = RM = 

Bestelgeld betaald . . . . = DP = 
Zegel X . . . . . . . . . . = Zegel X = 
Op antwoord wachten . . . = AWW = 

2. Elke in het Reglement voorgeschreven 
betaalde dienstaanwijzing, waarvan de afzender 
wenscht gebruik te maken, moet op de minuut 
onmiddellijk boven hetadres worden geschreven. 

3. Wat meervoudige telegrammen betreft, 
moet de afzender deze aanwijzingen schrijven 
boven het adres van iederen geadresseerde, 
waarvoor zij kunnen gelden. Evenwel kan bij 
een d.-ingend meervoudig, een gedeeltelijk drin
gend meervoudig, een meervoudig pers-, een 
uitgesteld meervoudig en een meervoudig tele
gram met collationneering worden volstaan met 
het slechts eenmaal vermelden van de overeen
komstige aanwijzing en wel boven het eerste 
adres. 

4. De betaalde dienstaanwijzingen, waarvan 
een verkorting bestaat, worden steeds in den 
verkorten vorm overge eind en voor de prijs
berekening dienovereenkomstig geteld. Indien 
geen verkorting bestaat, worden de betaalde 
dienstaanwijzingen in buitenlandsche telegram
men i_n het Fransch gesteld. 

H P.t adres. 

Art. 17. 1. Het adres moet alle aanwijzingen 
bevatten, welke noodig zijn om de aflevering 
van het telegram aan den geadresseerde zonder 
zoeken of navragen te verzekeren. 

2. Elk adres moet, om te worden toegelaten, 
ten minste twee woorden bevatten, waarvan 
het eerste den geadresseerde, het tweede den 
naam van het telegraafkantoor van de plaats 
van bestemming aanduidt. Ook kan een tele
gram worden gericht aan een ander kantoor 
in het land van bestemming (art . 52). 

3. Indien de plaats van bestemming niet 
met de internationale verkeerswegen is ver
bonden, worden de bepalingen van artikel 52 
toegepast. 

4. H et adres moet voor groote steden de 
straat en het huisnummer vermelden, of, bij 
gebreke daarvan, h e t beroep va.n detl geR.dres
seerde aanduiden, of andere noodige inlichtingen 
geven. 

5. Zelfs voor kleine plaatsen moet de aan
duiding van den geadresseerde zoovei>l mogelijk 
vergezeld gaan van een aanvullende aanwijzing, 
welke het kantoor van bestemming als leidraad 
kan dienen. 

6. Voor telegrammen, bestemd voor China, 
is het gebruik van groepen van vier cijfers, om 
den naam en de woo1,plaats van den geadres
seerde aan te duiden, toegelaten. 

7. De adresaanwijzingen van buitenlandsche 
telegrammen moeten in de taal van het land 
van bestemming of i·n het Fransch worden ge
schreven ; de aanduidingen, die betrekking 
hebben op den naam, de voornamen, den firma-
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naam en de woning worden evenwel aange
nomen, zooals de afzender deze heeft opgesteld. 

8. H et adres kan worden samengesteld uit 
den naam van den geadresseerde, gevolgd door 
het woord "telefoon" of "téléphone" en het 
nummer of de letter van zijn telefoonaanslui
ting. In dit geval wordt het adres a ls volgt op
gesteld: ,,Pauli t éléphone Passy 5074 Paris" 
en is telefonische overbrenging van het telegram 
aan den geadresseerde niet noodzakelijk. In het 
binnenlandsche verkeer mag bij deze wijze van 
adresseering het woord "telefoon" worden weg
gelaten. 

9. Indien de afzender wenscht, dat telefo
nische aflevering van zijn telegram aan den 
geadresseerde verplicht is, schrijft hij boven het 
adres de betaalde dienstaanbieding "TF", ge
volgd door het nummer of de letter van de 
telefoonaansluiting van den geadresseerde; bij 
voorbeeld: = TF 336450 = J ansen 's-Graven
hage of = TF Passy 5074 = Pauli Paris. H et 
kantoor van bestemming is dan gehouden het 
telegram per telefoon af te leveren, tenzij de 
voorschriften van de administratie, waartoe 
dit kantoor behoort, zich er tegen verzetten. 

10. Het adres kan ook bestaan uit den naam 
van den geadresseerde en het nummer van zijn 
postbus. H et adres wordt in dit geval a ls volgt 
vermeld: ,, J a1lsen postbus 275 Amsterdam", 
,,Pauli Boîte postale 275 Paris". 
i 11. In iien een telegram is gericht aan 
erna.ud, die bü een ander verblijf houdt, moet 
het adres, onmiddellijk na de aanduiding van 
den werkclijken geadresseerde, een der aan
wjjzingen : ,,bij", ,,chez", ,,per adres", ,,aux 
soins de", of een andere gelijkwaardige uit
drukking bevatten. 

12. H et adres van telegrammen met "poste 
restante" ( = GP = ) of "telegraaf restant" 
( = TR = ) moet den naam van den geadres
seerde aangeven; het gebruik van enkele let
ters, cijfers, alleen voornamen en gefingeerde 
namen is voor deze telegrammen niet toege
laten . T elegrammen, die "poste restante" of 
" t elegraaf restant " zijn geadresseerd, kunnen 
in het land van bestemming aan een bijzonder 
afleveringsrecht worden onderworpen. 

13. Men kan zich telegra=en doen adres
seeren, waar.in de aanduiding van den geadres
seerde geschiedt in een overeengekomen of ver
korten vorm (telegramadres) . Voor deinschrij
vin!! van zulk een telegramadres is een recht 
van~ vier en twintig gulden 's jaars verschuldigd, 
bij vooruitbetaling te voldoen. 

14. De naam van het telegraafkantoor van 
bestemming moet worden geplaatst nà de adres
a~nwijzingen, welke dienen om den geadres
seerde en eventueel zijn woonplaats aan te 
duiden; deze naam moet geschreven worden, 
zooals hij voorkomt in de eerste kolom van 
de officieele naamlijst der kantoren. Hij mag 
slechts worden gevolgd door den naam van het 
onderdeel van het land of door dien van het 
land zelf of wel door deze beide namen. In dit 
laatste geval moet de naam van het onderdeel 
onmiddell ijk op dien van het kantoor van be
stemming volgen. 

15. Indien de als plaats van bestemming 
opgegeven naam of die van het landstation, 
aangewezen voor de overbrenging van een 
radiotelegram, niet staat vermeld in de betrek
kelijke officieele naamlijst, is de afzender ver-

1 

plicht achter dien naam, hetzij den naam van 
het onderdeel van het land, of dien van het 
land van bestemming, of deze beide aanwij
zingen te schrijven, dan wel een andere aan
wijûng. welke hij voor de juiste verzending 
van zijn telegram voldoende acht. Dit moet 
eveneens geschieden, wanneer er meer kantoren 
van den aangegeven naam bestaan en de af
zender niet in staat is, stell ige i nlichtingen te 
verschaffen, wel ke het mor,el \j k maken om de 
officieele benaming van de plaats vast te stellen. 
In beide gevallen wordt het telegram slechts 
op verantwoordelijkheid van den afrender aan
genomen. 

16. Telegrammen, waarvan het adres niet 
voldoet aan de voorwaarden, neergelegd in het 
2de, 12de en 15de lid van dit artikel worden 
geweigerd. 

17. In alle gevallen, waarin het adres onvol
doende is, worden ·de telegrammen slechts op 
verantwoordelijkheid van den afzender aange
nomen, indien deze op verzending blijft aan
dringen; de gevolgen van een onvoldoend adres 
komen steeds voor reken ing van den afzender. 

18. Telegrammen, aan reizigers gericht, wor
den op verantwoordelijkheid van den afzender 
aangenomen. 

De inhoud. 

Art. 18. 1. De inhoud van telegrammen 
moet word~n opgesteld overeenkomstig de be
palingen van de artikelen 10, 11, 12, 13 en 14 
van dit Reglement. 

2. Telegrammen, die alleen een adres be
vatten, zijn niet toegelaten. 

De onderteelcening. Verklaring van echtheid. 
T elegrammen op zegel. 

Art. 19. 1. De onderteekening is niet ver
plicht; zij kan door den afzender in een wille
keurigen vorm worden gesteld. 

2. De afzender heeft de bevoegdheid in zijn 
tele~ram de verklaring van echtheid zijner 
onderteekening te doen opnemen, indien deze 
verklaring is afgelegd door een bevoegde auto
riteit. Hij kan deze verklaring doen overseinen, 
hetzij woordelijk, hetzij in dezen vorm : 

,,Onderteekening echt verklaard door ----"· 
De verklaring komt na de ouderteekening van 
het telegram te staan . 

3. Behalve in het geval, dat de onderteeke
ning van de autoriteit, die de verklaring van 
echtheid gegeven heeft, t en kantore bekend is, 
wordt die onderteekening slechts dan als deug
delijk erkend, indien zij voorzien is van het 
zegel of den stempel van deze autoriteit. 

In het t egengestelde geval wordt de aan
neming en overseinig van de verklaring van 
echtheid geweigerd. 

4. In het binnonlandsche verkeer en in het 
verkeer met de la nden, waarmede een desbe
treffende regeling is getroffen, bestaat voor den 
afzender van een t elegram de gelegenheid om, 
indien het t elegram bij de aanbieding op zegel 
was gesteld, den geadresseerde daarvan te doen 
blijken. Hij schrijft daartoe boven het adres de 
betaalde dienstaanwijzing "Zegel", aangevuld 
met het bedrag van het gekweten zegelrech t. 
T elegrammen met de aanwijzing " Zegel" kun 
nen niet per telefoon of rechtstreeks per telegraaf 
,vorden a~ngeboden. 
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Woordentelling. Bepalingen, die van toepassing 
zijn op alle onderdeelen van een telegram. 

Art. 20. 1. Alles, wat de afzender op zijn 
minuut schrijft om overgeseind te worden, wordt 
in de pr ijsberekening begrepen en bijgevolg in 
de woordentelling opgenomen, met uitzondering 
van: 

a. de aanduiding van den verzendingsweg ; 
b. strepen, die alleen dienen om op de mi

nuut de versch.i llende woorden of groepen van 
een telegram van elkaar te scheiden ; deze 
worden noch medegeteld, noch medegeseind ; 

c. lees-, afkappings- en koppelteekens; deze 
worden slechts overgebracht en derhalve mede
geteld op uitdrukkelijk verzoek van den af

. zender; 
d. de breukstreep, in het geval genoemd in 

artikel 21, 3de lid. 
2. Wanneer leesteekens, in plaats van af

zonderlijk gebr11ikt te worden, groepsgewijze 
voorkomen, worden zij als cijfergroepen be
rekend volgens het 7de en 8stelid van dit artikel. 

3. De teekens, welke de telegraaf niet kan 
overbrengen erl welke de afzender mitsdien door 
woorden moet omschrijven, worden voor zooveel 
woorden als er gebruikt zijn, berekend . 

4. De verklaring van echtheid van de onder
teekening wordt, zooals zij wordt overgeseind, 
in. de woordentelling begrepen. 

5. In alle talen worden voor één woord 
geteld: 

a. elke betaalde dienstaa nwijzing, geschreven 
in den vorm, aangegeven in artikel 16, lste lid, 
2de kolom; 

b. in telegrafische postwissels, de naam van 
het postkantoor van storting, de naam van het 
postkantoor van uitbetaling, alsmede die van 
de woonplaats van den geadresseerde ; 

c. elk teeken, elke letter, elk op zich zelf 
staand cijfer, alsmede elk lees-, afkappings- of 
koppelteeken, dat op verzoek van den afzender 
wordt overgebracht (lste lid); 

d. de breukstreep, behoudens in de gevallen, 
bedoeld in het 8ste lid en artikel 21, 3de lid; 

e. de onderstreping, ongeacht de lengte; 
/. de haakjes (de beide teekens, waaruit zij 

bestaan). 
6. Woorden, welke ge3cheiden of verbonden 

zijn door een afkappingsteeken, een koppel
teeken of een breukstreep, worden onderschei
denlijk als op zich zelf staande woorden geteld. 

7. Groepen van cijfers, groepen van letters, 
ranggetallen, welke uit cijfers en letters zijn 
samengesteld, worden voor zooveel woorden 
geteld als zij malen vijf cijfers of letters bevatten; 
de overschietende letters of cijfers, minder dan 
vijf, worden ook voor één woord geteld. 

8. Punten, komma's, dubbele punten, stre
pen en breukstrepen worden in de groep, waarin 
z\i voorkomen, als een cijfer of letter geteld. 
Hetzelfde is van toepassing op letters of cijfers, 
welke in een adres, zelfs al komt dat in den 
inhoud of de onderteekening van een telegram 
voor, bij een huisnummer zijn gevoegd. 

9. Samenvoegingen of veranderingen van 
woorden, in strijd met het gebruik der taal, 
waartoe zij behooren, zijn niet toegelaten. 

10. Familienamen aan een zalfden persoon 
toebehoorend, volledige benamingen van plaat
sen, pleinen, boulevards, straten en andere 
openbare wegen, namen van schepen, aandui-

dingen van vliegtuigen, samengestelde woorden, 
waarvan zoo noodig moet kunnen worden aan
getoond, dat z\i toegelaten zijn, voluit in let~rs 
geschreven geheele getallen, breuken, tien
deelige of gebroken getallen kunnen evenwel 
als één woord aaneengeschreven worden, dat 
geteld wordt overeenkomstig het bepaalde bij 
artikel 22, l ste lid. 

11. Hetzelfde geldt voor voluit in letters 
geschreven getallen, waarbij de cijfers afzon 
derlijk of in groepen zijn aangeduid, bijv. : 
dertigdertig in plaats van dried11izenddertig 
of zesvierzes in plaats van zeshonderdzesen
veertig. 

Woordentelling in het adres . 

Art. 21. 1. In het adres worden voor één 
woord geteld : 

a. de naam vau het telegraafkantoor of 
het landstation of het mobiele station van be
stemming, geschreven zooals deze voorkomt 
in de eerste kolom van de officieele naamlijsten 
en aangev11ld met alle aanwijz ingen, welke in 
deze kolom voorkomen; 

b. de naam van het telegraafkantoor van 
bestemming of het landstation, aangevuld hetzij 
met de aanwijzing van het land of het onderdeel 
daarvan of met beide, hetzij met eenige andere 
aanwijzing, indien deze naam nog niet in de 
officieele naamlijsten voorkomt (art. 17, 15de 
lid); 

c. onderscheidenlijk de namen van landen 
of van onderdeelen van landen, indien deze 
geschreven z\jn in overeenstemming met de 
aanwijzingen van de genoemde naamlijsten, of 
m et hunne andere benamingen, zooals deze in 
de inleiding van die l ijsten worden aangegeven . 

2. Aanduidingen van straten en huisnum
mers, welke uit cijfers en letters zijn samenge
~teld, worden voor zooveel woorden geteld, als 
zij malen vijf c (jfers of letters bevatten; de over
schietende cijfers of letters, minder dan vijf, 
worden ook voor een woord geteld. 

3. De breukstreep wordt niet voor een teeken 
medegeteld in de groep van cijfers of cijfers 
en letters, waaruit een huisnummer bestaat, 
zelfs niet wanneer de afzender deze breukstreep 
op zijn minuut heeft geschreven. 

4. Elk ander woord van het adres wordt 
voor zooveel woorden geteld als het malen vijf
tien letters bevat; de eventueel overschietende 
letters, minder dan vijftien, tellen ook voor een 
woord. Deze telling geldt ook als het een tele
gram betreft, waarvan de inhoud in geheime 
taal of gedeeltelijk in verstaanbare taal en ge
deeltelijk in geheime taal is gesteld. 

5. De telling van cijfers, bedoeld in artikel 
20, 7de lid, is, wat het binnenlandsche verkeer 
betreft, niet van toepassing op een in het adres 
van een telegram voorkomend telefoonnummer 
(art . 17, 8ste lid) . Dit wordt, ook al bestaat het 
uit meer dan v(jf cijfers, stee~_s voor één woord 
geteld. 

W oor.:lentelling in ~den inhoud. j 

Art. 22. 1. In telegrammen, waarvan de in
houd uitsluitend in verstaanbare taal is gesteld, 
wordt elk woord en elke toegelaten samenvoe
ging van woorden onderscheidenlijk voor zoo
veel woorden geteld als zij malen vijftien letters 
bevatten; de eventueel overschietende letters, 
minder dan vijftien, worden ook voor een woord 
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geteld. Handelsmerken worden voor zooveel 
woorden geteld als zij malen vijf letters bevat
ten ; de overschietende letters, minder dan vijf, 
worden ook voor een woord geteld. 

2. In weerberichten wordt de letter x voor 
een cijfer geteld in de cijfergroep, waal"Ïn zij 
voorkomt. 

3. Banktelegrammen en dergelijke, ,velker 
inhoud in verstaanbare taal is gestelcJ en waarin 
als eerste woord van den inhoud een contröle
woord of -getal voorkomt, worden behandeld 
op de wijze als in het eerste lid is aangegeven. 
De lengte van het coutrölewoord of -getal mag 
echter vijf letters of vijf cijfers niet te boven 
gaan. 
• 4. Namen van telegraafkantoren en van 
landstations en mobiele stations, omschreven 
in artikel 2 ,, lste lid, namen van steden, landen 
en onderdeelen van landen mogen echter 9,]s 
één woord a<J.neengeschreven word en, dat geteld 
wordt overeenkomstig de bepalingen van het 
lste li<l. 

5. In overeengekomen taal, zooals deze is 
omschreven in artikel 12, is de maximum-lengte 
van een woord vastgesteld op vijf letters. 

6. Woorden in verstaanbare taal, voorko
mende in den inhoud van een gemengd tele
"ram, dat bestaat uit woorden in verstaanbare , 
taal en woorden in overeengekomen taal, worden 
tot een aantal van vijf letters voor één woord 
geteld; bij langere woorden geldt elk vijftal 
letters, alsmede de overschietende letters, min
der dan vijf, voor een woord. 

7. Indien het gemengde telegram bovendien 
cijferschrift bevat, worden de gedeelten in cijfer
schrift tot een aantal van viJf cijfers of letters 
voor één woord geteld ; bij langere woorden 
geldt elk vijftal cijfers of letters, alsmede de 
overschietende cijfers of letters, minder dan 
vijf, voor een woord. 

8. Woorden, die noch aan de bepalingen van 
verstaanbare taal, noch aan die voor overeen
gekomen taal voldoen, worden voor zooveel 
woorden geteld als zij malen vijf letters be. 
vatten; de overschietende letters, minder dan 
vijf, worden ook voor een woord geteld. 

9. Indien het gemengde telegram alleen be
staat uit gedeelten in verstaanbare taal en ge
deelten in cijferschrift, wordt het telegram tegen 
vol tarief berekend; de gedeelten in verstaan
bare taal worden geteld volgens de bepalingen 
van het lste lid van dit artikel en die in cijfer
schrift volgens het bepaalde in artikel 20, 7de 
en 8ste lid. 

Woordentelling in de onà,erteekening. • 

Art. 23. 1. Elk woord van de onderteeke-
1üng wordt voor zooveel woorden geteld als het 
malen vijftien letters bevat; de overschietende 
letters, minder dan vijftien, tellen ook voor een 
woord. Deze t elling geldt ook als het een tele
gram betreft, waarvan de inhoud in geheime 
taal of gedeeltelijk in verstaan bare taal en ge
deel tel(jk in geheime taal is gesteld. 

2. Namen van telegraafkantoren en van 
landstations en mobiele stations, omschreven 
in artikel 21, lste lid, namen van steden, landen 
en onderdeelen van landen mogen echter als 
één woord aaneen~eschreven worden, dat geteld 
wordt overeenkomstig de bepalingen van ar
t ikel 22, lste lid. 

Onregelmatigheden in de woordentelling. Herstel 
van fouten. 

Art. 24. 1. Indien een telegram in verstaan
bare taal of het ge deel te in verstaan bare taal 
van een gemengd telegram met het taalgebruik 
strijdige samenvoegingen of veranderingen van 
woorden bevat in een andere taal dan die van het 
land van afzending, wordt het telegram niet af
geleverd, tenzij de geadresseerde het door den 
afzender te weinig betaalde voldoet. Weigert 
de geadresseerde deze betaling, dan wordt daar
van ambtshalve kennis gegeven aan den af
zender, di.e het verschuldigde alsdan kan bij
betalen, ten einde de latere aflevering van het 
telec,ram te verzekeren. De Directeur-Generaal 
kan °echter bepalen, dat een zoodanig telegram 
wordt afgeleverd, zonder dat bijbetaling van 
den geadresseerde wordt gevorderd. 

2. Indien het kantoor van bestemming be
merkt, dat een uitgesteld telegram, dat in een 
andere taal dan die van het land van afzending 
is gesteld, niet aan de bij het 2de tot en met het 
4de lid van artikel 59 gestelde voorwaarden vol
doet of dat een uitgesteld telegram niet voldoet 
aan de voorwaarden, vastgesteld in het 7de, 
8ste en 9de lid van artikel 59, kan het van den 
geadresseerde bijbetaling heffen tot een bedrag, 
gelijk aan het verschil tusschen den prijs voor 
een telegram tegen vol tarief en dien van een 
uitgesteld telegram. 

3. Dezelfde bepalingen zijn van toepassing 
op brieftelegrammen en Kerst- en Nieuwjaars
telegrammen. 

4. Als de geadresseerde weigert bij te be
talen, worden de bepalingen van het lste lid 
toegepast. 

Europeesch verkeer en buiten-Europeesch verkeer. 
Art. 25. 1. De telegrammen zijn voor de 

toepassing van de tarieven en van sommige 
dienstvoorschriften onderworpen aan de be
palingen van het Europeesche of van het buiten
Europeesche verkeer. 

2. Het Europeesche verkeer omvat alle lan 
den van Europa, alsmede Algerië en de land
streken buiten Europa, waarvan door de be
trokken Administraties verklaard i~, dat zij tot 
dit verkeer behooren. 

3. Het buiten-Europeesche verkeer omvat 
alle andere landen, dan die in het voorafgaande 
lid bedoeld. 

4. Een tele"ram is onderworpen aan de regels 
van het Europeesche verkeer, indien het uit
sluitend de verkeerswegen van landen, welke 
tot dat verkeer behooren, doorloopt. 

Tarief. 
Art. 26. 1. De seinkosten voor telegrammen 

tusschen twee Nederlandsche kantoren in ver
schillende plaatsen bedragen : 50 cent voor de 
eerste 10 woorden of minder ; 10 cent voor elke 
volgende 5 woorden of minder, van 11 tot en 
met 50 woorden en 10 cent voor elke volgende 
10 woorden of minder, voor de woorden boven 
de 50 . 

2. Voor locaaltelegrammen, waaronder wor- · 
den verstaan t elegrammen, welke afgeleverd 
worden door het kantoor van afzending, of 
welke gewisseld worden tusschen kan~oren, ~e
lecren binnen den kosteloozen bestelhngsknng 
vtn een zelfde Rijkskantoor, bedragen de sein
kosten 40 cent voor de nerste 10 woorden of 
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minder ; voor de woorden boven 10 worden de 
seinkosten berekend als in het lste lid van dit 
artikel is bepaald. 

3. Laatstgenoemd tarief geldt mede voor 
telegrammen tusschen kantoren in plaatsen, 
welke daarvoor in verband met de locale ge
steldheid of met de wijze, waarop het verkeer 
wordt afgewikkeld, naar het oordeel van den 
Directeur-Generaal in aanmerkiug komen. 

4. Op de telegrammen, die per t elefoon wor
den aan.geboden aan een ander kantoor dan dat, 
waarop de afzender telefonisch is aangesloten, 
is steeds toepasselijk het tarief, dat zou gelden, 
indien de t elegrammen aan laatstgenoemd kan
toor zouden zün aangeboden. 

5 . Het tarief van een radiotelegram omvat 
naar omstandigheden : 

a. de boor<ltaks, toekomende aan het mo
biele station van afzending of van bestemmin~, 
of aan deze beide stations ; 

b. de landstationstaks(en), toekomende aan 
het landstation of aan de landstations, die aan 
de overbrenging deelnemen ; 

c. de kosten voor de verzending langs het 
algemeen net van wegen voor de verrebericht
geving ,berekend naar de gewone regelen, met 
dien verstande, dat met afwijking van het be
paalde in het lste, 2de en 3de lid van dit ar
tikel, deze kosten voor telegrammen, afkomstig 
van of bestemd voor N ederlandsche kantoren 
te land en te wisselen door tusschenkomst van 
Rijkslandstations, 4 cent per woord bedragen, 
zonder heffing van een minimum; voor pers
radiotelegrammen (artikel 56, llde lid, sub 9) 
alsmede voor meteorologische radiotelegrammen 
(artikel 56, llde lid, sub 10) bedragen deze 
laatste kosten 2 cent per woord, zonder heffing 
van een minimum ; 

d. de kosten voor de bijzondere diensten, 
welke door den afzender worden verlangd. 

6. Wanneer voor de telegramwisseling tus
schen mobiele stations van de tusschenkomst 
van een landstation wordt gebruik gemaakt, 
is de landstationstaks slechts éénmaal verschul
digd . 

7. De landstationstaks van de Rijksland
stations bedraagt 20 cent per woord, zonder 
heffing van een minimum ; voor persradiotele
grammen (artikel 56, llde lid, sub 9), alsmede 
voor meteorologische radiotelegrammen (ar
tikel 56, llde lid, sub 10) bedraagt deze taks 
10 cent per woord, zonder heffing van een 
minimum. 

8. Voor de draadlooze wisseling van tele
grammen tusschen den vasten wal en de Neder
landsche lichtschepen zijn geen extra kosten 
verschuldigd; voor deze telegrammen afkomstig 
van of bestemd voor Nederlandsche kantoren 
is uitsluitend het tarief, genoemd in het l ste 
lid van dit artikel, van toepassing. 

9. Op elk kantoor zijn tarieven ter inzage 
voor het publiek voorhanden . 

B etaling van telegramkosten. 
Art. 27. 1. Behoudens de bij dit reglement 

vermelde uitzonderingen, worden de voor een 
telegram verschuldigde kosten van den afzender 
geheven. 

2. Telegrammen kunnen echter aan het 
Rijkskantoor van de woonplaats van den af
zender, of, na. bijzondere vergunning van den 
Directeur-Genera.al, op andere Rijkskantoren, 

zonder dadelijke betaling worden aangeboden , 
mits een rekening bij den postchèque en giro
dienst met voldoend saldo wordt aangewezen, 
waarvan met machtiging van den houder dezer 
rekening de voor de telegrammen verschuldigde 
kosten kunnen worden afgeschreven en voorts 
na.ar het oordeel van den Directeur-Generaal 
tegen aanbieding zonder dadelijke betaling 
geen bezwaar bestaat. 

3. Aan den afzender, die van de in h et vorige 
lid bedoelde mogelijkheid gebruik maakt, kun
nen de kosten, die de Rijkstelegraafdienst des
wege, naar het oordeel van den Directeur
Generaal, heeft, tot een door den Directeur
Generaal te bepalen bedrag, dat 5 cent voor e lk 
telegram niet mag overschrijden, in rekening 
worden gebracht. 

4. Behalve op de in het 2de lid van dit ar
tikel genoemde wijze kunnen de verschuldigde 
kosten, in de gevallen, dat het belang van den 
Rijkstelegraafdienst, naar het oordeel van den 
Directeur-Generaal, zich daartegen niet verzet, 
ook op andere wijze worden verrekend. 

5. Het door den afzender voor een telegram 
te betalen bedrag wordt, indien dit geen veel
voud van 5 cent is, afgerond tot het naast 
hoogere door vijf deelbare bedrag in centen. 

6. Indien er betaling bij ontvangst moet 
plaats hebben, wordt het t elegram slechts tegen 
betaling van de verschuldigde kosten aan den 
geadresseerde afgeleverd, behalve wanneer in 
het reglement anders bepaald wordt. 

7. Van den in het lste lid van dit artikel 
gestelden regel kan worden afgeweken in de ge
vallen, waarin de Directeur-Generaal met bui
tenlandsche administraties en buitenlandsche 
maatschappijen eene regeling heeft getroffen , 
waardoor het mogelijk is, dat de voor een tele
gram verschuldigde kosten door den geadres
seerde worden voldaan. 

De Directeur-Generaal treft ter zake de 
noodige voorzieningen. 

Aanbieding van telegrammen per telefoon of langs 
een telegrafische verbinding. 

Art. 28. 1. Telegrammen kunnen per t ele
foon, zoowel als rechtstreeks per telegraaf wor
den aangeboden aan een door den Directeur
Generaal daarvoor aangewezen Rijkskantoor, 
mits een rekening bij den postchèque- en giro
dienst met voldoend saldo wordt aangewezen , 
waarvan, met machtiging van den houder dezer 
rekening, de voor de telegrammen verschul
digde kosten kunnen worden afgeschreven en 
voorts naar het oordeel van den Directeur
Generaal tegen aanbieding zonder dadelijke 
betaling geen bezwaar bestaat. 

2. Aan den afzender, die van de in het vorige 
lid bedoelde wijze van aanbieding gebruik 
maakt, kunnen de kosten, die de Rijkstele
graafdienst deswege, naar het oordeel van den 
Directeur-Generaal, heeft, tot een door den 
Directeur-Generaal te bepalen bedrag, dat 10 
cent voor elk t elegram niet mag overschrijden, 
in rekening worden gebracht. 

3. Op de wijze van verrekening van de ver
schuldigde kosten is artikel 27, 4de lid, van 
overeenkomstige toepassing. 

Jfaatregelen bij wanbetaling. 
Art. 29. Bij nalatigheid in de betaling van 

kosten wegens zonder dadelijke betaling aange-
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boden telegrammen, zal de Directeur-Generaal 
ter verkrijging van die betaling, in elk bijzonder 
geval de wettige middelen aanwenden, welke 
hij passend acht. De nalatige is in dat geval 
zonder ingebrekestelling, enkel en alleen door 
zijn nalatigheid, blijkende uit de desbetreffende 
ambtelijke aanteekening op de aangeboden 
quitantie, boven de t elegramkosten verschul
digd de door den Directeur-Generaal te bepalen 
kosten voor het Staatsbedrijf uit die nalatigheid 
voortvloeiende. 

Ontvangbewijzen voor aangeboden telegrammen. 
Art. 30. 1. De afzender van een telegram 

heeft het recht daarvan een ontvangbewijs te 
vragen, waarop het bedrag der kosten is ver
meld. 

2. Voor elk ontvangbewijs i s 10 cent ver
schuldigd. 

Bij- en nabetaling door den afzender . 
Art. 31. Behoudens het geval van naseining, 

bedoeld in art. 50, sub b, is de afzender ver
plicht tot betaling van de kosten, welke bij 
aankomst moeten worden geheven en niet door 
den geadresseerde worden betaald , ten gevol~e 
van diens weigering, of omdat het niet mogeliJk 
is hem te vinden. 

Vergissingen bij de prijsberekening. 
Art. 32. 1. De b(j vergissing te weinig ge

heven telegramkosten moeten door den af
zender worden bijbetaald, terwij l te veel ge
heven telegramkosten ambtshalve aan den 
rechthebbende worden terugbetaald. 

2. Verschillen van 10 cent of minder blijven 
onverrekend. 

Vrijstelling van kosten. 
Art. 33. 1. Volgens de regelen door den 

Minister te stellen en in de gevallen daarbij be
paald, worden noodseintelegrammen kosteloos 
overgebracht. 

2. Er worden in den mobielen dienst voor 
den radioëlectrisch doorloopen afstand geen 
kosten geheven voor de in de volgende cate
gorieën vallende radiotelegrammen van on
middellijk algemeen belang: 

a. berichten, afkomstig van mobiele sta
tions, over de aanwezigheid van ij s, wrakken en 
mijnen, of ter aankondiging van cyclonen en 
stormen; 

b. berichten ter aankondiging van plotse
linge verschijnselen, welke de luchtvaart be
dreigen of van het plotseling ontstaan van 
hindernissen op de luchtvaartterreinen ; 

c. berichten afkomstig van de mobiele sta
tions ter mededeeling van plotselinge verande
ringen in de ligging van boeien, de werking van 
v uurtorens, bakens, enz.; 

d. nota's op de mobiele diensten betrekking 
hebbende. 

Volgorde van telegrammen. 
Art . 34. 1. De overseining van telegrammen 

geschiedt in het binnenlandsche verkeer in de 
volgende orde : 

a. noodseinen, alsmede telegrammen, welke 
in verband daarmede, of in verband met de 
beveiliging van menschenlevens bij de zee- en 
luchtvaart, worden gewisseld ; 

b. Regeeringstelegrammen van de Koningin 
en van de leden van het Koninklijk Huis; 

c. Regeeringstelegrammen van de Ministers, 

hoofden van Departementen van algemeen 
bestuur; 

d. R egeeringstelegra.mmen van den vice
President van den Raad van State.; 

e. Regeeringstelegrammen van de Commis
sarissen der Koningin in de provinciën ; 

/. Regeeringstelegrammen van den Directeur 
van het Kabinet der Koningin; 

g. Regeeringstelegrammen van den chef van 
den Generalen Staf, den chef van den Marine
staf, de bevelhebbers in de militaire afdeelingen 
en de commandanten (c.q. ondercommanda.n
ten) rler Marine; 

h. Regeeringstelegrammen, bedoeld in ar
tikel 62, onder l ; 

i. Regeeringstelegrammen van den hoofd
inspecteur-generaal van spoor- en tramwagen ; 

j. Regeeringsteleo-ra.mmen van de Neder
landsche en vreemde gezanten en consuls; 

k. overige Regeeringstelegrammen (behalve 
die sub q genoemd); 

1. weerberichten ; 
m. diensttelegrammen en nota's, betrekking 

hebbende op storing van verkeerswegen; 
n. dringende d iensttelegrammen en nota.'s 

en betaalde nota's; 
o. dringende particuliere telegrammen en 

dringende perstelegrammen ; 
p. niet-dringende diensttelegrammen en 

nota's; 
q. Regeeringstelegrammen, waarvoor de af 

zender heeft afgezien van den voorrang bij de 
overseining, gewone particuliere telegrammen 
en gewone perstelegrammen ; 

r . uitgestelde telegrammen en andere soorten 
telegrammen tegen verlaagd tarief. 

2. Overigens wordt de volgorde voor tele
grammen van gelijken rang, zooveel mogelijk 
en behoudens nader door den Directeur-Gene
raal vast te stellen uitzonderingen, bepaald 
door het tijdstip, waarop zij door de afzenders 
zijn aangeboden . 

3. In geval van oorlog, oorlogsgevaar of 
andere buitengewone omstandigheden, volgen 
de Regeeringstelegrammen, verzonden door of 
namens den Opperbevelhebber van Land- en 
Zeemacht op de Regeeringstelegrammen in het 
l ste lid, sub c, bedoeld; de in het "Voorschrift 
betreffende het verzenden van militaire tele
grammen en het voeren van militaire inter
locale gesprekken in geval van oorlog, oorlogs
gevaar en andere buitengewone omstandig
heden" bedoelde militaire telegrammen met 
spoed heb ben alsdan voorrang boven alle overige 
R egeeringstelegrammen. In de hierbedoelde 
omstandigheden moet voor militaire t elegram
men met spoed, wanneer zulks door den af
zender bepaald noodzakelijk wordt geacht, des 
verlangd, de overseining van alle telegmmmen, 
behalve die van Regeeringstelegrammen en die 
bedoeld sub a, worden onderbroken. 

4. De overseining van telegrammen geschiedt 
in het buitenlandsche verkeer in de volgende 
orde: 

a. telegrammen betreffende de beveiliging 
van menschenlevens bij de zee- en luchtvaart; 

b. ~egeeringstelegrammen; 
c. weerberichten; 
d. diensttelegrammen en nota's, betrekking 

hebbende op storing van verkeerswegen ; 
e. dringende diensttelegrammen en nota's en 

betaalde nota's; 
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/. dringende particuliere telegrammen en 
dringende perstelegrammen ; 

g. niet-dringende diensttelegrammen en no
ta's; 

h. Regeeringstelegrammen, waarvoor de af 
zender heeft afgezien van dori voorrang bij de 
overseining, gewone particuliere telegrammen 
en gewone perstelegrammen ; 

i. uitgestelde telegrammen en andere soorten 
telegrammen tegen verlaagd tarief. 

Ambtshalve mededeelingen. 
Art. 35. De naam van het kantoor van af

zending, het volgnummer van het telegram, 
de dagteekening, de tijd van aanneming, de aan
wijzing van den verzendingswegen de ,voorden, 
getallen of t eekens, welke de ambtelijke inlei
ding vormen, worden den geadresseerde ambt s
halve medegedeeld. 

Bij de verderseining, langs het telegraafnet, 
van een radiotelegram, dat van een mobiel 
station ontvangen is, seint het landstation als 
plaats van afzending dbn naam van het mobiele 
station, waarvan het radiotelegram afkomstig 
i s, zooals deze naam in de betrekkelijke naam
lijst voorkomt, gevolgd door den naam van 
genoemd landstation. 

Verzending van telegrammen. 
Art. 36. 1. De afzender van een telegram 

naar het buitenland, die den verzendingsweg 
voor zijn telegram wil voorschrijven, st<llt de 
overeenkomstige uitdrukking op zijn minuut. 
Ook kan hij slechts een gedeelte van den af te 
leggen weg aangeven . De betrokken kantoren 
zijn gehouden, zich naar zijn aanwijzingen te 
gedragen, t enzij op den voorgeschreven weg 
storing of klaarblijkelijke ophooping bestaat, 
in welke gevallen de afzender geen bezwaar 
kan maken t,egen het gebruik van een anderen 
weg. 

2. Indien de verzending van een telegram 
zoowel per draad als per draadlooze kan ge
schieden, heeft de afzender het recht te ver
zoeken, dat het telegram per draad of per draad
looze wordt verzonden; op de minuut wordt 
da n door hem een desbetrefl:ende duidelijke 
aanwijzing gesteld. Deze aanwijzing wordt door 
den telegraafdienst als een aanduiding van den 
verzendingsweg beschouwd. 

3. In geen geval worden Regeeringstelegram
men, waarvan overseiniug per draad verlangd 
is, per draadlooze verzonden, behalve wanneer 
de afzender, nadat met hem behoorlijk overleg 
is gepleegd, tot overseining langs een draad
loozen weg machtiging heeft gegeven. In .geen 
geval worden Regeeringstelegrammen, waar
van overseining langs een draadloozen weg is 
verzocht, per draad verzonden, behalve wan
neer de afzender, nadat met hom behoorlijk 
overleg is gepleegd, tot overseining per draad 
machtiging heeft gegeven. 

4. De overige t 0 legrammen, waarvan over
seining per draad verlangd is, worden slechts 
dan langs een draad,oozen weg verzonden, wan
neer de draad weg gestoord is, zonder uitzicht 
op een spoedig herstel. Omgekeerd worden de 
overige tel!'grammen, waarvan overseining langs 
een draadloozen weg is verlangd, slechts dan 
per draad verzonden, wanneer de radiowei,i ge
stoord is, zonder uitzicht op eon spoedig herstel. 

5. Overigens wordt rekening gehouden met 

die aanwijzingen door den afzender betrefl;ende 
den verzendingsweg gegeven, welke ove.reen
komstig door den Directenr-Generaal te stellen 
regP-len zijn toegelaten . 

ö. Indien de a fzender omtrent den verzen
dingsweg voor telegrammen naar het buiten
land, waarvoor verschillende wegen open staan, 
geen enkele aanwijzing heeft gegeven, wordt 
gehandeld overeenkomstig daaromtrent door 
den Directeur-Generaal te stellen regelen. 

, . Verzending van telegram.men bij storing. 
Art. 37. 1. Bij storing van de gemeenschap 

tusschen twee r ederlandsche kantoren wordt, 
zoo mogelijk, de verzending van de telegram
men langs de lijnen van een aangrenzend land 
beproefd, zonder dat uit dezen hoofde den af
zender eenige kost,en, boven het gewone binnen
landsche tarief, in rekening worden gebracht. 

2. B~j storing van den goedkoopsten weg 
in het buitenlandsche verkeer wordt den af
zender de prijs van den minst kostbaren der 
overblijvende wegen in rekening gebracht, tenzij 
door hem van de bevoegdheid, bedoeld in het 
lste lid van art. 36, is gebruik gemaakt, om 
zelf den weg voor de verzending van zijn tele
gram aan te wijzen, in welk geval hij het daar
voor geldende tarief moet betalen . 

3. Telegrammen van een kantoor, dat ge
heel buiten gemeenschap is, worden per post 
verzonden aan het naastbijzijnde kantoor, dat 
tot verderseining in staat is; tt>legrammen voor 
een kantoor, dat geheel buiten gemeenschap is, 
worden geseind naar het kantoor, van waaruit 
bij verzending per post de bestemming het 
snelst kan worden bereikt. 

Intrekking van een telegram op verzoek van den 
afzender. 

Art. 38. 1. De afzender van een telegram, 
of zijn gemachtigde, kan, indien hij zijn hoe
danigheid als zoodanig bewijst, de overseining 
en de aflevering van dat telegram stuiten, wan
neer daartoe nog gelegenheid bestaat. 

2. Wanneer een afzender zijn te legram in
trekt, vóór de overseining er van is begonnen, 
worden de kosten terugbetaald onder inhouding 
van 10 cent. Onder gelijke inhouding geschiedt 
terugbetaliilg en teruggaaf van het telegram, 
wanneer djt niet vóór een door den afzender 
schriftelijk opgegeven tijdstip kan worden ver
zonden. 

3. Indien het telegram door het kantoor van 
afzending is overgeseind, kan de afzender de 
intrekking alleen verzoeken per betaalde nota, 
gericht aan het kantoor van bestemming (art. 
63). De afzender moet, naar keuze, den prijs 
betalen van een antwoord per te.legraaf of per 
post op de nota van intrekking. Voor een ant
woord per po t moet zoowd in het binnenland
sche verkeer, als in dat met het buitenland, 
20 cent worden betaald. 

4 . Indien het telegram aan don geadres
seerde is afgeleverd, wordt deze, behalve wan
neer in de nota een tegen~estelde aanwijzing 
voorkomt, omtrent de intrekkin_g van het tPl&
gram ingelicht. 

5. Aan den afzender wordt medC'gedee1d of 
het telegram vóór de besteJlin!( ingetrokken 
kon worden of dat het reeds was afge1everd. 

6. ·wanneer een telegram naar het buiten
land wordt ingctrokke,,, vóór dat dit het kan-



879 21 DECEMBER (S. 709) 1933 

toor v:in bestemminf! heeft bereikt, bi,taalt het 
kantoor van afzending ambtshalve aan den 
afzender de kosten van het oorspronkelijke tele
gram, van de nota tot intrekking en eventueel 
van het vooruitbetaalde telegrafisf'he antwoord 
daarop t erug, na aftrek van de kosten van het 
oorspronkelijke telegram, van de nota tot in
trekking en eventueel van het vooruitbetaalde 
tele1Çafische antwoord daarop voor zooveei den 
doorloopen afstand betreft. 

Stuiting van telegrammen. 
Art. 39. 1. Telegrammen, bestemd voor 

een telegraafagemschap voor nazending, dat 
kennP-lijk is opgericht met het. doel om telegram
men vau derden te onttrekkAn aan algeheele 
betaling der kosten vArschuldigd voor hunne 
overseining zonder nazending tusschen het kan
toor van afzending en dat van eigenlijke bestem
ming, moeten door het kantoor van ontvangst 
worden gestuit, onder verplichting evenwel, 
het kantoor van afzending hieromtrent onmid
dellijk in te li chten. 

2. Verderseining van telegrammen, die uit 
het buitenland, onverschillig op welke wijze 
(per post, telegraaf, telefoon of op andere wijze), 
worden ontvangen, vindt niet plaats, indien de 
toezending geschiedt met het doel, de berichten 
te onttrekl<en aan de volledige betaling van de 
teregramkosten, verschuldigd voor den geheelen 
weg. De stuiting moet worden medegedeeld aan 
de administratie van het land van afzending 
van deze telegrammen. 

Bestellingskring. 
Art. 40. Door elk Rijkskantoor in Nederland, 

voor zoover dit met bestelling belast is, worden 
de telegrammen binnen den door of vanwege 
den Directeur-Generaal vast te stellen kring 
kosteloos besteld. Aan telegraafkantoren in 
spoorwegstations, gelegen buiten dien krim~, 
kan door den Minister het heffen van bestelgeld 
worden toegestaan. Dit bestelgeld bedraagt bij 
vooruitbetaling door den afzender 40 cent. 

Deze schrijft dan boven het adres van het 
telegram de aanwijzing : ,,Bestelgeld betaald" 
of= DP = . Indien het bestelgeld ten laste'van 
den geadresseerde komt, wordt het dezen tot 
het werkelijk verschuldigd bedrag, naar gela ng 
van den afstand, in rekening gebracht. 

Behandeling van de telegrammen ten kantore van 
bestemming. 

Art. 41. 1. Zoo spoedig mogeli' k na de ont
vangst worden de telegrammen in volgorde van 
den tijd van opneming, rekening houdende met 
hunnen voorrang, afgeleverd, behoudens het 
bepaalde bij art. 59, 16de lid, art. 60, 8ste, 
9de en 15de lid en art. 61, l3de lid. 

2. De telegrammen worden, volgens hun 
adres, aan huis, poste-restant<', of tPlegraaf -
restant afgeleverd. Zij kunnen ook, als de ge
adresseerde daartegen geen bezwaar heeft, per 
telefoon of rechtstreeks per t elegraaf aan hem 
worden afgeleverd. 

3. Aflevering per telefoon of rechtstreeks per 
telegraaf geschiedt zonder dat daarvoor bij

. zondere kosten in rekening worden gebracht. 
Bestelling. 

Art. 42. 1. Een aan huis te bezorgen tele
gram kan worden afgeleverd aan den geadres
seerde, de volwassen leden van zijn gezin, aan 

ieder, die in zijn dienst is, aan personen die bij 
hem inwonen of verblijven, of aan den concierge 
van het hotel of het huis, tenzij de geadresseerde 
schriftelijk een bijzonderen gemachtigde heeft 
aangewezen, of de afzender van een binnen
landsch telegram , door boven het adres de be
taalde dienstaanwijzing "Eigenhandig" of = 
MP = te p,aatsen, heeft verzocht, de aflevering 
uitsluitend aan den geadresseerde zelf te doen 
plaats hebben . 

2. De afzender van een binnenlandscb tele
gram kan eveneens verzoeken, dat het telegram 
open wordt afgeleverd, door boven het adres 
de betaalde dienstaanwijzing = Open = te 
plaatsen. 

3. Voor buitenlandsche telegrammen kan 
ook aflevering uitsluitend aan den geadresseerde 
zelf, of open aflevering worden gevraagd, voor 
zooveel het land van bestemming zich tot af
levering in eigen handen of tot open aflevering 
bereid heeft verklaard. De afzender plaatst dan 
boven het adres de betaalde dienstaanwijzing 
= MP = respectievelijk = Ouvert =. Bij tele
grammen met de aanwijzing "Eigenhandig" 
of = MP = is elke andere wijze van aflevering 
(per post, per telefoon of rechtstreeks per tele
graaf) uitgesloten. 

4 . Bij de afgifte van een telegram kan ge
vorderd worden, dat door of namens den ge
adresseerde een ontvangbewijs wordt onder
teekend, waarop dan tevens het uur van de 
ontvangst wordt ingevuld. Die onderteekening 
moet door den geadresseerde in persoon ge
schieden, indien het telegram de aanwijzing 
= MP = draagt . 

5. Indien aan het aangegeven adres niet 
wordt opengedaan of de besteller niemand vindt, 
die het telegram voor den geadresseerde wenscht 
aan te nemen, wordt een kennisgeving aan het 
aangegeven adres achtergelaten en het telegram 
naar het kantoor teruggebracht, ten einde het 
aan den geadresseerde of zijn gemachtigde op 
aanvraag van een van beiden te kunnen af
leveren. Telegrammen, waarbij geen bijzondere 
voorzorgen inzake de aflevering behoeven in 
acht te worden genomen, worden echter in de 
brievenbus van den geadresseerde geworpen, 
wanneer overigens geen twijfel omtrent de 
woonplaats van dezen bestaat. 

6. Een telegram met adres "telegraaf 
restant" wordt aan het telegraafloket aan den 
geadresseerde of zijn vertegenwoordiger, indien 
deze daartoe behoor!jjk gemachtigd is, uitge
reikt ; zij zijn gehouden hun identiteit te be
wijzen. indien dit van hen geëischt wordt. 

7. Regeeringstelegrammen, bestemd voor 
kantoren met nachtdienst, welke na 23 uur 
worden ontvangen, alsmede particuliere tele
grammen, voorzien van de aanwijzing = aeht 
= of = Nuit = , worden dadeluk besteld. Zulks 
geschiedt eveneens met de particuliel'C tele
grammen, welke niet deze aanwijzing dragen, 
indien het kantoor van bestemming het drin
gende karakter van het telegram opmerkt. De 
bestelling van de overige telegrammen met in
begrip van die met aanwijzing = Dag = of 
= Jour = , geschiedt den volgenden morgen 
om 7 uur. 

Onbestelbare telegrammen. 
Art. 43. 1. Indien een t elegram niet kan 

worden afgeleverd, wordt hiervan zoo mogelijk 
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aan den afzender kennis gegeven, met vermel
ding van de oorzaak van de onbestelbaarheid. 

2. De afzender kan het adres van het tele
gram slechts overeenkomstig het bepaalde in 
artikel 63 aanvullen, verbeteren of bevestigen. 

3. Indien het telegram later door den ge
adresseerde wordt afgehaald, of indien het kan
toor van bestemming het t elegram alsnog kan 
afleveren, wordt dit den afzender medegedeeld, 
indien deze kennis heeft gekregen van de on
bestelbaarheid. 

4. Onbestel bare telegrammen worden op het 
kantoor van bestemming bewaard gedurend e 
twee en veertig dagen, te rekenen van den dag 
volgende op dien van ontvangst. 

Afwijking van de gewone wijze van bezorging. 
Art. 44. 1. Op elk Rijkstelegraafkantoor of 

Bijtelegraafkantoor, dat met bestelling is be
last, is een register voorhanden, waarin ver
zoeken van belan~hebbenden om afwijking van 
de gewone bestnlLing van hunne telegrammen, 
bijv. door bezorging op bepaalde men ter beurze, 
op een kantoor of elders, worden ingeschreven. 

2. Voor verzoeken tot het doen afleveren 
van telegrammen voor eenzelfden geadresseerde 
aan adressen, welke afhankelijk zijn van dag, 
tijd, geval of omstandigheid, is bij vooruitbe
taling een inschrijvingsrecht verschuldigd van 
6 gulden per kalenderjaar, in de gevallen als 
door den Directeur-Generaal zal worden be
paald. 

Dringende varticiiliere telegrammen. 
Art. 45. 1. De afzender van een particulier 

telegram in het binnenlandsche verkeer of be
·stemd voor oen land, in het verkeer waarmede 
dit is toegelaten, kan voorrang bij de over
seining en bij de aflevering ter plaatse van be
stemming verkrijgen, door de betaalde dienst
aanwijzing "Dringend" of = D = boven het adres 
te schrijven en het tweevoud van den prijs van 
een gewoon telegram van hetzelfde woordental 
over denzelfden afstand te betalen. 

2. Eveneens is de prijs voor een dringend 
telegram in overeengekomen taal het tweevoud 
van den prijs van een gewoon telegram in over
eengekomen taal van dezelfde lengte over den
zelfden afstand. 

3. De afzender van een telegram, bestemd 
voor een land buiten Europa, in het verkeer 
waarmede dit is toegelaten, kan verzoeken, dat 
zijn telegram over gedeelten van den af te leggen 
weg dringend wordt overgebracht. Hij vermeldt 
dan boven het adres de betaalde dienstaan
wijzing = PU = en betaalt voor het gedeelte 
van den weg, waarover het telegram als dringend 
moet worden geseind, den tweevoudigen pr\js. 

4. De prijs van een gedeeltelijk dringend tele
gram in overeengekomen taal is gelijk aa.n 6/10 
van dien van een particulier gedeeltelijk drin
gend telegram van hetzelfde woordental over 
denzelfden afstand, onder voorbehoud van het 
bepaalde bij artikel 12, 6de lid. 

Telegrammen met antwoord betaald. 
Art. 46. 1. De afzender van een telegram 

kan het antwoord ,dat hij van zijn correspon
dent vraagt, vooruit betalen, door boven het 
adres de betaalde dienstaanwijzing "Antwoord 
betaald" of = RP = te plaatsen, aangevuld 
met de vermelding van het voor het antwoord 

betaalde bedrag, aldus = RP 0,50 = of 
= RP 3,00 = ; voor een telegram na.ar het 
buitenland wordt het vooruit betaalde bedrag 
in franken en centiemen herleid (~l. 0,50 = 1 
frank) en dit bedrag op dezelfde wijze achter de 
aanwijzing = RP = geschreven. 

2. Ter plaatse van bestemming levert het 
kantoor aan den geadresseerde een antwoord
bewijs af van gelijke waarde als in het vraag
telegram aangegeven. Dit antwoordbewijs geeft 
de bevoegdheid om, binnen de grens zijner 
waarde, een telegram met of zonder bijzondere 
diensten met willekeurige bestemming te ver
zenden van een willekeurig kantoor uit van de 
Administratie, waartoe het kantoor behoort, 
dat het bew\js heeft afgegeven . 

3. Indien de prijs van een met een antwoord
bewijs gefrankeerd telegram de waarde van dat 
bewijs te boven ga.at, moet het meerdere door 
den afzender, die van het bewijs gebruik maakt, 
worden bijbetaald. In het tegengestelde geval 
wordt het verschil tussohen de waarde van het 
bewijs en het bedrag van de werkelijk verschul
digde kosten aan den afzender van het oor
spronkelijke telegram terugbetaald, indien het 
verzoek daartoe binnen zes maanden na de 
dagteekening van afgifte van het antwoordbe
wijs gedaan wordt en dit verschil ten minste 
1 gulden bedraagt. 

4. Indien voor het antwoordtelegram een 
minimum bedrag wordt geheven en de waarde 
van het antwoordbew\js lager is dan dit mini
mum, moet de afzender van het antwoord het 
verschil bij betalen. 

5. H et antwoordbewijs kan slechts geduren
de drie maanden, gerekend van den dag vol
gende op dien van afgifte, voor de frankeering 
van een telegram gebruikt worden. 

6. Indien de geadresseerde het antwoord
bewijs geweigerd heeft, of er om een of andere 
reden geen gebruik van heeft gemaakt en het 
bewijs aan het kantoor teruggegeven i , wordt 
het bedrag van dat antwoordbewijs aan den 
afzender van het telegram terugbetaald, indien 
zulks, binnen den termijn van geldigheid van 
het antwoordbewijs, door den afzender of door 
den geadresseerde gevraagd wordt. 

7. Wanneer het antwoordbewijs niet aan den 
geadresseerde is kunnen worden uitgereikt, om
dat het niet mogel(jk was dezen te vinden, wordt 
het bedrag aan den afzender terugbetaald, in
dien deze, voordat de termijn van geldigheid is 
verstreken, hiertoe het verzoek doet. 

Ov antwoord wachten. 
Art. 47. De afzender van een binnenlandsch 

telegram kan, al wenscht hij het antwoord niet 
vooruit te betalen, de aandacht van den ge
adresseerde er op doen vestigen, dat hij een 
antwoord verwacht. 

Hij schrijft dan boven het adres de betaalde 
dienstaanwijzing= AWW = . Bij de bestelling 
wordt alsdan, indien de geadresseerde een ant
woord wil medegeven, enkele oogenblikken 
daarop gewacht. 

Telegrammen met collat"onneerinq. 
Art. 48. 1. De collationneering heeft ten doel 

meer waarborgen te geven voor een juiste over
brenging der telegrammen . Zij bestaat in de 
geheele herhaling van het telegram (de ambte
lijke inleiding inbegrepen) en in de vergelijking 
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van deze herhaling met de ambtelijke inleiding 
en wat het t elegram verder inhoudt. 

2. De afzender van een t elegram is bevoegd 
daarvan collationneering t e vrngen. Hij betaalt 
daarvoor, boven de gewone kosten , een bedrag 
gelijkstaande met de helft van den prijs van 
een gewoon telegram, van hetzelfde aantal 
woorden , voor dezelfde bestemming langs den
zelfden weg, t erwijl hij boven het adres de be
taalde dienstaanwijzing "Collationneering" of 
= TC = schrij ft . 

3. De toes lag voor collationneering van tele
grammen in overeengekomen taal is de helft 
van den prij s van een gewoon telegram in over
eengekomen taal. 

4. R egeerings- en diensttelegrammen in ge
heim schrift worden ambtshalve en kosteloos 
gecollationneerd. 

T elegrammen met kennisgeving van ontvangst. 

Art. 49. 1. De afzender van een telegram 
ka n verzoeken, dat hem de dagteekening en de 
tij d, waarop zijn telegram aan zijn correspon
dent is afgeleverd, dadelijk na de aflevering, 
l)er telegraaf of per post, worden medegedeeld. 

2. Indien de afzender verzoek t, dat de mede
deeling hem per telegraaf wordt gedaan, moet 
hij daar voor een bedrag betalen, gel ijkstaande 
met den prijs van een gewoon telegram van zes 
woorden voor dezelfde bestemming langs den
zelfden weg. Hij schr ijft dan boven het adres 
de betaalde di enstaanwijzing : ,,Kennisgeving 
van ontvangst" of = PC = . De kennisgeving 
van ontvangst van een telegra m in overeenge
komen taal is in alle gevallen aan het volle 
tarief onderworpen. 

3. Indien de afzender verzoekt, dat deze 
mededeeling hem per post wordt gedaan, be
taalt hij zoowel in het binnenla ndsche verkeer, 
als in dat met het buitenland, een bedrag van 
20 cent, t erwijl hij boven het adres de betaalde 
dienstaanwijzing " K ennisgeving van ontvangst 
per post" of = PCP = schrijft. 

4. Wanneer het t elegram per post naar zijn 
eindbestemming wordt overgebracht, als poste
r estante wordt a fgegeven aan het postkantoor, 
of per t elefoon of rechtstreeks per telegraaf of 
aan een of ander tusschenpersoon wordt afge
leverd, bevat bovenbedoelde mededeeling dag
teekening en t(id van die postverzending, af
gifte of aflevering. 

5. Wanneer het een radio- of een kustsein
telegram betreft, verzendt het landstation of 
de kust seinpost de kennisgeving van ontvangst 
en geeft de dagteekening en het tijdstip aan 
van· overbrenging aan het mobiele station (in 
geval van een radiotelegram) of aan het schip 
(in geval van een kustseintelegram) . 

6. De kosten van de kenn isgeving van ont
vangst per telegraaf kunnen, na afloop van den 
termijn van bewaring (42 dagen ), wanneer het 
telegram niet afgeleverd is, aan den afzender 
op zijn verzoek worden terugbetaald . De kosten 
van de kennisgeving van ontvangst per post 
worden nooit terugbetaald. 

.Vaseining van telegrammen. 

a . Op verzoek van den afzender : 
Art. 50. l. I eder afzender kan, door boven 

het adres de betaalde dienstaanwijzing "Na
einen" of = FS = te schrijven, verzoeken, 
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dat zijn telegra m door het kantoor van bestem 
ming wordt nageseind. 

2. De kosten , welke bij aanbieding van na 
t e seinen t elegrammen geheven worden, zijn 
enkel die voor de eerst e bestemming verschul
digd, waarbjj het volledige adres bjj de woorden 
t elling in rekening wordt gebracht. De bij t e 
betalen kosten worden van den geadresseerde 
geheven. Deze worden berekend naar het aan
tal woorden, dat bij iedere naseinig wordt over
geseind. 

3. Indien een na t e seinen t elegram, hetwelk 
de aanwijzing = PC = bevat, buiten de grenzen 
van het land van bestemming moet worden 
nageseind, worden de bepalingen van het 16de 
lid van dit artikel toegepast. 

4. Indien een t elegram van de betaalde 
dienstaanwijzing = FS = is voorzien, zonder 
vermelding van andere adressen, wordt het 
telegra m in voorkomende gevallen naar het 
nieuwe adres, dat ten huize van den geadres
seerde is opgegeven, nageseind. Op dezelfde 
wijze wordt doorgegaan, totdat het t elegram 
is afgeleverd, of geen nieuw adres meer wordt 
opgegeven. 

5. Indien de betaalde dienstaanwij zing 
= FS = vergezeld gaat van achtereenvolgende 
adressen, wordt het telegram aan elk der op
gegeven bestemmingen, eventueel tot aan de 
laatste , overgeseind. 

6. Indien aflevering niet kan geschieden en 
geen nieuw adres wordt opgegeven, wordt den 
afzender van de onbestelbaarheid kennis ge
geven en worden de naseiningskosten van hem 
ingevorderd. 

7. Indien een na t e seinen t elegram de he
taalde dienstaanwijzing = TC = bevat, worden 
bij elke naseining de kosten voor de collation
neering bij de andere naseiningskosten gevoegd. 

8. Indien de geadresseerde weigert de kosten 
van de naseining t e betalen, wordt het telegram 
toch afgeleverd. De kosten worden alsdan van 
den afzender ingevorderd . 

9. De kosten voor naseining van t elegram
men in overeengekomen taal naar het buiten
land worden berekend op den grondslag van 
de verlaagde tarieven (art. 12, 4de lid). 

10. Voor rad iotelegrammen is de betaalde 
dienstaanwijzing "Naseinen" of = FS = niet 
toegelaten. 

b. Op verzoek van den geadresseerde : 
ll. I eder, die zijn bevoegdheid daartoe aan

toont, kan verlangen, dat telegramm en, welk<' 
aan zijn adres op een kantoor aankomen, aan 
hem zullen worden nageseind aan een door hem 
opgegeven nieuw adres. Er wordt da n gehan 
deld overeenkomstig het bepaalde in het l ste 
t /m 9de lid van d it ar tikel, maar in plaat s dat 
boven het adres de aanwijzing = FS = wordt 
geschreven, wordt de betaalde dienstaanwijzing 
"Nageseind uit .... " (naam van het naseinende 
kantoor of van de naseinende kantoren ) bove!l 
het adres vermeld. 

12. Verzoeken om naseining moeten schrif
telijk, per betaalde nota of per post worden ge
daan. Zij gaan of van den geadresseerde zelf uit , 
of namens hem, van een der in artikel 41, l stc:
lid, genoemde personen, welke de telegrammen 
in plaats van den geadresseerde in ontvangst 
kunnen ne.men. Hij, die een zoodanig verzoek 
indient, verbindt zich de kosten te betaleri, 

56 
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welke niet door het kantoor, dat met de be
stelling belast is, kunnen worden ingevorderd. 

13. Indien t en huize van den geadresseerde 
van een t elegram, dat niet de aanwijzing = FS 
= draagt, het nieuwe adres wordt megegedeeld 
zonder dat opdracht tot naseining wordt ge
geven, zendt het kantoor van bestemming een 
afschrift van dat telegram per post aan het 
nieuwe adres, tenzij verzocht is om het telegram 
ten kantore te bewaren of ambtshalve naseiuing 
geschiedt. Nazending per post geschiedt over
eenkomstig artikel 52, sub b, van dit reglement, ; 
hiervan wordt aan den afzender kennis gegeven. 

14. Indien de geadresseerde weigert, de na
seiningskosten van een nageseind telegram t e 
betalen, of indien het telegram om een andere 
reden niet kan worden afgeleverd, verhalen de 
betrokken kantoren eventueel de niet-inge
vorderde kosten op hen, die last tot de naseining 
hebben gegeven en respectievelijk verantwoor
delijk zijn. Aan den afzender worden geen na
seiningskosten in rekening gebracht. 

15. Wanneer een kantoor van bestemming 
een afschrift van een t elegram met antwoord 
betaald per post moet nazenden, wordt het 
antwoordbewijs aan het afschrift gehecht. 

16. Indien een telegram, waarvan kennis-
. geving van ontvangst is gevraagd, buiten de 

grenzen van het land van bestemming moet 
worden nageseind, wordt het vooruitbetaalde 
bedrag gebruikt voor een kennisgeving van 
ontvangst, waarin mededeeling van de naseining 
van het telegram wordt gedaan. 

17. In de gevallen, bedoeld in het l lde, 12de 
en 18de lid, laatste zinsnede, van dit artikel, 
heeft degene, die een t elegram laat naseinen, 
de bevoe5dheid, zelf de naseiningskosten vooruit 
te betalen, mits het t elegram slechts naar één 
plaats wordt nages3ind zonder aanwijzingen 
omtrent eventueele naseining naar andere 
plaatsen. 

18. Indien een telegram naar een bepaalde 
plaats moet worden na"eseind, zonder aanwij
zingen omtrent eventueele naseining naar andere 
plaatsen, kan degene, die de opdracht tot na
seining van dit telegram geeft, zelfs verzoeken, 
dat dit dringend wordt nageseind, maar hij is 
dan verplicht, zelf de tweevoudige kosten t e 
betalen. Omgekeerd kunnen dringende t ele
grammen, op verzoek van den geadresseerde of 
zijn vertegenwoordiger, als gewone telegram
men worden nageseind, nadat de aanwijzing 
= D = is doorgehaald. 

JJ1 eervoudige telegra,n,nen. 

Art . 51. 1. Elk t elegram kan worden ge
richt of aan verschillende geadresseerden in 
e3rnelfde plaats of in verschillende plaatsen, 
welke door eenzelfde kantoor bediend worden , 
of aan eenzelfden gead.resseerde aan verschil
lende adressen in dezelfde plaats of in verschi l
lende plaatsen, welke door eenzelfde kantoor 
worden bediend. De afzender schrijft dan boven 
het adres de betaalde dienstaanwijzing "x adres
sen" of = TMx = . De naam van het kantoor 
van bestemming komt slechts eenmaal, aan het 
eind van het adres, voor. 

2. B[j telegrammen aan verschillende ge
ad.resseerden gericht, moeten de aanwijzingen 
omtrent het adres voor de bestelling zooals 
beurs, station, markt, enz., achter den naam 
van iederen geadresseerde voorkomen. Even-

eens moet in telegrammen, gericht aan eenzelf
den geadresseerde aan verschillende adressen, 
de naam van den geadresseerde voor elke aan
wijzing van het adres voor d e bestelling voor
komen . 

3. Het gebruik van betaalde dienstaanwij
zingen is geregeld overeenkomstig de bepa
lingen van .artikel 16, 3de lid. 

4. Een meervoudig telegram wordt voor de 
prijsberekening als één enkel telegram geteld, 
waarbij alle adressen in d e woordentelling wor
den begrepen . 

5. Bovendien wordt voor binnenlandsche 
meervoudige telegrammen, behalve het tarief, 
berekend overeenkomstig het vorige lid, een 
recht van 25 cent geheven voor de vervaardiging 
van elk afschrift, dat niet meer dan vijftig be
taalde woorden bevat. Voor afschriften, welke 
meer dan vij ftig betaalde woorden bevatten, 
bedraagt het recht 25 cent voor elke vij ftig 
woorden, of gedeelte daarvan. Het aantal in 
rekening te brengen afschriften is gelijk aan het, 
aantal adressen min een. 

Voor afschriften van binnenlandsche meer
vondige brieftelegrammen wordt het recht van 
25 cent verlaagd tot 15 cent. 

6. Voor buitenlandsche telegrammen be
draagt het recht voor elk afschrift, dat niet meer 
dan vijftig betaalde woorden bevat, 50 cent. 
Voor afschriften, welke meer dan vijftig be
taalde woorden bevatten, bedraagt het recht 
50 cent voor de eerste vijftig woorden en 25 
cent voor elke volgende vijftig woorden of ge
deelte daarvan. Het aantal in rekening te bren
gen afschriften is gelijk aan het aantal adressen. 

7. De kosten voor elk afschrift worden af
zonderlijk berekend, waarbij rekening wordt 
gehouden met het aantal woorden, dat het moet 
bevatten. 

8. Elk exemplaar van een meervoudjg t ele
gram bevat alleen het adres dat daarbij behoort 
en de dienstaanwijzing = TMx = komt er niet 
op voor, tenzij de afzender het tegendeel heeft 
verzocht. 

Dit verzoek moet, in het betaalde woordental 
zijn opgenomen en als volgt luiclen : = CTA = . 

Bezorging buiten den be8tellingskring . 

Art. 52. 1. Telegrammen , bestemd voor 
plaatsen in Nederland, waar geen kostelooze be
stelling plaats vindt, kunnen op verzoek van 
den afzender per bode van daarvoor door de 
telegraafadministratie aangewezen kantoren uit 
worden besteld. De afzender kan ook verzoeken, 
dat zijn telegram per telegraaf naar een door 
hem aangewezen kantoor wordt overgebracht 
en van daar per bode of per post naar zijn be
stemming wordt gezonden . 

In dit laatste geval is de telegraafadmini
stratie echter bevoegd, indien aan de bodebe
zorging voor den dienst bijzondere bezwaren 
zijn verbonden, bezorging per bode te weigeren . 

2. Telegrammen, bestemd voo1· plaatsen, die 
aan het internationale net voor verrebericht
geving ziin aangesloten , kunnen daarheen per 
post worden gezonden, doch alleen van een tele
graafkantoor uit van het land, waartoe die 
plaatsen behooren. 

3. Telegrammen, bestemd voor plaatsen, 
welke niet aan het internationale net voor verre
berichtgeving zijn aangesloten, kunnen van een 
telegraafkantoor uit van het land, waartoe .de 
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plaats van bestemming behoort, hetzij per 
post worden afge leverd, hetzij, indien deze 
diensten bestaan, per bode of per luchtpost. 

4. Zoodanige aflevering kan echter plaats 
hebben van een telegraafkantoor uit van een 
ander land, indien het land van bestemming 
niet aan het internationale net voor verrebe
richtgeving is aangesloten of de plaats niet kan 
worden bereikt door bemiddeling van een kan
toor van het land vau bestemming. 

ri. B ezorging per bode. 
5. In het binnenlandsche verkeer en in dat 

met landen, welke bodebezorging toelaten, kun
nen de kosten van bezorging per bode .door den 
afzender betaald of voor rekening van den ge
adresseerde gelaten worden. 

6. Geschiedt betaling door den afzender, dan 
schrijft hij boven het adres "Bode betaald" of 
= XP = en betaalt voor die bezorging in het 
binnenlandsche verkeer een bedrag van 60 cent 
en in het buitenlandsche verkeer het door het 
land van bestemming opgegeven vaste bedrag, 
of in sommige gevallen het voor bepaalde kan
toren in de officieele Naamlijst vermelde bedrag. 

7. Indien . de afzender verlangt, dat de ge -
adresseerde de hodekosten betaalt, schrijft hti 
b?ven zijn ~legram de betaalde dienstaanwij -
zmg "Bode . 

8. Indien bezorging per bode wordt verzocht 
voor rekening van een geadresseerde, die vroeger 
geweigerd heeft dergelijke kosten te betalen, 
heeft het kantoor van bestemm ing het recht 
het telegram per post te verzenden. 

b. B ezorging per post. 
9. De afzender, die zijn telegram per post 

wil verzenden, moet boven het adres van het 
tele6ram een der volgende betaalde dienstaan
wijzingen schr(jven: 

= Post = als het telegram als gewone brief 
moet worden verzonden ; 

= PR = als het telegram als aangeteekende 
brief moet worden verzonden ; 

= PA V = als het telegram per luchtpost 
moet worden verzonden. 

10. De naam van het telegraafkantoor, van 
waaruit het telegram per post moet worden 
verzonden, wordt geplaatst onmiddellijk na den 
naam van de plaats van uiteindelijke bestem
ming. 

ll. Voor telegrammen, welke per post 
moeten worden afgeleverd, behooren de vol
gende nevenkosten te worden betaald : 

a. Telegrammen, we1ke binnen de grenzen 
van het land van bestemming moeten worden 
bezorgd: 

1°. die met de betaalde dienstaanwijzing 
Post = : geen nevenkosten ; 

2°. die met de betaalde dienstaanwijzing 
PR = : 20 cent ; 

3°. die met de betaalde dienstaanwijzing 
PA V = : de extra kosten voor het vervoer 

van een gewonen brief per luchtpost; 
4°. die met de betaalde dienstaanwiJzingen 

= PR = en = PAV = : 20 cent en de extra 
kosten voor het vervoer van een gewonen brief 
per luchtpost. 

b. telegrammen, welke naar een ander land 
dan dat van t elegrafische bestemming moeten 
worden overgebracht: 

1°. die met de betaalde dienstaanwijzing 
= Post = : 20 cent; 

2°. die met de betaalde dienstaanwijzing 
= PR = : 40 cent ; 

3°. die met de betaalde dien~taanwijzing 
= PA V = : 20 cent en de extra kosten voor 
het vervoer van een gewonen brief per lucht
post; 

4°. die met de betaalde dienstaanwijzingen 
= PR = en = PAV = : 40 cent en de extra 
kosten voor het ver voer van een gewonen brief 
per luchtpost. 

12. Voor telegrammen met de betaalde 
diea staanwijzing = Poste restante = of 
= GP = ziJn de nevenkosten dezelfde als voor 
die met de aanwijzing = Post = ; voor tele
grammen met de aanwijzing = Poste restante 
aangeteekend = of = GPR = zijn de kosten 
dezelfde als voor die met de aanwijzing = PR = . 

13. Telegrammen, welke per post naar hunne 
bestemming moeten worden overgebracht en 
door het telegraafkantoor van bestemming ter 
post worden bezorgd , worden als volgt be
handelrl: 

a. Telegrammen, welke binnen de grcnze1i 
van het land van bestemming moeten worden 
bezorgd en welke geen enkele aanwijzing be
trell;ende de verzending per post bevatten, 
worden ais gewone brieven, zonder kosten voor 
den afzender of voor den geadresseerde, ter 
post bezorgd ; de telegrammen, die poste 
restante zijn geadresseerd, kunnen echter aan 
een bijzonder afleveringsrecht (art. 17, 12de lid) 
worden onderworpen ; 

b. Telegrammen, welke per post naar een 
ander land dan dat, waarin het kantoor van 
telegrafische bestemming is gelegen, moeten 
worden verzonden, worden, indien geen kosten 
voor verzending per post geheven zijn, als ge
wone ongefrankeerde brieven ter post bezorgd·; 
het briefport komt dan ten laste van den ge
adresseerde. 

Gelnktelegra1mnen. 
Art. 53. 1. De afzender van een binnen

! andsch telegram, bestemd voor een der door 
den Minister aan te wijzen kantoren of scheeps
stations, kan tegen betaling van een recht van 
40 cent verlangen, dat zijn telegram op een 
luxe-formulier wordt afgeleverd. Zulks kan 
eveneens geschieden in het verkeer met de 
landen, waarmede daaromtrent een regeling is 
getrof{en; bij de verzending uit Nederland 
wordt alsdan van den afzender boven het gel
dende tarief een recht van 50 cent per telegram 
geheven. 

2. De geadresseerde van telegrammen kan, 
tegen vooruitbetaling ten kantore van bestem
ming van 40 cent per t elegram, mede verzoeken, 
dat door hem aan tl' geven en voor hem op de in 
het eerste lid bedoelde kantoren aankomende 
telegrammen op luxe-formulieren worden af
geleverd. 

3. De nadere voorwaarden omtrent deze tele
grammen worden vastgesteld door den Minister, 
die tevens kan bepalen, of en zoo ja, welke ge
deelte van de in dit artikel genoemde bedragen 
kan worden afgestaan aan een of meer vereeni
gingen, welke te algemcenen nutte werkzaam 
zijn. 

Beeldte/egrammen. 
Art. 54. Met daarvoor in aanmerking ko

mende landen kunnen beeldtelegrammen wor
den gewisseld. 



1933 21 D ECEM BER (S. 709) 884 

De betrekkelijke voorschriften worden door 
den Directeur-Generaal vastgesteld. 

K ustseintelegrammen. 
Art. 55. 1. Telegrammen, welke door tus

schenkomst van kustseinposten met schepen 
op zee worden gewisseld, dragen den naam van 
kustseintelcgrammen. 

2. Kustseintelegrammen moeten boven het 
adres de betaalde dienstaanwijzing = SEM = 
dragen. 

3. Het adres van kustseintclegrammen, be
stemd voor schepen op zee, moet bevatten: 

a . den naam van den geadresseerde met de 
aanwijzingen, welke verder noodig mochten 
zijn ; 

b. den naam, alsmede de nationaliteit van 
het schip, en zoo noodig, het onderscheidings
teeken van het internationale seinboek, ingeval 
or verschillende schepen van denzelfden naam 
zijn; 

c. den naam van den ku tseinpost, zooals 
deze in de officieele naamlij st der kantoren 
voorkomt. 

4 . Kustseintelegra mmen moeten zijn gesteld 
in de taal van het land, waar de kustseinpost 
is gevestigd , welke ze moet overbrengen, of in 
groepen van letters van het internationale sein
boek. 

5. Voor re;;eerings-kust eintelegramm en, 
door een schip op zee verzonden, wordt het 
zegel vervangen door het onderscheidingsteeken 
van de bevelvoering. 

6. Voor kustseintelegramm en , afkomstig van 
schepen op zee, bestaat de aanduiding van het 
kantoor van afzending in de in leiding uit den 
naam van den post van ontvangst, gevolgd 
door den naam van het schip. De tijd van aan
neming is de tijd van ontvangst van het tele
gram door den ontvangenden post, welke met 
het schip in verbinding is . 

7. Voor een t elegram naar een schip op zee 
betaal t de afzender en voor een telegram, af
komstig van een schip op zee, betaalt de ge
adresseerde boven het t elegramta rief 10 cent 
per woord. 

8. De afzender van een kustseintelegram, 
bestemd voor een schip op zee. kan het aantal 
dagen aangeven, gedurende welke dat telegram 
door den kustseinpost ter be cbikking van het 
schip moet worden gehouden. Hij schrijft dan 
boven het adres de betaalde dienstaanwijzing 
,,x dagen" of = Jx = , welke het aanta l dagen, 
daaronder begrepen d ien van aanbieding van 
het t elegram, aangeeft. 

9. Indien een telegram. bestemd voor een 
schip op zee, niet binnen den door den afzender 
aangegeven termijn, of, bij ~ebreke va n een 
dergelijke aanwijzing, niet vóor of op den mor
gen van den 29sten dag na dien van aanbieding 
aan dat chip kan worden overgebracht, wordt 
hiervan aan den afzender kenni s gegeven . Deze 
heeft de bevoegdheid , per betaalde nota, per 
telegraaf of per post, aan den kustseinpost to 
verzoeken, dat zijn telegram telkens gedurende 
een nieuw tijdvak van dertig dageu beschikbaar 
zal worden gehouden, om aan het schip te wor
den overgebracht, en zoo vervolgens. Bij ge
breke van een dergelijk verzoek wordt het tele
gram aan het einde van den 30sten dag (dag 
van aanbieding n iet inbegrepen) als onbestel
baar ter zijde gelegd . Indien echter de kustRein-

post zekerheid heeft, dat het schip zijn werkings
gebied heeft verlaten, vóór het telegram kon 
worden overgebracht, wordt hiervan aan den 
afzender ken nis gegeven . 

10. Als kustseintelegram zijn niet toegelaten : 
a. telegrammen met antwoord-betaald, be-

halve voor telegrammen naar schepen op zee : 
b. t elegrafische postwissels ; 
c. telegrammen met collationneering; 
d. t elegrammen met kennisgeving van ont 

vangst per telegraaf of per post, behalve voor 
te,earammen, bestemd voor schepen op zee, 
voor zoover betreft den langs de verkeerswegen 
van het telegraafnet t e doorloopen afstand ; 

e. na te seinen telegrammen; 
/. betaalde nota's, behalve voor zooveel den 

langs de verkeerswegen van het telegraafn et te 
doorloopen afstand betreft ; 

(J. dringende telegrammen, beha lve voor 
zooveel den lano-s de verkeerswegen van het 
telegraafnet te ~oorloopen afstand betreft; 

h. telegrammen met bezorging per bode of 
per post; 

i . uitgestelde telegrammen; 
j . brieftelegrammen; 
k . Kerst- en Nieuwjaarstclcgrammen. 

Radioteleyrammen. 
Art. 56. 1. Telegrammen, afkomstig van of 

bestemd voor een mobiel station, welke over 
hun geheelen weo- of een deel daarvan worden 
overgebracht over de verbindingen voor radio
berichtgeving van den mobielen dienst, worden 
met den naam van radiotelegrammen aange
duid. 

2. R adiotelegrammen worden overeenkom
stig de bepalingen van de arti kelen 10 t /m 19 
van dit reglemeut opgesteld . Het gebruik van 
groepen vau letters van het interuationale sein
boek is toegelaten in radiotelegrammen, ge
wisseld met schepen. 

3. H et adres van radiotelegrammen, die voor 
mobiele stations zijn bestemd, moet zoo vol
ledig mogeliik zijn; het moet als volgt zijn 
samengesteld : 

a. de naam of hoedanigheid van den ge
adresseerde met de aanwijzingen, welke verder 
noodig mochten zijn; 

b. de naam van het scheepsstation of, in 
geval van een ander mobiel station, de roep
naam, zooals deze namen in de betrekkelijke 
naamlijst voorkomen ; 

c. de naam van het landstation, dat met de 
overbrenging is belast, zooals d ie i n de naam-
] ij st voorkomt. · 

4. De naam en de roepnaam, bedoeld onder 
b, van het 3de lid van dit artikel,kunnen echter, 
op verantwoordelijkheid van den afzender, 
vervangen worden door de aanduiding van den 
door het mobiele station gevolgden weg, aan
gegeven door den naam van de havens van 
vertrek en aan komst of rloor iedere andere daar
aan gelijkwaard ige aanwijzing. 

5. H et tarief van radiotelegrammen i s ge
regeld in artikel 26 van d it reglement. 

6. De totale prijs der radiote legrammen 
wordt van den afzender geheven met uitzon
dering van 1°. de kosten van bodebczorging, 
welke bij aankomst moeten worden geïnd (ar
t ikel 52, 7de lid); 2°. de verschuld igde kosten 
wegens ongeoorloofde samenvoegrngen of wijzi
gingen van woorden, welke door het kantoor of 
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mobiele station van bestemming worden opge
merkt (artikel 24, lste lid); deze kosten worden 
van den geadresseerde geheven . 

7. Wanneer het radiotelegram geheel of ge
deeltel(jk in een der talen van het land van 
bestemming gesteld is, voor zooveel het radio
telegrammen, afkomstig van mobiele stations 
betreft, of in een der talen van het land, waartoe 
het mobiele station behoort, wanneer het radio
telegrammen naar mobiele stations betreft en 
het ra.iiotelegram samenvoegingen of wijzi
ginge1, van woorden bevat, welke in strijd 
met het taalgebruik zijn, heeft, naar omstan
digheden, het kantoor of mobiele station van 
bestemming de bevoegdheid van den geadres
seerde het bedrag der niet betaalde kosten in te 
vorderen. Indien betaling geweigerd wordt, kan 
het ra:iiotelegram worden opgehouden. 

8. De stations van den mobielen dienst 
moeten, indien de afzender zulks verzocht heeft, 
b.un tusichenkomst verleenen voor de wisseling 
van ra:iiotelegrammen afkomstig van of be
stemd voor andere stations van den mobielen 
dienst; echter is het aantal tusschenkomst ver
leenende stations van den mobielen dienst be
perkt tot twee. De taks voor den overneem
dienst wordt, zoowel wanneer twee stations 
tussJhen'~omst verleenen, als wanneer een enkel 
station overnee'.llt, zonder heffing vau een mini
mum en uitsluitend per woord vastgesteld op 
een uniform bedrag van 20 cent. De radiotele
grammen, verzonden zooals hierboven is aange
geven, moeten boven het adres de betaalde 
dienstaanwijzing = RM = ( overneming) dragen. 
Voor t elegrammen in overeengekomen taal 
wordt 6/10 of 7 /10 van dit tarief berekend 
(artikel 12, 7de lid). 

9. De afzender van een radiotelegram, be
stemd voor een schip in zee, kan het aantal 
dagen a'.l.ngeven, gedurende welke dat telegram 
door het kuststation ter beschikking van het 
schip moet worden gehouden. hij sohri,ift dan 
boven het adres de betaalde dienstaanwijzing : 
,, X dagen" of= J x = , welke dat aantal dagen, 
daa.ronder begrepen dien va.n a.aubieding van 
het tele;ram, aangeeft . 

10. Als het mobie le station, waarvoor een 
radiotillegram bestemd is. zich niet aan het 
landstation gemeld heeft binnen den door den 
afzender aangegeven termijn of, bij gebreke 
van een dergel\jke aanwijzing, vóór of op den 
morgen van den derden dag volgende op den 
dag van aanbieding, wordt hiervan aan den 
afzender kennisgegeven. Deze kan per betaalde 
nota - per telegraaf of per post - aan het 
landstation verzoeken, dat zijn telegram be
schikbaar zal worden gehouden tot na afloop 
van den 14den dag, te rekenen van den dag van 
a.anbieding ( dag van aanbieding niet, inbe
grepen); bij gebreke van een dergelijke nota 
wordt het radiotelegram aan het einde van den 
7den dag (dag van aanbieding niet inbegrepen) 
als onbestelbaar ter zijde gelegd. Er wordt even
wel geen rekening gehouden met het verstrijken 
van een der bovenbedoelde termijnen, als het 
lanrl station de zekerheid heeft, dat het mobiele 
station binnenkort in zijn werkingsgebied zal 
komen. Omgekeerd wordt het verstrijken der 
termijnen niet afgewacht, als het landstation 
de zekerheid heeft , dat het mobiele station, 
dat een a9.ngevangen overtocht volbrengt, reeds 
voor goed zijn werkingsgebied heeft veriaten 

of daar niet binnen zal komen. Indien het ver
onderstelt, dat geen ander landstation van de 
Administratie of van de particuliere onder
neming, waartoe het behoort, met het mobiele 
station in verbinding is of daarmede in ver
binding zal treden, annuleert het landstation 
het radiotelegram, voor zooveel den t usschen 
dit station en het mobiele station af te leggen 
weg betreft en wordt hiervan aan den afzender 
kennisgegeven. In het tegengestelde geval zendt 
het landstation het radiotelegram naar het 
landstation, waarvan het veronderstelt, dat het 
met het mobiele station in verbinding i8, op 
voorwaarde evenwel, dat hieruit geen extra
kosten voortvloeien. 

Het landstation, dat de naseining per drnad 
bewerkstelligt, verandert het adres van het 
radiotelegram door achter den naam van het 
mobiele station dien van het nieuwe landstation , 
belast met de overbrenging, toe te voegen en 
door aan het eind van de ambtelijke inleiding 
op te nemen het dienstbijvoegsel "Nageseind 
uit X ... .... Radio", waarvan de overbrenging 
verplicht is over don geheelen weg van. het 
radiotelegram. 

Indien een radiotelegram niet naar een mo
biel station kan worden overgeseind, doordat 
dit in een nabij het landstation gelegen haven 
is aangekomen, kan dit laatste station even
tueel het rad iotelegram door andere verkeers
middelen aan het mobiele station doen toe
komen. 

ll. Toegelaten zijn alleen , onder voorbehoud, 
dat de hetrokken Ädministraties ze toelaten : 

1°. radiotelegrammen met antwoord betaûd. 
H et antwoordbewijs, afgegeven aan boord van 
een schip, geeft binnen de grenzen va n zijn 
waarde de bevoegdheid een radiotelegram naar 
een willekeurige bestemming te verzenden, doch 
uitsluitend van het scheepsstation uit, dat het 
antwoordbewijs heeft afgegeven; in radio
telegrammen, b ii welker behandeling uitsluitend 
Nederlandsche kantoren en Nederlandsche 
radiostations zijn betrokken, wordt het voor 
het antwoord betaalde bedrag in guldens uit
gedrukt ; 

2°. radiotelegram men met oollationneering: 
3°. radiotelegrammen met bezorging per 

bode ; 
4°. radiotelegrammen met bezorging per 

post; 
5°. meervoudige radiotelegrammen: voor 

afschriften voor meervoudige radiotelegram
men , bij welker behandeling uitsluitend Neder
landsche kantoren en Nederlandsche radio
stations zijn betrokken, geldt het tarief, dat 
voor binnenlandsohe meervoudige telegram
men is vastgesteld (artikel 51, 5de lid); 

6°. radiotelegrammen met kennisgeving van 
ontvangst, doch uitsluitend voor zooveel be
treft de mededeeling van de dagteekening en 
den tijd, waarop het landstation het voor het 
mobiele station bestemde radiotelegram naar 
dit station heeft overgebracht; 

7°. betaalde nota's, met uitzondering van 
die, waarbij een herhaling of een inlichting 
wordt gevraagd; echter zij n deze laatste even
eens toegelaten, indien zij worden verzonden 
over het landstation, dat het radiotelegram 
heeft overgebracht. Alle betaalde nota's zijn 
toegelaten op het algemeene net van de wegen 
voor verreberichtgeving; 
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8°. dringende radiotelegrammen, doch uit
sluitend op het algemeene net van de we~cn 
voor verreberichtgeving ; 

9°. persradiotelegrammen tegen verlaagd 
tarief, afkomstig van mobiele stations en be-
8temd voor den vasten wal ( den beganen grond) 
(zie artikel 26, 5de en 7de lid) ; 

10°. meteorologischeradiotelegrammen tegen 
verlaagd tarief (OBS) (zie artikel 26, 5de en 
7de lid). , 

12. De volgorde van den voorrang van radio
berichten in den mobielen dienst is de volgende: 

1°. noodoproepen, noodberichten en nood
,,erkeer; 

2°. berichten , voorafgegaan door een spoed
sein ; 

3°. berichten , voorafgegaan door het veilig
heidssein; 

4°. berichten betreffende radiopeilingen ; 
5°. Regeeringsradiotelegrammen waarvoor 

geen afstand is gedaan van het recht van voor
rang : 

6° . overige Regeeringsradiotelegrammen; 
7°. radiotelegrammen die de navigatie, de 

bewegingen en behoeften van schepen, de veilig
heid (ln regelmatigheid van luchtvaartdiensten 
betreffen, en berichten die weerkundige waar
nemingen bevatten, bestemd voor een officieelen 
meteorologiscben dienst ; 

510 dienstradiotelegrammen, betrekking 
hei:rnC'ncie OJJ de werkimr "~n den d iP.n st <:I er 
radioberic,btgoving of op reeds l?e\\; solde radio
telceramm en : 

9°. radiotelegrammen van het openbaar 
verkeer. 

PersteleJrammen . 

a . Voorwaarden, waarop perstelegrammen 
zijn toegelaten. 

~rt. ;j'j_ ï. Perstelegrammcn tegen verlaagd 
tarief zijn toegelaten in het verkeer met de 
landen en bestem mingen, waar zulke telegram
men eveneens tegen verlaagd tarief zijn toe
gelaten. 

2. De inhoud dezer telegrammen moet be
staan uit berichten en nieuwstijdingen van 
staatkundigen aard, of den handel betreffende, 
enz ., welke bestemd zij n om in nieuwsbladen 
en andere tijdschriften t e worden opgenomen . 
Zij moeten hoven het adres de betaalde dienst
aanwijzing "Presse" dragen, wel ke door den 
afzender moet zijn aangegeven. 

3. P er stelegrammen moeten zijn gericht aan 
,,ieuwsbladen, tijdschriften of nieuwsagent
schappen, maar uitsluitend aan het nieuwsblad, 
tijdschrift of agentschap zelf en niet aan een 
persoon, die op een of andere wijze aan de 
directie van het nieuwsblad, tijdschrift of agent
schap is verbonden. Zii mogen alleen stof be
vatten, welke bestemd is om openbaar gemaakt 
te worden, alsmede inli chtingen betreffende de 
open baarmaking van het telegram. Elk ge
deelte van deze laatste soort moet aan het begi 11 

of aan het einde van den inbond geschreven 
en tusschen haakjes geplaatst worden. Het aan
tal woorden, waarin alle inlichtingen betreffende 
eenzelfde telegram zijn vervat, kan hoogstens 
5 ten J 00 bedragen van het aantal woorden van 
den i nboud, dat voor de prijsberekening telt, 
met dien verstande, dat het t ien woorden niet 
mag te boven gaan. De haakj es worden in de 
prijsberekening begrepen. 

4. Het gebruik van telegramadres on is toe
gelaten. 

5. Behalve de betaalde dienstaanwijzing 
"Presse" kunnen perstelegrammen geen andere 
betaalde dienstaanwijzing dragen dan clie be
treffende dringende en meervoudige telegram 
n1en. 

6. Het tarief per woord voor dringende pers
telegrammen is gelijk aan dat voor gewone 
particuliere telegrammen over dcnzelfden af
stand. 

7. H et bedrag, dat geheven moet worden 
voor afschriften van meervoudige perRtelegram
men is hetzelfde a ls voor gewone particulierC' 
meervoudige telegrammen. 

b. Sarnenstelling van perstelegrarmnen. Ver
plichting om perstelegra1mnen openbaar 
te 1n2,ken. 

8. Perstelegrammen moeten ge teld zijn in 
verstaanbare taal, in een der talen, clie voor 
het internationale telegraafverkeer zijn toege
laten, en welke gekozen is uit dC' volgende 
talen: 

'1,. de Franschc taal : 
/,. de taal, waarin het nieuwsbl ad, waaraan 

het telegram iR gericht . is gesteld: 
c. het Nedorlandsch of de landstaal of talen 

van het land van bestemming, die door de be
langhebbende adm inistrati e i s (zijn) aange
wezen; 

d. een o! m~~r ander;, th..len : Pventuee1 door 
ue administratie van bestemming aangewezen, 
à ie eve:::eens in het land, waartoe die admi
nistra tie behoort, worden georuik~. 

9. De afzender van een perstelegram, dat 
opgesteld is overeenkomstig het bepaalde bij 
letter b. van het vorige lid, kan verplicht worden 
te bewijzen, ciat in het land van bestemming 
van het telegram een nieuwsblad bestaat, dat 
uitgegeven wordt in de taal, die hij heeft ge
kozen. 

10. De in het 8ste I id vermelde talen kunnen, 
bij wijze van aanhalingen, gezamenlijk worden 
gebruikt met die, waarin het t elegram is geste ld. 

ll. Perstelegram men mogen , behoudene de 
in het 3de lid bedoelde uitzondering, geen g<'• 
deelte, aankoncliging of mededeeling bevatten, 
welke het karakter van particuliere correspon
dentie draagt, noch oenige kennisgeving, of 
mededeeling, welke t.egen betaling in het blad 
wordt opgenomen; evenmin mogen z\j een 
aankondiging bevatten, die kosteloos wordt 
opgenomen . 

12. Beurs- en marktkoersen, sportuitslagen , 
met of zonder verklarenden tekst, zijn in pers
telegrammen tegen verlaagd tarief toegelaten . 
De afzender is desgevraagd gehouden te be
wijzen, dat de cijfergroepen, welke i1J t elegram
men voorkomen, inderdaad beurs- en markt
koersen of sportu.itslagen voorstellen. 

13. Indien telegrammen, welke als pers
telegram worden aangeboden, niet aan de in 
het 8ste t /m 12de lid aangegeven voorwaarden 
voldoen, wordt de aanwijzing "Presse" doorge
haald en worden z(j berekend naar het tarief 
van de soort van telegramm en (gewone of drin
gende), waartoe z\i beboeren. 

14. Het normale tarief voor particulie1C' 
telegrammen (gewone of dringende) wordt even
eens toegepast op elk petstelegram, waarvan 
voor een ander doel wordt gebrnik gemaakt 
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dan de opneming in de kolommen van het 
nieuwshlad of tijdschrift, waarvoor het be
stemd is, tl. w. z . : 

rt. op telegrammen, welke niet door het 
nieuwsblad of tijdschrift, waarvoor zij bestemd 
z\jn, worden openbaar gemaakt (tenzij een af
doende verklaring wordt gegeven), of welke 
door den geadresseertJ.e vóór openbaarmaking 
nan paeticulieren o! in richtingen, als societeiten , 
koffiehuizen, hotels," beurzen , enz., bekend ge
m a.a.kt zUn; 

IJ. op telegrammen, welke nog niet openbaar 
gemafll,t zijn en welke het nieuwsblad of tiid
S<' hrift, waarvoor zij bestemd zijn, voordat zu lks 
geschied is, aan andere bladen verkocht, uit
gereikt of bekend gemaakt heeft ten einde ze 
in de kolomme n van deze bladen te doen op
nemen; perstelegrammen mogen echter ter ge
lijktijdige openbaarmaking verkocht, uitgereikt 
of bekend gemaakt worden ; 

c. op aan nieuwsagentschappen gerichte tele
grammen, welke niet in een nieuwsblad worden 
openbaar gemaakt (tenzij een afdoende ver
klaring wordt gegeven), of welke aan derden 
worden medegedeeld , voordat zij door d e pers 
worden open baar gemaakt. 

In de onder a, b en c bedoelde gevallen wordt 
het te weinig betaalde van d en geadresseerde 
geheven. 

Weerberichten. 
Art. 58. 1. Onder weerbericht wordt een 

telegram verstaan, dat verzonden wordt door 
een officieelen weerkundigen dienst of door een 
station, dat officieel in verbinding staat met 
zulk een dienst en dat gericht is aan zulk een 
dienst of station en dat uitsluitend weerkundige 
waarnemingen of weersverwachtingen bevat. 

:l. De buitenlandsche weerberichten moeten 
boven het adres de betaalde dienstaanwijzing 
= OBS = dragen. 

:i. Op weerberichten, als bedoeld in het 
l ste lid, bestemd voor het buitenland, wordt 
een verlaagd tarief toegepast. 

4. D afzender van een weerbericht, bestemd 
voor het buiten land, moet, als de loketambte
naar het verzoekt, verklaren, dat de inhoud 
,·an zijn telegram voldoet aan de bepalingen, 
vastgesteld in het lste lid. 

Uitgestelde tele;;rammen. 
Art. 59. 1. In het verkeer met de daarvoor 

in aanmerking komende landen buiten Europa 
kunnen particuliere telegrammen tegen de helft 
van den gewonen prijs worden gewisseld, onder 
voorbehoud, dat deze eerst na gewone parti
culiere telegrammen en gewone perstelegram
men worden overgeseind. 

De inhoud van deze telegrammen, uitgestelde 
telegrammen genoemd, moet geheel in ver
staanbare taal zijn gesteld, in één en dezelfde 
taal, welke. gekozen is uit de voor t elegrammen 
in verstaanbare taal toegelaten talen (art. 11). 

3. De uitdrukkingen, genoemd in art. 11, 
2do lid, die niet het karakter van een telegram 
in verstaanbare taal wijzigen, zijn in uitgestelde 
telegrammen toegelaten . 

4. Bovendien zijn bij wijze van uitzondering 
in den inhoud voorkomende eigennamen, fi rma
namen en uitdrukkingen, die koopwaar of een 
soort koopwaar aanduiden, toegelaten in een 
andere taal dan die, waarin het telegram is 
gesteld. 

5. Voor uitgestelde telegrammen moet d e 
afzender boven het adres de betaalde dien st
aanwijzing = LC = schrjjven. 

6. Radio- en kustseintelegrammen werden 
niet a ls uitgesteld telegram toegelaten. 

7. Op een telegram, dat getallen, namen of 
woorden zonder samenhang bevat, of dat op 
zich zelf voor den tel<>graafdienst. g"'en vm staan
bare beteekenis heeft, is het in dit a1 tikel ge
noemde verlaagde tarief niet van toepaR8ing. 

8 . O,ereengekomen ad,essen worden toege
latP!! , ,,anneer zij in een zinsverband voor
komen, dat hen duidelijk als zoodanig kenbaar 
maakt. 

9. Indien in cijfers geschreven getallen, han
del merken en verkorte uitdrukkingen in den 
inhoud worden gebruikt, mag het aantal van 
deze woorden en groepen, geteld volgens de 
regelen voor de prijsberekening, niet meer be
dragen dan het derde gedeelte van het aantal 
woorden van d en inhoud en de onderteekening, 
dat in de pr(jsber ekening is begrepen. 

Indien de berekening van het derde gedeelte 
een gebroken getal tot uitkomst geeft, wordt 
het tot het naast hoogere geheele getal afgerond . 

10. Voor uitgestt>lde telegrafischP postwissels 
wordt deze beperking echter alleen toegepast 
op de mededeelingen van particulieren aard, 
die eventueel op den inhoud van den eigenlijken 
postwissel volgen. 

ll. Bij wijze van uitzondering mag in uitge
ste lde telegrammen, afkomstig uit of bestemd 
voor China, de inhoud geheel bestaan uit groepen 
van vier cijfers, welke ontleend zjin aan h et 
officieele telegrafische woordenboek van de 
Cbinecsche Administratie. 

12. De afzender moet op de minuut van het 
telegram een verklaring onderteekenen, waarin 
uitdrukkelijk wordt gezegd, dat de inhoud ge
heel in verstaanbar e taal is gesteld en geen 
andere beteekenis heeft dan die, welke uit de 
redactie is op te maken. De verklaring moet 
de taal aangeven, waarin het telegram i s gesteld . 

13. Voor uitgestelde telegrafische postwi s
sels wordt de verklaring alleen geëischt, als d e 
offic ieele inhoud wordt gevolgd door een mede
d eeling van particul ieren aard. 

14. Uitgestelde telegrammen kunnen alle 
betaalde d ienstaanwijzingen dragen, behalve 
d ie betreffende dringende en gedeeltelijk drin
gende overseining. 

15. De kosten , welke van toepassing zijn 
op de verschillende bijzondere diensten, welke 
door den afzender met betrekking tot een ui t
gesteld telegram zijn verzocht (betaalde nota. 
wijze van aflevering, TC, enz.), zijn dezelfde 
als voor een gewoon t elegram ; na te seinen 
telegrammen kunnen echter tegen het verlaagd e 
tadef van uitgestelde telegrammen worden na
ge eind als deze telegrammen tusschen de Ad
ministratie welke naseint en die van nieuwe 
bestemming zijn toegelaten. De daarop be
trekking hebbende betaalde dienstaanwijzingen 
worden tegen het verlaagd tarief berekend. 

16. Uitgestelde telegrammen kunnen na dC' 
gewone telegrammen worden afgeleverd . 

Brieftelegrammen. 

Art. 60. 1. I n het verkeer met de daarvoor 
in aanmerking komende landen zij n bri eftele
grammen tegen verlaagd tarief toeg_ela t en . DnC' 
beri chten worden aangeduid door de betaald e, 
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voor het adres te plaatsen , clicnstaanwijz ingen 
= ELT = , voor zoover het Europcesche en 
= NLT = of = DLT =, voor zoo ver het bui ten 
Europeesche verkeer betreft. 

2. Voor zoover de regeling niet geschiedt 
bij bij zondere overeenkom sten , gelden de vol
gende voorschriften. 

3. R adiotelegrammen, kustseintelegra mmen 
en t elegra fi sche postwi seis zijn niet toegelaten 
a ls brieftelegra m. 

4. H et gebruik van verkorte of overeenge
komen a dressen in het adres van brieftelegra m
men is t oegelaten op de voorwaarden, genoemd 
in artikel 17, 13de lid. 

5. Ten aa nzien va n brieftelegra mmen zijn 
a lleen de volgende b ij zondere diensten toege
laten : antwoord betaald , poste restante, tele
graaf restant, geluktelegra m en naseining op 
verzoek va n den geadre seerde. De daarop be
trekking hebbende betaalde dienstaanw(jzingen 
(= RPx = , = GP =, = TR = , = L X = en 
= Na.geseind ui t . .. .... = ) worden tegen ver-
laagd tarief berekend . 

6. Naseining geschiedt, zoo noodig na door
haling of wijziging van de aanwijzing = ELT =, 
= NLT = of = DLT = , volgens de in het 
verkeer tusschen het la nd van nasei,ling en 
het land van best emming van toepass ing zij nde 
tarieven en de soor ten van diensten d ie in dat 
verkeer zijn toegela ten. 

7. H et minimum aantal te berekenen woor 
den wordt voor brieftele&ram men op 25 bepaald . 

8. De a flevering van t> rief telegrammcn moet 
plaa ts he bb n: 

voor de brieftelegra mmen E LT en NLT : 
den morgen, volgende op den dag van aan
bieding; 

voor de brieftelegrammen DLT: den morgen 
van den t weeden dag volgende op dien van 
aanbi e:ling . 

9. De a flevering van brieftelegrammen ge
Rchiedt op de wijze a ls door den Directeur
Generaal za l worden bepaald. 

10. Voor brief telegrammen wordt terugbe
taling van kosten alleen toegestaan in de ge
vallen, bedoeld in ar t ikel 64, l ste lid, I, letter a 
en in artikel 46, 3de en 6de lid ; voor brief
t elegrammen van het buiten-Europeesche ver 
keer ook in het geval, bedoeld in a rt ikel 64, 
l ste lid, I, letter c, sub 3. 

ll . Op brieftelegrammen zijn van toepas
sing de bepalingen va n a r t ikel 24, 3de lid, 
artikel 34, l ste en 4de lid, artikel 59, 2de, 3de, 
4de, 7de, 8ste, Ode, lldc en 12de lid en a rt ikel 63. 

12. Met betrekking tot de bepaling van het 
toegelaten aantal getallen in cijfers geschreven, 
ha ndelsmerken en verkorte uitdrukkingen (ar
tikel 59, Ode lid), word t een brieftelegram a lt ijd 
geacht ten minste 25 woorden te bevatten, zelfs 
al is het werkelijke aantal woorden minder 
dan 25. 

13. Binncnlandschc telegra mmen kunnen 
eveneens als br ieftelegram worden verzonden. 
Zij moeten alsda n boven het adres de betaalde 
dienstaanwij zing = LT = dragen. 

14. H et tarief bedraagt de helft van dat, 
genoemd in a rtikel 26, l ste en 2de li d. 

15. De aflevering geschiedt in de gewone 
postbestelling. Expresse- bestelling is niet toe
gelaten . 

16. Op binnenlamlsche brieftelegrammen 
zijn van toepassing de bepalingen van het 3de, 

4de, 5de en l0de lid van dit a rtikel, alsmede 
die va n art. 59, 2de, 3de, 4de, 7de en 8ste lid. 

17. Bovendien zijn de betaalde dienstaa n 
wijzingen = P ost = en = PAV = toegelaten , 
a lsmede meer voudige binnenlandsche brief
telegrammen. 

Kerst- en .Nieuwjuarstelegmmmen. 
Art. 61. J. Gedurende het tijdvak van 

14 December tot en met 6 J anuari zijn in het 
verkeer met daarvoor in aanmerking komende 
landen K erst- en Nieuwjaarstelegra mmen tegen 
verlaao-d t<i.r ief toegelaten. 

2. De afzender van een K erst- en Nieuw
jaarstelegra m moet boven het adres de betaalde 
dienstaanwijzing = XLT = schrijven. 

3. Het gebruik van verkor te of overeenge
komen adres en is voor Kerst- en Nieuwjaars
telegrammen toegelaten op de voorwaarden, 
bepaald in artikel 17, 13de lid. 

4. De inhoud van K erst- en Nieuwj aarstele
g ram men mag a lleen ge lukwenschen bevatt en. 

5. De afz ender kan den in_boud volgens z ijn 
verk iezing opstellen ( vrije inhoud) of in het ver
keer met landen , waarin d it is t oegelaten, vol
gen bewoordingen, die door d9 belanghebbende 
administraties zij n vastgesteld (vaste inhoud). 

6. Met betrekking tot het opstellen van 
telegrammen met vrijen inhoud moet men zich 
houden aan de bepalingen van ar t ikel 59, 2de, 
7de, 8ste, 9de en lld" li d en aan den geest van 
arti kel 60, 12de lid . 

7. Voor Kerst- en Nicnv:jaarstelegrammen 
met vrijen inhoud moet de afzender de ver
klaring, bedoeld in ar t ikel 59, 12de lid, onder
teekenen en hovendien vermelden, dat de in
houd alleen gelukwenscben bevat. 

8 . In Kerst- en Nieuwj'l.arstelegrammen met 
vasten inhoud mag de onderteekcning n iet meer 
da.11 drie woorden bevatten. 

9. Het minimum aanta l te berekenen woor 
den wordt voor Kerst- en Nieuwjaarstdegram
men met vr(jen inhoud op 10 bepaald . 

10. Voor K erst- en Nieuwjaarstelegram men 
zij n alleen de volgende b(jzondere diensten toe
ge laten : an twoord betaald, poste restante, tele
graaf restant en geluktclegram. De bijzondere 
,'lien st der gelukstelegram men is ech ter alleen 
toegelaten in het verkeer m"t landen die dezen 
dienst hebben ingesteld. 

ll. De betrekkelijke di enstaanwijzingen 
= RPx = , = GF =, = T R = en = LX = 
worden tegen verlaagd tarief berekend. 

12. Kustseintelegram mcn en telegmfische 
postwissels zijn niet als Kerst- en Nieuwjaars
t elegram toegelaten. R'l.diotelegrammen zij n a ls 
K erst- en I ieuwjaarstelegram alleen toege
laten , indien terzake een bijzondere overeen
komst met de belanghebbende administraties 
en part iculiere ondernemingen bestaat. 

13. Aflevering van Kerst- en N ieuwjaars
te legrammen geschiedt op de wijze door den 
Directeur-Generaal te bepalen. 

14. Terug beta ling van kosten vind t voor 
K erst- en Nieuwjaarstelegrammen plaats in de 
gevallen, genoemd in artikel 60, lOde lid. Het 
tijdvak, genoemd in artikel 64, l ste lid, I 
sub c, 3°., wordt ech ter berekend : 

voor telegrammen, aangeboden van 14 tot 
24 December: van 24 December af ; 

voor telegrammen , aangeboden van :l5 tot 
3J I December: van 31 December af : 
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voor telegrammen, aangeboden na 31 De
cember: van den dag van aanbieding af. 

15. In het. binnenlandsche verkeer kunnen 
gedurende het tijdvak van 14 December tot 
en met 6 J anuari eveneens Kerst- en Nümw
jaarstelegrammen met vrij en inhoud worden 
gewisseld. 

16. H et tarief bedraagt de helft van dat, 
genoemd in artikel 26, l ste en 2de lid . 

17. Toegelaten zijn de betaalde dienstaan
wijzingen, genoemd in het llde lid, en boven
dien XP. 

18. De inhoud moet in verstaanbare taal zijn 
gesteld en bestaan uit een Kerst- en/of Nieuw
jaarswensch. Overigens gelden geen beperkingen. 

R egeeringstele,grammen. 
Art. 62. l. Onder regeeringstelegrammen 

worden in het binnenlandsche verkeer ver
staan : 

a. telegrammen van de Kon ingin en van de 
leden van het Koninklijk Huis ; 

b. telegrammen van: de Ministers, hoofden 
van Departementen van Algemeen Bestuur; 

den Vice-President van den Raad van State; 
de Commissarissen der Koningin in d e pro

vinciën; 
c. telegrammen van den Directeur van het 

Kabinet der Koningin ; 
d. indien bij de aanbieding het verlangen tot 

behandeling als regeeringstele,gram wordt te kennen 
gegeven, t elegrammen over dienstzaken van : 

den Chef van den Generalen Staf ; 
den Commandant van het Veldleger ; 
den Inspecteur der Koninklijke Maréchaus

see · 
d;n Inspectem van den Vrijwi lligen Land

storm; 
de Bevelhebbers in de Militaire afdeelingen; 
De Commandanten van de Vesting Holland 

en van de Stelling van Den Helder ; 
den Chef van den Marinestaf; 
de Commandanten (c.q. ondercommandan

ten) der Marine ; 
d e Directeuren van 's Rijks werven en van het 

M:arine-Etablissement te Amsterdam aan den 
Minister van Defensie; 

de bevelvoerende officieren van Harer Majes
teits schepen en vaartuigen van oorlog aan den 
Minister van Defensie en aan de commandanten 
(c.q. ondercommandanten) der Marine; 

de officieren en onderofficieren der K onink
lijke ilfaréchaussee en der Politietroepen; 

e. telegrammen van garnizoenscommandan
ten, betrekki ng hebbende op het verleenen van 
militairen bijstand; 

tele~rammen van den commandant van de 
vrijwillige landstormkorpsen Motordienst en 
Vaartuigendienst, benevens - op vertoon van 
hun legitimatiebewijs - van de afdeelings
commandanten en de commissarissen dezer 
korpsen; 

/. telegrammen van de Nederlandsche en 
vreemde diplomatieke en consulaire am bte
naren; 

(] . telegrammen van de Voorzitters en Grif
fiers der beide Kamers der Staten-Generaal 
over aangelegenheden, de Kamers betreffende; 

h. telegrammen, betreffende de verkiezing, 
gewisseld tusschen de hoofdstembureaux, het 
centraal stembureau en de Commissarissen der 
Koningin; 

i. telegrammen van burgemeesters, betref
fende verstoring der openbare orde, aan de 
Regeering, aan de Commissarissen der Koningin 
in de provinciën, aan de Officieren van Justitie, 
aan militaire commandanten of aan de Rijks
veldwacht en voorts, bij opkomst met spoed, 
betreffende het zoo noodig telegrafisch op
roepen van verlofgangers; 

i. indien bij de aanbieding het verlangen tot 
behandeliny als Regeeringstelegram wordt te ken
nen gegeven, telegrammen over dienstzaken van: 

den Procureur-Generaal van den Hoogen 
Raad der Nederlanden; 

de Procnreurs-Generaal der gerechtshoven ; 
den Advocaat-Fiscaal van het Hoog Militair 

Gereoh tshof ; 
d en Auditeur-Militair van den Krijgsraad: 
den Fiscaal bij den Krijgsraad binnen het 

Rijk in Europa voor de Zeemacht te Willems
oord; 

de Officieren van Ju stitie; 
de burgemeesters in hunne hoedani~heid van 

hulpofficier van Justitie; 
d e rechters-commissarissen: 
d e kantonrechters; 
de commissarissen van politie ; 
de districts-commandanten, tevens Inspec

teurs, der Rijksveldwacht; 
k. telegrammen over dienstzaken van : 
den Agent van het Ministerie van Financiën 

te Amsterdam aan den Minister van Financiën; 
den Directeur van het Rijksinkoopbureau te 

s-Gravenhage; . 
l. indien bij de aanbieding het verlangen tot 

behandeling als regeeringsleleJrarn wordt te kennen 
gegeven: 

telegrammen van of aan de Rijkswaterstaats
ambtenaren en -beambten betreffende den toe
stand der rivieren, waterhoogten (met uitzon
dering van die omtrent de gewone dagelijksche 
waterstanden), ongevallen met dijken , sluizen 
en andere werken , het bekendmaken van strem
ming van het verkeer over schipbruggen en 
groote veren ; 

telegrammen van of aan de ambtenaren en 
beambten van den dienst der Zuiderzeewerken , 
betreffende den toestand van de Zuiderzee en 
daarmede in verbinding staande wateren, be
trefîende waterhoogten (met uitzondering van 
die omtrent de gewone dagel ijksche waterstan
den), ongevallen met d ijken, sluizen en andere 
werken, het bekendmaken van stremming van 
het verkeer door kana len en slu izen en over 
bruggen; 

t elegrammen, betreffende den waterstand, 
aan~eboden door den sluismeester der Noord
zeesmizen t e IJmuiden; 

telegrammen, verzonden door waterschaps
of polderbesturen of door de voorzitters d_ier 
besturen in geval van watersnood of dergeliJke 
algemeene onheilen; .. 

telegrammen over dienstzaken van den R\Jks
waterstaat zeer drinyende gevallen betreffende 
van of aan den Directeur-Generaal , de Hoofd
i ngenieurs-Directenrl'n , Hoofdingenieurs, Inge
nieurs, Technisch-ambtenaren, de Rjjkshaven
meesters en de Kanaalwachters ; 

t ele1e1rammen over zeer dringende dienstzaken, 
betrek1ting hebbende. op de Zuiderzeewerken , 
van of aan den Directeur-Generaal, de Hoofd
ingenieurs , de E erstaanwezend ingenieurs, de 
I ngenieurs. de Technische ambtenaren en het 
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verdere technisch personeel bij den dienst der 
Zuiderzeewerken, belast met toezicht op water
keeringen en -wegen en de daartoe behoorencte 
kunstwerken; 

m. indien bij i e aanbiedin:, het verian.7en tol 
behandeling als regeering.steleJram irordt te kennen 
gegeven: 

telegrammen van de hoofden der kustwacht
post en omtrent al wat betrekking heeft op de 
kustbewaking, aan d e r eddingsmaat schap
pijen, sleepdienst,'.Jn en bergingsmaat schappijen , 
aan de Commissarissen en Direct euren van het 
loodswezeci , aan de Comma ndanten (c.q . onder
comm>1ndanten) der Marine en andere autori
teiten en aan elkander onderling; 

telegrammen, betreffende den vredeskust
wachtdienst, van de Directeuren en Commis
sarissen van het loodswezen en den Chef d"'Y 
Marinekustwacht (wat dezen laatste betreft, 
,ia inst elling van den "voorloopigel'! :¼arine
kustwachtdienst' '); 

st ormwaarschuwingstelegramm en ; 
n. tf.:iegrammen over dienst zaken van den 

Direct eur en den Commissaris van het Neder
la ndsche loodswezen resp. t e Vlissingen en te 
N euzen ; 

t elegrammen over dienst zaken van de Chés 
van het .Belgische loodswezen resp . te Vlissingen 
e n te Neuzen ; · 

o. t elegrammen o,er dienstzaken , gewisseld 
tusschen den Inspect eur-Generaal van spoor
en tra mwegen en dé ond er hem geplaat st e amb
tenaren , alsmede de t elegrammen over dienst
z aken gewisseld tusschen dien Inspectuer
Generaal en bedoelde ambtenaren eenerzijds en 
-de bestuurders van spoorwegdiensten a nder
zijds; 

p. t elegrammen van burgemeesters betref
fende de bestrijding van veeziekten, ger icht 
aan den Minister van E conomische Zaken, aan 
den D irec t eur-Generaal van den La ndbouw en 
aan ambtenaren va n het Veear tsenijkundig 
Staatstoezicht ; 

t elegrammen afkomstig van den Direct eur 
van het Staatsboschbeheer ; 

q. militaire t elegrammen , gewisseld in tijden 
va n oorlog, oorlogsgevaar en andere buitenge
wone omstandighbden , waaraa n op grond van 
d e bepalingen van het " Voorschrift hetreffende 
het verzenden van militaire t elegrammen en 
het voeren van militaire interlocale gesprekken
i n geval van oorlog, oorlogsgevaar · en ander e 
buitengewone omsta ndigheden" de rang van 
regeeringstelegram moet word en verleencl ; 

r . t elegrammen over dienstzaken van de 
Verzekeringsra den ; 

s. t elegrammen van de ij swaarnemers aan 
don Algem eenen diem;t van den Rijkswaterstaat 
te 's -Gravenhage, betreffende de stremming 
van de scheepvaart door het ij s, alsmed e tele
grammen van den Algemeenen dienst van de n 
Rijkswaterstaat te 's-Gravenhage to t versprei
ding van deze berichten ; 

t . indien bij d e aanbieding het verlangen tot 
behandeling al8 regeeringstelegrani wordt te kennen 
gegeven : 

t elegrammen, betreffende den ij stoest a nd en 
den ijsopruimingsdienst op de groote rivieren, 
gewisseld t usschen ambtenaren en beambten 
van den Rijkswaterstaat; 

u. t elegrammen . aan welke door den 'Minister 

'oijdelijk de rang van regeeringstelegram wordt 
toegekend ; 

v . antwoorden op regeeringstelegrammen. 
2. In het buit en landsche verkeer worden 

onder regeeringstelegrammen verstaan : · 
a . telegrammen van een Staatshoofd ; 
b. telegrammen van een Minist er, lid van 

een regeering ; 
c . t elegramm en van het hoofd van een 

kolonie, protectoraat, overzeesch gebied of een 
gebied ondei· souvereiniteit, a utoriteit of man
daat; 

cl. telegrammen van d e opperbevelhebber s 
der land- , zee- en luch tmachten ; 

e. telegra mmen van de diplomatieke of c0n 
sulaire ambten a·ren ; 

f. telegrammen van d en Secretaris-Generaal 
·.·an den Volken bond; 

alsmede ant woorden op regeeringst elegram
m en. 

3. Regeeringstelegrammen moeten voorzien 
zijn van het zegel of van den st empel van de 
autoriteit, welke deze VP,r~endt. Deze formali 
t eit wordt niet verei8cht, wanneer de echtheid 
van het telegram aan geen twijfel onderhevig is . 

4. Het r echt om een antwoord als regee
r ingstelegram te verzenden wordt verkregen 
door de overlegging van het oorspronkelijke 
regeeringst elegram. 

5. T elegrammen van consulaire ambtenaren, 
die handel drij ven , worden slechts als regee
ringstelegramm en beschouwd , indien ze aan offi
cieele personen Z\jn gerich t en over dienstza ken 
handelen. 

6. Bij wijze van uitzondering genieten tele
grammen betreffende de toepassing van ar
tikelen 15 en 16 van het pac t van d en Volken
bond, die in geval van oorlogsgevaar worden 
gewisseld t usschen den voorzitter van d en 
Volken bondsraad of den secret aris-generaal 
eenerzij ds en een minister, lid va n een R egee
ring, een lid van den Volkenbondsraad of een 
lid van een zending, door den R aad uitgezonden, 
anderzijds, voorrang boven die, welke aan R e
geeringst elegrammen m et voorrang wordt toe
gekend. Die t elegrammen dragen in de inleiding 
de aanduiding "S. P riorité Nat ions" (S Voorrang 
Volkenbond), ei, de afzender moet boven het 
adres "P riorité Na tions" (Voorrang Volken
bond) schr ijven, welke aanwijzing voor twee 
woorden wordt geteld. Zij worden alleen aan
genomen indien zij zijn voorzien van d e per
soonlijke machtiging va n een der bovenge
noemde a utoriteiten. 

7. De afzender van een R egeeringstelegram 
ka n afzien van den b1j artikel 34 van dit regle
ment vastgestelden voorrang bij de oversei
ning; in dit geval moet op d e minuut van het 
t elegram door den afzender de aanwijzing 
,,zonder voorrang" worden gest eld; dat tele
gram wordt, wat de volgorde va n overseining 
betreft, als een gewoon particulier t elegram be
handeld. 

8 . R egeeringst elegrammen in overeengeko
m en t aal zijn tegen het verlaagde tarief toe
gelaten, met behoud van het genot van voor
rang bij de overseining . 

B etaalde nota's . 
Art. 63. 1. De afzender en de geadresseerde 

van elk t elegram, dat r eeds overgeseind is, of 
waarvan de overseining nog aan den gang is, 
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of d e gemachtigde van een hunner, ku nnen ge
durende den minimum-termijn voor bewaring 
van t elegrambescheiden (art. 66), langs tele
grafischen weg inlich tingen doen vragen of aan
wijzingen geven omtrent dat telegram, na 
vooraf, indien noodig, hun hoedanigheid en hun 
identiteit t e hebben aangetoond. 

2. Zij moeten de volgende bedragen stort en: 
a" den pr ijs van het t elegram (tegen vol 

tarief ), dat de vraag bevat; 
b. indie n h iertoe a,.,nleiding i s (zie 7de li d 

hieronder) den prijs van een telegram (tegen vol 
tarief) voor het antwoord. 

3. Zij kunnen ook met het oog op een ver
betering, een telegram, dat zij verzonden of 
ontvangen hebben, geheel of gedeeltel ijk laten 
herhalen, hetzij door het kantoor van bestem
ming, of door dat van afzending, hetzij door 
een t usschengelegen kantoor. 

4. Deze telegrammen (vraag en antwoord) 
worden betaalde nota's genoemd. 

5. Geldt het een door den geadresseerde ge
vraagde herhaling, clan behoeft deze echter geen 
kosten t e betalen. 

6. Telegram mci\ t ot verbetering, aanvulling 
of intrekk ing en alle andere mecJ.e1ee!ingen, 
welk'èl h'ltrekking hebben op reeds overgeseinde 
telegrammen of op telegrammen, waarvan de 
<;>veraein ing nog aan den gang is, moeten, indien 
zij a!tn een kant,QQr z;jn gericht, uitsluitend tus
Bchen de kant::~~::. i:: (!e:::. -;-;:,r;n van betaalde 
nota's voor rekening van den afzender of van 
den gea:lresseerde worden gewisseld. 

ï. Nota's, die op verzoek van den geadres
se~de wo!"den verzon::!.en, om he!"ha!ing te ver
krijgen van een vermoedelijk onjuist overge
bra~ht t elegram, brengen steeds een telegra
fisch antwoord met zich, zonder dat het noodig 
is, · er do aan wij zing = RPx = aan toe te 
voegen. In a ndere gevallen, waarin een te legra
fisch antwoord wordt gevra!l.gd, moet deze 
aanwijzing wel worden gebrnikt en worden de 
kosten voo,· een antwoord van ze woorden ge
h even. 

8. I ndien de afzender verzoekt, dat het ant- 1 
woord per post zal worden verzonden, moet de 
nota in het binnenlandsche verkeer in plaats 
van = RPx = de a!l.mvijzing " Brief" en in het 1· 
verkeer met het buitenland de aanwijzing 
.,Lettre" dragen. Voor het antwoord wordt 
zoowel in het binnenlandsche verkeer als in 1 

dat met het buitenland, van den afzender een 
bedrag van 20 cent geheven. Indien de afzender 
wenscht, dat het antwoord als aangeteekende 
brief wordt gezonden, betaalt hij daarvoor een 
bedrag van 40 cent en ,vordt de nota van de 
betaalde dienstaanwijzing " Brief AGT" of 
,, Lettre R CM" voorzien. 

9. De verschi llende medcdeelingen omtrent 
reeds overgebrachte telegrammen, waarva n in , 
dit.artikel sprake is, kunnen per post, door tus
schenkomst van de kantoren van afzending en 
bestemming, worden verzonden. Zij worden, 
overeenkom st ig den wensch van den verzoeker, 
a.ls gewone of a ls aangeteekende brief op zijn 
1.o ten verzonden. De verzoeker moet tevens de 
ko ten van het antwoord per: post, indien hij 
dit antwoord verlangt, voldoen. 

10. De kosten van de betaalde nota's, in 
dit artike l bedoeld, worden terugbetaald over
eenkomstig het bepaalde bij artikel 64 van dit 
reglement. 

'l'erugbetalingen . 
Art. 64. 1. Benevens de terugbetalingen ge

noemd in de artikelen 32, 38, 46 en 49 van dit 
reglement, worden ter ugbetaald aan hen, d ie 
ze gestort he h ben : 
J . Op verzoek of naar aanleiding van een klacht 

betreffende de uitvoering van den dien8t : 
a. de volle kosten van elk t elegram, dat door 

toedoen van den t elegraafd ienst niet t er be
stemming i s gekomen ; 

b. de kosten van elk t elegram, dat t engevolge 
van verminking of verandering van den naam 
van het kantoor van afzending tijdens de over
seinig, zijn doel heeft gemist; 

c. (1) de volle kosten van e lk telegram, dat 
door de schuld van den telegraafdi enst later is 
aangekomen dan bij verzending per post moge
lijk zou zij n geweest en in alle gevallen, dat het 
eerst bij den geadresseerde is besteld na ver
loop van: 

1°. 8 uren, indien het een binnenlandsch 
telegram, betreft, alsook indien het een tele
gram bet.reft, gewisseld met een land, dat aan 
Nederland grenst of met een land van het 
E uropeesche verkeer, dat door een rechtstreek 
schen ,erkeersweg per draad met Nederland 
verbonden is; 

2°. 18 uren, indien het een tegen vol tn,rief 
aang-enQmen telegram betreft, dat mP.t een 
ander land is gewi seld, dat onder het Euro
peesche verkeer wordt gerangschikt, of met een 
land van het buiten-Europeesch;, verkeer, dat 
door een rech tstreekschen verkeersweg per 
draad met Nederland verbonden is; deze be
paling geldt ook voor telegrammen in over
eengekomen t aal en perstelegrammen; 

3°. 72 uren, indien het een uitgesteld tele
gmm, of een brieftelegram of een K erst- en 
Nieuwjaarstelegram in het buiten-Europeesche 
verkeer betreft. Voor brieftelegrammen wordt 
het tijdvak berekend van het tijdstip af, waa rop 
het brieftelegram normaal zou moeten zijn af
geleverd krachtens de bepP lingen van artikel 
60, 8ste lid . Voor Kerst- en Nieuwjaarstele
grammen worden do t ijdvakken berekend op 
de wijze als a!l.ngegeven in artike l 61, 14de Jid ; 

4°. 36 uren in alle andere gevallen ; 
(2) in de hierboven vermelde termijnen wor 

den niet medegetcld de sllliting duur van de 
kantoren, indien deze de oorzaak van de ver
traging is, de tijd, benoodigd voor de bezorging 
per bode en die, besteed voor de overbrenging 
van radiotelegramm en naar schepen op zee en 
luchtvaartuigen en de overbrenging over zee 
van kustseintelegrammen, alsmede de tijd, ge
durende welke deze t elegrammen op een land
station, aan boord van een mobiel station of 
op een kustseinpost hebben berust; 

(3) de hierboven sub 2 en 4 vermelde ter 
mijnen worden voor regeeringstelegrammen, 
waarvoor niet is afgezien van den bij a r t. 34 
van d it reglement vastgestelden voorrang bij 
de overseining, a lsmede voor dringende tele
grammen en betaalde nota's tot de helft ter ug
gebracht; 

d. de kosten van een of meer onovergeseinde 
woorden in een te legram, wanneer zij 1 gulden 
of meer bedragen, t enzij terugbetaling voor een 
gedeelte van den inhoud wordt toegestaan door 
toepassing van letter f of de fei l door middel 
van een betaalde nota is hersteld ; 
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e. de volle kosten van een telegram in ver
staanbare taal, indien door weglating van een 
of meer woorden de zin van het t elegram is ge
wijzigd of het telegram door deze fout onbe
grÏ·,-pelijk is geworden ; 

. de kosten van elk gedeelte van den inhoud 
van een telegram in geheim schrift met colla
tionneering, of van een telegram in verstaan
bare taal, dat tengevolge van onjuiste over
b~enging of wegla~ing van woorden blijkbaar 
zun doel heeft ge=st, wanneer de kosten l gul
den of meer bedragen, tenzij de vergissingen of 
weglatingen per betaalde nota hersteld zijn ; 

g. de nevenkosten van een niet uitgevoerden 
bijzonderen dienst, alsmede de kosten voor de 
overbrenging va.n de betrekkelijke betaalde 
dienstaanw\izing ; 

h. de volle kosten van elke betaalde nota, 
per telegraaf of per post verzonden, waarvan 
de verzending n9odig was t engevolge van een 
d ienstfei l ; 

i. de kosten van den niet per t elegraaf door
loopen afstand, wanneer het telegram wegens 
storing van een telegrafischen weg, per post 
of op a ndere wijze naar zij ne bestemming is 
doorgezonden. De kosten, welke zijn uitgegeven 
voor de vervanging van den oorspronkelijken 
telegraafweg door eenig ander middel van ver
voer, worden echter in mindering gebracht van 
het bedrag, dat terugbetaald moet worden ; 

j . de volle kosten van el k telegram met ant
woord betaald, dat, tengevolge van een dienst
feil , welke de terugbetaling van de gestorte ant
woordkosten wettigt, klaarblijkel ij k zijn doel 
heeft gemist, a lsmede de volle kosten van elk 
vooruitbetaald antwoord, dat tengevo lge van 
een d ienstfeil, welke de terugbetaling van de 1 
kosten van het vraagtelegram wettigt, k laar 
bl(jkel(jk zijn doel heeft gemist; 

Ic. de vol le kosten van elk t elegram , dat op 
grond van de bepalingen van de artikelen 26 
en 27 van het Verdrag betrell;ende de verre
beriehtgevi ng in zijn loop is gestuit ; 

II. Ambtshalve: 

n. de landstations- en boordtaks, geheven i 
voor radiotelegrammen gericht aan een mobiel 
station, welke door het landstation niet naar 
het station van bestemm ing kunnen worden 
overgebracht. Wanneer het landstation het 
ra:l iotelegram met andere dan radio-elec tri sche 
verkeersmiddelen aan het mobiele station heeft 
doen toekomen, wordt de landstationstaks be
houden en wordt de boordtaks aan den afzender 
terugbetRald ; 

b. de volle kosten van elk telegram, dat door 
storing in zijn loop is gestu it en waarvan de 
afzonder op grond daarvan intrekk ing heeft 
gevraagd. 

2. Bij gedeeltel ijke terugbetaling der kosten 
van een meervoudig telegram word t het bedrag 
voor elk afschrift bepaald door het volle bedrag 
der kosten to deelen door het aantal adressen . 

3. In do onder a, h, c, d, e, f en i, sub I 
en b, sub II, van het l ste lid van di t artikel 
bedoelde gevallen bepaalt de terugbetaling zich 
alleen tot do t elegrammen zelf, welke niet ter 
bestemming zijn gekomen, of welke ingetrok
ken, vertraagd of verminkt zijn, met inbegrip 
van de nevenkosten der niet uitgevoerde bij
zondere behandelingen, doch n iet tot de tele
grammen, waarvan de verzending door de niet-

aflevering, de vertraging of verminking noodig 
is geworden, of daardoor nutteloos is geworden. 

4. Indien fei len, welke t en laste van den 
telegraafdienst komen, per betaalde nota zijn 
verbeterd, binnen de termijnen, welke yoort
vloeien uit de toepassing van het l ste lid sub I, 
letter c, en gerekend van den tijd van aanbieding 
van het oorspronkelijke telegram af, bepaalt 
de terugbetaling zich slechts tot de kosten van 
deze nota' s. Voor de t elegrammen, waarop deze 
nota's betrekking heb ben. is geen terugbetaling 
verschuldigd. 

5. Geen terugbetaling wordt toegestaan voor 
telegrammen ter verbetering, welke rechtstreeks 
t usschen den afzender on den geadresseerde 
zijn gewisseld, in plaats van a .1. s beta.P ldc nota. 
van kantoor tot kantoor (art. 63) te zijn ver
zonden. 

6. De Directeur-Generaal kan echter ook in 
andere gevallen dan de i n dit artikel genoemde, 
of in afwijking rnn de bepalingen van dit artikel, 
terugbetaling van telegramkosten toestaan, in
dien daartoe naar zij n oordeel aanleiding be
stllat. 

Aanvragen 01n tenlgbetaling. 

Art. 65. 1. E lke aanvraag om terugbetaling 
van kosten moet, op straffe van ongeldigheid, 
worden ingediend binnen een t ermijn van zes 
maanden, te rekenen van den dag van aanbie
ding va-n het telegram, behoudens het geval, 
genoemd in art . 46, 6de lid . 

2. Elke aanvraacr wordt bij het kantoor van 
afzending ingediend en moot vergezeld zijn van 
bewijsstukken, namel ijk : een schriftelijk e ver
kla ring van het kantoor van bestemming, of 
van den ge:i,dresseerde, indien het telegram is 
vertraagd of niet ter bestemm ing is gekomen : 
het aan den geadresseerde afgeleverde telegram, 
in geval van verminking of weglating. In geval 
van vertraging kan, in plaats van de verklaring, 
het aan den geadresseerde afgeleverde telegram 
worden overgelegd. indien hierui t de vertra
gi 11 g bl\jkt. 

3. De aanvraag kan ook dooi· den geadres
seerde bij het kantoor van be temming worden 
ingediend. 

4. Formulieren tot het doen van aanvragen 
om terugbetaling zijn bij de Rijkskantoren ver
krijgbaar. De stukken betreffende ·aanvrage om 
temgbetaling zijn vrij van zegel. Btj de indiening 
van een aanvraag wordt van den k lager geen 
recht geheven. 

5. H et recht op terugbetaling ver valt na 
zes maanden, te rekenen van de dagteekening 
van het schrijven, waarbij den afzender wordt 
bericht,, dat de terugbetali,lg toegestaan is. 

6. Indien de afzetlder niet woont in het land, 
waar h~ zij n telegram beeft aangeboden, kan 
hij zijn klacht doen indienen bij de administratie 
van afzending door t usscbenkomst van een 
a ndere admini stratie . · 

T ermijnen voor bewaring van bescheiden . 

Art. 66 . De minuten der telegrammen en 
de daarop betrekking hebbende bescheiden 
worden, totdat de vereffen ing van do daarop 
betrekking hebbende rekeningen heeft plaats 
gehad en in elk geval ten minste tien maanden, 
te r ekenen van de maand, welke volgt op die, 
waarin het telegram i s aangeboden, met alle 
noodige voorzorgen ter verzekering van de ge-
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heimhouding bewaard. r a verloop van dien tijd 
worden zij vernietigd. Voor radiotelegrammen 
wordt deze minimum-termijn op vijftien maan
den gesteld. 

l nzageverleening van telegrammen, verstrekking 
,,an afschrirten en fotografieën van telegrammen. 

1. Alleen aan den afzender of aan den ge
adresseerde, of wel aan den gemachtigde van 
een van beiden, kan, indien de identiteit van den 
aanvrager vaststaat, inzage worden gegeven 
van minuten of afschriften :van telegrammen. 
Zulks geschiedt kosteloos. 

2. Gedurende den mirümum-termijn voor 
de bewaring der bescheiden vastgesteld, hebben 
de afzender en de geadresseerde van een tele
gram, of hunne gemachtigden, mits zij de 
noodige aanwijzingen verstrekken om de tele
gra'llmen, waarop hunne verzoeken betrekking 
hebben, t e vinden, het recht, zich deugdelijk 
verklaarde afschriften of fotografi eën t e doen 
verstrekken : 

a.. van het aangeboden telegram ; 
b, van het afgeleverde t elegram, indien dat, 

of een afschrift daarvan, bewaard is. 
3. Voor elk overeenkomstig het. 2de lid van 

dit artikel verstrekt afschrift van een binnen
landsch t elegram wordt een vast recht geheven 
van 25 cent per telegram van niet meer dan 
50 woorden. Boven 50 woorden wordt dit recht 
met 25 cent verhoogd voor elke reeks of gedeelte 
eener reeks van 50 woorden . Het bedrag, dat 
voor een afschrift van een buitenlandsch tele
gram wordt geheven. bedraagt 75 cent, indien 
het telegram niet meer dan 100 woorden bevat. 
Boven 100 woorden wordt dit recht met 25 cent 
verhoogd voor elke reeks of gedeelte eener reeks 
van 50 woorden. 

4. De prijs van een fotografie, bedoeid in 
het 2de lid van dit a rti kei bedraagt f 2.50 per 
afdruk van elke verlangde fotogratische opname. 

5. Van de per t lefoon of rechtstreeks per 
telegraaf aangeboden t elegrammen wordt op 
verzoek, indien het tijdstip van de indiening 
van dit verzoek voldoet aan de daaromtrent 
door den Directeur-Generaal t e stellen eischen, 
kosteloos een afs~hrift uitgereikt. Van per tele
foon of r echtstreeks per telegraaf afgeleverde 
telegrammen wordt op verzoek van den ge
s.dresseerde het formulier, waarop het telegram 
is opgenomen, of, ter beoordeeling van den 
telegraafdienst, in de plaats daarvan een af
schrift, kosteloos ui tgereikt, 

Ingeval belanghebbende dadelijk e bezorging 
binnen den in artikel 40 bedoelden kring ver
langt, kunnen de kosten , die de Rijkstelegraaf
rli enst deswege, naar het oordeel van den Direc 
teur-Generaal, heeft, tot een door den Directeur
Generaal te bepalen bedrag, dat 10 cent voor 
dk geval niet mag overschrijden, in r ekening 
worden gebracht. Artikel 27, 4de lid , is t en deze 
van overeenkomstige toepassing. 

Wordt bestelling buiten dien kring verzocht, 
dan wordt het voor bezorging van telegrammen 
voor dezelfde bestemming geldende bodeloon 
geheven. 

Telegrafische ,nededeelingen omtrent langs radio 
fp /egrafischen weg van fchepen op zee ontvangen 

meldingen en noodseinen. 
Art, 68. H et Rijkskantoor te TJ muiden geeft 

,·an de langs radiotelegrafischen weg verkregen 

meldingen van schepen, en ontvangen nood
seinen, per t elegraaf bericht aan hen, die zich 
daartoe hebben aangemeld, tegen heffing van 
den geadresseerde van f 2.50 voor elke tiiding . 
benevens, naar omstandigheden, het tarief voor 
gewone of dringende telegrammen. 

V erdeeling van de telegramkosten tusschen het Rijk 
en bijzondere ondernemingen , 

Art. 69. 1. In het verkeer met kantoren van 
bijzondere ondernemingen worden de seinkosten 
der telegrammen aldus .verdeeld: 

a. van een binnenlandsch t elegram, dat de 
lijnen van één of meer bijzondere ondernemingen 
en die van het Rijk doorloopt: de bjjzondere 
onderneming of elk der ondernemingen en het 
Rijk een gelijk deel, met dien verstande, dat 
voor een t elegram, aangeboden aan een kan
toor van een bijzondere onderneming en be
stemd voor een Rijkskantoor, door die onder
neming van de verschuldigde seinkosten 15 cent 
aan het Rijk wordt uitgekeerd, terwij l het over
blijvende gedeelte der seinkosten gelijkelijk 
tusschen de bij de overbrenging van het tele
gram betrokken partiien wordt verdeeld; bij 
binnenlandsche brieftelegrammen blijft de uit
keering van 15 cent achterwege : 

b. van een verzonden of ontvangen buitn1-
la ndsch telegram ontvangt de bijzondere onder
neming een bedrag, gel\jkstaande aan haar 
aandeel in een binnenlandsch telegram van ge
lijk woordental en gel \j ken rang, waarbii de 
uitkeering van 15 cent, bedoeld sub a, buiten 
beschouwing bl ij ft. Indien geen binnenlam!;che 
telegrammen van gel ;jken rang bestaan , ge
schiedt de verdeeling alsof het een telegram 
tegen vol tarief betrof. 

2. De nevenkosten worden in hun geheel, 
hetzij ten bate van het Rijk, hetzij ten bate 
van de b\jzondere onderneming(en) gebracht, 
met dien verstande, dat voor telegrammen met 
de betaalde dienstaanwijzing = TC = het aan
deel der seinkosten van het Rijk of de bijzondere 
onderneming(en) met de helft verhoogd wordt. 
Betaalde nota's blijven buiten aanmerking, 

3. Als vergoeding van of aan het Rijk wegens 
telegramkosten in het verkeer met eene bij
zondere onderneming kan ook worden vastge
steld een tusschen het Ri_jk en de onderneming 
overeen te komen jaarliiksch bedrag, 

4. Het bepaalde in dit artikel is niet van 
toepassing op de telegramkosten, verschuldigd 
voor de overbrenging tussch en radiotelegraaf
kantoren. 

R egeling bij vermindering zelf kosten. 

Art. 70. L Voor de gevallen , dat van den 
Rijkstelegraafdienst, volgens door den Direc
t eur-Generaal t e geven voorschriften, een zoo
danig gebruik wordt gemaakt, dat de zelf kosten 
van dien dienst met betrekking tot dat gebruik 
worden verminderd of wel de normale rentabi
liteit van het · gebezigde verkeersmiddel wordt 
overschreden, is de Directeur-Generaal, onder 
goedkeuring van den Minister en met inacht
neming van de bepalingen van het internatio
nale Telegraafreglement, bevoegd vast te ste.len, 
dat aan de gebruikers, op hetgeen door hen 
ingevolge de tarieven, krachtens het onder
havige of het internationale Telegraafreglement 
vastgesteld, is verschuldigd, een bedrag in 
mindering wordt gebracht, ten hoogste gelijk 
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aan het door den Directeur-Generaal berekende 
bedrag, waarmede de zelfkost en worden ver
minderd of evenredig aan de verhooging, welke 
naa r berekening van d en Directeur-Generaal 
de rentabiliteit in verhouding tot de normale 
ren tabiliteit ondergaat. 

2. D e zakel ijke inhoud van regelingen, als 
in het l st e lid bedoeld, wordt zoo spoedig moge
lijk door den Direct eur-Generaal in de Staats
conrant beke nd gemaakt. 

Regelingen op proef. 
Art. 71. Nieuwe diensten van de Rijkstcle

graaf of wij zigingen van reed s bestaande dien 
sten kunnen, indien de belangen der gebruiker s 
of van den dienst dit wenschelijk maken, bij 
wijze van proef worden ingevoerd. De Directeur
Generaal t reft, onder goedkeuring van den 
Minister, voor den tijd dat deze proef duurt, 
d e terzake noodige regelingen, welke niet eerder 
in werking treden dan na publicatie in de 
Staatscourant. 

Afwijking van hel reglement. 
Art. 72. Aan den Minister wordt, voor zoo

veel noodig, machtiging verleend, om in geval 
van oorlog, oorlogsgevaar of andere buitenge
wone omstandigheden tijdelijke afwijkingen t e 
gelasten van h et reglement voor den dienst der 
R ijkstelegraaf. 

Titel van het reglement. 
Art. 73. Dit reglement, zooals het bij nadere 

Koninklijke besluiten mocht worden gewijzigd, 
kan worden aangehaald onder den titel van 
,,Rijkstelegraafreglement 1934" . 

Behoort bij Koninklijk besluit van 21 D e
cem her 1933 ( Staatsblad n°. 709). 

Mij bekend, 
De il[inister van Binnenlandsche Zaken, 

J. A. d e W i Id e. 

s. 710. 

22 December 1933. WET, houdende bestend i
ging voor het jaar 1934 van de t ijdelijke 
opcenten op de invoerrechten in Neder
landsch-Indië. 

Wij WILHELMINA, enz. doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het tot versterking der geldm idde len van 
.Yederlandsch-l ndië wenschelijk is de tijde lijke 
heffing van opcenten op de invoerrechten a l
daar voor het jaar 1934 te bestendigen ; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. Gedurende het jaar 1934 worden in 

het geheele tolgebied van Nederlandsch- l ndië 
vij ft ig opcenten geheven op de invoerrechten, 
vermeld in het tar ief, behoorende bij artikel 1 
van den bij Ons beslui t van 18 Augustus 1924 
(Nede 1'landsch Staatsblad N°. 421, I ndisch 
Staatsblad N°. 487) bekend gemaa kten ge l
denden tekst der Indische Tariefwet, zooa ls 
dat ta ri ef sedert gewijzigd en aangevuld is, 
laatste lijk bij de wet van 6 April 1933 (Neiu,·
landsch Staatsblad N°. 158, I ndisch Staatsblad 
N °. 255) · behoudens dat: 

a. van' de heff ing van opcenten zijn i.iitge
zonderd de invoerrech ten , wel ke worden ge
heven van goederen, belast volgens een der 
posten 22, 23, 26 , 34, 102, 103 of 104 van dat 
tarief, met dien ve rstande, dat wel aan de 

heffing van vij ftig opcenten wordt onderwor
pen het recht van f 30 per hl voor reuk-, haa r-. 
mond-, toilet- en dergelijke wate rs, geheven 
volgens genoemden post 26; 

b . twintig opcenten worden geheven op het 
invoerrecht, geheven van de geb leekte en on
gebleekte - doch niet bontgeweven, geverfde 
of gedrukte - katoenen stoffen (e llegoederen ), 
bel ast vo lgens post 59 va n dat ta.rief. 

2. Deze wet treedt, met afwijking van het 
bepaalde in artikel 16 der Indische Compta
biliteitswet (Nede·rlandsch Staatsblcul 1925, 
N°. 328; Indisch Staatsblctd 1925, N°. 448 ), 
in werking met ingang van 1 J anuari 1934. 

Lasten en bevelen , enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 22sten De

cember 1933. 

s. 711. 

WILHELMINA. 
De Minister rein Staat. 
Ministei· van Koloniën. 

H. Co I ij n. 
(Uitr,ey. 30 December 1933. ) 

22 Decein.ber 1933. WET, houdende t ijdelij ke 
staking van de jaar lijksche uitkeer ingen 
ten laste van de Indische geldmiddelen 
aan de bij de wet van 25 Juli 1918 (Ne
derlandsch Staatsblad n°. 480; Indisch 
Staatsblad n°. 846) opgerichte pensioen
fondsen voor Europeesche en lnlandsche 
burgerlijke en militaire landsdienaren i11 
N ederlandsch-lndië. 

Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is de bij de wet van 25 
Jul i 1918 (Nederlandsch Staatsblad n°. 480: 
Indisch Staatsblad n°. 846), houdende oprich
t ing van pensioenfondsen voor Europeesche en 
Inlandsche burgerl ijke en mili ta ire landsd ie
naren, voorgeschreven jaarlijksche uitkeerin
gen aan die fondsen ten I aste der Indische 
ge ldm iddelen tijdel ijk te staken; 

Zoo is het, dat Wij , den R aad va n State, enz. 
Art. 1. De in lid 1 van art ike l 3 der wet 

van 25 Juli 1918 (Nederlandse!, Staatsblad 
n° . 480; I ndisch Staatsblacl n°. 846) bedoelde 
jaarlijksche bijdragen ten laste der Indische 
geldmiddelen a.an de bij die wet opgerichte 
pensioenfondsen voor Europeesche en Inland
sche burgerl ij ke en militaire landsdienaren, 
daaronder begrepen de in I id 2 onder b van 
artikel 1 dier wet, zooals dit I id werd gewij 
zigd bij artikel 3 van de wet van 31 Mei 1929 
(Nederlandsch Sta.a,tsblad n°. 296; I ndisch 
Staatsblad n°. 323), bedoelde - van de be
zo ldi gingen en andere inkomsten der deelge
nooten in de fondsen voor hunne pens ioenen 
ingehouden - bijdragen, zul Jen over de jaren 
1933 en 1934 niet aan d ie fondsen worden 
uitgekeerd. 

2. Deze wet wordt geacht in werking te 
zijn getreden met ingang van 1 J anua ri 1933. 

L asten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Grnvenh age, den 22sten De

cember 1933. 
WILHELMINA. 

De Min·iste,· va11 Staat: 
Ministe,· van K oloniën. 

H. Co I ij n. 
( U itgey . 27 Decem ber 1933.) 
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s. 712. 

22 December 1933. WET, houdende buiten
werking-stelling van de wet van 30 Decem
ber 1905 (Nederlandsch Staatsblad n°. 
373; I ndisch Staatsblail, 1906, n°. 12), 
houdende o.m. vaststelling van de bij
drage aan hflt W eduwen- en W eezenfonds 
van burgerlijke ambtenaren in Neder
landsclt-lndië_ 

Wij WILHELM! IA, enz .... doen le wPte11: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is de we•. van 30 December 
1905 (Nederlandsch Staatsblad n°. 373; l n
disrh Staatsblad 1906. n°. 12), houdende o.m. 
vaststelling van de bijdrage aan het Weduwen
en WPezenfonds van burgerlijke ambtenaren in 
N eder landsch-Indië buiten werking te stell en; 

Zoo is het. dat Wij, den Raacl van State, enz. 
Art. 1. De wet van 30 December 1905 

(Nederlandsch Staat.,blad n°. 373; Indisch 
Staatsblad 1906, n°. 12), zooals zij luid t inge
volge de wet van 20 Juni 1913 (N ed erlandsch 
Staatsblad 11°. 284; Indisch Staatsblad n °. 
544) wordt buiten werking gesteld . 

2. Deze wet wordt geacht in werking te zijn 
getre<len met ingang van 1 Januari 1933. 

Lasten en bevelen, enz.; · 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 22sten De

cember 1933. 

s. 713. 

WILHELMINA. 
D e M inister van Staat, 
M inister van Koloniën, 

H. Col ij 11. 

(Uitgeg. 27 D ecember 1933.) 

22 D ece11ibe1· 1933. WET, houdencle voorzie
ning- in de behoefte aan kasgeld voor den 
Indischen dienst hier te lande gedurende 
het jaar 1934. 

Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat de wijze behoort geregeld te worden, 
waarop. in afwijking van artikel 23 der In
dische Comptabil iteitswet 1925 (Staatsblad n° . 
328) . voor het dienstjaar 1934 zal moeten 
worden voorzien in de behoefte aan kasgel d 
voor den Indischen dienst hier te lande; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Onze Minister van F inanc iën wordt 

bevoegd verklaard om bij het openen van kre
dieten aan Onzen M inister van Koloni ën ge
durende het jaar 1934 het bedrag der volgens 
artikel 26 van de Indische Comptabiliteitswet 
1925 (Staatsblad n°. 328) in 's Rijks scha tkist 
gestorte gel den te boven te gaan met een 
som van ten hoogste f 350,000,000. 

Onze Minister van Financiën zal in dat voor
schot aan de Indische kas mogen voorzien door 
uitgifte of beleening van bewijzen van vlotten
de schuld, met inachtneming van de daarom
trent bestaande en nog vast te steil en wette
lijke bepal ingen. 

2. Deze wet treedt in werking met ingang 
van 1 J anuar i 1934. 

Lasten en bevelen, enz.; 

Gegeven te 's-G ra venhage, den 22sten De
cember 1933. 

D e 

s. 714. 

WILHELMINA. 
D e Minister van Staat, 
M inister van Koloniën, 

H. Co lijn. 
.Ministe1· van l'inanciën, 0 u d. 

( Uitgeg. 29 D ecern b,er 1933.) 

• 
22 D ecernbe·r 1933. WET, houdende voorzie

ning in de behoefte aan kasgeld voor den 
Surinaamschen dienst hier te lande ge
durende de jaren 1934, 1935 en 1936. 

Wij WILHELM! IA, enz . ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het noodzakelijk is, om in afwijking van 
artikel 18 , tweede lid , der Surinaamsche
Comptabiliteitswet (Staat sblad 1910, n°. 315), 
een regeling te treffen nopens de wijze, waar
op zal worden voo1·zien in de behoefte aan 
kasgeld voor den Surinaamschen dienst hier 
te la nde gedurende de jaren 1934, 1935 en 
1936; 

Zoo is het, dat Wij , den R aad van State, enz. 
Art. 1. Onze Minister van Financiën wordt 

bevoegd verklaard om bij het openen van kre
dieten aan Onzen Minister van Koloni ën ge
durende de ja ren 1934, 1935 en 1936, in af
wijking van het bepaalde bij het 2de lid van 
a rtikel 18 der Surinaamsche Comptabil iteits
wet (Staatsblad 1910, n°. 315) , het tegoed 
van Suriname in 's R ijks schatkist te boven te
gaan met een som van f 16,000,000 en om in 
dat voorschot te voorzien door uitgifte of be
leening van bewijzen van vlottende schuld met 
inachtneming van de daaromtrent bestaande 
of nader vast te stellen wettelij ke bepalingen. 

2. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den l sten Januari 1934. 

Lasten en b!\velen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 22sten De

cember 1933. 

s. 715. 

WILHELMINA. 
De Minister van Staat, 
Afinister van K oloniën, 

H. Colij n. 
De Ministe,· van Financiën, 0 u cl. 

( Uitgeg. 29 D ecem. be,· 1933.) 

22 December 1933. WET tot steun aan nood
lijdende gemeenten. 

Bijl. Handel. 2• Kamer 1933/1934, n°. 166, 
1- 9. 

Handel . id . 1933/1934, bladz. 456-467, 
470-492. 

Bijl. Handel. Je Kamer 1933/1934, n°. 166, 
bladz. 1- 5. 

Handel . id. 1933/1934, bladz. 83-99. 

Wij WILHELMINA, enz ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het noodzakelijk is gebleken maatregelen 
vast te stellen tot het verleenen van steun aan 
noodl ijdende gemeenten als ook teneinde nood
lijdendheid van gemeenten zooveel mogelijk te
voorkomen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1 . Indien eene gemeente niet in staa t 
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is in de ko ten harer huishouding te voorzien, 
kan aan die gemeente tijdelij k een renteloos 
voorschot of wel eene bijdrage uit 's Rijk~ kas 
worden toegekend. 

De aanvraag daartoe wordt door den Geillcen
teraad bij Ons ingediend. 

2. Het bedrag van dit voorschot of van deze 
bijdrage wordt telkens na overleg met Gedepu
teerde Staten voor telè hoogste één jaar be
paald. 

3. Het voorschot of de bijdrage wordt slechts 
verleend, indien en voorzoover dat tot dekking 
va.n het tekort op de gewone uitgaven der ge
m eentebegrooting noodig is, nadat ten ge
noegen van Onze met de uitvoering van deze 
Wet belaste Ministers de gemeenteraad zich 
tegenover het Rijk za.l hebben verbonden de 
in het hesluit tot toekenning van het voorschot 
of de bijdrage na.der te omschrijven maatregelen 
te trcfi;en, teneinde de uitgaven zooveel mogelijk 
te verlagen en de inkomsten zooveel mogelijk 
te verhoogen . 

4. 1. In bijzondere gevallen ka.n aan eene 
gemeente, die ernstige bezwaren ondervindt in 
de financiering harer kasbehoeften, een rente
dragend voorschot of wel een garantie wegens 
door anderen te verleenen voorschotten worden 
verleend. 

2. Een voorschot of een garantie, als bedoeld 
in het eerste lid, wordt slechts verleend onder 
zoo<lanige voorwaarden, als door Onze met de 
uitvoering van deze wet belaste Ministers, het 
betrokken gemeentebestuur en het College van 
Gedeputeerde Sta.ten gehoord , worden va~t
gestelrl 

5. Ind.ien de begrooting eener gemeente naar 
het oordeel van Onze met de uitvoering van 
deze Wet belaste Ministers gegronde a.a.nleicJ ing 
geeft tot de verwachting, dat het evenwicht 
tusschen inkomsten en uitga.ven niet zal zijn 
te ha.udha.vcn, zullen Onze voornoemde Mi
nisters, teneinde de toepassing van de artikelen 
1 en 4 dezer wet zoovcel mogelijk te voorkomen, 
na het betrokken College van Gedeputeerde 
Staten te hebben gehoord, aan het gemeente
bestuur vóór de vaRt,stelling der begrooting 
mede<leelen, aan welke eischen na.ar hunne 
meening die begrooting behoort te voldoen. 

6. Indien de schuldenlast eener gemeente, 
na. aftrek van de schulden der rendabele ge
meentebedrijven, doch met inbegrip va.n de 
leeningen, waarvan de gemeente de betaling 
van rente en/of aflossing heeft gegarandeerd, 
zich volgens regelen, bij algemeenen maatregel 
van hestuur te stellen, te ongunstig verhoudt 
tot de dra.a.gkra.cht der gemeente, zullen Onze 
met de uitvoering dezer wet belaste Ministers, 
teneinde de toepassing van de artikelen 1 en 4 
dezer wet zooveel mogelijk te voorkomen, na 
het betrokken College van Gedeputeerde Staten 
te hebben gehoord, aan het gemeentebestuur 
vóór de vaststelling der begrooting mededeelen 
het maximum bedrag der uitgaven, dat naar 
hunne mecning in het begrootingsjaar ten laste 
van den kapitaaldienst ma.g worden gebracht. 

7. Indien de gemeenteraad de begrooting 
vaststelt zonder met de in de ar tikelen 5 en 6 
bedoelde mededeelingen rekening te houden en 
het College van Gedeputeerde Sta.ten de aldus 
vastgestelde begrooting goedkeurt, zal Onze 
Commissaris in de provincie Ons daarvan be
richt geven. 

8. De gemeente, a.a.n welke een renteloos 
voorschot of een bijdra~e wordt toegekend, als 
bedoeld in artikel 1, ot die een rentedragend 
voorschot of een gR.ra nti e ontvangt, als bedoeld 
in artikel 4, is verpl icht de daarbij gestelde 
voorwaarden na. te leven en dl' voorgeschreven 
maatregelen tot sta-nd te brengen. 

Overgan7sbepa Zing. 
9. Bij het in werking treden van deze wet 

vervalt de wet va.n 11 Februari 1932 (Staatsblad 
n°. 48). 

SlotbepalinJ. 
10. De artikelen dezer wet tre<len in werking 

op een door Ons nR.der te bepalen tijdstip.het
welk voor verschillende artikelen verschillend 
kan worden gesteld. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenha.ge, den 22~ten De

oember 1933. 
WILHELMINA. 

De Mini.•ter van Financiën, 0 ud. 
De Minister va.n Binnenlandsche Zflken, 

J. A. tl e W i I cl e. 
(Uitgeg. 2 Jan. 1934.) 

s. 716. 

22 December 1933. WET tot vermindering der 
uitkeering, bedoeld in artikel 3, onder b, der 
wet van 115 Jnli 1929 (8taatsblarl n°. 388) 
en wiiziging der wet van 18 Ma.art 1932 
(8taatshlr,d n°. 104). 

Bijl. Hand. 2c Kamer 1933/1934, n°. 176, 
1- 10. 

Handel. id. 1933/1934, bladz. 456--467, 
470-495. 

Bijl. Hand. l • Kamer 1933/34, n°. 176, bladz. 1. 
Handel. id. 1933/1934, bladz. 84-99. 
Wij WILHELMINA, enz . ... doen te weten: 
Alzoo Wjj in overweging genomen hebben, 

dat het - in afwachting van nader te trefi;en 
voorzieningen - met het oog op den toestand 
van 's Rijks financiën noodzakelijk is op de 
uitkeering, bedoeld in artikel 3, onder b, der 
wet van 15 Juli 1929 (Staatsblad n°. 388) ge
durende het jaar 1934/35 een korting toe te 
passen en dat het wenschelijk is de wet va.n 
18 Maart 1932 (Staatsblad n°. 104) te wijzigen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van Sta.te, enz. 
Art. 1 . 1. De uitkeerin", bedoeld in a.rt.ikel 

3, onder b, der wet van 15 Juli 1929 (8taatsblad 
n°. 388) wordt, behoudens het bepaalde in het 
tweede en het derde lid, voor elke daarvoor 
in aanmerking komende gemeente, gedurende 
het jaar 1934/35, verminderd op den vo.-t van 
de hieronder opgenomen schaal. 

7,ie voor deze schaa l blz. 897 bovenaan. 

2. Voor een gemeente, voor welke de uit
keering bedoeld in artikel 3, onder b, derwet 
van 15 Juli 1929 (Staatsblad n°. 38 ), als gevolg 
van het bepaalde in artikel 6 der evengemelde 
wet, op een lager bedrag is vastgesteld, dan 
waarop zij aanspraak zou hebben bij onver
zwakte toepassing van artikel 4 dier wet, wordt 
de in het eerste lid van dit artikel bedoelde ver
mindering berekend over de uitkeering, welke 
die gemeente bij onverzwakte toepassing van 
a rtikel 4 gedurende het jaar 1934/35 zou hebben 
genoten. 
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Schaa l bedoeld in artikel l, alinea 1. 

Indien de som van de volgens 
artikel 2 berekende belasting
opbrengsten voor de desbetref
fende gemeente, gerekend per 
inwoner, in procenten van de 
som rlier bedragen voor alle 
gemeenten des Rijks,gerekend 

per inwoner, bedraagt: 

30% 40% 
40% = 50% 
50% o! 60% 
60% "' 70% .... 
70% " 80% 'O 
80% = 90% 
90% Ï3 100% 

100% ..i::: 110% 
ll0% 0 120 % 0 
120% "' 130 % 
130% ..... 140% 

" 140% " 150% 
150 % s 160% 
160 % 0 170 % 
170% J 180% 
180 % 190% 
190% of meer 

wordt voor zoodanige 
gemeente de uit

keering, berloeld in 
artikel 3, onder b, 

der wet van 15 Juli 
l 929 (SUlatsblad No. 

388), verminderd 
met: 

1% 
2% 
3 % 
4% 
5 % 
6 % 
8 % 

10 % 
12 % 
14 % 
16 % 
18 % 
20 01, 
22 ó9 
24 6° 
26 6° 
28~ 

3. De in het vorig lid berekende verminde
ring wordt niet toegepast voorzoover het be
drag, dat de gemeente gedurende het jaar 
1934/35 zou hebben genoten bij onverzwakte 
toepassing van artikel 4 der wet van 15 Juli 1929 
(Staatsblad n°. 388), overtreft het bedrag, dat 
haar over dat jaar zou toekomen, zonder de 
vermindering, ingevolge deze wet. 

2. De som der belastingopbrengsten, in het 
vorig artikel bedoeld, wordt verkregen door 
samenstelling van de zuivere opbrengst van: 

a. honderd opcenten op de hoofdsom der 
gemeentefondsbelasting, bij rangschikking der 
gemeente in de eerste klasse ; 

b. vijftig opcenten op de hoofdsom der ver
mogensbelasting; 

c. tachtig opcenten op de hoofdsom der 
grondbelasting wegens gebouwde eigendom
men; 

d. twintig opcenten op de hoofdsom der 
grondbelasting wegens ongebouwde eigendom
men; 

e. de hoofdsom der personeele belasting vol
gens het tarief der wet op de Personeele belas
ting 1896, vermeerderd met honderd en vijftig 
opcenten, in de klasse(n), waarin de gemeente 
gerangschikt is ; 

J. vijf en zeventig procent van de hoofdsom 
der grondbelasting. 

3. In artikel I der wet van 18 Maart 1932 
(Staatsblad n°. 104) worden de navolgende wijzi
gingen aangebracht. 

. in het eerste lid wordt in plaats van "1932/33, 
1933/34 en 1934/35" gelezen: ,, 1932/33 en 
1933/34"; 

in het tweede lid wordt telkens in plaats van 
,,1932, 1933 en 1934" gelezen : ,,1932 en 1933". 

4. Bij a lgemeenen maatregel van bestuur 
worden voorschriften gegeven tot uitvoering 
van deze wet. 

Lasten en bevelen, enz. 

L. & S. 1933. 

Gegeven te 's-Gravenhage, den 22sten De
cember 1933. 

WILHELMINA. 
De Minister van Financiën, 0 u d. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
J. A. de W i Id e. 

(Uitgeg. 2 Jan. 1934.) 

s. 717. 

22 December 1933. WET tot heffing van op
centen op de gemeentefondsbelasting en 
de vermogensbelasting over het belasting
jaar 1934/'35. 

Bijl. Handel. 2• Kamer 1933/1934, n°. 168 
1-4. 

Handel. id . 1933/1934, bladz. 495. 
Bijl. Handel. l • Kamer 1933/1934, n°. 168, 

bladz. 1- 3. 
Handel. id. 1933/1934, bladz. 99- 100. 
Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat de toestand van ' s R ijks financiën ander
maal eene tijdelijke versterking van de inkom
sten van het gemeentefonds vordert; 

Zoo is het, dat V\Tij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Op de gemeentefondsbelasting en de 

vermogensbelasting over het belastingjaar , 
loopende van 1 Mei 1934 tot en met 30 April 
1935, worden de hierna omschreven opcenten 
geheven. 

De opbrengst van die opcenten wordt, be
houdens hetgeen in artikel 4 is bepaald, toege
voegd aan de inkomsten van het gemeentefonds. 

2. De opcenten op de gemeentefondsbelas
ting worden geheven : 

a. indien de belastbare som niet meer be
draagt dan f 30,000 ten getale van 30 ; 

b. indien de belastbare som meer bedraagt 
dan f 30,000, tot een getal geHjk aan het aantal 
volle duizendtallen guldens dat in de belast
bare som is begrepen, met dien verstande, dat 
het aantal opcenten niet stijgt boven 150. 

3. De opcenten op de vermogensbelasting 
worden geheven boven die, genoemd in artikel 
12, letter b, der wet van 15 Juli 1929 (Staatsblad 
n°. 388), ten getale van 30. 

4. Ten aanzien van de in artikel 2 bedoelde 
opcenten op de gemeentefondsbelasting vindt 
artikel 19 der wet van 15 Juli 1929 (Staatsblad 
n°. 388) overeenkomstige toepassing. 

Lasten en bevelen, enz . 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 22sten De

cember 1933. 

s. 718. 

WILHELMINA. 
De Minister van Financiën, 0 ud. 

( Uit,geg. 5 Jan. 1934.) 

22 Deoember 1933. BESLUIT tot vaststell ing 
van een bijzonder reglement van poli tie 
voor het kanaal Zutphen- Eru;chede dei· 
Twenthekanalen. 

Wij WI LHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Waterstaat van 29 November 1933, La. GG., 
Afdeeling Waterstaatsrecht ; 

Gelet op de wet van 28 Februari 1891 
(Staatsblad n°. 69) en op het Algemeen regle
ment van politie voor rivieren en R ijkskana
len ; 

57 



1933 22 DE CEM BER (S. 718-719) 898 

Den R aad van State gehoord {advies va 11 
12 December 1933, n°. 46); 

Gezien het nader 1·apport van Onzen voor
noemden Minister van 18 December 1933, La . 
E ., Afd eling Waterstaatsrecht; 

H ebben goedgevonden en ve rstaan: 
vast te stell en he t volgende 

llljzontler r eg·lement van 1iolltle voor het 
kanaal Zutphe11- Ens<'he1le !Ier 

'l.'wenthekanalen. 

Art. 1. Di t reglement is van toepassing op 
het kanaal Zutphen-Enschede der Twenthe
kanalen. 

Art. 2. 1. De grootste geoorloofde afme
tingen de r vaartuigen met inbegrip van den 
last zijn: 
lengte ............... ... .. .... ..................... 80 m 
breedte .... ........ .... . ..... ................ .... .. 9.50 m 
diepgang . .. . . . . . .. . . .. . . . . . . .. . . . .. . . . .. . . . . . .. . . 2.50 m 
hoogte boven den watersp iegel .. . .. . . . 5 m 

2. Voor het met den IJ sel gemeen li ggend 
kanaalpand bedraagt, in afwijking van het 
vorige lid , de grootste geoorloofde diepgang 
evenvee l m inder dan 2.50 m a ls de buiten
water tand aan de sluis bij Zutphen lager is 
dan 3.50 m + N .A .P. , de grootste geoorloof
de hoogte boven den wate, piegel evenveel 
minder dan 5 m als de buitenwaterstand aan 
de sluis bij Zutphen hooger is dan 6,50 m + 

. A.P .. 
3. De grootste geoorloofde afmetingen d 1· 

vlotten zijn : 

~~-~!tte ··.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.· ... ·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·. 12~ ~ 
diepgang ... ...... ... ... ........ ... .. ... . .... ... .. 1.50 m 

Art. 3. 1. Het maximum der snelheid, 
waarmede stoomvaartuigen zich · mogen bewe
gen, bedraagt per minuut: 
voor vaartuigen met een diepgang van 

2 m of meer . ... .. . .. . . ..... . ... . .. 150 m 
voor vaartuigen met een diepgang van 

minder dan 2 m en meer dan 1.25 m 175 m 
voor vaartuigen met een diepgang van 

1.25 m en minder ........ .. .. .......... ..... 200 m 
2. In afwij king van het vorige lid mag een 

vaartuig op het kanaalgedeelte tusschen de 
sluis bij Zutphen en het bij km 20,800 gelegen 
afiaatwerk van de B olksbeek zich bewegen 
met een snel hei d, welke een tiende grooter is 
dan het volgens lid 1 voor dit vaartuig va t
gestelde maximum . 

3. H et max imum der snelheid , waarmede 
vlotten vervoerd mogen worden, bedraagt 75 m 
per minuut. 

Art. 4. Bij het stilliggen vóór een aanleg
plaats mogen schroeven niet in beweging zijn. 
De sch1·oeven mogen bij het aan leggen of het 
verlaten van aanlegplaatsen slechts lang-wam 
draai n, zoolang zij zich op minder dan 6 m 
van den wat rkant bevinden . 

Art. 5. Ingeval het tot waterbesparing noo
dig is de s huttingen te beperken of nader te 
regelen, zullen de daartoe noodige voorschri f
ten door aanplakking aan de sluizen bekend
gemaakt worden. 

Art. 6. Met aanvulling in zooverre van 
artikel 36 van het Algemeen reglement van 
poli t ie voor rivieren en Rijkskana len moeten 
vlotten de nachts in de zwaaiplaatsen van 
het kanaal worden gemeerd. 

Art. 7. Het grootste aantal vaartuigen, dat 
gelijktijdig door een sleepboot mag worden 
gesleept, bednagt twaalf, waarbij vaartuigen 
van meer dan 250 ton laadvermogen voor twee 
vaartuigen gerekend worden. 

Art. 8. H et is verboden te jagen langs de 
oevers, welke zijn aangeduid door borden met 
op chr ift " Verboden langs deze zijde te jagen". 

Art. 9. Een zich in de schutkolk bevindend 
vaartuig of vlot mag een deur eener sluis 
zoolang zij niet geheel geopend is. niet dichte r 
naderen dan tot de verticale, witte tegelrijen 
in de schutkolkmuren; een zich buiten de 
sluis bevindend vaartuig of vlot mag die 
deur, zoolang zij niet geheel geopend is, niet 
dichter dan tot een afstand van 25 m naderen. 

Art. 10. Overtred ing van dit bijzonder regle
ment wordt, voorzoover daartegen niet bij de 
wet of bij het Algemeen reglement van politie 
voor rivieren en Rijkskanalen is voorzien, ge
straft met geldboete van ten hoogste honderd 
gulden. 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit beslu it, hetwelk in het 
Staatsblad geplaatst en in a fschrif t aan den 
Raad van State medegedeeld za l worden. 

's-Gravenhage, den 22sten December 1933. 
WILHELMINA. 

De M iniste,· van Wat e1'Staat, Ka I f f. 
{ Uitgeg. 5 J anuari 1934. ) 

s. 719 . 

22 December 1933. BE L IT tot vaststel
ling van de inrichting van den dienst van 
het Staatsvisschershavenbedrijf te IJmui
den. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Overwegende, dat het wen chelijk is den 

dienst van het Staatsvi schershavenbedrij f te 
JJ,nuiden af te zonderen van den Rijkswater
staatsd ienst en voor zijne inricht ing regelen 
te stel len; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 29 November 1933, La. N.N., 
D irectie van den Waterstaat; 

Den R aad van State gehoord (advies van 
12 December 1933, n° . 45); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 18 December 1933, La . 
Q., Directie van den \Vaterstaat; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met ingang van 1 Januari 1934 den dienst 

van het Staatsvis chershavenbeclrij f te /J,nui
d.en af te zonderen van den Rij kswaterstaats
d ienst ·en voor dien dienst de volgende be
pali ngen vast te ste ll en: 

Art. 1. De dienst van het Staatsv issche,·s
ha venbedrij f omvat : 

a. het beheer en de exploitatie van de tot 
het bedrijf behoorencle havens, gebouwen, ter
reinen, werken en inrichtingen; 

b. het verleenen van tusschenkomst bij den 
pub! ie ken verkoop van visch; 

c. in het algemeen alles, wat tot de belan
gen van het bedrijf behoort. 

2. 1. Onder de bevelen van Onzen Minister 
van W aterstaat is de leiding van den i11 
artikel 1 genoemden dien t opgedragen aan 
een Directeur. 

2. De Directeur wordt door Ons benoemd. 
geschorst en ontslagen. 
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3. Zijne instructie wordt door Onzen Mi
nister van \Vaterstaat vastgesteld. 

3. 1. De Directeur wordt bijgestaan door 
am btenaren in va ten of tijdelijken dien t en 
cioor personeel op arbeidscontract. 

2. Onze voornoemde Minister kan ambte
naren van den Rij kswaterstaatsdienst aan clen 
D irecteur toevoegen. 

4. 1. Werktijd , dienstkring en instructie 
van de in a ,·tikel 3 bedoelde personen worden 
met inachtneming van het bepaalde voo1· de 
ambtenaren in het Algemeen Rijksambtenaren
reglement en voor het personeel op arbeids
contract in het Arbeidsovereenkomstenbesl uit 
cloor den Directeur vastgesteld. 

2. Deze voorschriften behoeven de goeclkeu
ring van Onzen voornoemden Minister. 

5. 1. Benoem ing, schorsing en ontslag van 
de ambtenaren in Yasten en tijdel ijken dienst 
gesch iedt overeenkomstig het bepaalde in ar
tikel 5 van het Algemeen Rijksambtenaren
reglement. 

2. H et personeel op arbeidscontract wordt 
door den Dire teur aangesteld na daartoe ver
kregen machtiging van Onzen voornoemd n 
Min ister. 

6. 1. Tot het geven van advies met betrek
king tot het bedrijf wordt eene Commissje van 
Advies ingostelcl , bestaande uit ten minste 
zeven leden. 

2. De leden worden door Ons benoemd en 
ontslagen. 

3. Omtrent de keuze van een lid wordt 
met Onzen Minister van Financiën en van één 
lid mot Onzen Minister van Economische Za
ken overleg gepleegd. 

4. De benoeming gesch iedt voor vier jaren; 
de afgetreden leden zijn terstond weder be
noembaar. 

5. Door Ons wordt uit de leden een voor
zitter en een secretaris aangewezen. 

7. 1. Do Directem geeft aan de Comm issie 
de· ·door haar- verlangde inlich t ingen. 

2. Hij woont op verzoek v,,n den Voorzit
ter de vergador·ingen der Commiss ie bij. 

8. 1. De voorzitter en de secretaris vormen 
tezamen het Bureau der Commis ie, belast met 
de dagelijksche werkzaamheden. 

2. Stukken, van de Commissie uitgaande, 
worden door den ,·oorzitter en den secretaris 
onderteekend. 

9. 1. De Commissie zendt jaarlijks vóór 1 
::\1ei aan Onzen Minister van Waterstaat de 
begrooting harer uitgaven vcior het volgend 
dienstjaar, benevens met haar advies de door 
den Directeur aan haar in te zenden begroo
t ing van het bedrij f voor het ~•o lgend dienst
jaar. 

2. Ja ar lijk vÓÓI' 1 Juni doet de ornmi1,
s ie aan O11zen Minister van Waterstaat ver
slag van hare we,·kzaamheden in het afgeloo
pen kal enderjaar. 

3. Het verslag wordt medegedeeld aan 
Onze Ministers van Economische Zaken en 
van Financiën. 

10. De leden der Commissie ontvangen rnr
goeding voor reis- en ve1·bl ij fkosten volgens 
het R eisbe luit 1916, alsmede een door Onzen 
;\linister van Waterstaat met medewerking van 
Onzen Mini ter van Financiën vast te stellen 
vacatiegeld voor e lke vergadering, welke zij 
hebben bijgewoond, met dien verstande, dat 

geen vacatiegeld wordt genoten door in de 
Commissie zitting hebbende burgerlijke en 
militaire landsdienaren, tenzij hun benoeming 
haar oonaak niet vindt in het ambt, dat zij 
bekleeden. 

ll . De leden der Comm is ie zijn vel'pl icht 
tot geheirnhoudi11g van a l hetgeen zij in hun
ne hoedan ighe id vernemen, voorzooverro mede
deel ing daarvan niet bij of krachtens de wet 
is voorgesch1·even. 

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

's-Gravenhage, den 22sten December 1933. 
WILHELM! A. 

D e ,lfini.ster van Waterstaat, Ka I f f. 
( Uitge(/ . 29 Deccmbtr 1933.) 

s. 720. 

22 Decnnber 1933. BESLUIT tot nadere wij
ziging van de bepalingen omti-ont de me
t ing van zeeschepen . 

Op de voordracht van Onze Min isters van 
Financiën en van Waterstaat van 5 December 
1933, n°. 163, Afdeeling Invoerrechten en 
Accijnzen, en van 5 December 1933, La. CC, 
Afdeeling Vervoer- en Mijnwezen; 

Gezien Ons be luit van 10 November 1933 
(Staatsblad 11°. 586), tot overdracht van den 
dienst der scheepsmeting van het Departement 
van Financiën naar dat van Waterstaat; 

Overwegende, dat het wenschelijk is om, 
met het oog op een reorganisatie van den 
dienst der scheepsmeting, eenige nadere wij
zigingen aan te brengen in het laatstelijk bij 
Ons besluit van 5 October 1923 (Staatsblad 
n°. 472) gewijzigde Koninklijk besluit van 
21 Augustus 1875 ( taatsblad n°. 146) hou
dende regeling der meting van zeeschepen; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
12 December 1933, n°. 43); 

Gelet op het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 15 December 1933, n°. 
152, Afdeeling Invoerrechten en Accijnzen, en 
van 18 December 1933, La. K, Afdeeling Ver
voer- en Mijnwezen; 

H ebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. t. In het Koninklijk besluit van 21 
Augustus 1875 (Staatsblad n°. 146) , zooals dit 
luidt na Ons besluit van 5 October 1923 
(Staatsblad n°. 472), worden de volgende wij
zig ingen gebracht: 

1 °. In het voorlaatste lid van artikel 17 
wordt in plaats van "Minister van Financiën" 
gelezen: Minister van Waterstaat . 

2° . Het opschrift van het 3de Hoofdstuk 
wordt gelezen : 

Meting, he-nncting, meetbrieven. 

3°. Artikel 26 vervalt. 
4°. Artikel 27 wordt gelezen: 
Onze Mini ter van Waterstaat bepaalt de 

inrichting der werktuigen, waarmede gemeten 
wordt. 

5°. In artikel 28 worden de woorden "Mi
nister van Financiën" vervangen door: Mi
nister van V17aterstaat. 

De laatste volz in van dat artikel wordt ge-
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lezen: In bijzondere gevallen kan een af
schrift van den meetbrief en van den dupl i
caat-meetbrief worden u itgereikt. 

6°. In het eerste li d van artikel 29 worden 
do woorden "scheepsmeter der plaats, waar 
het sch ip ligt" vervangen door: ambtenaar 
van den scheepsmetingsdienst, die belast is 
met de leiding van het district, waar het 
schip zich bevindt. 

7°. In het eerste li d van artikel 31 worden 
de woorden "scheepsmeter voor de plaats waar 
het sch ip ligt" vervangen door: ambtenaar 
van den scheepsmetingsdicnst, die belast is 
met de leiding van het di strict, waar het schip 
zich b evindt. 

8°. Artikel 32 wordt gelezen: 
Belanghebbenden zijn verplicht aan de 

ambtenaren van den scheepsmetingsdienst de 
noodige teekeningen te leveren en voorts de 
middelen en de hulp te verschaffen, noodig 
om op eene veilige wijze aan en van boord 
te komen en a lle plaatsen in het schip te 
kunnen bereiken, waar zij afmetingen hebb~o 
te nemen; hun alle gevorderde in] ichti_ngen 
en toegang tot elk gedee lte van het sch, p te 
geven, en op hunne aanwijzing alle losse _v~or
wprpen te doen verplaatsen, die de Juiste 
meting, naar den volgens art. 4 toepasselijken 
regel, kunnen belemmeren . 

9°. Artikel 33 wordt ge lezen: 
De inhoud van schepen, in kubieke meters 

en in registertonnen van 2.83 kubieke meter, 
en het nommer van den meetbrief worden in
gebeiteld of ingebrand in een der grnote luik
balken en waar die niet zijn, op eene andere 
daarto; geschikte plaats van het schip, te be
palen door den ambtenaar van den scheeps
metingsdienst. 

De belanghebbende is verplicht, de in het 
eerste lid bedoelde merken op aanwijzing van 
bovengenoemden ambtenaar aan te brengen en 
zorg te dragen, dat zij in stand blijven en zoo 
nood ig vernieuwd worden. 

10°. Het laatste lid van artikel 34 wordt 
gelezen: . . 

De belanghebbende is verplicht ?.e . m het 
eerste lid bedoelde merken op aanw11zmg van 
den ambtenaar van den scheepsmetingsdienst 
aan te brengen en zorg te dragen, dat zij in 
stand blijven en zoo noodig vernieuwd worden. 

11 °. In artikel 35 wordt in plaats van 
,.reiskosten, berekend volgens Ons besluit van 
den 15den December 1849 (Staatsblad n°. 
62)" gelezen : reis- en verblijfkosten, berekend 
volgens het Reisbesluit 1916. 

12°. In artikel 36 wordt in plaats van 
.. ~1inister van Financiën" ge lezen: Mini ter 
van Waterstaat. 

2. Di t besluit treerlt in werking met ingang 
va;1 1 J anuari 1934. 

Onze Ministers van Financiën en van Wa
terstaat zijn belast met de uitvoering van dit 
besluit hetwelk in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan a fschrift zal wot·den ge
zonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 22sten December 1933. 
WILHELMINA. 

De M inister van Financiën, 0 u d. 
De Minister van Waterstaat, Ka I f f. 

(Uitgeg. 29 Decernbe,· 1933.) 

s. 721. 

22 Decembc,• 1933. BESLUIT tot nadere wij . 
z1g1ng van de bepalingen omtrent de 
meting va11 binnenvaartuigen. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Financiën en van Waterstaat van 5 December 
1933, 11°. 163, Afdeeli ng Invoerrechten en A c
cij nzen, en van 5 December 1933, La. CC Af-
deel ing Vervoer- en Mijnwezen; ' 

Gezien Ons besluit van 10 November 1933 
(StcW,tsblad n°. 586), tot overdracht van den 
d ienst der scheepsmeting van het Departement 
van Financiën naar dat van W aterstaat; 

Overwegende, dat het wenschelijk is om, met 
het oog op een reorga nisatie va n den dienst 
der scheepsmeting, eenige nadere wijzigingen 
aan te brengen in het bij Ons beslui t van 16 
Juli 1932 (Staatsblad n°. 355) ge,rijzigde 
Metingsbesluit Binnenvaartuigen 1927 (Staat,
blad n°. 200); 

Den Raad van State gehoord (advies van 12 
December 1933, n° . 43); 

Gelet op het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 15 December 1933, n° . 
152, Afdeeling Invoerrechten en Accijnzen, 
en van 18 December 1933, La. K, Afdeeling 
Vervoer- en !','.'.[ij nwezen; 

Hehben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. 1. In het Metingsbesluit Binnenvaar
tuigen 1927 (Staatsblad n°. 200), zooals di t 
luidt na Ons besluit van 16 Juli 1932 (Staats
blad n°. 355), worden de volgende wijzigingen 
gebracht: 

1°. Aan artikel 1 wordt, met vervanging 
van de punt aan het slot door een komma
punt, toegevoegd: 

onder ambtenaren, de ambtenaren van den 
scheepsmetingsdienst. 

2°. In het laatste lid van artikel 5 wordt 
voor "scheepsmeter" en voor "Minister van 
Financiën" onderscheidenlijk gelezen : amb
te naar en J',1:inister van Waterstaat. 

3°. De artikelen 7 en 8 verva llen. 
4°. In het eerste lid van artikel 9 wordt 

·voor "schi;epsmeter" gelezen: ambtenaar, be
last met de leiding. 

5°. In artikel 10 wordt het woord "scheeps
meter" telkens vervangen door: ambtenaar. 

6°. In het eerste lid van artikel 11 wordt 
voor "scheepsmeter'' en voor "Minister van 
Financiën" onderscheidenlijk gelezen: ambte
naar en Minister van Waterstaat. 

7°. In artikel 12 wordt voor "scheeps
meter" telkens gelezen: ambtenaar, belast 
met de leiding. 

De laatste volzin ,·an het tweede lid va11 
dit artikel vervalt. 

8°. In het laatste lid van artikel 13 wordt 
het woord "scheepsmeter" vervangen door: 
ambtenaar. 

9° . In het eerste lid van art ikel 14 worden 
de woorden "scheepsmeter in een ander dis
trict" vervangen door: Hoofdinspecteur voor 
de scheepsmeting. 

H et vierde lid van dit artikel wordt gelezen· 
De ambtenaar, die de hermeting verricht, 

geeft in dit geva l een nieuwen meetbrief af, 
d ie a lsdan geacht wordt in hetzelfde district 
te zij n opgemaakt als de eerste en waarin ui t 
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dezen de onderscheidingsteekenen en het vo lg
nummer, bedoeld bij art. 9, 2°., van het aan
hangsel, worden overgenomen. De ambtenaar, 
belast met de leiding van het district, waarin 
de hermeting plaats heeft, geeft van de uit
komst daarvan, onder bijvoeging van den 
eersten meetbrief, kennis aan zijn ambtgenoot 
van het district, waar de meting is verricht. 
Deze laatste stelt daarvan aanteekening in 
den ligger, bedoeld bij art. 22. 

Aan het laatste lid van dit artikel wordt, 
met vervanging van de punt aan het slot dool' 
een komma, toegevoegd: a lsmede de reis- en 
verblijfkosten van de ambtenaren overeen
komstig het Reisbeslui t 1916 en de reiskosten, 
wegens reizen in de laagste klasse der ge
bezigde vervoermiddelen, van den .werkman, 
die deze ambtenaren vergezelt tot het ver
r ichten van verschillende met de hermeting 
samenhangende werkzaamheden. 

10°. Het laatste lid van art ikel 15 wordt 
gelezen: , 

De ambtenaar, di e de nieuwe meting ver
richt, geeft deswege een nieuwen meetbrief af. 
De ambtenaar, bel ast met de leiding van het 
district, geeft voorts, voor zoover het een 
hier te lande gemeten vaartuig betreft, onder 
bijvoeging van den ouden meetbrief van de 
u itkomst der met ing kennis aan zijn ambtge
noot van het district, waarin de eerste me
ting is verricht, opdat deze daarvan aanteeke
ning stelt in den li gger, bedoeld bij a rt. 22. 

11 °. In den eersten volzin van artikel 17 
wordt het woord "sch eepsmeter" vervangen 
door: ambtenaar. 

De laatste volzin van dit artikel wordt ge
lezen: De ambtenaar, belast met de le iding 
van het district, geeft daarvan kennis aan zijn 
ambtgenoot van het district, waarin de meting 
is verricht, opdat deze daarvan aanteekening 
stelt in den ligger, bedoeld bij art. 22. 

12°. In het eerste I id van artikel 18 w01·d t 
in plaats van "den scheepsmeter" gelezen: 
een ambtenaar. 

In het tweede lid van dit artikel worden de 
woorden " De scheepsmeter" vervangen door: 
De ambtenaar, belast met de leiding van het 
district. 

13°. In het eerste I id van artikel 19 wor
den de woorden "scheepsmeter van het di s
trict, waar het vaartuig gemeten is" ve rvan
gen door: ambtenaar, belast met de leiding 
van het district, waarin het vaartuig in den 
ligger is ingeschreven. 

In datzelfde lid worden de woorden " Onzen 
Minister van Financiën" vervangen door: den 
Hoofdinspecteur voor de scheepsmeting. 

In het tweede lid van dit artikel wordt 
vo01· ,,Minister" gelezen : hoofdambtenaar. 

14°. In h et tweede lid van a rtikel 20 wor
den de woorden " den scheepsmeter" vervan
gen door: een ambtenaar. 

De laatste volz in van di t artikel vervalt. 
15°. In a rtikel 21 wordt voor "Onzen Mi-

11ister van Financiën" gelezen: den Inspecteur
Generaal voor de Scheepvaart. 

16°. In het eerste lid van a rtikel 22 ver
Yallen de woorden "door den scheepsmeter". 

Het tweede lid van dit artikel verval t . 
In het derde lid van dit artikel wordt in 

p laats van "Onzen Minister van Financiën" 
gelezen: den Inspecteur-Generaal voor de 
Scheepvaart. 

1 7°. Artikel 24 vervalt. 
2. Dit besluit treedt in werking met ingang 

van 1 J anuari 1934. 
Onze Ministers van Financiën en van W ci

terstaat zijn belast met de uitvoering van dit 
besluit, hetwelk in het Staatsblad za l worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 22sten December 1933. 
WILHELMINA. 

D e M inister v an Financiën , 0 ud. 
De Minis ter van Waterstaat, Ka I f f. 

( Uitgeg. 29 December 1933.) 

s. 722. 

27 December 1933. BESLUIT tot bepali11g 
van den aanvang van het in artikel 2 va n 
het Crisis-Vervoerbesluit 1933 bedoelde 
tijdvak ten aanzien van gerst en mais. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordrach t van Onzen Minister van 

Economische Za ken van den 21 December 
1933, N°. 17625, Directie van den L a ndbouw, 
Afdeel ing II; 

Gel et op de a rtikelen 2, 3 en 5 va n het 
Crisis-Vervoerbes lui t 1933; 

H ebben goedgevonden en ve rstaan : 
te bepalen: 
A rt. 1. Voor ge l'st en ma ïs vangt het t ijd 

vak, bedoeld in de artikelen 2, 3 en 5 van het 
Cris is-Vervoerbesluit 1933, aan met ingang 
van den dag van h et in we rking treden va.Il 
dat bes! uit. 

2. Di t beslui t treedt in werking met in
gang van den dag na dien van zijn afkondi 
g ing. 

Onze Ministe1· van E conom ische Zaken is 
bel ast met de uitvoer ing van dit bes lu it, het
welk in het Staatsblad za l worden gep laatst 
en in afschrift zal worden gezonden aan den 
Raad van State. 

's-Gravenhage, den 27sten December 1933. 
WILHELMINA. 

/Je Mini.ster van Economische Zaken, 
T. J. V e r s c h u u r . 

( U·itgeg . 29 Decem be,· 1933.) 

s. 723. 

27 December 1933. BESLUIT tot vaststelling 
van een a lgemeenen maatregel van bestuur, 
tot wijziging van het Koninklijk besluit van 
den 7den Augu stusl930(Staatsblad n°.3ó7). 
(Regeling van de uitkeering van door h et 
Rijk voor Gemeenten ingevorderde aan
deelen in de hoofdsom der grondbelasting 
en in de hoofdsom der gem eentefonds
belasting) . 

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

Financiën van 14 D ecember 1933, n°. ló6 (af. 
deelingen Generale Thesaurie, Comptabiliteit en 
Directe Belastingen) ; 

Gelet op h et tweede lid van artikel 4 van Ons 
besluit van 7 Augustus 1930 (Staatsblad n°. 3ó7) ; 

D e Rijkscommissie van advies voor d e ge
meentefinanciën gehoord (advies van 16 De
cember 1933, n°. A-1-ló,); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
19 December 1933, n°. óû,); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor-
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noemden Minister van 23 December 1933, 
n°. 118 (afdeelingen Generale Thesaurie, Comp
tabiliteit en Directe Belastingen) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te 
bepalen: 
Art. 1. De tabel, bedoeld in artikel 1 van 

Ons besluit van 7 Augustus 1930 (Sw.atsblad 
n°. 357), wordt nader vastgesteld als volgt: 

~1~1~1111111 ~ 

·- • U1 ~ • ~ t 
·c ;; · · B ...os ~ ..o ...o ce::,.., w .,, 8 E 
ê ~ ~ 7a ·- ·2 ~ So-[.s : ~ 
~~~~~..;..;~~özo 

...... 

In de laatste zinsnede, voorafgaande aan de 
tabel, vervalt het woord "vijftien". 

:?. In artikel 3 van Ons besluit van 7 Augus
tus 1930 (Staatsblad n°. 357) wordt in plaats 
van "twintigste maand" gelezen "eenentwin
tigste maand". 

3. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van 1 Januari 1934, met dien verstande, dat 
de in de artikelen l en 2 genoemde wijzigingen 
ook van toepassing zullen zijn op de uitkee
ringen betreffende het boekingstijdvak 1933/34. 

Onze Minister van Financiën is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State 
en aan de Rijkscommissie van advies voor de 
gemeentefinanciën 

's-Gravenhage, den 27sten December 1933. 
WILHELMINA. 

s. 724. 

De Minister van Financiën, 0 u tl. 
( Uitgeg. 29 De-c . 1933. l 

27 D,rember 1933. BESLUIT tot intrekking 
van een aantal bepal ingcn in verband met 
de wet van 1 November 1933 (Staatsblad 
n°. 562) tot nadere wijziging van de wet 
op de Regterlijke Organisatie en het Be
leid der Justitie, de wet van 5 Juli 1910 
(Staat.~blad n°. 181) , tot regeling van de 
samenstelling van den hoogen raad, de 
ge rechtshoven, de arrondissements-recht
banken en de kantongerechten en van de 
jaarwedden der rechterlijke ambtenaren 

alsmede van de klassen der rechtbanken 
en kantongerechten, de provisionele in
structie voor het hoog militair geregtshof , 
de regtspleging bij de landmagt, de regts
pleging bij de zeemagt, de Beroepswet en 
de Ambtenarenwet 1929. 

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

Justitie van 23 November 1933, 2• Afdeel ing 
A., no. 862; 

Overwegende, dat het, gelet op de wet van 
1 November 1933, Staat-sblad n°. 562, tot nadere 
wijziging van de wet op de Regterliike Organi
satie en het Beleid der Justitie, de wet van 
5 Juli 1910 (Staatsblad n°. 181), tot regeling van 
de samenstelling van den hoogen raad, d.e ge
rechtshoven, de arrondissements-rechtbanken 
en de kantongerechten en van de jaarwedden 
der rechterlijke . ambtenaren alsmede van de 
klassen der rechtbanken en kantongerechten, 
de provisionele instructie voor het hoog mili
tair geregtshof, de regt pleging bij de landmagt, 
de regtspleging bij de zeemagt, de Beroepswet 
en de Ambtenarenwet 1929, wenschclijk is eenige 
bij algemeenen maatregel van bestuur vastge-
stelde bepalingen in te trekken; · 

Den Raad van State gehoord (advies van 
12 December 1933, n° . 34j ; 

Gezien het nader rapport van Onzen Minister 
voornoemd van 21 December 1933, 2e Aidec
ling A. , n°. 836; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Met ingang van den dag waarop in 

werking treedt artikel II van de in hoofde dezes 
genoemde wet worden ingetrokken de tweede. 
derde en vierde afdeeling, alsmede de over
gangsbepalingen, van het Reglement n°. IV, 
op de organisatie en de dienst der Deurwaarders 
en verdere regt beilienden, vastgesteld b~i 
Koninklijk besluj t van 14 September 1838, 
Staatsblad u0 • 36, en sindsdien meermalen ge
wijzigd en aangevuld, benevens artikel 2 van 
Ons besluit van 3 Januari 1911, Staatsblad n°. 3. 

2. Met ingang van den dag waarop in wer
king treden de artikelen IV en V van de in 
hoofde dezes genoemde wet wordt ingetrokken 
Ons besluit van 15 eptember 1913, Staatsblad 
n°. 368, houdende vaststelling eener regeling 
van de aanstelling, de bezoldiging en den dienst 
van de beambten en beilienden t er griffie van 
het Hoog Militair Gerechtshof en ten parkette 
bij dat College, bii de Krijgsraden van de Land
macht, bij den Zeekrijgsraad binnen het Rijk 
in Europa, b\i deAuditeurs-Militair bij de Krijgs
raden van de Landmacht en bij den Fiskaal 
bij den Zeekrijgsraad binnen het Rijk in Europa, 
gelijk dit sedert is gewijz igd en aangevuld. 

3 . Met ingang van den dag waarop in wer
king treedt artikel VI van de in hoofde dezes 
genoemde wet worden ingetrokken de tweede, 
derde en vierde afdeeling van het vierde hoofd
stuk van Ons besluit van 26 Januari 1903. 
Staatsblad n°. 38, tot vaststelling van een al
gerncenen maatregel van bestuur, als bcdoe!d 
in de artikelen 41 en 76 der Beroepswet, gehJk 
dit sedert is gewijzigd en aangevuld, en wordt 
in plaats van de opschriften boven artikel 5ü 
van dat besluit gelezen: 

,,VIERDE HOOFDSTUK. 
Van de griffiers, substituut-griffe rs, plaatsver
vangende griffi.ers en beëedigde klerken ter griffie." 
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Onze Minister van Justitie is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelkinhetStaats
b/,ad, zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State 
en de Algemeene Rekenkamer. 

's-Gra.venhage, den 27sten December 1933. 
. WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, Van Scha ik. 
( Uitgeg. 29 .Dec. 1933.) 

s. 726. 

27 Det>cmbe,· 1933. BESLUIT tot bepaling 
van den dag van inwerkingtreding van de 
aetikelen I - VII van de wet van 1 Novem
ber 1933, Staatsblad n°. 562, tot nadere 
wijz.iging van de wet op de Regterlijke 
Organisatie en het Beleid der Justitie, de 
wet van 5 Juli 1910 (Staatsblad n°. 181), 
tot regeling van de samenstelling van den 
hoogen raad , de gerechtshoven, de arro 11-
dissements-rechtbanken en de kantonge
rechten en van de jaarwedden der rechter
lijke ambtenaren alsmede van de klassen 
der rechtbanken en kantongerechten, de 
provisioneele instructie voor het hoog mi
litair geregtshof, de regtspleging bij de 
landmagt, de regtspleging bij de zeemagt, 
de Beroepswet en de Ambtena renwet 1929. 

l nwcrkingt,·ewing 1 Januari 1934. 

s. 726. 

27 December 1933. BESLUIT tot wijziging en 
aanvulling van het Rijkstelefoonreglement 
1929. 

Wij WILHELMINA, enz . ; 
In aanmerking nemende, dat het wenschelijk 

i.s over te gaan tot wijziging en aanvulling van 
eenige bepalingen van het Rijkstelefoonregle
ment. 1929, vastgesteld bij Ons besluit van 
19 September 1929 (Staatsblad n°. 441) , ge
wijzigd en aangevuld bij Onze besluiten van 
18 Juli 1930 (Staatsblad n°. 286), 8 Februari 
1932 (Staatsblad n°. 42) en 7 Juli 1932 (Staats
blad n°. 333) ; 

Op de. voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 5 December 1933, 
n°. 10, Hoofdbestuur der Posterijen, Telegrafie 
en Telefonie ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
19 December 1933, n°. 45); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 23 December 1933, 
n°. 15, Hoofdbestuur der Posterijen, Telegrafi e 
en Teleforue: 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen voornoemd reglement t e wijzigen 

en aan t e vullen als volgt : 
Art. I. Artikel 4, lid 8, wordt gelezen : 
,,8 . . In bijzondere gevallen kan de Directeur

Generaal te zijner beoordeeling aansluitingen 
toestaan tegen betaling van een lager abonne
ment dan krachtens het bepaalde in dit artikel 
is verschuldigd of aan een geabonneerde ont
heffing verleenen van zijn verbintenis". 

Artikel 4, lid 12, wordt gelezen : 
" 12. Voor aansluiting aan netten met een 

abonnement, als bedoeld in lid 3 van f 30 of 
hdoger is als tegemoetkoming in de kosten van 
aansluiting bovendien verschuldigd voor een s 

een bedrag van f 25. Zijn evenwel in het aan 
te sluiten perceel de invoergeleidingen nog in 
goeden staat aanwezig , of doen zich omstan
digheden voor, welke naar het oordeel van den 
Directeur-Generaal tot afwijking van de in den 
vorigen zin vervatte bepaling aanleiding geven, 
dan hepaait hij tot welk bedrag de tegemoet
koming wordt verlaagd of dat zij niet ver
schuldigd is." 

Art . III. In artike, 8, lid 3, worden de woor
den "gedurende ten hoog~te vijf ja1·en" ver
vangen door: 

,,tot 1 J anuari" 1937". 
Art. II . In artikel 9, lid:{, wordt "drievoucl" 

gewijzigd in " tweevoud". · 
Art. IV. Het bepaalde in artikel 10, lid :l, 

4, 5 en 6 wordt vervangen door : 
3. Voor abonnementsgesprekken gelden de 

volgende tarieven : 
a. Tijdens de uren 8 tot 19, behalve in de 

drukste uren: de prijs van een niet-dringend 
interlocaal gesprek van denzelfden duur en 
over denzedden afstand ; 

b. tijdens de uren 19 tot 8 : de helft van den 
prijs van een met-dringend interlocaa, gesprek 
van clenzelfden duur en over denzelfden afstand; 

c. in de drukste uren bedoeld sub a : het 
dubbele van den prijs van een niet-dringend 
interlocaal gesprek van denzelfden duur en 
over denzelfden afstand . 

4. Het aanvullingsgesprek volgend op een 
abonnementsgesprek wordt per gesprekseen
heid van 3 minuten berekend, tegen het tarief 
geldend voor abonnementsgesprekken, gedu
rende de tariefsuren, waarin dit aanvullings
gesprek gevoerd wordt . 

5. Het maandbedrag van het abonnement 
wordt in het algemeen berekend op den grond
slag van dertig dagen ; het kan naar vijf en 
twintig dagen worden berekend, indien regel
matig éénmaal per week tusschen des nachts 
24 uur en den daarop volgenden nacht 24 uur 
de houder van het gebruik van zijn abonnement 
afziet. 

Lid 7, lid 8 en lid 9 van artikel ,O worden 
vernummerd in 6, 7 en 8. 
. In l,~d 6 nieuw (7 oud) wordt "14" gewijzigd 
1n "8 . 

Art. V. H et bepaalde in artikel 11 , lid 3, 
4 en fi wordt vervangen door : 

3. Voor het gebruik van een hu11rlijn is per 
iaar verschuldigd over afstanden van : 
niet m eer dan 10 km . . . . . . . f :l,000 
meer dan 35 km . . . . . . . . . f 16,000 

4 . Voor het gebruik van 
een uitrlij n is per jaar ver
schuldigd voor afstanden 
van: 

a. tijdens de uren 8 tot 19 
bij een gebruik per clair van : 

1 uur ........ . 
2 achtereenvolgende uren 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
of meer 

niet 
meer 
dan 

10 km 

meer 
dan 

35 km 

f 600 f 3,000 
" 1,100 " 5,5()0 
" 1,500 " 7,500 
" 1,860 " 9,300 
" 2,180 " 10,900 
" 2,460 " 12,300 
" 2,700 " 13,500 
" 2,900 " 14,500 
" 3,000 " 15,300 

" 3,000 " 16,000 
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b. tijdens de uren 19 tot 8 -, --
bij een gebruik per da.g van: 

l uur .... . .... 
" 

130 .. 640 
2 achtereenvolgende uren 190 960 
3 240 1,220 
4 2 0 1,400 
5 1110 1,560 
(l 340 1,700 
7 360 1,820 
8 380 1,920 
9 400 2,000 

10 " 
11 

410 
" 

2,060 
420 2,100 

12 425 1 :: 2,130 ]3 430 2, 150 ,. 

5. De vergoeding voor het gebruik van een 
hnur- of uurlijn over een afstand van meer dan 
10 doch n iet meer dan 35 km wordt voor elk 
geval afzonderlijk door den Directeur-Generaal 
b~pa.ald, met dien verstande, da.t de vergoeding 
met mmder dan f 3000 en niet meer da.n f 16,000 • 
bedraagt. 

6 .. Voor het if?._schakelen van een derde kan
toor in de huurlun worden door den Directeur 
Gene_raal afzon.derli,i ke voorwaarden en ver
goe~m gen vastgesteld. 

Lid 6 t /m 17 van artikel ll worden vernum 
mer~ in re_specti';_velijk 7 t /m 18. 

L,d 8 mcuw ( 1 oud) van artikel 11 wordt 
gelezen: 
"Indie_n bijzondere omstandighed en daartoe 

aanle1dmg geven kan de Directeur-Genera.al 
voor het gebruik va.n huur- en uurlijnen lagere 
bedragen vaststellen da.n hiervoor onder 3 en 4 
crenoemd '' 
" Art. VÎ. In artikel 12, lid 2, worden de 
woo~d~n ,._Interna.tiona.a.l Telegraafreglement" 
gew1Jz1gd rn : ,. Internationale Telefoonregle
ment". 

Art. VII. [n artikel 13 wordt na. het be 
paalde onder l, j, ingelascbt: 

k. niet dringende internationale particuliere 
g~s~rekken, voor zoover zij niet over g rensge
le1drngen worden afgewikkeld; 

en worden de letters k tot en met o veranderd 
in respectievelijk l tot en met p, terwiji n nieuw 
(m oud) wordt gelezen : 

n. niet-dringen_de internationa le particuliere 
gesprekken afgewikkeld over grensgeleidingen . 

Art. VIII. Artikel 22, lid 2, wordt vervangen 
door: 
. ,.2. De_ zakelijke inhoud van regelingen, a.l s 
rn het 1 ° lt~ bedoeld, wordt zoo spoedig mogelijk 
door den Directeur-Generaal in de Staatscourant 
bekend gemaakt. " 

Art. IX. Dit bes luit treed t in werking op 
1 J anuari 1934-. 

Onze Minister va11 Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk m het Staatsb/,ad zal worden geplaa t s t en 
waarvan afschrift zal worden gezonden a.an den 
Ra.ad van St.ate . 

' s-Gravcnhage, den 27sten December 19:~3. 

WILHELMINA. 
Dr J f inister m n B innenlatul8che Zaken , 

.J. A. d e W i I tl e . 
( Uitge,g. 29 Dec. 1933.) 

s. 727. 

27 Decem be1· 1933. BESLUIT tot bepaling 
va n den dag va n inwerkingtreding van 
de wet van 27 J ui i 1931 (, taats blad n°. 
320) tot her-,ien ing van den zevenden titel 
rnn het tweede boek van het Wetboek van 
Koophandel (schipbrnuk, enz .) en Yan de 
wet op de stra ndvonderij van 27 Juli 1931 
(Staatsblad 11 °. 321) . 

l nwcrkin gt1·rdin(! 1 1lp1·il 1934. 

s. 728. 

28 D ecember 1933. WET tot wijziging van 
he t der,lp h oofds tuk der Rijks be grooting 
voor het dienstjaar 1932. 

s. 729. 

28 December 1933. WET, houdende naturali 
sat ie va n J . A . Brüker en 20 anderen. 

\\' ij WILHELM! A enz. .. . doen Le weten : 
Alzoo Wij in overw~ging genomen hebben. 

dat e i· aa nl e iding is tot natura li atie va11 
Johanna Alwinr. Brüker en 20 anderen, die 
aan Ons het ve rzoek daa1-toe h bben gedaan. 
met overlegging - wat betre ft de in de ar
tikelen 2 en 3 genoemden voor zooveel doen
lijk - van de bewij stukken, bedoeld in ar
t ikel 3 der wet van 12 Decembe1· 1 92 (Staat ., 
blad N °. 268 ), op het ederl a nderschap en 
het ingezetenscha p, laatstelijk gewijzigd bij de 
wet va n 31 December· 1920 (, ta,a/.jb/ad N °. 
955) ; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van tate, enz. 
Art. 1. De hoeda nighe id va n ederlander 

wordt bij deze ve rl eend aan: 
1 °. J ohanna A lwi11, llrüker, geboren te 

( 'al ca,· ( P ruiun) den 29 December 1897, on
den vtJ zeres, wonende te Ubach fJv e,· lVo·rm., . 
provincie Lim burg ; 

2°. H e-in1·ich. Derkx , geboren te Walbec k 
( P,·ui•en) den 15 December 1899, lanrlbouwer. 
wonende te Walb eck ( P r uisen); 

3°. J osej 'Peldr1·, gebornn te Baligrod ( Po
t, n ) den 2 October 1897, koopman, wonende 
te A 111 st erda111 , p rov inc ie N oordliolland ; 

4°. P eter Christia11 J osej Ge1'ritsen. gebo
ren te E llen ( P ruisen) den 3 September 1888. 
me~sei a~~-, wonende te Ellen ( Pruisen) ; 

5 . l icto,· J oseph H u bert H cns ken.j, gebo-
1·en te H oven , gemeente N cuwc,-/,:. (P1'uisen ) 
den 6 September 1895, bouwkundig opzichter. 
wonende te Maast1'Ïc kt , pl'Ovincie Linibu,·g ; 

6°. W ilh.el,n H 1tppcr tz, geboren te Orobach
L aun nsberg ( Pruisen) den 7 1ovember 1899. 
1 and bouwer, wonende te Z wei/all b/Stolberq 
( Pnûsu~) ; · 

7°. B ertha J ohanna Janssen , weduwe van 
J ohannes Fredericus l!:ijkman, geboren te 
l( le-ef ( Pruisen) den 14 November 1889, zon
der be l'Oep, wonende te K elt en (P ruisen) · 

8°. Edgar Ttunze, geboren te Plauen (Sak
sen) den 30 Apl'il 1900, koopma n, wonende 
te G1·oningen , pl'Ovincie Groni11gen; 

9°. H el ene Lü,·sen, geboren te Mö1"Sen. ge
meente T wistringen ( Pruisen) den 24 Decem
bel' 1893, ondel'wijze res, wonende le Ubach 
over Wonn s, prov incie L imburg ; 

10°. Georg M ichael Münichsdo1-jer, ge bo
ren te Ott11ia1·ing ( B eieren) den 24 April 1894, 
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scheikundige, wonende te Amsterdcim, provin
c ie Noordholland; 

11°. Law·ent R eijne, geboren te B russel 
( B elgi ë) den 23 Mei 1874, we rktuigkundige, 
wonende te St. Jans-Molenbeek ( B elgië); 

12°. Maria Kathm-ina R ijnders, geboren te 
Bal.b erg-Labb eck (Pruisen) den 15 Februari 
1897, zonder be roep, wonende to l,abb eck 
( Pruisen); 

13°. A 'lllonius . Theodorus Sack, geboren te 
Jl otterita111 ( Zuidholland) den 28 Juli 1900, 
kantoorbediende, wonende te R otte1·da11,, pro
vincie Zuirlhollanil; 

14°. B enjamin El ie H em·i So,·ia, gebore n 
te Alexandrië (Egypte) den 20 September 
1899, handelsbedi ende, wonende te Alexandrië 
( Egypte); 

15°. Anna Cla,·a Mm·ia W a.sseube1·r1, ge bo
ren te Ruh-rort (P1"1tisen) den · 6 D ecember 
1886, bewaarschoolondenvijze re , wonende te 
U ba,ch 01JP1· W orms, provincie Limburg; 

16°. Th.eoclor H einrich W ennekei·s, geboren 
te Duisbu1·g ( P misen) den 12 Maart 1889, 
meesterknecht, wonende te K re feld ( P,·uisen); 

17°. E mil J ohannes Ch?·istian W ille1'S, ge
boren te D el,nenh.orst ( Oldenbu,·g) pen 2 
Maart 1891, schilder, wonende te Haarl em, 
pmvincie N oordh.ollanil. 

2. Met a fwijking van het bepaalde bij ar
tikel 3, vie rde lid , onder 3°. , der wet van 12 
December 1892 (Staat sbl-ad N°. 268) , op het 
N ederl a nderschap en het ingezetenschap, laat
stelij k gewij zigd bij de wet va n 31 December 
1920 (Staa.tsblad N°. 955), wordt bij deze de 
hoed a nighe id van Nederla nder verleend aan: 

1° . 1l lphons van B ee,·s, geboren te Grieth 
( Pruisen) den 29 J anuari 1911 , kantoorbe
diende, wonende te 's-Gravenh.age, prov incie 
Zuidhollarul; 

2°. Adolf H e,·man Gmuwinkel, gebore n te 
A insterda,n ( N oordholland) den 23 M aart 
1895, kopers) ager, wonende te Am sterdam, 
provincie N oordh.ollancl ; 

3°. .foh.ann 'Friedrich L ouis Sch.ultz, gebo
ren te R otl erdan, ( Zuidh.olland) den 27 Fe
bruari 1899 , banketbakker , wonende te R ot
lerda,n, prnvincie Zuidh.oll and. 

3. Met uitbreiding van het bepaalde bij a r
ti kel 6 der wet van 12 D ecember 1892 (Staats
blad N °. 268} , op het Nederlanderschap en 
het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de 
wet van 31 December 1920 (Staatsblad 0 

955) , wordt bij deze de hoeda ni gheid van N e
de rl ander verleend aan H ans Emil E rnst W-il 
!Prs, geboren te Oldenbttrg ( Oldenbtt1·g) den 
21 Mei 1912, zonder beroep, wonende te 
Vlisûngen, prnv incie Z eeland. 

4. D eze wet treedt in werking met ingang 
van den dag n-a di en harer a fkondiging. 

Lasten on bevele n, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 28sten De

cember l 933. 
WILHELMINA. 

De llf iniste,· van .Justitie, Van S c h a i k . 
(Uit geg. 9 J amw.,·i 1934.) 

s. 730. 

28 D ecemb er 1933. WET, houdende naturali 
sat ie van Th . E. A. Binder en 20 anderen. 

Wij WILHELMINA, enz. doen te weten: 
A lzoo Wij in overweging genomen hebben, 

<lat er aanl e id ing is tot natura l isat ie van 
'f'heodor Emil Adolf Binder en 20 anderen, 
die aan Ons het verzoe k daartoe hebben ge
daan , met ove r legging - wat betre ft de in 
art. 2 genoemde voor zooveel doenl ijk - van 
de bewij t ukke n, bedoe ld in artikel 3 de r wet 
va n 12 D ecembe r 1892 (Staatsblad N°. 268), 
op het Nederlanderschap e n het ingezeten
schap, laatstelij k gewijz igd bij de wet van 31 
D ecember 1920 (Stantsblad N °. 955); 

Zoo is het, dat Wij , de n R aad va n State, e nz . 
Art. 1. D e hoed an igheid van Tederl andei· 

wordt bij deze ver ) eend aan: 
1°. Theodo,· E1nil Adolf BindJer, geboren te 

Grnz ( Oostenrijk ) den 10 J uni 1909, tuinier , 
wonende te llhoon, prnvincie Z ttidh.ollancl; 

2°. P eter Mathias Bloemen, geboren te 
/ ,n1nerath. ( Pruisen) den 10 October 1899, 
we l'km a n, wone nde te B o1·sclum,ich. (P1·uisen); 

3°. P etronella W ·ilhel1nina Johanna Marin 
H iibe,·tina D eg m.ann, geboren te Gnive 
(Noordbrabant) den 25 Maart 1901 , onder
wijzeres , wonende te H eumen, prnvincie Gel
de,·land; 

4°. Wolf L eib '/,'nk.l.er, geboren te lüakatt 
( Pol en) de n 1 Januar i 1899, koopman, wone n
de te Rotte,·dam., prnvincie Zuiroh.olland; 

5°. 'f'h.eodo,· H encfriks, geboren te El,npt 
( Pruisen) den 3 J ui i 1891, fabrieksarbeider , 
wonende te B rü ggen (P,-uisen); 

6°. Robert K ah.n, geboren te E mbken (Prui
sen) den 19 Janua ri 1892, inkooper, wonende 
te 's-Gravenhag,,, pmv incie Z uidhollnnd; 

7°. H erma.1111 Kamph.uis , geboren te Schüt
to1'f (P -rui.un) de n 14 Maart 1892, arbeider , 
wonende te Sch.ütto1'f (P,·uisen); 

8°. H edwir1 K wufmnnn, geboren te Geldern 
(P ruisen) den 26 F ebl'uari 1885 , inkoopste r . 
wonende te 's-G ra·anhage, provinc ie Zuidhol
la,ul; 

9° . A n11a llfa,·ia JC,,ausen, weduwe van llfa 
rhws van Geenen, geboren te B enrath. (P rui
un) de n 18 October 1873, koopvrn11w, wonen
de te Oh.ligs ( P r11isc11J; 

10°. Th.eodo1· J ohcmn van L ent , geboren te 
Gelrlern (P ntisen) den 12 April 1901 , voer 
man, wonende te Ge/rlP1·n (P ruisen); 

11 °. A nna M aria H itbP1·tinc, L eus, geboren 
te Gladbach-Rh.eyclt ( Prniscn) den 4 F ebruari 
1889, hui shoudster, wononde te Haaren bij 
Aken ( Pruisen); 

12° . Ernest Alu.v.si-11., ilfaen!,a11I, geboren te 
./Jie1"vl iet ( Z rdanil) den 29 Novem be r 1907. 
onderwijze r , wonende te A mocntai (NnlR1· 
lmulsch-l ndië); 

13°. Hans P!til ipscn, geboren te Soncler
burg (destijds P rui.~en, thans D eneinarken) 
den 1 Se ptember 1895 , in betrekking bij eene 
landbouwonderneming, wonende te , oekowono 
( N ederlanrlsch -l ndië); 

14°. Curt A1·thu1· Paul Porzig, geboren te 
V ollmersh.ain (B eie,·e11) den 24 April 1872, 
bedi ende, wo ne nde te Nij111 rgcn, provincie 
G elde,·land; 

15°. J oh.anne.~ Geo rg Schne;de1·, geboren te 
Okak ( Lab1·ado1') den 16 Apr il 1889, kantoor
bediende, wonende te Z eist, provincie Ut,·ec!it; 

16°. H en1·i J ouph Silvertant, geboren te 
H enri-Chapelle ( B elgië) den 29 M .i i 1869, 
1 a nd bou wer , wo nende te D üren ( Pnásen); 

1 7°. Arthur '/<'ritz Ste-n,, geboren te Frank-
1 fm·t a/d Main (P ntisen) den 17 Aug ustus 1878 , 
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handelsagent, wonende te Amsle1·da111, provin
c ie ~·001vlholland; 

18°. Johanna 1'opp, geboren te Sa,uisouc-i, 
gemeente B eckum (Pruisrn) den 25 Januar i 
1912, onderwijzeres, wonende te H eer/en, pro
vincie Liniburg; 

19°. Gornelit'8 Vleeschlwuwer.s, geboren te 
Königshoven (Pruisen) den 17 Januari 1888 , 
mijnwerker, wonende te Morken ( Pruisen); 

20° . Anna Garolina Wessing, geboren te 
Gescher ( Prnisen) den 12 Februari 1890, on
derwijzeres, wonende te H elmond, provincie 
.V nnrdbrabant. 

2. Met uitbreiding van het bepaalde bij ar
tikel 6 der wet van 12 December 1892 (Staats
blad N°. 268), op het Nederlande rschap en 
het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij 
de wet van 31 December 1920 (Staatsblad N°. 
955), wordt bij deze de hoedanigheid van Ne
derlander verleend aan Jfaria J ohanna Po,·zig, 
geboren te W ei11·t, gemeente B1·euningen (Gel
derland) den 6 Juli 1912, onderwijzeres, wo
nende te Nijmegen, provincie Gelde,·land. 

3. Met afwij k ing van het bepaalde bij ar
tike l 6 der wet van 12 December 1892 (Staats
blad N°. 268), op het Nederlanderschap en 
het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij 
de wet van 31 December 1920 (Staatsblad N°. 
955), wordt bij deze de hoedanigheid van 
Nederlander onthouden aan Max H elwig 
11'.alm, geboren te Mannheim ( Baden) den 20 
April 1923, wonende te Keul en (P,,uisen). 

4. Deze wet treedt in werking met ingang 
Yan den dag na d ien harer afkondiging. 

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

cember 1933. 
WILHELMINA . 

D e Minist er van Justiti e, Van Scha i k. 
(Uitgeg. 9 Januari 1934.) 

s. 731. 

28 Decemb,er 1933. '\VET, houdende w1Jz1 -
g ing van het Wetboek van Koophandel en 
van de wet van 17 November 1933 (Staats
blad n°. 613) tot wijziging van het Wet
boek van koophandel , het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering, de Zegelwet 
1917, de Bankwet 1919, de Geldschieters
wet en de Wet van 25 Juli 1932 (Staats
blad 11°. 405) naar aanle iding van het 
Verdrng tot invoering van een eenvormige 
wet op chèques. 

B-ijl. Handel . '2de Kam er 1933/1934, n°. 260 , 
1- 4. 

H andel . id. 1933/1934, blz. 1096. 
Id. lst e Kamer 1933/1934, blz . 104. 

Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
A lzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat bij de inwerkingtreding van de Wet van 
25 .Juli 1932 (Staatsblad n°. 405) tot wijzi
g i11g van het W etboek van Koophandel , de 
Zegelwet rnn, de Grootboekwet, de Ban½; 
wet 1919 en de Geldschieterswet, naar aanlei
ding van het Verdrag tot invoering van een 
eenYorm ige wet op wisselbrieven en order
briefjes, de Eerste Afdeel ing van den Zeven
den Titel van het Eerste Boek van het Wet
boek van Koophandel behoort te vervallen en 

dat voorts eenige wijzigingen behooren te 
worden aangebracht in de Wèt van 17 No
vember 1933 (Staatsblad n° . 613) tot wijzi
ging van het Wetboek van Koophandel, het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de 
Zegelwet 1917, de Bankwet 1919, de Geld
schieterswet en de Wet van 25 Juli 1932 
(St aatsblad n°. 405) naar aanleiding van het 
Verdrag tot invoering va n een eenvormige wet 
op chèques; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. I. De Eerste Afdeeling van den Ze

venden Titel van het Eerste Boek van het 
Wetboek van Koophandel wordt ingetrokken. 

Art. II. 1°. Artikel I van de wet van 17 
November 1933 (Staatsblad n°. 613) tot wij 
ziging van het W etboek van Koophandel , het 
W etboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de 
Zegelwet 19!7, de Bankwet 1919, de Geld
schieterswet en de wet van 25 J uli 1932 
(Staatsblad n°. 405) naar aanle id ing van het 
Verdrag tot invoering van een eenvormige 
wet op chèques, ondergaat de navolgende wij
zigingen: 

a. In het derde lid van artikel 221 wordt 
het woord " dezen" vervangen door "deze" en 
in het vierde lid van artikel 221 wordt het 
woord "deze'' vervangen door "dezen" . 

b. In artikel 229j vervallen de woorden: 
,,noch daarmede gelijkgestelde dag" . 

c. In het eerste lid van artikel 229k wordt 
het woord: ,,regtsvorderingen" vervangen door 
,,regtsvordering". 

2°. Artikel III van voornoemde wet onder
gaat de navolgende wijzigingen: 

a. In n°. 8 wordt het woord " wordt" ver
vangen door "worden". 

b. In n°. 9 worden de woorden: ,,artt . 
227i- 227 k" vervangen door "229i-229k". 

Art. III. Artikel I van deze wet treedt in 
werking met ingang van 1 Januari 1934. Ar
tikel II van deze wet treedt in werking met 
ingang van den dag der inwerkingtreding 
van de wet van 17 November 1933 (Staats
blad n°. 613) voornoemd. 

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

cember 19;l3. 
WILHELMINA. 

De Ministe,· van Justitie, Van S c h ·a ik. 
(Uitgeg. 30 D ecember 1933.) 

s. 732. 

28 December 1933. vVET tot w1Jz1gmg van 
de begrooting van het Staatsmuntbedrijf 
voor het dienstjaar 1932. 

s. 733. 

28 Decemb er 1933. WET tot wijziging van 
het tweede hoofdstuk der Rijksbegrooting 
voor het di enstj aar 1932. 

s. 734. 

28 D ec,e,nber 1933. WET tot wijziging van 
het achtste hoofdstuk der Rijksbegrooting 
voor het dienstjaar 1932. 
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s. 735. 

28 December 1933. WET, houdende uitvoe
ring van artikel 37 der Landbouw-Crisis
wet 1933 ten aanzien van het bepaalde in 
het K oninklijk besluit van den 22 Sep
tember 1933 (Staatsblad n°. 480). 

Bijl . Handel . 2de Kamer 1933/1934, n°. 227, 
1- 4. 

Handel. id. 1933/1934, blz . 1066. 
Id. l ste Kamer 1933/1934, blz. 104. 
Wij WILHELMINA, enz . doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat artikel 37 der Landbouw-Crisiswet 1933 
Yoorschrij ft, dat onverwijld een voorstel van 
wet tot voorziening van het in Ons besluit van 
den 22 September 1933 (Staatsblad N°. 480) 
krachtens artikel 1, onder 5°, d, dier wet be
paalde aan de Tweede Kamer der Staten
Generaal behoort te worden gezonden ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
E enig artikel. 

Tot crisisproduct, als bedoeld in arti kel 1, 
onder 5°, van de Landbouw-Crisiswet 1933, 
" ·orden aangewezen de navolgende producten: 
sago, tapioca, arrowroot en alle andere soor
ten. zetmeel , verkregen op andere wijze dan 
uit granen of zaden. 

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

cember 1933. 
WILHELMINA. 

D e Ministe,· van Economische Za ken, 

s. 736. 

T. J. Vers c huur. 
(Uitgeg. 16 Januari 1934. ) 

28 Decem.b,er 1933. WET, houdende wijziging 
en aanvulling dei· wet van 15 December 
1917 (Staatsblad n°. 700) tot regel ing van 
het hooger landbouwonderwijs, laatstelijk 
gewijzigd bij de wet van 29 Juni 1925 
(Staatsblad 11°. 283) . 

Bijl. Handel . 2de Kam e,· 1933/1934, n°. 233, 
1- 7. 

Handel. id. 1933/1934, blz. 1066. 
Id. l st e Kamer 1933/1934, blz. 104. 
Wij WILHELMINA , enz. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

rla t het wenschelijk is eenige wijzigingen en 
aanvul! i ngen in de wet tot 1·egel ing van het 
!IOoger landbouwonderwijs aan te brengen ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. In de wet van 15 December 1917 

(Staatsblad N °. 700) tot regeling van het hoo
ger landbouwonderwijs, laatstelijk gewijzigd 
bij de wet van 29 Juni 1925 (Staatsblad N°. 
283), worden de volgende wijzigingen en aan
vull in.<sen aangebracht: 

I. ln het tweede lid van artikel 10 wordt 
na ·1iet woord " terreinen" ingevoegd " zoomede 
de betaling, in het zesde lid van artikel 27 
bedoeld". 

II. In artikel 27: 
a . wordt aan he t slot van het derde lid de 

punt vervangen door een komma en toege
,·oegd " behoudens het bepaalde in het zesde 
lid van dit artikel." ; 

b. vervalt in het vierde lid: ,,àf ter zake 
rnn het onderwijs der hoogleeraren en lectoren 

van Rijksuniversiteiten en -hoogescholen vier
maal het ingevolge lid 1 en 1bis verschuldigde 
bedrag heeft betaald,"; 

c. wordt in het vierde lid de komma na 
" vrijgesteld" vervangen door een punt en 
vervalt de rest van dit lid; 

d. wordt aan het slot van het aldus ver
korte vierde lid in plaats van "bij het eerste 
lid van dit artikel voorgeschreven" gelezen 
,,bij lid 1 en 1bis van dit artikel voorge
schre ven"; 

e. worden na het vierde I id twee nieuwe 
leden ingelascht, luidende: 

"5. Dezelfde vrij stelling wordt verleend 
aan hem, die aan eene andere Nederlandsche 
of Nededandsch-Indische universiteit of hooge
school , welke ter zake van het onderwijs der 
hoogleeraren en andere docenten een bedrag. 
ten minste gelijkstaande met dat, verschul
digd aan de Landbouwhoogeschool, vordert, 
tot de promotie is toegelaten, of voor het 
loopende studiejaar voor volledig onderwijs is 
ingeschreven, mits gelijk voorschrift met be
trekking tot de betaling van collegegeld door 
studenten van de Landbouwhoogeschool voor 
bedoelde instelling is vastgesteld. De vrijstel
ling wegens inschrijving elders voor volledig 
onderwijs geldt evenwel slechts dan, indien zij 
blijkt te zijn geschied ingevolge een werkelijk , 
later gewijzigd voornemen om aldaar te stu
deeren". 

"6. Voor onderwijsbenoodigdheden, welke 
aan studenten worden verstrekt, kan betaling 
worden gevorderd". 

III. Aan artikel 28 worden twee nieuwe 
leden toegevoegd, luidende: 

,,4 . Onze met de uitvoering van deze wet. 
belaste Minister is bevoegd voor een bepaal
den of voor onbepaalden tijd opdracht te 
geven, dat de inschrijving van hen, die niet 
de Nederlandsche nationaliteit of het Neder
landsche onderdaanschap bezitten, niet mag 
plaats v inden, hetzij voor alle, hetzij voor be
paalde lessen. Hij kan machtiging verleenen 
tot hunne inschrijving voor het volgen van 
de lessen ter verkrijging van diploma's voor 
bepaalde studierichtingen en tot inschrijving 
van bepaalde personen voor alle of voor be
paalde lessen in verband met de richting van 
hunne studie". 

"5 . Het bepaalde in het vierde lid is niet 
van toepassing op hen, die niet de Nederland
sche nationaliteit of het Nederlandsche onder
daanschap bezitten en vóór 1 April 1933 eens 
of meermalen aan een der Rijksuniversiteiten 
of -hoogescholen zijn ingeschreven geweest. 
Het is eveneens niet van toepassing op hen, 
die niet de Nederlandsche nationaliteit of 
het N ederlandsche onderdaanschap bezitten ep 
bij de inwerkingtreding van deze wet in het 
bezit zijn van de bevoegdheid om examens 
aan de Landbouwhoogeschool af te leggen. 
verworven op grond van een hier te I ande of 
in Nederlandsch-Indi ë met goed gevolg afge
legd examen." 

IV. Io artikel 50: 
a. vervalt het tweede lid· 
b. wordt het derde lid ' van dit artikel 

tweede lid ; 
c. wordt een nieuw derde lid toegevoegd, 

luidende : 
" 3. Onze met de uitvoering van deze wet 
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belaste Minister is bevoegd, in bijzondere ge
vallen, bij eerste herha ling van een examen 
na a fwijzing ontheffing te verleenen van de 
verplichting tot betaling van examengeld." 

V. H et derde lid van artikel 51 wordt 
tweede I id en als volgt gelezen: 

"2. De toekenning van het in het eerste lid 
Yan dit artikel bedoelde doctoraat gesch iedt 
kosteloos." 

Overgangsbepaling. 

2. Hij , die bij de inwerkingtreding van 
deze wet voor het bijwonen van het onderwijs 
der hoogl eeraren en lectoren van Rijksuniver
siteiten en -hoogescholen reeds v iermaal in
geschreven is geweest, is van verde re beta1 in g 
van collegegeld vrijgesteld. 

3. De aanvulling, bedoeld in artikel 1, 
sub III, vervalt drie maanden na den dag, 
waarop Wij zullen hebben verklaard, dat de 
buitengewone omstandigheden, welke tot hare 
totstandkoming hebben geleid , hebben opge
houden te bestaan. 

Slotbepaling. 

4. Deze wet wordt geacht in werking te zijn 
getreden met ingang van 1 Septembe r 1933. 

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

0ember 1933. 
WILHELMINA. 

De 11finiste1· van Economische Zaken, 
T . J. Ver s c huur. 

(Uitgeg. 9 Janua,·i 1934.J 

s. 737. 

28 D ece,n b,e1· 1933. WET tot regeling van 
den invoer van meub~len. 

Wij WILHELMINA, enz. . .. doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat door Ons bij beslui t van 24 October 1933 , 
N°. 18 (N ederlandsche Staatscourant van 26 
October 1933, N°. 209) , ingevolge artikel 2 
der "Crisisinvoerwet" 1931 (Staatsblad N°. 
535) de invoer van meubelen aan een tijdelijke 
beperking is onderworpen en dat artikel 3 
van genoemde wet voorschrijft, dat in zoo
danig geval een voorstel van wet tot voorzie
ning van het in dat besluit geregeld verbod 
van invoer zal worden gedaan; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz . 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder : 
1. ,,invoer'', invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het bui tenland of na vooraf
ga.anden opslag in entrepot; 

2. ,,Onze Minister", de :Minister van E co
nomische Zaken. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 5 maan
den, aanvangende 1 October 1933 en eindigen
de 28 F ebruari 1934 of zooveel eerder als door 
Ons op voordracht van Onzen Ministe r zal 
wo rden bepaald, is de invoer uit ieder l and 
verboden van: 

a. meubelen van hou t, al of niet bekleed, 
en onde rcleelen van deze meubelen. voor zoo
ver deze meer bedraagt clan 75 tén honderd 
van de hoeveelheid dier goederen, welke ge
middeld per 5 maanden in de jaren 1931 en 
1932 uit dat land is ingevoerd, naar de waar
de berekend; 

b. meubelen van bamboe, rotting, riet, teen 

of twijgen , al of niet bekleed, voor zoover deze 
mee,· bedraagt dan 75 ten honderd van de 
hoeveelheid dier goederen, welke gemiddeld 
per 5 maanden in de jaren 1931 en 1932 uit, 
dat land is ingevoerd, naar de waarde be
rekend . 

2. Boven de ingevolge het vorig lid vast
gestelde hoeveelheden kunnen door of van
wege Onzen l\l[inister, op grond van bijzondere 
omstandigheden, bijzondere vergunningen tot 
invoer dier goederen worden verleend. 

3. 1. Gedurende het in het vorig artikel 
genoemde tijdvak zal de invoer der a ldaar ge
noemde artikelen niet zijn toegestaan, tenzij 
daarbij wordt overgelegd eene daartoe door of 
vanwege Onzen Minister afgegeven ve1·g un~ 
ning. 

2. Door Ons worden op voordracht van 
Onzen Minister regelen gesteld betreffende de 
voorwaarden, krachtens welke en de wijze , 
waarop eene vergunning, in het vorig ·lid be
doeld , wordt verstrekt, alsmede betreffende de 
vaststelling van bedragen, welke ter bestrij
ding van kosten, aan de uitvoering van dat 
besluit verbonden, aan bel anghebbenden wor
den in rekening gebracht. 

3. In een besluit, a ls in het vorig lid be
doeld , kan aan Onzen Minister bevoegdheid 
worden verleend, nadere voorschriften vast te 
stellen ten aanzien van de in dat besluit ge
stelde regelingen, a lsmede op grond van bij 
zondere omstand igheden daarvan en van het 
bepaa lde in het eei·ste lid, afwijkingen toe te 
staan. 

4. E en besluit, als in dat artikel bedoeld, 
wordt in de N edei·lanclsche Staatscourant be
kend gemaakt. 

4. 1. Voor de toepassing dezer wet stelt 
Onze Minister bepalingen vast betreffende het 
leveren van bewijs van herkomst van ten in
voer aangegeven goederen. 

2. Invoer, in strijd met het bepaalde krach
tens het vorig I id , is verboden. 

5. 1. Hij , die opzettelijk goederen invoert 
in strijd met het bepaalde in de artikelen 2. 
3 en 4, wordt gestraft met gevangenisstraf 
van ten hoogste 6 maanden of geldboete van 
ten hoogste f 10,000, terwijl de goederen , 
waa rmede of ten aanz ien waarvan de over
treding plaats had, kunnen worden verbeurd 
verklaard. 

2. Met dezelfde straffen wordt gestraft hij , 
die een ig goed verkoopt, te koop aanbiedt, 
aflevert of ten verkoop of ter aflevering ia 
voorraad heeft, waarvan hij weet, dat het is 
ingevoerd in strijd met een verbod krachtens 
het bepaalde in de artikelen 2, 3 en 4. 

3. De feiten, str a fbaar gesteld bij deze wet, 
worden a ls misdrijven beschouwd. 

6. Met het opsporen van fe iten, strafbaa1· 
gesteld bij deze wet, zijn, beha] ve de bij of 
krachtens a rtikel 141 van het Wetboek van 
Strafvordering aangewezen personen, belast 
a ll e ambteuaren der Rijks- en Gemeentepol i
tie, zoC!mede de ambtenaren de r invoerrechten 
en acmJnzen. 

7. Op feiten, vallende in eene strafbepaling 
dezer wet, zijn niet van toepassing de straf
bepalingen , voorkomende in de wetten betref
fende de invoerrechten en accijnzen. 

8. Met betrekking tot de in en krachtens 
deze wet gegeven voorschriften zijn de ar-
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tikele11 5, 6 en 7 de l' ,.Cr isi invoe rwet" 1931 
(Staat.sb lad N°. 535) van overeenkomstige 
toepass ing. 

9. Deze wet t reedt in werking met ingang 
Yan den dag, volgende op dien del' a fkoncli 
g-i ng. 

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

r-ember 1933. 
WILHELMINA. 

De Ministe1· van E cono,nische Zaken, 
T. J . V e r s c h u u r. 

{Uitg eg. 20 Februari 1934.) 

s. 738. 

28 Dece,nber,· 1933. WET tot regeling van 
den invoer van schoeise l en van leestklaar 
schoenwerk. 

Wij WILHELMINA, enz. . .. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben. 

dat door Ons bij besluit van 30 September 
1933 N °. 9, {Nede1·landsche Staatscourant van 
2 odtober 1933, N°. 191), ingevolge artikel 2 
rler "Cris is invoerwet" 1931 {Staatsblad N°. 
535) de invoer van schoeisel en van leestkl aar 
schoenwerk weclernm aan een tijdelijke beper
king is onderworpen en dat artikel 3 van ge
noemde wet voorschrijft, dat in zoodan ig ge
va l een voorstel van wet tot voorz iening van 
het in dat besluit gerege ld verbod van invoer 
za l worden gedaan; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te ve rstaan onder: 
1. ,, invoer", invoer in het vrije verkeer 

l'echtsti-eeks ui t het buiten land of na vooraf
gaanden opslag in entrepot ; 

2. ,,Onze Minister" , rle l\1inister Yan Eco
nomische Zaken. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 7 maan
den, aanvangende 1 October 1933 en eindigen
de 30 April 1934 of zooveel eerder als door 
Ons op voordracht van Onzen Minister zal 
worden be paald, is de invoer uit ieder land 
,·erboden van: 

a. schoenen, laarzen en pantoffels, gehee l 
o f voor het g rootste deel van leder, voor zoo
ver deze meer bedraagt clan 50 ten honderd 
van het gemiddelde aantal paren dier goede
ren, dat uit dat land per 7 maanden geduren
de de jaren 1929, 1930 en 1931 is ingevoerd ; 

h. schoenen, laarzen en pantoffels, zonder 
of niet voor het grootste deel van leder, caout
chouc, gomelastiek of rubber, voor zoover 
deze meer bedraagt dan 75 ten honderd van 
het gemiddelde aanta l paren die r goederen , 
dat uit dat land per 7 maanden gedurende de 
jaren 1929, 1930 en 1931 is ingevoerd; 

i-. schoenen, laarzen en pantoffels, geheel 
of voor het grootste deel van caoutchouc, go
melastiek of rubber, voo r zoover deze meer 
bedraagt clan 100 ten honderd van het ge
m id cl elde aantal paren dier goederen, dat uit 
dat land per 7 maanden gedurende de jaren 
1930 en 1931 is ingevoerd; 

cl. leestklaar schoenwerk, a lsmede gestanste 
zolen, a l dan n iet met aangezetten hak, en 
gestanste hakken, voor zoover deze meer be
draagt dan 100 ten honderd van het gemid
delde aantal paren dier goederen , dat uit dat 
land per 7 maanden gedurende de jaren 1930 
en 1931 is ingevoerd. 

2. Boven de ingevo lge het vorig lid vast
geste lde hoeveelheden kunnen door of van
wege Onzen l\1inister , op grond van bijzondere 
om tandigheden, bijzondere vergunningen tot 
invoer di er goedei-en worden verleend. 

3. 1. Gedurende het in het vo1·ig a rtikel 
genoemde tijdvak zal de invoer der a ldaar ge
noemde artikelen niet zijn toegestaan, tenzij 
daa rbij wordt ove ,·g·e legd eene daartoe door of 
vanwege Onze n Ministe ,· afgegeve n vergun
ning. 

2. Door Ons worden op voordracht van 
Onzen Minister regelen gesteld betreffende de 
voorwaarden, krachtens welke en de wijze , 
waarop eene vergunning, in het vorig I id be
doel cl, wordt verstrekt, a lsmede betreffende de 
vaststel ling van bedragen , welke ter bestrij 
ding van kosten , aa n de uitvoer ing van dat 
besluit verbonden, aan belanghebbenden wor
den in rekeni ng gebracht. 

3. In een besluit, als in het vorig lid be
doeld , kan aan Onzen Minister bevoegdheid 
worden verleend, nadere voorschriften vast te 
ste ll en ten aanzi en van de in dat bes lu it ge
ste lde regelingen, alsmede op grond van bij
zondere omstandigheden daarvan en van het 
bepaalde in het 00 1' te lid, afwijkingen toe te 
staan. 

4. Een bes] uit, a l in dat artike l bedoeld, 
wordt in de N ederlandse/ie Staatscoi,rant be
kend gemaakt. 

4. 1. Voor de toepass ing dezer wet stelt 
Onze 'Minister bepalingen vast betreffende het 
leve ren van bewijs van herkomst van ten in
voer aangegeven goederen. 

2. Invoer, in strijd met het bepaa lde krach
te ns het vorig lid, is verboden. 

5. 1. H ij , die opzettelijk goederen invoert 
in strijd met het bepaalde in de artikelen 2, 
3 en 4, wordt gestraft met gevangenisstraf 
van ten hoogste 6 maanden of ge ldboete van 
ten hoogste f 10,000 , terwijl de goederen, 
waa.rn1ede of ten aanz ien waarvan de over
treding pl aats had, kunnen worden verbeurd 
verklaard. 

2. Met deze] f de straffen wordt gestraft hij , 
die eenig goed verkoopt, te koop aanbiedt, 
aflevert of ten verkoop of ter a fl evering iH 
voorraad heeft, waarvan hij weet, dat het is 
ingevoerd in strijd met een verbod krachtens 
het bepaalde in de artikelen 2, 3 en 4. 

3. De feiten, strafbaar gesteld bij deze wet, 
worden als misdrij ven beschouwd . 

6. Met het op. poren van fe iten, strafbaar 
geste ld bij deze wet, zijn, behalve de bij of 
krachtens artikel 141 van het Wetboek van 
Strafvordering aangewezen personen, belast 
a l Ie ambtenaren der R ijks- en Gemeentepol i
tie , zoomede de a mbtenaren der invoerrech ten 
en accijnzen. 

7. Op feiten, vallende in eene strafbepaling 
dezer wet, zijn niet van toepassing de straf
bepal ingen, voorkomende in de wetten betref
fende de invoerrechten en accijnzen. 

8. Met betrekking tot de in en krachtens 
deze wet gegeven voo rschriften zijn de ar
tikelen 5, 6 en 7 de r "Crisisinvoerwet" 1931 
{Staatsblad N °. 535) van overeenkomstige 
toepassing. 

9. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien der afkondi
ging. 
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Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 28sten De

cember 1933. 
WILHELMINA. 

D e Minister vam, Econo1nische Zaken, 
T. J . V e r s c h uur. 

(Uitgeg. 20 Febn,ari 1934.) 

s. 739. 

28 D ece1nber 1933. ,vET, houdende wijziging 
en verhooging van het elfde hoofdstuk der 
R ijksbegrooting voor het dienstjaar 1933. 

s. 740. 

28 D eccmbe,· 1933 . WET, houdende wijzig ing 
en verhoog ing van het elfde Hoofdstuk 
der Rijksbegrnoting voor het dienstjaar 
1932. 

s. 741. 

28 D ecem ber 1933. WET tot verk laring van 
het a lgemeen nut der onteigening van 
perceelen, erfdienstbaarheden en andere 
zakelijke rechten noodig voor verbetering 
van de rivier de Maas voor groote af
voeren tusschen Lith en ]Jai· cn.stein. 

s. 742. 

28 Dcce,n ber 1933. WET tot wijzigjng en 
verhooging van de begrooting van uitga
ven van het Wegenfonds voor het dienst
jaar 1932. 

s. 743. 

28 Decembe,- 1933. WET tot verklaring van 
het al gemeen nut der onteigening ten be
hoeve van uitbreiding van de bovengrnnd
sche werken van de Oranje-Nassamnijn III 
te H ee1·le1·h eide . 

s. 744. 

28 D ecember 1933. WET, houdende machti 
ging tot t ijdelijke afwijking van de over-
eenkomst 1930 r.s. · ' 

Wij WILHELMINA, enz. .. . doen le weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat in de tegenwoord ige buitengewone om
stand igheden afwijking mogelijk behoort te 
zijn van hetgeen omtrent dekki ng van het te
kort in het spoorwegpensioenfonds is bepaald 
bij de overeenkomst 1930 N.S. ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Eenig artikel. 

1. Onze :Ministers van Waterstaat en van 
Financiën worden gemachtigd om in gemeen 
overleg met de Maatschappij tot Exploitatie 
van Staatsspoorwegen en met de Hollandsche 
IJzeren Spoorweg Maatschappij tijdelij k ,1f te 
wijken van hetgeen bij artikel 1, eerste lid , 
letter b, der overeenkomst 1930 N.S. is be
paald omtrent betaling gedurende zestig jaren 
van eene jaarlijksche extra-bijdrage tot dek
king van het tekort van het spoorwegpensioen
fonds, met dien verstande, dat het geheel der 
vereischte extra-bijdragen, gederfde rente 

daarin begrepen, niet m inder zal zijn dan het 
zonder deze afwijking zoude bedragen. 

2. Deze machtiging verva lt met ingang van 
den dag, waarop door Ons zal zijn verklaard, 

, dat met betrekk ing tot deze wet de tegen
woordige buitengewone omstancli gheden heb
ben opgehouclen te besta an . 

Lasten en be,·e len, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 28sten De

cember 1933. 
WILHELMINA. 

De Jfini.,;t er van Waterstaat, Ka I f f. 

s. 745. 

D e Mi11iste1· van Financiën, 0 ud. 
( { 'itr1eg. 12 Januari 1934. ) 

28 D ecemb er 1933. BE8LUIT tot wijziging 
van het Nieuw Crisis-Zuive l-Beslu it II 
1932, zooals clat is gewijzigd bij K onink
lijk besluit van 23 Febrnari 1933, Staat.,
blad n°. 59 . 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister rn1, 

Economische Zaken van 7 December 1933, n°. 
695, Afdeeling Cris is-Zui vel-Aangelegenheden; 

Gezien de artikelen 3, 8 en 20 der Crisis-
Zuivelwet 1932, Staatsblad n°. 290; 

Den Raad van State gehoord (advies rnn 
den 19 December 1933, n°. 54); 

Gelet op het nader rapport van Onzen vour
noemden Minister van 23 December 1933, 11° . 
732, Afdeel ing Cri s is-Zuivel -Aangel egenheden ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te wijzigen het Nieuw Crisis-Zuivel-Besluit 

II 1932, zooals dat is gewijzigd bij Koninklijk 
besluit van 23 Februari 1933, Staatsblad 11°. 
59, en te bepalen als volgt: 

Art. I. Het eerste en het tweede I id ,· an 
artikel 2 van Ons gewijzigd besluit worden als 
volgt gelezen: 

,, 1. Het is verboden boter, welke niet o,·er
eenkomstig de voorschriften, welke te d ien 
aanzien voor de R ijksbotermerkpapieren zij n 
gegeven, is voorzien van een krachtens artikel 
3 der Wet door Onzen Minister vastgesteld 
merk, te vervoeren, te verkoopen of af te le
veren. Als uitzondering op het bepaalde in 
den vorigen zin is het vervoeren , verkoopen 
of afleveren van boter zonder merk, als in 
het vorige Jid bedoeld, toegestaan, indien de 
boter is gedekt door een geleidebiljet, door of 
vanwege de Centrale afgegeven, of wordt ver
voerd, verkocht of afgeleverd in eenheden en 
tot een hoeveelheid , welke een door Onzen 
Minister bepaald gew icht niet te boven gaan, 
en het vervoeren. verkoopen of a fl everen met 
geschiedt door of ten behoeve van een boter
producent of iemand, wiens erkenning als 
zuivelproducent is ingetrokken; uit een be
waarplaats in gebruik bij een boterproducent 
of iemand, wiens erkenning als zuivelprodu
cent 1s mgetrokken of uit een bereidplaats van 
boter. 

2. Het is verboden boter, welke n iet over
eenkomstig de voorschriften, welke te dien 
aanzien voor de Rijksbotermerkpapieren zijn 
gegeven, is voorzien van een merk, als in het 
·eerste lid bedoeld, voorhanden te hebben: 

a. in bereidplaatsen van boter of bewaar
plaatsen, bij een boterproducent of iemand , 
wiens erkenning a ls zuivelproducent is inge-
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trokken, in gebruik, na een door Onzen Mi
nister bepaalden termijn na bereid ing of in
dien de waar voor verkoop of aflevering ge
reed is, tenzij ontheffing is verleend door de 
Central e; 

b. in door Onzen Minister aangewezen ge
bieden of pi aatsen." 

Het vierde en het vij fde lid van genoemd 
artikel 2 vervall en. 

Art. II. Het eerste en het tweede lid van 
artikel 5 van Ons voornoemd gewijzigd besluit 
worden a ls volgt gelezen: 

"1. H et vervoeren, verkoopen of afleveren 
van andere spij svetten, waarvan de verpakking
niet is voorzien van een krachtens artikel 8 
der Wet door Onzen Minister vastgesteld 
merk, is slechts toegestaan op voorwaarde, 
dat de waar is gedekt door een door de Cen
trale afgegeven geleidebiljet. H et voorgaande 
is niet van toepassing op he t vervoeren, ver 
koopen of afleveren van oliën, die bij een tem
peratuur van 15° C. vloeibaar zijn, voorzoover 
de waar in niet grootere clan door Onzen M i
n ister bepaal de hoeveelheid onverpakt door 
bedrijven, die daartoe van de Centrale ver
gunning hebben, naar kleinverbruikers wordt 
vervoerd, verkocht of afgeleverd. 

2. H et is verboden andere spijsvetten, waar 
van de verpakking niet is voorzien van ee:.:· 
krachtens artikel 8 der Wet door Onzen Mi
nister vastgesteld merk, voorhanden te heb
ben, tenzij voorzoover betreft oliën, die bij 
een temperatuur van 15° C. vloeibaar zijn, in 
niet grootere dan door Onzen Minister be
paalde hoeveelheid of tenzij wordt aangetoond: 

a. hetzij, door middel van een door de 
Centrale afgegeven schriftel ij k bewijs, dat door 
haar toestemming is verleend voor het voor
handen hebben; 

b. hetzij, dat de waar, gedekt dóor een ge
leidebi ljet, a ls in het eerste lid bedoeld, ter 
plaatse is aangevoerd en aanwez ig is onder 
door Onzen Minister vastgestelde voorwaar
den· 

c. ' hetzij , dat de waar vervaard igd is in een 
bedrijf, als in het derde lid bedoeld; 

d. hetzij , dat de waar tot een hoeveelheid , 
in eenheden en onder voorwaarden, als door 
Onzen Minister bepaald, zich bevindt in een 1 

niet voor het publiek toegankelijk en kenne
lijk niet tot woning bestemd gPdeelte van het 
pe rceel , waarin het uit rauw d ierlijk vet is 
gesmolten, en in welk perceel is gevestigd een 
bedrijf, waartoe het verkoopen en uitsmelten 
van vet a ls nevenbedrijf behoort; 

e. hetzij, dat de waar in een hoeveelheid, 
we\ke een door Onzen Minister, zoo noodig 
voor verschill ende personen of groepen van 
personen, afzonderl ijk bepaald gewicht niet te 
hoven gaat, zich voor huishoudelij k gebru ik 
bevindt in een niet voor het publiek toegan
kelijk en kennel ij k tot woning bestemd ge
dee lte van het perceel, waarin het uit rauw 
dierlijk vet is gesmolten; 

/. hetzij, dat de waar in het perceel , waarin 
zij zich bevindt, uit plantaardige of dierlijke 
grondstoffen of uit beide is gewonnen door 
een bedrijf, dat daartoe door de Centrale is 
erkend." 

Art. III. Dit beslui t treedt in werking met 
ingang van den tweeden dag na dien der dag
teekening van het Staatsblad, waarin het is 
geplaatst. 

Onze Minister van Economische Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 28sten December 1933. 
WILHELMINA. 

De Minist e,· van Economische Z aken, 
T. J . V e r s c h u u r . 

(Uitgeg. 2 Januari 1934.j 

s. 746. 

28 December 1933. BESLUIT tot verlenging 
van de schorsing van het besluit van den 
raad der gemeente Haarl em dd. 29 Juni 
1933, n°. 1, strekkende tot vaststel l ing 
met ingang van 1 Juli 1933 van eene 
nieuwe tijdelij ke korting op de salar issen 
en loonen van het personeel in dienst d ier 
gemeente . 

1·f1'lengd tot 1 .Juni 1934. 

s. 747. 

28 D ece mb er 1933. BESLUIT tot verleng ing
van de schorsing van het beslu it van Ge
deputeerde Staten van Gelde,·land van 26 
April 1933, n°. 72, strekkende tot goed
keuring van he t bes] uit van den raad der 
gemeente Rheden dd. 17 Maart 1933, n°. 
17b, tot wijz ig ing van de begrooting dier 
gemeente voor 1932, in verband met de 
oprichting van een gemeentelijk rad io
distributiebedrij f. 

V erlrngd tot 1 April 1934 . 

s. 748. 

28 D ecen, ber 1933. BESLUIT tot w1Jz1grng 
en aanvulling van het Koninkl ijk besluit 
van 3 Augustus 1922 (Staatsblad n°. 479), 
tot regel ing van de toekenning van wacht
ge ld aan Burgerl ijke Rijksambtenaren , 
zooals dat laatstelij k is gewijzigd en aan
gev uld bij Koninklijk besl uit van 27 Mei 
1930 (Staatsblad n°. 217). 

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

Binnenlandsche Zaken van 24 October 1933 , 11°. 
2056, afdeeling Pensioenen en Wachtge lden ; 

Ge let op artikel 125, eerste I iel , van de 
Ambtenarenwet 1929; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
12 December 1933, 11°. 39) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister van Binnenlandsche Zaken van 22 De
cember 1933, n° . 2056 I , afcleeling Pensioenen 
en Wachtgelden; 

Overwegende, dat het wenschelijk is Ons be
s! uit van den 3den Augustus 1922 (Staatsblad 
n°. 479), houclencle regeling van de toeken
n ing van wachtgeld aan Bu rgerlijke Rijks
ambtenaren, zooals dit besluit laatste lijk is ge
wijzigd en aangevuld bij Ons besluit van 27 
Mei 1930 (Staatsblad n°. 217), nader te wijzi
gen en aan te vullen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. In Ons aangehaald besluit worden 

de volgende wijzigingen en aanvulli ngen aan
gebracht : 
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T. Te rekenen met ingang van 1 September 
1931 : 

a. In de considerans van het besluit wordt 
onm iddellij k 11a de eerste alinea ingevoegd 
,.Gelet op arti kel 125, eerste lid, van de 
Ambtenarenwet 1929". 

b. Artikel 1 wo rdt gewijzi gd als volgt: 
In het eerste lid ve rvall en de woorden "en 

-waal'door zijne werkzaa111heden overbodig zijn 
g-eworden" . 

H et tweede lid vervalt. 
r . In het derde lid van artikel 7 worden 

de woorden "of de inrichting van zijn d ienst
,·ak zoodanig te veranderen, dat zijn werk
zaamheden overbodi g zull en worden" ve rvan
gen door: of de inrichting van het d ienstvak, 
waarbij hij werkzaam is, zoodanig te verande
ren, dat hij overbodig zal worden. 

tf.. H et tweede lid van artikel 13 verval t. 
II. Te rekenen met ingang van J2 Jun i 

J933: 
In den eersten en laatsten zin van het derde 

lid van artikel 6, in het tweede l id van a r
t ikel 7. en in het eerste lid van artikel 12 
wordt in plaats van "den Minister van Fi
nanciën" gelezen: den 11i(ini ste r van B innen-
1 a ndsche Za ken. 

UI. Te rekenen met ingang van 13 Juni 
1933: 

a. Na het ee rste lid van artikel 1 wordt 
een nieuw I id ingevoegd, lu idende: E en zoo
dan ig wachtgeld wordt mede toegekend aan 
een burgerlij k R ijksambtenaar, die met Onze 
machtiging eene functie als lid van Gedepu
teerde Staten eener provincie of van wethou
der eener gemeente heelt aanvaard en in ver
band daarmede van de waarneming van zijn 
ambt tijdel ijk is ontheven, indien hij bij het 
e inde van het lidmaatschap of wethouderschap 
naar het oordeel van het bevoegd gezag niet 
in actieven dienst kan worden hersteld en 
hem dientengevolge een·ol ontslag wordt ver
leend. 

b. Artikel 6 wordt gewijzigd a ls volgt: 
Aan het eerste lid wordt toegevoegd: 
H et h ier bepaalde v indt overeenkomstige 

toepassing ten aanzi en van inkomsten uit of 
in verband met arbeid of bedrijf, ter hand 
genomen gedurende 11on-activiteit of verlof 
voorafgaande aan het ontslag, terzake waar
van het wachtgel d is toegekend. 

In het laatste lid wordt na het woord "zijn" 
ingevoegd: . behoudens het bepaal de aan het 
slot van het ee rste lid van d it artike l. 

IV. 
a. In het derde lid van artikel 1 vervallen 

de woorden "alsmede de ambtenaren bij de 
Lanclbouw-Hoogeschool en de Veeartsenijkun
d ige-Hoogeschool" en wordt voor de woorden 
"voor zoover ten aanzien van rle in dit lid 
bedoelde personen" gelezen: voor zoover te 
l1unnen aanzien. 

b. In het tweede I id van artikel 7a wo rd t 
aan het slot na het woord "dienst" ingevoegd: 
, ongeacht het bepaa lde bij artikel 3, eerste 
1 irl onder b, die r wet. 

c. De punt aan het slot van het laatste lid 
van artikel 8 vervalt. A an dit l iel wordt toe
gevoegd: da n wel, indien hij , zij het ook a l
leen door gebrek aan medewerking, verh indert 
dat een geneeskund ig onderzoek of een vol
doend geneeskundig onderzoek tot het verkrij -

gen van invalidi te itspensioen ingevolge de 
P ens ioenwet 1922 (Staats blad n°. 240) p laats 
heeft. 

d. Artikel 11 wordt gelezen a ls volgt: 
Het bedrag van het wachtgeld , over een 

jaar berekend, wordt naar boven tot een vol
len gu lden afgerond . Het wordt uitbetaa ld in 
maandelijksche termijnen. Met toestemming 
van den op wachtgeld gestelde kan de uitbe
taling- in langere termijnen gesch ieden. Bij 
overl ijden wordt het wacht1:reld uitbetaald tot 
en met den dag van overlij den. · 

Behoudens het bepaalde in het derde lid 
word t zoo spoedig mogelijk na. het overl ijden 
Yan den wachtgelder aan zijn wed uwe een 
bedrag uitgekeerd, gel ijkstaande met het 
wachtgeld van den overledene over een tijdvak 
van zes weken . Laat de overledene geen we
duwe na, dan geschiedt de uitkeering ten be
hoeve van de minderjarige wettige of erkende 
natuurlijke kinderen van den wachtgelder. 
Ontbreken ook zoodanige kinderen, dan ge
schiedt de uitkeering, indien de overledene 
kostwinner was van ouders, broeders, zusters 
of meerderjarige kinderen, ten behoeve van 
deze betrekkingen. 

Indien den door den overleden wachtgelder 
nagelaten betrekkingen, als bedoeld in het 
tweede lid , uit hoofde van een door den over
ledene bekleecle betrekking, tengevolge waar
Yan op het wachtgeld een ve rmindering- werd 
toegepast op den voet a ls in artikel 6 bij het 
genot van inkomsten in dienst van een open
baar lichaam is bepaald, een uitkeering of 
een daarmede gelijk te stellen bedrag terzake 
van zijn overl ij den wordt toegekend, dan 
wordt een bedrag uitgekeerd, gelijkstaande 
met het verminderd wachtge ld over een tijd
vak van zes weken. Dit bedrag wm·dt, indi en 
de te rzake van vorenbedoelde betrekking toe 
te kennen uitkeering of het daarmede gelijk 
te stell en bedrag minder bedraagt dan zes 
weken van de bezoldiging in die betrekking, 
verhoogd met het evenred ig dee l van dat min
dere als vorenbedoelde ve rmindering staat tot 
di e bezold ig ing. 

Indien een overleden wachtge lder geen be
trekkingen, a ls bedoeld in he t tweede lid , na-
1 aat, kan het daar bedoeld bedrag geheel of 
ten deele worden u itgekeerd voor de betaling 
van de kosten der I aatste ziekte en der be
grafenis, zoo de nalatenschap van den over
ledene voor de betaling dier kosten ontoerei 
kend is. 

V. Te rnkenen met ingang van 29 Januari 
1924 : 

Nu het eerste lid van artikel 8 wordt een 
11i euw lid ingevoegd, luidende: Voor hem, 
die in het genot is geste ld va11 vervroegd ou
derdomspens ioen, a ls bedoeld in het eerste lid , 
ve rvalt het wachtgeld bij het bere iken van 
den 65-jarigen leeftij d. 

2. De gewezen rijkswerklieden , op 1 Sep
tember 1931 in het genot zijnde van een wacht
ge ld , toegekend krachtens Ons bij a rtikel 130 , 
sub k, van het Al gemeen Rijksambtenaren
reglement ingetrokken besluit van 14 Maart 
1927 (Staatsblad n°. 53), worden geacht dit 
wachtgeld , te rekenen van 1 September 1931 
a f, te gen ieten op den voet a ls in Ons beslui t 
van 3 Augustus 1922 (Staatsblad n°. 479) , 
zooals dat op 1 September 1931 luidt of 
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da a rna za l ga an luiden, voo,· de Burgerlijke 
Rijksa mbtenaren, bedoeld in a rt ikel 2, onder 
b, van da t bes! uit, is bepaald , met di en ver
stande dat di t wach tge ld in wekelijksche ter
mijnen ka n worden ui tbetaald . 

3. Gerekend met ingang va n 1 September 
1931 tot den dag van het in we rking treden 
,·an het bepaa l de bij a rt ike l 1, IV onder cl, 
va n di t bes lui t wordt in den laatsten volzin 
van ,n t ikel 11 van Ons bes luit d.d. 3 Augus
tus 1 022 (S taats blad n °. 479) in plaats van 
. ,de a rtike len 2 en 3 va n Ons beslui t d .d . 1 
December 1923 (S taatsblad n°. 535)" gelezen: 
van artike l 102 van het Al gemeen Rijksamb
tella renreglement. 

4. H et bepaalde bij a rt ike l 1, III onder b, 
van di t beslui t is van 13 Jun i 1933 tot den 
dag van de inwerkingtred ing va n dit bes luit 
a ll één van toepass ing o p hem, wien krachtens 
het bepaalde bij a rtikel 1, III onder a, van di t 
bes! u it een wach tgel d wordt toege kend. 

5. Di t besl ui t t reedt in we rk ing met in
ga ng van de n tweeden dag na dien de,· dag

<teeken ing van het Staatsblad, waarin het is 
geplaatst. 

Onze Ministe r van Binnenl a ndsche Za ken 
is be last met den ui tvoering va n dit beslui t, 
hetwelk in het St aatsbla,d zal worden ge
plaatst en waa rva n a fschrift za l worden ge
zonden aan den R aad van State. 

's-Gra venh age , den 28sten December 1933. 
WILHELMINA . 

Dr Ministei· van B innenlandsche Z aken, 
J . A . d e W i I cl e. 

(Uit geg. 9 J anum·i 19 34.) 

s. 749. 

28 December 1933. BESLU I'l' tot w1Jz1g 111g 
van het K oninklijk beslui t van 1 Augustus 
1828, Staatsblad n°. 52, houdende voorbe
.reidende bepali ngen voor de invoering 
rn n het ni euwe hypotheca ir stelsel. 

Wij WILHELMINA , enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Ministe r van 

Financiën van den 22sten November 1933, 
Afdeel ing Centrale Di rectie, n°. 156 ; 

Gelet op het K oninklijk beslui t van 1 
Augustus 1828 (Staatsblad n°. 52), zooa ls dat 
h;atstelijk is gewijzigd bij K oni nklijk be lu it 
rnn 16 Juni 1920 (Staats blad n°. 298) ; 

Den Raad van Sta te gehoord (advies van 5 
D ecember 1933, n°. 37 ); 

Gez ien het nader rapport van Onzen voor
noemden Min iste r. van den 22sten Deoember 
1933, Afdee l ing Central e Di recti e, n°. 58; 

Orn n vegende, dat het gewensch t voorkomt 
de ka ntoren van de hypotheken, het kadaster 
en de scheepsbewijzen op den ve rjaardag des 
K onings te si ui ten; 

H ebben goedgevonden en verstaan te be
pa l en : 

E enig a,·tikel. 
Artike l 21 va n het Koninklijk besluit va n 

1 Augustus 1828 (Staat sblad n°. 52) wordt 
gelezen a ls volgt : 

,,De kan to ren zijn op de ee r te vij f werk
dagen van e lke wee k voo r het publiek ge
opend van 's morgens 9 tot 's namiddags 5 uur 
en des Zaterdags va n 's morgens 9 tot 's na
middags 1 uur. 

L. & S. 1933 

De ka ntoren zijn voo1· het pub! iek ges loten 
o p Zondag, op den Christelijken tweeden 
l:'aasch- en Pinksterdag, op de K erstdagen, 
op den ieuwjaa ,·sdag, op den H emelvaa rts
dag en op den verjaa rdag des Konings." 

Onze Minister van Financiën is belast met 
de ui tvoering va n di t besluit, hetwelk in het 
Staatsblail zal worden gepl aa tst en waarvan 
a fschrift zal worden gezonden aan de A lge
meene R ekenkamer. 

's-Gnwenhage, den 28sten Decembe,· 193 3 . 

s. 750. 

WILHELM! A. 
De Mi11iste1· vcin 'Financiën, 0 u d. 

(Uit geg. 19 J cmuari 1934. ) 

28 Dece1n be1· 1933. BESLUIT tot vaststel -
1 ing va n eene t ijde lijke kort ing op de 
wachtgelden, welke worden gekweten uit 
de Surinaamsche geldmiddelen. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voord rach t va n Onzen Ministe r va n 

Staat, Minister van K oloniën van 7 December 
1933, 7de Afdeeling, n° . 1 ; 

Den R aad va n State gehoo rd (advies van 
19 December 1933 , n° . 59); 

Gezien het nader rapport va n Onzen voor
noemden Mi niste r van 22 Deoember 1933, 7de 
A fdee li ng, n°. 8; 

H ebben goedgevonden en ve rstaa n te be
palen : 

Op de wachtgelden, welke krachtens het 
,West-Indisch W achtgeldbeslui t 1925" worden 

gekweten uit de Surinaamsche geldmiddelen, 
word t gedurende het jaar 1934 eene ko rting 
toegepast va n vijf ten honderd. 

Onze Ministe r van K oloniën i belast met 
de u itvoer ing van d it beslui t, dat in het 

taatsblad zal worden geplaatst en waa rva n 
afsch r ift za l " ·orden gezonden aan den R aad 
van S tate . 

's-G ravenhage, den 28sten Decem ber 1933. 

s. 751. 

WILHELMINA. 
De ,lf inis ter van Staat, 
M inister van K oloniën, 

H . Co I ij n. 
(Ui tgeg. 9 J anuari 1934.) 

28 Dece1nbe1· 1933. BESLUIT tot wijzig ing 
va n de Gewijzigde R echtspleging L and
mach t 1925. 

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

Staat, Minister van K oloniën van 11 Novem
ber 1933, 7de Afdeeling , n°. 3, en van Onzen 
Ministe r van Justitie van 13 November 1933, 
2de Afdeeling A, n°. 839; 

Gelet op de artike len 48 en 149 van het 
R eglement op het bele id der R egering in de 
Kolon ie Cumçao; 

Den Raad va n State gehoord (advies van 
28 Iovember 1933, n°. 60) ; 

Gezien het nader rapport van Onze voornoem
de Ministers van 8 December 1933, 7de Af
deeling, n°. 22 , en va n 22 Deoembei· 1933, 2de 
Afdeeling A, n°. 875 ; 

H ebben goedgevonden en verstaan te be
pa l en : 

58 



1933 29 DE CEMBE R (S. 751-762) 914 

Eenig artikel. 
In de bij Ons besluit van 3 Maart 1925 

(Staatsblad n°. 60, P ublicati,eblad n°. 21) voor 
Curaçao vastgestelde Gewijzigde Rechtspleging 
Landmacht 1925, laatstelij k gewijzigd bij Ons 
besluit van 30 December 1931 (Staatsblad 11°. 
561, P ublicatieblad 1932 n° . 17) worden de 
volgende wijzigingen aangebracht: 

1°. Artikel 3 wordt gelezen a ls vo lgt: 
Art. 3. 1. De bevoegdheid tot onderzoek 

van zaken en tot verwijzing naar den Mili
tairen rechter komt in Curaçao toe: 

1°. ten aanzien van de mili tairen der Land
macht aan den Plaatselijken Militairen Com
mandant, en 

2°. ten aanzien van in Curaçao aanwezige 
opper- en hoofdofficieren en van dien com
mandant zelf, indien deze tot de Landmacht 
behoort, aan den Gouverneur in eerste en 
laatste res ort. 

2. De Gouverneur wint het advies in van 
het Hof van J ustitie, vóórdat hij omtrent eene 
verwijzing naar den militairen rechter beslist. 

2°. In het tweede lid van artikel 7 wordt 
in plaats van: ,,Commandeerende-Officier van 
het Garnizoen", gelezen: ,.Plaatselijke Mili
taire Commandant"; 

3° . In het eerste lid van artikel 10 wordt 
'in plaats van: ,,Commandant", gelezen: 
,,Pl aatselijken Militairen Commandant"; 

4°. ln artikel 20 wordt in plaats van 
,,Commandeerende Officier", gelezen: ,,Plaat
sel ijke Militaire Commandant"; 

5°. In artikel 32 wordt in plaats van 
,,Commandant van de Troepen", gelezen: 
,,Plaatselijken Militairen Commandant". 

Onze Ministers van Koloniën en van Justitie 
zij n, ieder voor zooveel hem betreft, belast 
met de uitvoering van dit bes! uit, dat in het 
Staatsblad geplaatst en in afschrift aan den 
Raad van State medegedeeld zal worden. 

's-Gravenhage, den 28sten December 1933. 
WILHELMINA. 

D e llfinister van Staat, 
M~inister van Koloniën, 

H. Co I ij n . 
De Minister van J ustitie, V an S c h a i k. 

(Uitg eg. 9 Januari 1934.) 

s. 752. 
29 Dece11rbe,· 1933. WET, houdende goedkeu

ring van twee bes luiten van den Gouver
neur-Generaal van N ede1·landsch-l ndië tot 
wijzi ging en aanvulling van Afdeeling I 
der begrooting van N e<lerlandsch-l ndië 
voor het dienstjaar 1933. 

s. 753. 
29 December 1933. WET, houdende goedkeu

ring van het besluit van den Gouver
neur-Generaal van Nederlandsch- l ndië tot 
wijzi g ing en aanvulling van Afdeeling II 
der begrooting van N ederlandsch- l ndië 
voor het di enstjaar 1933. 

s. 754. 

29 Dece11ibe1· 1933. WET, houdende goedkeu
ring van vier bes lui ten van den Gouver
neur-Generaal van N ederlandsch- l ndië tot 
wijziging en aanvulling van Afdeeling III 
der begrooting van N edcrlandsch-l ndië 
voor het dienstjaar 1933. 

1 s. 755. 

29 December 1933. WET, houdende goedkeu
ring van twee besluiten van den Gouver
neur-Generaal van N ederlan<lsch-l ndië tot 
wijziging en aanvulling van Afdeeling 
UIA der begrooting van N ederlandsch
Indië voor het dienstjaar 1933. 

s. 756. 

29 D ece11cbe1· 1933. WET, houdende goedkeu-
1·ing van twee besluiten van den Gouver
neur-Generaa l van N ederlandsch-l ndië tot 
wijziging en aanvull ing van Afdeeling IV 
der begrooting van N ederlandsrh- l ndië 
voor het dienstjaar 1933. 

s. 757. 

29 D ece11rber 1933. WET, houdende goedkeu
ring van v ier besluiten van den Gouver
neur-Generaal van N ederlandsch-l ndië tot 
wijziging en aanvulling van Afdeeling VI 
de.r begrooting van N ederla1wsch-l 11dië 
voor het dienstjaar 1933. 

s. 758. 

29 D ecem ber 1933. WET, houdende goedkeu
ring van twee besluiten van den Gouver
neur-Generaal van N ederlandsch-l ndië tot 
wijziging en aanvulling van Afdeeling 
VIII der begrooting van N ederlandsch
l ndië voor het dienstjaar 1933. 

s. 759. 

29 D ecem,ber 1933. WET, houdende goedkeu
ring van het besluit van den Gouver
neur-Generaal van N ederlandsch-l ndië tot 
vaststelling van Afdeeling VIIIC (Oem
bilinsteenkolenontginning) der begrooting 
van N ede.·landsch- l ndië voor het di enst
jaar 1933. 

s. 760. 

29 D ece n~b er 1933. WET, houdende goedkeu
ring van het be luit van den Gouver
neur-Generaal van N ederlandsch-l ndië tot 
vaststelling van Afdeeling VIIID (Boekit
Asamsteenkolenontginning) der begrooting 
van N ede,·landsch- l ndië voor het dienst
jaar 1933. 

s. 761. 

29 Decembe,· 1933. WET, houdende goedkeu
ring van het bes! uit van den Gouver
neur-Generaa l van N ederla,wsl'h- l ndië tot 
vaststelling van Afdeeling VIIIE (Lands
waterkrachtbedrij ven, der begrooting van 
N ede,·landsch-l nd.ië voor het dienstjaar 
1933. 

s. 762. 

29 D ece11~ber 1933. WET, houdende goedkeu
ring van het besluit van den Gouver
neur-Generaal van N ederlan<lsch-lndië tot 
wijziging en aanvul ling van Afdeeling X 
der begrooting van Nederla11dsch- / 11dië 
voor het dienstjaar 1933. 
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s. 763. 

29 D ecember 1933. WET tot tijdel ijke kor
ting der pensioenen, anderstanden en 
gagementen van gewezen Indische lands
dienaren, locale ambtenaren en bijzondere 
leer krachten. 

Wij WILHELMINA, enz ... . doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat de stand der geldmiddelen van Nede1·
landsch-Ind,ie het onvermijde lijk maakt om 
rechtstreeks of indirect ten laste van de In
dische openbare geldmiddelen toegekende pen
sioenen, onclerstanclen en gagementen tijdelijk 
te verminderen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Op de krachtens de daarvoor gel

dende regeli ngen aan gewezen Indische lands
d ienaren, locale ambtenaren en bij zondere 
leerkrachten toegekende en nog toe te kennen 
pensioenen en daarmede in aard overeenko
mende anderstanden en gagementen wordt een 
t ijdelijke korting toegepast op de wijze als 
aangegeven in de volgende bepalingen . 

I. De korting bedraagt voor pensioenen, 
anderstanden en gagementen van f 2200 of 
meer 's jaars, zeventien ten honderd, met dien 
veJ"Stande nochtans , dat de pensioenen van 
f 2200 tot en met f 2216 's jaars t ijdelijk wor
den teruggebracht tot f 1839 's jaars. 

II. Op de overige pensioenen, onderstan
clen en ga gem enten wordt gekort: 

a . indien de betrokkene in Nede,·landsch
l ndië verblij f houdt, achttien ten honderd, be
houdens dat de korting niet wordt toegepast 
op de · eerste f 200 van het bedrag, dat jaar
lijks aan pensioen, onderstand of gagement 
werd toegekend; 

b. indien de betrokkene buiten Neder
landsch-l ndië verblijf houdt, twee en tw intig 
ten honderd, behoudens dat de korting n_iet 
wordt toegepast op de eerste f 500 van het 
bedrag, dat jaarlijks aan pensioen, onder
stand of gagement werd toegekend, en niet 
meer bedraagt dan de som, die zou zijn gekort 
op den voet van het bepaalde onder a . 

III. De korting wordt ten aanz ien van per
sonen, di e op den lsten Januari van het jaar 
één. of meer kinderen beneden den leeftijd van 
19 jaar geheel te hunnen laste hebben , voor 
elk der kinderen, d ie op dat tijdstip op een 
inrichting van lager of verder reikend onder
wijs gaan, verm inderd met twee ten honderd 
van het bedrag, dat jaarlijks aan pensioen, 
ondeJ"Stand of gagement werd toegekend, tot 
een maximum van f 120 per k ind. 

IV. Indien door denzelfden persoon meer 
clan één pensioen, onderstand of gagement 
rechtstreeks of indirect teri laste va n de In
dische openbare geldmiddelen wordt ganoten, 
worden deze pensioenen, anderstanden of gage
menten voor de toepass ing van de korting 
bijeen getel cl. 

V . H et bedrag van de korting wordt naar 
boven afgerond tot volle guldens 's jaars. 

2. Ten aanzien van de vóór 1 Januari 1920 
gepens ionneerde of gegageerde Europeesche 
m ilita iren wordt de in artikel 1 bedoelde kor
t ing n iet toegepast wanneer het den betrok
kene toegekend pensioen of gagement (c.q. de 
som der hem ui t verschillenden hoofde toege
kende pensioenen of gagementen ) m inder is 

dan, of gelijk is aan, het op den voet van dat 
artikel gekort pensioenbedrag, dat hij onder 
gelijke omstandigheden zou hebben genoten 
met toepassing van de onder II en III van 
artikel 1 van het Koninklijk beslu it van 4 
December 1919 (Nederlandsch Staatsblad N°. 
801; Indisch Sta.atsblad 1920, N°. 65) op
nieuw vastgestelde pensioenreglementen, zoo
a ls deze zijn gewij zigd bij het Koninklijk be
slu it van 20 September 1920 (Nederland~ch 
Staatsblad N°. 750 ; I ndisch Staatsblad 1921 , 
N°. 25). 

De in de vorige al inea bedoelde vóór 1 Ja
nuari 1920 toegekende pensioenen of gage
menten, welke meer bedragen dan het aldaar 
mede aangegeven gekort pensioenbedrag, ,rnr
den tot dit bedrag teruggebracht . 

3. Onder pens ioen en gagement in den zin 
dezer wet wordt niet verstaan het daarin be
grepen gedeelte, dat aan gewezen m ili taire 
landsdienaren is toegekend, rechtstreeks in 
verband met in en door den dienst ontstane 
verwonding, verminking, letsel of andere 
ziels- of lichaamsgebreken, gepaard gaande 
met: 

1 °. het verl ies van één of meer ledematen ; 
2°. het geheel en onherstelbaar ver! ies van 

het gezichtsvermogen in één· oog of in beide 
oogen; 

3°. het verkeeren in een hulpbehoevenden 
1 ichaams- of geestestoestand wegens andere 
oorzaken dan die genoemd onder 1'0 • en 2° . 

4. De verschuldigde bijd ragen voo r wedu
wen- en weezenpensioenen worden berekend 
over de overeenkomstig artikel 1 dezer wet 
verminderde pens ioenen, onderstanden en ga
gementen. 

5. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den lsten J anuari 1934 en blijft van 
kracht tot den lsten Januari 1936, met dien 
verstande , dat over het tij dvak van 1 J anuari 
1934 tot 1 April 1934 de korting voor 40 % en 
over het tijdvak van 1 April 1934 tot 1 Juli 
1934 voor 75 % wordt toegepast. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 29sten De

cember 1933. 

s. 764. 

WILHELMINA. 
D e Minister 'van Staat, 
Ministe,· v<J//i Koloniën, 

H . CO 1 ij ll . 

(Uitg eg. 29 D ece,nber 1933.) 

29 D ecembe,· 1933. ,vET tot regeling van 
den invoer van ongesmolten dierlijk vet. 

Wij WILHELMINA, enz. .. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat door Ons bij besluit van 30 September 
1933, N°. 8, (Nederlandsche Staatscoumnt van 
2 October 1933, N°. 191) , ingevolge artikel 2 
der "Crisisinvoerwet" 1931 (Staatsblad N °. 
535) de invoer van ongesmolten dierlijk vet 
wederom aan een tijdelijke beperking is on
derworpen en dat a r t ikel 3 van genoemde wet 
voorschrijft, dat in zoodanig geval een voorstel 
van wet tot voorzieni ng van het in dat bes lui t 
geregeld verbod va n invoer zal worden ge
daan ; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
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Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1. ,,invoer", invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 

2. ,,On,e Min ister" , de ]\/f ini ster van Eco
nomische Zaken. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 3 maan
den, aanvangende 1 October 1933 en eindi
gende 31 December 1933 of zooveel ee rder als 
do0t· Ons op voordracht van Onzen Minister 
zal worden bepaald, is de invoer uit ieder 
land verboden van ongesmolten dierlijk vet, 
voor zoover deze meer bedra agt dan 100 ten 
honderd van de hoevee lheid, welke gem iddeld 
per 3 maanden in de jaren 1929, 1930 en 
1931 van die goederen uit dat land is inge 
voerd . 

2. Boven de ingevolge het vorig lid vast
gestelde hoeveelheden kunnen door of van
wege Onzen Minister, op grond van bijzondere 
omstandigheden bijzondere vergum1ingen tot 
invoer dier goederen worden verleend. 

3. 1. Gedurende het in het vorig a rtikel 
genoemde t ij dvak zal de invoer der aldaar 
genoem de artikelen niet zijn toegestaan, tenzij 
daarbij wordt overgelegd eene daartoe door 
of vanwege Onzen M inister afgegeven ver
gunning. 

2. Door Ons worden op voordracht van 
Onzen Ministe,· regelen gesteld betreffende 
de voorwaarden, krachtens welke , en de wijze, 
waarop eene vergunn ing, in het vorig lid be
doeld, wordt verstrekt, alsmede betreffende 
de vaststelling van bedragen, welke ter be
strijding van kosten, aan de uitvoering van 
dat besluit verbonden, aan belanghebbenden 
worden in rekening gebracht. 

3. In een besluit, als in het vorig lid be
doeld, kan aan Onzen Minister bevoegdheid 
worden verleend, nadere voorschriften vast te 
stellen ten aanzien van de in dat besluit ge
stelde regelingen, a lsmede op grond van bij
zondere omstandigheden daarvan en van het 
bepaalde in het eerste lid , afwijkingen toe te 
staan. 

4. Een besluit, als in dit artikel bedoeld, 
wordt in de Nede1·lanàsche Staatscourant be
kend gemaakt. 

4. 1. H ij, die opzette! ijk goederen invoert 
in strijd met het bepaalde in de artikelen 2 
en 3, wordt gestraft met gevangenisstraf van 
ten hoogste 6 maanden of geldboete van ten 
hoogste f 10,000, terwij l de goederen, waar
mede of ten aanzien waarvan de overtred ing 
p laats had, kunnen worden verbeurd ver
klaard. 

2. Met dezelfde straffen wordt gestraft h ij, 
die eenig goed verkoopt, te koop aanbiedt, af
levert of ten verkoop of ter aflevering in 
voorraad heeft, waarvan h ij weet, dat het is 
inge,•oerd in strijd met een verbod k rachtens 
het bepaalde in de artikelen 2 en 3. 

3. De feiten, strafbaar gesteld bij deze wet, 
worden a ls misdrijven beschouwd . 

5. Met het opspornn van fe iten, strafbaar 
gesteld bij deze wet, zijn , beha lve de bij of 
krachtens artikel 141 van het Wetboek van 
Strafvordering aangewezen personen, be last 
a lle ambtenaren der R ij ks- en Gemeentepoli 
tie, zoo.mede de ambtenaren der invoerrechten 
en aCCIJ nzen. 

6. Op feiten, vallende in eene strafbepaling 

dezer wet, zijn niet van toepassing de straf
bepalingen, voorkomende in de wetten betref
fende de invoerrechten en accijnzen. 

7. Met betrekking tot de in en krachtens 
deze wet gegeven voorschriften zijn de artike
len 5, 6 en 7 der "Crisisinvoenvet" 1931 
(Staatsblad N °. 535) van overeenkomstige toe
pas ing. 

8. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien der afkondi
ging. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 29sten De

cember 1933. 
WILHEL MINA. 

D e Minis ter van Econorn1:sclie Zaken, 

s. 765. 

T. J. V ers c h u ur. 
(Uitgeg. 19 Janua.,·i 1934.) 

29 December 1933. WET tot wijziging en aan
vulling van de bepalingen betreffende de 
invordering van accijnzen. 

Bijl. Handel. 2• Kamer 1933/1934, n°. 218, 
1- 5. 

Handel. id . 1933/1934, bladz. 1128. 
Id. 1 • Kamer 1933/1934, bladz. 218 . 
Wij WILHELMINA, enz ... . doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het noodig is de bepalingen betreffende de 
invordering van de accijnzen te wijzigen en aan 
te vullen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. In de Algemeene Wet van 26 Angus

tus 1822 (Staatsblad n°. 38), laatstelijk gewijzigd 
bij de wet van 30 December 1932 (Staatsblad 
n°. 704), worden de volgende wijzigingen aan
gebracht. 

a. In artikel 288 wordt het woord "waar
schuwing" vervangen door: aanmaning. 

b. Na artikel 289 wordt in het drie en twin
tigste hoofdstuk ingevoegd een n ieuw artikel 
289bis, luidende als volgt : 

Indien de belastingschuldige niet in staat is 
anders dan met bnitengewoon bezwaar de be
lasting of de voiie belasting te betalen, kan 
de belasting door of vanwege Onzen Minister 
van Financiën geheel of gedeeltelijk worden 
afgeschreven. 

Door of vanwege Onzen Minister van Finan
ciën kan uitstel van betaling van belasting 
worden toegestaan, in welk geval wegens de 
dientengevolge niet betaalde gelden een door 
dien Minister te bepalen interest verschuldigd 
is van den vervaldag af tot aan den dag der 
betaling. Van de beschikking, waarbij uitstel 
is toegestaan, wordt mededeeling gedaan aan 
dengene, te wien s laste uit hoofde van gesteld e 
zekerheid v erhaal kan worden uitgeoefend . De 
ontvanger is bevoegd het uitstel , ook al is dit 
voor een bepaalden termijn verleend, te allen 
t ijde door opzegging onmiddellijk te doen ein
digen . 

c. Artikel 291 wordt gelezen: 
De parate executie geschiedt bij dwangbevel, 

uitgevaardigd door den on tvanger. Aan de af
gifte van h et dwangbeve l moet een e aanmaning 
om binnen tien dagen aan de verplichting te 
voldoen zijn voorafgegaan. 

De dwangbevelen zullen door de ambtenaren 
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aan den debiteur of deszelfs borg worden be
teekend, met bevel tot betaling. 

Ter executie van de af gegevene dwangbevelen, 
zal worden geprocedeerd op den voet en de 
wijze, gelijk bij de wetten op de manier van 
procedeeren in burgerlijke r echtszaken voor de 
executie van vonnissen is bepaald. 

Ten aanzien van de uitvaardiging en de ten
uitvoerleggin~ van de dwangbevelen vinden de 
a.rti kelen l 4bis, 15, eerste e n tweede lid, 15quater 
en 16 der wet van 22 Mei 1845 (Staatsblad n°. 22), 
laatstelijk gewijzigd bij de wet van 7 Augustus 
1933 (Staatsblad n°. 431), overeenkomstige 
toepassing. 

Verzet tegen de tenuitvoerlegging van het 
dwangbevel kan nimmer gegrond ,ijn op de 
bewering, dat de aanmaning niet is •ontvangen. 

In geval de parate executie bij lijfsdwang 
wordt voortgezet, zal deze laatste niet kunnen 
worden toegepast dan op daartoe gedaan ver
zoek bij den rechter en op bekomen vonnis, 
hetzij gedurende de executie der roerende of 
onroerende goederen, hetzij na derzelver afloop, 
of wel na het proces-verbaal van onvermogen. 

En zal a lsdan tot de gevangeniszetting wor
den voortgeprocedeerd, overeenkomstig de for
maliteiten bjj de wet bepaald. 

d. Na artikel 291 wordt in het vier en twin
t igste hoofdstuk ingevoegd een nieuw artikel 
292, luidende als volgt : 

De kosten van de in artikel 291, eerste lid, 
vermelde aanmaning bedragen vijf en twintig 
cent. 

De overige kosten van vervolging worden 
berekend overeenkomstig de wet van 1 Juni 
1850 (Staatsblad n°. 26), laatstelijk gewijzigd 
bij de wet van 17 Maart 1923 (Staatsblad 
n°. 91), en, voor zoover zij, bij toepassing van 
lijfsdwang, aldaar niet zijn voorzien, overeen
komstig het Tarief van Justitiekosten en Sala
L"issen in burgerlijke zaken. 

Ten aanzien van het inbrengen van bezwaren 
tegen in rekening gebrachte kosten, niet voort
spruitende uit de ger echtelijke tenuitvoerleg
ging van het dwangbevel, vindt artikel 19, 
t weede en vierde lid, van de in het vorig artikel 
genoemde wet van 22 Mei 1845 overeenkom
stige toepassing. 

2. Artikel 15, tiende lid, voorlaatste volzin, 
der Tabakswet 1921 (Staatsblad n°. 712) wordt 
gelezen : De bepalingen, welke van kracht zijn 
bij de invordering der accijnzen, daaronder 
begrepen die omtrent de kosten van vervolging, 
gelden mede ten aanzien van gemeld vergun
ningsrecht. 

De laatst e volzin van genoemd lid vervalt. 
3. Artikel 17, eerste lid, tweede volzin, der 

Wet op het Statistiekrecht (Staatsblad 1932, 
n°. 231) wordt gelezen : De bepalingen van 
,i,rtikel 291. eerste tot en met vijfde lid, en van 
de artikelen 292 en 320 der Algemeene Wet van 
26 Augustus 1922 (Staatsblad n°. 38) zijn ten 
deze van toepassing. 

H et tweede lid van genoemd artikel 17 ver
valt. 

4. Artikel 5, tweede lid, tweede volzin, der 
Statistiekwet (Staatsblad 1916, n°. 175) wordt 
gelezen : De bepalingen van artikel 291, eerste 
!;ot en met vijfde lid, en van de artikelen 292 
en 320 der Algemeene Wet van 26 Augustus 
1822 (Staatsblad n°. 38) zijn t en deze van toe
passing. 

5. Deze wet treedt in werking met ingang 
van 1 Januari 1934. ZiJ is niet van toepassing 
ten aanzien van vorderingen, ontstaan vóór 
hare inwerkingtreding. 

Lasten en bevelen enz. 
Gegeven te 's-Gravenbage, den 29sten De

cember 1933. 

s. 766. 

WILHELMINA. 
De Minister van F inanciën, 0 ud. 

( Uitgeg. 30 D er. 1933. ) 

29 D ece111 be1· 1933. WET tot aanvul ling van 
de Omzetbelastingwet 1933. 

Wij WILHELMINA, enz . ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat .het wenschelijk is de Omzetbelastingwet 
1933 (Staatsblad n°. 546), mede in ve rba nd 
met den overgangstoestand bij hare inwerking
treding, op enkele punten aan te vu llen ; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. De punt achter het derde 1 id van 

artikel 11 der Omzetbelasti ngwet 1933 (Staats
blad n°. 546) wordt vervangen door een kom
ma, terwijl het navol gende aan genoemd lid 
wordt toegevoegd: 

voor zoover de fabrikant niet de wegens zoo
danige leveringen verschuldigde belasting heeft 
vo ldaan op de wijze volgens arti kei 9 der wet, 
waartoe hij steeds bevoegd blijft. In dat geval 
rusten, ten aanz ien van de desbetreffende 
levering, op den fabrikant de verplichtingen 
bedoeld in artikel 10. 

l bis . In de a rt ikelen 14 en 22 van de Om
zetbelastingwet 1933 (Staat sblad n°. 546), 
wordt in de plaats van " directeur der invoer
rechten en accijnzen", gelezen: inspecteur del' 
accijnzen; in arti kel 15 van genoemde wet 
word t in de plaats van " di recte11r" , gelezen: 
inspecteul'. 

2. Achter artikel 39 van de in artikel 1 
genoemde wet wordt een nieuw a rtikel 39bis 
ingevoegd, luidende als volgt: 

Art . 39bis. Voor zoover een fabri kant ten 
genoegen van Onzen Mini ster van Financiën 
aantoont, dat hij op het tijdst ip van inwer
kingtreding van de wet hier te lande goede
ren in voorraad heeft, die hij van buitens
lands heeft ingevoerd , kan genoemde Mini ster 
hem onder de noodi g geachte voorwaarden 
toestaan deze goederen , binnen een te stell en 
termijn , zonder betaling van omzetbelasting 
af te I evèren. 

3. Deze wet treedt in werking op het tijd
stip waarop de Omzetbelastingwet 193 3 (Staat. 
blad 11°. 546) in werking treedt. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-G ravenhage, den 29sten De

cember 1933. 

s. 767. 

WILHELM! A. 
De Min-ister ,,an Financiën, 0 ud . 

( U,it geg. 30 D ecern ber 1933. ) 

29 December 1933. WET tot wijziging en 
verhooging van het zevende hoofdstuk A 
der Rijksbeg1·ooting voor het dienstjaar 
1932. 
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29 December 1933. WET tot wijziging en 
verhooging an de beg1qoting van inkom
sten en uitgaven van net Leeningfonds 
1914 voo,· het dienstjaar 1932. 

s. 769. 

29 D ecem,ber 1933. WET tot verhooging van 
den accijns op tabak. 

Bijl. Handel. 2• Kamer 1933/1934, no. 173, 
1-7. 

Handel. id. 1933/1934, bladz. 928- 943. 
Bijl. Handel. l• Kamer 1933/1934, n°. 173, 

bladz. 1-3. 
Hand. id. bladz. 129-143. 
Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in óverweging genomen hebben, 

dat het, met het oog op de versterking van de 
ink~msten van 's Rijks schatkist noodig is den 
acc1Jns_op ~!Lbak te verhoogea en_het wenschelijk 
1s de tudeluke opcenten op den sigarettenaccijns · 
en de omzetbelasting op tabaksfabrikaten te 
innen in den vorm van verhoogden accijns; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Artikel 5, eerste lid, der Tabakswet 

(Staatsblad 1921, n°. 712), zooals dit artikel 
laatstelijk is gewijzigd bij artikel 1 van de wet 
van 20 December 1924 )Staatsblad n°. 556), 
wordt gelezen als volgt : 

De acc1Jns bedraagt voor sigaren met dicht
gewerkten kop, wegende per 1000 stuks 3½ 
kilogram of meer 12 ½ ten honderd, voor andere 
sigaren 17 ½ ten honderd, voor rook- en pruim
tabak en snuif 22½ ten honderd en voor siga
retten 50 ten honderd van den kleinhandelsprijs. 

2. Van sigaren, waarvan blijkens het vorig 
artikel de accijns 17 ½ ten honderd van den 
kleinhandelsprijs bedraagt en van sigaretten, 
die op het tijdstip van het ii1 werking treden 
Yan dat artikel in het vrije verkeer zijn ge
bracht, is de overeenkomstig dat artikel te 
berekenen meerdere accijns verschuldigd door 
en wordt hij nagevorderd van hem, die de si
garen en sigaretten ten verkoop in voorraad 
heeft, voor zoover partijen betreft, die niet 
binnen drie maanden na vorenbedoeld tijdstip 
zijn afgeleverd aan niet-wederverkoopers of op 
den voet van artikel 12, tweede lid, der Tabaks
wet (Staatsblad 1921, n°. 712) zijn uitgevoerd. 

Ieder, die elders dan in entrepot of in een 
pand, waarin het bedrijf van fabrikant wordt 
uitgeoefend, voor zichzelf of voor een ander, 
na verloop van drie maanden na het in werking 
treden van artikel 1 van deze wet, nog sigaren 
als in het vorig lid bedoeld of sigaretten ten 
verkoop in voorraad heeft, waarvoor de over
eenkomstig artikel 1 dezer wet verschuldigde 
accijns niet ten volle is voldaan, is gehouden 
daarvan uiterlijk op den eerstvolgenden werk
dag, tegen gedagteekend ontvangbewjjs, eene 
schriftelijke aangifte in te leveren bij den ont
vanger der acc ijnzen, onder wiens kantoor die 

· sigaren of de sigaretten in voorraad zijn. 
De aangifte moet onderteekend zijn en op

gaaf bevatten van : 
a. naam en woonplaats van den aangever; 
b. de soort en hoeveelheid der voorhanden 

sigaren en sigaretten gesplitst naar verpakkin
gen , merken, nummers of qualiteiten en voor : 
zooveel sigaren betreft, afzonderlijk voor stuks-

gewijs gezegelde en voor die, waarvan de ver
pakking van zegel is voorzien ; 
, c. den kleinhandelsprijs volgens de aange
brachte accijnszegels, gesplitst alsvoren en af
zonderlijk voor stuksgewijs gezegelde sigaren 
en voor die, waarvan de verpakking vau zegel 
is voorzien ; 
. d. den kleinhandelsprijs, waarvoor de sigaren 
en de sigaretten zullen worden verkocht, ge
splitst alsvoren en afzonderlijk voor stuksgewijs 
gezegelde sigaren en voor die, waarvan de ver
pakking van zegel is voorzien ; 

e. de nauwkeurige aanwijzing van de plaats 
waar de sigaren en sigaretten in voorraad zijn . 

Hij. die volgens dit artikel tot aangifte ge
houden, zijne verplichting niet .of niet volledig 
nakomt of eene onj uiste opgaaf doet, wordt ge
straft met eene geldboete van ten minste hon
derd en ten hoogste duizend gulden. 

. 3. De artikelen 3, 4, 5 en 7 van de wet van 
20 December 1924 (Staatsblad n°. 556) vinden 
voor de uitvoering van de voorafgaande be
.palingen van deze wet overeenkomstige toe
passine;. 

4. In de Tabakswet (Staatsblad 1921, n°. 
712), zooals die nader is gewijzigd, worden de 
volgende wijzigingen aangebracht: 

a. Aan artikel 23 wordt als vierde lid toe
gevoegd: 

Voor een lokaal of voor lokalen, waarvoor 
aan een fabrikant eene bedrijfsvergunning is 
verleend, kan aan een anderen voor eigen reke
ning werkenden fabrikant geene bedrijfsver
gunning als zoodanig worden verleend . Onze 

. Minister van Financiën is gemachtigd onder 
door hem te stellen voorwaarden, afwijking 
van deze bepaling toe te laten. 

b. Aan artikel 40 wordt een nieuw Jid toe
gevoegd, luidende als volgt: 

De in den eersten volzin van het vorig lid 
bedoelde lokalen moeten zoodanig zijn gelegen 
en . ingericht, dat van den openbaren )Veg af 
kan worden waargenomen, dat zij kennelijk 
bestemd zijn om daarin aan den accijns onder
worpen artikelen in het klein te verkoopen. 
Van het voorschrift in den vorigen zin kan door 
of vanwege Onzen Minister van Financiën, 
onder door hem te stellen voorwaarden, die ook 
v;an geldelijken aard kunnen zijn, ontheffing 
worden verleend . 

c. Aan artikel 45 wordt als derde lid het 
volgende toegevoegd : 

Behoudens door of vanwege Onzen Minister 
van Financiën ' daartoe in het algemeen of in 
bijzondere gevallen verleende vergunning, is 
het eveneens verboden aan accijns onderworpen 
artikelen in het klein te verkoopen, te koop 
aan te bieden of af t,e leveren voor een la.geren 
prij s dan dien vermeld op de overeenkomstig 
artikel 7 aangebrachte zegels. Als overtreding 
van dit verbod wordt mede aangemerkt het 
verleenen van kortingen op den naar hoeveel -
heid en zegels verschuldigden kleinhandelsprijs 
en het bij of in verband met de aflevering van 
tabaksfabrikaten in eenigerlei vorm verstrek
ken van gesch·enken. 

5. Artikel 38 der Omzetbelastingwet 1933 
(Staatsblad n°. 546) vervalt . 

Onderdeel I van de bij die wet hehoorend e 
tabel B wordt aangevuld met de goederen
soorten: Sigaren, sigaretten , rook- en pruim
tabak en snuif. 
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6. De bepalingen van deze wet, met uitzon
dering van dit artikel hetwelk in werking treedt 
met ingang van den dag volgende op dien harer 
afkondiging, treden in werking met ingang van 
door Ons daarvoor te bepalen tijdstippen, die 
voor de-verschillende bepalingen ongelijk kun-
nen zijn. · 

Indien dit tijdstip voor artikel 1 op een 
lateren clatu m dan 1 Januari 1934 mocht worden 
gesteld, blij ven voor sigaretten de thans op den 
accijns geheven opcenten verschuldigd tot het 
tijdstip van de inwerkingtreding van genoemd 
artikel 1. 

Met uitzondering van artikel 4, vervalt deze 
wet met ingang van 1 Januari 1939, beha.lve 
ten aanzien van de r eeds verschuldigde be
lasting en begane strafbare feiten. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 20sten De

cember 1933. 

s. 770. 

WILHELMINA. 
De jjfinister van Financiën, 0 u cl. 

(Uitgeg. 30 Dec. 1933.) 

29 Dece'llib,e,- 1933. WET tot voorziening in 
bestuur der gemeente Bee rta. 

Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alwo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is, in verband met grove 
Ye1-waarloozing van de regeling en het be
stuur van de huishouding der gemeente B eer
ta, de wijze te bepalen, waarop in het bestuur 
d ier gemeente wordt voorz ien; 

Zoo i het, dat Wij , den R aad van State, enz. 
Art. 1. 1. In de gemeente B eerta houdt het 

col lege van burgemeester en wethouders op a ls 
bestuursorgaan te bestaan. De wethouders wor
den met ingang van den datum van inwerking
treding dezer wet van hun functie ontheven. 

2 . . De raad der gemeente B eerta komt niet 
in vergadering bijeen. 

3. De door dien raad ingestelde commis
siën, bedoeld in de artikelen 60, 63 en 197 der 
gemeentewet, houden op te bestaa n. 

2. l. De burgemeester der gemeente B eerta 
oefent de taak uit, welke bij wettelijke voor
schriften aan den raad en het college van 
burgemeester en wethouders is opgedragen. 

2. De besluiten, door den burgemeester op 
grond van het bepaalde in het eerste lid in 
de pl aats van den raad en het college van 
bmgemeester en wethouders genomen, worden 
geacht a fkomstig te zijn van die organen. 

3. De burgemeester der gemeente B eerta 
gedraagt zich stiptelijk naar de bevelen, die 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Onze Commissaris in de provincie Groningen 
noodig achten hem te geven. 

4. W aar bij wettelijke voorschriften een 
recht van beroep op den raad is opengesteld, 
t reedt in de pi aats van den raad der gemeente 
B eerta het college van Gedeputeerde Staten 
der provincie <h·oningen. 

5. Het formulier van a fkondiging, vervat 
in het eerste lid van artikel 204 der gemeente
wet, wordt ten aanzien van de gemeente B eer
ta gelezen als volgt: 

" De burgemeester der gemeente B ee,·ta doet 
te weten, dat door hem, optredende ingevol ge 
de wet van ..... .. ............. ...... ...... .. (datum en 

nummer van het Staatsblad dezer wet) op den 
.. ...... ... ..... ....... .... is vastgesteld de vol

gende verordening: 
(titel der verordening) 

(inhoud der verordening) 
,, Zijnde deze verorden ing aan de Gedepu

teerde Staten van Groningen volgens hun be
richt van den . in af
schrift medegedeeld. '. ' 

"En is hiervan afkond ig ing geschied , waar 
het behoort, den" enz. 

6. De bes! uiten van den burgemeester der 
gemeente B eerta, ingevolge deze wet genomen 
over: 

ei. de toelating van nieuw benoemde leden 
van den raad; 

b. de plaatselijke begrooting en rekening; 
c. het invoeren, wijzigen of a fscha ffen van 

pi aatselij ke belastingen; 
d. het aanleggen en opheffen van inrich

t ingen van openbaar nut; 
e. het doen van uitgaven, op de begrooting 

niet voorkomende of de daarop uitgetrokken 
posten te boYen gaande; 

/ .. het aanwijzen der middelen tot dekking 
van zoodanige uitgaven; 

g. het aangaan van geldleeningen, het uit
! eenen van ge l den en het aangaan van reke
ning-courant-overeenkomsten; 

h. het geheel of gedeeltelijk vervreemden 
en het bezwaren van de eigendommen der ge
meente ; 

j. het onderhands verhuren. verpachten of 
in gebruik geven van gemeente-eigendommen; 

k. het onderhands aanbesteden van werken 
of leveranti ën, 

worden binnen acht dagen na den datum 
vai1 het besluit op de in die gemeente ge
bruikelijke wijze ter openbare kennis gebracht . 

7. Onverminderd hetgeen overigens uit de 
bepalingen dezer wet voortvloeit, wordt de 
gemeentewet ten aanz ien van de gemeente 
B ee,·ta toegepast met inachtneming van de na
volgende bepalingen: 

1. In de plaats van de artikel en 84 en 85 
der gemeentewet gelden de navolgende voor
schriften: 

De vervanging van den burgeme ster der 
gemeente B ee,·ta bij ongesteldheid, afwez ig
heid of ontstentenis wordt geregeld op de 
wijze, door Ons nader te bepalen. 

De vergoeding uit de gemeentekas voor hem, 
die is aangewezen voor de vervanging van den 
burgemeester bij ongesteldheid, a fwezigheid of 
ontstentenis, wordt door Ons geregeld. 

2. In de artikelen 255 en 256 wordt, in 
plaats van " den raad", gelezen: ,,Gedepu
teerde Staten der provincie Groningen" ; 

3. Artikel 25 7 is niet van toepass ing; 
4. In het eerste lid van artikel 258 is de 

eerste zin niet van toepass ing en wordt, in 
de plaats van: ,, Zij" , gelezen: ,,Gedeputeerde 
Staten der provincie Groningen"; 

5. In het tweede lid van artikel 263 wordt 
in pi aats van: ,,De raad benoemt", gelezen: 
,,Gedeputeerde Staten der provincie Gronin
gen benoemen", en wordt, in p i aats van 
,,zijn" , gelezen: ,,hun"; 

6. In het eerste lid van artikel 265 wordt, 
in plaats van "door den raad bepaalden ter
mijn , aan dezen" , gelezen: ,,Door Gedeputeer
de Staten der provincie G,·oningen bepaalden 
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te,m ijn, aan dit College", en wordt, in plaats 
van: ,, den raad", ge lezen: ,,Gedeputeerde 
~taten der provincie Groningen" . 

H et tweede lid is niet van toepa sing. 
Het derde lid wordt ge lezen met weglating 

van: ,,257 , tweede }id," . 
8. Geschill en omtrent de toepa s ing van 

deze wet worden door Ons bes! ist. 
9. 1. Zoodra het gevaar , dat bij terugkeer 

tot den normalen toe tand de regeling en het 
bestL1L11· van de huishouding der gemeente 
8 ,e,•ta grovelij k verwaarloosd zullen worden , 
naar Ons oordeel geacht kan worden niet 
langer aanwezig te zijn , zal aan de Staten
G e neraal een voorste l van wet word e n gedaa n , 
waarbij de intrek king van deze wet, zoomede 
de overgang tot den normal en toestand, wor
den geregel cl. 

2. Indien Wij vóór 1 September 1935 geen 
te rmen aanwezig achten tot indiening van een 
voorstel a ls in het eerste lid bedoeld over te 
ga an, zal vóór den ze i f den datum een voorstel 
van wet tot rege ling van den geldi ghe idsduur 
worden ingediend. 

10. Deze wet t reedt in werking op een na
de1· door Ons te bepalen tijdstip. 

Lasten en bevel en, enz. ; 
's-Gravenhage, den 29sten December 1933. 

WILHELMINA. 
De Minister van B innenlandsche Z aken, 

J . A. cl e W i I d e. 
(Uitg eg. 29 D ecembe•r 1933.) 

s. 771. 

29 December 1933. BESLUIT tot vaststelling 
van het tijdstip van inwerkingtreding van 
de wet van 29 December 1933 (Staatsblad 
n°. 770) tot voorziening in bestuur der 
gemeente B eerta. 

l nwo·kingtreding 1 J anuari 1984. 

s. 772. 

29 Decembe,· 1933. WET, houdende wijzig ing 
van het ta rief van invoerrechten in Ne
derlandsch-l ndië en bestendiging voor het 
jaar 1934 van de t ijdelijke opcenten op 
het gewijzigd tari e f. 

Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het tot ve rsterking der ge ldmiddelen van 
Nede,-tandsch-l ndië wenschelijk is voor dat ge
bied een nieuw tarief van invoerrechten vast 
te stel Jen en de tijde lijke heffing van opcenten 
op dat tarief voor het jaar 1934 te bestendi 
gen; 

Zoo is het, dat Wij, den R aa d van tate, enz. 
Art. 1. 1. Het tar ief van invoerrechten, be

hoorende bij artikel 1 der Indische Tariefwet, 
wordt vervangen door het bij deze wet behoo
rende tarief. 

2. Aan het tar ief is toegevoegd een a l pha
betische 1 ijst van daarin genoemde goederen
soorten, die na a r behoefte door den Gouver
neur-Generaal kan worden herz ien. 

2. Alle op het tijdstip van de inwerking
treding deze,· wet verbindende wette lijke ver
ordeningen en beslu iten tot u itvoering van het 
ta rief blijven van kracht, totdat zij door 
andere, overeenkomstig de voorschriften van 
het bij deze wet behoorende tarief, zijn ver
vangen . 

3. In het gehee le tolgebied van ~\Tcder
landsch-l ndië worden tot 1 J anuari 1935 vijf
ti g opcenten geheven op het in a rtikel 1 be
doelde nieuwe tarief van invoerrech ten , be
houdens dat: 

a. van de heffing van opcenten zijn uitge
zonderd de invoerrechten , welke worden ge
heven van goederen, belast volgens onderdeel 
II van post 61 of volgens een der posten 115 , 
159, 160 of 162 van dat tarief, met dien ver
stande, dat wel aan de heff ing van vijftig op
centen wordt onderwo1·pen het recht van f 30 
per hl. Yoo1· reuk-, haar-, mond-, toilet- en 
dergelijke waters, geheven volgens genoemden 
post 159; 

b. twint ig opcenten worden geheven op het 
invoerrecht, geheven van de ondervolgende 
stoffen (ellegoederen), belast vo lgens onder
deel !Ia van post 356 van dat tarief, te weten: 

1. ongeb leekte en gebleekte - doch niet 
bontgeweven, gevedde of gedrukte - dicht
g·eweven effenbindi ge katoenen sto ffen , welke 
op 7 millimeter in het vierkant in de schering 
en den inslag tezamen niet meer dan 45 dra 
den te ll en ; 

2. ongebleekte, eenvoudig gekeperde. niet 
met gekleurde drnden doorweven, noch op 
andere wijze, zooa ls door bedrukken, opge
maakte katoenen toffen. 

4. Deze wet treedt, met a fwijking va n het 
bepaalde in art ikel 16 der Indische Compta
bili te itswet (Nederlan.rlsch Staatsblacl 1925, 
n°. 328; Indisch Staatsblad 1925, n° . 448 ), in 
werking met ingang van een nader door den 
Gouverneur-Generaal van .Y ederlandsch- 1 ndië 
te bepalen datum . 

Lasten en bevel en, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 29sten De

cember 1933. 
WILHELMINA . 

De JJfinist er van Staa l, 
JJi inist e,· van Kolnniën, 

H. Co I ij n. 
(Uita er1. 9 J anuari 1934. ) 

Bijlage A hehoore 111le bij artikel 1 der 
Indische '.l'arlefwet. 

TARIEF VAX INYOE URECHTEK. 

In 11 e e l l II g v a n h et t a r I e r. 

AFDEELING I. 

LeYend e dieren en , ·oortbrengselen 
van het 1llerenrljk. 

Hoofdst. Blz.* 
1. Levende diernn (u itgezonde1·d visch, 

schaal- en weekd ieren) 13 
2. Vl eesch .... .... .... . .... .............. 13 
3. Visch, schaa l- en weekdieren .. . 15 
4. Melk- en zuivelproducten ; eieren 

en honig .......... .... ..... . ... .. ...... ..... .. 15 
5. Ruwe grondstoffen en andere ruwe 

voortbrengse len van d ie rl ij ken oor-
sprong ..... ........... ................ .. 17 

* De cijfers de r bladz. zij n die mu het 
Staatsblad: 
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A}' DEELING Il. 

Yoortbrengselen van het JJlantenrijk. 

Hoofdst. Blz.* 
6. Leve nde planten en voortbrengse-

len van de bloementeelt ............... 18 
7. Groenten , planten , wortels en knol

le n voor voedingsdoele inden ; stroo 
en veevoeder 19 

8. Eetbare vruchten .. .. .... .. . ..... .. .. . ... 20 
9. Kolonial e ware n en specerijen . . ... 21 

10. Granen ............... . .. .................. . .. 22 
ll . Maal producten; mout; stij fse l en 

zetmee l . . .... ... ....... . . .... .. ........ ... .. .. 22 
12 . Oliezaden en oliehoudende vruch

ten· zaadkorrels, zaden en vruch
ten' van versch ill enden aard; in-
dustrieele en medicinale planten 23 

13. Ve rf- en looistof/en in haar natuur
lijken taat; gommen, harse n en 
andere plantensappen .. . ..... . . ..... ... 24 

14. Materia le n voor vlecht- en sn ij 
werk ; andere ruwe grondstoffen 
e n ,·uwe voortbrengselen van plant-
aardigen oorsprong .............. 26 

,\ }' D.EELING 111. 

Ye t s toffen, 1•etteu, oliën e n was van 
dle rlijke n or Jt la n taardlgen oorsprong; 

spijnetten. 
Hoofdst. 

15. Vetstoffen, vetten, oliën en was 
van dierlijken of plantaa rdigen 
001 prong; spijsvetten . . . . . . . .. . .. .. .. . 27 

AFDEELING IV. 

, . oortbreng·selen , ·an de levens midde 
len-Indu strie; dranken, alcohollsehe 

vloeistoffen en azijn; tabak. 

Hoofdst. 

16. Toebereidingen van vleesch, visch, 
schaa ldieren en weekd ieren ....... .. 29 

17. , uiker en suikerwerken ... ......... 29 
18. Cacao en toeberei dingen daarvan 31 
19. Meel - en zetmeelproducten ...... .. . 31 
20. Toebereidingen van vruchten, groen

ten, moeskruiden en andere plan-
ten of pi ante ndeel en . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 

21. B ereide producten van ver chi ll en-
den aard .. ... ....... .. .. ..... ...... ... .. . 34 

22. Dranke n, alcoholische vloeistoffen 
en azij n .... ..... . ........ ... .... .. ... ... .. .. 35 

23 . Overblijfse len en afval van de 
levensmiddeleni ndust ri e . . .......... ... 38 

24. Tabak ... . . .. .. . ...... .... .. . 38 

AJ,'J>EELING V. 

Min erale voortbrengselen. 

Hooldst. 
25. Aa,·d oorten en steenen ; kalk en 

oomwt ....................... ...... .. ...... . ... U 
26. Ertsen, slakken en asch ...... .. . .. .... 41 
27. Minera le brandstoffen; minerale 

oliën en bitumineuze stoffen; pro-
ducten van hare distillatie 42 

* Zie noot op blz. 920. 

AF UEELIKG YI. 

Che mische en 11ha rn111ceutlsche voort 
brengselen; verfs toffen ·crn , •ernis~en; 
11arfumerle; zeep, . kaarsen en soort
gel1jke artikelen ; kleefs toffen en ge-
. latln e; ont1ilortings mldil elen; 

mestRtol'fen. 
Hoo[dst. B lz.* 

28. Chemische en pha1·mace uti sche 
voortb rengsel en .. . . . . .. . . . .. .. .. . . . . . . . . . . 44 

29. Bereide chemi che en ande re voort
brengsel en ten cl i nste van de foto-
grafie ......... ....... .... .. .... .......... ..... . 53 

30. Verfstof- en looistofextracten ; pot
loodstaafjes, potlood en en .gri ffels; 
verfstoffen, lakken, verm en en 
vul- en dichtingsmiddelen .. ... . . . .... 54 

31. Aetherische oliën e n e ences, kunst. 
matige reukstoffen , parfumer ie en 
schoonheidsmiddelen ........... ......... 56 

32. Zeep, kaarsen en andere artike len 
vervaardigd uit wa , ol i"n o f vet-
ten alsmede oortgelijke artike len 58 

33. Kl ~ fstoffen, gelatine en apprê-
teermidde len .... . ....... . ..... ..... . .. . ..... 61 

34. Ontplo[fingsmiclde len, vuu rwe rk, 
lucifers en ande re artike l n van 
ontbrandbaar materiaal ...... 62 

35. Meststoffen ...... ... .. .. .. 63 

.U 'DJrnLl.NG VII. 

VelJen, huld en, leder, bont en werke n 
daarnin. 

Hoofdst. 
36. Vellen, huiden en leder .... .... .... ... 64 
37. Werken van vellen, huide n en 

65 leder .. ................. .. ........... 
68 38. P e ltenJe n ..... .. ........ ...... . 

A.:FDEELJ.N G YIII. 

Caoutchouc en cao utchoucwareu. 

Hoo[dst. 
39. Caoutchouc, getah-pertj a, ba lata 

en su1-rogaten daarva n ; waren van 
deze materialen . ..... ... . .... .. . . . ... 69 

Al' DEE U N"G IX. 

Hou t en kurk en werken daa rvan; 
vlechtwerken. 

Hoofdst. 
40. Hout en houtwe rk ; meubelen 74 
41. K urk en werken van kurk .... ..... 81 
42 . vVerken van troo, riet en andere 

plantaardige vlechtmater ia len ... 83 

Al'])EELING X. 
Papie r e n zijn e toepassi n gen. 

Hoofdst. 
43 . Materialen voor de papierberei-

ding ..................... . .............. . ....... . 
44. Papier en bordpapier ; werken va11 

papier en bordpapier ; boekbi nders-
werk ......... ............ ............ .. ........ . 

45. Drukwerken en voortbrengselen 
der grafische kunsten ...... ......... .. . 

* Zie noot op blz. 920. 

85 

86 

97 
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AF:OEELING XI. 

'J'extlelrnaterialen en textleI1:roederen. 

Hoofdst. B lz.* 
46. Zijde, vlok- of floretzijde en kunst-

zijde; metaaldraadsp insels 111 
47. Wol, paardenhaar en ander dier -

lijk haar ............. 114 
48. Katoen ... 116 
49. Vlas, hennep, jute , rameh en an-

dere plantaardige textielmate rialen 121 
50. Watte n en vi lt; touw en touw

werk; bijwndere weefsel en a rti
ke len voor techni sche doeleinden 124 

51. Gebreide e n gehaakte goederen ... 13 1 
52. Boven- en onderkleeding en ge

maakte goederen van a lle soorten 133 
53 . Lompen en afval van textielmate-

rialen .. ...... .............. .. .. .. .. 139 

AFDEELING XII. 

Schoenwerk, hoeden, paraplules en 
parasols; mod cwaren. 

Hoofdst. 
54 . Schoenwerk 140 
55. Hoeden en petten .. .. ..... .. ....... . . .. . . 141 
56. Parapluies, parasols en wandel-

stokken .. .. . ...... ....... . .... . ..... ..... .. . .. 142 
57. Opgemaakte sie r veeren en werken 

van veeren; kunstbloemen en an-
dere modewaren ; handwaaiers . . . 143 

Al'DEELINU XIII. 

)Verken van steen en van andere mi
nerale materialen; aardewerk; g·las 

en glaswerk. 
HoofdsL 

58. Werken van steen en van andere 
mine ral e materialen . . .... . ... ........ .. 145 

59 . Aardewerk .................. ... .. . .. ... . 152 
60. Glas en glaswerk .. ..... ... . .. .. .. . ...... 159 

. H 'DEELING XIV. 

Edele metalen; paarlen en edelge
steenten; munten. 

Hoofdst. 
61. Edele metalen; paarlen en edel -

gesteenten . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 171 
62. Munten ... .. .. .. . .............. .. . . 174 

A.FDEELING XV. 

Onedele metalen en werken daarvan. 

Hoofdst. 
63. IJzer, gietij ze r, taal 176 
64. K oper ..... .... . ..... ....... . ...... 201 
65. ikkel . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 205 
66. Alumi nium ............................... .. 207 
67. Lood .. . ...... ......... . .... .. . .. ...... .. . .. . .. 210 
68. Zink ..... ... ... . . .... .. . . ... .... _ 212 
69. Tin .................. .. . .... .. .. ... ... . . 214 
70. Andere onedele metalen en legee-

ringen daarvan .. ...... .. .... . ... 215 
· 71. Messenmakerswe rk ; waren van 

verschille nden aard van onedele 
meta len, n iet elders inbegrnpen ... 216 

* Zi e noot op bl z. 920. 

,U'DEELIXG XVI. 

Mach ines en toestellen; electrlscb 
materiaal. 

Hoofdst. Blz.* 
72. Ketels, machines , mechanische ap

paraten en toestellen, alsmede on-
derdeelen daarvan ..................... .. 231 

73. Electr ische machines en apparaten 
en electrotechnische artikelen, a ls-
mede ondercleelen daarvan 255 

AFDEELING XVII. 
Vervoermiddelen. 

Hoofdst. 
74. Roll end materiee l en vast mate-

rieel voor spoor- en tramwegen ... 271 
75. Automobielen , rijwielen en andere 

voertu igen . . . . . . . . . . . . . . . . 273 
76. Lucht- en andere vaartuigen 279 

.AFDEELl.i,G XVIII. 

, veteuschappelljke en 11recls ie-ln stru
menten en -apparaten; uurwerken; 

mu zieklnstru men ten. 
Hoofdst. 

77. Wetenschappelijke, optische en 
precisie-instrumenten en -appûa
ten en andere instrumenten en ap-
paraten, niet elders inbegrnpen ... 282 

78. urwerken .... ... .. .... ..... .. . .. ........ ... · 295 
79. Muziekinstrumenten .... ... . ... 297 

AFDEEL! G XIX. 

Wapenen en munitie. 
Hoofdst. 

80. Wapenen ... .. ... ... .......... . .... 299 
81. Munitie . .. . .. . ... . .......... ... .. ... . ........ 301 

AFDEELING XX . 

Goe1leren en voortbreng·selen van ver
schlllenclen aard, niet elders 

Inbegrepen. 
Hoofdst. 

82. Werken van snij. of vormmateriaal 
of van kunstmatig plastisch mate-
riaal ......... ...... .... . .. .... ............ ...... 301 

83. Borstelmakerswerk, kwasten en 
zeven ... ................ ............. ... .. . ... .. 305 

84. Spellen ; speelgoed; kerstboom-
artikelen; sportartikelen ............ 307 

85. \Verken van versch ille nde grond
stoffen (artikelen tot persoonlijken 
tooi of gebruik; kleedingfournitu
ren; pen- en potloodhouders; rook-
gerei) ... .. ........ ...................... 312 

AFDEELING XXI. 

Kun stvoorwer1ien en voorwerpen 
voor verzamelingen. 

Hoofdst. 
86. Kunstvoorwerpen en voorwerpen 

voor verzamel in gen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321 

* Zie noot op blz . 920. 
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ALGE~C"E lfäE BEP ALINOEN. 

1. Goederen, niet in het tarief genoemd e11 
niet onde,· de daarin vermelde goederen be
grepen, worden voo,· de toepassing van het 
ta1·ief gelijkgesteld met de daarin genoemde 
goederen, waarmede zij naar aard of bestem
ming dé meeste overnenkomst hebben. 

2. Voo,· de toepassing van het tarief te 
verstaan: 

a. onder "verpakt" zonder nadere aandui
ding van de soort of grootte de,· verpakking, 
eene hoeveelheid van 1200 gram goederen of 
minder, verpakt of geborgen in ampoule, doos, 
blik, fl esch , capsule, étui , tube. enveloppe, 
tasch, map, zak, koker, blaas, darm of andere 
omhul l ing, welke de goederen geheel of zoo 
goed a ls geheel omvat, ook wanneer di-e om
hulling enkel bestaat uit papier, doek, stan
niool of ander bi ad metaal , gelatine, cello
phaan of dergelijke producten, of enkel is 
gebezigd om de goederen te kunnen vervoe
l'en ; 

b. onder goedernn in "tabletvorm" (met 
uitzonder ing van kristallen en van gesneden 
of gehakte of op a ndere de rgelijke wijze be
werkte , a l dan niet gedroogde natuurproduc
ten), goed_eren, welke in tablet-, pil-, schijf-, 
staaf-, pijp- of kogel vorm of in anderen be
paalden vorm zijn gebracht; artikelen in den 
,·o,m van dieren of letters of nabootsingen van 
voorwerpen, artikelen in opgerolde draden of 
pijpjes, en dergel ij ke artikelen daaronder be
grepen; een en ander per vonn (of, ind ien de 
vormen zijn onderverdeeld in kl einere vormen, 
per onderverdeeling) 200 grnm of minder 
wegende; 

c. onder "n .a.g.": niet afzonderlijk ge
noemd, noch elders inbegrepen; onder "v.a.s.": 
van alle soorten. 

3. Tenzij in het tarief anders is bepaald. 
gesch iedt de berekening van het invoerrecht 
van naar het gewicht belaste goederen naar 
het nettogewicht, waaronder is te verstaan het 
gewicht der goederen ontdaan van e lke ver
pakking. 

4. Van a1·tikelen op spir itus of andere stof
fen, worden, voor zoover bij het tarief niet 
anders is bepaald, de ter conserveer ing dienen
den stoffen op zich zelf belast, indien daar
door een hooger bedrag aan recht ontvangen 
wordt. 

5. Platen, p,·enten, schilderij en en andere 
artike len, welke niet zijn omlijst of omvat, 
maar met de daarbij behoorende omlijsting of 
onwatti ng gelijktijdig worden ingevoerd, wor
den voor de toepassing van het tarief met om
lijste of omvatte artikelen gelijkgesteld. 

6. De Gouverneur-Generaal kan ten aan
zien van benoodigdheden voor den openbaren 
eered ienst ontheffing verleenen van de beta
ling van bedragen, voor zoover deze een 
waarderecht van 12 pct. en de voor zulk recht 
te berekenen opcenten overschrijden. 

AFD:EELING I.- Levende cl lereu en voort
brengselen van het 1llereurijk. 

HOOFDSTUK 1. 
L, v, ncle clicren (iiitgezondercl visch, schaal

en weekclie,·en) . 
1. Paarden: 
I . paarden van een schofthoogte van 140 

centimeter stokmaat en daarboven. 
l\1aatstaf: stLt k - Rechten: f 100 

ll. andere. 
Maatsta f: stuk - Rechten: f 20 

2. Hoorn- en wol vee: 
I. bLtffels en rnnderen. 

Maat taf: stuk - R echten : f 8 
II. ander, zooa l schapen, bokken en geiten. 

Maatstaf : stuk - R echten: f 1 
3. Varkens. 

Maatstaf: stuk - R echten: f 2.50 
4. Honden en katten. 

Maatstaf: stuk - Rechten: f 15 
5. Pluimvee en andere vogels, n.a.g.: 
I. kippen , eenden en duiven. 

Maatstaf : stuk - R echten: f 0.10 
IL overige tot den post behoorende vogels, 

zooals ka lkoenen, fazanten, ganzen, zwanen , 
kanarievogels, enz. 

Maatstaf: stuk - R echten: f 2 
6. Broedeieren van pluimvee en de gedu

rende het transport daarvan uitgekomen kui
kens. Maatstaf: 100 stuks - R echten : f 0.60 

7. Dieren, levende, n.a.g. (met uitzonde
ring van visch, schaal- en weekdieren), 

Maatstaf: - Rech~n: v rij 

HOOFDSTUK 2. 
Vl eesch. 

A I g e m e e n e b e p a I i n g e n., 
1. Dit hoofdstuk omvat versch vleesch, zoo

mede enkel door zouten, drogen en rooken 
verduurzaamd vleesch. Onder versch vleesch 
ook te verstaan versch vleesch, dat door af
koeling of bevr iez ing is verduurzaamd. Var
ken spek is voor de toepassing van de bepa
lingen van di t hoofdstuk als vleesch aan te 
merken. 

2. Beenderen en andere deelen van dieren, 
welke bij afzonderlijken invoer niet onder dit 
hoofdstuk vall en, worden tot de daarbij be
doelde artikel en geacht te behooren, indien 
zij bij den invoer daaraan verbonden zijn. 

8. Vleesch van slachtvee en paarden (in 
hun geheel ingevoerde geslachte dieren, al dan 
niet schoongemaakt, hieronder begrepen) en 
de eetbare deel en van die dieren: 

I. in hun geheel of in helften ingevoerde 
geslachte runderen, alsmede runderboLtten, 
versche. 

M aatsta f: 100 kilogr. - Rechten : f 6. 
II. in hun ge~eel of in helften ingevoerde 

andere onder den post vallende geslachte die
ren, versche; varkensspek in zijden, versch; 
zoomede enkel gezouten, a l of niet gedroogd, 
vleesch en spek in vaten. 

Maatstaf: waarde - Rechten : 12 % 
III. ornrige tot den post behoorende arti

kelen, zooals ham, rookvleesch, rookspek, 
versch gehakt, versche, gedroogde en gezouten 
ossetong, versche lamsbouten, enz. 

Maatsta f: waarde - R echten: 20 % 



1933 29 DECEMBER (S. 772) 924 

_9. Doode tamme konijnen, dood eetbaar 
wild , dood eetbaar gevolgelte en pluimvee, zoo
mede vleesch e n andere eetbare deelen daar
van; schildpadvleesch en andere n.a.g. voor 
consumptie geschikte v leeschsoo ,-ten. 

M aatstaf: waarde - R echten : 20 % 
HOOFDSTUK 3. 

V isch, schaal,. en wee kdieren. 
A I ge m e e n e b e p a I i n g. 

Dit hoofdstuk omvat levende visch, schaa l
en weekdiel'en , zoomede versche en enkel door 
zo uten, drogen en rooken verduurzaamde visch 
en schaa l- en weekdieren, al of niet gekoeld 
(door een o [ a nder koelsysteem in goeden. taat 
gehouden). 

10. Zeev isch en zoetwate rvisch: 
I. en ke l gezo uten en/of gedroogd, onve r

pakt of Jo (gestort) in zakken, manden, mat
ten of dergelij ke of kisten , n iet gekoeld : 

a. gaboes en sepat. 
M aatstaf : waarde - Rechten: 12 % 

b. ande re, voor zoover niet onder II be-
g1·epen . M aatstaf: waarde - Rechten: 10 % 

II. djambal, pehie en ki a mhie. 
Maatsta f : waarde - Rechten: 20 % 

III. ove r ige v isch , met inbegrip van visch 
kuit, vischgraten (hongikoet) v ischmaag en 
haaienvinnen . ' 

M aatstaf: waarde - Rechten : 20 % 
Bijzon cl ere be pa I i n g. 

Teel tvissche n worden van den post uitgezon
derd en onder post 7 gerangschikt. 

ll. Zee- en riv ierkreeften, krabben, garna
len, oesters, mosselen, l and- en zeesla kke n. 
inktvisch, tripang en andere schaal- en week
dieren; met inbegrip van eetbare dee len van 
een e n a nder. 

M aatstaf : waarde - Rechten: 20 % 

HOOFDSTUK 4. 
M elk- en zuivelprod-ucten; eie,·en en honig. 
12. Mei k, room, onde rme lk, gestremde 

melk, wei, karnemelk, ve rsch of verduul'
zaamd; ook melk en room in blokken of poe
der of gecondenseerd, al of niet onder toevoe
ging van u iker; yoghurt: 

I . room en yogh urt. 
Maatstaf: waarde - R echten: 20 % 

II. ove ,-i ge producten. 
Maatstaf: waarde - Rechten: 12 % 

B ij z o n d e r e b e p a I i n g . 
A ls room worden voor de toepassing van 

den post aangemerkt artikelen , we lke op 
hunne ve,-pakking a ls room worden aangeduid. 

13. Bote r: 
I. zoogenaamde vriesboter (boter, welke tij 

den het trnnsport door afkoe ling tegen bederf 
is gev1·ij waard) . 

Maatstaf: waa rde - R echten: 20 % 
Il. andere. 

M aatsta f: waa rde - R ech ten : 12 % 
14 . K aas, v.a.s., ook kunstmatige : 
I. de se rtkaas (daaronde r, zonder uitslui

t ing van a nde re kaas, te begrij pe n a ll e soo rten 
kaas in eene verpakking van g las, aardewe rk 
of porselein o f voorzien van eene omhulling 
van bladmetaal, ce llophaan, gelatine, papier 
of oortgelij ke fabrikaten, dan wel per eerste 

of onmiddell ijke verpakking 600 gram of min
der wegende). 

M aatstaf : waarde - R echten: 20 % 
II. kaas, niet onder I begrepen. 

Maatstaf: waarde - R echten: 12 % 
15. E ieren va n plui mvee en gevogelte, 

n. a.g., ook van de schaal o ntdaan (e iwi t en 
e igeel door elkande r) ; eiwit en e igeel, versch 
of verduurzaamd; ook e ieren en e igee l ge
droogd, gekorreld o f in poedervorm; zoomede 
andere n.a.g. eetbare eieren en eiersurrogaten: 

I . k ippen- en eendeneieren, nog van de 
schaal voorzien, versch of verduurzaamd. 

M aatstaf: 100 stuks - Rechten: f 0.60 
II . overige tot den post behoorende a 1·tike-

le n. Maatstaf: waarde - R ech ten: 12 % 
16. H onig: 
I . verpakt. 

Maatstaf: waarde - R echte n : 20 % 
IL ingevoerd op andere wij ze. 

Maatstaf: waarde - R ech ten: 12 % 

HOOFDSTUK 5. 
Ruwe grondstojfen en andere ,·uwe voortbreng

selen van dier/ijken 001·sp1·ong. 
AI ge m ee n e b e pa 1 i n g . 

U itgezonderd zij n va n dit hoofdstuk: 
1° . V etstoffen, vetten en o liën van dierlij

ken oorsprong, welke zij n begrepen onder Af
deeling III ; 

2°. Dierlij ke me tstoffen (Afdeeling VI); 
3°. Hu iden en vel len voor de bereiding van 

leder e n pelterij e n (Afdeel ing VII) ; 
4°. Ruwe di e rlijke textielmaterialen (ruwe 

natuurlijke zijde, ruwe wol) , paardenhaar en 
a nder dierlijk haar meer inzonderhe id voor de 
vervaardiging van textielgoederen dienende 
(Afcleeling XI) ; 

5°. H aar van menschen (Afdeeling XII). 
17 . I voor en schildpad. ruw, ook enke l in 

stukken gesneden, gekl oofd of geplet, maar 
niet verder bewerkt, met inbegrip van poeder, 
sni ppers en afva l daarvan; zoomede ruw ko
raa l, a l dan niet gezuiverd . 

Maatstaf: waarde - Rechten: 12 % 
18 . H orens van herten (elanden, damher

ten, reeën, enz. ) , nog door huidweefsels be
dekt, zoornede neushoorn. 

Maatstaf: waarde - R echten: 20 % 
19. Schelpen, onbewerkte: 
I. ,, verpakt" of wel ingevoerd in kisten, 

vaten, doozen of a nde re emball age van hout, 
metaal , papier of ka1·ton. 

Maatstaf: waarde - R echten: 20 % 
Il. ingevoerd op a ndere wijze. 

Maatsta f: waarde - R echten: 6 % 
20 . Sponzen, natuurlijke: 
I. onbewerkte. 

M aatstaf: waarde - Rech ten: 6 % 
Il. bewerkte (gewasschen of gebleekt) . 

Maatsta f: waa rde - R ech ten 12 % 
21. Vogelhui den , voge lkoppen, vleugels en 

ande,·e deelen van vogelhuiden met de veeren 
e r op, onbere id of a ll een in wover bereid als 
11oodig voor vrijwaring tegen bederf; onbe
re ide sierveeren . 

Maatstaf: waarde - R ech ten: 12 % 
22 . Die rlij ke reukstoffen (muskus, bever

ge il, a mber, civet), i11 na tuurlij ken staat. 
Maatstaf: waarde - R ech ten: 12 % 
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23. Vogelnestjes, eetbare. 1 hakt (haksel), kaf en de rgelij k veevoeder. 
Maatstaf: waarde - Rechten: 20 % Maatsta f: waarde - R echten: 6 % 

24 . Beenderkool . 
iaat taf: - R echten: v1·ij 

25. Ruwe grondstoffen en andere primaire 
voortbrengselen van d ierlij ken oorsprnng, n. 
a.g., ook ruw voorbewerkt; met inbegr ip van 
n.a.g. d i rl ij ke voortbrengselen voor medi i-
11 aa l gebruik. 

:Maatsta f: waarde - Rechten: 6 % 

.\. FffEET,I 'G l l. - Voortbrengselen 
het 11la 11 te11rijk. 
HOOFDSTUK 6. 

Yan 

l,rrend e planten en voortb1·engsel en va.n 
de bloe,nenteelt. 

A I g e m e e n e b e p a I i n g. 
Onder levende planten ook te verstaan stek

ken, loten, enten en dergelijk teelmateriaa l. 
26. Bl oem- en sierplanten, waaronder or

chideeën, ook in potten, tonnen, bakken e.d. 
Maatstaf: waarde - R echten: 20 % 

27. Boll en, knollen , uien, wortelstokken en 
rlerg·elijke van bloem- en s ie rplanten. 

Maatstaf : waarde - Rechten: 20 % 
28. Andere levende pl a nten. 

M aatstaf: - Rechten: v rij 
29. Versche, zoomede ged rnogde, geïmpreg

neerde, geprepareerde, gebleekte of geverfde 
bloemen, bloemknoppen, bladernn, takken (ook 
met vruchten) , grassen, mossen en dergelijke 
p la ntendeel en voor bouquetten, kransen of ver
sie ringen en daarmede sam engeste lde bouquet
ten, takken, tu ilen, kransen, p lanten, manden, 
potten, nz. 

Maatstaf: waarde - R echten: 20 % 
HOOFDSTU K 7. 

Groenten, planten, 1cottels rn knollen v oor 
voedingsdoel einden; st1·00 en veevoeder. 

30. P eul vmchtgroenten (e rwten, snijboonen 
enz.,ook so jaboo nen), knoflook, uien, bloemkool 
en andere kool , asperges, artisjokken , eierplan
ten, tomalen , olijven, kappertjes, korukomme ,·s , 
augurken , pompoenen, andijvie, sp inazie, sa
lade, worteltjes, koolrapen , roode bieten, aard
a ppelen, maniokworte ls, grondnoten en alle 
ande re eetbare n.a.g. planten, knollen, wor
tels, bollen, pmitsels, vmchten, pitten, zaden, 
bloemen, bloemknoppen, bladeren, stelen en 
de r gelijke, ver ch of gedroogd: 

1. aangevoerd in vries- of koe l kamer. 
M aatstaf: waarde - R echten: 20 % 

Il. andere. 
Maatstaf: waarde - R ech ten: 12 % 

31. . E etbare zwammen (champignons, mo
r ille, truffels, muizenoortjes enz.) , versch o f 
gedroogd. 

Maats taf : waarde - Rechten: 20 % 
32. Hop, vruchtkegels van de hop en lupu

li ne: 
I . ve rpak t. 

Maat taf: waarde - R echten: 12 % 
ll. ingevoerd op andere wijze. 

Maat taf: waarde - Rechten: 6 % 
33 . Voederboonen, voedenvikken en de rge

lijke tot veevoeder di enende peulvruchten; 
,·oederwortels; groenvoer; hooi en andere ge
droogde voedergewassen; ruw stroo, ook ge-

HOOFD TUK 8. 
E etbare vruchten . 

A 1 ge m e e n e b e p a I i n g. 
Dit hoofdstuk omvat zuidvrnchten , al smede 

ooft en ander fruit, versch of gedroogd, al of 
niet aangebracht in zout- of zwavel houdend 
wate r. Onder deze vruchten zij n ook te be
g rijpen de a ls su rrogaten daarvan dienende 
pitten en kernen van vruchten, zooals abri
kozepitten, perzikpitten en anacardiumnoten 
(amandel-sunogaten). Deze worden belast als 
de vruchten waarvan zij het surrogaat zijn. 
Tu schen vruchten, zoogenaamd evaporated of 
natuurlijk geconfij t, en gedroogde vrnchten 
wordt bij de toepa i11 g van het tarief geen 
onderscheid gemaa kt. 

34 . Vrnchten, eetbare, versche: 
I. bananen ( pisang ) en ananas en. 

Maatstaf: waarde - R echten: 12 % 
II. dmiven, app Jen, peren , ab rikozen, per

ziken pmimen kersen, aardbeien, sinaa ap
pels , 'citroenen, 'dade ls, vijgen en n.a.g. andere. 

M aatstaf: waarde - R e h ten: 20 % 
35. oten (cocosnoten, hazelnooten, walno-

ten, paranoten enz .) ; kastan je ; on~epel_de 
amandelen; lengkeng en lètji ; al of rnet r1Jp 
of gedroogd: .. 

I. Cocosnoten. Maatstaf: - R echten : vnJ 
II. overige tot den post behoorende vruch-

ten. Maatstaf: waarde - R ech ten : 20 % 
36. Vruch ten, eetbare, gedroogde, a l of 

niet gesch ild , gepe ld, doorboord, in stu kken 
of schijven, of gecomprimeerd, n.a.g. 

M aatstaf : waarde - R echten : 20 % 

HOOFDSTUK 9. 
Ii olonial e 1cm·en en specerijen. 

37. Koffie in bes, hoornschil of gepeld; ge
bmnde koffie, a l of niet gemalen; ook zoo
genaamde coffeïne-v rije koffie en koffi e-afval. 

Maatsta f: waarde - R echten: 20 % 
38. Thee (bladthee en stofthee ), met inbe

grip van Paraguay thee of maté en andere, 
al dan niet gea romatiseerde, gedroogde bla
de ren of andere plantendeel en, welke worden 
gebezigd om het genotmiddel thee te vervan
gen; een en ander ook, al dan niet vermengd 
met a ndere zelfstandi gheden, gepe rst 111 ta
bletten en dergelijke. 

Maatsta f: 100 ki logr. - R echten: f 40 
39. Kardamom en a ndere amomumsoorten; 

kaneel; kaneel bloesem of -knoppen ; cassia 
(cass ia li gnea); cass iavruchten ; gemben,·or
te ls; kruidnagelen ; krnidnagelstelen; foe lie; 
muskaatnoten (al of niet in den dop); kur
kuma; kemirienoten; oranjeschillen; piment 
(Jamaica-peper); zwarte en witte peper; pa
prika, Spaansche peper (l ombok), Cayenne
peper; affraan, vanille; peter e l ie; 1 au!·_ier
bladen; tijm ; en andere n.a.g. specer1Jen, 
versch of gedroogd, al of niet gemalen of tot 
poeder gebracht: 

I. in verpakking van metaal, aardewerk, 
porsele in of g las. 

faatsta f : waarde - Rechten: 20 % 
II. ingevoerd op andere wijze. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 12 % 
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HOOFDSTUK 10. 
Gra.nen. 

40. R ijst in a1·en, al dan niet met halm , of 
ongepeld; gepelde r ij st, ook gepolijst. 

Maatstaf: - R echten: vrij 
41. Tarwe, spelt, rogge masteluin haver, 

gerst, g ierst, mais, boekwe
1

it en ande1:e n.a.g. 
g ranen; in aren, a l da n n iet m et den ha lm , 
of slechts gedorscht en ongepeld; uitgezonderd 
onrijpe maiskolven, welke volgens post 30 
worden belast. 

Maatstaf: waa rde - Rechten: 6 % 
HOOFDSTUK 11. 

Afaalp1·oi/Jucten; 1nout ; stij fsel en zet,n,eel . 
42. Bloem en meel van granen; granen, 

gepeld of gepareld (met uitzondering va n 
rijst) ; grutten, griesmee l en gries. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 12 % 
43 . Mout van gerst of andere granen . 

Maatstaf: waarde - Rechten: 6 % 
44. Slij psel , zemelen en andere overb lijfse

len van het pellen, polijsten of malen van 
graan. Maatsta f: waarde - Rechten: 6 % 

45. Bloem , meel en gries van andere vruch 
ten dan granen, ook van mout, alsmede van 
oliezaden, n.a.g.: 

I. voor consumptie geschikt, zooals bloem 
van erwten, boonen, linzen en bloem of meel 
van bananen, kastanjes enz . 

Maatstaf : waarde - Rechten: 12 % 
II. a nder : 
a. verpakt. 

Maatstaf: waarde - R echten: 12 % 
b. ingevoerd op andere wijze. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 6 % 
46. Gluten en glutenmeel. 

Maatstaf: waarde - R echten: 12 % 
47. Stij fsel (zetmeel ) van · aardappelen of 

granen: 
I. in stukken: 
a. verpak--t. 

Maatstaf : waarde - R echten: 12 % 
b. ingevoerd op andere wijze. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 6 % 
II. gemalen of tot poeder gebracht, zooa ls 

aardappelmeel , tarwe- en rij stzetmeel en 
maizena. Maatstaf: waarde - R echten: 12% 

48. Tapiocameel , a rrowroot en verdere der
gelijke producten van zetmeelhoudende wor
tels en sagomeel. 

Maatstaf : waarde - R echten: 12 % 
HOOFDSTUK 12. 

Oliezaden en oliehoudende v nuhten; zaad
korrels, zaden en v1'Uchtcn van ver schill enden 

aa1·d; industrieele en m edicinale planten . 
49 . Oliezade n en ol iehoudende vruchten, 

n.a.g.: 
I. copra. Maatstaf: - R echten: vrij 
II. andere. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 6 % 
50. Zaden en vruchten voor het uitzaaien 

of ui tpla nten : 
I. van bloemen of sierplanten. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 20 % 
II. van landbouwgewassen. 

Maatstaf: R echten: vrij 
III. andere. 

Maatstaf: waarde Rechten: 6 % 

51. K ana riczaa d, zangzaad en ander voge l
zaad, hieronder begrepen raapzaad, hennep
zaad, lijnzaad in bl ikken, fl esschen , doozen, 
dubbele zakken, ki sten, vaten of andere der
gelijke verpakking. 

Maatstaf : waarde - R echten: 12 % 
52. Anijszaad, steranijs, venkelzaad, kori

anderzaad, komij nzaad, karwijzaad, wiedjin
of sesamzaad en dergel ijk bij de bereiding rnn 
eetwaren als specerij of a ndersz ins dienend 
zaad, versch of gedroogd, a l of niet gemalen 
of tot poeder gebracht: 

I. in vel"pa kking van 1netaal , aardewetk, 
porce lein of glas . 

i\Iaatstaf: waarde - Rechten: 20 % 
II. ingevoerd op a ndere wijze. 

M aatstaf : waarde - Rechten: 12 % 
53. Tonkaboonen, muskuszaad en derge-

1 ij ke als reukwerk of voor de bereiding van 
re ukwerk dienende vruchten en zaden. 

i\Iaatstaf: waarde - R echten: 12 % 
54. Planten en dee le n va n planten, als zoo

d an ig als reukwerk gebruikt wordende, zooals 
garoeh- en ande1· re ukhout, al of niet ge
d roogd, in stukken gesneden of in poeder. 

Maatstaf : waarde - Rechten: 20 % 
55. Ginseng (de wortels van P anax Gin

seng en Panax quinquefolius L . en cleelen 
dier wortels) . 

Maatstaf: waarde - Rechten: 20 % 
56. Wikkelblad voor strootjes of andere 

rookwaar, vervaardigd van nipahbladeren of 
a ndere plantenvoortbrengse len, geen tabak 
zijnde. M aatstaf: waat·de - Rechten: 20 % 

57. Planten en dee len van planten, zaden 
en vrucht.en voor industrieel of medicinaa l ge
bruik, n.a.g. 

l\laatstaf: waarde - R echten: 6 % 

HOOFDSTUK 13. 

V e,-j- en l ooi.$to f/ en in haCLr natuui·lijken stcuil; 
yommen, harsen en andere plantensappen. 

A I ge m e e n e be p a l i n g. 
Verfhout- en looistofextracten zij n onder 

hoofdstuk 30 gerangschikt. 
58. Verf- en · looi hout en looi basten, zooals 

bla uwhout, geel hout, quebrachohout, bast van 
den gewonen e ik, mimosa- en mangrovel.,ast 
enz., ook in stukken gesneden of fij ngemaakt; 
zoomede andere n.a.g. plantaardige verf- en 
looistoffen in haar natuurlijken staat, zooals 
anattozaden, m eekrapwortel s, verfkorstmossen, 
sumach, divi-divipeulen, myrobolanen enz. 

Maatstaf : waarde Rechten: 6 % 
59. Gomme n, gomha1·sen en ha rsen, waar

onder natmirlijke ba lsems: 
I. pijnhars Hn colophonium, uitgezonderd 

het onder post 898-II vennel de colophonium. 
Maatstaf : - R echten: nij 

II. benzoë, ol ibanum (wierook), myrrhe en 
a ndere als reukwerk gebrand wordende harsen 
en gom harsen. 

Maatstaf : waa rde - Rechten: 20 % 
III. overige tot den post behoorende a ,·ti

kelen, zooals guajakhars, jalappehars, asa foe
tida (duivelsdrek), copaïva-, Canada-, P ern
e n Mekkaba lsem, drakenbloed , Arabische gom, 
gom- of stoklak en schellak. 

Maatsta f: waarde - Rechten: 6 % 
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60·. K amfer, ruw en gezuiverd; ook kunst
matige kamfer en mengsels van naphtaline en 
kamfer : 

I. verpakt of in tabletvorm . 
Maatstaf: waarde - Rechten: 12 % 

II. ingevoerd op andere wijze. 
M aatstaf: waarde - Rechten: 6 % 

61. Plantenextracten (ingedikte of in vas
ten toestand gebrach te plantensappen), met 
ui tzondering van caoutchouc, balata , getah
pertja en dergelij ke protlucten: 

I. opium. 
Maatstaf: 100 kilogr. - Rechten: f 450 

II. gambir: 
a. gambir Riouw . 

Maatstaf: 100 kilogr. - Rechten: f 5 
b. andere. 

Maatsta f: 100 kilogr. - Rech ten: f 20 
III. andere, niet tot genot dienende, zooals 

zuivere drop (zoethoutextract), alsemextract, 
a loëextract, gentiaanextract, enz . 

Maatstaf: waarde -- Rechten: 6 % 
HOOFDSTUK 14. 

il{aterialen voor vl echt- en snijwerk; ande,·e 
1·1we grondstoffen en ruwe voortbrengs-elen 

van plantaardigen oorsprong . 
62. lYiateriaa l voor matwerk, mandenma

kerswerk en ander vlechtwerk en voor borstel
rnakerswerk (bezems en borstels), zooals tee
nen, bamboe (ook bamboestaken), riet, rotting 
(ook pitrotting) , b iezen, piassavavezels, alfa 
of esparto ook indien geschild, gespleten, ge
bleekt, g~verfd , geschaafd, gepolijst of ge
brand; zoomede riet- en rottanstokken voor 
de vervaardiging van wandelstokken: 

I. bamboestaken. 
Maatstaf: Rechten: vrij 

II. overige artikelen . 
Maatstaf: waarde Rechten : 6 % 

63. Pl antenbasten voor binddoeleinden en 
de vervaardiging van touw, zooa ls raff ia bast. 

Maatstaf: waarde - Rechten : 6 % 
64. Opvulmaterialen, zooals kapok , zeegras, 

plantenhaar (crin végétal) , enz. 
Maatstaf: waarde. - Rechten: 6 % 

65. Harde zaden, pitten, doppen, schalen, 
noten, uitsluitend voor snijwerk geschikt, zoo
a ls klapperdoppen en steennoten. 

Maatstaf: waarde - Rech ten : 6 % 
66 . Andere voortbrengselen van pl antaardi

gen oorsprong, ruwe, n.a.g. en n.a.g. p lant
aardige afval. 

Maatstaf: waarde - Rech ten: 6 % 

AFDEELlNG III. - 'Vetsoffen, vetten, 
oliën en was ,•an dlerlljken of plantaar,ll 

g·en oorsprong; spijsvetten. 

HOOFDSTU K 15. 
Vetsto ff en, vetten, oliën en was van dierlijken 

of plantaardigen oorsprong; spijsvetten. 

A I ge mee n e b e p a I i n g. 
Dit hoofdstuk omvat ook vetstoffen , vetten 

en oliën, di e geraffineerd of gehydreerd (ge
hard) zijn of eene soortgelijke behandeling 
hebben ondergaan. Voor zoover ter zake geen 
bijzondere voorz ien ing is getroffen, blijft deze 
behandeling bij de toepassing van het tarief 
buiten beschouwing, tenzij de vetstoffen, vet-

ten en oli ën daardoor een ander karakter ver
kregen , bijv. van niet eetbaar, eetbaar zijn 
geworden, in welk geval zij overeenkomsti g
den nieuwen aard worden getarifeerd ._ 

67. Vetten , eetbare, dierlijke, natuurl ij ke, 
zooals vet van runderen, schapen, ge iten, on
versmol ten of ve rsmolten (premier jus en an
dern talk), oleomargarine, r undermergvet, 
reuzel, ganzenvet, enz ., met inbegrip van 
kanen. Maatstaf: waarde - Rechten : 12 % 

B ij zo n d e r e b e p a I i n g. 
N atuurboter valt niet onder den post, doch 

is vermeld onder post 13. 
68. Vetstoffen, vetten en ol iën van d ier

lijken oorsprong, al of niet gezu iverd, doch 
niet geparfumeerd, n.a.g. 

Maatsta f: waarde - Rechten: 6 % 
69 . Vetten en oli ën, eetbare, plantaardige, 

zooals klapperolie, aardnotenolie, olijfolie , sla
olie, de a ls bakoli ën of -vetten in den handel 
gebrachte plantaardige oliën en vetten, enz. : 

I. klapperolie . 
Maatstaf: - Rechten: vrij 

II. overige tot den post behoorende artike-
len. Maatstaf: waarde - Rechten : 12 o/a 

Bijzondere be pa I i n g . 
Onder klapperol ie niet te verstaan de daar

uit bereide eet.. en bakvetten als dulcine, fil 
ma, Delfia enz. 

70 . Lij nol ie, Chineesche hou tol ie en andere 
drogende oliën, gewone (d.w. z. waarvan het 
droogvermogen niet kunstmatig is verhoogd) . 

Maatstaf: waarde - RechteIJ: 6 o/a 
71. Vetstoffen, vetten en oliën, plantaar

dige, al of niet gezu iverd, doch niet geparfu
meerd, n .a.g. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 6 % 
72. Vetzuren, zooals oliezuur (oleïne), stea

rinezuur (stearine), palmitinezuur (palmitine) , 
enz . en de al s acid oi ls aangeduide producten, 
zoomede oliedroesem of bezinksel. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 6 % 
73 . Patentolie en andere voor verl ichtings

doele inden bereide plantaard ige of dierlijke 
olie. Maatstaf: waarde - Rechten: 12 o/u 

74. Spijsvetten, kunstmatige, zooals marga
rine, reuzeline en ghee. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 12 % 
75. vVas, dierlijke en plantaardige, ruw of 

gezu iverd, ook gebleekt. 
Maatstaf: waarde - Rechten: 6 % 

AFDEELING IY. - Voortbrengselen van 
de Ievensmltltleleu -lndnstrle ; dranken, al 

coholische vloeistoffen en azijn; tabak. 

HOOFDSTUK 16. 
J'oebereidingen vcm vleesch, v·isch, sc!iaal

die1·en en weekdieren . 
76. Vleesch, wild en gevogelte, verduur

zaamd of bereid, n.a.g., en all e andere n.a .g. 
vleeschwaren (worst, leve rpastei , gehakt, zult, 
galantine, rolpens, enz.). 

Maatstaf: waarde - R echten: 20 % 
77. Vleeschnat en vleeschextract, bou illon 

en soepen, v.a.s. , ook in capsules, blokjes en 
derge lijke. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 20 %, 
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78. Visch, schaal- en weekdie1·en , en eet
bare deelen daarvan, verduurzaamd of bereid, 
n.a.g., en de met een en ander samengestelde 
n. a .g. eetwaren {vischpasteien , ansjovisboter, 
kreeftenbotel', enz.), ook cav ia.a r en cav iaar
su rrogaten. 

Maatstaf : waarde - R echten: 20 %; 
79 . Trass ie, v.a.s. 

Maatsta f: waarde - R~chten: 12 % 
HOOFDSTUK 17. 

Suikers en suike1·u·erkf..n. 
80. Rietsuike r , beetworte lsu iker en andere 

s ui ke , van de scheikundige samenstelling van 
rietsu iker {palmsuiker, ahornsuiker enz.), vast 
of v loe ibaar, a l of niet geraHineerd, n.a .g .. 
zoomede andere n.a.g. tot genot of voed ings
doele inden di enende suikers , zooals zetmeel
su ike1· {d:-uivensu iker, dextrose, glucose) , melk
su ike1· {lactose), invertsuiker enz.; ook ge
brande su iker {caramel of suikerkleursel) en 
sui kerverven { met verven vermengde su ike r
oplossingen): 

I . riet- en b ietsuiker, verpakt of in tablet
vor111 , dan wel in poedervorm, zoon1ede kandij . 

Maatstaf: waarde - Rechten: 20 % 
ll. a ndere. 

Maatsta f: waarde - R echten: 12 % 
81. Vanillinesuiker, anijssuike r en andere 

gearomatiseerde su ike r . 
Maatstaf: waarde - Rechten: 20 % 

82. Melasse, niet voor con umptie geschikt, 
afkomstig van de raffinage of fabricage van 
uiker. Maatstaf: waarde - Rechten: 6 % 

83. Strnop {mal tosestroop, zetmeel stroop, 
suikerstrnop , huishoud troop , keukenstroop_ en 
a ndere dergelij ke ter vervanging van suiker 
dienende stroop) . 

Maatstaf : waarde - Rechten: 12 % 
84. Kunsthon ig: 
I. verpakt. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 20 % 
II. ingevoerd op andere wijze. 

Maatstaf: waarde - Rechten : 12 % 
85. Suikerhoudende hulpmiddelen gebrn ikt 

" ·ordende in bakkerijen, zooals honigzoet, be
schui thon ig, caramelboter, caramelpasta, clar
nicopasta, nucoapa ta, nucoaboter enz. 

Maatstaf : waarde - Rechten: 12 % 
86. Suikerbonbon {ij sbonbons, drops, gom

ball en, fondants , brnidsuikers en dergel ij ke 
artikelen, a l of niet gevuld of met cacao 
samengeste ld), zoornede kauwgom en a ll e an
dere n.a .g. su ikerwerken en snoepgoedartike
len, maTSepein, nougat en dergelijke hier
onder begrepen. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 20 % 
87. Gearomatiseerde en gezoete drop, niet, 

zooa ls katjesdrop , kennel ijk tot snoepgoed be
stemd, zoomede hoestpast ill es en -gommen, 
zooa ls juj ubes, a I theapastil I es, eucal yptusbon
bons, coryfinbonbons en derge lijke. 

Maatsta f: waarde - Rechten: 12 % 

HOOFDSTUK 18. 
Cacao en toeblreid·ingen daarvan. 

88. Cacaoboonen {ook breuk ), ruw, cl an 
we l gebrand of gernost, al da n niet gesch ild, 
zoomecle cacaoschalen, -schillen en -vliezen. 

Maatstaf: waarde - R echten: 6 % 

89. Cacaomassa, a l of niet in tabletten of 
brooden; zoomede cacaoboter. 

Maatsta f: waarde - R echten : 12 % 
90 . Cacaopoeder ; chocolade en chocolade

su rrogaten in tabletten of brood en, ook gema
len; zoomede n.a.g. waren geheel of gedeel
telijk bereid uit cacaomassa, cacaopoeder, cho
colade of chocoladesunogaten (chocoladebon
bons , prali nes, pas ti l les, chocolade troo ise l, 
choco! adef igu ren enz.) 

Maatstaf: waarde - Rechten: 20 % 

HOOFD TUK 19. 
ilfeel- en zet1n eelp1·orlucte11. 

91. Bloem en meel van granen of peul 
vrnchten en zetmeel, bere id voor kindermeel 
of keukengebrnik, zooa ls farine lactée, raca
hout, zelfrijzende bloem, paneermeel, enz ., al 
deze producten ook in samenstelling met sui
ke r of andere zoetstoffen of cacao; een en 
a nder voor zoover niet elders genoemd of in
begrepen; zoomede ovomal tine, jemalt, osto
malt, maltosellol en dergelij ke, al dan niet 
met levertraan of geneeskrachtige stoffen sa
mengestelde, tot voeding dienende moutpre
paraten, met inbegrip van e ikelcacao. 

Maatstaf : waarde - Rechten: 12 % 
92. Meel deegwaren {vermicelli , macaroni , 

spaghetti, mikoa, misoa, bihoon, sa hoon, taho
koel it en dergel ij ke niet gebakken fabrikaten 
van bloem, meel, zetmeel, gr ies of g lute n). 

Maatstaf: waarde - Rechten: 12 % 
93. Vlokken van a l of niet gemout graan, 

zooals cerealine {mai vlokken) , rij stvlokken, 
havervlokken, havermout en dergel ijke; aard
appelvlokken, tapiocavlokken, geparelde sago, 
geparelde tapioca en andere dergelijke zet
meel producten; zoom ede gekookte of gestoom
de (zoogenaamde " droge") rij st. 

Maatstaf: waarde - R echten: 12 % 
94 . Brood en beschuit en derge lijke gewone 

bakkerswaren, ook matzes ; zoomede ouwel en 
ouwels : 

I. niet in luchtd ichte verpakking, zoomecle 
ouwel en ouwels ook in luchtdichte verpak
king. Maatstaf: waarde - R echten: 12 % 

II. overige tot den post behoorencle a rtike-
len. Maatstaf: waarde - Rechten: 20 % 

95. H ondenbrood, kattenbrood en andere 
dergelijke uit meel , vleesch, vleeschmeel, 
vleeschafval , vet, visch , vischafval en derge
lij ke samengestelde tot beestenvoeder dienende 
gebakken a rtike len, ook in stukken of brok
ken ; zoomecle tot beestenvoeder dienende 
mengsels van stukken cake, kaak of beschui t 
met vleesch, vleeschafval en derge lijke en 
ve1·dere soortge lijke producten. 

Maatstaf: waa,·de - Rechten: 12 % 
96 . Koek, banket, taart en k leingebak en 

ander dergelijk koek- en banketbakkerswerk, 
zoomede pasteibakke rswerk, puddingen en 
bi scui ts. Maatstaf: waa rde - R echte n : 20 % 

HOOFDSTUK 20. 
J'oebereidingen van vruchten, groenten, moes
kruiden en andere planten of ptantendeelen. 

97 . Vruchten (als bedoeld in hoofdstuk 8) , 
in haar geheel of in stukken in eigen vocht, 
azij n, wijn, brandewijn, of op een ige andere 
wijze ingelegd of ingemaakt (vruchten inge-
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voe1·d in zoutwater of zwave lwater hie ronde r 
niet begrepen) ; vruchten in haar geheel of in 
stukken , vruchtenschill en, moeskruiden, gem
berwortels en a ndere p lanten en plantendeelen 
gekonfijt, geglaceerd of gekri sta llisee rd ; ge
brande vruchten (gebrande amandelen en 
dergelijke); zoomede v ruchtenkoekjes, zooa ls 
frambozenkoekjes, en a ndere dergelijke uit 
vruchten bere ide n.a .g. a rtike len : 

I. v ruchten op b1·andewijn o f ande1· ge
dittill eerd, te belasten a ls likeuren. Zie Ge
distill eerd (post 159). 

II. overige a 1-tike len . 
M aatstaf: waarde - R echten: 20 % 

98. J ams, marmelades , vruchtengel e ien, 
vruchtenmoes, vruchtenpasta's en ingedikt 
v rnchtensap. 

M aatstaf : waarde - R echten: 20 % 
99. V rnchten- en pi a ntensappen, ongegiste 

tot genot dienende (voor de bereiding van 
rndrisschende dran ken, enz., zooa ls lemoen
sap, bessensap, frambozensap, be rkensap, enz.) 
en vnirhtenstropen, n iet aethyla lcoholhoudencl . 

l\laatstaf : waarde - R echten: 20 % 
100. Agar-agar , bere ide. 

Maatstaf: waarde - R echten: 20 % 
101. Eetbare zwammen (champignons , trnf

fe ls, m uizenoo,·tjes, enz. , ook deelen daarvan) , 
asperges, aspe rgetoppen, tomaten, a rti sjokken, 
kappers en o lijven, verduurzaamd (anders cla n 
door drogen) , ook bereid , zooals gefarceerde 
ol ij\·en, enz.; cé leri au jus; n1acedo!ne van 
groenten; zoomede tafel zuren, gekrn,de, ge
zonten o f gepekelde komkommers en augu rken 
en n.a.g. andere dergelijke a ls bij spij s di enen
de artikelen, waaronder ch utney. 

Maat taf: waarde - R echten : 20 % 
102. Soeppoeders en soeptabletten van 

groenten, zooa l erwten-, I inzen- en boonen
soeppoeders en -tabl etten , zoomede erwten
,rnrst en andere cle ,·gelijke met groentenmeel 
samengestelde producten voor de bereiding 
va n soepen; ook kerri epoeder. 

Maatstaf: waarde - R echten : 20 % 
103. Groenten, knoll en, wortels, vruchten, 

bladeren en ande re soortgelijke tot eetwaar of 
genot dienende plantaardige voortbrengselen, 
ve rduurzaamd (a nders clan door drogen) of 
bereid, n.a .g.: 

I. in eene verpakking van metaal, glas, 
aardewerk of porselein, per ee rste of onmid
dellijke verpakk ing 10 kilogram bruto of 
m inder wegende. 

M aatstaf: waarde - R echten : 20 % 
U . ingevoerd op andere wijze. 

Maatstaf: waarde - R echten: 12 % 

HOOFDSTU K 21. 

B ereide producten Vlln ve1·schillenàen cw.1·d . 

104. Cicho re i of pee koffie, e ikelkoffi e, 
moutkoffie en andere zoogenaamde gezond
heidskoffie en koffiesurrogaten, ook kun tma
tige koffie; zoomede koffi e-extracten en -es
sences; een en ander a l dan niet gema len of 
in tabletten of dergel ijke en a l clan niet met 
sui ker of mei k samengesteld ; mengsels van 
natuurlijke koffie met c ichore i o f andere zelf
standigheden h ieronde 1.· begrepen. 

Maatstaf: waa rde - Rechten: 20 % 
L. & S. 1933. 

105. Moste rd (mosterdzaad ve rgrui sd of ge
mal en) , a l of niet aangemaakt: 

I. verpa kt. 
Maatstaf: waarde - R echten: 20 % 

II. ingevoerd op andere wijze. 
M aatstaf: waarde - Rechten: 12 % 

106 . Salade-, vleesch- en vischsausen en 
andere de rgel ijke sausen : 

I. so ja en taotjo : 
a . per eerste of onmiddellij ke verpa kk ing 

10 kilogram bruto of minder wegende. 
M aatsta f : waarde - R echten: 20 % 

b. ingevoerd op andere wijze. 
Maatstaf: waarde - R echten: 12 % 

II. overige tot den post behoorende arti
kelen, zooals Maggi-aroma, Wol'Cestershire
saus, a nsjovissaus, tomatensaus en chutneysaus. 

M aatsta f: waa rde - Rechten: 20 % 
107. Puddingpoeders, vlapoeders, vruchten

pudcl ingtabletten, puddingsausen, preparaten 
voor de bereiding van kunstijs en a ndere ar
tikelen van dien aard, waaronder gearomati
seerde ge latine, zoomecle essences en extracten 
voor het bereiden, aromatiseeren of kruiden 
van spij zen, zooa ls vani lle-essence en gember
extract. Maatsta f: waa rde - R echten: 20 % 

108. Bereide gemengde spijzen, n.a.g ., zoo
a ls uit aardappelen, groenten en vleesch of 
v isch samengestelde schote ls, karnemelk met 
gort, hors cl'oeuvres, enz . 

Maatstaf: waa,·de - R echten: 20 % 
109. G ist en gist- en bakpoeder. 

M aatstaf: waarde - R echten : 6 % 
110. Eetwaren en genotmiddelen, bere ide, 

n.a .g. Maatstaf: waarde - R echten : 20 % 
HOOFDSTUK 22. 

D,,Clnken, cdcohol·ische vloeis toffen en azijn. 
11 1. Water: 
I. mineraalwater, natuurl ij k of kunstma

t ig, eau gazeuse en koo lzuurhoudend water. 
Maatstaf: hectoliter - R echten f 9 

II. a nder natuurlij k water, n.a.g., al o f 
niet gedistill ee rd , zoomede a l of niet kunst
matig rnw ij M aatsta f: - R echten: vrij 

112. Limonade, gazeuse en a ndere n.a.g. 
limonades, ku nstmatige vruchtenstropen en 
de rge lij ke daaronder begrepen, zoomede an
dere n. a.g. a l o f niet koolzuurhoudende dran
ken; een en a nder niet aethylalcoholhoudend. 

Maatstaf: waarde - R echten: 20 % 
113. Bier : 
l . op fust. 

Maat taf : hecto l iter - waarde: f 10 
II. ingevoerd op a ndere wijze: 
et. stout of po rter. 

Maatstaf: hectoli ter - R echten: f 13 
b. ander. 

Maatstaf: hectoli ter - R echten: f 11 
114. H onigwijn (mee); vruchtenwijn, zoo

als appel-, peren- en bessenwij n enz. ; palm
wij n ; maltonwijn ; mei kw ijn (koemis); rijst
wijn (saké en siau hi en) ; zoomede verdere 
n.a.g. gegiste dranken, a l of niet mousseerend; 
a l deze d ranken voor zoover het a lcoholgeha lte 
daa rvan n iet door toevoeging van gedistilleerd 
of andere aethyla lcoholhoudende producten of 
zelfstandigheden is verhoogd en met u itzonde
ring van zoogenaamde kunstwij n . 

Maatstaf: waarde - R echten: 20 % 
59 
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ll5 . Wij n: 
I. op fu t. 

Maatstaf: hectoli ter - R echten: f 9 
Il. ingevoerd op andere wijze : 
a. mousseerend. 

Maatsta f: 100 fl esschen - R echten f 21 
b. andere. 

Maatstaf: hectol iter - Rechten 110.50 

B ij z o n d e r e b e p a I i n g. 
Als " mousseerende" wij n wol'd t aangemerkt 

wijn, waarvan het koolzuur bij opening der 
flesschen oncle" opbrni en ontwijkt. 

116. Kinawijn, kolawij n, braakwijn en alle 
andere uit wijn, als bedoeld bij den voorgaan
den post, bel'eicle dranken: 

I. welke cloot· de toevoeging van artsen ij 
stoffen het karakter van medicamenten heb
ben verkregen (braa kwijn, cascara wijn, rha
bal'berwijn en dergelijke) , te belasten als be
reide geneesmiddelen (post 167). 

II. overige artike len , niet bel'eid onder toe
voeging van aethylalcohol of aethylalcohol 
houdencle woclucten of zelfstandigheden. 

Maatstaf: waa"de - R echten: 20 % 
117. Brandewijn, cognac. jenever, rnm, 

arak, whisky, li keuren , bitters, e lixers voor 
het aanmaken van bitter, kunstwijn en alle 
andel'e met aethylal cohol samengestelde dran
ken en clrankingrediënten, in welker rechten
heffing bij dit hoofdstuk niet is voorzien : 

I . tot dadelij k gebruik als drank gesch ikte 
artikelen, te hela ten als tot genot dienende, 
onder I of Il van post 159 (Gedistill eerd) val
lende dranken. 

II. overige artikelen: 
a. welke bij 15° Cel ius voor niet meer dan 

5 volumeprocenten uit aethylalcohol bestaan. 
Maatstaf: waarde - R echten: 20 % 

b. andere, te belasten als de onder III van 
post 159 (Gedisti ll eerd) bedoelde producten . 

B ij z o n cl e r e b e p a I i n g . 
Met artsenijstoffen samengestelde artikelen, 

welke het karakter van medicamenten dragen, 
vall en niet onder den post. 

118. Drankingredi ënten, niet met aethyl
alcohol samengesteld, n.a.g., zooals poeders en 
krista l !en voor de bereiding van gemberb ier 
en limonades, sparklets, sodors en derge lij ke 
met koolzuur gevulde kleine YOOrwerpen voor 
de bereid ing van sodawater, enz. 

Maatstaf: wa arde - Rechten: 20 % 
119. Azij n en azijnessence. 

Maat taf: waarde - R chten: 12 % 

HOOFDSTUK 23. 

Overblijfsel en en afval van cle levens
middelen industrie . 

120 . Overblij fselen en afval van de berei 
ding van bier, ged istil lee,·d, wijn, suiker, oliën 
en van andere takken van de leven middelen
industrie, n .a.g.: 

I. tot voeder van vee of andere dieren die
nende of daartoe bere id, zooa ls veekoeken en 
melasseveevoeder, met inbegrip va n a ll e ander 
n.a.g. bereid voeder voor d ieren, zoomecle van 
vischaas en dergelij ke: 

a. verpakt of in tabletvorm. 
Maat ta l: waarde - Rechten: 12 % , 

b. 

II. 
Jen. 

ingevoerd op andere wijze. 
Maatstaf: waarde - Rechten: 6 % 

overige tot den post behoorende artike
Maatstaf : waarde - Rechten: 6 % 

HOOFDSTUK 24. 
·T abak . 

121. •Tabak: 
I. onbewerkte of n iet gefabriceerde (tabak 

in bladen, versch of gedroogd), al of niet ge
stript ; onbewerkte tabaksstelen. 

Maatstaf : 100 k il ogr. - Rechten: 1 12 
II. karotten, snuif, gekorven en alle andere 

n.a.g. gefabriceerde tabak, ook geplette en 
gekorYen tabaksstelen. 

Maatsta f : 100 kilogr. - Rechten: f 18 

Bijzondere be pa I i n g. 
Afval van bij den post genoemde artikelen 

en afval van sigaren en sigaretten, voor zoo
ver een en ander geschikt is om te dienen als 
grondstof voor nieuw fabri kaat en daarvoo,· 
geen belasting biJ den post is aangege ,·en, 
zoomede plantendeel en gedrenkt met taba ks
extract, cellulosepreparaten met eenige be
standdeelen van tabak, gebezigd a ls dekb lad 
voor sigaren, en dergelijke tabakssurrogaten, 
worden voor de toepassing van het tarief als 
tabak aangemerkt, en voor het bepalen de,· 
deswege verschuldigde belasting, naar gelang 
van aard en gebruiksgesch ikthe id, met de bij 
den post genoemde artikelen gel ij kgesteld. 

122. Sigaren en sigaretten, v.a.s. en het
geen als sigaren of sigaretten wordt gebruikt, 
zoogenaamde strootjes en kla ps igaren daar
onder begrepen: 

I. sigaren. 
Maatstaf: 100 kilogr. - R echten: f 100 

Il. sigaretten en de over ige tot den post 
behoorencle artikelen. 

Maatstaf: 100 kilogr. - R echten : f 150 

B ij zo n d e r e be p a I i n g. 
1\1:entholsigaretten of zoogenaamde asthma

sigaretten, alsmede geparfumeel'de sigaretten 
voor zoover niet samengesteld met tabak, val
len niet onder den post, doch worden onder
sche idenlij k als bereide geneesmiddelen (post 
167) en parfwnerie (post 187) belast. 

123. Tabakssap (extract), tabaksessences of 
tabakssaus, ook we l genoemd tabaksparfum, 
al dan niet met andere zelfstandigheden yer
m engd. Maatstaf: waarde - R echten: 6 % 

AFDEELING V. - Minerale rnort
hrengselen. 

HOOFDSTUK 25. 

Aardsoorten en stenen; kalk en nment. 
124. Bouwaarde en a ndere gewone aard

soorten ; kei- en rolsteenen; steens lag en 
-grnis; grint en zand, ook giet- en vo1·mz.i11d ; 
zoom ede mergel . M aatstaf : - Rechten: vrij 

B ij zo n d e re b e p a I i n g. 
Steenslag en steengru is tot de vervaardi 

ging van terrazotege ls en de rge lijke tege ls, 
vall en niet onder den post, doch worden o,·e r
eenkomstig po t 131 belast. Eveneens wordt 
van den post uitgezonderd zand, vallende on
der de omsch rijving van post 447. 
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125 . K al ksteen en andere n.a.g. steensoor
te n voo1· de vervaard ig ing van kal k ; zoomede 
gewone en hydrau li sche ka lk kalk voor be-
mesting inbegrepen. ' 

126. Gipssteen: 
Maatstaf: - Rechten : vr ij 

I. ruw, ni et gebrand, ook gemalen. 
Maatstaf : - Rechten: vrij 

II. gebrande (gips), ook gemalen. 
Maatstaf: waarde - Rechten: 6 % 

127. Tal k (het a ls zoodanig bekend staande 
magnesiumsil icaat) en speksteen, al dan n iet 
gem alen: 

I . verpakt. 
Maatstaf: waa rde - Rechten : 12 % 

II. ingevoe rd op andere wijze . 
Maatstaf: waarde - R echten: 6 % 

B ij z o n cl e r e b e p a 1 i n g. 
Talk- en speksteenpoede r tot d~delijk ge

bruik als toi let- en schoonheidsmiddel opge
maakt behoort niet tot den post. 

128. Portland-cement, Romeinsche cement, 
pouzzolaancement, magnesiacement, sl a kken
cement en dergelij ke, met of zonder bij 
me nging van verfstoffen of andere stoffen, on
gemalen, gemalen of gestampt. 

Maatsta f: 100 kilogr. - Rechten: f 0.25 
129. Albast, zoomede marmer (beeldhouw

en ander), onbewerkt of s lech ts in het ruwe 
tot blokken of pl aten gevormd . 

Maatsta f: waarde - Rechte n: 12 % 
130. M eerschuim, ruw, ook kunstmatig 

meerschuim in ongevormde stukken; barn
steen, ruw, ook barnsteenstof en -a fva l en 
barnsteenmassa; g it, onbewerkt. 

Maatstaf : waarde - R echten: 12 % 
131. Voll ersaarde, bl eekaarde en de rgelij ke 

tot ontkleuring of zuiver ing (ontvetting) d ie
nende minerale zelfstand igheden; kasol iën; 
verfaarde (ook krijt); infusoriënaarde; ch a
motte, Dinaskri stal en a ndere mortelsoorten; 
t ras; kwarts en flint; amari l , puimsteen, 
tr ipel en andere minera le poets- en po lij st
middelen; zwaarspaat, w itheriet, kryoliet, 
v loeispaat, mag nesiet, dolomiet en gewone 
veldspaat ; asbest; mica; grafiet; le isteen , 
g raniet, zandsteen e n n.a. g. a ndere natuurl ij ke 
steen ; zoomede a ll e n.a.g. overige minerale 
voortbrengsele n van voormelden aard; een en 
ander voor zoover niet in verband m et eene 
ondergane bewerking of in verband met hun 
opmaak elders inbegrepen ; a ls ruwe verf
aarde te gebruiken afval of bij producten van 
de industri e onder dezen post begrepen. 

Maatstaf: waarde - R echten: 6 % 

HOOFDS1'UK 26. 

Ertsen, slakken en asch. 
132 . Ertsen , v.a.s., ook gezuive rd (onder 

e rtsen eveneens begrepen voor metaa lwin ning 
dienende aardsoorten) ; ijzer- of mangaanhou
dende gasre inigingsmassa ; slakken, s inters en 
andere overblij fselen en afval van de verwer
king van ertsen of van de bere iding van staal, 
a l deze p rod ucten ook verbrij zeld of gem a l en, 
met u itzondering van Thomasslakkenmeel; 
slakkenwol en slakkenvezels; asch (overblijf
selen van de verbranding van organische stof
fen) . Maatstaf: waarde - R echten: 6 % 
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HOOFD STUK 27. 
llfinei·al e brandstof/ en; minerale oli ën en 

bitumineuze stoff en; '[)'roducten van 
hare distillatie. 

133. Steenkool, anthraciet, can ne l ko len, 
Bogheadkol en , bru inkolen en derge lij ke vaste 
minerale brandstoffen , ruw, ook gemalen ; 
cokes v.a .s. ; zoomede steenkoolbriketten en 
de rge lij ke uit of met steenkool bereide vaste 
k tLnstmatige bn:l.ndsto ffen. 

Maatstaf: - R echten: vrij 
134. Turf, met inbegrip van turfstroo isel ; 

zoomede gaskool (retortengrafiet) en plasti
sche kool, v.a.s., in ongevormde stuk ken. 

Maatsta f : waarde - Rechten: 6 % 
135. A sfalt, v .a.s ., ook kunstm atig ui t bitu

mineuze stoffe n samengesteld uitgezonderd 
natuurl ijke vloe ibare asfalt (bergtee r, aard
teer) ; asfa ltgesteente, natuu dij ke e n kunst
m a t ig (met asfa lt of andere bi t um ineuze stof
fen geïmpregneerd gesteente), ook in poeder
vorm (stampasfa lt); zoomede asfa ltmasti ek 
(asfaltcem ent) , asfaltbindstof, asfaltkit (mine
raal kit) , harscement, houtcement en derge
lijke n .a.g. uit of met as falt of andere bitu
mineuze stoffen samengestelde bind- of vul
rnaterial en. 

Maatstaf : waarde - R ech ten : 6 % 
136. A ardwas (ozokeri et) , ruw of gezuiverd 

( ceresi ne) . 
M aatsta f: waarde - Rech ten : 6 % 

137. Aardol ie (petroleum}, vloe ibare na
t uurlijke bergteer (aardtee r) , leiol ie, bi-uin
kol enteerol ie en a ndere rle rgelij ke minerale 
oliën, ruw, niet geraffineerd of gezuiverd. 

Maatsta f: waarde - Rechten: 6 % 
138. Lichtpetrn leum (ke ,·os i ne) . 

Maatsta f: hectoli ter - Rech ten: f 0.40 
139. B enz ine. 

Maatstaf: waarde - R echten: 6 % 
140. l\ilachineol iën (smeern l iën, transform a

torol ie, enz.} , m ine rale , ook ind ien met d ier
lij ke of plantaardi ge ol iën of vetten of zeep 
verm engd : 

I. in eene ve rpak king van 25 1 iter of min-
der. Maatstaf : waarde - R echten: 12 % 

II. in groote ,·e ve rpakki ng. 
Maatstaf: waarde - R echten: 6 % 

141. Oli ën, m inera le, n.a .g., ook di e ve r
kregen ui t de di stillat ie van steenkolenteer en 
steenkolen (ruwe I ichte oliën, middelol iën, 
zware oliën en anthrnceeno lie ) en de olieach
t ige di stillatieproducten daarvan. 

M aatstaf : waarde - R echten: 6 % 
142. Carbolzuur, creosooto l ie, carbolineum 

en andere der ge lijke ui t steenkol entee r ver
kregen producten tot ontsmetting of tot het 
impregneeren va n hout di enende, n .a.g.; 
creol ine, lysol e n der gelijke prnducten onder 
dezen post begrepen: 

I. verpakt of in tabletvorm. 
Maatstaf: waarde - R echte n: 12 % 

ll. ingevoerd op andere wij ze. 
Maatstaf: waarde - R echten : 6 % 

143 . W as en vetten, mine1·ale, n .a .g ., zoo
als a l of n iet gezui verde paraff ine, lampwas , 
cons istentvet, vaseline, petrnlatum e n de ,·ge
l ij ke, ook kunstvasel ine (oplossingen van ce
res ine in paraffine en dergel ijke) : 
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I. verpakt bf in tabletvorm. 
Maatstaf: waarde - R echten: 12 % 

II. ingevoerd op andere wijze. 
Maatstaf : waarde - R echten: 6 % 

144. Steenkolenteer en andere minerale teer. 
Maatstaf: - R echten: vrij 

145. P ek en andere n.a.g. overblijfselen van 
de distillatie van minerale oliën en steenko
lenteer. Maatstaf: waarde - Rechten : -

A FDEELING VI. - Chemische en IJhar
maceutlsche voortbreng·s.elen; verrstoffeu 
en verniss-en; Jlarîu merle; zeeii, kaarsen 
en soortgelijke artikelen ; klee rstoffen en 

g·elatlne; ontIJlofflng·s mllldelen; 
mests toîfen. 

HOOFDSTUK 28 . 
Chemisehe en pha:rmaceutisthe i·oort

b,·engselen . 
146 . Enkelvoudige stoffen of chemische ele

menten: bl'oom, iood, kalium , natrium , zwa
vel , phosphor, se len ium en andere, n.a.g. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 6 % 
147. W aterstof , zuurstof , stikstof, chloor, 

zwavelzuura nhydride , acetyleen, ammonia en 
andere gassen, gecompri meerd of vloe ibaar: 

I. koolzuur (kooldioxyde), vloeibaar, n.a.g. 
M aatstaf: 100 kilogr. bruto - Rechten: f 1 

II. andere gassen . 
M aatsta f: waarde - R echten: 6 % 

148. Calciumcarbid : 
I. voor ver] ichting. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 12 % 
II. ander. 

· Maatstaf: waarde - Rechten: 6 % 

B ij zo n cl e re be p a I i n g. 
Onder calc iumcarbid voor verlichting te 

ve rstaan "verpakt" calciumcarbid, zoomede 
ca lc iumcarb id in korrel s of stukken, die een 
zeef met mazen van 15 mm. in het vierkant 
passeeren. 

149 . Zout (chloornatrium): 
I. tafelzout van alle soorten, zoomede klip

of steenzout. 
Maatstaf : 100 kilog r. - Rechten: f 15 

II. ander: 
a. voor industrieele doel e inden. 

Maatstaf: 100 kilogr. - Rechten: f 2 
b. niet voor industrieele doele inden: 
1. in de onderafdeeling Singkel van het 

gewest Atjeh en Onderhoorigheden. 
Maatstaf: 100 kilogr. - Rechten: f 10 

2. elders. 
Maatstaf: 100 kilogr. - Rechten: f 6.50 

Bij zon cl ere be pa I i n gen . 
1. Deze post omvat ook zeewate r, pekel en 

zouthoudend water, zoomede andere chloor
natriumhoudende prnducten en zei fstandighe
den , welke in den staat, waarin zij worden in
gevoerd, tot dadelijke vervanging van het ge
wone zo ut voor consumptiedoel einden kunnen 
dienen. Zeewater, pekel en zoutho udend wa
ter worden, in verhoud ing tot het daarin aan
wezige zout, belast volgens onderdeel II van 
den post. De overige artikelen worden getari 
feerd a ls het zout, waarmede zij in aai:d het 
meest overeenkomen. 

2. Ten aa nzi en van niet onder de Bijzon
dere bepaling n°. 1 begrepen producten en 
zei fstandigheden, wel ke zout (chloornatrium) 
bevatten, kan bij regeeringsverordening wor
den bepaald, dat, overeenkomstig daarbij te 
stell en regelen, van het daar in aanwezige zout 
i11voerrecht zal worden geheven als van het 
zout, bedoeld bij onderdeel IIb van den post, 
boven en beh alve het invoerrecht, dat van ge
noemde art ikelen ingevolge de overige bepa-
1 ingen van dit tarief verschuldigd is. Mede 
kunnen bij regeeringsverordening voorzienin~ 
gen van gelijken aard worden getroffen ten 
aanzien van ter conse rveering gebezigd zout 
of zouthoudende artikelen . 

3. De voorzieningen, nood ig voor de toe
passing van het recht van zout voor indus
t rieele doeleinden, worden door den Gouver
neu r-Generaa I vastgesteld. 

150 . Chloorca lcium, ruw. 
Maatstaf: - Rechten: vrij 

151. Radium en radiumzouten. 
Maatstaf : - Rechten: vrij 

152. Glycerine, ruw of gezuiverd. 
Maatstaf: waarde - Rechten : 6 % 

153. Zuren, zouten en ve rbindingen van 
metalloïden met elkander of met meta len, 
n.a.g.: 

I. verpakt of in tabletvorm. 
Maatstaf: waarde - Rechten: 12 % 

II. ingevoerd op andere wijze . 
Maatstaf: waarde - Rechten: 6 % 

154 . Nitrobenzine of nitrobenzol (kunstma
t ige bittere amandelolie, mirbaanolie): 

I. verpakt. 
Maatstaf: waarde - Rechten: 20 % 

II. ingevoerd op andere wijze. 
Maatstaf: waarde - Rechten: 12 % 

155. Saccharine dulcin, glucine, sukrol , 
sykose, zuckerin e~ andere kunstmat ige zoet
sto ffen. 

Maatstaf : waarde - Rechten: 12 % 
156. Aceton en ace to nol ie. 

Maatstaf: waarde - R echten: 6 % 
157. Terpen tij nol ie, harsolie, pijn- en den

ol ie en dergelijke producten van de distillatie 
van hout of harsen, ook caoutchoucolie en , 
voor zoover niet elders inbegrepen, kunstma
t ige terpentijnolie; zoomede n .a.g. overbl ij f
selen van de distillatie van hout of harsen. 

158. 
pek. 

159 . 

Maatstaf: waarde - R echten: 6 % 
Houtteer, harspek en andere n.a.g. 

Maatstaf : - Rechten: vrij 
Gedistilleerd, waaronder worden be-

o- repen · 0 

I. a~thylalcohol (a l dan niet vermengd met 
wate r ) en de niet of niet anders dan met 
water vermengde door overha ling ve rkregen 
aethylal coholhoudende vloeistoffen; 

II. tot dadel ij k gebruik gesch ikte gedistil
leerde dranken, welke uitsluitend of hoofd
zakelij k tot genot di enen (voor zoo ver ni et 
reeds onder I begrepen), zooa ls likeuren, bit
ters enz. ; 

III. reuk- , haa r-, mond- , to il et- en derge
lijke waters, essences, extracten, t incturen, ver
n issen en al le a ndere niet onder II begrepen 
met aethylal cohol bere ide producten, voor zoo
ver cl, e producten een hoogere sterkte hebben 
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d a n van vij f l iter aethyla lcohol op de n hec
to li tel' bij eene temperatuu r van 15° Cels ius. 

Maatsta f : pei· hecto li ter vloe istof , 
bevatte nde 50 liters aethy l a lcohol 
b_ij eene tem peratuur van 15° Cel
sius. 

R echte n: het bedrag van den accij ns 
van Inl andsch gedistill ee rd en bo
vend ien, voor zoovee l betreft re uk-, 
haar-, mond-, toi let- en der ge lij ke 
wate rs, een rech t van f 30 per 
hectoliter vloeistof. 

B ij z o n d e r e b e p a I i n ge n. 

1. Behoudens de a rt ike len, we lke ingevo lge 
de ondervolgende bij zondere bepal inge n aan 
de heffing volgens de n post worden onttrok
ke n e n met u itzondering van de stoffen te 
be l asten vo lgens de posten 160, 161 of 162, 
worden all e ande re goede ren, we l ke aan de 
omschrij ving va n den post beantwoorden, a ls 
ged istill eerd belast, ook a l zijn zij mede onder 
de omschrijving van een a nderen post te 
bl'engen. 

2. Bij een hoogere of mindere sterkte clan 
bij den heffi ngsmaatstaf is aangewezen, wordt 
de hoeveelh eid he rl e id tot het a lcoholgeha lte 
van vij ft ig procent. D e voorschriften, de we rk
tuigen en de tafels voo r de opneming van de 
ste rkte en de he rl eiding worden bij regeerings
ve rordening vastgesteld. 

Voor producten en zei fstand igheden in deeg
vorm of a ndere n clan v loe ibaren staat, word t 
voor de berekening va n het i nvoe rrecht voor 
zooveel noodig het nettogewicht tot de I iter
maat herle id door het soortelijk gew icht te 
stell en op 0.8. 

D e hoevee lhe id aeth yla lcohol , aa nwez ig in 
de volgens de n post te belasten producten, 
wordt voor de heffing va n het invoe l'recht 
steeds aangemerkt a ls in haa r geheel door 
ove rh aling te zijn verkregen . 

3. Ten aanzien van: 
a. like uren, bi tters en a ndere onder den 

post vall ende, u itsl u itend of hoofdzake lij k tot 
genot di e ne nde tot dadel ijk gebru ik geschikte 
dranken, welke bereid of vermengd zij n met 
zei fstandigheden, di e de rechtstreeksche op
neming van de sterkte enkel door middel van 
vochtwegers e n thermometers verhinderen, 
zoomede van hie ronde r niet begrepen onder 
den post val lende drnnke n van ge lijken aard, 
welke worden ingevoerd op fl esschen of krui
ken van minder da n 2 1 ite r inhoud; 

b. reuk-, haa r-, mond-, to il et- en dergelijke 
waters, essences, extracten, tincturen , verni s
sen en a lle andere onde r III va n d en post 
val lende producten; 

geschiedt de herl e iding in verho uding tot 
een st~rkte, welke bij regee ri ngsverordening 
za l worden vastgesteld. 

Wordt echter bij a mbtelij ke opnem ing van 
de werkelijke sterkte, waartoe steecl bevoegd
heid bestaat, een hooge rn sterkte bevonden, 
dan geschiedt de li.er leicling naar di e hooge re 
tel'kte. 

4. B ij regee,·ingsverordening kunnen rege
len worde n geste ld voor het ve rl eenen, onder 
de nood ige voorz ieningen, va n gecleel te lijken 
vrijdom van invoerrecht voor: 

a. gedistill eerd, dat in N ecle rlandsch-Ind ië 
overeenkomstig de daaromtren t te geven voor-

schr iften voor inwe nd ig gebrnik wo l'd t onge
sch ikt gemaakt; 

b. gedistill ee rd , dat bui te n N ede1:la ndsch 
Indië op geheel gelij ksoortige wijze is gede
natureerd ; 

c. producten, di e bere id zij n met gedistil -
1 eerd, als onder a en b vermeid; 

tot zoodan ig bedrag, dat het invoerrech t 
ge lij k is aan d en accijns van op ge lij ke w ij ze 
gede natureerd Inl a ndsch gedi st ill eerd , bern
ke ncl naar een a lcoho lgeha lte, dat bepaald 
wordt overeenkomstig de B ij zondern be paling, 
vermeld onder 3, met d ien verstande noch
tans, dat dool' d ie n gedee ltelij ken vrij dom het 
invoe rrecht ni t ka n da le n be neden zes proce nt 
der waarde . 

5. I ngeval daa rdoor van di e artikelen een 
hooger bedrag aan invoe rrech t zal worden ont
vange n, kan bij regee ringsverorden ing a ls
m ede worden bepaald, dat van daarbij aa n
gewezen producten , wel ke onder de omsch rij 
v ing van de n post va l Je n, geen invoe r rech t a ls 
va n gedi still ee rd zal worden geheven, doch dat 
zij zul len worden belast volgens den tari e f
post, waaro nde r zij zoude n va llen, ind ien zij 
voor de rechtenheff ing niet als ged istillee rd 
zouden zij n aan te m e rken . 

6. vVij ders ka n bij regeeringsvernrdening 
onde ,· de noocli ge voorz ieningen worden be
paa ld , dat voo1· het invoel'l'echt van gedi sti l
leerd onde r gel ij ke omstandigheden a ls voor 
den accij ns op het Inla ndsch gedistill ee rd is 
vastgesteld, cred iet wo rd t ve l'ieend , in welk 
geva l da t gedi t il lee rel na in voe r a ls accij ns
pi ichtig Inl a ndsch gedistil lee rd wo rdt aange
merkt. 

7. Gedistilleerd, dat ingevoerd wordt l angs 
andere kan to re n da n di e daartoe door den 
Gou ve rneu1·-Ge neraa l in het bij zonder zij n aan
gewezen , wordt be last in verhouding tot eene 
ste rkte van honde rd procent. 

8. I n geval va n verhoog ing van het invoer
rech t op gedisti I leerd tengevolge va n verhoo
g ing van den accij ns op het In landsch gedi s
t ill ee rd, kunnen bij ordonnantie voorschriften 
worden vastgeste ld tot bij beta li ng va n het be
drag der ve rhooging voo1· het ingevoerde ge
di sti ll eerd, dat voorhanden is in eene hoevee l
he id , welke een daarbij te bepa len maximum 
te boven gaat . 

160. H outgeest (methy la lcohol ), zoomede 
foese lolie e n a myl-, butyl - e n propyla lcohol en. 

M aatstaf: hecto liter. 
R echte n: het bedrag van het invoer

recht van een hectoliter gedist il
leerd , bevattende 100 lite rs aethyl . 
a lcoho l bij eene temperatuur van 
15° Celcius. 

B ij z o n cl e r e b e p a I i 11 ge n. 
1. Bij regeer ingsverordening kunnen rege

len worden getrnffen voor de vrij e toelating 
van de onder dezen post genoemde goede ren, 
welke bestemd zijn om a Is grnndstof of hu lp
middel voor de nijve rhe id of a ls mengmiddel 
voor andere goederen te di e nen . 

2. M ede kan bij regeeringsverordening voor 
producten on ze i fstandi gheden, we lke hout
geest, foese lolie, am yl-, buty l- of propyla lco
holen bevatten, worden bepaald, dat zij voor 
de toepass ing van het t a rief met di e stoffen 
zu ll en worden ge lijkgesteld. 
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161. Aethers, zoowel eenvoudige als samen
gestelde n esters, van aethyla lcohol. amyl-, 
butyl- en propylalcoholen en van methylalco
hol , zooal aether sulfuricus (zwave laether), 
methylaethylaether, azijnaether (aethylace
taat), nz.; zoom ede aceta ldehyd (ethanal) , 
chloroform , chloralhydraat e n dergelijke, a l 
clan niet ui t genoemde a lcoholen bereide stof
fen, waarui t die a lcoholen zij n te rug te win
nen , respectievelijk te wi nnen , n. a .g. 

Maatstaf: waarde - R echten: 12 % 
B ij z o n d e r e b e p a I i n g e 11. 

1. Bij r geeringsverordening kunnen pm
ducten en zelfstand igheden, welke voo r een 
deel uit de bij den post bedoelde stoffen be
staan, voo r de tariefstoepassing met die stof
fen worden gel ij kgesteld. 

2. Mede ka n bij regeeringsvemrdening voor 
stoffen , welke onder dezen po t vallen of daar
mede ingevolge de Bijzondere bepaling onder 
1 kunnen worden gelijkgesteld, worden be
paald, dat zij overeenkomstig pot 162 (vruch
tenessenc ) zul le n worden belat. 

162. Vruch tenessences, a lcoholische; zoo
mede nabootsingen daarva n, welke, door 
m engi ng met of oploss ing in aethylalcohol , uit 
zooge naamcle vruchtenaether, aetheri sche ol iën 
en oortge lij ke producten be1·e id zij n; voo rts 
(zoover niet onder het voorgaande reed be
grepen) de bij post 161 bedoelde aethe,·s, 
welke met aethylalcohol gemengd of daar in 
opgelost zijn. 

Maatstaf: kilogram - R echten: f 5 
163. Formalclehycl in wate ,·ige oploss ing 

(formaline, formol), zoomecle para formalde
hyd . • :tlfaatstaf: waarde - R echte n: 12 % 

164 . Caseïne, los (gestort} in zakken, vaten 
of kisten , per collo 25 kilogram netto of meer 
wegende . M aatstaf : - R echten: vrij . 

165 . Cellu lo id , ce llophaan, bakeliet, ga la-
liet e n de rge lij ke, in blokken, ruwe platen o f 
bmkken. 

Maatstaf: waa rde - Rechten: 6 % 
166. Alcaloïden, natuur! ijke e n synthetische, 

zooa]s cocaïne, morphine, chinine, coffe ïne, 
e nz. en a lca loidverbindingen; bronzouten voor 
hygï•n i ch en geneeskundi ge doeleinden (zoo
al Karlsbaderzout, Epsomzout, enz.}, ook 
kunstmatige, niet geparfumee rd ; zoomede an
t ipyrine, antif ib r ine, guajacol, ichtyolprepa
raten en andere dergelij ke n.a. g . geneeskrach 
t ige chemische producten; een e n ander n iet 
gedoseerd : 

1. verpakt. 
Maat taf: waarde - R ech ten : 12 % 

lI . ingev ere! op a ndere wijze. 
Maatstaf : waarde - R echten: 6 % 

167. Geneesm iddel e n, bereide (ook voor 
dieren), zooa I mengse ls, aftreksels e_n derge-
1 ijke toebereidingen van geneeskrncht,ge krui 
den o f andere artsenijstoffen tot medicinaal 
gebru ik; gedoseerde geneeskrachtige tof fen 
(genee krachtige stoffen in afgepaste poeders, 
tabletten, pill e n, korrels, ampu ll en,_ cap ul es 
en dergel ijke} en andere phannaceutische P!·e
pa rn t n ; daaronder begrepen sera en vaccm 
en bacle ri ëncultu1·es, zoomede patentgenees
midde len, spécialité's, gehe immiddelen en an
dere de rgelijke artikelen, waarvan terncht of 

ten onrechte de eigenschap wordt toegekend 
ziekte of ongema kken te kunnen genezen, 
lenigen of voorkomen of zekere l ichaam -
functiën te lmnnen beïnvloeden ; een en ander 
voor zoover niet elde,·s genoemd of inbegre
pen: 

I. artikelen, welke in het a lgemeen a ls 
verjongings- of a nticonceptionee le middelen of 
als a phrodisiaca bekend zijn of pl egen te wor
den aangeduid. 

Maatstaf: waarde - R echten : 20 % 
II. overige artikelen: 
a. beschermende sera en vacc ins, a lsmede 

bacteriëncul tures. 
M aatstaf: waarde - R echten: 6 % 

b. andere. 
Maatstaf: waarde - Rech ten : 12 % 

168. H aematogen, fersan, pepton, plasmon , 
sanatogen, somatose, soson, tropon en andere 
de rgelijke chemisch geheel of ten cleele ui t 
bloed caseïne of andere e iwitstoffen, vleesch 
of m;lk bereide tot voeding of versterking di e
nende preparaten; geïsoleerde vitaminen; inu
line; zoomede alle overige chemisch bere ide 
voo,· gelij ke doele inden a ls de voo1·melde d ie
ne nde voedings- e n ve1:ste1·kingsm idcl elen , voor 
zoove r n iet onde,· hoofdstuk 19 vall e nde. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 12 % 
169. Bijwndere preparaten, n.a.g., te r con

erveering, desinfectie, re iniging, ontkle uring 
of oplossing. te,· absorptie van vocht, ter ver
nietiging of wering van ongedierte, insecten. 
onkruid of para ieten , ter we ring van roest. 
vocht ketelsteen. e nz. en andere n.a .g. bij 
zonde're preparaten van dien aard: 

I. verpakt of in tab letvorm. 
M aatstaf: waarde - R echten : 12 % 

U . andere. 
Maatstaf : waa rde - Rechten: 6 % 

170 . Chemische voortbreng el en , n. a .g. 
M aatstaf: waarde - Rechte n: 12 % 

HOOFDSTUK 29. 

Jlr -re·ide chemische en andere voortb,·engselen 
ten dienste van 1e fotografie. 

171. Syntheti che pmclucten voor de foto
gra fi e (hydrochinon iconogeen, methol, me
thylamidophenol , a;thylamidophenol en der
gelijke) en alle andere voortbrengsel~n, spe
ciaal bereid voor de ontw, kkel mg, f,xeermg 
en a [werking van fotograf ische opnamen 
( fix ee r- en andere baden, enz .}, ve rpa kt of 
in tabl etvorm . 

M aatstaf: waarde - Rechten: 20 % 

B ij zo n cl e r e b e p a I i n g . 

Voor de toepass ing van den post worden 
a ll e arti ke len, di e blijken eenige op hunne 
verpakking voorkomende aanwijzing bestemd 
zij n voor een der bij den post genoemde doel
e inden te di ene n, geach t speciaa l daarvoor 
bereid te zijn. 

172. Lichtgevoelig papie r en I ichtgevoel ige 
g lasplaten (zg. droogplaten} voor de fotogra 
fi e en andere n.a.g. a,·tikelen, welke voor 
het doen van fotografi che opnamen of het 
maken van afdn,kken van zoodan ige opnamen 
1 ichtgevoel ig zijn gemaakt. 

Maatstaf: waarde - R echten: 20 % 
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173. Films vool' cinematographische opna
men of vel'tooningen: 

I. niet be licht: 
a. welke bij een bandbreedte van meel' da n 

30 mi llimeter een lengte hebben van 120 
metel' of meer. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 12 % 
b. andere. 

Maatstaf: waarde - R echten: 20 % 
ll. belicht, al of n iet ontw ik keld, gebru ikte 

en nog niet gebruikte: 
a. met een bandbreedte van meer dan 30 

millimetel". 
Maatsta f: 100 mete ,. - Rechten: f 10 

b. · andern. 
Maatstaf: waa rde - Rechten: 20 % 

B ij zo n de re be p a 1 i n g. 
De Gouverneur-Generaa l kan vrij stelling van 

invoerrecht verleenen voor films van weten
schappelij ken of opvoedkundigen aard, inge
voerd wol'dende door of ten behoeve van on
denvijsinrichtingen of wetenschappelijke in
stelling n. 

HOOFDSTUK 30. 
V erfstof- en looisto f extracten; potloodstaafjes, 
potloode,~ en gri ff els; verfstoffen, lakken, ver

nissen en vul- en dichtings1niddelen. 
174. Verfhoutextracten, woals Campèche

hont- en geelhoutextracten, zoomede natuul'
lijke indigo en andere p lantaal'dige kleul'stof
fen, te belasten als de verfwaren, bedoeld bij 
post 181. 

17 5. Looistofextracten van eikenhout, kas
tanjehout, sumach , quebl'acho, di vi-d ivi , gal
noten en andel'e plantenvoortbl'engsels, uitge
zonderd gambir. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 6 % 
176 . Glazuurmassa, in stukken of in poe

der, voor het emailleeren van meta len, aarde
werk of andel'e prnducten . 

Maatstaf : waarde - Rechten: 6 % 
177. Inkt, ook in poeders, kor re ls, tabletten 

en derge lij ke: 
I . sch,;j f. en teeken inkt, v.a.s. , ook zoo

genaamde Oo t-Iod ische inkt. 
Maatstaf: waarde - Rechten: 12 % 

II. andere, zooals boekdmkinkt, lithogra
fische inkt, stempelinkt, inkt voor schrijfma
chi11es, telegraafapparaten, enz., te belasten 
a ls de verfwaren, bedoeld bij post 181. 

178. Inktlinten voor schrijfmach ines, reken
machines en der gelij ke. 

Maatstaf: waarde - Rechten : 12 % 
179. Potloodstaaf jes voor de vervaardiging 

van potlooden. 
Maatstaf: waarde - Rech ten: 6 % 

180 . chrij f-, teeken- en kleurkrij t , potloo
den en griffels, v.a.s . ; potloodstaafjes voor 
het vull en van potloodhouders; houtskoo lstif
ten: 

I . kleurkrij t en kleurpotlooden in stellen, 
ten verkoop in het kle in verpakt ; zoom ede 
balpotlooden en versierde of geornamenteerde 
potlooden. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 20 % 
II. overige artikelen. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 12 % 
181. Verf- en kleurstoffen, verven, in ol ie 

gemalen of tot dadelij k gebruik gereed, ver
nissen, lakken, houtbeitsen, siccatieven en tot 
aanmaak van verf dienende oliën , n.a .g . ; zoo
mede n.a.g. andern verfwaren, daaronder be
g repen, voor zoover met verf- of kleurstoffen 
samengesteld, prepara ten tot het waterdich t
maken van weefse ls, het impregneeren van 
hout, het we ren van roest en de rge lijke en 
art ikelen a ls plam uur, houtpor iënv ulse l en 
derge lijke : 

I . natte vedwal'e n: 
a. per eel'ste of onmiddel lij ke verpakki ng 

30 kilogram brnto of mindel' wegende. 
Maatsta f: waarde - Rechten : 12 % 

b. andere. 
Maatstaf: waarde - Rechten : 6 % 

II. overige artikelen: 
a. verpakt of in tabletvorm. 

M aatstaf: waarde - R echten: 12 % 
b. andere . 

M aatstaf: waarde - Rechten: 6 % 
182. Schoenw itsel en schoenpoetssteentjes. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 12 % 
183. V ul - en d ichtingsm iddelen (prepara

ten gereed om tot het opvull en van voegen of 
als dichtingsmiddel te di enen ) , n.a.g., zooals 
stopverf. 

Maatstaf : waarde - Rech ten: 6 % 

HOOFDSTU K 31. 

A etherische oliën en essences, k,mst-matige 
nukstoffen, pa1·fit1nerie en schoonheids

middelen. 

A 1 ge m e e n e b e p a I i n g . 
Toiletzeepen zij n van dit hoofdstuk ui tge

zonderd en onder hoo fdstuk 32 vermeld. 
184 . Aetherische ol iën, n.a.g.: 
I. hertshoorn- en Di ppelsolie, zoomede den

nennaaldenol ie, kamferol ie, chenopodi umol ie 
en kajoepoetieol ie. 

M aatstaf: waarde - Rech ten: 6 % 
II. over ige tot den post behoorende a rt ike

l en, voor zoover niet u it hoofde van h unne 
verpakking in capsules als "geneesm iddelen" 
aan te merken: 

a . verpakt of in tabletvol"m . 
Maatstaf: waarde - Rechten: 20 % 

b. ingevoerd op andere wijze. 
Maatstaf: waarde - R echten: 12 % 

185. Geïsoleerde en synthetische reukstof -
fen, zooals vani ll ine, heliotropine, jonon en 
dergelij ke, en a ll e a ndere a romatische produc
ten en zelfstandigheden, gebruikt wordende 
in de par fumerie- , de koek- en sui kerbakkers
i ndustrie, bij de bere iding van reukzeepen, 
likeuren, limonades en voor a ndere dergelij ke 
doeleinden, n.a.g.: 

I. verpakt o f in tabletvorm. 
Maatstaf: waa rde - Rechten : 20 % 

II. ingevoerd op andere wijze. 
Maatstaf: waarde - R echten: 12 % 

186 . Geparfumeerde vetten, per eerste of 
onmiddellij ke verpakking 10 kilogram netto 
of meer wegende. 

Maatstaf : waarde - Rechten: 12 % 
187. Parfumerie en schoonheidsmiddelen, 

waaronder te verstaan alle producten en zelf
standigheden, welke uit hoofde van hun aard 
of de wijze, waarop zij zij n opgemaa kt, als 
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zooda nig zijn aan te wijzen, zooa ls reuk- e n 
to il etwaters; mondwaters; haarwaters en -ver
ven; geparfumeerde- of toiletazij n ; reu kol iën , 
geparfumeerde o li ën, huil es antiques; gepar
fumeerde pasta's, n.a.g. vetten en pomma des; 
reu k- en to il etpoeders, oo k poederpapier; 
bla nketsel en cosmetiek; wenkbrauw- en l ip
penstifte n ; oogcrêm e en pre paraten tot het 
besch aduwe n en doen g lanzen der oogen ; pre
paraten ter verkrij g ing van een fr a ai lichaams
figuur ; schoonhe idswate r, huid- en massage
crême ; sproeten- en r impe]za l f ; haargroei, 
-wasch. e n -kru lmiddelen ; ontharingsmidde
l en; nagelwater, -émaille, -l ak, -pasta en -po
lijstpoeder ; tandpoeder, -crême, -stiften, -z ij de 
en -pasta's; scheerstee ne n (a l uinsteene n) e n 
dergelij ke preparaten ; reukpa pier, -stiften e n 
-tabl etten ; kamerparfurms, badparfums, reu k
verdrij ve nde m iddelen ; geparfumeerde siga
rntten (zonder tabak) ; een en ander ook in
dien tezamen met een donsje en/of sp iegeltj e 
of dergel ij ke ve rpakt ; artikelen a ls r euk kus
sens (sachets ), gepadumee1·d leder en derge
l ij ke en nécessa ires en garnituren, ui tslui tend 
of hoofdzakelij k met. tot den post behoorende 
artike len samengeste ld, onde r dezen post be
grepe n. Maatstaf: waarde - R echten: 20 % 

B ij zo n cl e r e b e p a l i n g. 
D e bij den post voor nécessa ires en garnitu

ren gestelde regel ing l ijdt uitzondering inge
val de nécessaires of garni turen zijn samenge
steld m et niet tot d en post behoorencle a rt i
kel en , welke aan een hoogére belasting onder
worpen zijn dan d ie, val I ende onder den post, 
in welk geval de a ldus bezwaarde goederen 
afzonde rlijk worden belast. 

HOOFDSTUK 32. 
Z eep, kaarse1i en ander e artikelen ·ve,·vaardigd 

uit u:a.~, oliën of vetten, als1nede soort
gelijke artikelen. 

188. 1'o il etzeep , geparfumeerde zeep en me
d icinal e zeep: 

I . schee rzeep , zeepcrême, zeep in pasta' s. 
poeder, schilfers, vlokken en de rgelijke, zeep 
in bladen of vloeibaa r. 

M aatstaf: w aarde - R echten: 20 % 
II. overige tot den post behoorende zeep: 
a. in luxe-verpakking . 

Maatsta f: waarde - Rechten: 20 % 
b. a nders. 

M aatstaf: waarde - R ech ten: 12 % 
B ij zo n cl e r e b e p a I i n ge n . 

1. Onder zeep in luxe-verpakking te ver
staan zeep in stukken, welke elk op zich zelf 
zijn verpakt in celloph aan, gelatine of een 
soortgelij ke zelfstandi ghe id , in bladmetaal 
(tinfoel ie en dergelij ke), in geplooid, gekleurd , 
vergul d, verzilverd of gebronsd p a pier, cl a n 
wel in pap ier, voorzi eh van versieringen e n 
rel ief of van gedrukte dess ins. 

2. Doos jes, mandjes en dergel ij ke, gevul d 
met tot den post behoorencle zeep en parfu
merie, worden overeenkomstig de bij post 187 
bedoelde nécessa ires belast. 

189. Zeep, a ndere, zoomede n.a .g. wasch
micldelen , zooals lux, persi l e nz., en zeepsur
rogaten: 

I. per onm iddellij ke of ee rste verpakking 
5 kilogram bruto of minde r wegende, of in 

stangen, blokken, tab letten of anderen min of 
meer regelmatigen vorm . 

Maatstaf : waarde - R echten: 12 % 
II. i ngevoercl op andere wijze. 

Maatstaf: waarde - Rech ten: 6 % 
B ij z o n d e r e b e p a l i n g. 

Zeepsurrogaten, geparfumeerd of bl ij kens de 
wijze, waarop zij zij n opgemaakt, bestemd om 
te dienen ter ve rv a nging van de bij post 188 
bedoelde zee p, worden overee nkomstig d ien 
post bel ast. 

190. Oli ën e n vloe ibare vetten gedeeltelijk 
door middel van a l ca l iën of ande re basen ver
zeept ; Turksche roodol ie . 

M aatstaf: waarde - R ech te n : 6 % 
191. Kaarsen e n kaa rsjes, v.a.s., van "·as, 

paraff ine , stearine, ceresine, tal k en soortge-
1 ijke zei fstandi gh eclen; tapers, wax ine l ichten , 
nachtlich t jes, wasfakke ls en andere derge lij ke 
n. a.g. tot verlichting dienende arti ke len hier
onder begrepen: 

I. k aarsen en kaarsjes, geverfd , gekleurd 
o f a nders dan glad gevormd (geribd , schroef
vormig gewonden, enz.) · of in fantasievo rn1 , 
geornamenteerd of versierd, of met een ge
kle urde vlam brandend, kerstboomkaarsjes 
v.a.s. hi eronde r begrepen . 

M aatstaf: 100 kilogr. - R echten : f 20 
II. overige tot den post behoorencle a r t i

kelen. 
M aatsta f : 100 k il ogr. - R echten: f 12 

192 . Boetsee rwas e n andere ui t minerale 
stoff en (ook met gebruikm a king van andere 
zelfstandigheden dan was, bijv. paraffine of 
stearine) bere ide boetseer-, vorm- of afdrnk
massa; boomwas, entwas en andere n.a.g . be· 
reide was en mengsels van was, zoornede was 
in raten voor bijen korven. 

Maatstaf: waarde - R echten: 6 % 
193. Zegell ak, zoomecle fl esschenlak: 
I. enkel rood o f bruin, niet geparfumeerd. 

a nders dan in luxe ve rpakk ing. 
M aatstaf: waarde - R echten: 12 % 

II. andere. 
Maatstaf: waarde - R echte n: 20 % 

B ij z o n cl e r e b e p a I i n g . 

Onder luxeverpakking te verstaan verpak
king in cloozen, étui's en dergelijke, we lke, ter 
onderl inge afscheid ing van de stukken lak, 
verdeeld zij n in vakken . 

194 . Voorwe rpe n van dierlij ke of plant
aardige was , ceres ine, stear ine, paraffine , zeep 
of soortgelijke mater ia len, n.a.g. : 

I. bloemen, vruchte n, figuren , borstbeel
den, hoofden, maskers en dergelijke plastische 
artikelen, ook gekl eurd , versie rd of opge
m aakt; soortgel ijke uit a ndere stoffen, bijY . 
papiermassa, vervaardigde, doch met was, ce
resine of der gelijke overtrokken artike len h ier
onder begrepen. 

M aatsta f: waarde - R echten: 20 rln 

ll. andere, zooals wasplaten en -ro ll en ,·oor 
het opnemen van muziek en gelui den, zooge
naam de v ierges . 

M aatstaf: waarde - Rechten : 12 % 
195 . Boenwas, poetspommade, leclercrême, 

schoe nsmeer , polijstpast a , schuurpasta en a n
de re met was, ceres i ne, vaseline, vet, ol ie, 
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stearine, palm iti ne, zeep en dergelijke samen
gestelde ze lfstandigheden voor het conservee
ren, impregneeren, schuren , s]ijpen , pol ij sten, 
poetsen en re inigen van meube len, 1neta]en, 
vloeren, n1armer, lederwerk, 1 inol eum enz.: 

I. verpakt of in tabletvorm . 
Maatstaf : waarde - R echten: 12 % 

II. ingevoerd op andere wijze. 
Maatstaf: waarde - Rechten : 6 % 

196. W agensmeer, graf ie tsmeer, touwsmeer·, 
kamwielensmeer , stoom k ranensmeer, drij fri e
mensmeer, mach inevet en andere dergelij ke 
met oliën of vetten (ook onder toevoeging van 
minerale oli ën) samengeste lde n.a.g. smeer
middelen: 

I. verpa kt of in tabletvorm. 
Maatstaf: waa rde - Rechten: 12 % 

II. ingevoerd op andere wijze. 
Maatstaf : waarde - R echten: 6 % 

HOOFDSTUK 33. 

I1l e-efstoff en , gelatine en app,·êt eerm iddel en. 
197 . Vischlijm, lijm van beenderen, huiden, 

pezen en dergelijke, n.a .g . 
Maatstaf: waarde - Rechten: 6 % 

198 . Gelat ine, niet gearomatiseerd : 
I. verpakt of in tabletvorm. 

M aatstaf: waarde - R echten: :lO % 
II. ingevoerd op andere wijze. 

Maatsta f: waa rde - R echten: 6 % 
199 . Vee1·krachtige met gelatine of lij m 

rn mengestelde specie voo r drukroll en, hecto
grafen en soortgelijke doe le inden . 

M aatstaf: waarde - R echten: 6 % 
200. Dextr ine, le iogomme en derge lijke uit 

stijfsel of zetmeel bereide kl eefstoffen, n .a.g., 
zoomede apprêteerm iddelen (zeep, korstmos
sen, zetmeel, stijfsel en andere zelfstand ig
heden toebereid tot het I ij men van garens, het 
apprêteeren van weefse ls en dergelijke doel
einden). 

Maatstaf: waarde - R echten: 6 % 
201. Lijm en gom, be reide, n.a .g., en an

de,·e n. a.g. bereide kl ee f- en pl a kmiddelen: 
I. verpakt of in tabl etvorm. 

M aatstaf: waarde - R echten : 12 % 
II. ingevoerd àp andere wijze. 

Maatstaf: waarde - R echten: 6 % 

HOOFDSTUK 34. 
Ontz>l, off ingsmiddelen, vuurwer k, luci f ers en 
andere artikel en van ontbrandbaa,· 1nate1·iaal . 

202. Buskruit: 
I. m ijnkrui t. 

Maatstaf : waarde - R echten: 6 % 
II. ander. 

Maatstaf : waarde - R echten: 20 % 
203 . Dynami et, schietkatoen en andere 

n.a.g. ontploffingsmiddelen; n.a. g . middelen 
ter ontsteking van mijnen, zooals ve ili ghe ids
lont en mijnontstekingssl aghoedjes ( detona
tors) en -patronen (gloeipa tronen en derge
lijke ). Maatsta f : waarde - Rechten: 6 % 

204 . Slaghoedjes voor de ontsteking van 
geweerladi ngen en der gelijke doele inden. 

, Maatstaf: waarde - R echten: 20 % 
205 . Vuurwerk: 
I . ernstvuunverken, zooaJs knalsignal en 

voor spoorwegen, lichtbommen voor vli egtui -

gen en blauwlich ten, knalsignal en, vuurp ijl en, 
mod i ichten, holmeslichten en dergelijke arti
kelen, waarvan de aanwez igheid aan boord 
van zeeschepen verp li cht is gesteld. 

Maatstaf: waarde - Rechten : 12 % 
II. kamer- o[ feestvuurwerken , zooals Ben

gaalsche fakkels , Bengaalsch vuur , k lappers, 
voetzoekers en moordslagen, met inbegr ip van 
bliksempoeder , magnesiumband en a ndere de r
gelijke tot het opwekken van licht of li cht
effecten dienende artike len, ook in den vorm 
van patronen en de rgelijke, a lsmede van knal
bolletjes en van amo1·ces, uitsluitend geschikt 
voor kinderpistooltjes . 

l\liaatstaf: waa rde - R echten: 20 % 
206. Lucifers. 

Maatstaf: waarde - R echten: 6 % 

B ij zo n cl e r e be p a J i n g. 
Bengaalsche lucifers en dergelijke artikelen, 

kennelijk uitsluitend tot vermaak bes temd, be
hooren niet tot den post, doch worden voor de 
toepassing van het ta ri ef als kame rvuurwerk 
aangemerkt. 

207. Ferro-cerium en ande re voo r vonkver
wekking bij automat ische aanstekers geschikte 
ze lfstandigheden, in p laatjes, staafjes a ls an
derszins ; amorces, a1norceband en andere 
n.a .g. voor genoemd doe l te gebruiken arti
ke len: alsmede brandbare zelfstand igheden 
in pill en of andernn bepaalden vorm , geschikt 
om gevat in een houder als andersz ins a ls 
1 ucifer te d ienen. 

Maat&taf: gram - R echten: f 0.01 
208 . Lont, ande rs dan veil igh e idslont, en 

a ndere n.a.g. a rt ike len van ontbrandbaar ma
teriaal , zooal s vuurzwain , fakkels, flambouwen, 
pekkransen, vuu rm akers en derge lijke , ook 
metablokken en n.a .g. andere derge lij ke tot 
verwarming di enende producten; zoomede 
lampepit van v l iennerg. 

Maatstaf : waarde - R echten: 12 % 

HOOFDSTUK 35. 
M eststof f en . 

209. Dierlijke en plantaard ige zelfstandi g
heden all een voo r bemesting geschikt of tot 
uitslui tend gebruik a ls meststof verwerkt (na 
tuurlijke en kunstmatige guano, stalmest, gar
nal enschill en, beendermeel, pezenmeel, pou
drette en derge lijke); minera le meststoffen, 
zooals ruw na tuurlijk nat riumnitraat (Chili sa l
peter), ruwe natuurl ijke phosphorzure kalk 
(phosphoriet, apatiet en dergelij ke) en ruwe 
na~uurlijke kalizouten ( ka in iet, ca rnal I iet, sy l
viniet en derge lijke) , ook verbrijze ld of ge
malen; zoomede Thomasslakkenmeel, super
phosphaten, dubbelsuperphosphaten, kalkstik
stof en andere producten en zelfstandigheden , 
welke geacht kunnen worden uitsluitend a ls 
meststof te zu llen worden aangewend: 

I. verpakt. 
Maatstaf: waarde - Rechten: 12 % 

II. ingevoerd op andere wijze. 
Maatstaf : - R echten: vr ij 

B ij zo 11 d e re b e p a I i n g. 
Zwavelzuur, a lsmede salpeter, welke a ls zoo

danig niet als mest is aan te merken, kunnen 
na vermenging met zei fstandi gheden, welke 
het gebruik ervan an ders dan a ls mest uit-
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slu iten, als mest vrij ten invoer worden toe
gelaten. De voorzieningen. nood ig voor de uit. 
voering van deze bepaling, worden door den 
Gouverneur-Generaa l vastgeste ld. 

AFDEELING VII. - Vellen, huld en, le1ler, 
bon t en werken daarvan. 

HOOFDSTUK 36. 

Vellen, !tuiden en l eder. 

A I g e m e e n e b e p a I i n g e n. 
1. voor de toepassing van de bepalingen 

van dit hoofdstuk wordt onder leder ook be
g-repen geheel of gedeeltelijk uit leder-afval 
vervaard igd kunstl eder. 

2. Stukken en strooken van leder, welke 
een nadere bewerking door lijmen of persen, 
in- of uitsnijden van versieringen, perforeeren, 
s tikken, naaien of dergel ijke hebben onder
gaan, zoomede in den vorm gesneden of uit
ges lagen stukken of strooken van leder, wo1·
den voor de toepassing van het tarief a ls 
lederwerk aangemerkt. 

210. Leerhuiden, onbereide (vellen en hui
den voor de leclerbe reicling , versch , gezouten, 
gekalkt, gedroogd) , ook van het haar ont
daan (bloten) en gespleten , doch met verder 
bereid alsmede cleelen van dergelijke huiden, 
zooals' koppen, klauwen, li ezen en buiken. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 6 % 
211. Leder (leerhuiden, enkel gelooid , on

·..-erschi lli g op welke wijze, clan wel verder be
rei cl , gevet, geverfd enz.). 

Maatstaf: waarde - Rechten: 12 % 
B ij z o n d e r e b e p a I i n g. 

Onder dezen post ook te begrijpen· behaarde 
geloo ide kalfsvellen , nmclerhuiden en derge
lijke, geschikt om als o,·erleder van schoenen 
of voor de vervaardiging van koffermakers
werk en dergelijke te dienen. 

212. Darmen en soortgelijke producten. 
opengesneden, gedroogd of geprepareerd, om 
voor gelijke cloel einclen als leder te worden 
gebezigd. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 12 % 
213 . Oud leder en afva l van leder (ook ge

malen) , niet geschikt om als leder of voor de 
vervaardiging van lederwerk te dienen. 

Maatstaf: - Rechten: vrij 

HOOFDSTUK 37. 
W e1·ken van vellen, !tuiden en leder. 

A I g e m e e n e b e p a I i n g e n. 
1. Schoenwerk, ander dan het in post 214 

genoemde, valt niet onder dit hoofdstuk, doch 
onder hoofdstuk 54. 

2. Voor de toepass ing van di t hoofdstuk 
worden, voor zoover niet anders uit het tarief 
blijkt, onder leder ook begrnpen ruwe, a l of 
niet behaarde vellen en huiden, perkament, 
dierlijke blazen of vliezen , en het onder hoofd
stuk 36 begrepen kunstleder. 

3. Artikelen, aan den buitenkant bekleed 
of overtrokken met leder of wat daaronder 
voor cle toepassing van di t hoofdstuk is te ver
staan, worden voor de rechtenheffing aange
merkt a ls artikelen hoofdzake lijk van leder, 
9ngeacht hunne verdere samenstelling. 

214. Onderdeelen van schoenen, laarzen, 
pantoffels, sandalen en andere dergelijke voet
en beenbekleed ing van leder of gedeeltelij k 
van leder, enke l in den vorm gesneden of 
leestklaar, zooa ls zolen , h a kken, achterlappen, 
schachten en bove nstukken van schoenen enz., 
ook schoenranden, zoogenaamde \\"eltings: 

I. in verb inding met fabrikaten onderwor
pen aan een recht van 20 pct. der waarde, dan 
wel geornamenteerd of vers ierd, alle opge
m aakte onder den post val lende hakken hier
onder begrepen. 

Maatstaf: waarde R echten: 20 % 
II. andere. 

Maatstaf: waarde Rechten: 12 % 
215. Kleedingstukken van leder, al of niet 

met weefsel s samengesteld; daaronder begre
pen been- en r ij kappen, been- en broekbescher
mers slobkousen en dergelijke, alsmede hancl 
scho~nen geheel of hoofdzakelijk van leder. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 20 % 
216. Tuig- en zadelmakerswerk (artikelen 

voor het optuigen, bespannen, bekleeden, be
rijden , besturen, geleiden, dresseeren. of ver
sie ren van dieren, zooals paardentu igen en 
onderdeelen daarvan, stalhalsters, zadels, hal s
banden voor honden en katten, muilkorven, 
enz.), geheel of hoofdzakelijk van leder, n .a.g. · 

Maatstaf: waarde - R echten: 20 % 
217. Koffers , val iezen, citybags, reistas

schen ransels schooltasschen, re is-, rug- en 
waschzakken, hoedendoozen, weitasschen , ban
de! ieren voor patronen; étu i's , hoezen_, hol
sters en tasschen voor het bergen van 111stru
menten, verrekijkers , wapens, wa ndelstokk".n, 
parapluies of sport,benoodigdheden ; plaid r1e
men, draagriemen voor veldflesschen of ther
mosf lesschen en verdere n.a. g . art, kelen van 
voormelden aard geheel of hoofdzake lijk van 
leder ook wan,.;eer die artikelen zijn voor
zien 'van toilet-, naai-, schrijf-, picknick- of 
kampeerbenoodigdheden; adreshangers voor 
tasschen koffers, enz. , ook in verbinding met 
ce llul oid en dergelijke. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 20 % 
218. N écessaires {al of niet voorz ien van 

toilet- , sch r ijf-, naai- of ander gerei), dames
taschjes, taschjes voor visitekaarten, tabaks
zakken, sigaren- en sigarettenkokers, beurzen, 
portemonnaies, portefeuilles, actentasschen, 
schrijfm appen, losse boekbanden, bladwijzers , 
flesschen-étui's; doozen , étui's, kokers en 
taschjes ter opberging van artikelen van per
soonlijk gebruik, a ls sieraden, brieven, speel
kaarten en dergelijke; wandversieringen, l am
pekappen, horlogekettingen, riemen voor pols
horloges, portretlijsten , ceinturen en buikgor
dels en andere n.a .g. galanteriewaren en ver
sieringsartikelen, geheel of gedeeltelijk van 
leder. Maatstaf: waa rde - Rechten : 20 % 

219. L ederbehang, ook in stukken voor het 
bekleeden van stoelen, banken, rijtuigen en 
dergelijk gebruik, zoomede andere ter stof
feering dienende artikelen van leder, bijv. 
tafel -, vloer- en voetkleeden van gevlochten 
leder; ook divan kussens, voetkussens, zoogc
naamde poufs, theewarme rs en derge lijke met 
lederen overtrek ; voorts lederen overtrekken 
voor dergelijke artikelen. 

Maatstaf: waarde - R echten: 20 % 
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220. Drijfriemen en transportbanden, ban
àen voor drijfriemen en transportbanden, naai 
riemen voor drij friemen, slangen, brandem
mers, bekers voor elevators, sl agr iemen en 
dr ij vers voor weefgetouwen, tandwielen, pla
ten of ree pen zonder tanden voor kaarden, 
segmenten voor hekelmachines, overtrekken 
(rnnnchons) voor machinewalsen , lederen man
~he tten, schij ven, r ingen en andere tot pak
king dienende arti kelen en andere dergelijke 
technische artikelen, geheel of deeltelij k van 
leder, n.a.g. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 6 % 
221. ·w erken, geheel of hoofdzakelij k van 

lede,·, n .a .g . : 
I. in verbinding met artikelen , onderwor

pen aan een recht van 20 pct. de r waarde dan 
wel op de een of andere wijze versierd of ge
ornamenteerd. 

Maatstaf: waarde Rechten: 20 % 
II. andere. 

Maatstaf : waarde Rechten: 12 % 
222. Darmen, geprepareerde, n.a.g.; darm

touw; goudslagershu iden gereed ten gebru ike 
voor goudslagerswerk en andere n.a.g. werken 
van dannen. 

Maatstaf: waarde - Rechten : 6 % 
HOOFDSTUK 38. 

P elterijen. 
223. Pelterijen, ruwe of niet opgemaakte 

(ve ll en en huiden voor de bereiding van pel
terijen, enkel gedroogd, gesatureerd , met asch 
of met antiseptische stoffen bestreken ten ei n
de bederf t ij dens het transport te voorkomen). 

Maatstaf: waarde - R echten: 12 % 
224 . Pelterij en, enkel opgemaakt (huiden 

of vellen voor de bere iding van pelterij en in 
hun geheel of in n iet in den vot•m gesneden 
stukken, gezeemtouwd, gezuiverd of soepel 
gemaa kt, en al of niet geverfd o f geglansd of 
voor transport- of uitstallingsdoel ei nden aan 
elka nder gehecht of in den vorm van zakken 
e. d. gebracht) of verder bewerkt, zooals in 
den vorm gesneden, in strooken van onbepaal
de lengte gebrach t of geconfectionneerd (pel
terijen gereed gemaakt voor kleeding, tooi, 
bedekking, stoffeering e. d.), met inbegrip 
rnn imitatie bontstaarten en andere n.a.g. na
maak pe lterijen. 

Maatsta f: waarde - Rechten: 20 % 

.-U"DEELING VIII. - Caoutchouc en 
caou tchoucwaren. 

HOOFDSTUK 39. 

Cao utchouc , gcta h-vertja, balata en surrogaten 
daar-ran; wa ren van deze 1nate1·ialen. 

A I gem e e n e b e p a I i n g. 
Voor zoover uit de omschi·ij ving der posten 

niet anders bl ijkt, voor de toepassing van dit 
hoofdstuk onder "caoutchouc" te verstaan na
t uurlijke, kunstmatige en geregenereerde_caout
chouc, caoutchoucsunogaten, getah-pertJa, ba
lata en dergelijke voortbrengselen , al of niet 
met minerale of andere zelfstandigheden (zwa
vel , asbest, grafiet, enz.) vermengd en al of 
niet gevulcaniseerd of gekleurd. Onder caout
chouc zonder de aanduiding " gehard" wordt 
verstaan het veerkrach t ige of elastische pro-

duet en onder "gehard caoutchouc" het pro
duct, dat door ondergane vermenging met 
vreemde zelfstandigheden en sterke vul can i
satie zij ne e lasticite it en buigzaamhei d heeft 
verloren of nagenoeg heeft verloren, zooals 
ebon iet, hardrubber en derge lij ke producten. 

225. Caoutchouc, getah-pertja , balata en 
soortgel ijke voo rtbrengselen, zoowel natuu r
lijke (ruwe en gezuiverde), a ls kunstmatige en 
geregenereerde en c aoutc houcsurrogaten , zoo• 
als factis, in plakken, blokken, ballen, koe
ken, al of niet geribde of gekorrelde vell en en 
dergelijke, niet nader bewerkt of voor eenig 
doel pasklaar gemaakt, doch kennelijk be
stemd om nog eene fabr iekmati ge bewerking 
te ondergaan a lvorens als artikelen van caout
chouc enz. aan de markt te komen; ook melk
rubber (latex); gehard caoutchouc in onbe
werkte blokken of in poeder; zoomede oude 
voorwerpen en afval en overblij fselen van de 
verwerking van een en ander, a lleen voor 
regeneratie geschikt. 

Maatstaf : ,marde - R echten: 6 % 
226 . Caoutchoucoplossingen (solution enz.): 
I. verpakt. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 12 % 
II. ingevoerd op a ndere wijze. 

-Maatstaf: waarde - R echten: 6 % 
227. Caoutchouc, bereide, in bladen, vellen, 

roeden, reepen, stukken, blokken, n iet nader 
bewerkt of voor eenig doeleinde pasklaar ge
maakt, n.a.g. 

Maatstaf : waarde - Rechten: 6 % 
228. Caoutchouc, gehard, in p i aten, staven, 

ook in den vorm of op maat gesneden, zon
der verdere bewerking; onbewerkte p laten 
van geha rd caoutchouc met een onderl aag van 
weefsel of papier; zoomede bui zen van gehard 
caoutchouc zonder verdere bewerki ng. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 6 % 
229. Caoutchouc in platen of blokken, ook 

in samenstelling met andere materialen, voor 
bestrating. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 6 % 
230. Caout-0houcdraden (ook platte) en ca

outchoucband, niet in ve rb inding met andere 
fabrikaten (bijv. omvlochten of omsponnen). 

Maatstaf: waarde - R echten: 6 % 
231. Caoutchoucdeeg voor tandheelkundige 

doele inden in platen, staafj es en dergelijke: 
zoomede getah-pertjapapier. 

Maatstaf: waarde - R echten: 12 % 
232 . Ringen , ringvormige gesloten randen 

en van opening voo rziene schijven van caout
chouc, n. a .g.: 

T. per stuk 26 gram of m inder wegende. 
Maatstaf: waarde - Rechten: 12 % 

II. andere. 
Maatstaf: waarde - Rechten: 6 % 

233 . Buizen , pijpen, slangen ui t caoutchouc; 
uit caoutchouc met inlagen of onder lagen van 
weefse ls of andere producten van textielmate
rialen; uit weefsels met een buitenl aag van 
caoutchouc; een en ander ook met sp insels 
van plantaardige veze lstoffen omvloch ten of 
omsponnen en a l dan niet in verb inding met 
onedele metalen (bij,-. van een wapening daar
van voorzien), n.a.g.: 
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I. met een inwend igen diameter van 70 
m illimeter of minder. 

l\laatsta f: waal'de - R echten: 12 % 
II. andere. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 6 % 
234. Drijfriemen en transportbanden van 

caoutchouc (ook indien met textielstoffen sa
mengeste ld, of van textielstoffen in vereen i
g ing met caoutchouc), n.a.g.; caoutcho uc in 
bladen in samenstelling met weefsels of voor
zien van een inl age van metaa l (pakkingstof); 
zoomede n.a.g. andere voorwerpen , werken of 
artikelen voor industr iee l gebru ik van caout
chouc, ook van gehard caoutchouc, al of niet 
1net a nde re m ate t·ia le n samengeste]d, zooal s 
uit of met caoutchouc samengestelde zu iger
pakking, stopbuspakking en pakkingsnoe l'en, 
drukdekens en de!'ge lij ke. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 6 % 
235. Banden, zoowel binnen- als buitenban

den, zoowel lucht banden als andere, voor het 
bekleeden of omgeven van wielen van ve l'voe r
middelen, geheel of gedeeltel ijk bestaande uit 
caoutchouc: 

I. automobiel-, rijwiel- en rijtuigbanden, 
zoom ede banden, we lke worden gebez igd voo l' 
wie len van kinderwagens, sportkarren, auto
peds, poppenwagens en dergelijke; ook zooge
naamcle velgbanclen of -linten, al clan niet af
gepast. Maatstaf: waarde - Rechten: 12 % 

II. andere, zooa ls banden voor vliegtuigen. 
Maatstaf : waarde - R echten: 6 % 

236 . Artikel en voor verplegings-, hygiëni
sche, sanitaire, hyclropathische en toi letdoel
e inden , zooa ls luch tkussens (zoogenaamde reis
kussens daaronder begrepen) en -matrassen , 
ij skappen, gummiwate rzakken, gummikompres
sen, krampaclel'kousen, handschoenen, vi nger-
1 ingen , irrigators, badkuipen, sponzen , sponze
zakken en dergelij ke; anticonceptioneele mid
delen ; ballonspuiten, inblaastoestell en; dub
bel bal lons, ballons en peren voor ballonspui
ten, inblaastoestellen, spuit-, schenk- en sp roei 
kurken, verstuivers, fototoestellen, signaal 
toestell en en dergelij ke; zuigspenen en zuig
fleschgarnituren ; een en ander gehee l of 
hoofdzakelijk vervaa!'cligd van caoutchouc of 
van een weefsel , dat met caoutchouc is be
kleed, beplakt, bestreken of inge legd: 

I. artikelen voor to il et- of reisgebniik, 
daaronder begrepen badkuipen, sponzezakken 
en de rgel ijke artikelen; anticonceptioneele 
middelen ; zoomede artike len in vel'bincling 
met fabr ikaten onderworpen aa n een recht van 
20 pct. der waarde, waaronder begrepen al Ie 
artikel en met een buitenl aag of -bekleeding, 
welke zijde of kunstzijde bevat. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 20 % 
II. andere . 

Maatstaf : waarde - Rechten: 12 % 
B ij z o n d e r e b e p a I i 11 g. 

Badmutsen en andere bij de beoefening van 
sport d ienende arti kelen vallen niet onder den 
post, doch worden voor zoover niet afzonder
) ij k geta rifeerd a ls sportartikelen belast. 

237. Boven- en onderkl eed ing van caout
chouc: 

I. duikerpakken, ook indi en ingevoerd 
zonde r helm of schoenen . 

Maatstaf: waarde - Rechten: 6 % 

Il. andere. 
l\laatstaf: waa t·de - R ech ten: 20 % 

238. Bilja1·tba nden ; bilj artball en en kegel
ballen van gehard caoutchouc. 

Maatstaf: waarde - R ech ten: 20 % 
239 . Cij fe rs, letters, stempels, enz. van ca

outchouc, ook indien op hout of onedele me
talen gemontee rd , en al clan niet m et stempel
kussens, inkt of de l'gel ij ke in cloozen verpakt. 

Maatstaf: waa l'de - Rech ten : 12 % 
240 . R adeergumm i, al dan niet in hout ge

vat en n .a.g. a ndere schrijf- en tee kenbehoef
ten van al of niet gehard caoutchouc. 

Maatstaf: waal'de - Rechten: 12 % 
241. Caoutchouc hakken, hakschijven , zolen 

en de rgelijke voor schoenwerk. 
l\laatstaf: waa!'de - R echten: 12 % 

B ij z o n cl e r e .:> e p a l i n g. 
Caoutchouc schoenen va ll en onder hoofd

stuk 54 . 

242. Vloer-, voet- en rij t uigm atten, tafel
kleeden en andere artikelen van caoutchouc, 
a l of niet in sa menstelling met weefsets, voor 
stoffeering (het beleggen van kamer- en gang
vloe1·en of van trappen, het bekl eeden van 
t.reeplanken van automobielen , enz. ); ook 
tafelmatjes en dergelijke, zoomede stoelpoot
doppen, buffers voor deuren en soortgelijke 
artikelen . 

Maatstaf: waa tde - R ech ten: 20 % 
243. Galanteriewaren en artike len ter ,·el'

siering of meubileering, zooals tabakszakken , 
bui kgorclel s, etagèrevoonverpen, 1 am pekappen, 
enz. , van al of niet gehard caoutchouc, n .a.g .. 
a l Ie soorten kunstschrijnwerk (kunstdruaiwel'k, 
inl egwerk) van gehard caoutchouc onder dezen 
post begrepen. 

).Jaat taf: waa rde - R echten: 20 % 
244. Artikelen van al of niet gehard caout

cho,,c, n.a .g. : 
I. in verbinding met art ikelen, ondenrnr

pen aan een recht van 20 pct. der waarde, of 
op de een o f andere wijze versierd of ge
ornamenteerd. 

Maatstaf: waal'cle R echten : 20 % 
II. andere. 

l\Jaa tstaf: waa rele R ech ten: 12 % 

AFllEELl::VG IX. - Hout en kurk e n 
werken daarvan; vlechtwerken. 

HOOFDSTUK 40. 
H out rn houtwe1·k; ,neubel en. 

A I g e m e e n e b e p a I i n g e n. 
1. Platen van xylol ith, steinholz en de!'ge

lijke producten, welke hout vervangen, wor
den , voor zoove!' niet nader bewerkt, voor de 
toepassing van het tar ief gerekend te behooren 
tot post 252, terwij l we rken daarvan voor de 
rechtenheffing met de gelijksoortige werken 
van natuurlijk hout worden gel ijkgeste ld. 

2. Onder "versierde" artike len worden ,-oor 
de toepassing van dit hoofdstuk verstaan ar
tikelen, di e dom middel van snijdende werk
tuigen, persen, branden of etsen van orna
menteele vers ieringen (beeldsnijwerk, orna
menten, fi guren, bloemen, l andschappen en 
de rgelijke) zijn voorzi en, alsmede die, welke 
met de h and figuratief zijn beschi lderd of 
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waarop versieringen als vorenbedoeld door 
middel van clecalqueerplaten, patronen, enz. 
zijn aangebracht. Wijders artikelen, die ge
heel of gedeeltel ijk zijn vergu ld . ,·erzi lverd of 
gehronsd of van plastische ornamenten van 
gips, papie1·pulp of andere materie dan hout 
zijn voorzien. Zoomede artike len met inleg
of oplegwe ,·k en met versierend werkend me
taalbeslag en artikelen in ve rbinding met fa
br ikaten, o nd e rwo rpe n aan een rech t van 20 
pct. de,· waarde. 

245. Bouwhout en ander Wel"khout, waar
onder ma t-, stelling-, steiger-. fundeering -
en mijnhout, al mede staken, onbewerkt of n iet 
,·e1·de1· bewerkt dan geschild , behakt, gesple
ten of gezaagd , ook indien gecreosoteerd of op 
a nclere wijze tegen bederf be rei d. n.a.g.; hout 
voor de ve t·vaa rdiging van houtstof en cell u
lose. Maatstaf: - R echten: vrij 

246. Brandhout, waaronder takkenbossen, 
prokkel hout en afval van de verwerking of 

bewe1·king van hout, zooals schaafspaanders, 
zaag el en dergelijke, en ander n.a.g. rnw 
hout· schors n iet voor medicinal e-, verf- of 
looid~eleinde~; gebrnikte ruu , al of niet in 
koekvorm ; takken en twij gen om te binden, 
rijshout en fasc inen. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 6 % 
247. Dwarsliggers voor spoorwegen, al dan 

niet gecreosoteerd of op andere wijze tegen 
beried bereid . Maatstaf: - Rechten: vrij 

248. irnppen, al clan niet ,·oorzien van 
gaten of pennen, en bestratingsblokken. 

Maatstaf : waarde - R echten: 12 % 
249. Houtmeel ; houtwol ; houtspaanders 

voor het klaren van vloe istoffen (filterspa
nen); zoomede houtskool , houtskoolbriketten, 
houtskoo lblokken voor waterfilters en houts
kool poeder n -grnis. 

M"aatsta f: waarde - R echten: 6o/, 

B ij zo II d e r e be p a I i n g. 
)fo1·it en ande re geact iveerde plantaardi ge 

kool va ll en niet onder den post. Deze arti 
kelen wo1·den indien zij bestemd zijn om als 
geneesm iddel ' te dienen, overeenkomstig post 
167 en and rs overeenkomstig post 169 hela t. 

250. Houtdraad voor de vervaardiging van 
lucifers (ook op maat gesneden) en van zoo
genaamde ,·ietgordij nen, ook houtdraadstof 
(houtclraad door draad of op andere wijze on
derling ve1·bonclen voor de vervaard ig ing van 
genoemde gord ijnen); borstel hout (bo1·stel
plankjes, in den vorm gesneden. al of niet 
doorboo ,·cl), rnw; houtvezel s (fij n ges lepen 
hout voor het maken van borste ls); zoo
mede houtspaan (tot dunne bladen of strookcn 
geb1·acht hout, geschikt voor de ve rva~rcliging 
,·a n manden, cloozen , zeven en clergehike). 

Maatstaf: waa rde - Rechten: 12 % 
251. Bouwhout en schrijnwerkershout, ge

schaa fd , al clan niet voorzien van groef en 
mes ing, doch niet gebeitst, gepolijst of op 
andere wijze opgemaakt, uitgezonderd de on
der den volgenden post genoemde planken. 

M aat taf: waarde - Rechten: 12 o/,: 
252 . Planken , geschaafde, doch niet verder 

opgemaakt. 
Maatstaf: waarde - Rechten: 6 % 

253 . Naven, spaken, velgen , dis elboomen, 
kap- en tentbogen en dergelijke onderdeelen 
van ,·en-oermiclde len, ]echts in het ruwe ge
vormd of bewerkt. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 12 % 
254 . H outen pennen ter bevestiging di enen

de, zooa ls schoenpennen. 
M aatstaf : waarde - Rechten: 12 % 

255 . Fineerhou t, ook in op elkander ge
legde en ge lijmde bladen (tripl exhout enz.) 
of opgelegd op ander hout, n.a. g.: 

I. ruw of bewerkt, doch niet versierd. 
Maatstaf: waarde - R echten : 12 % 

U . versierd. 
Maatstaf: waarde - R echten: 20 % 

256 . Duigen en hoepel voor vaten, zoowel 
ruw voorbewerkte als afgewerkte, zoomede 
ho11ten sponnen en houten tapkranen. 

Maatstaf: waarde - R echten : 12 % 
257. Vaten ter emballeering, al dan niet in 

elkander gezet: 
I. arakleggers. 

l\faatstaf: ·- Rechten: vrij 
IJ. andere. 

Maatstaf: waarde - R echten: 12 % 
258. P a kkisten : 
/ . trip lexk isten en afgepa te houten on

de1·deelen daarvan; zoornede pi itp nnen en 
andere dergelij ke beve tigingsmiddelen, meta
len versterkingen en binnenbekleedingen, wel
ke voor al dan niet in e lkander gezette, inge
voerd wordende of rneds ingevoerde triplex
ki sten benoocligd, in geen groote ,·e hoeveelheid 
clan voor die kisten vereischt worden ingevoerd. 

Maatstaf: - R echten: vrij 
II. andere, al dan niet in e lka nder gezet. 

Maatstaf: waarde - R echten: 6 % 
Bij zon de ,. e be pa I i n g. 

Kisten, voorzien van draag- of hangim·ich
ti ng, van scha rnieren of metal en I uiti nri ch 
t i ng, dan wel gevedcl, gebe itst, of op a ndere 
wijze opgemaakt, worden van den post uitge
zonderd. 

259. Plankjes van een dikte van 7 milli
meter of minder voor de vervaa1·cl ig ing van 
sigarenkistjes, eau de cologneki tjes en derge-
1 ij ke. gereed om tot kistjes in elkander te 
worden gezet, ook indien van ingeperste of 
ingebrande merken of omamenten voorzien; 
zoomede spanen clooz n voor ve1·pakking van 
koopwaren, niet vers ierd. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 12 % 
260 . H outen buizen (of buissegrnenten) voor 

waterleidingen en bijbehoorende verbindings
en si uitstukken. 

M aatstaf : waa1·cle - R ech ten : 12 % 
261. Houten ste len , he ften en handvatten 

voor werkmansgereed chappen en landbouw
werktuigen; houten spa nramen en bogen voor 
zagen en houten schaafblokken. 

Maat taf: waarde - Rechten: 6 % 
262 . H outen wever klo en, - poelen en 

-kammen en andere houten onderdeelen en 
toebehooren van textielmachines. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 6 % 
263. Letterkasten, letterbakken en derge

lijke houten bedrijfshulpmiddelen voor druk
ke1·ij en ; hieronder niet begeepen en kel tot het 
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opbergen van m ate ri a len dienende loketten 
kasten, rakken en dergelij ke; ho uten d rnk '. 
letters en dru kpl aten. 

Maatstaf: waarde - R echten: 6 % 
264. Houten vo rmen (gereedschappen of 

h ulpmiddelen om iets in een bepaalden vo ,·m 
te brengen) : 

I. geba kvormen . 
M aatstaf : waa r ele - R echten : 12 % 

I I. andere, zooa ls vor men voor metaa lg ie
terij en en hoedenvoi-men. 

M aatstaf: waarde - Rechte n: 6 % 
265 . H outen werkm ansgereedschappen en 

l andbouw-h_andwerktuigen, n.a.g., zooa ls du im. 
stokken, t 11nmern1ansdriehoeken en -zweien, 
korenschoppen, harken en vorken voor 1 a nd
bou wdoe l e i nel en, enz. 

M aatstaf: waarde - Rechten : 6 % 
266. H outen beslag- en gistkuipen en de r

gelijke a ls toestell en ten dienste van het fa. 
b ri e ksweze n aa n te mer ken kuipen. 

M aatstaf: waarde - Rechten : 6 % 
267. Onderwijsbenoodigdheden (waarnnder 

te verstaan schoolborden, schoolbordpassers 
aanwijsstokken, telr amen , nabootsingen va,; 
anatom ische p reparaten , kristal vormen en der
gel ij ke voorwerpen voor aanschouwelij k onde r
wij s en a ndere artikelen van voormelden 
aard ); zoomede teekentafels, schi lderpaletten, 
paletstok ken , niet van verf voorziene schilder
doozen en , voor zoo ver niet onder de omsch ,·ij . 
v ing van post 278· vall ende, griffel- en tee
kendoozen e n -kokers; een en ander va n ho ut 
of hoofdzake lijk van hout. 

Maatstaf: waa,·de - R echten : 12 % 
268. Teekenborden, -haken, -driehoeken, 

-mall en en -1 in ial en van hout en n.a.g. ande re 
dergelij ke teekenbenoodigdheden van hout, ook 
houten kantoorlinia len. 

Maatstaf : waarde - Rechten: 12 % 
269 . H uishoud- en keukena rtikelen, zooals 

keukenlepe ls, vleeschk loppe rs, vijzelstampers, 
rolstokken , snij . en hakborden . kl eerenhan
ge rs, laarzenknech ten, messenslijp- e n polijst
pla nken, waschtobben, -planken en -klemm en, 
strijkplanken , trap I adders, messenbakken , 
brnodpla nken en dergelijke van hout of hoofd
zakelij k van hout, niet vei-sierd, gewone hou
ten eetstokj es h ieronder begrepen. 

Maatstaf : waarde - Rechten: 12 % 
270. IJskisten en ijskasten. 

Maatstaf : waarde - Rech ten: 20 % 
271 . H outwerk voor gebouwen , a l dan niet 

in el kan der gezet, n iet ,·al I ende onder de 
posten 251 en 252, met of zonder ijzerwerk, 
zooa ls deuren, ramen, kozij nen , t r appen, lijst
we rk, betimmer ingen , plankjes voor pa r ket
vloe re n enz · ook hekwerken· 

I . ~iet ~~rsierd. · 
M aatstaf : waarde - Rechten: 12 % 

ll. ve rsierd . 
M aatstaf : waarde - Rechten: 20 % 

272 . Houten hakken : 
I. op geenerl e i wij ze opgemaakt of ve r-

s ieed . M aatsta f: waarde - R echte n: 12 % 
Il. a nde re . 

Maatstaf: waarde - Rechten : 20 % 
273. K offers en hoedendoozen, houten: 
I. koffers , gepantserd, bek leed o f ove rtrn k-

ken, n.a .g., alsm ede hoedendoozen. 
Maatstaf : waa rde - R echten: 20 % 

II. overige artikelen. 
Maatstaf : waarde - R echten: 12 % 

274. Kege lba ne n ; bilj a r ten en tafels rnor 
S()Qrtgelij ke spe len , p ingpongtafels en derge
hJ ke tafe ls daaronder begrepen ; zoomede 
n .a.g. geheel of gedeeltel ij k uit hout samen
geste lde onderdeelen en toebehoore n van een 
en ander, zooa ls kegels, kegelba llen, keuen, 
scoreborden. enz. 

lVIaatstaf : waarde - Rechten : 20 % 
275 . Houten lijsten en latten voo r de vel"

vaa l'diging van lijsten van schilderij en, sp ie. 
ge ls en derge lijke: 

I. niet versierd. 
Maatstaf: waarde - Rechten: 12 % 

II. versierd. 
l\Iaa tsta f : w aa rele - R ech ten : 20 % 

276. Gehee l afgewer kte ho uten I ijs ten YOOr 
sch ilde rij en, spiegels en der ge lij ke. 

Maatstaf : waarde - R ech ten : 20 % 
277. Houten meubelen , n.a.g., al of niet 

gecapitonneerd of bekleed of m et andere ma
ter ia len dan hout. bij v. m a rmer , samenge
steld , met inbegrip van geraamten , rompen , 
onder- en bovenstellen en andere n .a .g . onder
deelen en losse deel en daarvan ; garn ituren 
voor gord ij nen en lambrequ ins, zoomede r in
gen, stangen e n embrassehouders daarvoor. 

Maatsta f: waarde - R echten : 20 % 
278. Ki stjes, doozen , eet-, drink- , d ien- en 

tafelgerei van hout, gevernist o f ge la kt, naar 
J apansche of Chineesche stijl en alle ande,-e 
gemeenl ijk onder de benam ing van J apansch 
lakwe rk samengevatte artikelen van hout. 

Maatstaf : w aa r ele - R ech ten : 20 % 
279 . Galanteriewaren en versiel· ings,·oor

werpen (portret] ijstjes; doozen, k istjes en cas
setten ter opberging van lijfsieraden of andere 
a rtikelen van persoon lijk gebruik of nn 
schrij f- of naaigerei; spaa r potten ; couranten
hangers; souvenirartikelen, enz., ook s ier- en 
schemerlampen en dee len daarvan, en inkt
potten) van hout of hoofdza kelij k van hout, 
n. a.g. ; alle n.a.g. onder di t hoofdstuk ,·a l
lend beeldhou\\·- en beeldsnijwerk onder dezen 
post begrepen; "tandenstokers. 

Maatsta f: waa rele - Rechten: 20 % 
280. Houtwerk, n .a.g .: 
I. niet versierd. 

M aatstaf : waarde - Rechten: 12 % 
II. versiel'Cl. 

M aatstaf : waarde - Rechten: 20 % 
HOOFDSTUK 41. 

Jiurk en werken ran kud· . 

A I ge m e e n e b e p a 1 i n g. 
Kurksurrogaten van fijn gemaakte k ur k met 

bindmiddelen en dergelij ke te r ve rvang ing rnn 
kurk dienende a rt ikele n, zoomede de fabrika
ten daarYan, worden voor de rech tenheffing 
gelij kgesteld met de gelij ksoo rtige artikelen 
van natuurl ij ke kurk . 

281. Kurk, ruwe ( de scho1·s va n den ku rk
eik), in p laten of stukken, ook a fgeschrapt of 
afgekrabd; kurk, tot kl e ine stukjes, ko rrels of 
mee l gebracht en a f val va n kurk, ook met 
bindm iddelen als k iezelgoer, kal k, lijm , k le i, 
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cement, pek, teer enz. vermengd, doch niet 
geperst of ge,·ormd tot platen, steenen enz. 

. Maatstaf: waarde - R echten: 6 % 
282. Kurk, bewerkt, in platen, bladen, ree. 

pen of schijven gesneden, maar nog niet ken
nel ijk voor bepaalde doeleinden pasklaar ge
maakt, n.a.g., met inbegrip van zoogenaamde 
kwartiers (ku,·k in kubusvorm of vierkante 
stu kjes voor de vervaard iging van ku r ken). 

Maatstaf: waarde - R echten: 6 % 
283. Kurk in bladen, reepen enz. van een 

dikte van 1 millimeter of daarbeneden (kurk
papier), ook in boekjes. 

Maatstaf : waarde - R echten : 12 % 
284 . Blokjes en schijfjes van kurk, blijkens 

hun vorm be temd om te dienen als onderclee
len van vischwant. 

Maatstaf : ,marde - R echten: 6 % 

B ij zo n cl e r e b e p a I i n g. 

Indien de bij den post bedoelde artikelen 
tevens geschikt zijn om te dienen als sluit
kurken worden zij overeenkomstig post 286 
belast. 

285. Kurk in stukjes of korrel s en kurk
afva l al of niet met kiezelgoer, kalk, lijm, 
klei, 'cement, pek, teer of andere bindmiclcle
len en al of niet onder toevoeging van haren, 
plantaard ige vezelstoffen, houtafval of soort
,el ijke stoffen, gevormd tot steenen, tegels, 
platen, buizen en deelen van buizen en derge
lijke voor constructie- of isolatiedoele inden 
dienende artikelen . 

Maatstaf: waarde - R echten: 6 % 
286. Flesschenkurken en andere afsluitmid

delen geheel of gedeeltelijk bestaande uit 
kurk: 

I. sierkmken, zooals kurken met daarop 
gemonteerde knoppen van glas, kri sta l of me
taa l of met daar in gesneden of daa rop gemon
teerde afbeeldingen van menschen, dieren, 
molens, emblemen enz.; zoomecle schenk-, 
sproe i-, spuit-, druppel - en zoogenaamcle bal 
lonspuitkurken. 

Maatsta f: waarde - Rechten: 20 % 
II. overige tot den post behoorende a rti ke-

1 en, waaronder de zoogenaamde kroonkurken. 
Maatstaf: waarde - R echten: 12 % 

287. Inl egzolen van kurk en kurkinlagen 
voor hoeden, niet in ,·erbind ing met fabrika
ten onderworpen aan een recht van 20 pct. 
der waarde. 

Maatstaf: waarde - R echten: 12 % 
288. Kurkm atten en kurktap ijten. 

M aatstaf: waarde - R echten : 20 % 
289. Zwemgordels en zwemvesten; zoomecle 

scheepsstootzakken en reddingsboeien. 
Maatstaf: waarde - R echten : 6 % 

290. Galanteriewaren en versieri ngsvoor
werpen, zooals beeldsnijwerk, van kurk, n.a.g. 

Maatstaf: waarde - R echten : 20 % 
291 . ·w erken van kurk, n.a.g.: 
1. in verbinding met fabrikaten onderwor

pen aan een recht van 20 pct. der waarde, of 
op de een of andere wijze versierd. 

Maatstaf: waarde - Rechten : 20 % 
II. andere. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 12 % 

HOOFDST K 42. 

lV erken van stroo , riet en andere plan taa1·diy e 
vl echtm cue,·ialen. 

A I ge m e e n e b e pa I i n g . 
Voor de toepassing van dit hoofdstuk wor

den plantaardige vezelstoffen n iet als plant
aardige vlechtmater ialen aangemerkt, doelt 
worden daaronder a lleen begrepen teenen ,. 
bamboe, r iet, rotting (ook pitrotting), twijgenr 
biezen, stroo, raffia , piassavaveze'ls,. esparto. 
spaan, houtwol , palmbladeren, bladnerven. 
boombast en soortgelijke producten, ook ge
sp leten of geschild. 

292. Vlechtsels rnn plantaardige vlecht
materialen voor de vervaardiging van matten, 
hoeden en andere waren, niet in verbinding
met andere materialen: 

I. voor de vervaardiging van dameshoe
den of tot versierings- of opmaakartikelen 
(knoopen, strikken enz. ) gevormd. 

Maatstaf: waarde - Rechten : 20 o/c 
II. overige tot den post behoorende artike-

len. Maatstaf : waarde - R echten: 6 % 
293. Atap en ka.djangmatten; bamboemat

ten voor bouwdoeleinden. 
Maatstaf: waarde - Rechten: 6 o/c 

294. Manden en andere vlechtwerken voo, .. 
grnve emballage, van plantaa,·dige v lechtma
terialen , n.a.g.; manden voorzien van hengsel , 
van metalen scharn ie r of metalen slu iting o[ 
gesch ikt om met een slot te worden gesloten 
hie ronder niet begrepen ; stroohulzen voo,· 
fl esschen. 

Maatstaf: waarde - Rechten : 6 % 
295. Vischvangmiddelen voor het visscherij

bedrijf, alsmede wannen van plantaardige 
vlechtmaterialen; bijenkorven (ook indien de 
korven het gewone bijenwerk bevatten of in
dien zich daarin een bijenzwerm bevindt); 
scheepsstootkussens van rotting, zoomede we
verskammen, weverskamtanclen en andere 
dergelijke artikelen voor indu trieel gebruik 
van riet, rotting of a ndere vlechtmateria len. 

Maatstaf: waarde - R echten: 6 o/c 
296. Vloermatten van plantaardige vlecht

materialen. 
Maatstaf: wa,u-de - R echten: 20 % 

297. Meubelen van plantaa,·dige vlechtma
ter ialen, ook in samen telling met hout en 
marmer of bekl eed of gecapitonneerd : 

I. ruwe bamboemeubels, niet geverfcl , ge
vernist of op andere wijze opgemaakt. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 12 %
II. andere. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 20 % 
298. Galanteriewaren, zooa ls damestasschen, 

sigaren. en sigarettenkokers, werk-, bloemen-, 
sleutel- , schenk- en tafelmandjes, lampekap
pen enz., zoomede meubel ki eeclen en -matjes, 
eier- en theewarmers en derge lij ke artike len 
van plantaardige vlechtmateria len; ook lam
pen van deze vlechtmaterialen, alsmede pick
nickmanden, al of niet voorzien van pichnick
gere i, en rietjes voor het consumeeren van 
dranken. 

Maatstaf: waa,·cle - R echten: 20 % 
299. Vlechtwaren van plantaardige vlecht

materialen, n.a.g.: 



1933 29 DECEMBER (S. 772) 944 

I. gewone d .w.z. niet in vel'b inding met 
andere mate rialen , of slechts in verbind ing 
met hout of ijzer; niet geverfd, gebeitst, ge
vel'nist, ge lakt, beschilderd, gebrand, ve r
gu ld, verzilve rd of gebronsd, noch bontge
vlochten. 

Maatstaf: waarde - R echten: 12 % 
II, andere. 

11aatstaf: waarde - Rechten: 20 % 

A'FDEELJNO X . - Pa1iler en zij ne 
toepasslng·en. 

HOOFDST K 43. 
ilfcilerialen voor de papierbereidiny. 

300 . Papierstof (halfstof voor de papierbe
l'e iding) van lompen of van hout, stroo, es
parto of soortgelijke plantaard ige materialen, 
al of n iet mechanisch of chemisch berei d, in 
bre i vorm o f vast: 

I. su l fietcellulose. ongebleekt of geb leekt. 
Maatstaf : - R echten: vrij 

II . andere. 
Maatstaf: waarde - Rechten: 6 % 

B ij zo n cl e r e b e p a I i n g. 
Pap ie ,·stof in vell en, roll en, platen of cle ,·

gel ij ke va lt a ll een clan onder dezen post, in
d ie de vell en, roll en, pla ten, enz . op zoodani ge 
wijze doorbool'cl zij n of vóór den invoer onclel' 
ambtelijk toez icht doorboord worden, dat een 
ander gebl'u ik daarvan dan als g rondstof voor 
de industrie , zooals voor de bereiding van pa
pier of kunstzijde, uitgesloten kan worden ge
acht. De niet op dusdanige wijze doorboorde 
papierstof in ve ll en, rollen , platen of derge
lijke wordt voo r de rechtenheffing a ls papier 
of als bordpapiel' aangemerkt. 

301. Papierafval , papier en werken van pa
pier, dool' veelvuldig geb l'uik als anderszins 
voor geen ander doel dan voor verwerking in 
den papiermolen geschikt. 

Maatstaf: - R echten: vl' ij 

HOOFDSTUK 44. 
Papic,· en bo1·dpapie1·: ,ce,·ken van papier en 

bm·dpapier; bockbinderswe,·k. 
A l gemeene bepaling e n. 

1. Tenzij het tegendeel uit de omschrijving 
der posten blijkt, wol'den voor de toepassing 
van het tar ief onder " bordpapier" ook ver
staan al Ie onder de omschrijving van post 302 
va l lende a rtikelen van papie1·stof, we l kei' 
hardheid die van hout evenaart of overtreft, 
zooals vul can fibre, papier maché, enz. in 
bladen , ve llen, enz ., terw ij l onder "papier
stof" voor de rnchtenheffing wo rden begrepen 
a l Ie oorten hal fstof voor de papierbereiding. 

2. Bordpapier , beplakt met wit of gekleul'd 
papier, wordt belast als het papier, waar
mede het beplakt is, met dien verstande, dat, 
indien het bordpapier met verschill ende soor
ten pap ie r is bepla kt, de tMi feering naar het 
hoogst bel aste papier geschiedt. 

3. Papier en bo"dpapier, niet bedrukt, 
enkel voor een bepaald gebru iksdoel, bij v. 
voor de vervaardiging van doozen, zakken, 
etiquetten of de,·gelij ke in den vonn gesneden 
of uitgeslagen en a l of niet gevouwen, wor
den , voor zoove,· ter zake bij het tarief geen 
voorz iening is getroffen, belast als het gelijk
soortige papier of bordpapie r. 

4. Bij de tarifeer ing van pakpapier, zak
ken, doozen , enveloppen, hangetiquetten en 
derge lijke blijven daarop gedrukte firmanamen 
en -emblemen , handelsmerken, gebru iksaanwij
zingen, reclames en soo,-tgelijke zakel ijke aan
wijzingen buiten beschouwing. Dergel ijke aan
wijzingen, geperst in goud of aitde r metaal of 
geperst in kleuren, worden daarentegen a ls 
versier ingen die r artikelen aangemerkt. 

302 . H outbord-, grij s- of grauwbord-, strno
bord-, turfbord-, viltbord- en ander grnf bord
papier, ook glansbo,·dpapier, presspaan en der
ge lijk compact, veerkrachtig, geglansd bord
papier ; vul can fibre, papier maché en der
gelij k e uit papie rsto f vervaal'C1igde p l'oducten. 
welker hardheid die van hout evenaart of 
overtreft; zoomede steenbordpa pier; een en 
a nde,· in a l dan niet opgerolde b laden, vel len , 
banen, ba nden. rne pen en a l dan niet in de 
massa geklelu·d; n.a. g . ; uitgezonderd de pro
ducten , welke met krijt, verf of de rgelijke be
streken, van geperste dessins voorzien, met 
wit gekleurd papie l' beplakt of op eenigerlei 
andere bijzondere wijze opgemaakt of ver
sie rd zijn. 

Maatstaf: waa,·de - R echten : 12 % 
303 . Bordpapie r met asfalt, teer of derge-

1 ijke stoffen doortrokken , bestreken of over
trnkken, al dan niet van een zand- , g las- of 
dergelijke laag voorzien, voor dakbedekking, 
het weren van vocht uit ru imten en andere 
doele inden van di en aa rd; ook gegolfd. 

Maatstaf: waarde - R echten: 12 % 
304. Celotex , wenjacit en dergelijke prn

ducten uit papierstof, voor omwandingen van 
woningen of andern constructieve doele inden. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 6 % 
• 305 . P apier en bordpapier, n.a.g., gepre
pareerd om tot technische doeleinden, bij v. tot 
e lectrische isol ee ring of rot pakking te di e
nen, zooal s wikkelpapie r (in - ol ie uitgekookt 
papie r voor iso latiedoeleinden) , micanietpa
pier, presspaan met een binnenlaag van mi
caniet en papier geïmpregneerd met bakeliet 
en dergelijke ; filte rplaten van papierstof. 

Maatstaf: waarde - R echten : 6 % 
306. Schuur- en polijstpapier. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 12 % 
307. Pakpapie r, al of niet met paraffine, 

was, vernis, pek, teer en dergelijke doortrnk
ken of overtrnkken en a l of niet met plant
aardige weefsels, garens of touw, metaaldraad 
of -gaas versterkt, n.a.g. ; ten geb ruike al s 
pakpapier geschikte oude dag- en weekbladen. 
misdruk en dergelij ke, alsmede papierwol en 
het tot verpakking dienend gegolfd papier en 
gegol fel bordpapier hie ronder begrepen. 

Maatsta f: waarde - Rechten: 12 % 
308. Courantendrukpapier. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 12 % 
309 . Sigarettenpapie r, zoomede sigaretten

hulzen en deelen van s igarettenhu lzen voor 
zoover deze deelen zijn vervaardigd uit siga
rettenpapier: 

T. sigarettenhulzen en deelen van s igaret
tenhu lzen voor zoovet· deze deel en zij n ver
vaard igd uit sigarettenpapier. 

Maatstaf: 1000 stuks - R echten: f 0.50 
II . sigaretten papier : 
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a. in blaadjes van niet meer dan 25 vie r
kanten centimeter oppervlakte, al dan niet 
samengevoegd tot boekjes. 

Maatstaf: 1000 stuks - Rechten: f 0.50 
b. ander. 

Maatstaf vierk. meter - Rechten: f 0.20 

B ij zo n d e re b e p a I i n g . 

Indien ander papier dan sigarettenpapier 
, ·oor de vervaardiging van sigaretten wordt 
gebezigd, kunnen bij ordonnantie voorzienin
gen worden getroffen , waardoor ook dat pa
pier aan een gelijk invoerrecht als dat voor 
s iga rettenpapier wordt onder-worpen. 

310 . Behangselpapier en -randen, bedrukt, 
geperst of op a ndere wijze bewerkt; imitatie
linoleum met een onderlaag van papier, zoo
mede alle andere bedrnkte, geperste of op 
andere wijze opgemaakte, al dan niet af ge
paste, tot wand- , plafond. of vloerbekleed ing 
of t-0t andere stoffeering dienende fabnkaten 
Yan (of met een onderlaag van) papier, bord
papier of papierstof, zooals houtbehang (fi 
neerhout, geplakt op papier) , lincrusta 1:1et 
een onderlaag van papier, enz. ; v1tropha me-, 
tra nsferophanie- en dergelijk tot bekleeding 
va n glasde urnn en vensters gebez igd trnnspa
rantpapier. 

Maatstaf: waarde - R echten: 20 % 
311. Papier en bordpapier twee- of meer

kl enl'ig ; papier en bordpapier, gelakt; papier 
en bordpapier geaderd of gemarmerd of door 
bedrukken, persen of a ndere bewerkingen van 
clessins voorzien zooals sitspapier, kri stal pa
pier, chagrinpapier, gegauffreerd, gemoireerd , 
generfd e n geplisseerd papier, n.a .g. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 12 % 
312. Goud- en a nder metaalpapier en bord

pa pier, daaronder begrepen offerpapier; kant. 
papier, papierka'!t en ander. door perfor'.'ti~s, 
uitslaan of uitsmJden van figural e ve rs1e rm
gen voorzi en papier en bordpapier; papier _en 
bordpapier voorz ie n van ornamentale persm
gen in kl euren; crèpepapier; gev~louteerd _of 
gebrillanteerd papier en bordpapier ; pap1e1· 
en bordpapier bekleed of beplakt m et hout, 
stroo, kurk of dergelijke producten of met 
satijn, fluweel , pluche, kant, borduurwerk of 
andere aan een recht van 20 pct. der waarde 
onderworpen fabrikaten , n.a .g . 

Maatstaf: waarde - R echte n: 20 % 
B ij z o n d e r e b e p a I i n g. 

Onder metaalpapier niet alleen te verstaan 
echt en va lsch goud- en zilverpapie r of bord
papier en ander door bestrooien of bestnJken 
met metaalpoede r , beleggen met bladmetalen 
of op a ndere wijze van een metaalovertrek 
voorz ien papier of bordpapier , doch mede pa
pie r en bordpapier gedeeltelijk van een der
ge lijke metaall aag voorzien of voorzien v~n 
Yers ieringen of dessins, geheel of gedeeltehJk 
in goud of andere metalen. 

313. Papier en bordpapier in bladen of 
,·ellen voorzi en van schepkanten of randen, 
zooals' geschept papier of s imili geschept pa
p ier (handpapier). 

Maatstaf: waarde - R echten: 20 % 
314. Aandeelenpa pier, couponbladen, chèque

papier en ander waardepapier, uitgesneden of 
in bladen of vellen, ook bedrukt of beschre-
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ven, doch nog geen ge ldswaarde bezittende. 
Maatstaf: waarde - R echten: 12 % 

B ij zon d e r e be p a I i n g. 
Bankbiljetten, ook indi en nog geen gelds

waarde bezittende, vallen niet onder den post, 
doch onder post 336. 
Chèqueboekjes en derge lijke worden getari
feerd als kantoorboeken. 

315. Schrijf-, schrijfmachine- en registerpa
pier, al of niet met hoofden, lijnen, kolommen 
of notenbalken bedrukt ; copieer-, ca rbon- en 
stencilpapier ; tee ken-, calqueer-, millimeter-, 
diagram- en li chtdrukpapier; schildercarton 
(bristol-, ivoor- en dergelijk carton); brief
kaarten- en visitekaartencarton; drukpapier 
en -carton; vloeipapier en -carton; schutbla
denpapier; kastpapier; viltpapier; filtreerpa
pier; reagenspapier ; perkamentpapier ; gom
papier · kl eefstrooken voor verpakki ng, a l dan 
niet b~drukt ; blauwsel papier; vliegen-, mot
ten-, ozon- en desinfectiepapier; closetpapier 
en a lle ander papier en bordpapier, ook ten 
verkoop in het klein opgemaakt in rollen, 
omslagen, pakjes en dergelijke ; een en ander 
voor zoover niet elders genoemd of inbegrepen. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 12 % 
316. Kantoor- , magazijn- , bestel- en a ndere 

bedrijfsboeken en -registers, notitieboeken, zak
agenda's en losse bande n voor een en ander, 
klappers ( a l phabetten) , brievenordeners en 
brievenmappen, school - en teekenschriften (ook 
met voorbeelden bedrukt) , tee ken- en schets
boe ken, invul atl assen, schrijf. en teekenblok
ken, onderleggers (sousmains), lijn- en olie
bladen en n.a.g. soortge lijke artikelen: 

I. n iet versierd, ve rvaardigd hetzij uitslui
tend van papier en/of bordpapier, welke niet 
aan een recht hooger dan 12 pct. der waarde 
onderworpen zijn, hetzij van evenbedoeld pa
pier en/of bordpapier in verbinding met niet 
aa n een hooger recht dan 12 pct. der waarde 
onderworpen e ffenkl eurige niet van floers 
voorziene weefsels. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 12 % 
II. andere, zooals tot den post behoorende 

artikelen geheel of gedeeltelijk met leder of 
fluweel bekleed of opgemaakt. 

Maatstaf: waarde - R echten: 20 % 
B ij zon d e re be p a l i n g. 

Bij de toepassing van den post blijven bui
ten beschouwing k rammen, oogjes, klemmen, 
si uit] inten en andere gewone artikelen tot het 
bij e lkander houden der verschillende deelen 
of tot sluiting der mappen enz. of om, zooals 
bij briefordeners en briefmappen, voo r het 
vasthouden of -klemmen van schrifturen te 
dienen; zoomede de niet bepaaldelijk ter ver
siering dienende hoeken, rnnden en dergelijke 
van onedel metaal en op dek- of schutbladen 
gedrukte of geperste zakelijke aanwijzingen 
of gedrukte vers ieringen. 

317. Zakken, zakjes, peperhu izen en derge
lijke n.a.g.; hangetiquetten: 

I. ' gewone, d.w.z. van papier of bordpapier 
niet onderworpen aan een recht hooger dan 
12 pct. der waarde , noch onder den post 311 
va ll ende, noch gevoerd of in verbinding met 
stanniool, cellophaan of dergelijke, noch ver
sierd. ,Maatstaf : waarde - Rechten: 12 % 

60 
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II. a ndere. 
Maatstaf: waarde - Rechten: 20 % 

318. Doozen, scha len vaten , kokers, étuis 
en dergelij ke voor het ~,erpakken of ten ver
koop opm a ke n van goederen: 

I. in luxe u itvoe ring, zooals doozen e.d. 
geheel of gedeel telij k same ngesteld uit het 
onder post 312 bedoelde papier of bordpapier 
of ande re aan een recht van 20 pct. der 
waarde onderworpen fabr ikaten (bij v. opge
maakt met zijden koorden of linten) , dan wel 
,·oorzien van sch ilde rwerk, tee keningen, foto
grafi eën, pe rs ingen in goud of andere meta len 
of in kl e uren of van andere versieringen of 
o pmak ingen , welke daaraan het karakter van 
gewone ver pa kki ngsm iddelen ontnemen. 

M aatstaf: waarde Rechten: 20 % 
II. a ndere. 

M aatstaf : waarde - R echten : 12 % 
319. Luxe-br iefpapier en 1 uxe-enveloppen; 

correspondent iekaarten en -biljetten; papier, 
bilj etten en kaar ten, blij kens opmaak, vorm 
en/of a fm etingen bestemd om te dienen voor 
vis itekaa r ten, ve ,·lov ings- of trouwberichten, 
rouwcircul a ires en der ge lij ke, alsmede enve
loppen kennelijk daa rtoe behoorende. 

M aatstaf : waarde - Rechten : 20 % 
B ij zo n d e re be p a I i n g. 

Onder I uxe-br ie fpap ier en luxe-enve loppen 
te verstaan br iefpa p ier en enveloppen in luxe 
ve rpakk ing, zooa ls b ri efpapier met de daa,-toe 
behoorende enve loppen in een doos, e nveloppe 
of map verpakt . Voorts br ie fpapi e r e n enve
loppen voorzien van pers ingen (bij v. van inge
perste o f opgeperste monogrammen, em ble
men, wapens of dess ins) of van versieringen 
(ornamen ten, randen, sneden enz.) in een of 
meer kleuren , in goud of andere meta len . 
W ijders briefpapier en enveloppen voo rzien 
van schil derwerk, teeken ingen , fotograf ieën , 
prenten of der gelij ke of van versieringen aan
gebrach t door u itsnij den of uits laan, dan wel 
versierd met mica, natuur- of kunstb loemen, 
zijden I inten enz.; a lsmede briefpapier en 
en veloppen in verschi ll ende t inten gekleurd 
of van schepkanten of schepranden voo rzien . 
Onder I uxe-enveloppen bovendien nog te be
grijpen enve loppen voo rzien van voe ring . 

320. Enveloppen (ook indien van binnen 
bedrukt en al of niet voorzien van venster), 
n.a .g. Maatstaf : waa rde - Rech ten: 12 % 

321. L ijsten van papier, bordpapier of pa
p ierstof ; papier en bord papier, u itgesneden en 
bewerkt voor de om lij sting van fotograf ieën, 
schilde rij en enz., zoogenaamde passepartouts; 
fotogra fiecartons en -omslagen; ornamenten 
va n papier , bordpapier of papierstof voor ver
sie ring van wanden of plafonds of a ndere de
corat iedoele inden. 

Maatstaf : waarde - R echten: 20 % 
322. Servetten , tafe l kleeden, dessertkleed

jes, tafe lloopers en derge lijke a r t ikelen va n 
papier , ook in niet afge paste stukken ; papie-
1·en servetza kjes; morspl aatjes, -matjes of 
-b i aadjes voor bierglazen , theekopjes en der
ge lijke, a lsmede onder leggers voor vazen va n 
papier , bordpap ier of pa pie rstof; be kers, buis
jes en andere artikelen voor het consumeeren 
van spijzen en dranken van papier, bordpapier 
of papie rstof (oo k zg. icecups); papieren man-

chetten voor bouquetten, taartranden en a 11-
dere n.a.g. ter gameeri ng dienende artikelen 
van papier, bordpa p ier of pap ierstof; bor
duurwerk op pap ie r of bordpapier; zoomede 
knipp,ifronen, schablonen voo,· schablonee,·
werk en der gelijke artikelen van papier, 
bordpapie r of p,ip iersto f. 

Maatstaf : waarde - Rechten: 20 % 
323 . A lbums te r verz,imel ing van fo to's , 

postzegels, br iefk aarten , pl,i,itjes, handteeke
ningen, souvenirs, verj aardagdata en derge
l ij ke ; albums ter opberging van gramophoo11-
platen of andere artikelen; losse banden en 
in legbladen voor dergel ij ke albums; postzegel
ru il boe kjes ; gon1strookjes en -hoekjes en soo1·t
gelijke artikelen voor het bevestigen van post
zegels en foto's in a lbums en dergelijke; zoo
mede zoogenaamde scoreboekjes (bri dgeblocs 
en dergelijke); een en ander al dan niet met 
gedru kten tekst. 

M,i,itstaf: w,iarde - R echten: 20 % 
324 . Galanteriewaren en vers ier ingsvoor

werpen van p,ipier, bordp,ipier of pa p ierstof, 
n.a.g. , wa,ironder kunstb loemen (zoowel 11,i
bootsingen van natuu rlij ke bloemen, knoppen , 
bla deren, vruch ten , z,iaddoozen enz. a ls fau 
tasiebloemen enz. ) en dee l e n d,iarvan, deco
ratiewaaiers , lampe kappen, bnt,iarns, omhu l
) ingen voor bloempotten, doozen ter opbergi ng 
rnn artikelen van persoon lijk gebruik (siera
den , speel kaarten enz.) en zoo genaamde p,i
p iermanden. 

Ma,itstaf: waarde - R echten: 20 % 
325. Huishoudelij k vaatwerk, zoomede fles

schen en ,ifsl uitmiddelen voor flesschen en 
dergel ijke van p,ip ier, bordp,ipier of papier
stof, n .,i.g. 

M,i,itstal : w,iarde - Rechten: 12 9é. 
326 . L ij fgoed (boorden , m,i nchetten en an

der) van papier, al of niet met weefsels sa
mengesteld. 

Maatstaf : ,narde - R echteh : 20 % 
327. Koffers van bordpapier of p ,ipie1·stof, 

n iet met leder of wee fse ls bek leed of over
t rokken, n.a.g. 

Maatstaf : waarde - :R.echten: 12 % 
B ij zon d e r e b e p a I i n g. 

Behoudens het bep,ialde bij post 898 II, 
worden de met leder of weefse ls overtrokken 
koffers onderscheiden lij k bel,ist overee nkom 
stig de posten 217 en 409. 

328. Schoenmakersbenoodigdheden, zooa ls 
h ielstukken, schoenneuzen, en dergel ij ke va n 
bordpapier of papierstof. 

Maatstaf : w,iarde - Rechten : 12 % 
329 . School borden v,in bordpapier of pa

p ierstof; zoomede voo rwerpen voo r a,inschou
welij k onderwijs, zooals schoolklokken, plas
t ische voorstel l ingen van bloemen en va n ,ina
tomische prep,i raten, kri stal vormen en derge-
1 ijke, van papier, bordp,ipier of pa pierstof, 
n.a.g. Maatstaf : waarde - Rechten: 12 % 

330. Schooll e ien, doeze la,irs, gnrnd bogen en 
de rgelij ke schrij f- en teekenbehoeften van pa
pier, bordpapier of papierstof. 

M aatstaf: w,iarde - R echten: 12 % 
331. Hulzen voor sp innerij en; spinpotten; 

weefkaarten; buizen voo r isolatiedoeleinden 
zooa ls voor het om kl eeden van bu izen van 
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vriesmachines of van stoornle idingen, al of 
niet met hars , vet, olie , asfalt, teer e n der
gelijke geïmpregneerd , overtrnkken of bestre
ken; stereotypplaten; polijstschijven; pak
kingringen en andere dergelijke artikelen voor 
industrieel gebruik, van papier, bordpapier 
of papierstof. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 6 % 
332. Papierwaren, harde, d.w.z. artikelen 

a l of niet rechtstreeks uit papierstof vervaar
digd, welker hardheid die van hout evenaart 
of overtreft, zooals waren van papiermaché, 
v ulcan-f ibre, enz.-, al of niet vool'zien van re
l iefs, n.a.g.: 

I. niet opgemaakt of versierd of enkel ge
verfd, gevernist of gelakt. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 12 % 
II. beschilderd, ve rguld , verz il verd, va n op

legwerk voorzien of op andere n.a.g. wij ze 
opgemaakt of vers ierd. 

Maatstaf: waarde - R echten: 20 % 
333. Werken van papier , bordpapier of pa

pierstof, n.a.g.: 
I. gewone, d.w.z. niet samengesteld uit of 

met papier onderworpen aan een recht hooger 
dan 12 pct. der waarde of onder den post 311 
vallende, noch in verbinding met fabrikaten 
onderworpen aan een recht hooger dan 12 pct. 
der waarde, of op een ige rl ei andere wijze op
gemaakt of versierd. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 12 % 
IJ. andere. 

Maatstaf: waarde - R echten : 20 % 

HOOFDSTUK 45. 

Drukwerken en voort bnngs el en rler grafische 
kunsten. 

334 . Drukwerken (prenten, platen en land-. 
zee- en hemel kaarten daaronder begrepen), 
a lsmede geschreven of getypte manuscripten 
en a rtikel en in brailleschrift; een en ander 
in boek-, brochure- of t ijdschriftvorm, zoowel 
los als ingenaaid of ingebonden, mits bestaan
de, behalve omslag- en titelbl ad, zoo deze aan
wezig zijn , uit meer dan v ier bladzijden , blijk
baar bestemd om aaneen te blijven; met in
begrip van de voor reclame daaraan toege
voegde drukwerken en de daarbij behoorende 
en gelijktijdi g daarmede ingevoerde prenten , 
platen, kaarten , modellen , patronen, platte
grnnden , bijvoegsels of andere bescheiden, 
welke voor, tusschen of achter den tekst zijn 
aangebracht of los daaraan zijn toegevoegd, 
zoomede muziek in bladen (muziekpapier met 
noten beschreven of bedrukt): 

I. boeken met metalen, lederen of andere 
s luiting, of geheel in leder gebonden; ook 
boeken, waarvan rug of dekblad zijn bekleed 
of versierd met edelgesteenten, halfedelge
steenten, paarlen of imitatie's daarvan, of wel 
met edele metalen , met ivoor, been, barnsteen, 
schelp, schildpad, paarlemoer, l ava of derge
lijke natuurproducten, met celluloid, galal iet 
of dergelijke fabrikaten, met fluweel of pluche, 
dan wel met fluweel- of plucheachtige stoffen, 
met borduur- , brei-, haak- , kant- of batik
werk; voorts boeken, welke zij n verpakt in 
doos of étui, wannee1· zich in die cloozen of 
ótui's bovendien bevinden een of meer bij het 
1arief belastbaar gestelde artikelen. 

Maatstaf: waa rde - Rechten: 20 % 

II. over ige tot den post behoorende arti 
kelen: 

u . modetijdschriften en -b laden e n bijbe
hoorende platen en patronen; zoom ede pren
tenboeken zonder te kst of met korten tekst, 
kleurboe ken en andere het karakter van kin
derspeelgoed dragende boeken, ook zoogenaam
de tooverboe kjes. 

Maatstaf: waarde - Rech ten: 20 % 
b . andere. Maatstaf: - Rechten: vrij 

B ij zo n cl e r e b e p a I i n ge n . 

1. Wetenschappelijke en technische werken 
in den vorm van kaartsysternen worden voor 
de toepassing van den post als boeken aange
merkt. 

2. B eha] ve de daaraan door eene afzonder
lijke tarifeer ing onttrokken artikel en, worden 
onder den post niet begrepen eenbladige, al 
clan niet geïllustreerde reclamedrnkwerken, 
dienstregelingen en dergelijke, ook al is daar
aan door samenvouwing de vorm van een 
boek, brochure of tijdschrift gegeven . Laatst
bedoelde a rtikelen worden belast als de onder 
post 341 genoemde drukwerken. 

3. Voor zoover zij anders onder de bij Ilb 
van den post vrij gestelde artikelen zouden ko
men te vallen , word en van den post mede uit
gezonderd: 

a. reclameboeken en -boekjes, a lsmede prijs
couranten in boekvorm en andere a rtikelen 
van dien aard, slechts gedeeltelijk bedrukt of 
voorz ien van blanco blaad jes of dergelijke 
voor het maken van aanteekeningen, becijferin
gen of schetsen, het invullen van prijsbedra
gen , het doen van bestellingen en soortgelijke 
doeleinden of inhoudende meerdere langs een 
geperforeerden strook daaruit verwijderbare 
prentbriefkaarten, pi aten en prenten of der
gelijke; 

b. artikelen, waarin ruimte is uitgespaard 
voor het inschuiven of opplakken van prenten, 
platen, postzegels , fotografieën of andere a r
tikelen ; 

c. kalenders in boekvorm en jaarboeken en 
-boekjes, welke tevens als kantoorboeken , no
titieboeken, dagboeken of voo r andere derge
lijke doeleinden kunnen wo rden gebezigd. 

Een en ander voor zooveel aangaat de onder 
b en c bedoelde artikelen , met dien verstan
de , dat daaronder niet worden begrepen lees
boeken, boekenkalenders en jaarboeken en 
-boekjes, waarbij de tekst a ls het meest be
langrijke deel van het geheel is te beschouwen. 

4. Van de artike len, welke ingevolge het 
bepaal de bij 3 van den post worden uitgezon
derd, worden die, vallende onder de omschrij
ving 3a en 3c , als kantoor- en dergelijke boe
ken (post 316) belast en die, va llende onder 
3b a ls albums, bedoeld bij post 323. 

5. Losse papieren omslagen, welke ter be
scherming van de kaft, aan boeken zijn toe
gevoegd, volgen de rechtenheffing van die 
boeken. 

335 . Dag- en weel,blaclen en dergelijke pe
riodieke geschriften; oude, als pakpapier in
gevoe rde dag- en weekbladen en andere bij 
den post bedoel de drukwerken hieronder niet 
begrepen. Maatstaf: - Rechten: vrij 

336. Van Staatswege uitgegeven papier
, geld ; postzegels en andere van Staatswege 
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uitgegeven zegels en briefkaarten en andere 
van Staatswege uitgegeven met zegel bedrukte 
bescheiden, waaronder banderolles, al dan 
niet gangbaar of gebru ikt ; bankbiljetten, ook 
indien nog geen geldswaarde bezittende; ef
[ecten, coupons, couponbladen, wissels en 
a ndere dergelijke voor belegging, als betaal 
middel of in den geldhandel di enende stuk
ken, voor zoover daaraan niet tijdens den in
voer geldswaarde moet worden ontzegd, we
gens het niet voll edig ingevuld zijn van de 
voor invulling bestemde ruimte of het ont
breken van nummers , handtee keningen of 
naamstempels ; bewijzen van aandeel in lote-
1·ijen, di e buiten het tol gebied trekken; aan
n11lingsbladen voor boekwerken niet kennelijk 
hehoorende tot aan recht onderworpen boek
werken; bedrukte kaarten ter aanvulling van 
kaartsystemen, al s bedoeld bij de Bijzondere 
bepal ing n°. 1 van post 334; geheel of ge
rleeltelijk beschreven kantoorboeken en andere 
handelsbescheiden betreffende afgeloopen tijd
va kken; gebruikte reisbiljetten en volledig in
gevulde plaatsbewijzen van buitenlandsche on
dernemingen van vervoer ; cognossementen , 
vrachtbrieven, orderbrieven, facturen, reke
ningen, pakkingslijsten en dergelijke be
scheiden, waarvan de voor invulling bestem
de ru im te is benut; getu igschriften, akten, 
polissen, certificaten, oorkonden en dergelijke 
tot bewijs dienende stukken, mits volled ig in
gevuld ; correspondenties. vers! agen, ra pporten 
en a ll e andere per post verzonden stukken van 
gelijken aard; bestekken, begrootingen en 
bouwkundige en andere technische ontwer
pen, al dan niet op I ichtdrukpapier, a lsmede 
diagrammen. Maatstaf: - R echten: vrij 

337. Land-, zee- en hemelkaarten, n.a .g. 
M aatstaf : - Rechten : vrij 

338. Platen, prenten, fotografieën , etsen en 
andere niet of niet uitsluitend door sch ilderen 
of teekenen voortgebrachte voorstellingen of 
afbeeldingen op papier of bordpapier, n.a.g., 
zoogenaamde bouwplaten voor k indernn en 
clecalqueerplaten daaronder begrepen; zoo
mede prentenpapier (papier en bordpapier. 
bedrukt met afbeeldingen bestemd om tot 
kinderspeelgoed of voor versierings- of op
maakdoeleinden, bij v. het opmaken van doo
zen, te dienen) ; een en ander ook uitgesla
gen, uitgesneden, samengevouwen of uitschuif
baar: 

I . 

II. 
len. 

reclameplaten. 
Maatstaf: - R echten: vrij 

overi ge tot den post behoorencle artike
Maatstaf: waarde - Rechten: 20 % 

B ij zo n cl e r e b e p a I i n g e n. 

1. Onder reclameplaten te verstaan u itslui
tend door clrnkken of eene andere wijze van 
vermeni gvuld igen op papier of bordpapier 
voortgeb rachte voorstelli ngen of afbeeldingen, 
niet door uitsnijden of op eenige andere wijze 
nacle1· opgemaakt, noch voorz ien van een ka
lender of van een ige imichting (voet, stand
aard, enz.) om te worden opgezet, aan den 
voorkant op zoodan ige wij ze met zakelijke aan
wijzingen bedrukt, dat de bestemming dier 
arti kel en om tot reclame te dienen geen twij
fel laat. Een en ander met inachtnem ing van 
het bepaal de onder 2 t/m 4 h ierna en met 

dien verstande, dat kalenders, welke op de 
reclameplaten zijn gedrukt, bij de tarifeering 
dezer platen buiten beschouwing blij ven, tenzij 
deze artikelen door het aanbrengen der ka
lenders onder het bepaalde bij de Bijzondere 
bepaling N°. 4 komen te vallen . 

2. Op den kant of rnnd van platen aan
gebrachte fabrieks ini tialen, stempelafdrukken 
of dergel ijke doen in den zin van het bepaalde 
onder 1 op zich ze i f de platen niet voor tari 
feering als reclameplaten in aamnerking )<O
men. 

3. Platen en prenten, welke met sigaretten, 
eetwaren en andere artikelen plegen te wor
den verpakt, worden bij afzonderlijken invoer 
voo1· de toepassing van den post niet a ls re
clameplaten aangemerkt ook al zijn zij vau 
l'eclameopschriften en dergel ijke voorzien . 

4. Onder den post worden niet begrepen 
artikelen, welke hoewel gemeenlij k als re
clameplaten aangeduid, niet in hun geheel 
het karakte r eener plaat of prnnt dragen. 
Eveneens niet aanplak- en strooibiljetten, om
slagen voor boeken, doozen en dergelijke, 
plaketiquetten, plakadressen, s luitzegels, op
leggers en randen voor sigarenkistjes en soort
gelijke art ikelen, al drngen zij het karakte1· 
eener plaat of prent. A lmede worden onde l' 
den post niet begrepen reclamekaarten met 
enkel een afbeelding van het artikel, waar
voor reclame wordt gemaakt. ·wijders worden 
daarvan uitgezonderd reclamekaarten, waar
van de achterkant diln wel een gedeelte van 
den voorkant bestemd is of zich er gemak
kelijk toe leent om een adrns aan te brengen , 
zoomede artikelen, welke nog niet geheel ziju 
afgewerkt, bijv. klaarblijkelijk bestemd zijn 
om nog nader te worden bedrukt, of welke 
open ruimten voor het stell en van aanteeke
ningen bevatten. Voor zoover niet onder de 
omschrij ving van een der overige posten val
lende, worden deze a rt ikelen voor de tariefs
toepassing geacht onder post 341 te ressortee
ren. 

5. Voorts worden van den post uitgezon
derd zoogenaamde schoolplaten, leesplaten en 
andere kennelijk voor onderwijsdoeleinden 
dienende platen. Deze platen worden, ook in
dien geplakt op hout, overeenkomstig post 329 
belast. 

339 . Prentbriefkaarten, nieuwjaarskaarten , 
kerstmiskaarten, gelukwenschkaarten en der
gelij ke kaarten en biljetten, ook in bladen of 
tot boekjes vereenigd; visite-, verlovings-, 
trouw-, menu- en tafelkaarten en -biljetten; 
rouw- en andere van gekleurden of ve rsierden 
rnnd voorz iene kennisgevingen of form ui ie
ren; n.a.g. kaarten en andere artikelen ge
hee l of gedeeltelijk in goud- of anderen me
taaldruk, dan we] verguld of verzilverd op 
snede of voorz ien vaJJ schepranden; wand
spreuken; boekenleggers; sigarenbandjes, zoo
mede n.a .g . drukwerken, opgemaakt met weef
se ls of leder of in verbinding met fab ri katen 
onderworpen aan een recht van 20 pct. der 
waarde of vers ierd met schilderwerk teeke
ningen,' fotograf ieën, naaldwerk, mie~, bloe-
1!1en, s ierveeren enz., dan wel geornan1enteerd 
door uitslaan of uitsnijden of door pers ingen 
in goud, in ander metaal of in kleuren. 

Maatstaf: waarde - Rechten : 20 o/,. 
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340. K a lenders, meerbladige (uitgezonde rd 
kal ende rs in boe kvorm) en zoogenaa mde a l
tijddurende kal ende rs: 

I. luxe kalende rs en zoogenaamde a ltijd
durende kal ende rs . 

Maa tstaf: wa arde - R echten: 20 % 
II. a nde re. 

Maatstaf: waarde - R echten : 12 % 

B ij z o n cl e r e b e p a 1 i n g e n. 

1. Beha lve kal enders, welke door hun bij
zonderen vorm als galanteriewaren vall en aan 
te me rke n, zooals kal enders met schild in 
maan- of pa letvorm, onder luxe kal ende rs te 
verstaan verj a ardag- en dergelijke kale nde rs, 
a lsmede ka lende rs op voetstuk o f standaard 
o f op ande re wijze opzetbaar, of u it twee of 
meer los aa n elka nder bevestigde bladen be
staande. Voorts ka lenders m et schilclen, samen
gesteld uit of in verbinding met a nde re m a
terialen dan pa pie r of bordpapie r (eenvoud ige 
bevestigingsmidde len hie ronder n iet begre pe n) , 
of vers ie rd a ls de aan het slot van post 339 
bedoelde drukwe rke n. V erder ka lenders, welke 
zijn voorzie n van een of m eer door druk of 
eene andere wij ze van ve rmenigvuldi g ing 
voortgebrachte a fbeeldingen, welke het ka
rakter va n wa ndve rsieringen dra gen, zooa ls 
stads- of zeegezichten, natuur- o f sport taferee
len, voorstellingen van volksku ndigen o f hi s
tor ischen aa rd, re producties van schil de rij en 
e nz., portretten va n sta a tshoofden , kunstenaars 
e n dergelijke a fbee ldingen hiero nder begrepen. 
Zoomede ka lende rs, waa rva n de opvolgende 
bladen van het blok, hetzij a ll e, hetzij voor 
een deel ve rschill end zijn geïllustree rd. 

2. Schilden, bl aden en blokken voo1· luxe 
kal e nde r wo rden, in zoover a ls zooda ni g her
kenbaa r, voo r de toepassing van het ta ri e f 
met luxe ka le nders ge lijkgesteld. 

341. Formulieren ; aa npl a k- en stroo ibiljet
t en; ·reclame vloe ibladen ; adreskaarten; een
bi adi ge reclamegeschriften, di enstrege l in gen 
en dergelijke; sein- en vl aggekaarten ; toe
g angsbewij zen ; spoor- e n t ramkaarten ; cou
ponboekjes; voorbeelde n e n patronen, ui tge
zonderd knippatronen; plattegronden ; hut
pl a nnen ; gedrukte omslagen voo1· boe ken, 
doozen en de rge lijke, los of in b laden ; pla k
etiquetten ; plaka dressen ; slui tzegels; ge
druk te o pl eggers en ra nden voor sigarenkistjes; 
eenbladige wa ndalma na kken en n. a .g. a nde1·e 
<lrukwe rken ; ook kl eurenkaarten (kaa rten 
aanwijzende de verschill ende t inten , waar in 
verf- of kl eurstoffen zijn te verhijgen) en 
de rgelijke a r t ikelen ; een en a nder voor zoo
ve r niet onder de omschrij ving van voorgaande 
posten of de n navolgenden post te brengen. 

Maa tsta f: waarde - R echten : 12 % 

B ij z o n d e r e b e p a I i n g e n. 

1. Onder gedrukte omsla gen voor doozen 
YOOr de toepassing van den po t ook te begrij 
pen, gedrukte a rtike len, welke na same n vou
wing in doos- of de rgelijke n vorm tot bui ten
verpakking van koopwaren di enen. 

2. Onder den post vallend cl ru kwe ,·k, voor
zien va n omslag, schut bl ad o f map, wo rdt 
niet volgens den post, doch o vereenkomst ig 
post 316 belast, indien daardoor een hooge r 
rech t ve rschuldigd wordt . 

342. Platen, prenten , fotografieën , etsen, 
plattegronden, kaarten en andere onder dit 
hoofdst uk va llende a,·tikelen in passe partout, 
lijst, rand,_ raam, houde1· of andere omlijsting 
of om vattrng of gespannen op raam. 

Maatsta f: waa rde - Rechten : 20 % 

B ij z o n cl e r e b e p a I i n g. 
Te nzij het uits lui tend ter ve rs iering dienen

de artikelen betre ft, zull en artike len, welke 
e nke l in de breedte van houte n , n1e ta l en of 
andere roeden zij n voorzien, voor de toepas
s ing va n den post ni et a ls oml ijst of omvat 
worden aangeme rkt . 

A FDEELING XI. - Textielmaterialen en 
textielgoederen. 

Alg e m ee n e b epa lin ge n 

bet,·ejjende de lwo/rlstukken 46 tot en niet 52 
van deze ajdeel ing. 

1. Voor de toe pass ing va n het tari e f wordt 
verstaan : 

a. onder zijde, zoowel de zijde der zijde
rups a ls die van a nde re insecten, zooa ls de 
zg. ~ilde zijde (tussah en der gelijke zijde) en 
mosse lzijde, alsmede flo retzijde en a ndere af
val zijde; 

b. onder kunstzijde, a ll e soorten synthetische 
zijde, ongeacht het p roces en de g rondstoffen 
bij de vervaa rdi g ing e rvan gebezi gd, zooals 
nitrocellulose- of co llodionzijde, koperzijde of 
g la nssto f, viscosezijde, acetaatzijde enz. 

1 2. T enzij terzake eene bijzonde re voorzie-
ning is getroffen , geschiedt de class ificatie de r 
m a nufacturen (weefsels, vlechtwerken enz.) 
zonder r ekening te houden met de ópmaking 
(apprê tuu r) of met da arvan deel u itm a kende 
prnducten of ze i fstandigheden a nde re dan de 
same nstellende textie ldrade n, garens of vezel
stoffen . M ede worden daarbij de zelfkanten 
der weefsels ve ronachtzaamd, tenzij deze ver
sierend werken of van eene bijzondere betee
keni s voor he t gebruik de r a rtike len zijn. 
D esgelijks worden bij de tarifeering van m a
nufacturen niet in aa nme rking genomen uit 
een en kelen draad o f e nkele drade n bestaande 
strepen van afwij kende kleur of same nstel 
ling, welke blijkbaar uitsluitend bestemd zijn 
te d ienen als aanwijzing bij het kn ippen (bij v. 
ter ve rgem a kke lijking va n de onderlinge af
sche iding va n aan het stuk gewe ven afgepaste 
a rtike len) of bij het naa ien, dan we l a ls han
delsme rk of al s teeken te r onde rsche iding va n 
de verschill ende fab rikaten . Eveneens worden 
daarbij bu ite n beschouwing gelaten de op stuk
goederen of a ndere a rtike len voo rkomende 
ha ndel smerken, soort-, gewichts-, lengte-, 
breedte- en kwa liteitsaanwijzi ngen van a nde
r en aard da n vore nbedoelde strepen, met in
begrip van stre pe n va n garen of metaa ld ra 
den en opge plakte strnoken van welken aard 
ook slech ts di enende ter versiering van de 
ui teinden van stukgoederen o f van de boven
ste uitwendige laag van samengevouwen stuk
ken goed. Voorts word t bij de class if icatie van 
opgem aakte goede ren geen re kening gehouden 
met het ga ren voo r na ad of zoom of het om
boorden van knoopsga ten gebez igd. Overigens 
wordt bij de ta 1·ifeering der manufacturen 
naar de soort de r samenstell ende vezelstoffen 
de ame nstell ing va n a ll e da a rin aanwezi ge 
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textield raden of garens in aanmerking geno
men, onversch illig of die draden of garens al 
dan niet slechts ter versiering d ienen dan wel 
deel van het eigenlij ke weefsel uitmaken zoo
dat bijv. katoenen stoffen met inge,;•even 
kunstzijden draden of bloemen voor de rech
tenheffing onder de stoffen gedeeltelijk van 
kunstzij de vallen. 

3. Voor zoover niet afzonderlijk getarifeerd , 
\\'Ol'cien vilt en artikelen van vi lt voor de 
rechtenheffing gel ijk gesteld met de gelijk
soo l'tige geweven artikelen. 

4. Gecombineerde textielgoederen, d.w. z. 
zulke. welke door aaneenhechting van ver
sch ill ende soorten weefsels, vl echtwerken e nz. 
zijn vervaardigd, worden, voor zoover zij niet 
afzonderlijk zijn getarifeerd, belast overeen
komstig het samenstellende fabrikaat, waar
van het heffingspercentage bij afzonderlijke 
belast ing het hoogst zou zijn. 

5. Stoffen en andere manufacturen enkel 
in vierkante of rechthoekige stukken gesne
den , zonder eenige verdere bewerking hoege
naamd, worden op gel ijken voet behandeld 
alsof zij aan het stuk worden ingevoerd. 

6. Doeken en andere afgepaste artikelen 
van meer clan één aan het stuk, worden op 
denze lfden voet belast a ls de gelijksoortige 
niet aan het stuk ingevoerde artikelen . 

7. B ij de tarifeering van artikelen opge
vuld met kapok, katoen . wol, paardenhaar, 
dons en dergelijke, wordt geen rekening ge
houden met de samenstell ing van de vul ling. 

8. A ls gewone katoenen muskieten- of 
klamboetule , niet val lende onder post 356 , 
onde"deel Ia, wordt slechts aangemerkt onge
bl eekte of gebleekte niet gemerceriseerde ka 
toenen tu le, waaJ'Van ketting- en inslagdraden 
e lk slechts uit één a l dan niet getwijnde draad 
bestaan, met zeshoekige mazen van eenzelfde 
wijdte over het geheele stuk, zonder versier ing, 
in banen van een breedte va n 180 centimeter 
of meer. D eze tu le wordt voor de toepassing 
,·an het tal'ief aangenomen uitsluitend voor 
rle vervaardiging van muskietennetten (klam
boes) te worden gebruikt, zoodat andere uit 
of met tule vervaard igde al'tikelen voor de 
1·echtenheffing steeds worden gerekend met 
andere tule dan bedoel de klamboetule . te zij n 
samengesteld. 

9. Onder fluweel en pluche en fluweel- en 
plucheachtige weefsels (ook wel aanged uid als 
,·an floers voorziene weefsels), worden voor de 
1echtenheff ing niet a l leen verstaan weefsels, 
\\'aa !'van ( de zelfkanten niet m edegerekend) de 
bovenkant in haar geheel door middel van af
zonded ij ke ketting- of inslagdraden van op
staande of liggende haren , draden of lussen 
is voorzien , doch mede dez ulke we lke slechts 
op rl ie wijze aangebrachte strepen, figmen, 
bloemen, ornamenten, dessins, patrnnen of 
andere vers ieringen vertoonen. Overigens wor
den voor de tariefstoepassing tot evenbedoelde 
weefse ls ook gerekend chenilleweefsels en met 
chen il le samengestelde weefse ls; peau de 
pêche en soortgelijke geruwde, f luweel imi 
teerende weefsels; zoomede weefsels, waaraan 
door het aanb rengen aan den bovenka nt vau 
uoppen het aanz ien van fl uwee l en p i uche en 
fluweel- en p lucheachtige weefsels is gegeven . 

10. A ls "gefigu reerde" stoffen en a ndere 
artikelen worden aangemer kt fabrikaten, 

,mike door bijzondere binding of rangschik
king van de draden van het grondweefsel, van 
figuren, bloemen, bladeren , dessins, patTonen 
of andere ornamenten ( damast enz.) dan wel 
van open ornamenten zijn voorzien ; onder 
ornamenten ook begrepen initial en, emblemen 
en dergelijke. 

11. Onder "geribde" weefsels worden be
grepen weefsels. wel ke in regelmatige afw is
seling van ongelijk dikke draden zijn geweven 
en daardoor een g-er ibd oppervlak vertoonen . 

12 . Al s " geappl ikeerde" stoffen en andere 
artikelen worden aangemerkt dezulke, waar
van de grondstof door middel van in-, op
n aaien of opplakken van andere textiel waren , 
zooals borduurwerk, bladwerk, linten. beleg
se ls enz ., van versieringen, dess ins of patro
nen is voorzien. 

13. Als "opengewerkt" worden beschouwd 
stoffen en andere artikelen, waaruit draden 
zijn weggelaten of verwijderd en waarin na
derhand draden ter afwerking of or namentee
ring van de ontstane open ruim ten zijn inge
bracht. 

14. Onder "afzonderlij k vers ierde" artike
len (stoffen enz.) worden verstaan: 

a. geborduurde, gebrncheerde en andere 
door afzonderlijke f iguurdraden van figuren, 
bloemen, b laderen , dessi ns, patronen of andere 
ornamenten voorz iene artikelen; 

b . geapplikeerde en opengewerkte a1·tikelen 
( zie onder 12 en 13 hiervóór) ; 

c. artikelen, met metaaldraden, metaal 
draadspinsels of nabootsinge n daarvan ver
sierd, dan wel met metaalstof of bladmetaal 
overtrokken of bedrukt; 

d. artikelen, voorzien van parels, kralen , 
siersteenen, glasdraden, g l asgru is, loovertjes, 
schelpjes, mica, git, paarlemoer of dergelij ke 
versiersels , ook indien deze vooraf tot randen, 
motieven e n dergelijke zijn vereenigd; 

e. artikelen versierd door besch il deren of 
batikken, of door middel van verf of andere 
zei fstandigheden van versieringen en reliëf 
voorzien· 

/. artikelen met randvers ier ingen of met 
gekartelde, geschul pte of soortgelijke randen. 
dan we l gefestonnee rd , omboord of voorzien 
van franje. 

15. Onder borduurwerk word t niet alleen 
het geheel afgewerkte art ikel verstaan, doch 
mede het onvoltooid borduurwerk, met inbe
grip van geteekende of geschilde rde of van 
patrnnen of aanwijzingen voorziene kleeden 
en dergelijke YO0r borduurwerk dienende arti
kelen. 

16. Onder gemerceriseerde stoffen of andere 
man ufacturen worden verstaan dezulke, welke 
hetzij gemerceriseerde katoenen draden be
vatten, hetzij aan het stuk zijn gemerceriseerd, 
terwijl onder merceriseeren wordt verstaan 
elke bewerking, waardoor aan den katoenen 
draad een blijvende (d.w.z. een bij het was
schen niet verdwijnende) zijdeachtige glans 
wol'dt verleend. 

17. Voor de onderscheiding van stoffen in 
,,d ichte" en "ondichte", worden a1s "ondicht" 
aangemerkt stoffen, waarbij de tusschenruimte 
tusschen de kettingdraden even gr oot of groo
ter is dan de dikte der kettingdraden en 
tevens de tusschenruimte t usschen de inslag · 
draden gelij k is aan of meer bedraagt dan de 
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dikt~ der inslagdraden, met di en verstande 
echter. dat stoffen, waarbij deze t usschenruim
ten ·met apprêt zijn opgevuld, niet als ondichte 
sto ffen worden aangemerkt. I s de stof in rn
gelmatige a fwi ssel ing uit ongelijk dikke dra
den samengesteld, clan worde n bij de beoordee
l i ng va n de grootte der tusschenruim ten de 
minder dikke draden tot m aatstaf genomen. 
Tusschenruimten, ontstaan door wee ffo uten 
blij ven bu iten beschouwing . 

18. Bij ordonnantie kan het invoerrech t van 
stoffen (e llegoederen) van katoen en halfwol , 
nnitatie batiks, geweven katoenen samngs, kains 
pancljang, slend a ngs, katoenen moltonde kens, 
zakken e n emba l lagegoed met ten hoogste 
vier pct. de r waarde worden verlaagd, wan-
11eer de prij zen dezer goede ren zooclanig zijn, 
dat bij heffing van het vo l Ie bedrng- van het 
,·echt een te zware last aan de bevolking zou 
worden opgel egd. 

HOOFDST U K 46. 
Zijcle , vlok. of fl 01·etzijde en kunstzijde : 

m etaald1·aa,dspinsels. 
A. Z ij cl e , v I o k- o f f I o ,. e t z ij cl e 

e n k n n s t z ij cl e. 
343. Zijdecocons ; zijdeafval en a fval van 

vezels van kunstzij de, ook gekamd , gekaard 
o f ui tgep lozen , doch niet gesponnen; ook 
zijden en kunstzijden shodcly , a l of niet met 
andere vezelstoffen vermengd. 

Maatstaf: waarde - R echten : 6 % 
344 . Zijden garens ( de van de cocons af

gehaspelde zoogenaamde ruwe zijde en de van 
a fva lzijde of van ve rwerkingsproducten daar
van of van zijden shoddy ve rvaa rdi g de draden 
en ga rens daaronder begrepen), a l da n n iet 
getwijnd en a l of niet gedegommeerd e n/of 
geverfd ; kunstzijden draden, ook grove (kunst
matig paardenhaar, ,,cr ino l" , ,,crinoid") of 
in band- of lintvorm , a l of niet getwijnd en/of 
geve rfd , zoomede de van afval van kunstz ijde 
en kunstz ijden shoddy vervaa rdigde draden en 
garens; een en ander met inbegrip van uit 
genoemde voortbrengse l en in onder] inge ver 
eenig ing en in vereen igi ng met a ndere vezel 
stoffe n (katoen , wol e nz.) samengestelde dra
den en garens: 

I . artikel en opgemaakt voor den verkoop 
i II het k le in. 

Maatstaf: waarde - R echten: 20 % 
II. a rtikelen, niet opgemaakt voor den 

verkoop in het kl ein: 
a. weefgarens, geheel van kunstzijde, of 

va n kunstzijde in vereenig ing met katoen ; on
geve rfd . M aatsta f: - R echten: vrij 

b. andere. 
Maa tstaf: waarde - R echten: 12 % 

345 . Sch ilde rborduurzijde (plusette) , met 
inbegrip, indien te zamen daarmede in doo
ze n, ki tjes of dergelijke verpakt, van de 
daartoe behoorende ingredi ënten en utensi li ën. 

Maatstaf: waarde - R echten: 20 % 
346. Weefsels en a ndere wa ren geheel of 

gedeeltelijk uit zijde of kunstzijde samenge
steld , n .a.g. : 

I . gol'dijn-, bekl eecling-, tapij t-, looper- en 
kleei:l ings toffen en a ll e overige stoffen. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 20 % 
II. band en I int, geweven of gevloch ten . 

Maatstaf: waarde - R echten: 20 % 

III. kant ; borduurse l ; tusschenzetsel ; fes
ton ; geborduurde of op andere wijze vers ie1·
de randen; ruches; pl issé's; franj es; passe
ment- koord; biezen ; galon; tres; ag!'ement ; 
soutache; chenill e e n del'gelijke ter garnee
ring , a fwerking of ops ier ing di e nende fabri 
katen; kool'd voor ce intures, gordijnophouders 
en soortgelij k koo,·cl , a lsmede veters , hierond e1· 
begrepen. 

Maatstaf: waarde - . R echten: 20 o/c 
IV. afge paste fab"ikaten, a l of ni e t tot 

dade lij k gebruik gereed, ter stoffeering of 
vers ie r ing van ve rtrekken , rijtui gen en me u
belen, v.a.s., zooa ls vloe ,-tapijten, karpetten , 
loopers en a ndere vloei'- en voetkleeden, gor
dijne n, gordijnophouders , lambrequins, altaar
kleede n, wandtap ij te n en -kleeclen (gobelins, 
enz.) , kakemono's, makimono's, kapstok kl ee
den, cl ivankleeden , tafelkleeden en -loopers, 
pianoloopers, antimacassars, enz.; met inbe
gr ip van bl ad-, bord-, vinge rkom- en wasch 
tafe l kl eedjes en dergelijke, a lsmede van ge
borduurde, gef igureerde, beschilderde, geba
t ikte of op andere wijze opgemaa kte l appen 
voor divan kussens theewa rmer , wandsp reu
ken en dè"gel ij ke. ' 

Maatstaf: waarde - R echten : 20 % 
V. sa rnngs, ka ins pancljang, slendangs, 

hoofd-, draag-, sleutel. en bicldoe ken en an
dere de rgel ijke ka ins en doeken , al of niet to t 
dadelij k gebru ik gereed. 

M aatstaf: waarde - R echte n: 20 % 
VI. kantwerk e n borduurwerk, niet onder 

vorengemelde omschrijvingen begrepen. 
M aatstaf: waarde - Rechten : 20 % 

VII. overige tot den post behoorencle ar-
t ikele n. Maatsta f: waarde - R ech ten : 20 % 

B. M e t a a 1 cl r a a cl s p i n s e I s. 

347. M etaaldraadspinse ls (met al dan niet 
ge pl et draad va n edel e of onede le meta len 
omsponnen of omwonden ga re ns of d raden 
van text ielm ater ia le n) en nabootsi ngen daar
va n, zooals met vergulde of verz ilve rde dier
lijke vliezen omsponnen of omwonden garens 
of d,·ade n a ls e venbedoeld. 

Maa tstaf: waa rde - R echten: 20 %. 

348. Weefsels, vlechtwe l'ke n, kanten, linte n , 
koord, galon en andere fabrikaten voor klee
d ing , stoffeel' ing, garneer ing en dergelijke 
doele inden van de bij den vor igen post be
doelde spinsels, alsook van e nkel metaald raad, 
n.a.g. M aatstaf: waa "de - R echten: 20 % 

HOOFDSTUK 47. 

Wol, paa,vl,e" haar en ander dierlij k haar. 

349. Wol , paardenhaar en a nder dierlijk 
h aar (a lpaka- , geiten-, lama-, vicunna-, ka
meel-, konijne n-, beverhaar, enz. ) , ruw, ge
wasschen , gebleekt, geverfd, gekamd, gekaard , 
of op andere wijze bere id , zoomede afval van 
de verwerking van een e n ande!' e n kunstwo l 
(shoddy). 

M aatsta f: waa,·de - R echten: 6 % 

350. Krulhaar (paardenhaar e n a nde r dier
lijk haar, ook met natuurlijke plantaal'clige 
vezels gemengd, in v lechten en dergelijke ter 
opvul I ing van meubele n, zadels en soortgelijke 
doeleinden). 

Maatstaf : waarde - R echten: 12 % 
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351. Garens van wol of andere onder post 
349 genoemde voortbrengselen, al dan niet 
in onderlinge vereeniging of in vereeniging 
met a~_dere vezelstoffen, uitgezonderd zijde en 
kunstz1Jde: 

I. weefgarens. 
l\'laatstaf: waar.de - Rechten: 5 % 

II. andere. 
Maatstaf: waarde - Rechten: 12 % 

352. Weefsel s en a ndere warnn van wol en 
van de overige onder post 349 genoemde 
voortbrengselen, al dan niet in onderlinge ver
eeniging of in vereeniging met andere vezel
stoffen, u itgezonderd zijde en kunstzijde, n. a.g. : 

I. tu le en tuleachtige netstoffen, fluweel 
en pl uche en fluweel- en plucheachtige stof
fen, een en ander ook gefigureerd of op an
dere wijze versierd ; zoom ede kantstof en met 
kantstof, kantwérl< of l<'ant samengestelde stof
fen . Maatstaf: waarde - Rechten: 20 % 

II. overige stoffen: 
a. gordijn-, bekleeding-, tapijt- en looper

stoffen, waaronder biljartlaken, zoomede klee
ding. en garneerstoffen, met inbegrip van alle 
n.a .g. gefigureerde, afzonderlijk versierde, 
bontgeweven en andere twee- of meerkleurige 
stoffen. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 20 % 
b. a ndere. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 12 % 
III. band en lint, geweven of gevlochten. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 20 % 
IV. kant; borduursel; tusschenzetsel; fes

ton ; geborduurde of op a ndere wijze versierde 
randen; ruches; pi issé's; franjes; passement
koord; biezen; galon; tres; agrement; sou
tache; chenille en dergelijke ter garneering, 
a fwerking of opsiering dienende fabrikaten; 
koord voor ce intures, gordijnophouders en 
soortgelijk koord, alsmede veters, hieronder 
begrepen . 

Maatstaf: waarde - Rechten: 20 % 
V. afgepaste fabrikaten, al of niet tot da

delijk gebruik gereed, ter stoffeering of ver
s iering van vertrekken, r ij tu igen en meubelen , 
v.a.s., zooals vloertapijten, karpetten, loopers 
en andere vloer. en voetkleeden , gordijnen, 
gordijnophouders, lambrequins, a l taarkleeden, 
wandtapijten en -kleeden (gobelins, enz.), 
kakemono's, makimono's, kapstokkleeden, di 
vankleeden, tafelkleeden en -loopers, piano
loopers, antimacassars, enz.; met inbegrip van 
blad-, bord- , vingerkom- en waschtafelkleedjes 
en dergelijke, alsmede van geborduurde, ge
figureerde, beschilderde, gebati kte of op an
dere wijze opgemaakte lappe n voor divankus
sens, theewa1mers, wandspreuken en derge-
1 ijke . Maatstaf: waarde - Rechten : 20 % 

VI. sarongs, ka ins pandjang, slendangs, 
hoofd-, draag-, sleutel- en biddoeken en an
dere dergelij ke kains en doeken, al of niet 
tot dadelijk gebruik gereed. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 20 % 
VII. kantwerk en borduurwerk, niet onder 

vorengenoemde omschrij vingen begrepen. 
Maatstaf: waarde - Rechten: 20 % 

VIII. overige tot den post behoorende ar
tike len: 

a. niet samengesteld uit of met fabrikaten 
onderworpen aan een recht van 20 pct. der 
waarde, noch van floers voorzien, gefigureerd, 

afzonderlijk versierd, noch bontgeweven, bont
gevlochten of bedrukt. 

Maatstaf: waa rde - Rechten: 12 % 
b. andere. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 20 % 
HOOFDSTUK 48. 

Kato en. 
353. Katoen : 
I. ruw gezuiverd gekaard gekamd of 

geb leekt, ~oom ede katoenafval. ' 
Maatsta f: - R ech ten: vrij 

II. andere. 
Maatstaf: waarde - Rechten: 6 % 

354. Poetskatoen (katoenen draden voor 
het reinigen van machines , e nz.) 

Maatstaf: waarde - R echten: 6 % 
355. Katoenen garens: 
I . weefgarens; ook in cops, cones, spoelen 

of dergelijke opmaking of in al dan niet ge
papte of gel ijmde ketting (warps): 

a. ongeverfd. Maatstaf: - R ech ten: Hij 
b . andere. ' 

Maatstaf: waarde - Rechten: 5 % 
II. overige garens. 

Maatstaf: waarde - R echten: 10 % 
356. Weefsels en a ndere waren van katoen , 

n.a.g.: 
I. stoffen, vallende onder een of meer der 

volgende omschrijvingen, t.w. 
Maatstaf: waarde - Rechten: 20 % 

a . tule en tuleachtige netstoffen, ook gefi
g ureerd of op andere wijze versierd . (vitrages, 
enz.) , uitgezonderd gewone muskieten. of 
klamboetule; 

b. fluweel en pluche en fluweel - en pluche
achtige stoffen, uitgezonderd ongebleekte of 
gebleekte effen badstof ; 

c. kantstof, en met kantstof, kantwerk of 
kant samengestel de stoffen; 

d. damaststoffen en stoffen met ingeweven 
initia len, emblemen en dergelijke; 

e. gordijn. en bekleedingsstoffen, geribd of 
aan wee rskanten bedrukt dan wel gefiguree rd; 

/. looper- en tapijtstoffen ; 
g. stoffen, geborduurd of gebrocheerd en 

andere door afzonderl ijke figuurdraden nrn 
figuren, bloemen, bladeren, dessi ns, patronen 
of andere ornamenten voorziene stoffen, m et 
uitzondering van linnenbindig klamboegoed 
enkel met kettingsteekborduursel en van stof
fen , welker hier bedoelde versieringen slechts 
bestaan uit op gelijke afstanden ingewerkte 
moesjes, slangetjes, krui sjes en dergelijke een
voudige figuurtjes; 

h. stoffen, geappl ikeerd of opengewerkt ; 
i. stoffen met metaaldraden, metaaldraad

spinsels of nabootsingen daarvan versierd , dan 
wel met metaal stof of bladmetaal overtrokken 
of bedrukt ; 

j. stoffen , voorz ien van parels, kralen, sier
steenen, glasdraden, g l asgruis, loovertjes, 
schelpjes, mica, git, paarlemoer of derge lij ke 
versiersels, ook ind ien deze vooraf tot ran
den, motieven en dergelijke zijn vereenigd ; 

k. stoffen versièrd door bèschilderen of ba
tikken, of door middel van verf of andere zel f
standigheden van versier ingen en reli ëf voor
zien; 

l. stoffen met randversieringen of met ge
kartelde, geschulpte of soortgel ijke randen, 
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dan wel gefestonneerd , omboord of voorz ien 
van franj e. 

II. stoffen, ongebleekt, gebleekt, geverfd, 
bontgeweven, bedrukt enz., andere : 

a. niet gemerceriseerd. 
Maatstaf: waarde - Rechten: 12 % 

b. gemerceriseerd. 
Maatstaf: waarde - R echten: 20 % 

III. band en I int, geweven of gevloch ten, 
niet ond er IV hierna begre pen: 

a. niet gemerceriseerd, van floers voor
zien, gefigureerd of afzonderl ijk versierd, noch 
bontgeweven , bontgevlochten of bedrnkt en 
met uitzondering van al dan niet afgepast 
ce intuurband of -1 int . 

Maatstaf: waarde - Rechten : 12 % 
b. ander, zooa ls fluweel en band en I int. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 20 % 
IV. imi tatiebastband en a nder dergelijk 

voor verpakking dienend band van door l ijm 
of andere kl eefstof bijeengehouden draden of 
vezels , zoomede band voor schoenstroppen. 

Maatstaf : waarde - R echten: 12 % 
V. kant; borduursel ; tusschenzetsel ; fes

ton; geborduurde of op andere wijze versier
de randen; niches; plisé's; fr anj es ; passe
ment-koord; biezen; galon; tres ; agrement ; 
soutache ; chenille en dergelijke ter ga rnee
ring, afwerking of opsiering di enende fabri
katen; koord voor ceintu res, gordijnophouders 
en soortgelijk koord hieronder begrepen . 

Maatstaf: waarde - R echten : 20 % 
Vl. afgepaste fabrikaten, a l of n iet tot 

dadelijk gebru ik gereed , ter stoffeer ing of 
versiering van vertrekken , rijtuigen en meu
l,elen, v.a.s., zooals vloertapij ten, karpetten, 
loopers en andere vloer- en voetkleeden, gor
dijnen, gordijnophouders, lambrequins, a ltaar
kleeden, wa ndtapijten en -kleeden (gobelins 
e,1z. ), kakemono's , makimono's, kapstokklee
den, divankl eeden, tafelkleeden en -loopers, 
pianoloopers, antimacassars enz.; met inbe
grip van blad- , bord-, vingerkom- en wasch
ta felkleedjes en dergelijke, a lsmede van ge
borduurde, gefigureerde, beschilderde, geba
t ikte of op andere wijze opgemaakte lappen 
voor divankussens, theewarmers, wandspreu
ken en dergel ijke. 

Maatstaf: waarde - R echten: 20 % 
VII. sarongs, kain pandjangs, slendangs, 

hoofd-, draag-, sleute l- en biddoeken en an
dere dergelijke kains en doeken, al of niet tot 
dadelijk gebruik gereed: 

a. machinaa l geweven, ongebleekt, gebleekt, 
bontgeweven, geverfd, of met kleu ren bedrukt 
en a l of niet door kalanderen of persen van sier. 
e ffecten voorzien, doch niet gemerceriseerd, 
gebatikt, geborduurd , gebrocheerd, gefigu
reerd, met echt of valsch goud- of zilverdraad 
doorweven, met metaal stof of bladmetaal be
drukt, noch van franje voorzien of op andere 
bijzondere wijze vers ierd. 

Maatstaf: waarde - R echten: 12 % 
b. andere. 

Maatstaf: waarde - R echten: 20 % 
VIII. badh anddoeken, niet gezoomd of van 

geknoopte of aangehechte franj e voorzien: 
a. ongebleekt of geb leekt, niet van initia

len, emblemen of dergelijke voorzien , noch 
vernierd, a l of niet met randstrepen . 

Maatstaf: waarde - R echten: 12 % 

b. a ndel'e. 
Maatstaf: waarde - Rechten: 20 % 

l X. tafel goed (tafell akens, servetten en 
vinge,·doeken), afgepast geweven, niet ge
zoomd. Maatstaf: waarde - Rechten: 20 % 

X. huishouddoeken en toi letdoeken, afge
past geweven, niet gezoomd: 

a. niet gemerceriseerd, noch geborduurd , 
gebrocheerd of op de rgelijke wijze versierd, 
noch van ingeweven initia le n , e n1bl emen of 
dergelijke voorzien. 

Maatsta f: waarde - Rechten: 12 % 
b. andere. 

Maatstaf: waa rde - Rechten: 20 % 
XI. zakdoeken, afgepast geweven, niet ge

zoomd: 
a. linrienbindi g, ongebleekt of niet verder 

opgemaakt dan gebleekt, gevedd of bedrukt, 
ook met eenvoudige niet bontgeweven rand
strepen, niet gemerceriseerd. 

M aatsta f: waarde - R echten: 12 % 
b. andere. 

Maatsta f: wa,irde - R echten: 20 o/o 
XII. schoen- en corsetveters. 

Maatsta f: waarde - Rechten: 12 % 
XIII. kantwerk en borduurwerk, niet on

der vorengemel de omsch ,· ij vingen begrepen. 
Maatstaf: waa rele - R echten: 20 % 

XIV. overige tot den post behoor-ende ar
tikelen: 

a. niet samengesteld uit of met fabrikaten 
onderworpen aan een recht van 20 pct. der 
waarde, noch gemerce riseerd, van floers voor
zien, gefigureerd, afzonderlijk vers ierd, noch 
bontgeweven, bontgev lochten of bedrukt. 

Maatstaf: waarde - R echten: 12 % 
b. andere. 

Maatstaf : waarde - R echten: 20 % 

HOOFDSTUK 49. 
l'las , hennep, jut e, l'am ch en a,ulere plunt

aa,·dige textiel111aterialen. 

357. Vlas, hennep, jute, rameh , Manilla
hennep (abaca), ieuw Zeelandsch vlas of 
hennep (Phormium tennax) , sunn of Bombay
hennep (Crotalaria ju11cea), agavevezels, sisal , 
a11anasveze]s, a]oëvezels, cocosvezels, __ turfvezel s, 
dennenwol pi ante ndo11s ( plantenz1Jcle, pl a n
tenwol) er{ andern n.a .g . natuurlijke plantaar
dige textielmateria len, ruw, gerepe ld , geroot, 
gebraakt, gezwingeld , gehekeld , gekaard, ge
kamd, gebleekt, geverfd, zoomede afval daar
van• werk ook door uitpluizen of op andere 
wijz~ verv;ardigd van touw, hieronder begre
pen. Maatstaf: waarde - Rechten : 6 %-

358. Draden van de bij den voorgaanden 
post bedoelde veze lstoffen voor het reinigen 
va n machines, enz . 

Maatstaf: waa rele - R echten: 6 % 
359. Garens van das (1 innen garens) of 

andere onder post 357 genoemde voortbreng
se l en, of van papier, cellulose of textilose, al 
dan niet in onderlinge vereen ig ing of in ver
eeniging met andere natuurlijke pla ntaardige 
vezelstoffen, zooa ls katoen: 

I. weefgarens. 
Maatstaf: waarde - R echten: 5 % 

Il. overige garens. 
Maatstaf: waarde - R echten: 12 % 
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360 . "Veefse ls en a11dern waren van vlas 
( 1 innen) en van de ove,·ige bij post 357 be
doelde vezelstoffen of van garens van papier, 
cellulose of textilose, ook in onderlinge ver
eeniging of in vereen ig ing n1et aHdere natuui-
lijke plantaardige vezelstoffen. n.a.g.: 

T. tule en tuleachtige netstoffen, gaas en 
gaasachtige stoffen, fluweel en pi uche en fl u
weel. en plucheachtige stoffen, een en ander 
-0ok gefigureerd of op andere wijze ve rsierd: 
kantstof en met kantstof , kantwerk of kant 
samengestelde stoffen ; zoom ede onder genoem
de stoffen niet begrepen gordijn-, bekleeding-, 
tapijt- en looperstoffen . 

Maatstaf: waarde - Ilechten: 20 % 
II. dichte stoffen, niet onder I begrepen, 

niet geribd, gefigtireerd of afzonderlijk ver
s ierd, noch voor zoover met katoen samenge
, teld, gemerceriseerd: 

a. gebleekte I innen en halflinnen stoffen, 
mat jes-, keper- of satijnbindig. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 20 % 
b. andere, ongebleekt, gebleekt, bontgewe

,·cn, geverfd of bedrnkt. 
Maatstaf: waarde - Rechten: 12 % 

III. overige stoffen . 
Maatstaf: waarde - Rechten: 20 % 

IV. band en lint, geweven of gevlochten: 
a . niet ge1ne l'cer iseerd , van floel's voorz ien, 

gefigureerd of afzonderlijk versierd, noch 
hontgeweven, bontgevlochten of bedrukt en 
met uitzondering van al dan niet afgepast 
ceintuurband of -1 int. 

Maatstaf: waarde - R echten: 12 % 
b. fluweel en en ander niet onder a begrn

pen band en lint. 
Maatstaf: waarde - R echten: 20 % 

V. kant.; borduursel; tusschenzetsel ; fes
ton; geborduurde of op andei'e wijze versie rde 
ra 11den; l'uches; pi issé's ; franjes; passeinent
koord; biezen ; galon; tres ; agrernent; sou
tache; chenille en dergelijke ter garneer ing, 
afwerking of opsiering di enende fabr ikaten ; 
koord voor ce intures, gordijnophouders en 
so01-tgelijk koord , alsmede veters, hieronder 
begrepen. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 20 % 
VI. afgepaste fabrikaten, al of niet tot da

delijk gebruik gereed, ter stoffeering of ver
s ieri ng van vertrekken, rij tuigen en meubelen , 
v.a .s., zooals vloertapijten, karpetten , loopers 
en andere vloer- en voetkleeden en · -matten, 
gordijnen, gordijnophouders , !ambrequins, al
taarkleeden, wandtapijten en -kleeden (gobe-
1 ins, enz.) , kakemono's ma kimono's, kapstok
kl eeden, divankleeden, tafe lkl eeden en -loo
pers, pianoloopers, antimacassars, enz.; met 
inbegrip • van blad-, bord-, vingerkom- en 
wachtafelkleedjes en dergelij ke, alsmede van 
geborduurde, gefigureerde, beschilderde, ge
bati kte of op andere wijze opgemaakte lappen 
voor d ivankussens, theewarmers, wandspreu
ken en derge lijke. 

Maatstaf: waarde - R echten: 20 % 
VII. sarongs, kains pandjang, slendangs, 

hoofd-, draag-, sleute l- en biddoeken en an
dere dergelijke ka ins en doeken , al of niet 
tot dadelijk gebruik gereed. 

Maatstaf: waarde - R echten : 20 % 
VIII. kantwerk en borduurwerk, niet onder 

YOrengemelde omschrijvingen begrepen. 
Maatstaf: waarde - Rechten: 20 % 

IX. oYerige tot den post behoorende ar
tikelen: 

a. niet samengestel cl uit of met fabrikaten 
onderworpen aan een recht van 20 pct. der 
waarde, of gemercerisee,·de katoenen draden 
bevattend, noch van floe rs voorzien, gefigu
reerd, afzonderlijk vers ierd, noch bontgewe
ven, bontgevlochten of bedrukt. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 12 % 
b. andere . 

Maatstaf: waarde - R echten: · 20 % 
HOOFDSTUK 50. 

Watt rn en vilt; touw en touwwerk: bijzondere 
weP/sels en a.1·tikelcn voor technische 

doeleinden. 
361. "\-Vatten, v.a.s., ook celstof- en hout

wolwatten, al dan niet gezu iverd, geïmpreg
neerd of met lijm of stijfsel bestreken: 

I. watten, gehecht of verbonden aan mou
se l i ne, gaas of andere stoffen , worden belast 
a ls die stoffen. 

II. a ndere: 
a. verpakt of in tabletvorm. 

Maatsta f: waMde - R echten : 12 % 
b. ingevoerd op andern wijze_, 

362. 
I. 

rneer 

Maatstaf: waarde - R echten: 6 % 
Vilt, in platen of rollen, n.a.g.: 

per vierkanten meter 1500 gram of 
wegende. 

Maatstaf: waat·de - Rechten: 6 % 
ander. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 12 o/c 
B ij z o n d e r e b e p a l i n g. 

Tapijt- en looperstoffen van vil t en vilt op 
eenigerlei wijze versie rd , worden van den 
post uitgezonderd. 

363. Touw, kabels, lijnen, bindtouw, bind
en zeilgaren en andere soortge lijke touw- of 
snoervormige producten, vervaardigd door 
samendraaien of vlechten van garens va11 na
tuurlijke plantaardige vezelstoffen of van pa
pier; al of niet met inlagen van draad van 
onedele metalen; ook gevet, geteerd, getaand 
enz.; doch niet met fabr ikaten van a_ndere 
samenstelling omsponnen, omvlochten, om
woeld of omkleed en uitgezonderd gevlochten 
katoenen touw en koord en gebleekt en ge
kleurd zoogenaamd kantoorgaren. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 6 o/c 
B ij z o n d e r e b e p a I i n g. 

H et van den post uitgezonderd kantoorgaren 
wordt belast als linnen garen, geen weefgaren 
zijnde (post 359 II). 

364. Gevlochten katoenen touw en koord , 
zoomede touw en koord van staart- en maan
h aren van paarden, welke voor technische 
doeleinden (bijv. voo,· drijfwerk) plegen te 
worden gebez igd. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 6 % 
36'5. Waren vau de bij post 363 belaste fa. 

brikaten, ook in verbinding met hout of on
edele metalen: 

I. scheeps- en brnndweerrequisieten , zoo
als want, scheepstouwladders, laad- en los
netten, touwen ern111ers enz. 

Maatstaf: waarde - R echten : 6 % 
II. andere, n.a.g., zooals si ngelband, draag

band, schoenzolen, n.a.g. netten enz. 
Maatstaf : waarde - Rechten: 12 % 
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366 . Netten voor de visscherij , zoomede ge- , 
knoopte al d an niet getaande stof daarvoor. 

372. Zijden stoffen, gewast (taf) of bekleed 
met een laag, bij welker samenstelling va n 
ol ie is uitgegaan: Maa tstaf: waarde - Rechten: 6 % 

B ij z on d e t· e be p a I i n g. 
Netten, welke worden gebezigd bij de be

oefen ing van de hengelsport, vall en niet onder 
de1i post, doch worden overeenkomstig post 
924 su b III belast. 

367. Wond- of hechtgarens, 1net inbegrip 
van catgut; verbandgaas, zwachtels (ook ge
impregneerd) , g ipswindsels, los plu is en p luk
sel en geweven pluksel , verbanddoeken, ver
banden, bandages, compressen, tampons en 
andere dergelijke voor het gebruik gereed 
zij nde verband- , verplegings- en hygiënische 
artikelen , n. a.g.; met inbegrip va n hecht
pl e ister (l eucoplast e .d. ) en van met tot den 
post behoorende artikelen samengestelde ver
ba nddoozen, -trommels, -ki sten en dergelij ke . 

Maatstaf: waarde - Rechten: 12 % 
Bijzond e r e b e pa I ing. 

De in verba nddoozen, -trnm mels, -kisten en 
de rgelijke als bij den post bedoel d aanwezige, 
niet tot dezen post behoorende art ikelen, wor
den , indien zij bij afzonderlijken invoer aan 
een hoogere belasting dan overeenkomende 
met een recht van 12 pct. der waarde zijn 
onderworpen , op zich ze i f belast. 

368. B oekbinders! innen (sterk geappreteer
de katoe nen of I innen weefsels dienende voor 
de bekleeding van boekba nde n, kartonnen 
doozen, galanter iewaren en dergelijke doel
e inden) , glad of geperst, doch niet verder op
gemaakt, ook met een onderl aag van papier 
of papier stof. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 10 % 

369. Calqueerlinnen en schilders li nnen. 
M aatstaf: waarde - Rechten: 12 % 

370. Linol eum, zoomede I incrusta en soort
gel ijke fabrikaten, ook afgepaste a rt ike len 
daa ,·va n, bijv. vloer- en voetkl eede n van l ino
leum. Maatstaf : waarde - Rechten: 20 % 

371. W asdoek (ook wel imi tatieleder ge
heeten), waaronder mede begrepen pegamoïd 
en n.a .g. soortgelijke stoffen van natuurlij ke 
p lantaa rdige vezel stoffen bedekt met een laag, 
bij welker samenstelling van olie of caout
chouc is uitgegaan: 

I. vloerbekl eeding- en behangse lstoffen ; af
gepaste vloer- , voet- en wandkleeden ; stoffen, 
ve ,·guld, verzi lverd, gebronsd of door a ndere 
bewerkingen dan bedrukken of persen, bij v . 
l,o:·cicire:1, nader versierd, of voor meubel- of 
,-ij tuigl::cklccdir.g dienende; kastranden en der
gelijke ter ops iering dienende a rtikelen. 

Maatstaf: waar de - Rechten : 20 % 
Il. overige tot den post behoorencle arti ke

len. waaronder para-hosp itaa l I innen, mosetig
hatist enz . 

Maatstaf: waarde - R echten: 12 % 
Bij zo n d e ,. e be pa I i n g . 

Onder stoffen voor meubel - of rijtuigbeklee
ding voor de toepassing van den post a ll een te 
verstaan het ter bekleeding di enende generfde 
artikel , waarbij de nerven een van de overige 
stof afwijkende kleur ver toonen . 

I. voor verbanden . 
:Maatstaf: waarde - Rechten: 12 % 

II. andere. 
Maatstaf: waa rele - Rechten: 20 % 

373. Stoffen cloortrnkken, bestreken, beplakt 
1 of overtrokken m et, dan wel voorzien van tus

sch e nl agen van caoutchouc. getah-pertja of 
de,·gelijke, meer inzonderheid voo r de vervaa,·
d iging van waterdichte kleeding of van auto
kap pen bestemd: 

I. samengesteld met di er! ijke vezelstoffen 
of kunstzijde. 

Maatstaf: waarde - Rechten : 20 % 
Il. andere. 

Maatstaf: waarde - R ech ten: 12 % 
374. E lastische fabr ikaten (weefse ls, band , 

passement en dergelijke - gebreide goederen 
niet inbegrepen - in samenstelling met caout
choucdraden , zoomede caou tchoucdraden om
sponnen, omvlochten of omwoeld met vezel
stoffen) : 

I. samengesteld met dierlijke vezelstoffen 
of met kunstzijde. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 20 % 
Il. van a ndere samenstell ing: 
a. meerkleurig, geborduurd, van ruches 

voorzien of op andere wijze versierd, a lsmede 
passement en dergelij ke ter gar neer ing, opsie 
r ing of afwet·king dienende artikele n en veters. 

Maatstaf: waarde - R echten: 20 % 
b . andere. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 12 % 
375. L ampekatoen, lampep it en kaarsepi t, 

daaronder begrepen afgepaste lampe kousen 
voor petroleum- en a nde re branders, ook in 
dien voorz ien van een inrichting van gewoon 
metaal ter vergemakkelijking va n het gebruik ; 
zoomede gloe ikousjes, ook geïm pregneerd of 
geprepareerd of uitgegloeid : 

I. l ampekatoen, l ampepit en kaarsepi t, 
niet geweven of gevlochten. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 6 % 
II. overige artikelen . 

Maatstaf: waarde - Rechten : 12 % 
376. Vilt en andere stoffen , doortrokken , 

bestreken of overtrokken met asfalt, teer , hars 
of dergelijke zelfstandigheden ; a l cla n niet 
in verbinding met papierstof of asbest en a l 
cl a n niet voo rzien van een zand- of grindlaag 
of andere soortgelijke laag; dienende voor 
dakbedekking, het weren van vocht ui t ruim
ten en i11clustrieele doeleinden. 

Maatstaf: waarde - R echten: 12 % 
377. K aarclenband ; zoomede vilt en vervi lte 

weefsels , bevestigd op caoutchouc of op m et 
caoutchouc samengestelde weefsel s of op leder , 
voo r de vervaarcli g i ng van kaa rden band. 

Maatstaf: waa rde - R echten: 6 % 
378 . Builgaas, filterdoek en andere n. a .g. 

kennelijk voor de vervaard ig ing van bedrij fs
hulpmiddelen van den aard van bui l-, filter
en perszakken, -doe ken of -kl eeden of zeven 
di e nende fabrikaten. 

Maatstaf : waarde - R echte n: 6 % 
379 . Stoffen en andere niet afgepaste fa

brikaten van vezelstoffen, geprepareerd om 
tot technische doeleinden, bijv. tot isoleer ing 
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of tot pakking te dienen, n.a.g., zooals mica
nietl innen, ol iel innen, ol iebuis, olie kous en 
koord van katoen of h ennep, dat met vet of 
graf iet is bestreken of met asbest, gips, mica, 
kurk, kiezelgoer of dergelijke is gevuld. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 6 % 
380. Schuurlinnen (amaril -, carbonmdum-, 

g las-, zand- en dergelijk linnen). 
Maatstaf: waarde - Rechten: 12 % 

381. Jutegoed en stoffen van andere na
tuurlijke plantaardige vezelstoffen , uitgezon
derd katoen, of van papiergaren ; ongebleekt 
of natuu rkleurig, niet gefigureerd of op an
dere wijze versierd , noch vervilt, geruwd of 
va n fl oers voorz ien, noch geapprêteerd , doch 
het gewone grove maaksel van emballagegoed 
vertoonende; per 2 centimeter in het vie r
kant niet meer dan 40 draden tellende (wan
neer ketting of inslag of beide bestaan uit 
twee of meer rraa t of op e lkander liggende 
draden , eiken draad afzonderlij k te tellen); 
ook indien niet-ontv lambaar gemaakt of met 
teer, cutch of dergelijke zei fstandigheden be
streken of doortrokken . 

Maatstaf: ,vaarde - R echten: 10 % 
382. Windsels van de onder den voorgaan

den post bedoelde stoffen, ook met teer of as
falt bestreken of doortrokken, voor het be
kleed en van stoomleidingen, waterleidingsbui
zen, telegraafpalen en dergel ijke. 

Maatstaf: waarde - R echten: 10 % 
383. Zeildoek, karldoek , scheerdoek, pre

senningdoek en andere n .a .g . dichtgeweven 
stoffen van natuurlijke plantaardige vezelstof
fen; ongebleekt, gebleekt of effenkleurig; niet 
van fl oers voorz ien, noch gef iguree rd of op 
andere wijze versierd , en geen tapijt- , looper
of andere vloerbekleedingstoffen zijnde; niet 
met vreemde zei fstandigheden samengesteld, 
doortrokken, bekleed, bestreken of beplakt, 
anders dan voot zoover daardoor eene verhoo
gi ng der technische bruikbaarhe id der stoffen 
wordt verkregen en deze daardoor niet onder 
een anderen post van het tarief komen te val
len; per v ierkanten mete r 600 gram of meer 
wegende. 

Maatstaf: waarde R echten: 10 % 
384. Remband, n.a.g. 

Maatstaf: waarde Rechten: 10 % 
385. Slangen tot geleiding van vloeistoffen, 

dampen of gassen; geweven of gevlochten, 
ook geteerd of met caoutchouc doortrokken of 
gevoerd en al dan niet in verb inding met 
onedele metalen (bijv . van koperen koppelin
gen voorzien); een en ander voor zoover niet 
eldel's genoemd of inbegrepen : 

I. sproei- en spuitslangen , zooals tuin- en 
brandslangen: 

a. brandslangen. 
Maatstaf: waarde - Rechten : 6 % 

b. andere. 
M aatstaf: waarde - Rechten : 12 % 

II. overige tot den post behoorende sla ngen. 
Maatstaf: waarde - Rechten: 6 % 

B ij z o n d e r e b e p a I i n g. 
Onder brandsla ngen te ve rstaan spuitslan

gen, welke een inwendigen diameter hebben 
van meer dan 50 mill imeter of welke plat en 
buitenwerks gemeten, een doorsnede hebben 
van meer dan 80 mil l imeter. 

386 . Overt rekken (m anchons, v il tmouwen) 
voor machinewalsen, van vil~ of vervilte wol 
len of katoenen weefsels zoomede vervilte 
woll en en katoenen weef;els van bijzonder-e 
structuur, zooa ls in banen zonder e inde ge
weven, voor papier- en andere fabrieken . 

Maatstaf: waarde - Rechten: 6 % 
387. Drijfriemen en transpo rtbanden en 

band en verbinders daarvoor, n .a.g. ; zoomecle 
drijfsnaren. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 6 % 
388. Weeflissen, met inbegrip van de daar

aan aanwez ige maillons en soortgelijke toebe
hooren. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 6 % 
389. Brand- en reddingszeilen . 

Maatstaf: waarde - Rechten: 6 % 
390. Scheepsstootzakken en reddingsboeien , 

niet in samenstelling met _kurk. 
Maatstaf : waarde - Rechten: 6 % 

391. Buil- , filter- en perskleeden, -doeken 
of -zakken; polij stschijven; oliezuigers ; pak
ki11gringen en -schijven; deknetten voor de 
bescherming van de bibit van landbouwgewas
sen tegen insecten en dergelijke; zoomede 
n.a .g. andere afgepaste textielwaren, welke 
als bedrijfshulpmiddelen in industrieele, land
bouw- of technische bedrij ven plegen te wor
den gebezigd. 

Maatstaf : waarde - Rechten: '6 % 

HOOFDSTUK 51. 
Gebnide en gehaakte go ederen. 
A I ge m e e n e be p a 1 i n g. 

Onder gebreide en gehaakte goederen wor
den verstaan stoffen , kleedingstukken en an
dere artikelen, welke met de hand of machi
naal gebreid of gehaakt zijn, a l of niet in 
samenstell ing met caoutchouc- of metaaldra
den , met uitzondering echter van de onder 
het begrip " kant" vallende artikelen. 

392. Gebreide of gehaakte stoffen en an
dere artikel en aan het stuk; hieronder niet 
begrepen afgepast vervaardigde artikelen. ook 
indien meer dan één aan het stuk : 

I. ondergoedstoffen, katoenen , ongebleekt 
of gebleekt, niet gemerceriseerd of gefigureerd, 
noch geborduurd of op andere wijze versierd. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 12 % 
II. overige tot den post behoorende artike-

len. · Maatstaf: waarde - R echten: 20 % 
393. K ousen en sokken: 
I. uitsluitend van katoen , e ffenkleuri g, 

niet gemerceriseerd, noch vers ierd of georna
menteerd. 

Maatstaf: waarde - Rechten : 12 % 
II. andere. 

Maatstaf: waarde - R echte n: 20 % 
394. Borstrokken, onderbroeken, · hemden en 

combinaties van een en ander: 
I. uitsluitend van katoen, effenkl eu rig, 

n iet gemerceri seerd, noch vers ierd of georna
m enteerd. 

Maatstaf: waarde - R ech ten: 12 % 
Il. andere. 

M aatstaf: waarde - R echten: 20 % 
B ij zo n d e re be p a I i II g. 

Niet versierde of geornamenteerde effen-
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k leu1·ige katoenen borstrokken, voorzien van 
een knoopsgatstrookje van gemerceriseerd ka
toen, doch overigens niet met gemerceriseerde 
katoenen garens samengeste ld, worden ge
tarifeerd volgens onderdeel I van den post. 

395. Gebreide en gehaakte goederen, n.a.g ., 
zooals gebreide of gehaakte handschoenen, 
mita ines, omslagdoeken, bouffantes, fi chu's, 
boordbeschermers, mantel kappen, lijfjes, bl ou
ses, rokken, japonnen, 1nantels, badcostuums, 
zwembroeken, · boleros, sweaters, jumpers, sport
vesten, truien , kinderpakjes, dassen, mutsen, 
baretten, tafel- en andere meubelkleeden, 
lampekappen, kussens en kussenovertrekken, 
benrzen enz. 

1\1:aatstaf : waarde - Rechten : 20 % 

HOOFDSTUK 52. 

Boven- en onde,·ldeeding en gemaakte 
r1oederen van alle soorten. 

A l ge m e e n e be p a I i n g. 
Dit hoofdstuk omvat geheel of gedeeltel ij k 

geconfectionnee rde, dat wi l zeggen gezoomde, 
gestikte, overhands genaaide, geboorde of op 
andere wijze met de h and of de machine ge
naaide artikelen van textielgoederen van alle 
soorten, met inbegrip van borduurwerken, 
kanten , vilt, caoutchouc- of elastische weef
sels. wasdoek of andere bij zondere fabrikaten, 
doch met uitzonder ing van de elders als afge
werkte waren opgenomen artikelen, zooals 
gebre ide goeclernn, hoeden, petten, baretten, 
schoenwerk, tapijten, gord ij nen, sarongs, 
waaiers, paraplu ies, parasols enz. D it hoofd
stu k omvat voorts artikelen , welke eerst in 
den vorm gesneden en daarna door rijgen of 
plakken of door middel van verbinders of 
hechters aan elkander bevestigd zijn; zoomede 
textielgoederen van alle soorten, welke in 
andere clan vierkante of rechthoekige stukken 
gesneden en daardoor in een zekeren vorm 
gebracht zijn . 

396 . Bovenkleecling, zoomecle onderdeelen 
en toebehooren daarvan, n.a .g.: 

1. jassen en bl'Oeken voor mannen uitslui
te nd van stoffen niet onderworpen aan een 
recht hooger dan 12 pct. der waarde, niet ver
sie rd of geornamenteerd, pyama's hieronder 
niet begrepen. 

l\faatstaf: waa rde - Rechten: 12 % 
II. andere . 

Maatstaf: waarde - Rechten: 20 % 
397. Onde1·k leeding en op zich zelf staande 

onderdeelen daarvan, n.a.g. : 
I. borstrokken , onderbroeken , gewone hem

den en combinat ies van een en ander, uitslui
Lend van katoenen weefsels niet onderworpen 
aan een recht hooger dan 12 .pct. der waarde, 
niet versierd of geornamenteerd. 

Maatstaf: waarde - Rechten : 12 % 
Il. andere, zooals overhemden, schillerhem

den enz. 
Maatsta [ : waarde - Rechten: 20 % 

398. Corsetten, corselets, bustehouders, heup
g·ordels en heupvormers en dergelij ke artike
len ter verbetering van het lichaamsfiguur; 
janetelgordels, jarrete ls, kousebanden , brete ls, 
mouw- en rokophouclers; ook uit of met een 
en ander samengestelde garnitmen. 

M aatstaf: waarde - Rechten: 20 % 

399 . Shawls, bouffantes, fo ul ards, boordbe
schermers, f ichu's, befjes, bi nd kragen , voiles, 
sluiers, dassen, stri kken, stola 's, ceintures, gol'
de ls, sjerpen, fronts, losse boorden en man
chetten, a fgepaste ha lsl inten, pochettes, ser
bans, slobkousen, puttees en dergel ij ke tot 
het toilet of de kleeding behoorende artikelen; 
ook uit of met een en ander samengestelde 
garnitul'en . 

Maatstaf : waarde - Rechten: 20 % 
400. Afgepaste of geconfectionneerde arti

ke len ter vers iering of afwerking van kleede
ren, hoeden of schoenen, zooals kragen, man
chetten, plastrons , jabots en hemden en der
gelij ke passen voor dameskleeding, rozetten, 
strikken, _pompons, kwasten, motieven, em
blemen, kokardes, br andenbourgs, d istinctie
ven, enz. en ga l'nitu 1·en van een en ander. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 20 % 
401. Tafelgoed, huishouddoeken, beddegoed 

en toiletdoeken (zooals tafellakens, servetten, 
vingerdoeken, keukendoeken, stofdoeken, thee
doeken, becldelakens, kussensloopen en hand
doeken , ook waschlapjes en wachhandschoenen 
en dergelijke) , zoomede zakdoeken en baby
! innen (luiers en dergelij ke): 

I . artikelen, d ie in niet-geconfectionneerden 
staat aan een recht van 20 pct. der waarde 
onderworpen (zooa ls afgepast geweven tafel
goed) dan wel geheel of gedeeltelij k van kant 
of andere aan genoemd recht onderworpen fa
brikaten vervaardigd zijn; met inbegrip van 
a lle bij den post bedoel de a rtikelen met ge
knoopte of aangehechte franjes; voorts a lle 
soorten zakdoeken in luxe-verpakking en a lle 
uit tot den post behoorende artikelen samen
gestelde garnituren, zooals tafel- en bedgarni
turen. Maatstaf: waarde - Rechten: 20 % 

II. overige tot den post behoorende arti
kelen: 

a. vers ierd, bij v. g_eborduurd, gefestonneerd , 
opengewerkt, geapplikeerd of van randstroo
ken of a jou rzoom voorz ien. 

Maatstaf: waarde Rechten : 20 o/,; 
b. andere. 

Maatstaf: waarde Rechten: 12 % 
B ij z o n cl e r e be p a I i n g. 

Onder zakdoeken in I uxeve rpa,kk i ng te ver
staan: zakdoeken, opgemaakt voo r den ver
koop in het klein in doozen als anderszins, 
per doos of andere opmaking niet meer dan 
zes stuks tel1 ende. 

402. Badlakens en badgal'll ituren. 
Maatstaf: waarde - Rechten: 20 % 

403. Dekens, plaids, spre ien en dekbedden: 
I. katoenen m0I tonheddekens n iet om

' boord met lint onderworpen aa'.n een rech t 
1 hooger dan 12 pct. der waarde ; gemolton

neerde katoenen spreien, zoogenaamde solda-
tendekens; zoomede paardendekens. 

Maatstaf: waarde - R echten: 12 % 
II. overige tot den post behoorende artike-

len. Maatstaf: waarde - Rechten : 20 % 
404. Matrassen en kussens voo r bedden, 

zoomede bultzakken, stroozakken en soortge
lij ke artikelen voor bedden en rustbanken, be
staande uit een met dons, kapok, paarden
haar, zeegras, stroo, hout,,.ol of derge lijk ma
teriaal gevulden zak: 
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I. indi en de zak is vervaardigd van een 
weefsel niet onderworpen aan een recht hoo
ge 1· dan 12 pct. der waarde. 

Maatstaf: waarde - Rech ten: 12 % 
II. anders. 

1\ilaatstaf: waarde - R echten: 20 % 
405. Muskietennetten (klamboes) van ge

wone katoenen kl a mboetule of andere niet aan 
een recht hooger dan 12 pct. der waarde on
derworpen weefsels: 

I. niet geornamenteerd of versierd. 
Maatstaf: waarde - R echten : 12 % 

II. geornamenteerd of versierd. 
Maatstaf : waarde - Rechten: 20 % 

406. Dweil"en, poetslappen en poetshand
schoenen, stoke rslappen en soortgel ij ke tot 
reiniging dienende artikelen van katoen, al 
of niet geprepareerd. 

Maatstaf: waarde - R echten: 12 % 
407 . Stempelkussens, ook in doozen van 

o nede I metaa 1. 
Maatstaf: waarde - Rechten: 12 % 

408. Goeniezakken voor verpakkingsdoe l-
e inden. Maatstaf: waarde - Rechten: 10 % 

409. Valiezen, citybags, reistasschen , ran
se ls, schooltasschen, reis- , rug- en waschzak
ken en rugnetten; hoedendoozen; weitasschen, 
bandel ieren en tassch en voor patronen en 
soortgelijke artikelen voor de jacht; pickn ick
tasschen; hangmatten, uitgezonderd die van 
zei ldoek ; n .a.g . artikelen voor het optuigen, 
bespannen, berijden, besturen, gele iden, dres
seeren of versieren van dieren, zooals scha
brakken, dekk leeden, deknetten, singels en 
halsters voor paarden, ook beenwindsels en 
dergelijke; zoomede étui's, hoezen, holsters en 
tasschen voor het bergen van plaids, instru
menten, venekijkers, schrijfartikelen , wapens, 
wande lstokken, parapluies of sportbenoodi gd
heden; een en ander ook indien de betreffen
de artikelen zijn voorzi en van toilet- , naai-, 
schrijf-, picknick- of kampeergerei. 

Maatstaf: waarde - R echten: 20 % 
410. Natie- en scheepvaartvlaggen en w im

pels: 
I. niet uit of met zijde of kunstz ijde sa

mengesteld. 
Maatstaf: waarde - R echten: 12 % 

II. andere. 
Maatstaf : waarde - R echten: 20 % 

B ij z o n cl e r e be p a I i n g. 
Automobielvlaggen en dergelijke meer in

zonderheid ter opsiering of versiering dienen
de miniatuurvl aggen en -wimpels , zoomede 
kindervl aggen, worden van den post uitgezon
derd en voor de toepassing van het tarief als 
feest- en schertsartikelen (post 922) aange
merkt. 

411. Lampekappen, ook indien van mon
tu m en hanginrichting voorzien; theewarmers, 
alsmede divan-, stoel- en dergelijke kussens, 
si uimerrollen, voetkussens en zoogenaamde 
poufs en gemaa kte overtrekken voor een en 
ander; dames- en meisjestasschen; toilettas
schen, -étu i' s en -nécessaires; portemonnaie's; 
poederdoozen, poederdonsjes, toi letkussens, 
speldekussens, hoedenstandaards, kousehan
gers, handschoenendoozen, sachets ter opber
ging van zakdoeken, nachtgoed en derge lijke, 

h a ndwerkzakken en soortgelijke geheel of 
hoofdzakelijk uit textie lgoederen vervaardigde 
of daarmede opgemaakte of versierde n.a. g. 
damesto il et-, kleedkamer- of handwerkbenoo
digdheden, sponzenzakken en dergel ijke arti
kelen van soo rtge lijke samenstel] i ng daaronder 
begrepen; boo ,·clen- en schoenenzakken en 
dergelijke n.a.g. reisartikelen; handwerken , 
als courantenhangers , boekenbeschermers, boe
ken leggers, inktlappen en dergelijke; e ier
warmers, servetzakjes en . -banden, aanvatters 
voor drink- of tafelge re i en spijsbeschermers; 
armbanden. horlogebanden en afgepaste I in 
ten voor polshor loges, ook indien van slu i
ting of dergelijke voorzi en; zoomede boudoir
of sa lonpoppen en andere ter versier ing die
nende uit of met textiel goederen samenge
ste lde poppen (ook automascottes) en koppen, 
hoeden en dergelijke onderdeel en daarvan ; en 
alle overige met de bij den post genoemde 
a1·tikelen in aa rd overeenkomende uit of met 
textielgoederen sa1nengeste lde n.a.g. waren , 
m et inbegrip van morsplaatjes van v il t of 
andere textielfabr ikaten voor bierglazen en 
somtgelijke producten. 

l\laatstaf: waarde - Rechten: 20 % 
412. Kamer- en theelichtschermen en der

gelijke schermen met een bespanning van 
weefsels. 

Maatstaf: waarde - Rechten : 20 % 
413. Schilderijen op fluweel of zijde en an

dere n .a.g. ter vers ier ing dienende artikelen. 
m et inbegrip van wandspreuken en derge lijke, 
ui t of met textielvezels of -goederen samen
gestel d , in lijst, mam, houder of andere om
lij st ing of omvatting. 

Maatstaf : waarde - Rechten: 20 % 
414. Lappen va n weefsels, niet onderwor

pen aan een i-echt hooger dan 12 pct. de r 
waarde, waarop voo1· reclamedoeleinden a f
beeldingen of opschriften in verf zijn aange
bracht, ook indien aan den boven- en beneden
kant va n houte n of metalen roeden voorzien. 

:Maatstaf: waa1·de - Rechten: 12 o/o 
B ij zo n cl e re be p a I i n g. 

Lappen, a ls bij den post bedoeld , in ande re 
om l ijsting of omvatting dan daarbij aange
geven worden bel ast overeenkomstig post 413 . 

415. Metermaten , meet- en maatlinten en 
meet- en maatbanden, ook in hulzen , zg . rnl
maten, van natuurl ij ke plantaardige vezelstof
fen, al of niet met inlagen van metaaldraad: 

I. in hulzen , welke zijn samengesteld uit 
of met fabrikaten onderworpen aan een rech t 
van 20 pct. der waarde of welke de een of 
andere fantas ievorm hebben. 

Maatstaf: waarde - R echten: 20 % 
II. andere. 

Maatstaf: waarde - Rechten : 12 % 
416. Overige onder di t hoofdstuk va llende 

arti kelen: 
I. niet sam engesteld uit of met textielgoe

deren onderworpen aan een recht hooger dan 
12 pct. der waarde, noch in verbinding met 
andere zoodanig belaste fabrikaten, noch ge
borduurd of op andere wijze nader opgemaa kt 
of versierd. 

Maatstaf: waarde - R echten : 12 % 
II. andere. 

Maatstaf: waa rde - R echten: 20 % 
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HOOFDSTUK 53. 
Lompen en a.fval ran t extielmate,-ial en. 
417. Lom pen en resten van weefsels en 

stoffen , welke in verband met haar aard en 
rlcn toestand, waar in zij worden ingevoerd , 
met lompen zijn gelijk te ste ll en; n iet mee r 
als zoodanig te gebmi ken oud touw en touw
werk en alle overige overblijfselen van textiel
goe<leren kennel ij k meer inzo nderheid bestemd 
01n te worden u i tgerafeld of te d ienen voor 
de vel'vaardiging van papier, enz. 

Maatstaf: - Rechten: vrij 

A}'DEE LING XII. - Schoenwerk, hoe1len, 
para.1ilu les en parasols; modewaren. 

HOOFDSTUK 54. 
Schoen w e,-/,;, 

A I ge me e n e be pa I i n ge n. 
1. Voor de toepassing van dit hoofdstuk 

onder schoenwerk te verstaan schoenwerk van 
al le soorten, zoo,tls: kaplaarzen, rij glaarzen, 
bottines, l age schoenen , babyschoenen , sanda
len, tenn is- en andere sportschoenen, huis
schoeisel (pantoffels, muilen en dergelij ke), 
zoogenaamde espadr illes (schoenen van grove 
p lantaardige weefsels met zolen van touw of 
gevloch ten vezels) , enz. 

2. Onderdeel en van schoenen zijn niet onder 
d it hoofdstuk begrepen . 

418. Schoenwerk van weefsels, vilt, zelf 
ka nten, imitatieleder (wasdoek), pegamoid en 
dergelijke of van andere textielmaterialen : 

L schoenen van zeildoek of soortgel ijke 
grnve weefsels van natuurlij ke plantaardige 
vezelstoffen, ongebleekt, gebleekt of geverfd, 
niet voorz ien van caoutchouczolen of zolen van 
chroomleder, noch voorzien van hakken hoo
ger dan 21/2 centimeter, de d ikte der zool n iet 
inbegrepen. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 12 % 
IL a,nder: 
a. schoenen van weefsels als vermeld onder 

I , met caoutchouczolen, niet voorz ien van hak
ken of voorzien van lage hakken (z.g. gym
nastiekschoenen). 

Maatstaf: waarde - R echten: 12 % 
b. over ige. 

Maatstaf: waarde·_ Rechten: 20 % 

B ij z o n d e r e be p a I i n g . 
Schoenwerk als in het hoofd van den post 

omschreven, waarvan het bovenstuk aan den 
buitenkant met leder is samengesteld , wordt 
van den post u itgezonderd en overeenkomstig 
den vol gen den post belast. 

419 . Schoenwerk van leder of pelswerk, on
geacht de samenstel! ing der zo len, n.a .g . 

' Maatstaf: waa rde - Rechten: 20 % 
420. Schoenwerk van cao utcho uc, ook in

dien met weefsels gevoerd, n.a.g. 
Maatstaf : waarde - Rechten : 20 % 

421. Houten schoenwerk (kl ompen , houten 
sloffen enz.), zoom ede schoen werk van stroo, 
alfa en andere plantaardige v lech tstoffen; 
ook i nd ien met zolen van andere mater ialen, 
bij v. caou tchouc: 

I. in verbinding met fabr ikaten, ondenvor
pen aan een rech t van 20 pct. der waarde; 
zoom ede houten schoen werk, hetwelk is gelakt 

of van vers ieringen of orna1nenten is voo1·z ie 11. 
Maatstaf: waarde - Rechten : 20 % 

II. a nder. 
Maatstaf: waarde - Rechten: 12 % 

422. Schoenwerk, u itslu itend of zoo goed 
a ls u itsluitend vervaardigd van asbest zoo
mede duikerschoenen en ander schoe,;werk 
waa rvan de onderzijde bestaat u it of bekleecl 
is met eene niet ondei·broken pi aat van m e
ta al: 

I. schoenwer k, u itslui tend of zoo goed al s 
uitsluitend van asbest, zoomede du ikerschoe
nen. Maatstaf : waarde - Rechten: 6 % 

II. overige artikelen. 
Maatstaf: waarde - Rech ten: 12 o/c 

H OOFDSTUK 55. 
Hoeden en petten . 

423. Hoeden van a ll e soorten: 
I. bam boehoeden, stij ve niet voorzien van 

een overtrek, wel ke door veldarbe iders bij h un 
arbeid p legen te wo rden gedragen . 

Maatstaf : waarde - Rech ten : 12 % 
II. andere. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 20 % 
424. Hoedvormen (artikelen tot het samen

stellen van hoeden, als hoedebollen, cloches, 
karkassen, plateaux en dergelijke) , ook ran
den voor hoeden, zoomede n .a.g . vlech tsels 
voor de vervaardiging van hoeden: 

I. v il ten hoedenstumpen. 
Maatstaf: waarde - R ech ten : 12 % 

I L overige tot den post behoorende a r t i ke-
i en. Maatstaf : waarde - Rechten: 20 % 

B ij z o n d e r e b e p a I i n g. 

Onder hoedenstumpen, als bedoeld onder I 
van den post, te ve rstaan vi l t, waaraan in 
het ruwe de hoedvorm is gegeven, ma.ar dat, 
om als hoed te kunnen worden gebezigd , een 
verdere fabriekmatige bewerking moet onder
gaan. 

425. Petten, mu tsen , baretten (andere dan 
gebrei de of gehaakte) , met inbegrip van ,rni 
formmutsen en -petten, helmen en dergelij ke 
hoofddeksels, kappen voor motorrijders en 
vliegeniers, d uik- en badkap pen en -mutsen, 
tennisk leppen, tennishaarnetten, hoofdbanden 
en dergelij ke artike len : 

I . duikerhelme n en brandweerh elmen. 
Maatstaf : waarde - Rechten: 6 % 

II. overige tot den post behoorende artike-
len. Maatstaf: waarde - Rechten : 20 % 

HOOFDSTUK 56. 
PaPapl·uies, pa1'asols en wandelstokken. 

426 . Paraplu ies , parasols (ook zoogenaam
de tu inparasols), ombrelles, en- (tout)-cas, als
mede parapluiewandelstokken : 

L parapl uies en parasols, a ndere dan t ui n
parasols, alsmede ombrelles en en-(tout )-cas; 
een en ander voor zoover slechts voorzien van 
eenvoudigen bamboestok en van een pap ieren 
overtrek, we lke niet door besch il deren of met 
figuren , ornamenten, randen enz . is versierd . 

Maatstaf: waarde - R echten: 12 % 
IL over ige tot den post behoorende artike-

len. Maatstaf : waarde - Rech ten: 20 % 
427. Wandelstokken, bergstokken, karwat-

sen, rijzweepen en wapenstokken; van hou t , 
bamboe·, riet, leder, caoutchouc of andere ma-
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te rialen; ook wa nde lstokken met daarin ge
borgen hengel, degen, meetwerktuig of der
gel ij ke a rtikelen en stokken, voorzien van 
samenvouwbare zitinrichting. 

Maatstaf: waarde - R echten : 20 % 
428 . Zweepen en zweepstokken . 

Maatstaf: waarde - R echten: 20 % 

HOOFDSTUK 57. 
Opge11iaakte sie1·vee1·en en w e1·ken van veeren ~· 

kttnstbl oemen en andere 1nodewaren; 
handwaaiel'S. 

429. Sierveeren, met inbegrip van vogel
h ui den en dealen daarvan, zooals borsten, 
kelen , koppen, vleugels enz. , enkel ontkleurd , 
geblee kt of geverfd dan wel verder bereid of 
opgemaakt ter versiering of tot modewaar; 
zoomede sunogaten en imitaties, vervaardigd 
van andere vogel vee ren of van textielstoffen; 
ook natuurlijk en kunstmatig veerenbont in 
banen, stukken , strooken , enz. bijv . voor ga r
nee rdoelei nden . 

Maatstaf: waarde - R echten : 20 % 
430. Vogels, opgezet dan wel op andere 

wijze geprepareerd om te di enen a ls tooi, s ie r
voo rwe rpen of voor verzamelingen. 

Maatstaf: waarde - R echten: 20 % 
431. Geconfectionneerde artikelen van vee

ren of ,·ee renbont {natuurlijk of kunstmatig) , 
a ls mantels, kragen , boa's en dergelijke ar
t ikelen, zoomede n.a.g. met veeren vers ierde 
a,ti kelen . 

Maatstaf: waarde - R echten: 20 % 
432. Kunstbloemen, -geblade rte en -vruch

te n en dergelijke naboots ingen van planten
voortbrengsels; nabootsingen van vl inders en 
andere insecten; zoomede soortgel ijke fantasie
artikel en; een en ander geheel of gedeel tel ijk 
\'Brvaardigd van vezelstoffen of imitaties daar
van of van andere materialen, de laatste voor 
zoove r niet elders genoemd; de met voormelde 
kunstbloemen en andere nabootsingen samen
gestelde bouquetten, takken, tuilen , kransen, 
planten, manden, potte n enz. onder dezen post 
begrepen. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 20 % 
433 . Artikelen ter vervaardiging of samen

steil ing van de onde r den voorgaanden post 
bedoelde kunstbloemen en a ndere nabootsin
gen, zooals bladeren, kelken , bloembladeren, 
m eeldraden, stampers, zaadhuizen, bloem
drnad, buisjes van weefsels of caoutchouc voo,· 
de vervaardiging van stengels, enz. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 20 % 
434. Haar van menschen, zoomede haarnet

jes, haarkapjes, crêpé's, bloemen, versi eringen, 
chignons, pruiken , krullen , vlechten , garn itu
ren, snuisterijen (colifichets) en andere a rti 
kelen, vervaardigd uit of met menschenhaar, 
of imitaties van dergelijk haar; snor- en 
baardbinders, gelaatbindse ls (kin-, oog- en 
voorhoofdbanden en dergelijke) en andere 
n.a.g. schoonheidshulpmiddelen , waaronde r a ls 
zoodanig aan te merken n.a.g. massageartike
len, onder dezen post begrepen . 

Maatstaf: waarde - R echten: 20 % 
B ij zo n cl e 1· e b e p a I i n g. 

Haar van menschen, waarvan de lengte 
minder is dan 10 centimeter, wordt van den 

post uitgezondei·d en voor de toepass ing van 
het tar ief geacht onder post 25 te vallen. 

435. H andwaa ie rs, v. a.s. 
Maatstaf: waarde - Rechten: 20 % 

AFDEELING X III. - ) Verken van s teen 
eu Yan andere minerale materialen ; aarde

werk ; glas en glaswerk. 

HOOFDSTUK 58. 

W erken van steen en van andere mine,·ale 
7n citerialen. 

A I g e m e e n e b e p a I i n g e n. 
1. Werken van steen, samengeste ld uit ver

schi llend getarifeerde steensoorten (bijv. graf
zerken bestaande uit een samenstelling van 
porphier of hardsteen e n ma1·mer), worden 
overeenkomstig de het hoogst getarifeerde 
stee nsoort belast. 

2. Voor zoover niet ten aanzien daarvan 
eene afzonderlijke regeling is getroffen, wor
den : 

a. pla ten en andere artikelen van kunst
marmer (nabootsingen van nun1ne r, vervaar
digd van marmerstof, g ips, kalk, krijt, mag
nesia of cement met lijm , hars, terpentijn en 
kleurstoffen en dergelijke, zoomede marmer
achtig beschilderde andere steensoorten dan 
m a rmer), belast als de ge lijksoort ige artikelen 
van 1narmer · 

b. p lastis~he artikele n uit zwavel (ook 
spencemetaal), kiezelgoermassa , krijtmassa of 
talk, belast als fabrikaten van gips; 

c. van zand, kalk, magnesiumcement of 
a ndere minerale zelfstandigheden vervaardig
de kunstmatige steenen en steenwaren niet 
onder a vallende, zooals ka lkza ndsteen , belast 
a ls de gel ijksoortige artikelen van cement. 

436. Albast, marmer, serpentijn , porphier, 
graniet, hardsteen, zandsteen, leisteen, lava e n 
andere n.a.g. natuursteen, in blokken of pla
ten: 

I. door snijden (zagen) , behakken of be
houwen gladde vlakken vertoonende, doch niet 
geslepen (geschaafd) , gepolijst of op a ndere 
wijze opgemaakt of bewerkt: 

a. a l bast, marmer en serpentijn. 
Maatstaf: waarde - Rechten: 12 % 

b. andere steensoorten. 
Maatstaf: waarde - Rechten: 6 % 

II. geslepen (geschaafd), gepo lijst, met 
ema ill e overtrokken of beschilderd: 

a. a l bast, marmer en serpentijn. 
Maatstaf: waarde - Rechten: 20 % 

b. andere steensoorten. 
Maatstaf: waarde - Rechten: 12 % 

437. Steenhouwe rswerk en a ndern werken 
van steen, n.a.g.: 

I. van albast, marmer of serpentij n. 
Maatstaf: waarde - R echten: 20 % 

II. van andere steensoorten : 
a. versie rd of geornamenteerd (gebee ld

houwd enz .), ged rnaid of van inscripties voor
zien, dan wel geheel of gedeeltelijk geslepen, 
gepo lij st, met emaille overtrokken, verguld, 
verz il verd , gebronsd of beschilderd. 

Maatsta f: waarde - Rechten: 20 % 
b. andere, hieronde r begrepen bekapte of 

op ande re wijze bewerkte vuurslagsteenen. 
M aatstaf: waarde - R echten: 12 % 
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B ij z o n d e r e b e p a l i n g. 
Deze post omvat ook n.a.g. steenhouwers

we l'k en andel'e n.a .g. werken van steen in 
vel'binding met hout of onedele metalen. Voor 
zoover niet vel'sierend werkend, blijft het 
hout- of metaalwerk bij de toepassing van den 
post buiten beschouwing; indien het versie
l'end werkt, wordt het geacht aan de betrek
kei ijke artikelen het karakter van gebeeld
houwde werken van steen te geven. 

438. Straatsteenen van natuursteen. 
Maatstaf: waarde - Rechten: 6 % 

439. Graniettegels voor bevloeringen, enkel 
behakt of behouwen. 

M aatstaf : waarde - Rechten: 6 % 
440. Dakle ien (dakbedekkingsplaten van 

le isteen). 
Maatstaf: waarde - Rechten: 6 % 

441. Mozaïeksteenen ( kubussen e.d . voor de 
Ye rvaard iging van mozaïekvloeren en mozaïek
tegels van natuur- en kunststeen; natuur- of 
kunststeentjes, geplakt op papier voor de 
vervaardiging van vloernn hieronder begre
pen). Maatstaf: waarde - R echten: 20 % 

442. Molensteenen en dergelijke maalstee
nen, met inbegr ip van defibreursteenen; zoo
we l van natuursteen als van andere samen
ste il ing; ook gemonteerd. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 6 % 
443. Slijp- en wetsteenen en -sch ijven, na

tuu rlijke en kunstmatige, n.a.g.; stiften van 
amaril, carborundum of dergelijke producten; 
polijststeenen (niet samengesteld met was, 
stearine, vetten of dergel ijke), zoomede toets
steenen, ook kunstmatige; een en ander al 
clan niet in verbinding met hout of onedele 
metalen en met inbegrip van slijpschijven ; 
sl ijpvijlen en a nder dergelijk sl ijpgereeclschap, 
bestaande uit hout met opgeplakte slijpmid
delen (amarilpoecler, zand , glas, schuurlinnen 
e nz.): 

I. in étui of foudraal, kennelijk voor an
clern dan industrieele of lanclbouwcloeleinden, 
b ijv. het aanzetten van scheel'messen, bestemd. 

Maatstaf: waarde - R ech ten : 12 % 
II. overige artike len. 

Maatstaf: waarde - R ech ten : 6 % 
444" Lithografische steenen, gezaagd of ge

vormd, al of niet geslepen of gepolijst; ook 
indien van schrift, teekeningen of dergelijke 
voorzien. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 6 % 
445. Schrijf- en teekenleien: 
I. niet omlijst of omvat, zoomede school

leien in houten raam. 
Maatstaf: waarde - R echten: 12 % 

II. andere, zooa ls booclschapl eie n enz. 
Maatstaf: waarde - R echten: 20 % 

446. Biljartleiplaten, bij den invoer voor
zien van doppen of stoppen tot aaneenhech
ting der verschillende platen. 

Maatstaf: waarde - Rechten : 20 % 
447. Minerale poets-, schuur-, slijp- of po

lijstmiddelen (amaril puimsteen, pol ijst- of 
poetskalk, tripel , zand, schuursteenpoeder enz., 
ook glaspoeder), verpakt of in tabletvorm, 
zoomede voor anclern doeleinden dienend zand . 
in doosjes of op andere derge lijke wijze ver
pakt. M aatstaf: waarde - Rechten: 12 % 

L. & S. l!l33. 

B ij zo 11 cl e re b e p a I i n g. 
Poets-, schuul'-, slij p- of pol ijstm iddelen van 

minerale zelfstandigheden in samenstelling 
met ·was, ceresine, vaseline, vet, olie, stear ine, 
palmitine, zeep en dergelij ke producten, be
hooren niet tot den post. Evenmin andere aan 
de omschrijving van den post beantwoordende 
artikelen, welke voor toi letdoeleinden dienen. 

448. Slakken, tot straat- of bouwsteenen 
gevo,·md (scoriabricks, e. d.) . 

Maatstaf : waarde - R echten : 6 % 
449. Mica (glimmer) , bewerkt en micaniet 

(dunne plaatjes mica, tot bladen of platen 
gevormd) en n.a.g. fabrikaten van mica en 
micaniet: 

I. mica en mica niet in bla den of platen, 
niet geverfd of versierd, zoomede micaniet in 
buisvorm en mica in poedervorm; doorzichtig 
mica in bladen of platen van regelmatigen 
vorm, zoornede "verpakt" micapoeder hier
onder niet begrepen. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 6 % 
II. n.a.g. afgewerkte fabrikaten van mica 

en micaniet ter isoleering d ienende. 
Maatstaf: waarde - Rechten: 6 % 

III. versieringsartikelen en galanteriewaren 
van mica en micaniet, hieronder begrepen alle 
versierde artikelen van mica en micaniet. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 20 % 
IV. overige tot den post behoorende artike-

len . Maatstaf: waarde - Rechten: 12 % 
450. Platen, steene n, tegels en andere voor

werpen van asfalt of van harscement of soort
gelijke met asfalt of andere bitumine uze stof
fen samengeste lde materialen (a l dan niet 
met andere materialen, als grind, zand of tex
t ielafval vermengd), n. a.g. 

Maatstaf: waarde - R echten: 6 % 
451. Warmte- en koude-isoleerende fabri

katen van kiezelgoer, slakken en de rgelijke, 
a l dan niet vermengd met andere materialen; 
in poeder of massa, dan wel tot steenen, pla
ten, buizen enz. gevo1mcl; ook met inlagen 
van d raad of draadvlechtwerk van onedele 
metal e n. 

Maatstaf: waarde - Rechten : 6 % 
452. Fabrikaten van gips (gipsgietsels), al 

dan niet in samenstelling met andere zei f
standigheden a ls zwavel, krijt en lijm; ook 
met een kern van andere stoffen d a n g ips e n 
met inl agen van onedele metalen, dan wel van 
riet of andere gewone materialen, n.a.g.: 

I . gipsvormen voor industrieele doeleinden, 
zoomecle maquettes van bouwwerken, mom1-
menten en dergelijke. 

Maatstaf: waarde - Rech ten: 6 o/o 
II. an cleré artike len: 
a. niet gekleurd of op andere wijze opge

maakt. M aatsta f: waarde -- R ech ten : 12 % 
b. gekleurd, gevernist, verguld, verzilverd, 

gebronsd, beschilderd, gelakt, gegla nsd (met 
stearine, was of de rgelijke doortrokken) of op 
nog a ndere wijze opgemaakt. 

Maatstaf: waarde - R echten: 20 % 
453. Bil jartkrijt. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 20 % 
454 . Fabrikaten van cement, ook vermengd 

met zand, asch , slakken, gemalen minerale 
ze lfstandigheden en dergelijke, met inbegrip 
van fabrikaten van gewapend beton, n.a .g.: 

61 
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I. caissons (zinkkisten) , schachtbeschoeîin
gen, meerpalen, masten voor electrische lei
dingen, rioolbuizen en soortgelijke voorwer
pen, zoomede fabrikaten voor isolatiedoelein
den. Maatstaf: waarde - Rechten: 6 % 

II. bouwsteenen, dakpannen en tegels en 
platen ter bevloering of bestrating, eenkleu
r ig, niet met verf bestreken of op andere wijze 
versierd of geornamenteerd; met uitzondering 
van geprofileerde bouwsteenen. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 6 % 
III. overige tot den post behoorende ar

tikelen: 
a. meerkleurig of in verbinding met fabri 

katen, onderworpen aan een recht van 20 pct. 
der waarde. 

Maatstaf: waarde - R echten: 20 % 
b. andere. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 12 % 
B ij z o n d e r e b e p a l i n g e n. 

1. Bij de onderscheiding van cementwaren 
in een- of meerkleurige wordt ten aanzien van 
tegels, dakpannen, bekleedingsplaten en der
gelijke fabrikaten a lleen op het voorkomen 
van den bovenkant gelet; verder worden holle 
voorwerpen, welke èn aan den buitenkant èn 
aan den binnenkant effen kl eur vertoonen, 
niet als m eerkleurig aangemerkt, ook al is de 
kl eur van de buitenzijde versch illend van die 
van de binnenzijde ; voorts wordt bij vaatwerk 
niet met den onderkant van den bodem der 
voorwerpen rekening gehouden. · 

2. Fabrikaten van cement, welke met steen
splinters, scherven van aardewerk en derge
lijke zijn versierd (zooals terrazzote[els) en 
cementwaren, die van mozaïekwerk z1Jn voor
zien , worden voor de toepassing van den post 
als meerkleurig aangemerkt. 

455. Fabrikaten van asbest: 
I. als pakking- of isolatiemateriaal gebe

zigde weefsels , vlechtsel s, bordpapier en an
dere fabrikaten van asbest; pakking- en 
isolatiematerialen vervaardigd van asbest, 
caoutchouc, zwavel , magnesia, grafiet, hars en 
andere zelfstandigheden, als vulcoasbest, klin
geriet, ambroïne enz. ; een en ander ook in 
verbind ing met andere vezelstoffen of onedele 
meta len; voorts asbeststij fsel (asbestvezels met 
kleefstoffen) en al of niet in verbind ing met 
andere fabrikaten uit asbest vervaardigde 
n.a.g. voorwerpen ' voor pakking- , isoleering
of beschermingsdoeleinden. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 6 % 
II. · voering voor remtrommels of -wielen 

( rem band) van asbest in vereeniging met a n
dere producten en zelfstandigheden ( koper
draad, asfaltachtige stoffen, caoutchouc, enz.}, 
ook in afgepaste stukken, n .a.g. en n .a .g. 
andere waren van asbest. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 12 % 

456. Platen, leien, nokstukken, vorsten en 
andere dergel ijke artikelen voor constmctieve 
doeleinden, van asbestcement (fibrocement, 
eterniet), a lsmede n.a .g. soortgelijke fabrika
ten: 

I. niet opgemaakt of vers ierd . 
Maatstaf: waarde - Rechten: 6 % 

II. geverfd, gevern ist, van dessins voorzien. 
Maatstaf: waarde - R echten: 12 % 

457. Asbestcementbuizen voor de geleiding 
van dampen, gassen of vloeistoffen. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 6 % 
458. Borst- en standbeelden ; beelden, dier

fi guren; beeld- en diergroepen; beeldzuilen ; 
reliëfs ; plaquetten; coupes; vazen; urnen; 
bloemba kken en andere bloemhouders; lijs
ten; l ampe kappen en -schalen; luchters; ver
lich ti ngsornamenten ; tafel versieringen en eta
gèrevoorwerpen ; aschbakjes en n.a.g. andere 
rookersartikelen; poederdoozen en andere toi
lettafel artikelen; parfumbranders; pressepa
p iers, boekensteuners, inktpotten en inktstel
len en andere schrijftafel artikelen; mozaïe k
werk en a ll e niet reeds geno emde versierings
voorwerpen en galanteriewaren; ook aquari 
um vers ieringen en soortgelijke fonteinversie 
ringen ; zoomede bouwsieraden en artikelen 
ter decoratie van wanden en plafonds (balus
ters, consoles, lijstwerk, kapiteelen, rosetten , 
enz.) ; een en ander van natuur- of kunst
steen, gips, cement of andere minerale voort
brengselen, waarvan de fabrikaten onder dit 
hoofdstuk zijn ingedeeld , a l dan niet in sa
menstelli ng met andere m aterialen, n.a.g. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 20 % 

HOOFDSTUK 59. 

Aardewei·k. 

A I g e m e e n e b e p a I i n g e n. 

1. Van dit hoofdstuk zijn uitgezonderd 
knoopen voor confectiedoele inden, alsmede 
electriciteitsbenoodigdheden van porselein, 
steengoed, faience of van ander aardewerk. 
Onder aardewerk worden voor de toepassing 
van het tar ief ook verstaan gebakken artike
len van steatiet (speksteenpoeder). 

2. Met inachtneming van het bepaalde on
der 1, wordt in dit hoofdstuk onder aardewerk 
verstaan a lle ceramische producten, met uit
zondering van porselein. Als porselein wordt 
aangemerkt a ll e voortbrengselen der aarde
werkindustr ie, welke op dunne plekken en 
aan de kanten van de breuk doorschijnend zijn 
en waarvan tevens de breuk een verglaasd, 
schelpachtig aanzien vertoont en niet aan de 
tong kleeft. 

3. Bij de tarifeering van tegels en platen 
ter bevloering, bestrating of wandbekleeding 
en van meubeltegels wordt enkel op het voor
komen van den bovenkant gelet. Tegels en 
platen ter bevloering of bestrating, die bui ten 
de natuurlijke kleur van gebakken klei slechts 
één andere kleur vertoonen of die uit vel'
schi llende soorten klei zijn samengesteld, zon
der daardoor nochtans van dessins te zijn voor
zien , worden niet a ls meerkl eurig aangemerkt. 

4. Bij de tariefstoepass ing ten aanzien va n 
de onder dit hoofdstuk va llende artikelen blij 
ven fabrieksmerken en aanwijzingen betref
fende inhoudscapaciteit, die niet versierend 
werken, buiten beschouwing. 

5. Overigens wordt bij de onderscheiding
der goederensoorten in witte of gekleurde , 
rekening gehouden met elke op de witte voor
werpen aangebrachte kl eur, onverschillig het 
met het aanbrengen daarvan beoogde doel. 
Zoo worden witte aarden of porseleinen vool'
werpen, waarop door middel van r anden, be
drukken, beschilderen, enz. versieringen, wa 
pens of emblemen in kleuren zijn aangebracht. 
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voor de tariefstoepassing tot de gekleurde 
aarden of porseleinen voorwerpen gerekend. 

6. Door middel van "lustre" versierde of 
van een metaalovertrek voorziene fabr ikaten 
van aardewerk of porselein worden voor de 
rechtenheffing tot de het hoogst belaste ar
tikelen dezer goederensoorten gerekend. Even
eens aarden en porseleinen voorw.erpen, waar
op door middel van het glazuur siereffecten 
zijn teweeggebracht, zooals o. a. bij het zoo
genaamde "craquelé" worden aangetroffen. 

459. Aarden metselsteenen (geen vuur
vaste en geen geornamenteerde), al of niet 
gebakken; straat- en metselklinkers hieronder 
begrepen: 

I. niet verglaasd, geëmailleerd, met verf 
bestreken, noch geprof ileerd. 

Maatstaf : waarde - Rechten: 6 % 
IL andere. 

460 . 
ken: 

I. 

II. 

Maa tstaf: waarde Rechten : 12 % 
Aarden dakpa nnen, al of niet gebak-

niet verglaasd of geëmai llee rd. 
Maatsta f : waarde - Rechten: 6 % 

a ndere. 
Maatstaf: waarde - Rechten: 12 % 

4.61. Tegels en platen van aardewerk ter 
bevloering of bestrating, zoomede aai:den en 
porseleinen blokken voor verkeersaanw1J z111gen 
in wegen: 

I . eenkleurig: 
a. niet verg! aasd, geëmailleerd, versierd of 

geornamenteerd. 
Maatstaf: waarde - Rechten: 6 % 

b. andere. 
Maatstaf: waarde - R echte n: 12 % 

II. meerk leurig. 
Maatstaf: waarde - Rechten: 20 % 

462. \Vandtegels en wandplaten en m eu
beltege ls van aardewerk of porselein: 

I. wit, niet van rel iefversier ingen of soort
ge lij ke ornamenten voorzien. 

Maatstaf: waarde Rechten: 12 % 
II. andere. 

Maatstaf: waarde Rechten: 20 % 
463. Buize n en bijbehoorende hulpstukken 

voor de geleiding van dampen, gassen of 
vloeistoffen of het afvoeren van stoffen; van 
aardewerk of porselein, ook verglaasd of ge
emailleerd. 

M aatstaf : waarde - Rechten: 10 % 
464. Vuurvaste steenen , v.a .s. (chamotte

steenen · Dinassteenen en andere kwartsstee-
11 en; bauxiet-, magnesiet-, dolomiet-, chro
mietsteenen, enz.; carborundumsteenen; gra
f ietsteenen ; kool stofsteenen voor vuurvaste 
ovenbekleeding); vuurvaste vormstukken (ar
t ikelen van vuurvaste aarde of andere vuur
vaste materialen voor het bekleeden van 
ovens en dergelijke in anderen dan bri ket-

. vorm)• grafiettegels ; zuurvaste klinkers, te
ge ls e~ platen voor de industrie. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 6 % 
465. Smeltkroezen; gasretorten; moffels, 

cassetten en doozen voor meta Il urgische, cera
mische en andere fabrieksprocessen; zuurvast 
vaatwerk (bombonnes en dergelijke) voor de 
industrie; gietvormen; koelslan!l"e~; roerspa
nen; ventielen; kranen; R~sch1gr111gen; ko
gels voor koge lmolens; ma1 ll ons voo r weef-

lissen; zoomede andere dergelijke artikelen 
voor industrieel gebruik, ven·aardigd van 
aarde, klei, mag nesi acement, grafiet, kool of 
andere mineraJe 1naterialen, of van carborun
dum; cupels en Segerkegels onder dezen post 
te bes-rijpen. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 6 % 
466. Laboratoriumartikel en van aardewerk 

of porselein, zooals porseleinen indampscha
len , smeltkroesjes en vijze ls. 

Maatstaf: waarde - Rechten : 10 % 
467. Kommen van aardewerk voor het op

vangen van l atex, zoogenaamde n,bbercups, 
mits zoodanig van aard, dat er, naar het 
oordeel der ambtenaren, geen reden bestaat 
0111 aan te nemen, dat die kommen voor an
dere doeleinden zullen worden gebezigd . 

Maatstaf: waarde - R echten: 6 % 
468. Schuursteenen (poetssteenen) uit ge

brnnde aarde of klei. 
Maatstaf: waarde - R echten: 12 % 

469. " 7aschbakken (zg. vaste waschtafe ls), 
waterleidingsfonte inen en bijbehoorende on
derstellen , voetstukken, consoles of dergelijke _; 
h angwandfonteinen , badkuipen, zitbaden, bi 
dets, bidetbakken, kamerclosets, closetpotten, 
privaattrechters, urinoirs, gootsteen en; water
reservoirs voor closetinrichtingen , urinoirs of 
gootsteenen; toiletemmers en dergelijke sani
ta ire artikelen, zoomede toilettafels, spiegel
lijsten, wasch. en nachttafelgarnituren en dee
len van dergelij ke garn ituren en soortgelijke 
a rtikelen· een en ander van aardewerk of 
porselein.' 

Maatstaf: waarde - Rechten: 20 %. 
470 . Drinkwaterf ilters (waaronde ,· ook lek

steenen) van aardewerk, porselein, k iezelgoer, 
kalkzandsteen , puimsteen, cement, of andere 
minerale materialen, en de daartoe behooren
de bougies; zoomede n.a.g. aarden vaatwerk 
tot berging van water of tot verpakking die
nende en beuge lfl eschsluitingen met aarden 
of porseleinen stop. 

:Maatstaf : waarde - Rechten: 12 % 
471. Kunsttanden van porselein , émaille of 

soortgelij ke mater ialen; zoomede daarmede 
samengestelde ku nstgebitten. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 20 % 
472 . Bouwsiernden en artikelen ter decorn

tie van wanden en plafonds (ba lusters, conso
les, lijstwerk, kapiteelen , rosetten enz.) van 
aardewerk of porsele in; geornamenteerde met
selsteenen (metselsteenen voorz ien van arabes
ken, rosetten, enz.), zoomede verglaasde of 
geëmailleerde aarden of porsele inen lucht
roosters voor bouwwerke n hieronder begrepen . 

Maatstaf: waarde - Rechten: 20 % 
473. Bloempotten, -bakken, -hangers en 

-vazen jardinières bloemenbowls, drijfschalen 
en andere bloem-' en planthouders, met inbe
grip van de daartoe behoorende voetstuk ken, 
a lsmede van cachepots en dergelij ke daarbij 
behoorende artikele n, van aardewerk of por
selein, ook in verb inding met andere fabr ika
ten: 

r. 
klei , 

II. 
Jen . 

bloempotten van gewone pottenbakkers
natuurkleurig, onverglaasd. 

Maatstaf: waarde - R echten: 12 % 
overige tot den post behoorende artike

Maatstaf: waarde - R echten : 20 % 
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474. Kunstpaarlen, kunstbloemen, kransen 
en soortgelij ke p roducten ; toi lettafel artikelen; 
odeu dl acons en -verstuivers; parfumbranders 
en reukvaten ; aschbakj es, tabakspotten, roo k
stell en en andere n .a.g. rookersar t ikelen; zoo
mede her inner ings- en souvenira rtikel en, zoo
a ls jubileumborden en dergelijke, van aarde
werk of po rsele in, a l da n niet in verb ind ing 
met andere fab ri katen; aa rden of porsele inen 
voge lkooi- of volièretoebehooren. 

Maatstaf : waarde - R echten: 20 % 
475. Borst- en standbeelden; beelden; di er

fig uren ; beeld- en diergroepen ; poppetjes en 
beeldjes; coupes; sier vazen, -urnen en -pull en 
en de rgelij k s iervaatwerk, ook indien tevens 
tot berging dienende; tegelsch ilderijen; wand
borden ; sierlam pen en -luchters en voetstuk
ken daarvoor; geornamenteerde of vers ierde 
lamphouders en lampekappen; spaarpotten; 
1 ithoph a niën ; inktpotten en inktstellen ; snu is
terij en en a ll e niet reeds genoemde vers ie
rings-, meubi lee rings-, étagère- en schrijftafel
artikelen en galanteriewaren van aardewerk 
of porselein, ook in verbind ing met andere fa
brikaten. 

Maatstaf : waarde - Rechten: 20 % 
476. Eet- en d r inkserviezen, anders dan wit, 

dan wel van rel iëfvers ieringen of dergelijke 
o rnamenten of van gefestonneerde of a jour 
randen voorz ien, alsmede deelen van derge
lij ke serviezen ; tête à tête's, mocca-, thee- , 
ontbij t-, eier-, fr u it-, 1 ikeur- , whisky-, bitter-, 
gebak-, bonbon- en paste istell en en dergelijke 
stell en en garni tu ren en deel en daarvan; ge
bak- en bonbonschalen en -doozen en soortge
lijke artikelen voor het aanbieden of opdis
schen van versnaper ingen; koek-, beschu it- en 
sardi nedoozen; pasteischalen en -potjes ; fru it
testen, hors d'oeuvreschalen, asperge- en visch
schotels; bierkruiken en -pullen; gedecoreer
de melkkannen en drinkbekers; flesschenbak
jes, glazenbakjes en -deksels; presenteerbla
den, servetvaasjes, houders voor menu's en 
tandenstokers; zoomede all e andere artikelen 
van voormelden aard een en ander van aarde
werk of porsele in; 0;1der dezen post te begrij 
pen a ll e eet-, drink-, dien- en tafelgerei van 
aardewer k of porselein met een bekleeding 
of omvatting van metaal, hout, vlechtwer k of 
dergelij ke of voorzien van montuur, houder, 
hengsel , voetstuk of standaard van metaal , of 
verpakt in étui. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 20 % 
477. P orsele in, ook in verb ind ing met an

dere fabrikaten, n.a.g.: 
I. wit, niet in verbinding met fabrikaten. 

onderworpen aan een recht van 20 pct. der 
waarde, noch geornamenteerd, bij v, van re
l iëfve~sieringen of soortgelij ke ornamenten 
voorz ien. 

Maatstaf : waarde Rech ten: 12 % 
II. ander. 

Maatstaf: waarde Rechten: 20 % 
478. Aardewerk, ook in verb inding met an

dere fabr ikaten, n.a.g. : 
I. niet geornamenteerd of gedecoreerd of 

voorzien van opschriften, wapens, emblemen 
o[ dergelij ke, noch in verb ind ing met fabri
ka ten onderworpen aan een recht van 20 pct. 
der waarde. 

Maatstaf : waa rde - Rechten: 12 % 

II. ander. 
Maatstaf : waarde - Rech ten: 20 % 

HOOFDSTU K 60. 
Gl as en glaswerk . 

A l gemee n e bepa l ingea 
1. Van d it hoofdstuk zijn uitgezonderd : 
a. li ch tgevoelige fotograf ische platen ; 
b . glazen ki;,oopen voor confectiedoele inden ; 
c. br ill e- en andere oogglazen, geslepen en 

gepolijst, en alle optische glazen voor instru
menten; 

d. electriciteitsartikelen, zooals: g loe il am
pen, iso1atot·en, accumu latorbakken en beke rs 
voor galvanische elementen. 

2. Mycalex en soortgel ij ke producten van 
glas met mica of andere zelfstandigheden en 
artikelen daarvan worden voor de toepassing 
van het tarief met glas en glaswerk gelij kge
steld. Mede worden als artikelen van glas ge
tar ifeerd artikelen van kr istal of kwartsglas 
(het door smelten van zui ve re kwarts (berg
kristal) verkregen glasachtig product). 

3. Als ongekleurd g las (p laatglas, holglas , 
massiefglas) wordt voo r de ta ri efstoepassing 
n iet alleen aangemerkt het inderdaad kleur
looze glas, doch ook het natuurk leurige glas , 
d .i. het glas, waarvan de kleur u itslu itend 
het gevolg is van de onzuiverheid van het 
voor de bereiding daarvan gebez igde mate
riaal. 

4. Onder gekleurd glas wordt, behalve het 
door toevoeging van kleurstoffen aan de glas
massa gekleurde glas, verstaan het g las, dat 
met een dunne laag gekleurd glas overtrok
ken, zoogenaamd "gepletteerd" is, zoomede 
gelakt en gevernist g las en het wi tte, ondoor
zicht ige gemeenl ijk a ls melkglas aangeduide 
glas en het hiermede overtrokken glas. E en 
en ander behoudens het bepaal de h ierna. 

5. Met gemat glas wordt bedoeld, het door 
een scheikundig of mechanisch proces, bijv. 
etsen, slijpen of zandblazen, of door het be
dekken met cement of dergelijke ondoorzichtig 
gemaakte glas terwij l onder gepolijst glas 
wordt begrepen' het glas , dat door slij pen , po
l ijsten en dergel ij ke bewerkingen van oneffen
heden en onzuiverheden is ontdaan en daar
door o.m. een sp iegelende oppervl a kte ver
toont. 

6. Onder glas, voorzien van sierslij psel , 
wordt verstaan glas, waarin met behulp van 
slij psteenen, scherpe stiften of wielt jes fi gu
ren, letters, cijfers, teekeningen, vers ier ingen 
of patronen zijn gegraveerd of geslepen of 
dat door middel van slij pen van facetten is 
voorz ien, het geb iseauteerde plaatglas (pl aat
g las met schuin afges lepen randen ) hie ronder 
begrepen. 

7. Als glas, voorzien van dess i11s, wordt 
aangemerkt glas, aan de oppervlakte waarvan 
door etsen, zandblazen of eenig ander proces 
f iguren, cij fers, letters, teekeningen, versierin
gen, of patronen zijn voortgebracht. Tot 
plaatglas voorz ien van dessins wordt mede 
gerekend het doo r m iddel van walsen voorz ien 
va n inkervingen of dess ins geornamenteerde 
plaatglas, zooals plaatglas met ingeperste 
sterren, bloemen, ruiten, gemoireerd glas, re
gend rn ppelglas, enz.; voorts ij sglas, kathe
draalg las, antie kglas en a lle ander in de 
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architectuur dienend ornamenteel plaatglas, 
voor zoover niet onder een der a ndere om
schrijvingen dezer bepalingen vallende. 

8. J\1:et "verguld" of "verzilverd" glas 
wordt bedoeld al het glas, dat een goud- of 
zilverkleur vertoont, onverschillig door welke 
stof die kl eur is te voorschijn geroepen; ook 
het verfoei iede of op andere wijze van een 
weerkaatsende Jaag voorziene, voor spiegel, 
di enende glas; eveneens wordt als zoodanig 
aangernerkt a l het glas, voorzi e n van fi guren, 
randen, letters, teekeningen, ornamenten, enz. 
in goud of zilver (echt of namaak). Geplati
neerd glas wordt gelijkgesteld met verzilverd 
glas. 

9. Als beschilderd glas wordt besch9uwd al 
het glas, gek leurd of ongekleurd, waarop, 
door middel van glasverf of andere verf, pa 
trnnen, afbeel dingen of versieringen zijn aan
gebracht. Mede wordt da,artoe gerekend glas, 
dat door inbranden van verf is gekleurd. 
Voorts worden voor de rechtenheffing met 
beschilderd glas gelijkgeste ld filigraanglas, 
iriseerend g las, imitaties van steensoorten 
(marmergl as, opaalglas, aventlll' ieng las, enz.) , 
glas met verschillende t inten en geaderd glas; 
verder gJ.as met aangesmolten versieringen en 
soortgelijk luxeglas; terwijl voor de tariefs
toepassing almede a ls " beschilderd" worden 
aangemerkt g lazen voorwerpen, welke uit ver
schillend gekleurde deelen zijn samengesteld 
of welke, blijkens daarop voorkomende naam
teekeningen of initialen, het prnduct zijn der 
kunstglasbl azerij . 

10. lJk'ieekens blijven bij de tarifeering 
van de onder deze groep va ll ende artikelen 
buiten beschouwing. Eveneens capacite itsaan
wijzingen, schaalverdeelingen en gewone fa
brieksmerken, voor zoover niet ver-s ierend wer
kend. 

479. Glasmassa in ruwe stukken of klom
pen; breuk en scherven van glas; n.a.g. glas
gruis of -poeder. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 6 % 
480. Glasstaven en glazen buizen, niet op 

eenige wijze , bijv. door omamenteering, van 
h et gewone effen fabrikaat afwijkende, ook 
gepolijst: 

I. buizen kennelijk bestemd om a ls peilgla
zen te dienen. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 6 % 
II. andere artikelen. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 12 % 
481. Plaatglas (spiegel- en vensterglas en 

ander glas in platen of bladen) , ongeacht de 
wijze van vervaardiging en ongeacht den 
voi·m, n.a.g.: 

1. ongekleurd of gekleurd, ook gemat, ge
polijst, gebogen, geribd (gecanneleerd) en al 
of niet gewapend (om draad of d raadvlecht
werk gegoten, draadglas), doch niet verguld, 
verzil verd, beschilderd of van siers lij psel of 
ciessins voorzien. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 12 % 
II. verguld, verz il verd, beschilderd of van 

sie rslijpsel of dessins voorzien. 
Maatstaf: waarde - Rechten: 20 % 

482. P laatglas, gevat in lood of in eene 
soortgelijke omvatting van ander onedel me
taal ; ook in den vo1·m van vensters, deurpa
neel en en dergelijke; beschilde1·de ramen en 

glasmozaïekramen ; hieronder begrepen alle 
ramen, vensters, deurpaneelen en dergelijke 
samengesteld uit verschillend gekleurd glas of 
uit of met plaatglas, onderworpen aan een 
recht van 20 pct. der waarde. 

Maatstaf: waarde - R echten: 20 % 
483. Spiegels, toilet-, kap-, wand- en zak

spiegels, alsmede reclamespiegels in rand, 
1 ijst of houder gevat. 

Maatstaf: waarde - R echten: 20 % 
484. Glazen dakpannen en niet van dessins 

of ornamenten voorziene glasplaten voor bo
ven] ichten. 

Maatstaf: waarde - R echten: 12 % 
485. Artikelen van plaatglas, ook in ver

bind ing met andere fabrikaten, n.a.g. : 
I. samengesteld uit of met plaatglas, on

derworpen aan een recht van 20 pct. der 
waarde of in verbinding met zoodan ig belaste 
andere fabrikaten . 

Maat.staf: waarde - Rechten: 20 % 
II. ande re. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 12 % 
486. G I azen bou wsteenen, pi a veisteenen en 

-tegels : 
I. niet versierd of geornamenteerd. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 12 % 
II. versierd of geornamenteerd. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 20 % 
487. Glas_mozaïeksteenen (kubussen, stiften 

enz. van g las voor mozaïekwerk). 
Maatstaf: waarde - R echten: 20 % 

488. Lampeglazen, zoomede cylinders, bal
lons, kappen, schalen, kelken, reflectors, licht
schermen en dergelijke artikelen van glas voo1· 
lampen of andere toestellen tot verlichting, 
n.a .g.: 

I. van ongekl eurd doorzichtig glas of melk
glas; a l of niet met geplisseerden of gefeston
neerden rand; niet vergu ld, verzilverd, be
schi lderd, van s iers lijpsel voorzien of op an
dere wijze gedecoreerd, ve rs ierd of geornam en
tee,:d; voorts uitgezonderd artikelen van melk
glas, met gekl eurd g las gepletteerd, en arti 
kelen in fantasievorm . 

Maatstaf: waarde - R echten: 12 % 
II. ande re. 

Maat.staf: waarde - Rechten: 20 % 
489. Lampeglazen, cy linders en bescherm 

g lazen voo r mijnwerkerslampen. 
Maatstaf: waarde - Rechten: 6 % 

490. Glazen reservoirs en voetstukken van 
lampen ook voorzien van fi ttings: 

I. al' of niet gek leurd, doch niet verguld , 
verz ilverd, beschilderd, van sie rslijpse l voor
zien of op andere wijze gedecoreerd, versierd 
of geornamenteerd ; voetstukken voor electri
sche lampen hiernnder niet begrepen. 

Maatstaf: waarde - R echten: 12 % 
II. andere. 

Maatstaf: waarde - R echten: 20 % 
491. Buikflesschen, demijohns en andern 

dergelijke groote flesschen en all e overig tot 
verpakking dienend holglas (wij n- , bier-, mi
neraalwate r-, medicijnflesschen enz.) van ge
woon maaksel; ook indien in mand of voor
zien van omvlechtingen van ijzerdraad, tee
nen, strno of dergelijke, en al of niet met 
mechanische slu iting; inmaakflesschen en 
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-potten; gewone, niet versierde stopflesschen, 
al dan niet gekleu rd ; fl esschen voo,· het ber
gen van chemica! iën, drogerijen, aetherische 
oliën of dergelijke of van monsters ; zoomede 
uitsta lfl esschen; flesschen speciaal ingericht 
voor het drooghouden van sigaren, zooals de 
zoogenaamde Nozonflesschen , ook indien be
stemd om als uitstalflesschen te dienen, niet 
onder dezen post begrepen. 

Maatstaf: waarde - Rechte n: 12 % 
492. Siphons voorzien van drukinrichting, 

siphon-sparklets en dergelijke bijzondere fles
schen van al of niet omvlochten glas, voor 
het schenken en/of bereiden van seltsenvater 
e n a ndere gazeuze dranken. 

Maat.staf: waarde - R ech ten ; 20 % 
493. Fl esschen of fJ acons voor de jacht, de 

1·e is of sportgebruik (jagersflesschen, veld
flesschen enz.), ook indien deze artikelen zijn 
voorzien van foudraal, bekleeding of étui van 
teen, vilt, leder , wasdoek , onedel metaal enz.; 
met inbegrip van bijbehoorende houder, kroes, 
beker, bevestigingskoord , draagriem en der
gelijke ; glazen vaatwerk, v.a.s ., al of niet in 
omhulling, met montuur of dergel ijke en al 
of niet voorz ien van drink- of eetgerei , 
schenk. en/of d raaginrichting , dienende tot 
het koel- of warmhouden van clrnnken of spij 
zen, zooals thermos- of isolafl esschen, -kannen 
en -etensdrngers; alsmede m et voormelde ar
tikelen samengestelde n.a.g. reis-, picknick-, 
kamp- en dergelijke garnitu ren. 

Maat.sta f: waarde - R echten : 20 % 
494. Reageerbu isjes, bekerglazen , spuitfles

schen, maatkolven, buretten. retorten, pipet
ten, indampschaaltjes, smeltkrnezen en ander 
speciaal glaswerk voor laboratoria, met inbe
grip van bijbehoorende standaards, fittings, 
doozen en dergelijke ; glazen vaatwerk voor 
physiologische en biologische waarnemingen ; 
objectglazen en dekglaasjes voor mikroskopi 
sche en dergelijke preparaten, zoomede mi 
krnskopische en dergelijke preparaten. 

Maatstaf: waarde - R echten: 12 % 
495. Glazen potten voor smeer- en vetpot

ten en smeertoestell en; peilglazen en peilgl as
beschermers van glas of draadglas; glazen 
mai llons voor weeflissen; glazen matrijzen 
met negatiefbeelden voor graphische doelein
den en andere dergelijke art ikelen van glas 
voor industrieel gebmik. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 6 o/c 
496. Glazen kommen voor het opvangen 

van latex, zoogenaamde rubbercups , m its zoo
danig van aard, dat er, _naar het oordeel der 
ambtena ren , geen reden bestaat om aan te 
nemen, dat die komm e n voo r andere doelein
den zullen worden gebezigd. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 6 % 
497. Irri gators, irrigatorbakken, -flesschen 

e n -canules, urinalen, borstpompen, zuiggla
zen, dra inagebuizen, sputumflacons en -bak
ken, inneemlepels en -glazen, oogbaden, neus
spoelers, etterbekkens, a rmbaden, drnppel
fleschjes, medicijnvet·stuivers, lavement- en 
dergelij ke niet voor onderhuiclsche injecties 
dienende spuiten en a ndere soortge lijke _ ge
meenl ijk ter behandeling of verpleging van 
zieken dienende artikelen; ook zuigfl esschen; 
zoom ede schalen, doozen en derge lijke en 

apparaten ter des infectie, sterilisatie of het 
aseptisch bewaren van instrumenten, hecbt- of 
ve rbandmaterialen; een en ander van glas, al 
clan niet in vel'b inding met caoutchouc, ebo
niet, onedele metalen of andere gewone mate
rialen ; onder dezen post begrepen flesschen 
voo1· het steril iseeren van melk, zooals soxlet
flesschen, alsmede g lazen maten, trnch ters en 
spiritusbranders . 

Maatstaf: waarde - R echten : 12 % 
498. Schrijftafe lartike len van glas: 
I. inktkokers, penhouderbakjes en -stan

daards van ongekleurd glas, al of niet in den 
vorm of in de pers van zoogenaa1nde geperste 
ornamenten of dessins voorzien, doch geen 
sierslijpsel vertoonende of op andere wijze 
nader opgemaakt of versierd; ook indien met 
deksel van onedel metaal; uitgezonderd die , 
voorzi en van omkleeding, voetstuk of stan
daard. 

faatstaf: waarde - R echte11: , 12 % 
II. andere, ook in verb inding me~ andere 

fabrikaten, n .a.g. 
Maatstaf: waarde - Rechten: 20 % 

499. Aquarituns e n aqua riumba kken va11 
g las, ook in verbind ing met andere fab1·ika
ten; a l dan niet op voetstuk of voorz ien van 
aquariumversieringen; g lazen voge lkooi- en 
vol ièretoebehooren. 

Maatstaf : waarde - Rechten: 20 % 
500. Drinkglazen: 
I. gewone. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 12 % 
ll. andere. 

Maatstaf : waarde - R echten: 20 % 

B ij zo II d e r e be p a 1 i n ge n. 
1. Onde r gewone drinkglazen te verstaan , 

ongekleurde drinkglazen van een inhoud van 
140 kubieken centimete r of meer; zonder 
voet, hengsel, houder, bekleedsel , montuur of 
andere dan opstaande geperste !'ibben; niet 
van ini tialen, opschriften, emblemen of der
gelijke of van a ndere versieringen dan voor
me lde ribben voorzien, noch gepolij st, afge
slepen of gegreineerd. 

2. Drinkglazen, een onderdeel uitmakende 
\·a11 serv iezen, stell en of garnituren, worden 
n111 den post uitgezonderd en overeenkomstig 
die se rviezen, stellen of gamitu ren belast. 

501. 
glas, 

l. 

IL 

Eet-, drink-, dien- en tafelgerei van 
n.a.g.: 
artikelen van I uxe . 

Maatsta f: waarde - Rechten: 20 % 
andere. 

Maatstaf : waarde - R echten: 12 % 

B ij z o n cl e r e b e p a l i n g. 
Tot de artikelen van luxe voor de toepassing 

van den post te r e kenen: alle niet afzonder
lij k getarifeerd glazen eet-, drink-, dien- en 
tafelgerei met een bekleeding of omvatting 
van metaal , hout, vl echtwerk of dergelijke, of 
voorz ien van voet, montuur, houder, voetstuk 
of standaard, of tot serv iezen, stellen, garni
turen (al of niet op blad, plateau of derge
lijke) bijeengevoegd, of verpakt in étui, dan 
we l gekleurd, gepolijst, gegreineerd, verguld , 
verzilverd, beschildei'd of van sierslijpsel voor
zien; voorts, voor zoo ver niet reeds onder 
vorenstaande omschrijving vallende, wijn-, 
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bier-, likeur- en dergelijke kannen en karaf
fen; bowl potten; ijs- en koelemmers; ij sscha
len, -glazen en -schelpen, bonbonnières en 
bonbon. en gebakschal en en -schaaltjes en der
g·elijke artikelen tot het aanbieden of opdis
schen van versnaperingen; hors d'o8uvrescha
len. pasteischa len en -potjes; gratenbordjes; 
koe k- , beschuit- en sardinedoozen en theebus
sen ; toaststandaards; couvertkannen; drui
venspoelers; flesschenbakjes; g lazenbakjes en 
-de kse1s; buisjes en roerstaaf jes dienende bij 
het consumeeren van dranken; t heelichten; 
wijrler menuhouders, houders voor tandensto
kers, servet- en lepelvaasjes , l ekbakjes en alle 
ande re artikelen van voormelden aard van 
glas; ook spiegelplateaux en andere n.a.g. tot 
tafel versiering dienende artikelen van glas. 

502. Casserolen , bakschotels en ander keu
kengere i van glas, a l of niet in verb inding 
met hout, onedele metalen of andere gewone 
materialen; waaronder zandloopers, koffie. en 
waterfilters, citroenpersen, boterkarnen voor 
huishoudelijk gebruik en andere n.a.g. arti
kelen van dien aard. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 12 % 
50·3. Bloemvazen, bloemenbowls, bloemhan. 

gers , bloembolglazen, jardinières, drijfschalen 
en andere bloem. en planthouders; beeldwerk; 
toilettafel- en reistoiletartikelen, met inbe
grip van doozen en dergelijke tot het mee
voeren van toiletzeep en · andere toiletartike
len; zeepautomaten ; odeurflacons en -verstui
vers ; aschbakjes, sigarendroogflesschen en 
andere n.a.g. rookersartikelen, ook opium
lampjes en glazen onderdeelen daarvan; me
morandum-, boodschap- en dergelijke leien en 
]eitjes ; herinnerings. en souvenirartikelen; 
coupes; portretstandaards; siervazen en -pul
len ; snuisterij en en etagèrevoorwerpen; een 
en ander van glas , a l dan niet in verbinding 

1 

met andere fabrikaten ; zoomede nabootsingen 
in glas, van bloemen, vruchten, dieren en 
soortgelijke producten der kunstglasblazerij, 
ook indien ingericht voor verlicht ing; voorts 
a ll e niet reeds bij den post of elders genoem
de uit glas, al dan niet in verbinding met 
andere fabrikaten, samengestelde artikelen ter 
meubileering of versiering en galanteriewa
ren; glazen voetstukken voor piano's en stol 
pen voor het overdekken van klokken, beel
den en dergelijke onder dezen post begrepen. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 20 % 
504. Optisch glas, onbewerkt; ruw glas in 

den Yorm van kogels of segmenten voor de 
vervaardiging van uurwerk- en brilleglazen. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 12 % 
505. Horloge- en andere glazen voor wij

zerplaatbedekking van uurwerken; zoomede 
niet geslepen of gepolijste brilleglazen. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 12 % 
506. Ordinair gegoten opt isch g laswerk, 

zooals verzamellenzen en lensvormige glazen 
YOor lantaarns, rijtuiglampen, zaklantaarn en 
ander dergelijk gebruik, n.a.g. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 12 % 
507. Kunstoogen. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 12 % 
508. Glaskoralen en glasparels ; n.a.g. 

peer-, staaf-, schub- of anders gevormde arti
kelen van glas, welke voor soortgelijke doel-

einden als glas koralen en glasparels dien ~n; 
valsche edelgesteenten en namaak-parels van 
gl as, namaak-cameeën van glas en dergelijke 
hieronder begrepen; zoomede met tot den 
post behoorende artikelen samengestelde n.a.g. 
waren, zooals grafkransen, kralen lampenbe
hang en gordijnen enz. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 20 % 
509. Gesponnen glas of glas wol. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 12 % 
510. Werken van gesponnen glas of glas-

wol, n.a.g. . , 
Maatstaf: waarde - Rechten: 2/l % 

511. Lampen, lantaarns en a ndere verlich
tingstoestellen van glas · of in samenstelling 
daarmede, n.a .g.: 

I. a rtikelen van luxe. 
Maatstaf: waarde - Rechten: 20 % 

II. andere , 
Maatstaf: waarde - Rechten: 12 % 

B ij z o n d e r e b e p· a l i n g e n . 
1. Tot de artikelen van luxe te rekenen: 

lichtkronen, kroon- en wandluchters, kan
delaars (meerarmige en andere), salon-, bou
doir- , schemer-, dressoir-, sier- en diner
lampen en -lampjes, stolplampen, îampen in 
fantasievorm , gang- en vestibulelampen· en 
-l a ntaarns, zoomede alle tot den post behoo
rende verlichtingstoestellen samengesteld · uit 
of met glas of glaswerk onderworpen aan een 
recht van 20 pct. der waarde of in verbinding 
met andere zoodan ig belaste fabrikaten. · 

2. Tot onderdeel I van den post mede te 
rekenen artikelen voor de samenstelling van 
1 ichtkronen, kandelabers en dergelijke van 
massief al dan niet doorboord of van oogen 
voorzien glas, zooals g lasarmen, balusters, 
prisma's , knoppen, hangers en dergelijke, zoo
mede alle soorten massief glasbehang voor 
lampen en andere verlichtingstoestellen. 

512. Scheeps- en spoorwegseinlantaarns en 
lenzen voor dergelijke lantaarns. 

Maatstaf: waarde - R echten: 6 % 
513. Vuurtoren-, baken en routelichten en 

dergel ijke lichten voor de scheep- en lucht
vaart ; zoomede lenzen en prisma's voor der
gelijke lichten. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 12 % 
514. Glasschilderijen; glasmozaïek; zoo

mede I ichtbeelden (lithophaniën, di spositieven 
en dergelijke) van glas, ook gemonteerd tot 
lichtschermen, en n.a .g . g lasnegatieven. 

Maatstaf: waarde - R echten: 20 % 
515. Glaswerk, ook in verb inding met an

dere fabrikaten, n.a.g.: 
I. niet verguld, verzilverd, beschilderd of 

van sierslijpsel of dessins voorzien, noch ge
greineerd of op andere wijze versierd of ge
ornamenteerd, noch in verbinding met fabri
katen , onderworpen aan een recht van 20 pct, 
der waarde. 

Maatsta f: waa,·de - R echten: 12 % 
II. ander. 

Maatstaf: waarde - R echten: 20 % 
B ij z o n d e r e b e p a I i n g . 

Onder den post begrepen flesschen en an
der holglas met stoppen, welke van zoodanig 
maaksel zijn, dat zij bij a fzonderlijken invoer 
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onder II van den post zouden val Jen (hieron
de r begrepen a ll e stoppen, we lke van facetten 
zij n voorzien), worden voor de toe passi ng van 
het ta ri ef a ls geornamenteerd aangemerkt. 

AFDEELING X IY. E dele metalen ; 
paarlen en edelgesteenten ; munten. 

HOOFDSTUK 61. 
EdJele m etal e74; paarlen en edelgesteenten. 

A I gem e e n e be p a I i n g. 
Als edele metalen worden n iet a ll een aan

gemerkt zu iver goud, zilver of platina, doch 
mede legeeringen, welke voor een deel u it 
di e metalen bestaan, terwij l onder platina ook 
worden begrepen de zoogenaamde platina
metalen (iridium, pa ll adium, rhodium, ru 
the nium). 

516. Goud, zilve r en pi ati na : 
I. in klompen, baren, gegoten staven of in 

korrel-, spons-, poeder- of stofvorm, alsmede 
afval, schaafsel, vijl sel, goud- e n zil verasch e u 
andere overblijfselen van de goud-, zilver- en 
p latinabewerk ing, ook oud goud , zi lver of 
platina (door. slij tage, breuk en dergelijke 
niet m eer voor ander gebrui k clan als grond
stof geschikte fabrikaten van goud, zil ver of 
p latina) . Maatstaf: - Rechten : vrij 
Il. goudbrons, schelpgoud, sch ildersgoucl , 

polijstgoud, echt en de soortgelij ke artikelen 
van zilver (goud en zilver in zeer fijn ver
deelden staat, om te vergulden of verzilveren , 
beschrijven of beschildernn, ook met een bind
midde l vermengd). 

Maatstaf: waarde - Rechten: 12 % 
III. goud , zil ver en platina, gep let, gesla

gen, geperst of getrokken, in platen, bladen, 
schij ven, banen, l'eepen, staven, draad, ook ge
plet (laan) of buizen, n.a.g.; de soortgelijke 
fabr ikaten van zi lver, verguld of met goud 
geplettee rcl , of van andere dergelijke samen
stellingen van edele metalen hieronder be
grepen: . 

a. niet voorzien van versiel'ingen ( dessins, 
ornamenten, figuren , teekeningen of derge
lijke). Maatstaf: waarde - Rechten: 12 % 

III. over ige artikel en : 
a. onbewerkt. 

Maatstaf: waarde Rechten: 12 % 
b. bewerkt. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 20 % 
520. Bijouterieën (paarl en of steenen , echte 

of nagemaakte, en a ndere p roducten of zelf
standigheden door vatting in goud, zil ver of 
pi ati,ia tot lij fsiernden opgemaakt). 

Maatstaf: waarde - Rechten : 20 % 
521. Go,,d- en zil versm idswerk (gouden en 

zilvel'en gebruiksvoorwerpen, zooa ls serv ies
wel'k, tafel-, eet- en drinkgel'ei , odeul'- en 
de rgel ij ke sp11iten, beurzen, horlogekettingen, 
vulpenhouders, inktkokers en inktstell en, va
zen , portretl ij sten, s igarettenkoke l's en -doo
zen, l'ij sporen), a lsmede soo rtge lijke wel' ken 
van platina, ook ind ien met edelgesteenten of 
andere producten of zelfstand igheden ver
s iel'd zoomede a ll e andere u it o f met ede le 
m etalen of uit of met de on clel' post 519 ge
noemde gesteenten en parels samengestelde 
voorwerpen en werken; een en ander \·oor 
zoovel' niet el de l's genoemd; n iet a ls bijoute
rieën aan te merken sieraden, zooa ls annba1 1-
den , broches , ha lskettingen e n del'ge l-ijke, 
we lke enkel uit ede l metaal bestaan, onde ,· 
dezen post begrepe n. 

Maatstaf: waal'de - R echte n: 20 % 

HOOFDSTUK 62 . 
Jfun trn . 

522 . Munten: 
I. van goud. Malltstaf: - R echten: 

II. van zil vel'. Maatstaf : - R echten: 
III. van nikkel. Maatstaf: - Rechten: 
IV. van koper of andere meta len . 

Maatstaf: - R echten : 

B ij zo n d e r e be p a I i n g. 

vrij 
V l'IJ 

V rij 

vrij 

Gedenkpenningen , insignes, speel penningen . 
leg itimatiepenningen e n dergelijke artikelen , 
zoomecle namaakmunten vall en niet on cle" d en 
post . Evenmin munten tot sie rnden of ge
bru iksvoorwerpen (brnches, knoopen enz. ) op
gemaakt. 

b . andel'e. AFDEELlNG XY. - Onedele metalen en 
Maatstaf: waarde - Rechten: 20 % werken daarvan. 

517 . Loovertjes en bouillon (canti ll e) van A I gemeen e be pa I in ge II be L" e f-
edel e metalen. fen d e cl e z e a f cl e e I i n g. 

Maatsta f: waarde - Recht<;m : 20 % 1. Bij de onclel' cheiding van de tot deze 
, -~18 . Apparaten, kroezen , retorten, so ldeer- afcleel ing behoore nde metal e n - gesmeed, ge-
p1Jpen, draadvl echtwerk en andere artikelen wal st, geplet enz. , in staven, platen enz. -
voor l a boratorium gebruik van ede le metalen in ,,onbewerkte" al't ikelen en ancle!'e, wordt 
of in samenstell ing daarmede, a l of niet in een oppervlakkig schoon- of gladmaken, zoo-
verbinding met andere materialen; ook spit- a ls het verwij deren van het hamers lag bij 
sen voor bli k&emaf le iclers. ij zer, het blank m a ke n van kope r door het i11 -

M aatstaf : waarde - Rech ten: 12 % dompelen in zuren enz., niet a ls een bewer-
519 . Edelgesteente n en halfedelgesteenten ki ng aangemerkt; evenm in het aanbrengen 

(ook obsidiaan), echte en synthetische, zoo- van een laag graf iet, olie, teer , asfa lt of een 
mede ecl)te, al dan niet gecultiveerde parels; dergelij ke zelfstand igheid of van een ruwe 
onbewerkt of bewerkt (d.w.z . geslepen, ge- verfl aag, bestemd te dienen als bescherming 
polijst, gerond, gefacetteerd of doorboord} , tegen roest en hetgeen met het aanb,·engen 
los (niet gevat) of enkel terwill e van het dezer zelfstand igheden eventueel samenhangt 
bewa!'en of verze nden aan snoe"en geregen: (afkrabben, afbijten en clel'gelij ke om het vast-

I . di a manten en parels, echte, onbewe rkt h echten del' beschermende laag te ve ,·zekeren). 
of bewerkt. Maatstaf: - Rechten: vrij Voorts blijft bij de beoordeel ing van het al 

na
lalm·. dclbia

0
m
01

~tn. tpoecler en cli amantafval, zooge- · I of hni et
1 

bewerhkt zdij n clerkartike le n dele aam
1
rn

z1g eic van an e lsme,· en of an ere za rn
Maatstaf: waarde - Rechten: 6 % lij ke aanwijzingen buiten beschouwing, even-
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a ls een bewerking, welke slechts met mate
l'iaa lbeproev ing of harding verband houdt. 

2. Al s "bewerkt" worden , zonder uitslui
ti ng van andere, echter in alle gevall en aan
gemerkt artikelen, welke: 

a. geperforeerd , geboord of van schroef
draad, ingeperste ribben, rniten of nopjes 
voorzien zijn, of we lke zijn gebogen of ge
golfd of op een ige andere niet reeds genoem
de wijze zijn vervormd ( het in den vorm snij
den of voor een bepaald doe l pasklaar maken 
hiernnder begrepen), of zijn samengesteld uit 
op eenige wijze (klinken a ls anderszins) aan 
e lkander verbonden deel en; 

b. geheel of gedeeltel ijk gepolijst, gebronsd, 
fijn geverfd , gevern ist, gelakt, geëmai ll eerd, 
geoxydeerd (gebruineerd enz . ), gedamasceerd, 
met edele of onedele metalen ovetirokkcn of 
bekleed, beschilderd , bedrukt, gegraveerd, ge
ciseleerd, geguilocheerd, gepatineerd of inge
legd (geni ëll eerd enz.) zijn of welke door 
drijven, hamere n of op een ige andere niet 
reeds genoemde wijze voor sierdoel e inden van 
oneffenheden, al dan niet in den vorm van 
dess ins, fi gu ren, ornamenten of dergelijke zijn 
voorzien of nog op andere wijze zijn versierd 
of geornamenteerd . 

3. Met inachtneming van het vorenstaande 
wordt inmi ddels onder het bewerkte metaal 
in staven, platen of bladen a ls bedoeld in Al 
gemeene bepaling n°. 1, niet begrepen metaal 

in sta ven enz., dat door de ondergane be
werking h et karakter van voltooid of gedeel
te lijk voltooid metaalwerk heeft verkregen. 
Zoodanig bewerkt metaa l in staven enz. , als 
hoedanig bijv . rondgewalste of gebogen op 
maat gesneden kete l platen zijn te beschouwen, 
wordt als metaalwerk aangemerkt. 

4. Artikelen, waaraan door het overtrek
ken met chroom of coba lt of soortge lijke me
ta len of legeeringen daarvan, een fraai glan
zend aanzien is gegeven, zooa ls aan vernik 
kelde artikelen e igen is, worden voor de toe
passing van het tarief a ls vernikkeld aange
merkt. 

5. Tenzij het tegendeel ui t de omschrijving 
der regelinge n blijkt, worden voor de toe
passing van de posten dezer a fdeel ing, waarbij 
te r aanduiding van de soort de r goederen de 
11itdrukking " niet opgemaakt" is gebez igd, 
onder "niet opgemaakte" goederen verstaan 
a1·tikelen, welke niet op eenige wijze zijn be
werkt a ls bedoeld bij Algemeene bepaling 
n°. 2, lett. b, h ier voren. 

6. Voor zoover ter zake n.iet voor ijzer een 
uitzondering is gemaakt, wordt onder metaal
draad begrepen het gesmede, gewa lste, getrok
ken of geperste metaal, waarvan ongeacht 
de n vorm der doorsnede, de grootste a fmeting 
va n die doorsnede 5 millimeter niet te boven
gaat, zoomede, ongeacht de afmetingen of den 
vorm der doorsnede, al het op klossen, rollen 
o f in r ingen, lussen . of dergelijke gewonden, 
gesmede, gewalste, getrokken of geperste 
draadvormig metaal . 

HOOFDSTUK 63. 

I J zer, g·ietijze1·, S'laal . 

A 1 gem e e n e be p a I i n g. 

In den zin van het tar ief onder " ij zer" te 
verstaan zoowe! niet smeedbaar ijzer (gewoon 

g ietijzer, haematitij zer en spiegelijze r) als 
smeedbaar ijzer (we lijzer, vloe iijzer, staal ), 
zoomede ijzerlegeeringen (ferromangaan, fe rro
<'hroom, ferrowolfraam, ferrosi1icium , enz.) _en 
de daarmede en met andere metal en bereide 
speciale ijzer- en staalsoorten (aluminiumijzer, 
aluminiumstaa l, mangaanstaal, chroomstaal , 
wolfraamstaal, nikke lstaal , enz.). 

523. Oud ij zer (oude versleten of gebroken 
ijzeren voorwerpen en verdere gemeenlijk a ls 
oudroest aangeduide artikel en van ijzer) ; 
ijzervijl sel, -afdraaisel, -schaafse l en derge
lijke afvalproducten van de bewerking van 
ijze r, n.a.g., ook hamerslag ; zoomede bli k
knipsels en dergelijk blikafval. 

Maatstaf: - R echten: vrij 

524. IJzer, ruw, in schuitj es (pigs), stuk
ken, klompen, blokken (ingots) of dergelijke, 
dan wel gegranulee rd, ook voorgesrrieed of 
voorgewalst in bl ooms, ]uppen, bramen, 
knuppels, platinen , sheets of dergelijke nog 
het karakter van grondstof dragende mate
rialen; zoomede gegoten ijze ren ball astb lok
ken ; materiaal voor molenasse n, ook ruw 
voorbewerkt , onder dezen post begrepen. 

M aatstaf : - Rechten: vrij 

525. IJzer, in staven , platen of bladen, 
gesmeed, gewalst, geplet, geperst of getrok
ken , daaronder begrepen bandijzer, n.a.g.: 

I. onbewerkt of enkel gegalvaniseerd, ver
lood of vertind; met inbegrip van geverfd of 
gelakt bandijzer en van bandijzer voorzien 
va n nopjes, ribben rnite n of dergelijke; voorts 
van zoogenaamde' bordesplaten (gelijkmatig 
geribde of geruite of gelijkmatig van nopjes 
of dergelijke voorzie ne platen voor machine
bordessen en dergelijke), voor zoo ver deze 
platen n iet zijn doorboord of op a ndere wijze 
nader zijn bewerkt; zoomede van zoogenaamd 
gegalva niseerd gootijze r (gegalvaniseerd ijze1· 
in bladen, dat aan e lkander geweld tot ba
nen, in rollen voor de vervàardiging van 
goten wordt ingevoerd en nog geen nadere 
bewerking heeft ondergaan). 

Maatstaf: - R echten: vrij 
II. ander. 

Ma atstaf : waarde - Rechten: 12 o/o 

Bij zo n cl e r e b e p a 1 i n g . 

Onder " ijzer in staven" voor de toepassing 
van den post mede te begrijpen balk-, hoe k-, 
kanaal- en a nder profielijzer, voor zoover niet 
elders genoemd of inbegrepen. 

526. IJzerdraad , n.a.g. 
M aatstaf: waarde - Rechten: 6 o/o 

B ij z o n d e ,. e be p a I i n g. 
Onder ijzerdraad te verstaan het gesmede , 

gewalste, getrokken of geperste ijzer, waar
van, ongeacht den vorm der doorsnede, de 
grootste afmeting van die doorsnede 5 milli
meter niet te bove n gaat, zoomede a l het op 
klossen, rollen of in ringen, meervoudige lus
sen of dergelijke aangebrachte gesmede, ge
walste, getrokken of geperste draadvormige 
ijze r, waarvan de grootste afmeting van de 
doorsnede 10 millimeter of minder bedraagt. 

527. Damwa nclpl a nken en soortgelijk ge
profi leerd ij zer voor beschoeiingen, omwan
ding va n bouwputten, fundeeringen en der-
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gelij ke doeleinden; zoomede de bijbehoorende 
Terbind ingsstukken en pl aten . 

M aatsta f: waarde - Rechten: 6 % 
528. Gebogen, al of niet op maat ge

brachte geperforeerde of geflensde platen voor 
nog in el kander te zetten grof ketelmakers
werk, zooals dergelijke platen voor stoomke
tels en voor de onder post 543 bedoelde gas
houders en opslagtanks. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 6 % 
529. Asmateriaal ( rondijzer voor assen) , 

geheel of gedeeltelijk op maat afgedraaid of 
gepolij st. · 

Maatsta f: waarde - Rechten: 6 % 
530. Spoorstaven {ook tandstaven voo1· 

tandradbanen), al d an niet voorzien van ga
ten en al dan niet verbonden tot spoorramen 
(draagbaar spoor), ook gebogen; zoomede 
kruisstukken voor spoorwegkruisingen e n spoor
wegwissels en onderdee l en daarvan; wissel
verstelinrichtingen en hetgeen daartoe behoort 
11iet inbeg1•epen. 

Maatstaf: '- Rechten: vrij 
531. Laschplaten, wiggen, klemplaten, on

derlegplaten, dwarsliggers, railspijkers, tire
·fonds, klembouten, veerringen en andere der
gel ijke artikelen van ijzer ter bevestiging van 
spoorstaven en tandstaven voor tandradbanen. 

Maatstaf: - R echten: vrij 
532. K anaalijzer voor velgen van rijtuigen, 

zoomede balken voor automobielchassis. 
Maatstaf: waa,·de - R echten: 12 % 

533. Pantserstangen en -platen voor de 
wapening van wanden van gel dklui zen; ha
,.; nggraatstaal , ribgaas, ribbars en a ndere 

.s peciale fabrikaten van ijzer of in samenstel
ling met ijzer voor de wapening van bouw- en 
.stukadoorswerk , n .a .g ., ook métal déployé; 
a nkerplaten en derge lijke tot het tegengaan 
van de slijtage en beschadiging van beton
v loeren; zoomede worm nagels en dergelijke 
tot het pantseren van hout (bijv. tegen paal
worm). Maatstaf : waarde - R echten: 12 % 

534. IJzeren dakbedekking, ook ijzeren 
dakgoten, dakgootpijpen en daklichten: 

I. dakijzer en bijbehoorende nokstukken en 
haken, al dan niet gegalvaniseerd, doch niet 
met een beschuttende of isol eerende laag van 
asbest, asfaltpapier of ander materiaal over
trokken of bekleed; zoomede dakgoten en 
<lakgootpijpen . 

Maatstaf: waarde - Rechten: 6 % 
II. dakpannen en daarbij behoorende latten 

en verbindingsstukken , daklichten en alle 
overige niet onder I begrepen tot den post 
behoorende a rtikelen . 

Maatstaf: w.ta rde - Rechten: 12 % 

B ij z o n d e r e b e p a I i n g. 
Tot den post worden ook geacht te behooren 

gegalvaniseerd ijzeren dakspijkers met looden 
of met een afzonderl ijk op de stift bevestigde 
p laatijzeren kop; voorts gegalvaniseerd ijze
ren houtschroeven met ronden kop en even
t ueel daartoe behoorende en tegelijk daar
mede ingevoerde sluitringen of -plaatjes; zoo
mede op zich zelf ingevoerde gegalvaniseerde 
plaatijzeren sluitringen of -plaatjes, welke in 
de practijk geen andere aanwending plegen 
te vinden dan bij de bevestiging van ijzeren 

d akbedekking. Deze artikelen wo ,·den overeen
komstig onderdeel I van den post belast. 

535. Plafond- en wandbekleeding (platen, 
lijsten , randen enz. voor plafond- of wandbe
kleeding): 

I. niet geornainenteerd, versierd of van 
dessins voorzien . 

Maatstaf: waarde - Rechten: 12 % 
II. andere . 

Maatstaf: waarde - Rechten: 20 % 
536. Geperforeerde, verd iepte of op andere 

wijze bewerkte , ook gegoten, platen, kennel ijk 
bestemd om voor technische doeleinden in in
dustri eele bedrijven, al dan niet als onderdeel 
van bedrijfshulprniddelen, te di enen, zooals 
pulper-, trieur-, druip-, draineer- en zeef
platen. Maatstaf: waarde - Rechten: 6 % 

537. Aan- en afvoergoten , waaronder be
vloeiingsgoten, n.a.g. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 12 % 
538. Buizen en pijpen, n.a .g., welke blij

kens haar aard gemeenlijk voor doeleinden 
van bedrijfstechnischen aard (het geleiden van 
dampen, gassen of vloeistoffen, het verh!~ten 
of koelen van zelfstandigheden en dergehJke) 
worden gebezigd, al dan niet afgepast en al 
of niet voorz ien van schroefdraad of van mof
fen , fl enzen, steuneinden en dergelijke, ook in 
dien in spiraal- of -anderen gebogen vorm of 
in den vorm van halve buizen ingevoerd wor
dende. Maatstaf: waarde - R echten: 6 % 

B ij zo n d e re be p a 1 i n g. 
Omwoelingen , bekleedingen enz. der bui_~en 

enz. met jutegoed, papier, asbest en dergehike 
blijven bij de tarifeering buiten beschouwing . 
E-veneens voer ingen van lood enz. 

539. Hulpstukken voor de bij post 538 be
doelde buizen: 

I. buisvormige hulpstukken voor de onder
linge verbinding der buizen, zooals oversluit
stukken, bochten, ellebogen, verloopsockets en 
stukken, verloopmoeren, dubbele- en verloop
nippels, T-stukken, kruisstukken en dergelijke. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 6 % 
II. andere, zooals pluggen , contra-moeten, 

losse fl enzen, pijphaken, inloopzeven, sluit
stukken, doppen en dergelijke. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 12 % 
540. Buizen voor geraamten van rij wielen, 

vliegtuigen en dergelijke. 
Maatstaf: waarde - Rechten: 12 % 

541. Bo01·pijpen (pijpen voor diepboringen) 
en bui svormige hulpstukken ; ook pijpen voor 
Nortonpompen ; een e n ander al dan niet met 
schroefdraad. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 6 % 
542. IJzeren verkeersbruggen en aanlegstei

gers, zoomede onderdeelen daarvan, als op
leggingen, schroefpalen, schroefbladen en der
gelijke deel en. Maatstaf: - R echten : vrij 

B ij z o n d e r e b e p a 1 i n g. 
Buffers, bolders en dergelijke inrichtingen, 

welke aan of op aanlegsteigers worden aan
gebracht voor het aanleggen of vastl eggen van 
vaartuigen, worden voor de toepass ing van 
het tarief niet als gedeelten van deze steigers 
aangemerkt. 
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543. IJzeren geraamten Yan gebouwen, 
loodsen of pakhuizen; gashouders voor gas
fabr ieken en opslagtanks en bijbehoorende 
armaturen (! adders , gaanderijen enz. ) ; zoo
mede loopbanen, bruggen en ander construc
tiewe,·k voor mechanische transportinrichtin
gen. Maatstaf: waarde - R echten : 6 % 

B ij z o n d e r e b e p a I i n g e n. 
1. Onder geraamten van gebouwen, loodsen 

of pakhuizen alleen te verstaan het san1enstel 
van die vaste deelen dezer bomnrnrken waar
aan zij hun vorm ontleenen, m.a.w. het 'samen
ste l van stij len, bal ken, spanten enz., waaraan 
liet overige wordt bevestigd. 

2. Onder opslagtanks te verstaan overdekte 
cylïndr ische reservoirs, zooals voor den opslag 
in het groot van aardolieprnducten, klappel'
olie, melasse en dergelijke vloeibare voort
brengselen worden gebez igd. 

544. Ramen, deuren, trappen, kolommen, 
stijl en, lij sten en dergelijke artikelen van 
ijzer of hoofdzakelijk van ijzer voor gebouwen, 
n.a.g·.: 

1. van ornamenten of versieringen . voorzien 
of in verbinding met fabrikaten onderworpen 
aan een recht van 20 pct. der waarde. 

Maatstaf : waarde - Rechten: 20 % 
IJ. andere. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 12 % 
B ij z o n d e re be p a l i n g. 

Kolommen en stijl en , welke kennelijk een 
onderdeel uitmaken van een IJzeren geraamte 
van een gebouw, loods of pakhuis vallen niet 
ouder den post, doch worden als deze geraam
ten ( post 543) 1bel ast . 

545. Deuren , schuiven, kleppen en dergelijke 
voor slu izen en waterkeeringen; zoomede bol 
ders en meerpalen. 

M aatstaf: waarde - Rechten: 12 % 
546. Waterreservoirs , ook uiteenneembare, 

en de opstanden daarvoor. 
M aatstaf: waarde - R echten: 12 % 

547. Masten, zoowel vakwerkmasten a ls 
andere, voor electrische geleidingen, zoomede 
voetplaten , klem- en klimbeugels, knoppen, 
conso les, draagarmen voor het ophangen van 
electrische geleidingen en andere soortgelijke· 
ijzerwerken als bij bedoelde masten plegen 
te worden gebruikt ; ook isolatorpennen en 
-hangers. 

Maatstaf: waarde - R echten: 6 % 
548. Verlichtingsmasten (zooals masten voor 

booglampen) en n .a.g. andere masten; zoo
mede I antaa rnpal en. 

Maatstaf: waa1·de - Rechten: 12 % 
B ij z o n d e r e b e p a I i n g. 

On versierde ver! ichtingsmasten, bestaande 
ui t rechte of gebogen stalen buizen, vallen 
niet onder den post, doch worden voor de ta-
1· ieftoepass ing geacht te vallen onder post 547. 

549. Ander n.a .g. constructiewerk; ook fa
hrieksbo rdessen . 

Maatsta f: waarde - Rechten: 12 % 
550. Koolznurflesschen, zuurstofflesschen en 

andere ijzeren cyl inders, bom bonnes of fles
schen voor het vervoeren of bewaren van ge
comprimeerde gassen; ijzeren transportvaten 

(drums en dergelijke) ; zoomede ijzeren hoes 
pels , spongatringen en stoppen voor vaten . 

Maatsta f: waarde - R echten: 12 % 
551. Blikken, trommels en doozen voor 

ve rpakkingsdoeleinden en n.a.g. andere tot 
verpakking dienende bergingsmiddelen, ook 
indi en nog in elkander te zetten . 

Maatstaf: waa1·de - Rechten: 12 % 

Bijzondere bepalin~ 
Artikelen, welke het karakter dragen van 

bergingsmiddelen voor persoonlijk of huishou
delijk gebruik of van speelgoed of dergelijke, 
worden, hoezeer ook tot verpakking bestemd, 
van den post uitgezonderd en overeenkomstig 
r)ie voorwerpen belast. 

552. Spijkers en draa dnagels, n.a.g.: 
I. spijkers en nagels blijkens hun opmaak 

meer bepaaldelijk tot beslag van meubelen, 
rijtui gen. zadelmakerswerk, koffers, schoenen 
en dergelijke of tot het bevestigen van tapij 
ten, sp iegels of schilderijen bestemd, zooals 
nágels en spijkers voorzien van koppen van 
aardewerk, _porselein, glas of koper, of wel 
voorzien van koppen. welke zijn gefigureerd. 
geornamenteerd of versierd of welke zijn ver
nikkeld , gebronsd, verkoperd of met koper of 
aluminium gepletteerd, enz. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 12 % 
II. audere, ook bijbehoorende sluitringeu 

of -p laatjes, voor zoover niet bij post 534 be
lastbaar gesteld . 

Maatstaf: waarde - Rechten : 6 % 
Bijzondere bepalin~ 

Splitspijkers en -nagels, splitpennen en 
plaatspijkers (Wellblechnägel) vallen niet on
der den post. 

553. Moer- en schroefbouten, splitbouten. 
klinkbouten of -nagels en n.a.g. andere be
vestigingsbouten, ook die voor de bevestiging 
van dakbedekking, al dan niet geheel afge
werkt; tap- en lascheinden; zoomede .n .a.g . 
moeren, klemplaten en sluitringen of -plaatjes 
voor bouten en klinkringen. 

Maatstaf: waarde - R echten: 6 % 
554. IJzeren bevestigingsmiddelen, n .a .g. : 
I . fil terpersschroeven, drijfriemverbin~ers 

en n .a.g. andere bevestigingsmiddelen, welke 
kennelijk zijn bestemd om bij industrieele be
drij fshul pmiddelen te dienen , ook in samen
stelling met andere producten dan ijzer. 

Maatstaf: waarde - R echten: 6 % 
II. overige artikelen, zooals n.a.g. ·hout

schroeven en signodes. 
Maatstaf : waarde - Rechten: 12 % 

Zie de b ij zon d e re be p a I i n g bij 
post 596. 

555. Trossen en kabel van ij zerdraad , a l 
dan niet met lus of oog; van ijzerdraad ver•
vaardigde artikelen voor transmiss iedoeleinden 
( drijfsnoer, drijfband, enz.) en transportband, 
ook van slot voorzien ; zoomede ploegstrengen 
van ijzerdraad en kaardendraad . 

Maatstaf: waarde - Rechten: 6 % 
B ij z o n d e r e b e p a l i n g. 

Onder trossen en kabel van ijzerdraad te 
verstaan: ijzerdraadtouw (al dan niet met 
een kern van plantenvezels) van een omtrek 
van meer dan twee en een halven centimeter . 
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bestaande uit dl'ie of meel' samengedraaide 
strengen ijzerdraad . 

556. Omheiningsd raad, al dan niet gewa
pend (stekeld raad, enz.}; zoomede n.a.g. ijzel'
draadtouw en -koord. 

Maatstaf : waarde - R echten: 12 % 
B ij z o n d e r e b e p a I i n g. 

E endraads omheiningsdraa d met ronde door
snede en g ladde oppervla kte wordt van den 
post uitgezonderd en a ls gewoon ij ze rd raad 
(post 526) belast. 

557. Volièregaas, ha rmonikagaas, schapen
gaas e n ander speciaa l omh e iningsgaas; mus
ki etengaas, kastengaas, Jokèttengaas e n de i-ge
lij k gaas; zoomede, voor zoover niet onder 
den volgenden post va ll ende, andere n.a .g. 
vlech tsels, weefsels, imitatieweefsels en de rge
lijke prnduètén van ijzerdraa d, aan het stuk . 

M aatstaf : waarde - Rechten: 12 % 
558. V lech tsels, weefsels, imitatiewee fsels 

en dergelijke producten van ijzerdraad, blij 
kens hunne structuur voor industriee)e doe l
ei nden bestemd, zooals in banen zonder e inde 
geweven, voor papi er - en andere fobl' ieken; 
zoomede kaarden, weverskammen, weverskam 
tanden of -stiften, weefli ssen en mai l lons en 
andere dergelijke onderdeelen en toebehooren 
van textielmachines van of in samenstelling 
met ijzerdraad en n.a.g. andere voonverpen 
\"an ij ze rdraad , welke als bedrij fshulpm iddel 
in de industrie dienen . 

Maatstaf: wa arde - R echten : 6 % 
559. Matrassen, vloer- en voetmatten, tafel

en dergelijke matjes, vliegendeksels of spij sbe
schermers, zoomede brieven- en papiermanden 
van ijzerdraa d. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 12 % 
560. Muizen- en rattenvallen, muizen- en 

ratt~mkl emmen, roofdierkl emmen, vischfu i.ken, 
vli egenk lappen en vl iegenvangers en andere 
dergelijke toestellen voor het vangen of ve1·
de lgeii van dieren, van ij zerdraad of -gaas of 
a nde re prnducten der ij zerindustr ie, al of 
niet in verbinding met hout of andere gewone 
materialen. 

Maatstaf: waarde - R echten: 12 % 
56 1. Roestborstels, boomborstels en derge

lijke gereedschapsborstels van ijzerdraad. 
Maatsta f: waarde - Rechten: 6 % 

562. Ketting en kettingen voor techni che 
doe le inden, zooals scheepskettingen, drij [ket
ti ngen en lastkettingen, n.a.g.: 

1. voor bedrijfsdoeleinden. 
Maatstaf : waarde - Rechten: 6 % 

ll. a ndere. 
Maatstaf: waarde - R echten : 12 % 

B ij z o n d e ,. e b e p a l i n g e n. 
1. Art ikelen, welke ken nelijk tot automo

bielen of l'ijw ielen behooren, worden van den 
post uitgezonderd en a ls onderdeelen van deze 
vervoenniddelerl bel ast. 

2. Als ketting of kettingen voor bedrijfs
doele inden worden, met inacht nemi ng van het 
bepaalde bij het voorgaand lid , voor de toe
pass ing van den post aangemerkt: 

a. drijfketting en -kett ingen, welke per 
meter kettinggedeelte een gewicht hebben van 
5 kilogram of hooger; 

b. andere tot den post behoorende ketting 
of kettingen, welke per meter kettinggedeel te 
een gewicht hebben van 1 kilogram of hooger. 

3. Beugels, schal men en dergelijke a rtike
len voor kettingen, a ls bedoeld bij den post, 
volgen, indien zij kennelij k tot bepaalde ket
tingen behoor-en , de rechtenheff ing dier ket
tingen. Anders worden zij belast overeenkom
stig onderdeel II van post 596. 

563. Springveeren voor matrassen en me 11 -
belen . M aatstaf: waai·de - Rechten: 12 % 

564. K ogel-, rn l- en dergelijke lagers. 
Maatstaf: waarde - R echten: 12 % 

B ij z o n cl e r e b e p a I i n g. 
"Ingebouwde kogel-, rol- en ciel'gel ijke lagel's 

va ll en niet onder den post, doch worden Yoot· 
de tariefstoepass ing beschouwd een geheel uit 
te ma.ken met het voorwerp , waarvan zij een 
onderdeel vormen. 

565 . Gereedschappen van ijzer o f voorname
! ijk van ij zer: 

I. gereedschappen va ll ende onder de \"Ol 
gende omschrij vingen, uitgezonderd die, welke 
bij een andel'en post zij n geta ri feerd . 

Maatstaf: waarde - R echten : 6 % 
a. spaden, tjangkols, patjol s, patjolpikhou

weelen en -vorken harken, schoffels, ze isen, 
s ikkels, arits , me~t- , hooi- en a lan·g-alang
vo"ken, grondboren, rubbergutsen , snoeizagen 
en dergelij ke in den landbouw gebezigde ge
l'eedschappen; 

b. handzagen , zoomede zaagbladen en ij ze
ren beugel s, armen en der gelijke Yoor hand
zagen; zaagzetters; metaa l- en hout--ijlen; 
houtraspen; bank- en handklemschroe,·en; 
lijm knechten; avegaars; bo"st- en handbo"en 

en boorijzers daarvoor ; kraan- , rn oer- en schroef
s leutels; schroevendraaiel's; smids-, ketel ma
kers- en timme1manshamel's; d raad- , fi t ters-, 
holp ijp-, smidsvuur- en nij pta ngen ; spijke l'
t rekkers ; houthakkersbijl en ; wiggen; koevoe
ten; breekij zers en hou weel en ; hefboomen en 
h andspaken; aambeelden en schrnoien, hoorns, 
boven- en onderzalen en boven- en ondervul
ijzel's daarvoor; smidsstuik- of zaa l blokken en 
zoogenaamde vlakplaten; ti mmermansschaven. 
en messen en beitels voor del'gelijke schaven: 
timmermans- en smidsbeitels; timmermansdis
se ls; doorslagen ; drevels; holpijpen ; graveer
be itels en -stiften; schoenmakersleesten en 
-drievoeten; priemen en elzen ; betonstam
pers; troffels; verfkrabbers en plamuurmes
sen; g lassnijde rs; pij psnijders en draa dsnij ge
reedschap ; gereedschappen tot het leggen Yan 
bu izen; zethaken; g iet lepels ; erts-, grint- en 
kolenschoppen; wegkrabbers en -stampers; 
ra ilstoppers; zoomede andere gereedschappen, 
welke, zooals de genoemde, gemeenl ijk bij den 
handenarbeid va.n den werlnnan plegen te 
dienen; 

c. gereedschappen voor ni et aan een recht 
hooger dan 6 pct. der waarde onderwol'pen 
werktuigmachines, zooa ls cirke lzagen, 1 intza
gen, boorijzers, fra isen, 1natrij zen, stans- en 
ponsmessen, be itels, d raadtrek ijzers en derge
lijke bij mach ines voor de bewerking van 
hout, metalen of steen dienende gel'eedschap
pen ; zoomede de tot de hierbij bedoelde werk
tuigmachines behoorende voo1·werpen tot het 
aanzetten, vastzetten en meenemen der gereed-
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schappen en het vastzetten en meenemen der 
werkstukken, zooals beitelhouders, boorhou
rlers, klauwpl aten, draaibankmeenemers, enz.; 

cf.. duimstokken, timmermans-, instrument
makers- en dergelijke passel's, linialen voor 
gereedschapmakers, winkelhaken en ander 
dergelijk bij de bewerking van ijzer, hout of 
andere materialen tot het afzetten van werk
stnkken dienend gereedschap; 

P. niet reeds hie1·voren genoen1de gereed
schappen voor instnnnentmakers, goud- en 
zilversmeden en horlogemakers, a lsmede voor 
1nonteurs, machinisten, electriciens, mecani 
ciens, bouw- en lijnopzich ters en dergelijk tech
nisch personeel; 

/ . gereedschappen tot het in bedrijfszekeren 
staat houden van bedrijfshulpmiddelen, zooals 
vlampijpre inigingskettingen, vlampijpuitzetters 
en -wisschers, smeer- en olie kannen, ook sp ie
uittrekkers en dergelijke. 

II. andere n.a.g. gereedschappen. 
Maatstaf: waarde - Rechten: 12 % 

B ij zo n cl e re b e p a I i n ge n. 
1. Gereedschappen, speciaal geconstrueerd 

voor automobielen of rijwielen, ,vorden, vool' 
zoover zij tot de uitrusting van een automobiel 
of een rijwiel plegen te behooren, van den 
post uitgezonderd en a ls toebehooren onder
scheidenlijk van automobielen of rijwielen be
last. 

2. Almede worden van den post uitgezon
derd a ll e gereedschappen voor persoonlijk , 
huishoudelijk of kantoorgebruik. Tenzij onder 
eene nadere voorziening van het tarief begre
pen , worden deze artikelen ~vereenkomstig 
onderdeel I van post 596 getar ifeerd. Een en 
ander met dien verstande, dat, voor zoover 
niet anders is bepaald, gereedschappen, welke , 
zooals hamers, nijptangen en dergelijke, zoo
wel den werkman bij zijn arbeid dienen als in 
huishoudens worden gebezigd, voor de toepas
si ng van bovenstaanden post 565 a ls werk
mansgereedschappen worden aangemerkt. 

3. Voorts worden van den post uitgezonderd 
en belast overeenkomstig post 920 harken, 
schoppen, spaden en dergelijke gereedschap
pen tot bewerking van den grond, voorzien 
van een al dan niet aangezet handvat, hand
greep of steel , indien deze gereedschappen, 
gewogen met handvat, handgreep of steel, een 
gewicht hebben van 600 gram of minder. 

4. Zaagbla den zonder tanden, alsmede an
dere ij zerwerken, bestemd om a ls gereedschap
pen te dienen, doch, evenals bedoelde zaag
bladen, nog niet in geheel gebruiksvaardigen 
toestand verkeerende, worden ·belast als de 
overeenkomstige geheel afgewerkte gereed
schappen . Zoogenaamd gereedschapsstaal , in
gevoerd in stukken of staven, wordt echter 
niet geacht tot evenbedoelde artikelen te be
hooren, doch voor de rechtenheffing als on
bewerkt ijzer in staven aangemerkt. 

566. Plombeer- en contróletangen; embal
Jeertangen; stuwhaken en draadspanners: 

I . conducteurstangen. 
Maatstaf: waarde - Rechten: 6 % 

II. overige artikelen. 
Maatstaf: waarde - Rechten: 12 % 

567. Naalden, ook met vergulde oogen en 
punten : 

I. naai- en naairnachinenaalden, borduur-, 
rijg-, haak-, brei-, stop-, lardeer- en paknaal 
den . Maatstaf: waarde - R echten: 12 % 

II. andere, zooals stoffeerdersnaal den en 
breimachinenaald.en. 

Maatsta f: waa rde - Rechten: 6 % 

B ij z o n cl e r e b e p a I i n g. 
Naalden voor chi rurg isch gebruik, siernaal

den e n a ndere hoed- en kleednaalden , naalden 
voor phonographen, gramophonen, grapho
phonen en dergelij ke muziekinstrumenten, zoo
mede vlechtnaalden voor fröbelwerk worden 
van den post ·uitgezondéd. 

568. Spelden en veiligheidsspelden, ge
wone; ook gewone haarspelden . 

Maatstaf: waarde - Rechten: 12 % 
569 . Vischhaken. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 12 % 
B ij z o n d e r e b e p a I i n g . 

Vischhaken, gemonteerd met lood, vischjes, 
vliegen , blinkers of dergelijke worden van den 
post uitgezonderd en a ls hengelsportartikelen 
(post 924 sub III) belast. 

570. Vormen (gereedschappen of h ulpmid
delen om iets in een bepaalden vorm te bren
gen): 

I. gebak-, pudding- en andere vormen om 
eetwaren en spijzen in een bepaalden vorm te 
brengen, welke in keukens worden gebezigd. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 12 % 
II. andere, zooals giet- en slagvormen, ce

ment- en steenvormen, glasb l azersvormen, 
boekbinders- en kartonneeringsstansen, vulca
niseervormen, hoedvormen, snijvormen voor de 
biscuitbereiding, zeepvormen en dergelijke . 

Maatstaf: waarde - Rechten: 6 % 
571. Vormersgereedschap, gebruikt bij het 

ve rvaardigen van voorwerpen uit vloeibaar 
metaal, zooals vormstiften, kernnagels, wand
diktenagels, kernsteunen, kernstiepen, • vorm
kasten, koelspiralen, modelklemmen of der
gelijke en andere soortgelijke in de nijverheid 
gebruikte bedrijfshulpmiddelen: 

I. artikelen, welke bij het gieten in het 
. g ietstuk overgaan, zooals kernsteunen. 

Maatstaf: - Rechten: v rij 
II. over ige artike len. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 6 % 
572. Strijkijzers en glans- en persijzers en 

strijkijzerbouten: 
I. strijkijzers en glans- en persijzers , voor

zien van verwarmingsinrichting (bijv. elec
tr ische strijkijzers), welke een gewicht hebben 
van 5 kilogram of minder. 

Maatstaf: waarde - R echten: 20 % 
II. overige artikelen. 

Maatstaf: waarde - R echten: 12 % 
573 . Gereedschapskacheltjes, zooa ls loodgie

tersfornuizen, vu urmanden en dergelijke; lood
smel tpotten. 

Maatstaf: waarde - R echten: 6 % 
574 . ·werktafels en werkstandaards van 

ijzer, a l of niet in verbinding met hout, waar
onder te verstaan tafels of standaards van be
doelde samenstelling met vast daaraan ve r
bonden pijpenklem, bankschroef of soortgel ijk 
werkmansgereedschap. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 6 % 
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575. fontagebokken, reparatiebruggen en 
-standaards en dergelij ke bedrijfshulpmiddelen. 

Maatstaf: waarde - Rechten : 6 % 
576. Transportkannen : 
I. ongeverfde, vertinde of gegalvanisee rde 

ij zeren bussen, voorzien van deksel en van 
hengsel of ooren, met een inhoud van 10 1 ite r 
of hooger. 

Maatstaf : waarde - R echten: 6 % 
II. andere . 

Maatstaf: waarde - R ech ten: 12 % 
577. Vaatwerk, dienende bij het vervoeren 

of coagul ee ren va n latex (rubber), n.a.g., zoo
mede gootjes en n.a.g. ande re a r t ike len di e
ne n de bij h et aftappen of opvangen van I atex , 
een en ander mits zoodanig van aard, da t er, 
naar het oordeel der ambtenaren, geen reden 
bestaat om aan te nemen, dat bedoelde a r t i
ke len voor andere doeleinden zullen worden 
gebez igd . 

Maatstaf: waarde - R echten : 6 % 
578. Roosters, roosterstaven , vuur- en asch

de11rnn, rookkanalen en dergelijke toebehooren 
tot stoomketels, ook gemeenlijk daarbij ge
bez igde mangat- en handgatsluitingen ; rib
benbuizen , :elementen en -kachels voor droog
huizen; d roogkasten voor textiel- en andere 
n ijve rhe idsondernemingen; verflensrakken voor 
theefabrieken; n iet van mechanische i nrich
ting voorziene bij de iudustrieele voo rtbr en
ging d ienende bezink-, gist-, bleek-, meng-, 
verf- e n dergelijke bakken en kuipen ; kogels 
en koge ltj es voor kogelmol ens en ertszeven; 
vulli chamen voor luchtfilters; ij scellen voor 
ij smachines en n.a.g. andere toebehooren tot 
bedrijfshulpmiddelen of uitrustingsstukken van 
fabr ieken en andere ondernemingen van nij 
verheid van de soort als de vorengemel de; 
ook spinkannen, brandkorven voor aardewerk
fab r ie ken en n .a.g. andere dergel ijke niet van 
mechanische inrichting voorziene in de nij ver
he id gebruikte bedrij fshulpmiddele n ; zoo mede 
geraamten voor bibitbeschermnetten. 

Maatstaf : waarde - R echten: 6 % 

B ij zo n cl e r e b e p a I i n ge n . 
1. B ezink- en g istbakken en -kuipen e n 

de rgelijke onder de omschrijving van den post 
va llende ruimtehoudende I ichamen, worden, 
indien hunne bestemming om a ls bedrijfshulp
m iddel in de industrie te dienen niet nader 
u it hun maaksel blijkt, van den post ui tge
zonderd en a ls waterreser voirs (post 546) be
l ast. 

2. Tot de in den post genoemde ijscellen 
wo,·den a lleen geacht te behooren vertinde, 
gegalvaniseerde of verloode ij zeren bakken 
van een inhoud van 8 l iter of meer, ingerich t 
om in een koudmakend mengse l te wo rden 
gehangen ter bevriezing van het water, waar
mede die bakken worden gevu ld. 

579 . Assen , bussen en wielen voor gewone 
l ast- of vrachtwagens, zooals grobaks en de r
gelijke vervoermiddele".; zoomede on,derstel
len en andere bepaaldelij k voor dergehJke ver
voermiddelen geconstrueerde ijzerwerken. 

Maatsta f: waarde - Rechten: 12 % 
580. Scheepsankers, scheepsschroe ven, na

ven en bladen voor scheepsschroeven, scheeps
want (scheepsn1asten, raas, . stangen, touw
werk) , verhaal klampen, roeidoll en , bootsha-

ken, en n .a.g. andere dergelijke deelen en 
toebehooren van schepen, ook laad- en los
gerei voor schepen, zooa ls laadboomen, los
en laaclnetten, laadgote n en de rgelij ke , een 
en ande r al dan niet in verbinding met hout 
of andere gewone materialen: 

I . scheepsanke rs, scheepsschroeven, naven 
en bladen voor soheepsschroeven en scheeps
want. Maatstaf: waa,·de - Rech ten : 6 % 

II. overige a r tikelen. 
Maatstaf: waarde - Rechten : 12 % 

581. Ankerboeien en toebehooren claan·an. 
l\laatstaf: waarde - Rechten : 6 % 

582. IJzeren huizen voor schakel kasten . 
~laatstaf: ,vaarde - Rec hten: 6 % 

583. lJzerzand (gestampt ijzer voor zaag
of sl ij pdoeleinclen); zoomede ij zerspl inters, 
-gru is en soortgel ijke prnducten voor de wape
n ing van beton. 

:tllaatstaf: waarde - Rechten: 6 % 
584 . Hang- e11 sl u itwerk, al clan n iet ge

deeltelijk uit andere onedele metalen of an
dere ge,vone materialen (hout, porselein, glas, 
hoorn enz.) samengeste ld, n.a .g . : 

1. hangsloten; deur-, kast-, 1 ade- en der
gelijke sloten; deur-, kant-, staar t- en der ge
lijke schuiven; ml- en ande re grendels; over
,,a ll en ; scharnieren; fi tsen; paumelles; bocht. 
kn ieren ; duimen en knopvormen voor schar
nieren; beslag voor ja.lousieën en n1arquises; 
windhaken en oogen; bove nli cht- e n venster-
1aarnsluitingen: bovcn lichtopene rs; deun·ee
ren; knoppen, krnkken en handvatten ,·oor 
deuren en ramen: handvatten en beugels voor 
laden; sleutelgatplaatjes; deurplaten, -ba n
den, -kettingen, -ringen, -houders, -snappers 
en -vastzetters; b1· ievenbusplaten en verder 
ha ng- en slui twerk als vorengemeld, ook rol
len, loopra il s en dergelijke voor schu ifdeuren, 
espagnoletten en stangen voor espagnoletten; 
zoomede sch roefhaken , klee rkasthaken , hoed
haken, j ashaken, schi lderijhaken en soortge
lijke haken en, ,·oor zoove r niet onder de om
schrij ving van post 682 va llende, glasdeur
beschermers en deurtra l iën: 
· a. geheel van ijzer, 11 ie t opgemaakt of niet 

op andere wijze opgemaak t dan gegalvani
seerd, verlood, vertind, geverfd, gelakt of ge
ve rni st. ::\Iaatstaf: waarde - R echten: 12 % 

b . andere. 
Maatstaf: waarde - R echten : 20 % 

IL sleutels: 
a. ingevoerd mei de sloten, waa r toe zij be

hoo rnn , als deze ; 
b. :1ndere, ook in niet gehee l afgewerkten 

staat. :tllaatstaf: waarde - Rechten: 12 % 
B ij z o 11 d e r e b e p a I i n g. 

B ij de beoordeel ing van de sam enstell ing der 
sloten \\"Orclt 11iet met het binnenwerk (mecha
niek) er va n reken ing gehouden. E venzeer 
blij ven daarbij niet tot het binnenwerk be
hoorende deelen van a ndere metalen van on
dergeschikte beteeken is, zooa ls koperen loop
ringen bij paumelles, bu iten beschouwing. 

585. Reclameborden, waa rschuw ingsborden, 
naamborden en andere dergelijke borden : 

I. niet in lijst of andere om vatt ing. 
Maatsta f: waarde - R echten: 12 % 

ll. a ndere. 
Maatstaf : waarde - Rechten: 20 % 
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586. K offers, met inbegr ip van kist- en 
koffersloten en -handvatten en andere n.a .g. 
voor de sa menstel I ing va n koffers en ander 
koffe rma kerswerk geconst ruee rde ijzerwerken. 

M aatstaf: waarde - R echten: 12 % 
587. H oef- en schoenbeslag. 

M aatstaf: waa rde - R echten: 12 % 
588. Drinkwaterfonteinen, al of niet in 

combinatie met brandkra nen en ze lfs! ui tende 
vent ielen voor dergelijke fon teinen. 

M aatstaf: waa rde - R echten: 12 % 
589. Brand- en geldkisten, b rnnd- en geld

kasten, safe-deposit-loketten en -kasten, nach t
safe-loketten, geldkluizen en a ndere dergelijke 
inrichtingen tot het bewa ren va n geldswaa r -
den en waardepapieren; ge ldcassetten ; geld-, 
e ffecten- en documententrommels ; geldbakjes 
en -ma ndj es; spaarbusseti; deuren en rom
pen en a ndere onderdeel en van brandkasten 
en de overige hiervoren genoemde soortgelijke 
a rtikelen ; kluisdeuren (tusschen-, nood- en 
contróledeuren, vensterbl inden en vloerluiken 
voor kluizen daaronder begrepen) ; zoomede 
ij zeren rolluiken en oprolbare en inschuifbare 
hekken, de laatste voor zoo ve r niet georna
menteerrl. 

M aa tstaf: waarde - R echten: 12 % 
590. IJzeren meubelen, n .a .g. : 
I . documentenkasten ; kasten en loket ten 

voor kaa rtsystemen ; rekken voor het bergen 
Ya n documenten en boeken; kasten, standaards 
en de rgelijke voor het overz ichtelijk opbergen 
van goederenvoorraden of va n bedrijfsbenoo
digdheden of het ui ts tall en va n waren ; zoo
mede werk-, sorteer- of opm aakta fels, welke 
a ls hulpmiddel voor industri ee le bedrijven va l
len a an te merken . 

M aatstaf: waarde - R echten_: 12 % 
II. ledikanten, gewone, met massief ij ze ren 

geraamte en hekwerken, n iet opgemaakt of 
niet anders opgemaakt dan geverfd. 

M aatsta f: waarde - R echten: 12 % 
III. andere, ook in verb inding met hou t, 

Yiechtwerk of a ndere materi a len, a ls de ge
lijksoorti ge a rt ikelen van hout. 

591. Ba dku ipen, zit- en voetbaden, badka
merba kken, bademmers, baddouches, wasch
bekkens, waschstell en, wasch tafels, nachtta fel. 
gerei, ha ngwandfonteinen, cl osetpot ten, hu rk
pl a ten, urinoirs, gootsteenen, kwispedoors en 
dergelijke sanitaire artikelen van ijzer ; wa
te rreservoirs, consoles, valpijpen, stankafslui 
te rs, trekimich t iugen en dergelij ke voor clo
sets, urinoirs en gootsteenen hieronder begre
pen, een en ander ook indi en voo rzien van 
knoppen of ha nd vatten van hout, aardewerk 
o f andere gewone materi a len: 

I . badkuipen, zit- en voetbaden, badkamer
bakken, zoomede waterreservoirs, consoles en 
valpijpen voor closets, urinoirs en gootsteenen: 

a . niet opgemaakt of niet op andere wijze 
opgemaakt dan geverfd , gegalvaniseerd, ve r
lood of ve rt ind. 

Maatsta f: waarde - R echten: 12 % 
b. andere . 

Maatstaf : waarde - R ech ten: 20 % 
II. overi ge tot den post behoorende artike

len: 
a. niet opgemaakt of niet op andere wijze 

opgemaakt dan gegal vaniseerd, verl ood, ve r
t ind , geverfd of geëmaill eerd. 

Maatsta f: ,ma rde - R echten: 12 %· 
b. andere, bijv. gedecoreerde a rtikelen. 

Maatsta f : waa rde - R echten: 20 % 
B ij zo n d e r e b e p a I i n g . 

Closets, urinoirs en gootsteenen, compleet 
ingevoerd , worden be last overeenkomstig het 
samenste lle nde dee l , waa rva n het he ffin gspe r
centage bij a fzondel'iijken invoer het hoogst 
zou zijn . 

592 . Irrigators, ondersteekbekkens, sputum
ba kjes, ette rbekkens, a rm baden en soortgel ijke 
bij de behandeling of verpleging van zieken 
d ienende artikelen; ook desinfecti eschalen, in
strnmentenster il isators, verbandbussen en der
gelijke; zoomede trechte rs en maa tkannen. 

M aatstaf: waa rde - R echten: 12 o/o 
593. K achels, haa rden, fornui zen, gasovens, 

petrol eum kooktoestel !en, houtkocil-, spiri tus- en 
gaskomforen en a ndere dergelijke ve rwarmings
en kooktoestell en, zooals gemeenlijk voor hui s
houdelijk of keukengebruik dienen en (ook 
indi en van andere ma teri alen da n ijzer, bijv. 
kope r) onderdeelen daa rvan, met inbegr ip van 
de bij bedoelde toestel !en behoÓrende pl a ten, 
n ngen, enz. 

M aatsta f: waarde - R echten: 12 % 
B ij zo n d e re b e p a I i n g. 

T hee! ich ten, spiritusverwarmingstoeste l !en 
voor fri seer- en ondul ee rtangen en dergelijke, 
zoomede geisers en a 1'tikelen, waarbij de ver
warming of verhitting door electri cite it ge
schiedt, vall en niet onder dezen post. 

594. :keukenge re i, zooals kook- en braad
potten en -pannen, braadsleden, cassei·olen, 
waterketels, me] kkokers, rijst kogels, brood
roosters, koffiefilters, ve rg ieten, schuim - en 
scheplepels, notemuskaatraspen, e ierkloppers, 
citroenpersen en de1·gelijke bij de bere iding
van spijzen en dranken in keukens di enende 
a rt ikelen van ijzer; een en ander voor zoover 
niet elders genoemd of inbegrepen ; ook in 
ve rbinding met hout of andere gewone mate
ri a len ; zoomede onderzetbakjes en de rgelijke 
ie i- we1·ing van mieren. 

M aatstaf : wa a rde - R echten: 12 o/c 
595. Etensdragers en eetketels; n. a.g. bor

den, di enschal en, ko pjes en schoteltjes, drink
bekers, koffi epotten, theekannen en vinger 
kommen; water-, me i k- en petrol eumkannen ; 
thee-, suiker- en dergelijke bussen ; huishoud
emmers en te il en ; een en ander ook met hou
ten knoppen, handva tten of dergelijke : 

I. n iet opgemaa kt of niet op andere wijze 
opgemaakt da n gegal vaniseerd, ve rt ind, ver
lood, geve rfd of geëma illeerd. 

Maatstaf: waarde - R echten : 12 '¾ 
II. andere, bijv . gedecoreerde etensdrnge1·s. 

Maatsta f: waa rde - R ech ten: 20 % 
596 . Voorwerpen en werken va n ijzer , ook 

• in verbinding met a ndere fabrika ten, n. a .g.: 
I. a r t ikelen voor persoonlijk, hui shoudel ij k 

o f ka ntoorgebruik : 
a. niet opgemaakt of niet op andere wijze 

opgemaakt dan gegalvaniseerd, verlood, ver
ti nd , geve rfd of geëmaill eerd en uitgezonderd 
art ike len in verbinding met fabrikaten, onder-
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worpen aan een recht van 20 pct. der waarde. 
Maatstaf: waa rde - Rechten: 12 % 

b. andere . 
Maatstaf: waarde - Rechten: 20 % 

Il. artikelen voor a nde1· gebruik : 
a. vers ierd of geornamenteerd, dan wel met 

ede le meta len overt rokken of bekl eed o[ in 
,·e ,·b inding met fabrikaten onderworpen aan 
,een recht van 20 pct. der waarde. 

M aatstaf: waarde - Rechten: 20 % 
b. a ndere. 

Maatstaf: waarde - R echten : 12 % 

B ij zo n de re be p a I i n g. 
De Gouverneur.Gene1·aal kan, onder de noo• 

ci ige voorz ien ingen, vrijstell ing van invoer-
1·echt verleenen voor onder dezen en andere 
posten van dit hoofdstuk begrepen artikelen 
(zooa l ij zeren splitpennen), dienende te n be
hoeve van de vervaardiging van triplexkisten. 

HOOFDSTUK 64. 
ltoper . 

A I g e m e e u e b e p a I i II g. 
Mess ing, brons en andere legeeringen va11 

ko per met 011ede le meta len, waarin het koper 
overheersch t, worden voor de toepassing van 
het ta r ief a ls koper aangemerkt. Nieuwzi lver, 
Ber! ijnsch zi lver, Ch ristofflezilver, argentaan, 
pack[ong, a l fen ide, alpaca en dergelijke door
gaans uit ko'per, nikkel en zink bestaande le
geeringen zij n belastbaar als nikkel. Evenzeer 
11ickeline. 

597. Koper, ruw, gegoten, in koeken, blok
ken, schu itjes, baren, schijven {rosetten), sta
ven {ook voorbewerkt voor de draadtrekkerij) 
enz., alsmede in korre l- of poedervorm; elec
Lrn lytisch koper; vij lsel, knipsel en dergelij k 
afval va11 de koperbewerking, ook hamerslag 
en oud koper {door slij tage, breuk en derge
lij ke, niet meer voor ander gebruik dan als 
grondstof geschi kte fabrikaten van koper). 

Maa tstaf : - R echten: vrij 
598. Koper, in staven {ook geprofil eerd) , 

platen of bladen, geslagen, gewalst, gep let, 
geperst of getrokken, ook bandkoper en hol
gewal t steunboutkoper, n.a.g.: 

I . onbewerkt. 
Maatstaf: - R echten: vrij 

II. bewerkt. 
· Maatstaf: waarde - Rechten : 12 % 

599 . Kl atergoud {het als zoodanig bekend 
taande koper in dunne bladen). 

Maatstaf: waarde - Rechten: 12 % 

600. Draad {ook bimetaaldraad) , zoomede 
kabel, touw en dergelij ke snoervormige pro
ducten daarvan, n. a.g . : 

I. artikel en voor electr ische geleiding. 
Maatstaf: waarde - Rechten: 6 % 

II. andere . 
Maatstaf : waarde - Rechten : 12 % 

B ij zo n d e re be p a I i n g. 
Onder bimetaaldraad te verstaa11 draad van 

011edel metaa l, geen koper of koperlegee r ing 
zijnde, met een mante l van koper. 

601. Holdraad voo r de ge leiding van v loei
stoffen. Maatstaf: waarde - Rechten: 12 % 

602. Buizen en pijpen, n.a .g., welke blij 
kens haar aard gemeenlijk voor doe leinden 

van bedrij fstechn ischen aard {het gele iden van 
dampen, gassen of vloe istoffen, het verh itten 
en koelen van ze lfsta ndi gheden en de rgelij ke) 
worden gebez igd, a l dan niet a fge past en al 
of niet voorzien vitn schroefdraad of van mof
fen, flenzen, steune inden en dergelijke, ook in
dien in spiraal- o f andernn gebogen vorm; 
zoomede de daartoe behoorende bu isvormige 
hu lpstukken. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 6 % 
603. Métal-dép loyé. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 12 % 
604. Geperforeerde, verdiepte dan wel op 

andere wijze bewerkte, ook gegoten, p laten, 
kennelijk bestemd om voor technische doel 
e inden in industriee le bedrijven, a l dan n iet 
als onderdeel van bedrijfshulpmiddelen te d ie
nen, zogals pulper-, centrifuge- en zeefplaten. 

Maatstaf: waarde - Rechten : 6 o/, 

605 . Vlechtsel , weefse ls, im itatieweefsels 
en dergelijke producten van koperdraad, in 
banen zonder einde of aan het stuk: 

I. bl ijkens hunne structuur voor industrieel e 
doele inden bestemd, zooa ls weefse ls in banen 
zonder einde voor papier- en a ndere fabrieken, 
centrifugegaas en het voor f il trat ie gebez igde 
phosphorbronsgaas, dat pe r vierkanten centi
mete r 400 mazen of meer telt. 

Maatstaf : waarde - R echten: 6 % 
II. andere, zooals muskietengaas en horre

tjesgaas. 
Maatstaf: waarde - Rechten: 12 % 

606. Springveeren voor meubelen en ma
trassen. M aatstaf: waarde - R echten: 12 % 

607. Spijkers, nagels, bouten, schroeven, 
drijfriemverbinders en n.a.g. andere bevesti
gingsmiddelen, te belasten als de ge lijksoor
tige a rtikelen van ijzer. 

608. Spelden en ve iligheidsspelden, gewone. 
Maatstaf: waar·de - Rechten: 12 % 

609. Uitrustingsstukken van fabr ieken en 
andere ondernemingen van nijverhe id, toebe
hooren tot industrieele bedrij fshu lpm idde len, 
niet-mach ina le industriee le bedrijfshulpmidde
len, zoomede gereed chappen; een __ en ander 
in aard overeenkomende met de geltJksoort,ge 
a rtikelen van ijzer, waarvoor bij het voor
gaand hoofdstuk in eene heff ing van 6 pct. 
is voorzien, n.a.g. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 6 % 
610. Scheepsschroeven en naven en bladen 

voor scheepsschroeven, patrij spoorten, roeidol 
len stulll·j ukken helmstokken verhaa lkl am
peC:, kikkers, bo~tshaken, vl agge tokpotten en 
dergelijke deel en en toebehooren van schepen: 

I. scheepsschroeven en na ven en bladen 
voor scheepsschroeven. 

Maatstaf: waarde - R echten: 6 % 
II. overige artikelen. 

Maatstaf: waarde - R echten: 12 % 
611 . Standpijpen , koppelingen en straal

pij pen voor spuits langen, ook in samenstell ing 
met ijzer: 

I. standpijpen , welke een gewicht hebben 
van 12 kilogram of mee r, zoomede koppelin
gen en niet van sproe iin r icht ing voorziene 
straalpijpen, welke een gewicht hebben van 
1700 gram of meer. 

Maatstaf: waarde - R echten: 6 % 
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II. andere. 
M•aatstaf: waarde - Rechten: 12 % 

B ij z q n d e re be p a I i n g. 
Standpijpen in combinatie met watermeters 

of voorzien van een inrichting tot bevestiging 
daaraan van een ·waternieter, worden, onge
acht hun gewicht, geacht onder onderdeel II 
van ·den post te vallen. 

612. Hang- en sluitwerk, waaronder te ver
staan artikelen van gelijken aard al s om
schreven bij post 584 van het voorgaand hoofd
stuk, n.a .g.: 

I. hangsloten, met niet opgemaakte of 
en kei gepolijste huizen. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 12 % 
II. overige artikelen. 

Maatstaf: waarde - Rechten : 20 o/o 

B ij z o n d e r e b e p a I i n g. 
Sleutels, behoorende bij sloten, welke onder 

den post vallen
1 

worden op denzelfden voet als 
deze belast, inctien zij tegelijk daarmede wor
den ingevoerd. Op andere wijze ingevoerd, 
worden zij op zich zelf getarifeerd. 

613. Koffersloten en andere n.a.g. voor· de 
samenstelling van koffers of ander kofferma
kerswerk geconstrueerde koperwerken. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 12 % 
614. Trapl euningen, dragers voor deze leu

ningen, traptreeplaten, geprofileerde staven 
voor trapkanten , glasroeden en dergelijke 
n .a.g. artikelen voor constructieve doel e inden; 
zoomede onderdeelen van closets (va lpijpen, 
trekinrichtingen enz.), baddouches en n .a.g. 
a ndere dergelijke artikelen voor sanitaire in
richti11gen en bad- en toiletkamers, al dan 
niet in verbinding met andere materialen. 

Maatstaf: waarde - Rechten : 20 % 
615. Reclame- en naamborden en andern 

dergelijke borden, al dan niet omlijst of in 
andere omvatting. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 20 % 
616. Meubelen, n.a .g. 

M aatstaf : waarde - Rechten: 20 % 
617. Petroleum- en spirituskomforen, n.a.g. 

en (ook indien van andere m aterial en dan 
koper, bijv. ijzer) onderdeelen daarvan. 

Maatstaf: waarde - R echten: 12 % 
618. Voorwerpen en werken van koper, ook 

in verbinding met andere fabrikaten, n. a .g. : 
I. artikelen voor persoonlijk, huishoudelijk 

of kantoorgebruik. 
Maatstaf: waarde - R echten: 20 % 

II. artikelen voor ander gebruik: 
et. versierd of geornamenteerd, dan wel met 

edele metalen overtrokken of bekleed of in 
verbinding met fábrikaten onderworpen aan 
.-en recht van 20 pct. der waarde. · 

Maatstaf: waarde - R echten: 20 % 
IJ. andere. 

Maatstaf : waarde - R echten : 12 % 
HOOFDSTUK 65. 

Nikkel . 
A 1 g e m e e n e b e p a l i n g . 

Monelmetaal , alsmede legeeringen van nik
kel met amdere onedele metalen, welke naar 
kleur en haar verderen aard op nikkel gelij, 
ken, worden voor de rechtenheffing als nikkel 

L. & S. 19 33. 

aangemerkt. (Zie ook de Algemeene bepaling 
bij het voorgaand hoofdstuk). 

619. Nikkel, ruw, in klompen, ingots, ku
bussen, onregelmatige kogeltjes of dergelijke 
of in gegoten plakken; vijlsel, knipsel en 
dergelijk afval van de nikkelbewerking; zoo
mede oud nikkel (door slijtage, breuk en der
gelijke niet meer voor ander gebruik dan als 
grondstof geschikte fabrikaten van nikkel). 

Maatstaf: - Rechten : vrij 
620. Nikkel anoden alleen geschikt voor het 

vernikke len van voorwerpen langs electroly
tischen weg. Maatstaf: - Rechten: vrij 

621. Nikkel , in staven (ook geprofileerd), 
platen of bladen, geslagen, gewalst, geplet, 
geperst of getrokken, ook bandnikkel, n.a.g.: 

I. onbewerkt. Maatstaf: - Rechten: vrij 
II. bewerkt. ' 

Maatstaf: waarde - Rechten: 12 % 
622. Bladnikkel (nikkel in bladen of vel

len, welke per vierkanten meter een gewicht 
hebben van 500 gram of minder), ook in stuk
ken geknipt, n.a. g., zoomede n.a .g. nikkel
draad . Maatstaf: waarde - Rechten: 12 % 

623. Buizen en pijpen van nikkel en bijbe
hoorende buisvormige hulpstukken, te belas
ten als de gelijksoortige ártikelen · van koper. 

624. Uitrustingsstukken van fabrieken en 
ándere , ondernemingen van nijverheid, toebe
hooren tot industrieele bedrijfshulpmiddelen, 
niet-machinale industrieele bedrijfshulpmidde
len, zoomede gereedschappen; een en ander 
in aard overeenkomende met de gelijksoortige 
artikelen van ij zer, waarvoor bij hoofdstuk 63 
in eene heffing van 6 pct. is voorzien. 

M aatsta f : waarde - Rechten: 6 % 
625. Hang' en sluitwerk en andere artike

len, als vermeld onder de posten 612 t/m 616 
van het voorgaand hoofdstuk, van nikkel , 
n.a. g. Maatstaf: waarde -- Rechten: 20 % 

626. Voorwerpen en werken van nikkel, ook 
in verb inding met andere fabrikaten, n.a.g. : 

I. voor persoonlijk, huishoudelijk of kan
toorgebruik. 

Maatstaf: waarde - R echten: 20 % 
ll. voor ander gebruik: 
a. versierd of geornamenteerd, dan wel met 

edele metalen overtrokken of bekleed of in 
verbinding met fabrikaten onderworpen aan 
een recht van 20 pct. der waarde. 

M aatstaf: waarde - Rechten: 20 % 
b. andere. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 12 % 

HOOFDSTUK 66. 
Alu1niniu1n. 

A 1 ge m e e n e b e p a I i n g. 
Legeeringen van alumini,,m met andere on

edele metalen, worden, voor zoover zij naar 
kleur en haar verderen aard, voornamelijk wat 
aangaat het soortelijk gewicht, op a luminium 
gelijken , zooals magnalium en duralumin, 
voo ,· de tariefstoepassing met aluminium ge
lijkgesteld. 

627. Aluminium, ruw, in blokken, baren, 
ingots of gegoten pla ten, dan wel gegranu
leerd; afdraa isel, knipsel en dergelijk afval 
van de a luminiumbewerking ; zoomede oud 
a luminium (door slij tage, breuk en dergelijke 

62 
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niet meer voor ander gebruik dan a ls grond
st.of geschikte fabrikaten van aluminium). 

Maatstaf: - R echten: vrij 
628 . Aluminiumpoeder, te bel asten al s 

n.a.g. verf- en kl eurst.offen (post 181 ). 

629. Thermiet en a ndere voor gelijke doel
einden dienende mengsels van aluminiumpoe
der of gegranuleerd a luminium met oxyden 
van andere metal en. 

Maatsta f: waarde - Rechten: 6 % 
630. Aluminium, in staven (ook geprof i

leerd) , platen of bladen, geslagen, gewalst , 
g~plet, geperst of getrokken, ook bandalumi
n1um , n. a .g . : 

I. onbewerkt. Maatstaf: - R echten: vrij 
II. bewerkt . 

M aatstaf: waarde - Rechten: 12 % 
631. Bl adaluminium (a lum inium in bl aden 

of ve ll en, welke per vierkanten meter een 
gewicht hebben van 300 gram of minder), ook 
in stukken geknipt, n.a.g. 

Maatsta f : waarde - Rechten : 12 % 

B ij zo n d e re b e p a I i n g. 
Bladalum inium voor de bekleeding van thee

ki sten in niet op maat gebrachte bl aden of 
vel Jen, wordt van den post uitgezonderd en a ls 
onbewerkt aluminium in bladen, geslagen of 
gewal st (post 630, onderdeel I ) getar ifeerd. 
Als bestemd voor evenbedoelde bekleeding 
wordt aangemerkt niet van ingeperste dessins 
of dergelijke voorzi en (bijv. gechagrineerd) 
blank bladalumi nium, dat per vierkanten me
ter meer dan 45, doch niet meer dan 110 
gram weegt. 

632. Draad van aluminium, zoomede kabe l, 
to uw en dergelijke snoervorm ige producten 
daarvan, alsmede buizen en pijpen van a lu
minium en bijbehoorende buisvormige hulp
stukken , te belasten a ls de gelijksoortige ar
tike len van koper. 

633. Spijkers, nagels, bouten, schroeven en 
n .a.g . andere bevestigingsmiddelen van a lu
minium , te belasten a ls de gelijksoortige arti
ke l en van ijzer. 

634. Uitrustingsstukken van fabrieken en 
andere ondernemingen van nijverheid, toebe
hooren tot industri eele bedrijfshulpmiddelen, 
niet-machinale industrieele bedrijfshulpmidde
len zoomede gereedschappen; een en ander 
ir , ~ar<l overeenkomende met de gelijksoortige 
artike len van ijzer , waarvoor bij hoofdstuk 63 
in eene heffing van 6 pct. is voorzi en, n.a.g. 

Maatstaf : waarde - R echten: 6 % 
635 . Transportkannen: 
I. zonder eenige metaal- of andere over

t rek, voorzien van dekse l en van hengsel of 
ooren, met een inhoud van 10 liter of hooger . 

M aatstaf : waarde - R echten: 6 % 
II. andere. 

M aatsta f: waarde - Rechten: 12 % 
636. Vaatwerk van aluminium, di enende 

bij het vervoeren of coaguleeren van latex 
(rubber), n.a.g., zoomede aluminium bekers 
en kommet jes, di enende bij het aftappen van 
latex, zoogenaamde rubbercups, een en ander 
mi ts zoodanig van aa rd , dat er, naar het oor
deel der ambtenaren, geen regen bestaat om 
aan te nemen, dat bedoelde artikelen voor 

andere doeleinden zull en worden gebezigd. 
Maatstaf: waarde - R echten: 6 %· 

637. Capsules, tuben , kokers i:n soortgelijke 
a rt ikelen voor de sluiting van fl esschen, de 
verpakking van verven, zeep en dergelijke. 

Maatsta f: waa rde - Rechten: 12 % 
638. Keukengerei , zooals cassarolen, braad

pannen en -sleden, waterketels, melkkokers, 
pud<ling- en bakvorm en, eiersnijders , citroen
persen, enz. , ook in verbinding met hout of 
andere gewone mate ri alen; zoomede keuken
komforen . 

:Maatstaf: waarde - Rechten: 12 o/u 
639. K offers. 

l'l1aatstaf: waa,·de - Rechten : 20 o/, 

640. Voorwerpen en werken va n aluminium 
ook 111 verbinding met andere fabrikaten; 
n.a.g.: 

I. artikelen voor persoonlijk, huishoudelijk 
of kantoorgebru ik : 

a. niet opgemaakt of enkel gepolijst en 
uitgezonderd artikelen in verbinding met fa
brikaten, onderworpen aan een recht van 20 
pct. der waarde. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 12 % 
b. andere. 

M aatsta f : waarde - R echten: 20 % 
II. artikelen voor ander gebruik: 
a. vers ierd of geornamenteerd , dan wel met 

edele meta len overtrokken of bekleed of in 
verb inding met fabri katen, onderworpen aau 
een recht van 20 pct. der waarde. 

Maatstaf: waarde - R ech ten: 20 % 
b. andere. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 12 o/, 

HOOFDS'l'UK 67. 
L ood. 

A l g e m e e n e b e p a I i n g. 
Hardlood, compositie , lette rmetaal en der

gelijke legeeringen van lood met andere on
edele metalen worden voo 1· de rechtenheffing
a ls lood aangemerkt. 

641 . Lood, ruw, in blokken, klompen en 
dergelijke of in gegoten platen; a fval van de 
]oodbewerking; zoomede oud lood (door slijta
ge, breuk en dergelijke niet meer voor andet· 
gebruik dan a ls grondst.of gesch ikte fabrikaten 
van lood). Maatstaf: - R ech ten: vrij 

642. Lood, in staven (ook geprofil eerd ), 
platen of bladen, gewalst, geplet of geperst, 
n.a.g.: 

I. onbewerkt. Maatstaf: - Rechten : vrij 
II . bewerkt. 

Maatstaf: waarde - R echten: 12 %-
643 . Bl adlood (lood in al of niet vertinde 

bladen of vellen, welke per vierkanten_ meter 
een gewicht hebben van 500 gram of minder). 
ook in stukken geknipt, n. a .g. 

Maatstaf: waarde - R echten: 12 % 
644. Theelood, in bladen, vellen of stukken. 

Maatstaf: - R echten: Hij 

B ij zon d e r e b e p a I i n g. 
Onder theelood te verstaan blank, niet van 

ingepente dessins of de rge lij ke voorzi en (bij v. 
gechagrineerd) lood in bladen, dat per vier
kanten meter meer dan 500, doch niet meer
dan 1600 g ram weegt. 
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645. 
-band. 

646. 

Loodwol, zoomede n.a.g. looddraad en 
Maatsta[: waarde - Rechten: 6 % 

Glasroeden. 
Maatstaf: waarde - Rechten: 12 % 

647. Buizen en pijpen en buisvormige 
verbindingsstukken daarvoor, ook in samen
stelling met koper, niet opgemaakt of enkel 
vertind. Maatstaf: waal'de - Rechten: 6 % 

648. Uitrustingsstukken van fabrieken en 
c--:. ndere ondernemingen van nijverheid , toebe
hooren tot industrieele bedrijfshulpmiddelen, 
niet-machinale industrieele bedrijfshulpmidde
len, zoomede gel'eedschappen van lood; een 
en ander in aard overeenkomende met de ge
lijksoortige artikelen va n ijzer, waarvoor bij 
hoofdstuk 63 in eene heffing van 6 pct. is 
voorzien, ook indien in verbinding met koper 
of brons; si uitringen of pi aatjes voor bouten, 
spijkers en dergelijke. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 6 % 
649 . Capsules en afsluitingen voor fles

schen, potten en ander vaatwerk; tuben voor 
de verpakking van schi lderverf, chem ische 
producten, enz.; zoomede plombeerloodjes. 

Maatstaf: waarde - R echten: 12 % 
650. Hagel , v.a.s. 

Maatstaf : waarde - Rechten: 20 % 
651. Voorwerpen en werken van lood, ook 

in verbinding met andere fabrikaten, n .a .g. : 
I. artikelen voor persoonlijk, huishoudelijk 

of kantoorgebruik. 
Maatsta f: waarde - Rechten: 20 % 

II. artikelen voor ander gebruik : 
a. geornamenteerd of versierd, dan wel met 

edele metalen overtrokken of bekleed of in 
verbinding met fabrikaten onderworpen aan 
een recht van 20 pct. der waarde. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 20 % 
b . andere. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 12 % 

HOOFDSTUK 68. 
Zink. 

A I g e m e e n e b e p a I i n g. 
Legeeringen van zink, voor zoover n iet als 

andere metalen te tarifeeren, worden als zink 
aangemerkt. 

652. Zink, ruw, in blokken, klompen, ge
granuleerd, in poeder of in gegoten platen; 
knipsel en dergelijk afval van de zinkbewer
king, zoomede oud zink (door sl ij tage, breuk 
e n dergelijke niet meer voor ander gebruik 
dan als grondstof geschikte fabrikaten van 
zink); materiaal voor de vervaardiging van 
zinkspaanders onder dezen post begrepen. 

Maatstaf: - Rechten: vrij 
653. Zink, in staven (ook geprofileerd), 

p laten of bladen, geslagen , gewa lst, geperst 
of getrokken, n.a .g. : 

I. onbewerkt. Maatstaf: - Rechten: vrij 
II. bewerkt. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 12 % 
654. Geperforeerde, verd iepte dan wel op 

andere wijze bewerkte bladen of platen, ken
nelijk bestemd om voor technische doeleinden 
in industrieele bedrijven, al dan niet als on
derdeel van bedrijfshulpmiddelen te dienen, 
zooals trieurplaten, ook zoogenaamd ketelzink. 

Maatstaf: waarde - Rechten : 6 % 

B ij z o n d e re be p a I i n g. 
Onder zoogenaamd ketelzink te verstaan ge

plette of gewalste, al dan niet doorboorde pla
ten of blokken, met een glad oppervla k en 
geschaafde, gezaagde of afgesneden zijkanten , 
waarvan de l engte, breedte en dikte onder
scheidenlij k niee1· bedragen dan 140, 70 en 
10 millimeter, maar niet meer clan 310, 160 
en 30 millimeter . 

655. Draad, n.a .g . 
:Maatstaf: waarde - R ech ten: 12 % 

656. Buizen en pijpen van zink en bijbehoo
rencle buisvormige hulpstukken, te belasten 
a ls de gelijksoortige artikelen van koper. 

657. Spijkers, nagels, bouten en andere be
vestigingsm iddelen van zink, te bel asten als 
de gelijksoortige artikelen van ijze r. 

658. Uitrustingsstukken van fabrieken en 
andere ondernem ingen van nijverheid, toebe
hooren tot industrieele bedrijfshulpmiddelen, 
niet-machinale industrieele bedrijfshulpmidde
len, zoomede gereedschappen; een en ander in 
aard overeenkomende met de gelijksoortige 
artikelen van ijzer, waarvoor bij hoofdstuk 63 
in eene heffing van 6 pct. is voorzien, n.a.g. 

Maatstaf: waarde - Rechten : 6 % 
659. Voorwerpen voor huishoudelijk gebruik 

van plaatzink, zooals badkuipen, tei len, em
mers, vergieten en dergelijke, niet gelakt of 
op andere wijze opgemaakt. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 12 % 
660. Voorwerpen en werken van zink, ook 

in verbinding met andere fabr ikaten, n.a.g. : 
I. artikelen voor persoonlijk, huishoudelijk 

of kantoorgebruik. 
Maatstaf: waarde - Rechten: 20 % 

II. artikelen voor ander gebru ik: 
a. geornamenteerd of versierd, dan wel met 

edele metalen overtrokken of bekleed of in 
verbinding met fabrikaten onderworpen aan 
een recht van 20 pct. der waarde. 

Maatstaf : waarde - Rechten: 20 % 
b. andere. 

Maatstaf: waa1,de - Rechten: 12 % 

HOOFDSTUK 69. 
'11in . 

A I ge me e n e h e p a I i n g. 
Brittannia metaal, Queens metaal, piauter, 

Babbit's metaal en de rgelijke legeeringen van 
tin en a lle hieronder niet begrepen legeerin
gen van t in, waarin dit metaal overheerscht, 
worden a ls tin getarifeerd. 

661. Tin, ruw, in blokken, schuitjes, ingots, 
gegranuleerd of in gegoten platen; afva l van 
de bewerking van tin en oud tin (door slijtage, 
breuk en dergelijke niet meer voor ander ge
bruik dan als grondstof geschikte fab rikaten 
van tin). Maatstaf: - Rechten: vrij 

662. Tin, in staven (ook geprofil eerd) , pla
ten of bladen, geslagen, gewalst, geplet, ge
perst of getrokken, ook bandtin, n.a.g.: 

I. onbewerkt. Maatstaf: - Rechten : vrij 
II. bewerkt. 

Maatstaf: waarde - Rechten : 12 % 
663. Bladtin (tin in bladen of vellen , welke 

per vierkanten meter een gewicht hebben van 
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500 gram of minder), ook in stukken geknipt, 
n.a.g., zoomede n.a.g. tindraad. 

Maatstaf: waarde - R echten: 12 % 
664. Buizen en pijpen van tin en bijbehoo

rende buisvormige hulpstukken, te belasten 
als de gelijksoortige artikelen van koper. 

665. Capsules en afsluitingen voor fles 
schen, potten en ander vaatwerk; tuben voor 
de verpakking van schilder-verf, chemische 
producten enz. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 12 % 
666. Voorwerpen en werken van tin, ook 

in verbinding met andere fabr ikaten , n.a .g.: 
I. artikelen voor persoonlijk, huishoudelijk 

of kantoorgebruik. 
Maatstaf: waarde - Rech ten: 20 % 

II. artikelen voor ander gebruik: 
a. geornamenteerd of versierd, dan wel 

met edele metalen overtrokken of bekleed of 
in verbinding met fabrikaten onderworpen aan 
een recht van 20 pct. der waarde . 

Maatstaf: waarde - R echten : 20 % 
b. andere. 

Maatstaf: waarde - R ech ten: 12 % 

HOOFDS'l'UK 70. 
Andere onedel e metalen en l egee1·ingen 

daarvan. 
667. Kwikzilver. 

Maatstaf: waarde - Rechten : 6 % 
668. Antimonium, bismuth , cadmium, 

chroom, mangaan, cobalt, magnes ium , t itaan, 
wolfraam en andere n. a .g . metalen , welke, 
zooals de genoemde, a ls zoodanig of in legee
ringen een technische aanwending als m etalen 
vinden; zoomede n.a.g. legeeringen dezer me
talen; ruw, in blokken, baren, koeken , stuk
ken kubussen, korrel s of dergelijke. 

' Maatstaf : - R echten: vrij 

669. Metallieke fabrika ten van de bij de 
twee voorgaande posten bedoelde producten, 
n.a.g., te belasten als de gelijksoortige arti
kelen van nikkel. 

670. 
n.a.g. 

Amai gamen ( kwikzil verl egeeringe n) , 
Maatstaf: waarde - R echten: 6 % 

671. Pyrophore legeeringen en artikelen 
daarvan. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 20 o/~ 
B ij z o n d e r e b e p a l i n g . 

Ferrocerium en andere onder de omschrij
ving van post 207 vallende artikelen worden 
van den post uitgezonderd. 

HOOFDSTUK 71 . 
M essenmakerswerk; waren van v,erschillenden 

aard van onedele metalen, niet elders 
inbeg,·epen. 

672. 1\1essenmakerswerk: 
I. slagersmessen, looiersmessen, schoenma

kersmessen, snoeimessen, oculeenn essen, kap
messen, trekmessen en andere messen met 
twee handvatten, rubber aftapmessen en ver
dere dergelij ke met de hand te hanteeren be
drijfsmessen. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 6 % 
II. keukenmessen, zooals aardappelmesjes , 

snijboonenmesjes, kool- en komkommerschaven, 
hakmessen, enz., met inbegrip van bus- en 

blikopeners, kurketrekkers, zeepschaven en 
de1·gelijke artikelen. 

Maatstaf : waarde - Rechten: 12 % 
III. tafelmessen , dessertmessen, broodmes

sen (ook broodzaagmessen) , zakmessen, jacht
messen, scheermessen, radeermessen en andere 
n.a. g. met de hand te hanteeren messen: 

a. sam envouw- of inschuifbare messen met 
meer dan één lemmet (aanwezige kurketrek
ker en ander gereedschap als lemmeten gere
kend) ; messen met hefte n of handvatten, 
welke, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk zij n 
vervaardigd van barnsteen, schildpad, paarle
moer, ivoor, hoorn of iinitaties daarvan, herte
pooten of soortgel ijke producten, been, ebben
hout , faïence, glas of nikkel of als zoodanig 
belaste metalen (nieuwzilver, a l paca enz.); 
zoomede messen welke, hetzij geheel, hetzij 
gedeeltel ijk, met edele meta len zijn overtrok
ken of bekleed of van zoodanig bekleed of 
overtrokken beslag (schilden, doppen, ringen , 
platen enz. ) zijn voorzien , dan wel door in- of 
oplegwerk, graveeren, damasceeren of snij
we rk zijn versierd of geornamenteerd. 

Maatstaf: waarde - R echten: 20 % 
b . andere. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 12 % 
IV. trancheergerei; oester-, visch- en fruit

messen, kaas- en botermesjes en dergelijke bij
zondere messen en mesjes voor tafel- en soort
gelijk gebruik; ook fruitmessen in standaard 
en kaasschaven voor tafelgebruik ; zoomede, 
wanneer zij wat aangaat hunne heften of hand
vatten of hun opmaak overeenkomen met de 
onder IIIa bedoelde messen, aanzetstalen en 
tafel messenscherpers. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 20 % 
V. scheerapparaten of veil igheidsscheermes

sen: 
a. niet met edele metal en overtrokken of 

bekleed. Maatstaf: waarde - Rechten: 12 % 
b. andere. 

Maatsta f: waarde - Rechten: 20 % 
VI. messen voor ve iligheidsscheermessen . 

M aatstaf: waarde - Rechten: 12 % 
VII. schapescharen, kleermakersschare n, 

blikscharen en dergelijke door hare bijzondere 
inrichting zich als bedrijfshulpmiddel en ken
merkende, met de hand te hanteeren n. a.g. 
scharen. Maatstaf : waarde - Rechten: 6 % 

VIII. snoe ischaren (tuinscharen), al dan 
niet verni~keld, zoomede hegscharen. 

Maatstaf: waarde - R echten: 12 % 
IX. a nde re n .a.g. met de hand te hanteeren 

scharen, met inbegrip van kapperscharen, per
foreerraadjes en n.a.g. pincetten: 

a. niet met edele metalen overtrokken of 
bekleed , noch versierd of gedecoreerd of in 
den vorm van vogels of anderen fantasievorm. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 12 % 
b. andere. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 20 % 
X . voorsnijscharen, wildscharen, eierknip

pers en -scharen, druivenscharen en dergelijk 
tafelgere i, met· inbegrip van notenkrakers en 
notenpeilers en van pinangscharen (katjips). 

Maatstaf: waarde - Rechten: 20 % 
XI. zak- en toiletscharen, nagelvijlen, 

-knippe rs en -tangen, manicure. en pedicure
gereedschappen met inbeg1·ip van li kdoornmes
sen en -schaafjes en combinaties van een en 
ander; sigarenknippers en -schaartjes en si-
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garenkistopeners; briefopeners en papierm es
sen (schrijftafel artikelen) ; zoomede postzegel
pincetten en zoogenaamde universeelscharen 
(scharen, wel ke, beha] ve als gewone schaar, 
nog voor versch ill ende andere doeleinden, bijv. 
nis sigarenknipper, zijn te gebruiken) . 

Maatstaf: waarde - Rech ten: 20 % 
XII. haarsnijmachines (tondeuzes), ook voor 

d ieren, en onderdee len daarvan (snij platen, 
spanVeeren, enz.) , a l dan niet 1net 1nechani
sche aandrijving. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 12 % 
XUI. messenschel'pers en aanzetstaal, niet 

onder IV hiervoor begrepen; a pparaten voor 
het aanzetten van veilighe idsschee1messen; 
zoomede potloodscherpers en mesjes daarvoor. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 12 % 
XIV. lemmeten voor messen : 
a. kennelijk behoorende tot messen, niet 

onderworpen aan een recht hooger dan 6 pct. 
der waarde. 

Maatstaf : waarde - Rech ten: 6 % 
b. andere . 

Maatstaf: waarde - Rechten: 12 % 
B ij z o n d e " e b e p a I i n g e n. 

1. De be palingen van dezen post doen niet 
tekort aan de bij andere posten voor messen
makerswerk getroffen voo1·zieningen . 

2. Messenmakerswerk in samenstelling met 
edelgesteenten of andere onder post 519 ge
noemde producten of op andeze wijze dan door 
overtrekken of plettee ren met edele metalen 
samengesteld, valt niet onder den post, doch 
wo"dt belast overeenkomstig post 521. 

3. Sch aren, gevo,·md als kleermakersscha-
1en, doch niet meer dan 25 centimeter lang 
zij nde, d an wel met edele metalen overtrokken 
of bekleed of versierd of gedecoreerd, worden 
voor de toepassing van den post niet als ki eer- · 
makersschal'en aangemerkt. 

Wa,-en van v,erschillenden aard van 
onedel e m etal, en. 

673. Eet- en dessertlepels en -vorken, soep
lepels, sauslepel s, theelepeltjes, taart- en v isch
scheppen en ander bij het nu t t,igen van spij zen 
en dranken d ienend gerei van dien aard, 
n .a.g.: 

I. eet- en dessertlepels en -vorken, gewone, 
zoomecle g roentelepels, soeplepels, r ijstlepels 
en sauslepels en zout- en theelepelt jes: 

a. uit één stuk metaal vel'\'aarcligd: 
1. , met edele metalen overtrokken of be

kleed of daarmede geclecoreercl , zoomecle h ier
ondel' niet reeds begrepen gedecoreerde of ver
sierde tot dit onderdeel van den post behoo
r e nde artikelen van n ikkel of a ls zoodanig be
l aste metalen (nieuwzi l ver, alpaca, enz.). 

Maatstaf: waarde - Rechten : 20 % 
2. andere. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 12 % 
b. niet uit één stuk metaal vervaardigd, 

doch van handvatten of heften van hout of 
andern materialen voorzien, te belasten a ls de 
tafelmessen, becloelcl bij onderdeel III van post 
672. 

II. overige tot den post behoorende arti ke
len, zooals aspergescheppen en -tangen, visch-, 
pastei-, taart- en gebakscheppen, vischvorken 
en -messen, vleesch-, brood-, gebak-, oester- en 
r.uurvorken, slalepels en -vorken, suiker- en 

ijstangen, sui ker- en theeschepjes, gember- en 
gele ilepeltjes, hors d'oeuv restell en, k-wast - en 
1 imonaclelepels, enz. 

Maatstaf: waarde - R echten: 20 % 
674. Borden, di enschalen, sauskommen, bo

tervloten, koff ie- en theekannen, vingerkom
men en dergel ij k serv ieswerk, n.a.g., van an
der onedel metaal clan ijzer of a luminium, 
dan wel van onedel metaal dat met koper, 
nikke l of edele metalen is overtrokken of 
bekleed. Maatstaf: waarde - Rechten: 20 % 

675. Gebakschalen, bonbonçloozen, -schalen, 
-mandjes en -bord jes, ijscoupes en -glazen, 
amande lbakjes en verdere dergelij ke artikelen 
voor het aanbieden of opdisschen van versna
peringen; koffie- en theeserviezen, bowl-, l i
keur-, romn -, e ier- en andere dergelij ke stel
len en onderdeel en daarvan; bestekken , zoo
genaamde eettafelgarnituren en dergelijke uit 
lepels, vorken, messen en ander eet- of tafel
gerei samengestelde nécessaires en garn it uren ; 
bierpull en, -kruiken en -kannen; cockta il 
shakers; ijsemmers en wijnkoelers; ijskannen; 
flesschenbakjes, -houders en -standaards; gl a
zenbakjes en -deksels; presenteerbladen; fru it
schalen, -mandjes en -borden ; toaststandaards; 
boter koelers; theel ichten; theewarmers; koek-, 
beschuit- en sardinedoozen; peper- en suiker
strooiers voor tafelgebruik ; inrichtingen tot 
het schenken van dranken u it fl esschen; lepel
bekers en -doozen en lepel houders; schel p
knij pers; kaasduimen; morsringen en lekbak
jes; graatbord jes; nummers voor kop jes en 
g lazen; r ingen voor servetten en v ingerdoe
ken; houders voor menu's, servetten en tan
denstokers; tafel kleed klemmen; zoomede a ll e 
andere n .a .g. artikelen van voormelclen aard ; 
een en ander ook in verbinding met andere 
fabrikaten; onder dezen post te begrij pen a lle 
eet-, drink-, dien- en tafelgerei , verpakt in 
étui's, vitrines of cassetten. 

Maatstaf : waarde - R echten: 20 % 
676. B loempotten, -bakken, -hangers en 

-vazen, jardinières, bloemenbowls, d rijfschalen 
en andere bloem- en planthouclers, met inbe
grip van de daa rtoe behoorende voetstukken 
en standaards, alsmede van cachepots en der
gel ij ke daarbij behoorende artikelen, ook in 
verbinding met andere fabri katen. 

Maatstaf : waarde - Rech ten: 20 % 
677. Borst- en standbeelden; beelden; dier

figuren; beeld- en diergroepen ; reliëfs; pla
quetten; beeldzuilen; fonte in versieringen; 
grafkruisen, -kransen, -takken en andere graf
versier ingen; coupes, siervazen. urnen en 
-pullen en dergel ij k siervaatwerk, ook ind ien 
tevens tot berging dienende; wandborden en 
-spreuken, ook in lijst; courantenhangers: 
etagères en etagèrevoorwerpen; foto lij sten, 
-standaards en -hangers; poederdoozen en 
andere bergingsmiddelen van toiletartikelen 
voor de toilettafel of voor gebru ik op reis; 
ocleurflacons; odeurspuitjes en andere artike
len, welke worden gebezigd voor het verstui 
ven of sprenkel en van reukwerken ; 1·eukva
ten; odeurbranders; aschbakjes, tabakspotten , 
pij penrekken, sigaren- en sigarettendoozen , 
rooktafels en -standaards, rookstellen en an
dere n .a .g. rookersartikelen; sirihstell en en 
onderdeelen daarvan; knoppen, handvatten en 
haken voor wandelstokken, parapluies en der-
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ge lijke; herinnerings- en souvenirartikelen; 
inktpotten en inktstellen; cachetten voor per
soonlijk gebruik; altijddurende kalenders ; 
houders voor notitieblokken; bijouteriedoozen; 
clo 1sonnéwaren; filigrainwerk ; snuisterijen en 
a lle niet reeds onder voorgaande opsomming 
begrepen n.a.g. versierings- en schrijfta fel
artikelen en galanteriewaren, ook in verb in
ding met andere fabrikaten. 

Maatstaf: waarde - R echten : 20 % 
678 . Friseer- en onduleertangen en andere 

tangen voor toiletgebruik en daarvoor ge
bezigde verwarmingstoestellen, n.a .g . ; fr iseer
en kn1l spelden of -pennen· zoomede a lu in
grij pers en h aarwasch ka nne~-

Maatstaf: waarde - R echten : 20 % 
679 . Metalen spiegels toi let-, kap- wand

en zakspiegels, ?ok recl~espiegels; ~oomede 
zoogenaamd katJa remoek. 

Maatstaf: waarde - R echten: 20 % 
680. R amen, consoles, pooten, planchetdra

gers, galerij tjes, k ranen, afvoerinrichtingen, 
syphons en soortgelijke voorwerpen, welke 
worden gebez igd bij vaste waschtafels, ook 
haardouches; handdoekrekken en -dragers 
(mede in samenstelling met staven van g las of 
andere materialen) en onderdeelen daarvan; 
zeepautomaten; zoomede karaf-, glas-, spons-, 
zeep-, kam-, scheerkwast- en borstel houders, 
closetpapierhouders, ozonateurs en dergelijke 
artikelen voor vaste waschtafels en toilet- en 
badkamers, ook met inzetbakjes van porsele in , 
g las en dergelijke; daaronder niet begrepen 
geëma ill eerd ij zeren zeepbakjes, welke los aan 
den wand worden gehangen . 

Maatsta f: waarde - Rechten: 20 % 
681. Gordijmoeden, a l clan n iet afgepast; 

consoles en a ndere draagstukken en knoppen 
voo,· dergel ij ke roeden ; gordij nringen, gord ijn
en embrassehaken, gordijnklemmen · en all e 
ande re dergelijke artikelen voor het ophangen 
en ophouden van gord ijnen portières en der
gelijke; ook complete garn'ituren van een en 
ander; gord ij nkwasten; meubel glijders: meu
bel- en stoelroll en en stoel- en tafelpooten; 
zoomecle roeden en andere artikelen voor het 
vastleggen van trap- en dergelijke loopers. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 20 % 
682. Bouwsieraden, zooals balusters, kapi

teel en, bassementen, ankerrosetten en dak
versieringen; geornamenteerd hek- en tra lie
we,·k voor deuren, ramen, balustrades, balcons, 
trappen, voor tuin- en grafomraster ing, poor
ten en dergelijke; ook geornamenteerde hek
punten en geornamenteerde I uchtroosters. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 20 % 
683. Beslag voor rijtuigen en· automobielen 

(rij t ui glijsten enz.) en voor meubelen, n.a.g.; 
zoomecle doodkistenbes lag. 

Maatstaf: waarde - R echten: 20 % 
684. Rij sporen, stijgbeugels, geb itten, tren

sen. kinkettingen en andere artikelen dienen
de bij het berijden, gele iden of dresseeren van 
paarden of ter versiering van paarden- en 
dergelijke tuigen en ander zadelmakerswerk , 
ook tn iggespen en -r ingen en ander niet reeds 
genoemd tn igtoebehooren: 

I. rijsporen en stijgbeugels, zoomede art i
ke len' ter versiering dienende. 

Maatstaf : waarde - Rechten: 20 % 

II. overige tot den post behoorencle arti
kelen: 

a. vau ijzer, niet opgemaakt dan wel vel'
tind of gega lvaBiseerd. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 12 % 
b. andere. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 20 % 
685 . Kettingen en ha lsbanden voor honden 

en katten; vogelkoo ien, volières en benoodigd
heden daarvoor, met inbegrip van standaards 
en hangers voo,· vogel kooien en van vogel
krukken. 

Maatstaf: waarde - R echten: 20 % 
686. Flesschen of flacons voo ,: de jacht, de 

reis of sportgebru ik (jagersflesschen, veld
flesschen enz.), ook indien deze artikelen zijn 
voorz ien van foudraal , bekleed ing of étui van 
vil t, ]edel', wasdoek enz. ; met inbegrip van 
bijbehoorende houder, kl'oes, beker, bevesti 
g ingskoord , draagriem en dergelijke; omhul
li ngen voor thermos- en dergelijke fl esschen en 
vaten; bussen e n ander vaatwerk, ook in sa
menstel 1 ing met andere mater ia len, voor het 
afkoe len en koel- en wa1mhouden van dran
ken en spijzen ; zoomecle n. a.g. picknick- en 
kampeergerei. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 20 % 
687. Lampen, lantaa rns en andere verlich

t ingstoestell en , ook armaturen, monturen, or
namenten, onclerdeelen en toebehooren van een 
en ander, al dan niet in verbind ing met fa
brikaten van andere stoffen dan metaal, bij v. 
g las , n.a. g.: 

I. lichtkronen, kroon- en wanclluch ters, pla
fond- en wandlampen met meer dan één lich t
punt, kandelaars (meerarmige en andere), sa
lon-, boudoir-, schemer-, sier- , dressoir- en 
dinerlampen en -lampjes, lampen in fantasi e
vo1·n~, gang- en vestibulelampen en -lantaarns 
en der gelijke I uxe-verl ichti ngstoestell en ( daar
onder begrepen pianolampen en -luch ters, lees
lam pen, verstelbare bureaulampen, bilj a rtlam
pen en electrische nachttafell ampjes ), zoomede 
tot den post behoorende kennelijk een onder
dee l of toebehooren van genoem de verlich
t ingstoestellen uitmakende artikelen. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 20 % 
II. lampen, lantaarns enz., andere, niet 

voo,· gas- of e lectrische verlichting; zoomede 
armaturen, monturen, ornamenten, onderdee
len en toebehooren van lampen enz., niet on
der I vallende, welke gemeenlij k bij lampen , 
lantaarns enz. voor andere dan gas- of elec
t ri sche verlichting dienen. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 12 % 
III. ande re tot den post behoorende arti ke-

len: 
a. indien het metaalwerk bestaat uit ijzer, 

dat n iet is opgemaakt of niet op andere wijze 
is opgemaakt clan geverfd, ge lakt, gevernist, 
geëmaill eerd, vertind, verlood of verzinkt. 

Maatstaf: waarde - Rechten : 12 % 
b. anders. 

Maatstaf : waarde - Rechten: 20 % 
B ij zo n d e re b e p a I i n ge n. 

1. Voor de toepassing van den post wol'den 
a ll e daaronder va ll ende staande lampen en 
l antaarns, voorzien van versierd of georna1nen
teerd voetstuk, tot de artikelen, bedoeld bij 
onde rdeel I van den post gerekend . Eveneens 
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wol'den de rgelijke voetstukken op zich zelf 
o ,·ereenkomstig dit onderdeel van den post 
belast, terwijl , behoudens het navolgende, a ll e 
tot den post behoorende voorwerpen in ver
binding of samenstelling met fabrikaten, on
clerwol'pen aan een recht van 20 pct. der 
waarde, a lsmede op dien voet worden getal'i
feerd. 

2. Bij de toepassing van onderdeel IIIa 
van den post wordt geen 1·eken ing gehouden 
met de aanwez ighe id van meta len deelen va11 
andern samenstelling dan ij zer, welke van on
dergeschikte beteeke11is of aan een recht van 
niet hooger dan 12 pct. de r waal'de ondenvor
pen zijn . 

688. Ál'maturen , kappen en dergelijke van 
ijze,· voor straatlantaarns. 

Maatstaf: waarde - R echten: 12 % 
689. Electrische zak- en handlantaarns met 

eene droge batterij a ls stroombron, a l dan 
niet van batterij voorzien ; zoomede armaturen 
YOOr bedoelde lantaa rns. 

Maatstaf: waarde - R echten: 20 % 
690 . Mijnwerkerslampen, al dan niet van 

batterij voorzien; zoomede armaturen voo l' 
cleze lampen en voor scheeps- en spoorwegse in
lantaarns . 

Maatstaf: waarde - R echten: 6 % 
691. Vet- en olielichten voor machineka

mers ; electrische looplampen en armatu l'en 
YOOr deze lampen ; zoomede armaturen vool' 
vuurtoren-, baken- en routelichten voor de 
scheep- en I uchtvaal't, ook voor I ichten voor 
<le beg"enzing van vliegvelden. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 12 % 
692. Laboratoriumartikel en, zooals Btmsen

sche branders, blaaspijpen, standaa rds voor bu
retten , droogstoven en -ovens voor grondonder
zoek enz. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 12 % 
693. IJzerkru ll en en -wol en krullen en 

wol van andere onedele metal en voor het rei
nigen van parketvloeren, meubelen, huishou
delijk vaatwerk en soortge lijke doeleinden. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 12 % 
694 . Metaalwolpakking en andere n.a.g. 

metallieke pakking. 
Maatstaf: waarde - R echten: 6 % 

695. Soldeer- en laschmateriaal: 
I. soldeerpasta, t inol en soortge lijke prepa

raten in doosjes, tuben of de,·gelij ke . 
Maatstaf: waarde - Rechten: 12 % 

II. ander: 
a. in draadvorm of in samenste lling met 

andere zelfstandi gheden dan meta len, zooals 
soldeertin met colophonium, laschstaven, lasch
platen, laschelectroden en dergelijke met as
bestdraad, reduceerende stoffen of antioxyda
t iem iddelen omgeven of van een kern van 
dergelijke stoffen voorzien. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 6 % 
b. niet in draadvorm, noch in samenste lling 

met andere zelfstandigheden dan metalen. 
Maatstaf: - Rechten: vrij 

696. oldeer- en afbrandlampen : 
I. zaksoldeerlampen . 

Maatstaf: waarde - Rechten: 12 % 
II. andere . 

Maatstaf: waarde - Rechten: 6 % 

697. Lite,maten en andere inhoud~maten 
voo,· drnge en natte wa"en. 

Maatstaf : waat·de - R echten: 12 % 
698. Schrijf- en teekenpennen, schooll eien , 

school - en kantoorlinialen, transporteurs, cen
trumpunten en de rgelijke schrijf- en teekenbe
hoeften , n.a.g. 

Maatst.1 f: waa ,·de - R echten: 12 % 
699. Punaises; papie ,-binders, c li ps, split

pen 11 en, krammetjes (n ietjes), oogjes en soort
gelijke artikelen voor het bijeenhouden of aan
eenhechten van papie r, voor kartonneel'ing of 
het sluiten van za kjes of pakjes en dergelijke; 
kluwkorven , liashaken en -pennen, papierknij
pers, ladeverdee lers, pennerekjes en -bakjes, 
vloeicll'Llkkers, stempelrekjes, -hangers en -hou
de ,-s, laklampjes, -blakers en -houde,·s, boe
kensteuners en n.a.g. andere dergelijke kleine 
gebl'Lli ksartikel en voor kantoren, vervaardigd 
van ijzer, al dan niet gebronsd, gelakt of ver
nikkeld , ook in ve,-bind ing met hout; zoo
mede sponzendoozen . 

Maatstaf: waarde - R echten: 12 % 
700. Drukcij fers en drukletters, daaronder 

begrepen wi t, initialen, ornamenten, lijnen en 
ander n.a.g. dl'Llkmateriaal, een en ander zoo
a ls deze artike len gemeen lijk worden gebruik t 
in het boekdl'llkke l's- of boekbindersbedrijf; 
zoomede drnkplaten , cliché's, ga lvano's, stereo
tiepp laten en oortgelijke hulpmiddelen voor 
plaat- en boekdrukkerijen en dergelijke inrich
tingen, ook indien langs foto-mechanischen 
weg verkregen. 

Maat.~taf: waarde - Rechten : 6 % 
701 . Kantoor-, dienst- en dergelijke stem

pels voor het afstempelen, dagteekenen, num
meren, onderteekenen, parafeeren enz., n.a.g. , 
lakstempels voor soortgelij k gebru ik hieronder 
begrepen; een en ander ook indien het stempel
vlak nog niet van inscripties of dergelijke is 
voorz ien. 

Maatst.tf: waarde - Rechten: 12 % 
702. Brand- en slagcijfers, brand- en slag

lettel's en brandstempels: 
I . brand- en slagcij fers en brand- en slag

letters niet voorzien van een aangezet handvat 
of aangezette handgreep, zoomede brandstem
pels met daaraan verbonden inrichting voor 
benz ine- of andere dergelijke verhitting. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 6 % 
II. andere . 

Maatstaf: waa1·de - R echten : 12 % 
703. Letter en cijfers, adressen , merkpla

ten, merk---figuren en dergelijke in schablone
vo,-m, ook met bijbehoorende utensiliën ver
pakt in doozen en dergelijke. 

Maat taf: waarde - R echten: 12 % 
704 . Buigzame metaalbuizen of -slangen, al 

dan niet voo,-zien van koppeling, n.a.g.: 
I. met een omtrek van 10 centimeter of 

minder. Maatstaf : waa,-de - Rechten: 12 % 
IL andere. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 6 % 
705. Signaal hoorns, signaalfluiten, klokken, 

bellen, schellen, mondstukken voor spreekbui 
zen, roepers., spreektrnmpetten en andere der
gelijke voorwerpen, gebezigd voor het voort
brengen van signaal-, waa rschuwings. en an
dere geluiden, 11.a.g.: 
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I. gongs, al dan niet gemonteerd; tafel
schellen in fantasievonn; bellen en schell en 
voor paardetuigen, harlekij ncostuums, kinder
t.oomen en dergel ijke; zoomede, voor zoover 
geo rnamenteerd of ve1·s ierd of met edele me
talen overtrokken of bekleed, andere tot den 
post behoorende arti kelen. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 20 % 
II. overige artikelen. 

Maatstaf : waarde - Rechten: 12 % 
706 . Draad, met inbegr ip van snoer, koord 

en touw van draad , omsponnen, omwoeld of 
omvlochten (bijv . met zijde, katoen, wol, pa
pier), dan wel met andere producten dan 
metalen , emai l , lak, vernis en dergelijke, bijv. 
getah-pertja, overtrokken of bekleed, zooals 
geisoleerd draad voor electrische geleidingen, 
karkasdraad en soutien, n.a .g .: 

I. artikelen voor electrische geleidingen, zie 
post 813. 

II. overige artikelen: 
a. in samenstelling met dierlijke vezel tof

fen of kun tzijde of met artikelen onderworpen 
aan een recht van 20 pct. der waarde. 

Maatstaf: waarde - Rechte n: 20 % 
b. op a ndere wijze samengesteld. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 12 % 
707 . Koperdraad omwoeld met textielpro

ducten voor het herstel !en van dynamo's en 
electromotoren, ook wel genaamd dynamo
draad, en soortgelijke omwoelde producten 
van koperdraad, koperband, koperstaaf en 
kopertouw, kennelijk voor inclustrieele doel
e inden bestemd ; zoomede transformatorenbl ik 
(met papier of isoleerende lak bekleed of over
trokken plaatijzer voor transformatorkernen). 

Maatstaf: waarde - Rechten: 6 % 
708. Onedel e metalen en legeer ingen van 

onedele metalen, în staven, platen, bladen, 
schijven , banen, reepen of buisvo1m, m et edele 
metalen overtrokken of bekleed: 

I. niet voorzien van versieringen (dessins, 
ornamenten, figuren , teekeningen of derge-
1 ijke). Maatstaf: waarde - Rechten: 12 % 

II. anders. 
Maatstaf: waarde - Rechten : 20 % 

709. Valsch bladgoud en -z ilver. 
Maatstaf: waarde - Rechten: 12 % 

710. V alsch goud- en zilverdraad (gecemen
teerd koperdraad , alsmede draad van onedele 
metalen, waaraan door een overtrek of plet,. 
teering met goud of zilver of eenig a nder me
taa l een goud- of zilverachtig aanzien is ge
geven), ook geplet (laan), met uitzondering 
van het als kerstboomvers ieringsartikel (post 
923) te tarifeeren zoogenaamde lametta: 

I. niet voorzien van versieringen (dess ins, 
o rnamenten, figuren of dergelij ke). 

Maatstaf: waarde - R ech ten: 12 % 
II. anders. 

Maat taf: waarde - Rechten: 20 % 

A}'DEELI G XYI. - l\Iacltlnes en toe 
stellen; electrlsclt materlaal. 

A I ge m e e n e b e p a I i n g b e t re f
f e n cl e cl e z e a f cl e e I i n g. 

Bordessen, trappen, hekjes en dergelijke, 
kennelijk be temd om in vaste verbinding met 
machines of toestellen te worden gebracht, als-

mede de tot machi'nes of toestellen behoorende 
verankeringen en dergelijke worden belast a ls 
de voorwerpen waartoe zij behooren, indien 
zij tegelijk daarmede worden ingevoerd. 

HOOFD TUK 72. 

Ti etels, 111 achines, ,nechanische appa,ratcn r n 
toest ell en, alsniede onderdeelen daarvan. 

A l ge m e e n e be p a I i n g. 
Mach ines en toestellen, welke zijn ingericht 

om te worden gedreven door een e lectrischen 
zoogenaamden huishoudmotor (een electrische 
motor, speciaal geconstrueerd tot het drijven 
van ke uken- of andere huishoude lijke 111achi
nes en toestellen), worden voor de tariefstoe
passing gel ijkgesteld met machines of toestel
len, welke zij n ingericht om alleen door men
schelijke kracht te worden gedreven . 

711. Stoomketels (stoomgeneratoren) en 
krachtgasgeneratoren, n.a.g. 

Maatstaf: waarde - Rechten : 6 % 
712 . Oververhitter , voorwarmers, brarnl 

stofbespaarders (economisers), condensators tot 
stoomverd ichting en a ll e derge lijke n.a .g. in 
de nijverheid of de techniek a ls bedrij fshu l p
middelen dienende apparaten en toestellen met 
een verwarmend of afkoelend oppervlak , met 
inbegr ip van koeltorens. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 6 % 
713 . Stoommachine en stoomturbines; mo

toren e n turbines gedreven door heete of sa
mengeperste lucht ; verbrand ings- en ontplof
fin gsmotoren (gas-, petrnleum-, benzine- , olie-, 
spiritusmotoren, e nz .) en alle over ige krncht
m ach ines, ook rosmolens en dergelijke toestel
len , n.a.g. 

Maatsta f: waarde - Rechten: 6 % 
714. Voortstuwingsmotoren (ook aanha ng

motoren) voor vervoermiddelen, zoomede ge
deelte n, verwisselstukken en toebehooren daar
van (e l\)ct rische motoren en andere electrische 
artike len, zooals ontstekingsmagneten en -bou
gies uitgezonderd): 

I. motoren, wel ke bij automob iele n en rij 
wielen worden gebezigd. 

Maatsta f: waarde - Rechten: 20 % 
Il. overige tot den post behoorende mo

toren: 
a. voor spoor- en tramweglocomotieven of 

ander rollend spoor- en tramwegmaterieel, zoo
a ls automotrices en motorwagens voor ra il
transport. Maatstaf: - Rechten: vrij 

b. andere, zooal voortstuwingsmotoren voor 
1 uch t,. en andere vaartuigen . · 

Maatstaf: waarde - Rechten: 12 % 
III. gedeelten en verwisselstukken van de 

bij den post bedoelde motoren , zoomede car
burators, vacuumtan ks, oliefilters, benzine
tanks, gasgenerators en andere dergelijke 
tot de uitrusting van bedoelde motoren be
hoorende artikelen en onderdeel en daar·van: 

a. geschikt om bij de onder I bedoelde mo
toren te dienen. 

Maatstaf: waarde - R echten: 20 % 
b. andere, kennelijk behoorende bij de on

der IIa. van den po t bedoelde motoren. 
Maatstaf : - Rechten: vrij 

c. overige artikelen. ' 
Maatstaf: waarde - R echten : 12 % 



985 29 DECEMBER (S. 772) 1933 

B ij z o n cl e r e b e p a I i n g. 
Gedeelten en verwisselstukken' van motoren, 

vallende onder IIIc van den post, welke ook 
bij fabr ieksmotoren kunnen dienen, worden 
a ll een clan geach t onder den post te vallen, 
indien zij tegelijk met de betrekkelijke voort
stuwingsmotoren of andere cleelen van di e 
motoren worden ingevoe rd. In het tegengestel
de geval worden die artikelen a ls gecleel ten 
of verwisselstukken van fabrieksmotoren aan
gemerkt. 

715. Waterkrachtmachines (waterwielen, wa
te r turbines, waterdrukrnotoren). 

Maatsta f: waarde - Rechten: 6 % 
716 . Locomobielen (stationna ire en t rans

portabele) door stoom , petroleum, benzine, 
olie, spirit us, enz. gedreven; zoomede stoom
trnctors. Maatsta f: waarde - R ech ten : 6 % 

717. Wegwal sen en machines voot· wegen
aanleg, gedreven door stoom , petroleum, ben
zine, o]ie, sp iri tus, enz. ; zoomede steenbre
kers, teerkookketels, teerspreiclers en a nde re 
n .a .g . machines, apparaten en toestell en die
nende bij den aanleg en het o nderhoud van 
wegen, ook pneumatische gereedsch appen voor 
de n wegenaanleg. 

Maatstaf: waa rde - Rechten: 6 % 
718. ·Pompen en andere we rktuigen of toe

stellen tot het opheffen van vloeistoffen; 
1 ucht- en gaspompen, blaasmach ines, aspira.
to,·s , 1 ucht- en gascompressors; mechanisch ge
dreven, hetzij rechtstreeks door middel van 
stoom, lucht, gas, enz., hetzij op andere wijze, 
n.a.g. Maatstaf: waarde - R echten: 6 % 

719. Pompen en andere werktuigen of toe
stellen tot het opheffen van vloeistoffen, in
gericht om door menschelijke of dierlijke 
kracht te worden bewogen, n.a.g.; waterstraal 
elevators en hydraulische ramm en; zoomede 
mechanisch ged reven pompen, kennelijk die
nende tot de watervoorziening van woningen, 
hotels en dergelijke: 

I. irrigatiepompen, bouwpompen, gierpom
pen, ketelvoeclingspompen, ketelperspompen 
en dergel ijke beclrijfshulpmiclclel en. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 6 % 
II. overige tot den post behoorende arti

kelen, met inbegrip van standaards en pomp
cylinclers voor cliepwelpompen , windketels voor 
putpompen en Nortonputten. 

Maatstaf : waarde - Rechten: 12 % 
B ij z o n cl e r e b e p a l i n g e ,,. 

1. Pompen en andere bij den post bedoelde 
a rtikelen, welke zijn ingericht om door men
schelijke of di e rlijke kracht te worden gedre
ven, doch tevens van een inrichting tot me
chanische aandrijving zij n voorzien, worden 
overeenkomstig post 718 belast, tenzij zij ken
nelijk di enen tot de watervoorziening van wo
ningen, hotels en dergelijke, in welk geval zij 
onder II van den post blijven va llen. 

2. Pompstanclaards voor diepwelpompen , 
uitsluitend of mede voor riemaanclrijving uit
gerust, worden eveneens van den post uitge
zonderd en overeenkomstig post 718 belast. 

720. · Benzine- en mach ineoliepompen voor 
de straat, autogarage's , autoparken e n derge
lijke (voor het vull en van automobielreservoirs 
e nz .), zoomede l uchtpompen en luchtcompres-

sors blijkens hunne inrichting bestemd voor 
het oppompen van banden voor automobielen 
en andere vervoermiddelen. 

Maatstaf : waarde - R echten: 12 % 

B ij z o n cl e r e b e p a I i n g . 
Rijwiel pompen alsmede artikelen, .welke tot 

de uitrusting van automobielen plegen te be
hooren, worden van den post uitgezonderd . 

721. Po1npaggregaten ter a utomatische wa
tervoorziening van woonhuizen en tuinen of 
tot het ledigen van beerputten, ook electrisch 
gedreven . 

Maatstaf: waarde - R echten: 12 %· 
722. Centrifugaal-ventilatoren (exhausters) 

en schroefraclventilatoren met riemaandrijving 
en alle overige als bedrijfshulpmiddelen aan. 
te merken ventilatoren met machinale aan
drijving, electrische uitgezonderd. 

Maatstaf: waarde __:_ Rechten: 6 o/v 
723. · Hijsch- e n hefwerktuigen, alsmede ma

ch ines, werktuigen en toestellen tot het ver
plaatsen van l asten, zooals I iften, elevators , 
laad- en losbruggen, hijsch- en transportkranen 
(vaste kranen, verrijdbare kranen, loopkranen; 
kabelkranen), rem- en hij schsporen, kabelba
nen, zweefbanen en dergelijke mechanische 
transportinrichtingen, conveyers, kolentranspor
teurs, -storters en -hunkeraars, suikerrietcar 
r iers, graafmachines, baggerwerktuigen, trans
portbanden, transportschroeven, transportwor
men, schudgoten, loopkatten (al of niet met 
takel), rol transporteurs, kaapstanders, davits, 
scheepsspi l !en, 1 ieren, takels, vijzels, domm~
krachten ki stentillers, takelblokken, takelsch1J
ven , kat;·ollen enz.: 

I. ,velke zijn ing<>rich t om a lleen door 
menschelijke of dierlijke, kracht te worden ge
dreven: 

a. laad- en loshanen; loopkranen; loop
katten, al clan niet met takel ; rol transpor
teurs; kistentillers ; wancllieren voor het op
hijschen van goederen; 1 iertjes voor het op
hijschen van booglampen , het ophal en van 
rolluiken en marquises en dergelijke doel e in
den; davits; liften; zoomecle alle overige 
onder I vallende werktuigen of toestellen , voor 
zoover niet onder b hiema begrepen; met in
begrip van take lblokken , takelschijven, ram
melschijven en katrnl len . 

Maatstaf: waarde - Rechten: 12 % 
b. verplaatsbare I ie ren en kaapstanders, 

hijschbokken, domme krachten, vijzels, schroef
takels, Westontakels en dergelijke takels, bag
gerwerktuigen en n.a.g. andere dergelijke bij 
de uitvoering van werken gebezigde we rktui 
gen en toestellen; . zoomede n.a.g. andere on
de r I bedoelde werktuigen en toestellen, welke 
uitsluitend of hoofdzakelijk als bedrijfshulp
m icldel in industrieele of landbouwbedrijven 
worden gebez igd; met inbegrip van scheeps
sp illen en van zoogenaamde wagonschuivers of 
carmovers . 

Maatstaf: waarde - Rechten: 6 % 
II. andere, met inbegrip van grijpers, grij p

emmers, heftangen, elevatorbakken en -bakjes, 
liftkooien, transportwagens en andere derge
lijke toestellen en ver voermiddelen, ook stum 
huisjes en dergelijke inrichtingen, welke die
nen bij machines, werktu igen en toestellen, a ls 
bedoel cl bij den post en niet kennelijk behoo-
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1·en tot de onder Ia van den post be laste ma
chi nes, werktuigen en toestell en. 

M aatsta f: waa rde - R echten: 6 % 

B ij z o n d e r e b e p a l i n g e n. 

1. L ift kooien, welke , a l dan niet u itslui 
tend. worden gebezigd voo r personenvervoe r , 
worden, evenals de tot de inricht ing da arvan 
behoorende meubelstukken en a ndere artike
len, van den post uitgezonderd en op zich zei f 
geta rifee rd. Eveneens worden van den post 
uitgezonderd zoogenaamde a utomobie ldomme
krach ten en de rgelijke toestellen, welke spe
ciaal zijn geconstrueerd tot het opheffen van 
autom obie l e n bij het verwisselen van ba nde n . 
Deze a rtikelen worden a ls toebehooren van 
a utomobielen bel ast. 

2. D rijvende hijsch- en hefwerktuigen en 
cl i·ijvende werk tuigen tot het verp laatsen van 
lasten, zooals d rij vende baggermolens, eleva
l'ors. kranen, bokken, hu nkeraars, vall en mede 
niet onder den post , doch onder post 846. 

724 . Weegwerktui gen, u itgezonde rd ana ly
t ische ba. lansen : 

I . zelfwerkende weegtoestell en, welke in 
-eeni g industrieel voortbreng ingsproces worden 
gebez igd en niet tevens gesch ikt zijn om daa r 
h uiten te di enen. 

M aatsta f : waarde - R echten: 6 % 
II. personenweegautomaten en andere pe r

SOl')enweegtoestell en, ook ki nderweegtoestell en. 
M aatstaf : waa rde - R ech ten: 20 % 

III. brievenwegers ui t of met ede le meta
len, nikkel of a ls zooda nig be laste meta.J en 
(ni euwzil ver, a lpaca enz.) samengesteld o f 
daa rmede be kl eed of overtrokken, of in sa-
menstell ing met anderjl pl'Oducten clan metaa l , 
bij v. glas, dan wel n iet meer dan 100 g ram 
aanwij zende. 

M aatstaf : waa rde - Rechten: 20 % 
IV. andere, zooals weegbruggen, decimaa l

hascul es, centes imaalbascules, toonbankbascu
les, ta felbascul es, veerbascules, unsters, pak
'ketwegers, enz . : 

a. met een weegvermogen van 1000 kil o
grnm of m inder. 

M aatstaf: waarde - R echten: 12 % 
b. andere. 

M aatstaf: waa rde - R echten: 6 % 
V. gewichten voor vorengemelde weegwerk

tu igen, ook in blokken. 
M aatstaf : waarde - R ech ten : 12 % 

725. Desintegratoren (s lagmolens) ; zoo-
mede n.a.g. hydrauli sche persen, cent ri fuges , 
fi lterpersen en rhecha nsch bewogen zeef- en 
so rteertoestel 1 en. 

M aatstaf : waarde - R echten: 6 % 

726. M achines voor de bewe rking van me
ta len, steen of g las, al smede van hout, hoorn , 
been of andere snijm ater ialen, ook kunstmat i
ge (cell uloid, enz.) , zooa ls stoom-, luchtdruk-, 
veer- en andere mecha nische hamers, smeed
persen, walsmach ines, draadtrnk- en snij 
mach ines, boutensnij - en spijke rmachines , 
d raa ibanken, boor-, pons-, bui g-, fra is-, zaag-, 
splij t-, kn ip-, schaaf-, slij p-, polijstmach ines 
enz. vooi· de bewerking van de genoemde prn
d ucten ; klinkmachi nes en n. a .g . apparaten 
voor het lasschen en soldeeren van meta len ; 
pneumatische en electri sche hamers, boren, 

be itels, sch roevendraa iers, g raveernaalden en 
dergelijke gereedscha ppen 

Maatstaf: waa rde - R echten: 6 % 
727. Landbouwwerktui gen voor de bebou

wi ng van den grond, de ve rzo rg ing en be
scherm ing va n den aanpla nt en het oogsten . 
zooa ls ploegen, cul t ivators, extirpato rs , kl u i
tenbrekers, eggen, meststrnoiers (ook mest
brekers en dergel ijke), zaa i- en plantmachi 
nes, schoffelmach ines, mierenverclelgers, maai 
machines, hooischudders, schovenbi nders, aard
appel rooiers, enz. ; toestell en tot het be
sproeien, bestu iven of verstuiven ech ter n iet 
onder den post beg,·epen. 

~Iaatstaf: waarde - R echten: 6 % 
728. Mach ines, apparaten en toestell en voor 

het ontkorrelen, ontp itten, ontvezelen, schil 
len, pell en, zu iveren, wasschen, polijsten, slij 
pen, sorteeren, drogen enz. va n cul tuurproduc
ten voor het gereedmaken e l'va n voor de 
ma rkt, zooals dorschmachines, wa nmol ens, 
r ij stpel- en rij stpolijstmachines, koffi epulpe rs , 
-wasschers, -hul lers, -sorteerde l's, koffie- en 
rn bbercentrifuges, rubbermangels, theerollers, 
koffi e-, r ubbe l'-, thee- en ki nadrogers, ontveze-
1 ingmachi nes, kapo k re inigers enz. , n.a.g. 

M aatstaf : waa rde - Rechten: 6 % 
729. Rijstpelmolens en ma isontkor relaars, 

ingericht om a ll een met de ha nd te wo1·den 
bewogen, welke per artikel een gewicht heb
ben van m inder dan 50 kilogram . 

M aatstaf : waarde - R ech ten : 12 % 
730 . Veevoederkete ls (ketels voor het ko

ken van veevoeder voorzien van een verwar
mings inr icht ing), 'automatische drenki nrich
t ingen , mach ina le koemel kers, brneclrqachines 
en n.a.g. andere machinale beclrijfsl:ïul pm id
de l en voor de vee- of hoendertee lt. 

Maatstaf : waar-de - R ech ten: 12 % 

B ij z o n d e r e b e p a 1 i n g. 
Hakselmachines, voederbietensnijmachi nes en 

dergelij ke voor het fijnma ken van veevoeder 
dienende machi nes en toestell en, va llen niet 
onder den post, doch worden belast a ls maa l
de rijmachi nes (post 732). 

731. Melkseparators, bote rkam- en boter. 
kneedmachines, wrongelmol ens, wrnnge lroer
en -verdeeltoestell en en kaaspersen en de rge
lij ke machines of toestellen voo r de zuive lbe
re iding, n.a.g. : 

I. welke een gew icht hebben van m inder 
clan 20 kilogram. 

Maatstaf : waarde - R echten: 12 % 
II. andere. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 6 % 
732 . Maalcler ijmachines, apparaten en toe

stel Jen; zoomede n .a .g . machines , a pparaten 
en toestell en dienende tot het uitpersen of 
fijnmaken (malen, ras pen, fij nsnijden enz. ) 
van plantenvoortbrengselen voor de wi nning 
van su iker, zetmeel , vetten, o liën, sappen, 
a lca loïden, harsen, loo i- en verfstoffen en der
gelij ke prnducten, zooals sui ke n ietmol ens, 
coprasnijmachi nes, ol iepersen, vruch tenpersen, 
ta piocaraspen, serehg ras-snijm ach ines enz.: 

I. artikelen, ingerich t om a ll een met de 
hand te worden bewogen, welke een gewich t 
hebben van mi nder da n 50 kilogram. 

Maatstaf: waarde - Rechten : 12 % 
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II. andere. 
Maatstaf: waa,·de - Rechten: 6 % 

733. Machines , apparaten en toestellen die. 
nende bij het slachten en onthuiden van vee 
en de bewerking van vel len, huiden en leder, 
11.a.g. Maatstaf: waarde - Rechten: 6 % 

734 . Machines en weefgetouwen voor de 
textiel nijverhe id, hieronder te begrijpen a ll e 
n.a .g. machines, apparaten en toestell en voo1· 
de verwerk ing van de ruwe of kunstmatige 
textielvezel tot en met het gereede fabrikaat, 
met inbeg,·ip van shoddymakers, van n.a.g. 
machines, apparaten en toestellen voor de 
vervaardiging van kunstmatige textie lvezels 
(kunstzijde enz.) en van machines ,·oor de ver. 
vaardiging- van touw. 

Maatstaf: waarde - R echten: 6 % 
735 . Machines, apparaten en toestellen voor 

de bereiding van papiervezel s (houtslijp enz.) 
en papier tof, zoomede van papier en bord
papier, n. a.g. 

Maatstaf: waarde - R echten : 6 % 
736. Machines, apparaten en toestellen, 

waaronder goudwasch- en prospectorpannen , 
voor het onderzoek van den bodem op de 
aanwez ighe id van en voor de winning van 
delfstoffen (aardolie, ertsen, kolen, e nz. , ook 
water) n.a .g.; machines , appara ten en toe
stellen voor het voorbereiden, concentreeren , 
zuiveren e n sorteeren van de gewonnen delf. 
. toffen en voor verdere werkzaamheden van 
dien aard aan het mijnbedrijf verbonden ; 
zoomede machines, apparaten en toestellen 
voor de winning van metalen en andere pro
ducten en zelfstandigheden uit delfstoffen , 
n.a.g. Maatstaf: waarde - Rechten: 6 % 

737 . Machines, apparaten e n toestellen 
n.a .g ., voor de vervaardig ing van aardewerk 
en glas en g laswerk , met inbegrip van gl as
blazerspij pen; zoomede n.a.g. machines, ap• 
paraten en toestellen voor de bei-eiding van 
kalk , g ips, cement e n dergelij ke materia len e n 
voor de vervaard iging van voorwerpen al s 
steenen , tegels, dakpannen en der ge lijke van 
deze en andere materialen. 

Maatstaf: waarde - R echten: 6 % 
738. Machines, apparaten en toestellen voor 

de bereiding van meeldeegwaren (deeg-, 
meng-, kneed-, pers-, verdeel- e n u itsnijmachi. 
nes en dergelijke machines, apparaten en toe
stell en): 

I. artikelen, ingericht om a lleen met de 
hand te wo1·den bewogen, welke een gewicht 
hebben van minder dan 50 kilogram. 

Maatstaf: waarde - R echten: 12 % 
II. an<1~re . 

Maatstaf: waa,·de - R echte n: 6 % 
739 . Ve rdamp. en koell ichamen , kook- en 

·smeltpannen, ruw• en brouwketel s, distill eer-, 
-extraheer-, diffusie- en rectificeerapparnten en 
n.a.g. andere dergel ij ke toeste ll en en appara
ten tot het doen ondergaan van stoffen van 
-eene physische of chemische bewerk ing of we r. 
king : 

I. die, welke kenne lijk bestemd zijn om 
,-echtstreek bij de voortbrenging te worden 
gebezigd in suikerfabrie ken, stokerij en, distil
leerder ijen , odeudabrieken, pharmaceutische 
fabrieken en dergelijke industrieele bedrijve n. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 6 % 

H. andere, n. a.g. 
Maatstaf: waarde - R echten: 12 o/, 

740 . Zeepverdeel- , -nij-, -wrijf. , -meng•, 
-kneed- en -maalmachines en zeeppersen , zoo
mede andere machine en toestellen dienende 
in zeepfabrieken voor de vervonning van de 
ruwe zeep tot het consumptieproduct. 

Maatstaf: waarde - Rechten : 6 % 
741. Apparaten, toestell en en com pl exen. 

stationnaire, n .a .g., voor de fabriekmat ige be
reiding en voor de di stributie van gas (acety
leen-, aërogen. en ander gas) voor verli ch
tings- , venvarmings- e n kookdoel e inden; gas
ontwikkelaars voor autogene lasch- en snij . 
apparaten. 

Maatstaf: waarde - R echten: 6 % 
74 2. Machines, apparaten en toestell en voor 

de vervaard iging van tabaksproducten: 
I. dienende voor het rollen van s igaretten 

voor eigen gebruik, a l dan niet in combinatie 
met sigarettenkokers en dergelijke. 

Maatstaf: waarde - R echten: 20 % 
II. andere, zooals tabakssnij-, kerf- en 

stripmachines, machines voor de industrieele 
voo,·tbrenging va n sigaretten enz. 

Maatstaf : waarde - Rechte n: 6 % 
743 . Mineraalwate rmachines , welke worden 

gebezigd YOOr de bereiding van mineraalwater 
per flesch of kruik . 

Maatstaf : waarde - R echten: 6 % 
744 . IJs- en koe lmachines voor het doen 

bevriezen van water of voor het afkoelen van 
de 1 ucht in vries- en koe l kamers, zoo ver niet 
onde ,· den volgenden post begrepen: 

I. verplaatsba.-e complexen. 
Maatstaf: waa rele - R echten: 12 % 

II. andere. 
Maatstaf: waarde - Rechte n: 6 % 

745. K oelkasten, drinkwater. en kamerkoe
lers, ingerich t tot voortbrenging van koude ; 
ook soortgelijke kasten voor de vervaardiging 
van ijs; koelmachines e n koelelementen en 
dergelij ke artikele n gesch ikt om bij koelkas
ten, koelers en ijsmake rs a ls voormeld te di e
nen ; zoomede machines, apparaten en toe
stel I en ingericht voor de bereiding van ver
koelende e-etwaren·; zoogenaamde ijsemmers, 
a l dan niet van mechanisme voorzien , hier
onder begrepen. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 20 % 
B ij zo n cl e re b e p a I i n g. 

Koe lkasten, welke b lijkens hunne inrich
t ing bestemd zijn om a ls bedrij fshulpmiddel 
in eenig industriee l of technisch bedrijf te 
dienen, bij v. kennelij k zijn ingericht om ter 
afkoe ling van chocoladeproducten in choco
lade fabrieken te w01·den gebez igd, vallen niet 
onder den post, doch worden overeenkomstig 
post 739, onderdeel I , belast. 

746 . Bakkersove ns en n .a .g. ande re indus• 
trieele ovens. 

Maatstaf: waarde - R echten: 6 % 
747. Stookapparnten en -toestellen voor 

stoomketels e n industrieele ovens, n.a.g.; zoo
mede n.a .g. apparaten en toestellen tot het in 
bedrijfszekeren staat houden van industrieele 
heelt-ij fshu l pmiddelen, zooals automatische 
stoom ketel reinigers. 

Maatstaf: waarde - R ecliten: 6 % 
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748. Appal'aten en toestellen, n.a.g., tel' 
verwa rmi ng, zu ivering of bevochtiging voor 
bedrij fsdoeleinden va n de lucht in clrooghui
zen, fermenteer ruimten, fabrieken en derge
lijke inrichtingen van nij verhe id; zoomede 
apparaten en toestell en te r zuivering van fa
bri eksgassen en dergelijke en ter zu ivering en 
a fkoel ing van de koell ucht voor dynamo's en 
soortge lijke mach ines dienende apparaten en 
toeste l !en. 

M aatsta f : waarde - Rechten: 6 % 
749 . Centr ifuges en andere toe tell en tot 

het mecha nisch zuiveren van gebru ikte ma
chineolie; o lie-waterafscheiders (toestell en tot 
terugw inning van machineolie uit het uit 
stooml e icli ngen en dergelij ke afgevoerde olie
en condenswater ); zoomecle toestell en tot het 
zuiYe t·en yan ketelvoedingwater. 

M aatstaf: waarde - Rechten: 6 % 

750. M achi nes, apparaten en toestell en die
nende bij de ui tvoering van bouwwerken. 
n.a.g., zooals he im ach ines, betonmengmachi
nes, zoogenaam de betonkanonnen, g ietm ast
install aties, morte lmol ens enz.; zoomede mo
lens en a ncle ,·e mach ines en toestell en tot het 
n1engen va n verf. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 6 % 
751. Smidsen, a l of niet voorzien van wa

terreservoir, en onclerdeelen van smidsen, als 
smidsvuurhaarden, smidsvuurmonden, smids
winclvol'mers en smidsoogijzers of miclsvor
men; zoomede apparaten en toestellen tot het 
harden van gereedschappen, machinedeelen en 
cle rgel ijke. 

Maatstaf: waarde - Rechten : 6 % 
752 . Machines, apparaten en toestel len voor 

het re inigen, pasteuriseeren en sluiten (ook 
capsuleeren, etiquetteeren en met ijzerdraad 
omwinden ) van fi esschen, blikken, vaten, zak
ken, en andere verpakkingsm iddelen (kettin
gen voO I' het spoelen van vaten en re ini gen 
van fi esschen hieronder begrepen, doch ui t
gezonderd naa imach ines ) ; fl esschen-, zakken-, 
vaten-, doozen- en dergel ijke vulmachines en 
-apparaten, d ienende tot het automatisch vu l
len van emballage-artikelen met een bepaal de 
hoeveelheid goederen; zoomede balen persen. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 6 % 
753 . Stofzuigers, welke in huishoudens wol'

den gebezigd tot het reinigen van vloe,·klee
clcn, go rdij nen, meubelen en dergelij ke; zoo
mede v loerboen- en vloenvrij fmachines en 
-toestell en. 

Maatstaf: waarde - R echten: 20 % 
754. Mach ines tot het re inigen, slij pen en 

poetsen van tafelgereedschappen en dergelij ke 
hu isho'udelijke artikelen , we lke u itslu itend 
met de ha nd of door een in- of aangebonwden 
electromotor worden gedreven. 

M aatsta f: waarde - R ech ten : 12 % 
755 . N aai- , r ijg-, brei -, stop- , bordu ur-, 

zoom-, sti k-, festonneer- en de rgelijke machi
nes en a pparaten : 

I. bre i- en stopmach ines, brei- en stopappa
raten, zoogenaam de magie weavers en derge
lij ke a l't ike len daaronder begrepen, welke een 
gew icht hebben: 1 

a. van 3 kil ogram of minder. 
M aatstaf: waarde - Rechten: 12 % 

b. Yan meer clan 3 kilogram. 
Maatstaf : waarde - R echten: 6 % 

II. naaimachi nes, ook zooldoornaa imachi
nes en dergelijke naa imach ines en borcluul'-, 
stik- en festonneermach ines: 

a. in zg. meubeluitvoering, b ij v. ingebouwd 
in of bevesti gd aa n o f op wogenaamde salon
kastjes; zoomede naa imachine , welke in hui s
houdens wol'den gebez igd, voorz ien van een 
in- of aangebouwden electromotor. 

Maatstaf : waarde - R echten : 20 % 
b. andere: 
1. op tafel , pooten of dergelij k onderstel , 

al dan niet voorz ien van trapinr ich t ing, wan-
11eer z ij een gew icht hebben van 55 kilogram 
of minder. 

Maatstaf: waa,-de - R ech ten : 12 % 
2. niet op tafel , pooten of dergelij k onder

stel, wanneer zij een gewicht hebben van 20 
ki logram of minclel'. 

Maatstaf: waarde - R echten: 12 % 
3. overige. 

Maats taf : waarde - R echten: 6 % 

B ij zon cl e ,. e be pa l i n ge n. 
1. Naa imach ines met in- of aangebouwden 

motnr, worden geacht in hu isho udens te wor
den gebezigd, wanneer zij , indien voorzien van 
tafe ls, pooten of dergelij k onderstel , een ge
wicht hebben van 65 k ilogram of minder, of 
wanneer zij, indien niet voorz ien van tafel, 
pooten of derge lijk onder tel , een gewicht 
hebben van 30 kilogram of minder. 

2. Naaimachines, niet voorzien van een 
e lectromotor, wel ke onder de omsch,·ij ving van 
IIb 1 of Ilb 2 van den post vall en, worden. 
ondanks het on tbreken van een motor, OYer 
eenkomstig IIa van den post be last, ind ien zij 
ingericht zijn om door een in of aan te bou
wen electromotor te worden ged ,·even. 

756. Drukkerijmachines en -toestell en, zoo
a ls boekdrukpersen, lettel'- en regelzetmach i
nes, li nieermach ines, stereotypiemachines, m a
t rij zenkalande l's, lette1·gietapparaten, pl etper
sen, gauffreer- en g l'a inee rka landers, inkt'. 
wrij fmachines enz.; zoomede snij -, r its-, pons-. 
hecht- en vouwmachines, stempel- en verguld
persen en dergelij ke machines en toestellen 
voor de vervaarrliging van vou wdoozen en 
andere ,·erpakkingsmiddelen van karton en 
voor de boekbinderij; een en a nder voor zoo
ver niet onder de omschrijving van de twee 
volgende posten va ll ende, noch e lde l's ge
noemd of inbegrepen. 

~1aatstaf: waa,·de - R echten : 6 9é 

757 . Acll'esseermachines en andere werktui
gen en toestellen om te drukken, te ste1npe
len, te nummeren of te folieeren, numerateurs 
en andere met mechan iek werkende stempels, 
multigraphen en de l'ge lij ke artike len daar
onder begrepen; een en ander wanneer zij een 
gew icht hebben van 100 kil ogram of m inder; 
voo l' ts eti quettenplakmachi nes en soor tgelij ke 
p lakmachines, n.a .g., papier- en kartonhecht
machines en derge lij ke hechtmachines, zoo
mede papierpedoreer- en papierponsmachines, 
een en ander wannee r zij een gewicht heb
ben van 10 kilogrnm of minder; ook papier
snijmachines, welke een gewicht he bben van 
5 ki logram of mi nder. 

Maatsta f : waa rde - Rechten : 12 % 
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1. Cachetten , handstempels en a nde re niet 
met mechaniek of he fboom werkende a r t ike
len , zoomede plombeertangen, contról etangen, 
gaatjestangen, h olpijptangen en dergelijke 
tangen behooren niet tot den post. E veneens 
niet fra nkee r- en postzegelpl akmachines, 
chèquepe rforeermachines en datumstempelma
chines voor spoor- en tramkaa rtj es. 

2. A rt ikelen, welke ui t hoofde van hun 
hooger gewicht niet onder dezen post vall en , 
worden belast ove reenkomstig post 756. 

758. A utographen, autograph ische persen, 
copiee rpe rsen, hect.ographen , polygraphen, 
multiplica tors en a ndere m achines en toestel
len voor het ve rmeni gvuldi gen van het ge
schrevene of va n machinesch ri ft , wa nneer zij 
een gewicht hebben van 100 kil ogram of min
der; zoomede a fzonde rlijk ingevoe rde roll en 
en vullingen op m aat voor dergelijke m achines 
en toestellen, v. a .s., ook voor di e van hooger 
gewicht. 

M aatstaf: waarde - R echten: 12 % 
B ij z o n cl e r e b e p a l i n g . 

M achi nes en t.oestell en , welke uit hoo fde 
,·an hu n hooger gewich t niet onder dezen post 
,·a ll en worden belast overeenkomstig post 
756. ' 

759. Datumstempelmachi nes voor spoor- en 
tramkaartjes. 

Maatsta f : '-Vaa rde - R ech ten : 6 % 
760. F rankeer- e11 postzegelpla kmachines; 

chèque-p rotecto rs en -perforee rmachines; be
rnchti g ingsapparaten voor kl eefstrooken voor 
ver pakki ngsdoele inden ; m achi nes tot het m a
ken van adressenmatrij zen ; t.oestel l en voor h et 
maken van opschriften door m iddel van scha
blonen ; zoomede papierafscheurapparaten. 

M aatstaf : waa rde - R echten : 12 % 
761 . Schrijfmachines, n.a.g.; boekhoud.ma

chines; stati stiekmachines; rekenmachines en 
-inst rumenten, ook rekenlinia len o f -latten , 
rekenhorloges en de rgelijke h ulpmiddelen; 
kasregisters en andere au tomatische kascon
ti-ól etoestell en; geldtel- en so r tee rmachi nes; 
machines en appa raten dienende bij den ver
koop van toegangsbewijzen of bij de ui tbeta-
1 ing van loonen en n.a.g. a ndere soortgelijke 
hulpmiddelen a l genoemd bij den post voor 
ka ntoren of bedrijven ; zoomede mech anism en, 
ge raamten , linia len, toetsen, toug bewegingen , 
zoogenaamde wagens, schrij [wa lsen, papier
houde rs en dergelijke a rt ike len a ls plegen te 
worden gebez igd bij machi nes en apparaten 
a Is de bij den post bedoelde. 

M aatstaf : waarde - R echten : 12 % 
762. W assche rijmachines (m ach ines voor het 

,rnsschen en o pm a ken (m ange len, strijken ) 
ni n huishoudgoed, lijfgoed en de rgelijke). 
n.a.g.; kl eederpersmachi nes en -pe rsen (broek
persen, daspe rsen en andere de rgelijke al s 
to il ethul pmiddel gebezigde pe rsen daaronder 
niet begre pen) ; zoomede pi issee rmachi nes. 

M aatstaf : waa rde - R ech ten : 6 % 
763. Mangels, waschmachines en wr ing

machines voor het opmaken van wasschen va n 
hu ishoudgoed, lij fgoed en de rge lijke, welke 
onderscheidenlijk een gewicht hebben van 

125, 60 en 20 kilog ram of minder; en wring
machine rollen (g ummirollen op meta len of 
ande re spil). welke een gewicht hebben van 
3 kil ogram of minder; electrische waschaut.o
m aten en soortge lijke andere o nde r post 810 
Ya 11 ende a r t ikel en daaronder niet begrepen. 

M aatsta f : waarde - R ech ten : 12 % 
B ij zon d e r e b e p a I i n g . 

Artikelen , welke uit hoofde van hun hooge r 
gewich t nie t onde r de n post val1 e n , worden 
bel ast overeen kom tig post 762. 

764 . Duikertoestell en. 
M aatsta f : waa rde - R ech ten: 6 % 

765. Brandspui ten, al dan niet met mecha
ni sche aandrijv ing; b randbluschapparaten (an
nilih a teu rs . ex tincteurs, snelblusschers, schuim
bra ndbluschappa raten , enz.) en (a l dan nie t 
in glazen vaa twerk geborgen) vullingen daar
voo r ; brandbl uschdoozen, -koke rs en -grana
ten en dergelijke oot het blusschen van vuur 
dienende a r t ikelen ; zoomede b ra ndslangstoe
len en -trommels, brandweerl adde rs (t.oren- en 
h a kenl adde rs, enz. ), n.a. g . brandreddingstoe
stell en, rookmaske rs en dergelijk brandblusch
gere i en brandweermateri eel. 

M aatsta f : waarde - R echten : 6 % 
B ij z o n cl e 1· e b e p a l i n g e n . 

1. Complete b randslangen, waarvan de sla n
gen, koppelingen en straalpijpen bij a fzonder 
lijken invoer aa n een recht van niet hooger 
dan 6 pct. zijn onde rwo r pen , worden bij den 
post inbegrepen. 

2. Drijvende bra ndspui ten vallen niet on
der den post , doch worden overeenkomstig 
post 846 getarifee rd . 

766 . Spui ten , besproeiings-, bestu ivings- en 
verstui vingstoeste ll en, welke worden gebe, ' - rl 
voor de verzorg ing va n bloem en en pl a nte, . , 
de we1·ing of vernieti g ing van insecten of 
paras ieten en dergelijke doele inden, met in
begri p van gieters, doch met uitzonder ing van 
zoogenaamde tuinspuiten : 

I. hand- en d raagtoestel Jen : 
a. pla ntensproe ie rs , zoogenaamde pulveri 

sateurs, met reservoirinhoud van 2 li ter of 
meer en met een in- of aa ngebouwde pomp 
of door middel va n samengepe rste lucht auto
matisch werkend , zoomede, a l dan niet auto
matisch werkende, bestuivi ngstoestell en, welke 
een gewich t hebben van meer da n een kilo
gram . M aatstaf : waarde - R echten: 6 % 

b. met zuiger werkende niet van reservoir 
voorz ieue handspu iten, zoomede gieters, welke 
pe r a rt ikel een gewicht hebben van 600 gram 
o f minder. 

M aatstaf: waa rde - R echten: 20 % 
t. overige a rt ikelen. 

M aatstaf: waa rde - R ech ten: 12 % 
II. ande re. 

Maatstaf : waarde - R echten: 6 % 
767 . Handspuiten voo r het smernn va n ma

chi nes en van a ndere werktuigen en toestel 
len ; zoomede ve rfspuiten en a nde re door sa
mengeperste lucht automatisch werkende ge
reedschapsspui ten en de daa rtoe behoorende 
toestell en (luch tcompressors, enz .) voor het 
leveren va n de dr ijfkrach t . 

Maatstaf: waarde - R echten : 6 % 
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1. Artikelen, welke tot de uitrusting van 
1ijwielen en automobiel en p legen te behooren, 
worden van den post ui tgezo nderd en als toe
behooren van deze vervoermiddelen be last. 
Hi ertoe worden ook geach t te behooren verf
spuiten en andere onder de omschr ijving van 
den post va ll ende automati sch werkende bij 
a utomobielen dienende toeste ll en, welke zijn 
inge rich t om te werken door middel va n de 
in de ba nden dier vervoe rmiddelen onder drn k 
aanwezige luch t. 

2. Verfspui tcompl exen en andere complexen , 
wel ke bij a utomobie len d ienen, va ll en even
eens niet onder de n post, ind ien de voor de 
werking de r toeste ll en benoodi gde drij fk rach t 
door een handcompressor word t ge leverd. Der 
gelijke compl exen worden voor de ta r iefstoe
pass ing geach t onder post 720 te va l !en. 

768. Ontsmettingsovens en andere ontsmet
t ingstoestel !en en -apparaten; zoomede ont
rattingstoestell en ( cl aytonneertoestell en en 
dergelijke ) . 

Maa tsta f: waarde - Rechten: 12 % 

769 . Stuw·toestellen voo r schepen en an
dere n. a.g. m achines, apparaten en toeste ll en, 
welke, een onderdeel of toebehooren van 
schepen zij nde. tot geen ander doel zijn te ge
brn iken : 

I. welke mechanisch worden bewogen, zoo
a ls stoom-, hydraulisch en electrisch stuurge
re i (ook met bandstuu rw ielen ), of we lke ken
nelijk een onderdeel ui tmaken van n iet aan 
een recht hooger dan 6 pst. de r waa rde on
der-worpen vaa rt ui gen. 

M aatsta f: waa rde - Rechten : 6 % 
II. a ndere. 

Maatstaf : waarde - Rechten: 12 % 
770. R eclameautomaten (reclameartikelen, 

welke door middel van eenige mechan iek, 
drijfwerk of vee r of we l door mecha nische 
kracht in beweging worden gebrach t) : 

I. ind ien de voorwer pen, welke in bewe
ging worden gebrach t , bij invoe r zonder in
richting tot beweging, aan een rncht van 20 
pct. der wa arde zij n onderwo rpen. 

M aatst af : waa rde - R echten: 20 % 
II. a ndere. 

M aatsta f : waarde - R echten: 12 % 

771 . Automatische verkooptoestell en, tele
foonbetaal a utom aten en dergelijke a rt ike len 
daaronder begrepen, doch ui tgezonderd munt
meters voor wa ter, gas of electriciteit : 

I. toestell en, welke worden gebez igd voo r 
den verkoop van winkelwa ren (eet,rnren en 
dranken v.a.s . hieronder begrepen ) . 

Ma,,-itsta f: waarde - R echten: 20 % 
Il. a ndere. 

M aatsta f: waarde - R echten : 12 % 

772. V leesch- en kaassnij machines, gehakt
mol ens, koffiemol ens en dergelijke n. a.g. toe
stell en, zooals worden gebez igd voor het ge
reedmaken van winkelwaren ; a l dan niet 
mechan isch gedreven. 

Maatstaf: waarde - R echten : 12 % 
773 . Bier- en andere drankzuil en, toon

ba nksamovars, sodafounta ins en soortgelijke 
voor het bere iden of schenken van dranken 

dienende appara ten ; voorts machines voor het 
schaven en ma len van ijs. 

::.\Iaatsta f: waa rde - R echten: 20 % 
774. Grassnijmachines, tu inroll en, tuinspu i

ten, automatische tuinbesproeiers en a nde1·e 
n.a .g . toestell en voor het onderhoud van sier
tuinen, pa rken en spor tvelden. 

Maatsta f: waarde - R ech te n : 20 % 
775 . Geisers en wa,·mwaternutomaten. 

Maatsta f : waa rde - R ech ten : 20 % 
776. H ydrok inete rs, barboteurs en derge

lijke stoomstraa lap pa ra ten voor de verhi tting 
van vloeistoffen: 

l . welke u its lu itend of hoofdzakelijk bij 
fab rieksproce sen di enen, zooa ls barboteurs, 
welke inzo nde,·he id worden gebez igd voo r de 
ve rwarm ing van suike rri etsappen in suiker
fa h1· ieken . 

l\laatstaf : waa rde - R echten : 6 % 
II. 11ndere. zooa ls di e wel ke enkel voo r de 

venvanning van water dienen, n.a.g. 
Maatsta [ : waa rde - R echten: 12 % 

777. Laboratoriu m rietmolentjes en -luch t
pom pen; centrifuges voor onderzoe kdoele in
den; zoomede n.a.g. andere dergelijke voo r 
onderzoeki ngen in laboratoria dienende a ppa
raten en toeste llen; ook apparaten en toestel 
len voor het onderzoek van r ijstmonste rs en 
der ge lijke. 

Maatstaf: waarde - R echten: 12 % 

778. M achines, apparaten en toestell en , n. 
a.g. : 

I. blij kens hun aai·d bestemd om ui ts lui 
te nd dan wel hoofdzakel ijk a ls bedrij fshulp
middel in industr ieele of technische bed rij ven 
te di enen . 

Maatstaf: waarde - R ech ten: 6 % 
II. andere. 

~'.faatstaf: waarde - R ech ten : 12 % 
779 . Appendages voor le idingen van dam

pen, gassen of vloe istoffen, 11.a.g. : 
1. a fslui tventie len (bol afslui ters en de rge

lijke ) en kranen tot rege ling van den doorl aat 
van buisle id ingen, welke een gewicht hebben 
va n 8 kilogram of mindet·; schu ifa fsluiters en 
inbouwgarnituren voor schuifafs lui ters, als
mede onderdeelen en toebehooren van ge
noemde ga m i turen en aanboorbeuge ls; zoo
mede, voor zoove r kennelijk voor waterl e i
dingen bestemd (zooa ls hydranten) , overige 
tot den post behoorende a rt ike len. 

M aatstaf : waarde - R ech ten: 12 % 
II. a ndere, zooals bola fslui te rs en tot den 

post behoorende regul ee rkranen, welke meer 
dan 8 k ilogram wegen, condenspotten en wa
ter- of olieafscheiders voor stooml eid ingen, 
wate rpotten voor gasle idingen enz. 

Maatsta f: waarde - R echten : 6 % 
780. l\'lanometerkranen , f il terpe rskranen en 

looden kranen , zoomede, voor zoover a ls zoo
dan ig herkenbaar , prnef-, a fbl aas- en derge
lijke machinekranen. 

M aatstaf : waa rde - R ech ten : 6 % 
781. T apkra nen, n.a .g.: 
I. plugkranen, welke een gewicht hebben 

van meer dan 8 ki logram. 
M aatstaf: waarde - R ech ten : 6 % 

II. andere. 
Maatsta f : waarde - R ech ten: 12 o/r 
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Bij zo n d e 1· e b e p a I i n g . 
Tapkra nen, we lke blijkens d aarop voorlw

n1ende aanwijzingen voor sanita ire inrichtin 
gen zijn bestemd o f welke met edele meta len 
o f nikkel zijn overtrokken of be kl eed dan wel 
zijn ve,·s ierd o f geornam enteerd , worden van 
den post u itgezonderd en belas t ove reenkom 
st ig post 680. 

782. V eili ghe idskl eppen en -fluiten , smelt
p 1·oppen , s panningsregul a te urs, pe il g lastoeste l 
l en, wa ter- en olie- injecteurs, olie- of smeer
potten en dergelijke ap pendages voor stoom
ketels en a ndere werktuigen en toestell en, 
n .a .g.; ook k ranen m et vlotter voor bez ink
k isten, kl eppen voor roo kkana le n, schuiven 
voor fermenteerbakken en n .a .g . a ndere der
gelijke a ppendages voor fab r ieken en andere 
productiebedrijven , hi eronder begrepen voet
en tusschenkl eppen voor zuig- en pe rsleidin
gen van pompen en zuig korven voor buizen 
met een inwendi gen d iam ete r va n 100 milli
mete r of meer . 

M aatstaf: waarde - R echten: 6 % 
B ij z o n cl e r e b e p a l i n g . 

Voet- en t usschenkl eppen voor zui g- en pers
le idingen va n pompen en zui gkorven voo r 
buizen met een inwendi gen di ameter van min
de r da n 100 m illimeter worden belast a ls de 
pompen , va ll ende onder onderdeel II van post 
719. 

783. Assen voo r drij fwerkinstall aties ; zoo
mede sch roefassen voor schepen. 

M aatsta f : waa rde - R echten: 6 % 
784. Riemschij ven , snoerschij ven, kussen-, 

kogel- en roll enblokken , voetplaten voo r kus
senblokken enz., lagersch a len , muurkasten, 
v loe rstoelen , steun-, wa nd- en pil aa rconsoles, 
hang-stoelen en -h a ngers, stelringen , askoppe-
1 ingen, drijfri emafwerpers, drijfri emspa nners, 
spanroll en , snelhe idsregelaars, ontkop pelings
inrichtingen en andere dergelijke n.a.g. d r ijf
we rkonderdeelen of toebehoo ren tot drijfwerk , 
ook excen tr ie ken ; zoomede drijfri eml aschm a
chines en a ndere speciaa l al s hulpmiddel bij 
het verbinden van d1-ijfri emen di enende m a
chines, a pparaten en toestell en , voo r zoover 
geen naa imachines zijnde. 

M aatsta f: waa rde - R ech ten : 6 % 
785. Onderdeelen van bij di t hoofdstuk be

doelde machi nes, a ppa raten en toestell en , n. 
a .g. : 

I . indien zij kennelijk tot machines, a p pa
raten of toestell e n behooren, welke niet aan 
een rooh t, hooger da n 6 pct. der waa rde zijn 
ondet-w;:,rpe n, te belasten al s de betre kkelijke 
m achines, apparate n of toestellen. 

II. a ndere, te belasten naar hun aa rd o f, 
indi en zij ni et naar hun a ard onder een der 
overige posten van het tari ef zijn te brengen , 
te belasten naar hunne sam enstelling. 

HOOFDSTUK 73 . 
Electrische machines en apparaten en el ect ro

t echnische arti kel en, alsmede onde-rdeelen 
daa,·van. 

A 1 geme e n e be p a I in ge n. 
1. Machines, a ppa raten en toestell en, wa ar

bij de toepassing van electricitei t zi ch be pe rkt 
tot de levering van werktuigelijke kracht of 

van w annte voor gewo ne verwarn1ingsdoelein
den, zooa ls o.a . het geva l is bij electri sche
he fkranen en el ectrische ontsmettingsovens. 
worden , voor zoove r het tegendeel uit de pos
ten van dit hoofdstuk niet blijkt, voor de toe
pass ing van het ta ri e f niet a ls electri sche m a
ch ines , enz. aangern el'kt. 

2. El ectromotoren en a ndere onde r dit. 
hoofdstuk vallende e lect ri sche machines, ap
paraten en toestell en, welke in va ste verbin
ding met andere m ac hines, apparaten en toe
stell en worden ingevoerd , worden niet op 
zich zelf bel ast, doch al s het a r t ikel waar
mede zij een geheel u itm a ken, ook indien het 
geheel niet onder di t hoo fdstuk va lt. 

3. Onderdeelen van onde r di t hoofdstuk 
va ll e nde machines, a pparaten en toestell en , 
voor welker rech tenhe ffing geen a fzonde rlijke 
regeling is getroffen , worden overeenkomstig 
post 785 van het voorgaand hoofdstuk geta
rifeerd. 

786. D yna mo's (generatoren) , electri seer
machines en andere m achines, a ppa ra ten en 
toestell en, welke worden gebez igd om electri 
cite it op te wekken ; zoomede el ectromotorerr 
e n omvormers (onder omvorme rs ook te ve r
staan transformatoren , gelijkrichters en an
dere een soortgelijke functi e als omvorme rs 
vervull ende machines, a pparaten en toestel
len) ; een en ande r voor zoover niet elders· 
genoemd of inbegrepen: 

I . welke een gewich t hebben van 5 ki lo
gram of minder . 

M aatsta f: waarde - R ech ten: 12 o/u 
II. art ikelen va n een hooger gewicht. 

M a atsta f: waarde - R echten : 6 o/u 
787. El ectrische elem enten en batterij en ,. 

n.a.g.: 
I. primaire : 
a. droge of zoogenaamd droge elementen 

e n batterijen, welke bij electrische zaklan
taarns of fakkels, da n wel s peelgoed worden 
gebezi gd. 

Maatstaf: waa rde - R echten : 20 % 
b. a ndere onder di t onderdeel van den post 

Yall ende a r t ikel en , waartoe mede te rekenen 
all e niet onder a begre pen prim a ire elemen
ten en ba tterij e n, welke gem eenlijk bij de
l ijntelegra fi e of -tele fonie toepassing vinden. 

M aatsta f: waa rde - R echten: 6 % 
II. secundaire (accumul atoren): 
a. eencellige, welke een gewicht hebben 

va n 10 kilogram of minde r, zoomede accumu
latorenbatterijen , bestaa nde uit twee of mee,
onderling niet te sche iden cell en, welke een 
gewich t hebben van 20 kilog ram of minder, 
een en ander gewogen zonde r het el ectrolyt. 

Maatsta f: waarde - Rechten: 12 % 
b. a ndere onder dit onde rdeel van den post . 

va ll ende art ikelen . 
Maatstaf: waarde - R echten: 6 % 

788. Accumulatoren voor mijnlampen. 
Maa tsta f : waarde - Rechten : 6 % 

789. El ectri sche ontstekingsappa raten: 
I. voor explosiemotoren : 
a. boug ies . 

Maatstaf: waa rde - Rechten: 12 % 
b. magneto-electri sche werktuigen, te be

lasten als dynamo' s. 
II. voor het doen ontploffen van mijnen. 

Maatstaf : waa rde - R echten: 6 % 



1933 29 DECEMBER {S. 772) 992 

790. _B ooglampen (zonder a rmatu ur), a ls
mede a ndere electrische lampen, zooals gloe i
l a mpen , Mooresche lampen , gli mlampen, 
h oogtezoul ampen , r a diolam pen en dergelijke 
m et den naam va n l amp aangeduide l icha men , 
w aar in een d raad of ander I ichaam of gas tot 
gloe ie n of I ichten wordt gebracht, neonbu izen 
en dergelijke tot verli chting di enende a r t ike
l en daaronder begrepen ; Geisslersche buizen, 
,Cm okes'sche buizen , R öntgen bui zen en de r
gel ijke a r t ikelen voo r het teweegbrengen van 
-electrische trillings- en stra li ngsve rschijnse
l en; zoomede n .a .g. electr ische zoekl ichten en 
·sch ij nwerpers : 

,. artikelen, wel ke ter bestral ing va n het 
menschel ij k o f di erlijk I ich aam voor genees- o f 
h eelkundige doeleinden of voo r onderzoek in
gen van wetenscha p pelij ken aard o f voor we
-tenschappe]ijke demonstraties worden gebe
zigd, R öntgenbuizen , v.a.s., h ieronder begre
p en. Maatstaf: - Rech ten : vrij 

l I. over ige a rtikelen: 
ei. g loei l am pen in kaars-, fakke l- of a nde

ren fantasievorm ; kerstboomlampjes en ill u 
mi neerl a m pen , ook tot garnituren samenge
-ste l d ; zoom ede onder de voorgaande a r t ikelen 
niet reeds begrepen gloe il ampen, bere kend 
voo r een spann ing van 12 volt of m inder. 

Maatstaf : waarde - Rech ten : 20 % 
b. andere . 

Maatstaf: waarde - Rechten : 12 % 
B ij z o n d e r e b e p a I i n g e n. 

1. Booglampen, voorz ien van a ,·m atu ur, 
worde n overeenkomstig het armatuur belast. 

2. Tot de vrijgestelde voorwe rpen ter be
s traling va n het menschelij k of dierlij k lichaam 
worden a ll een gerekend artikelen, welke u it
sl uitend of hoofdzakelij k bij de u itoefening 
d er genees- of heelkund ige of veterina ire 
practijk d ienen . 

791. T elegraaftoestelle n (toestellen voor 
verkeerste legraf ie : 

I. toestell en voor radio-telegraf ie (beeld
e n a ndere) en onderdeelen en toebehooren 
daarva n , te belasten a ls de gelij ksoortige ar
t ikelen voor radio-te lefonie {post 792 ). 

II. andere en de daarbij gebezigde scha kel
in r ich t ingen, a lsmede de onderdeelen van een 
en ander, a ls morseschrij ftoestellen , hughestoe
stellen rel a is, kloppe rs, stopcommutators, te
legraafscha kelaars, ga lvanometers, pa pierrol 
dragers, pedaalcontacten en dergelijke . 

M aatstaf: waarde - R echten: 6 % 
B ij zo n d e r e b e p a I i n g . 

Art ikelen, zooals Morse-se insleutels, wel ke 
zoowel bij de gewone a ls bij de radiotelegraf ie 
di enen, worden bij afzonderlijken invoer a ls 
art ike len voor laatstbedoelde telegr a f ie aan
geme rkt. 

792. Te lefoontoestell en, v.a.s., ook toestel
len voor· radio-telefonie, met inbegrip van 
toeste ll en voor televi sie- en visio-telefon ie, a ls
mede van telegra fonen, aud i fones en de rge
lij ke a pparaten en van toestell en voor de 
ge luidsfotografie; zoomede de n. a .g. onder
deel en e n toebehooren van een en a nder, als 
wand-, tafel- en kop telefonen, m icrofonen, 
microtelefonen, nummerschij ven, a l dan n iet 
automatische telefoonschakelinrich t ingen en 
onderdeelen daa rvan , P up inspoelen en derge-

lijke toestell en , de bij radiotoestell en gebez ig
de versterkers, hon igraatspoelen, gelijkrich 
ters, trans fo rm atoren, plaatspanningsa ppara
ten, zel f inductoren, condensatoren, zeefk r in
gen, onderbrekers, smoorvon kenba nen , vario-
1neters, potentiometers, raamantennes en an
tenne-isolato ren, edelgas e n g loe id raadveil ig
heden , richtingzoeke rs, n. a .g . batterij en en 
dergelij ke : 

I. ontvangapparaten voor l'ad iotelefon ie in 
zoogenaam de m eubelui tvoering of in kistjes, 
kastjes of koffertjes ingebouwd, o f gecom bi
neerd met lu idspreke rs; raam a ntennes ; n .a.g. 
lu idsprekers; telev isieontvangtoeste ll en en 
v isiotelefoontoestel 1 en . 

Maatstaf: waarde - R echten : 20 % 
II. over ige tot den post behoorende a rt ike-

len . Maatstaf: waarde - R echten: 12 % 
793 . Telewriters, vèrsch rijvers . a fsta nd-

schrij fmachines en dergelijke toestellen tot het 
langs electrischen weg in teekens overbrengen 
van eenigerlei mededeeling op soortgelijke 
wijze als langs dien weg gesprekken worden 
gevoerd; zoomede d ictaphonen e n dergelijke 
kantoormachines. 

Maatstaf: waarde - Rechten : 12 % 
B ij z o n d e re b e p a I i n g . 

Onderdee le n van de bij den post bedoelde 
toestellen, wel ke in aard overeenkome n met 
onderdeelen van gewone sch r ijfmachines, wor
den overeenkomstig de onderdeelen van laatst
bedoelde machines {zie post 761 ) belast. 

794 . E lectrische schellen en bell en en an
dere electrische apparaten en toeste ll en tot 
het geven van signa len, n.a .g. 

Maatstaf: waarde - R echten: 12 % 
795. Nummer- en lichtborden en de rgelijke 

toestellen voor e lectr ische roep- , zoe k-, con
trole- en aanwijsinstallaties, zooa ls -worden 
gebezigd in woningen, kantoren, hotels, .- zi e
kenh uizen , schouwburgen, warenhuizen, ma
gazijnen en dergelij ke en n .a.g . scha ke lin r ich
t ingen voor dergel ijke insta ll aties; zoomede 
elect r ische installaties tot beve ilig ing . tegen 
die fstal of brand, het openen van deu ren en 
andere dergel ij ke doele inden en n.a.g. een 
onderdeel daarvan u itmakende appa raten en 
toestellen. 

Maatstaf: waarde - Rech ten : 12 % 
796. Electrische apparaten en toestell en tot 

het automatisch melden van het berei ken van 
eene te hooge temperatuur in droog- e n eest
ruimten of van het ontstaan van een te hoo
gen druk of een te l agen waterstand in stoom
ketels en soortgelij ke het karakter van indus
trieele bedrij fshu l pm iddelen d1·agende appa ra
ten en toestel len en bij behoorende aanwijsbor
den, ontvangtoeste ll en en dergelij ke, ook elec
trische mijnsignaalapparaten; zoomede brand
weer-a larmeerdoozen en andere een onder
dee l va n brandwee rtelegrafen ui tma ke nde 
toestell en . 

M aatsta f: waa rde - Rechten : 6 % 
797. E lectr ische se in- en beve il igi ngstoe

stell en voor spoor- en tramwegen, zooa ls elec
trische kloks ignalen , electrische a ppa rateq en 
toestellen tot het bl okkeeren en remmen der 
tre inen en voor de wissel- en seinbedien ing, 
de daarbij gebez ig de schakeli nrichtingen en 
de onder deelen van een en ander, a ls elec-
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tri sche sloten, 1·a ilcontacten, e lectri sche wissel 
rnrste llers en dergelijke. 

Maatstaf: waarde - R echten: 6 % 
798. Scheepstelegraaftoestell en (electrische 

toeste l I en dienende voor het overbrengen en 
ontva ngen van sch eepsse inen en cheepsbeve
len aa n bool'd van schepen) , e lectrische t.oe
ste l len voor het a fgeven en ontvangen van 
onderwate rkloksignal en en n.a. g . ande,·e e lec
tri sche ·veili ghe ids- en contról eapparaten en 
-toestell en voor schepen. 

Maatstaf: waa l'de - R echten : 6 % 
799. El ectri sche a ppa l'aten en toestell en 

voor het regelen van klokken en VOO I' t ijd
aa nwijzing, de e igenlijke kl okken hieronder 
niet begre pen ; electri sche slagwerken voo r 
torenklokken ; zoomede e leetri sche apparaten 
en toeste l I en voor de regeling van het straat
ve1·keer, voor de bediening van de landings
signa len en -lich ten va n vliegvelden en tot het 
geven van ve ilighei dsaanwijzingen bij brug
gen, si ui zen, enz. 

M aatsta f : waa rde - R echten : 12 % 
800. El ectromotoren, accumul a t.oren en 

benzo-e lectri sche en dergelijke com plexen, blij. 
kens hunne constrnctie bestemd te di enen voor 
de voortstuwing van roll end spoor- of tl'am
wegmateri ee l ; tre inverlich t ingsdynamo's en 
-accumul a to ren ; e lect r ische a ppa raten en t.oe
stellen dienende bij. e lectrisch roll end spoor
of t ramwegmaterieel voor den st roomtoevoer , 
tot het regelen van den stroom en het be
sturen en remmen der wagens (rnl- en beugel
contacten, cont roll e rs, schakel- en l'emelectro
m agneten en de rge lijke ) ; zoomede kennelijk 
een ondel'deel van een en a nder ui tma kende 
a rt ikelen. M aatstaf : - R echten : vrij 

801. El ectrnmotoren en accumulatoren, wel
ke voor de voo rtstuwing van niet la ngs spoor
sta ven voort te bewegen voertu igen worden 
gebezigd ; e lectromotoren, accumul atornn, st a r
te rbatterij en, dynamo's en ande l'e n. a .g . e lec
t ri sche machines , a ppa raten en toestellen, 
di enende bij dergelijke voe l't ui gen voor de 
levering en regeling va n den e lectri schen 
stroom, benoodi gd voor het sta rten en voor 
verli chtings. en se indoele inden ; zoomede ken
nelijk een onderdeel van een en a nder ui t
m a kende artike len, met inbegrip va n bij be
doelde voertui gen di enende kabelstelsels : 

I . a rt ike len, welke bij a utomobie len of rij 
wielen worden gebezi gd. 

M aa tstaf: waarde - R echten : 20 % 
II. a ndere. 

M aatsta f: wa arde - R echten: 12 % 
802 . Turbogeneratoren, toomcl ynamo's en 

a ndere derge lijke com plexen, bestaande ui t 
een krach tmachine met direct daaraan gekop
pelden dynamo, n. a .g . 

M aatstaf: waarde - R echten: 6 % 
803 . Electri sche com plexen a l di enen voor 

\\'Oningen, hote ls en de rgelijke te l' e igen voor
z iening in de behoefte aan e lectricite it voor 
ve l'I icht ing, vel'wa1ming of drijfk racht (hui s
centrales enz.) ; zoomede ver plaatsbare elec
tl' ische complexen voor zoekl ichte n, verl ich
ting van terl'e inen, caroussels enz. 

Maatsta f : waarde - R echten : 12 % 
804 . El ectt· ische Yentil ato ren : 
I. ta fe l-, wand-, p la fondvent il a toren en 
L. & S . 1933. 

a nde i·e ventilatoren, welke worden gebezigd 
ter verwekking va n luchtcircul a ti e in woon
of kantoorruimten. schouwburgen en de rge
lijke; wa nd- of 1·ingventilatoren voOI' lucht
ve rve l'sching, voor zoove r niet onder IT hie rna 
va l lende; zoomede sta ndaards, vleugels , be
schermkorven en de rgelijke a rtikelen a ls bij 
voo1·melde ventilatoren worden gebezi gd en 
de kennelijk daa,·toe behoorende motoren. 

Maatstaf: waarde - R ech ten : 20 % 
II. wand- of ringvent il a toren met gegalva

niseerd of vertind ijze ren ring en vl eugels, 
waa rvan de vleugeldi amete r meer dan 500 
millimeter bedra agt, zoomede centrifugaa l- en 
andere als bed,;_ifshulpmiddel in industr ieele 
o f technische bed,·ij ven dienende venti latoren. 

Maatstaf : wa arde - R echten : 6 % 
805. El ectrochemische appara ten en toestel

len (apparaten en toestellen voor het langs 
e lectrnchemischen weg overtrekken va n voor
werpen met metalen, vervaardigen van galva
no's, afsche iden en zuiveren van metalen. be
re iden van zuurstof, waterstof, own, chloor, 
stikstofverbindingen, calc iumcarbid en andere 
chemische producten, bl eeken va n producten 
en ze i fstandi gheden en rlergelijke processen), 
n. a .g. M aatstaf·: waarde - R echten: 6 % 

806 . Ozoninstall aties voor he t zui veren van 
drinkwate r . 

M aat ta f : waa rde - R echten: 12 % 
807. Electri sche smelto vens en snij -, sol 

deer- en laschaggregaten ; electri sche toestel
len tot het onttrekken van stof aa n gassen : 
inrichtingen voo1· het reeksgewijze laden van 
accumul a toren en a ndere n.a.g. in de industrie 
o f techniek gebruikte electrische bedrijfshulp
m iddelen a ls de voormelde. 

Maatsta f : waarde - R ech ten: 6 ',ó 
808. El ectri sche a ppa raten. toestell en -,n 

werktuigen di enende bij de beha ndeling of 
ve rpl eging van zieken, zooals e lectl'i sche in
ha lee rtoestellen , thermoforen voor pl aatselijke 
1 ichaamsverwarming, e lectrisch e toestellen 
voor heete-1 uch tdouches of baden of bestra
ling, toestell en voor de toepass ing va n de 
phys iolog ische werking van den e lectrischen 
stroom en bij behoorende electrnden ; een en 
a nder voor zoove t· deze artikel en nie t ui ts lui
tend of hoofdza kelijk bij de uitoe fening der 
genees- of heelkundige of veterina ire p ra ktijk 
d ienen ; zoomede ozona pparaten voor lucht
zui vering. 

Ma atsta f : waa rde - R echten : 12 % 
809. Electri sche appa raten toe te ll en en 

werktuigen voor to il et- en ~choonheidsdoe l
e inden, zooa ls e lectri che haa rdroogtoestell en, 
scheer-, onthar ings- en fri seerapparaten, h aar
borste ls, kammen, handdrogers enz . ; elec
trische apparaten, toestell en en werktui gen 
voo r I ichaamsmassage en bij behoorende elec
t rnden, voor zoover niet uitslu itend of hoofd
za kelijk bij de uitoefening der genees- of heel
kund ige of veterina ire praktijk dienende, 
onder dezen post begrepen. 

Maa tsta f : waa rde - R echten : 20 % 
B ij z o II d e r e b e p a I i n g. 

E lectr ische haarsn ijmach ines (tondeuzes) val
len niet onder den post, doch worden overeen
komstig post 672-XII getari feerd. 

63 
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810. E lectrische haarden, kachels, keuken
fornuizen, braadovens, keukenkomforen en 
kookplaten , ook electrische kook kisten; elec
tr ische waschmach ines voor vaatwerk en lin
nengoed, huishoudmotoren en n .a.g. andere 
electrische machines, apparaten en toestellen 
rnor huishoudelij ke doeleinden . 

Maatstaf: waarde - Rechten: 20 % 
811. Tafe l-spijswarmers, broodroosters , wa

terkete ls, thee- en koff iekannen, eierkokers, 
scheerbakjes enz. met directe electrische ver
warming, en n.a.g. andere oortgelijke artike
len voor huishoudel ij k, hotel - en dergelijk 
gebrui k, of voor toil et- of reisgebruik. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 20 % 
812. E lectrische machines, apparaten en 

toestellen, n.a.g.: 
I . b lijkens hun aard be temd om uitsluitend 

dan we l hoofdzakel ijk als bedrijfshu lpmidde l 
in industr ieele of technische bedrij ven te 
d ienen. Maatstaf : waarde - R echten: 6 % 

II. andere. 
Maatstaf: waarde - R echten: 12 % 

813. Draad en kabel , geïsoleerd, voor elec
trische gele id ingen: 

I. omsponnen, omvloch ten, omwoeld, over
trokken met textielproducten (draad, garen 
enz.), welke zij de of kunstzijde bevatten . 

Maatstaf: waarde - Rechten: 20 % 
II. andere: 
a. van een gewicht per 100 meter van 10 

kilogram of minder. 
Maatstaf: waarde - R ech ten: 12 % 

b. van een hooger gewicht. 
Maatstaf: waarde - Rechten: 6 % 

B ij z o n d e r e b e p a l i n g. 
Draad voor technische doeleinden, als be

doeld onder post 707, wordt van den post uit
gezonderd. 

814. Kabelgarnituren (ve rbindingsmoffen , 
kruisstukken, aftakmoffen, verdeel kasten, 
e indsluitingen, huisaansluitka ten, zekerings
kasten en dergelijke ). · 

Maatstaf : waarde - Rechten: 6 % 
815. Kabelschoenen, kabelkoppelingen, ka

belklemmen, aftakklemmen, kruisklemmen, 
verdeel klemmen, schakelbordklemmen en -aan
slu itbouten, draagklemmen, steunklemmen, 
aansluitklemmen, leidingklemmen, kroonkle!11-
men , batterij- en accuklemmen, laschbu1sJ_es 
en andern dergelijke verb ind ings- en aanslu it
m idde len voo r electrische leidingen. 

Maatstaf: waarde - R echten: 6 % 
816 . Steun- en installatiemateriaal voor 

e lectr ische leid ingen, zooals isolatoren,. isola 
torsteunen, isoleen'ol len en -klemmen, m - en 
doorvoerbuizen tu len meterborden , verdeel
borden aftakd~ozen ~n andere artikelen van 
dien a'ard voor zoover niet afzonderlijk ge
noemd ; ook veili ghe idsbu izen voor electri~che 
le idingen (Pesche!-, pantser-, Bergmanbu1zen 
enz.) en de daartoe behoorende hulpstukken 
en bevestig ingsm iddelen (kn ieën, T-stukken, 
kru isstukken en -doozen, verbindingsmoffen, 
zadels, dubels enz.) 

M aatstaf : waarde - Rechten: 6 % 
817. Smeltve iligheden en bij behoorende 

contactstukken; zeke r ingselementen en bij be
hoorende voer ingen, pasringen, passch roeven , 

stoppen, patron n en dergelijke: buiszeke
ringen; zekeringsstrippen en zekeringsdraden 
voor dadelijk gebruik geschikt; paalzekerin
gen; maximaal-, m iniinaal-, nu]spannings- en 
terugstroomautomaten; hoornafleiders, elec
trolytische afle iders, vacuumafleiders en pa
tronen daarvoor; roll enafle iders, overspan
ningsafleiders en andere dergelijke artikelen , 
apparaten en toestel len, ook in onderlinge 
combinatie, voo,· hel: begrenzen van en/of be
veiligen tegen electrischen stroom of spanning 
en tegen atmospherische ontladingen, n.a.g.: 

I. bliksemafleiders voor de beveiliging van 
gebouwen. 

Maatstaf: waarde - R echten: 12 % 
II. overige onder den post val lende artike

len, wa artoe mede te rekenen bliksemafleiders 
ter beveiliging van toeste ll en voor de lijn
telegrafie en -te le fonie. 

Maatstaf: waarde - R echten: 6 % 
8 18 . R egelweerstanden en spaoningsregula

teurs, aanloopweerstanden en andere aanloop
toestellen en dergelijke apparaten en toestel
len tot het regelen van electrischen stroom 
en/of spanning, n. a.g.; ook n.a .g. smoorspoe
len. Maatstaf: waarde - Rechten: 6 % 

819. Werktuigen, toestellen en apparaten 
tot het sluiten, verbreken of omschakelen van 
electr ische stroomkringen, zoomede tot het 
verbinden of aan luiten -van electrische ma
chines, toestellen en apparaten (schakelaars, 
contacten, stekers, schakelkasten, schakelbor
den enz. ), ook automaten ter bediening v'.'n 
schakelaars; een en a nder voor zoover rnet 
elde rs genoemd of inbegrepen : 

I. huisschakelaars, ook indien met stop
contacten of zekeringen op een voetstuk ge
monteerd; stopcontacten (schroef- en andere), 
snoerverlengingscontacten en steke rs; contac
ten contactplaten en in-, uit- en omschake
]aa;-s, welke worden gebezigd bij in tall aties 
a ls bedoeld bij post 795; voetstukken , kappen. 
deksels en dergelijke onderdeelen van een en 
ande r : 

a. geornamentee rd, versierd of in fantasie
vorm of in sam enstelling met andere dan ge
wone materialen (edele meta len, marmer, 
ivoor, paarlemoer, enz .). 

M aatstaf: waarde - R echten: 20 o/o 
b. overige tot dit onderdeel van den post 

behoorende arti ke i en. 
Maatsta f: waarde - Rechten : 12 % 

II. contact- en ve rl engsnoeren tot dadel ijk 
gebruik gereed: 

a. samengestel cl met draad of kabe l of 
a ndere fabrikaten, onderworpen aan een recht 
van 20 pct. der waarde. 

Maatsta f: waarde - Rechten: 20 % 
b. andere. 

Maatsta f: waarde - R echten: 12 % 
lil. overige tot den post behoorencle arti-

ke len. Maatstaf : waarde - Rech ten: 6 % 
B ij zo n cl e r e b e p a I i n g. 

Onder huisschakelaars te verstaan: chake
laars voor een stroomsterkte beneden 20 Am
père bij een spanning beneden 500 Vol t, 
waarbij de contactinr ichting is besloten in een 
doos , koker of ande1·s gevormde omsluiting 
en het openen, slui ten of omschakelen van 
den stroom geschiedt door eene gemeenlij k 
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met de vingertoppen te hanteeren draai-, 
druk-, tuimel- of soortgelijke inrichting. Een 
e n ander met inbegrip van door middel van 
een snoer, stang of dergelijke te bedienen 
zoogenaamde trekschakelaars, zooals de zoo
genaamde hotelschakelaars, en van omleg
schakel aars. 

820. Contact- en schakel apparaten en scha
kel automaten voor reclameverlichting en an
dere optische reclame- en voor tooneelverlich
ting; electro-automatische regelaars voor boog
lampen; zoomede stroombegrenzers ter be
grenzing van de hoeveelhe id electrischen 
stroom bij levering daarvan volgens het zgn. 
Pauschaltarief en a ndere stroombegrenzers van 
dien aard, hieronder begrepen tot gelijke doel 
e inden dienende n.a.g. tijdschakelaars . 

Maatstaf: waarde - R echten: 12 o/o 
821. H efm agneten en andere als bedrijfs

hul pmipdel en di enende magneten . 
Maatstaf: waarde - Rechten: 6 % 

822. Lamphouders, kaphouders, ..plafondro
setten (si ingerdoozen) , plafond- en wandfit
t ings , isoleeringen , verloopfittings, nippels, 
ophangbeugels, tegenwichten voor schuif
pendels en soortgelijke a rtikelen voor elec-
trische verlichting, ook in samenstelling met 
schakelaars en dergelijke, zoomede n.a.g. niet 
metalen armaturen voor electrische lampen: 

I. lamphouders, plafondrosetten, plafond
en wandfittings, tegenwichten voor schuifpen
dels en opgemelde armaturen, geornamenteerd 
of vers ierd , zoomede illuminatiefittings en 
a rti kei en voor kerstboom ver! ichting. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 20 % 
II. overige artikelen. . 

Maatstaf : waarde - R echten: 12 % 
823. Foto-electri sche cellen. zooals seleen

cell en, Karoluscellen, Philipscellen enz., n.a.g. 
Maatstaf : waarde - Rechten: 12 % 

824. Bekers en a nder vaatwerk en deksels 
voor galvanische elementen, zoomede electro
den en monturen voor deze elementen. 

Maatst af: waarde - R echten: 6 % 
825. Electroden , bakken en separatoren 

Yoor accumulatoren, ·n.a.g.: 
I. electroden, welke een oppervlakte heb

ben van 400 vierkanten centimeter of minder 
en glazen bakken, welke een gewicht hebben 
van 5 kilogram of minder, zoomede houten 
separatoren , al of niet afgepast. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 12 % 
II. andere. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 6 % 
826. Voorwerpen va n kool (ook graf iet) 

voor electrische doeleinden , zooals kool borstels 
voor dynamo's , koolstaven en kool sp itsen voor 
electrische verl)chting enz., ook gemonteerd, 
n.a.g. : 

I . kool stafen en kool sp itsen voor electrische 
ver! ichting. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 12 % 
II. overige artikelen. 

Maatstaf: waarde - Rechten ; 6 % 
827. Schijven, ringen, kapjes, doozen en 

andere voor electrische isolatie of te r bescher
ming tegen electrischen stroom dienende ar
t ikelen van rubber , eboniet, megohmiet, am
broïd, bakeliet, gala liet en dergelijke produc
ten, n.a.g. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 6 % 

828. Weerstandsmateriaal voor electrische 
verhitting (si! it, kt-yptol enz .) en daarvan ver
vaardigde ringen, buizen, staven, roosters, 
enz., ook gloeidraadelementen, gloeibuizen en 
dergelijke voor electrische I uchtvenvarmers 
voor fabrieken en andere bedrijfshulpmidde
len. Maatstaf: waarde - Rechten: 6 % 

829. Ankers, magneetstelsels, stators en ro
tors voor dynamo's, electromotoren en soort
gelijke electrische machines , n .a .g.: 

I. indien zij kennelijk tot bepaalde machi
nes behooren, te belasten als di e machines. 

II. anders: 
a. per stuk 2.5 kilogram of minder wegen-

de. Maatstaf : waarde - R echten: 12 % 
b. van een hooger gewicht. 

Maatstaf: waarde - R ech ten: 6 % 
830. Artikelen, welke blijkens hunne con

structie onderdeelen of wisselstukken zijn van 
electrische machines, apparate n en toestellen 
n .a .~: · ' 

I. indien zij kennelijk tot bepaalde ma
chines, apparaten of toestellen behooren, te 
belasten als di e machines, apparaten of toe, 
stellen . 

II . anders. 
Maatstaf : waarde - . R echten: 12 % 

Bij zon d er e be p a 1 i n g. 
Als electrische machines , apparaten en toe

steil en worden voor de toepassing van den 
post alleen aangemerkt: machines enz., waar
in de electrische stroom wordt opgewekt of 
welke met electr icite it worden geladen, als
mede machines enz ., welke in electrische ge
leidingen voor de regeling van stroomsterkte 
en/of -spanning worden ingeschakeld of bij 
de omvorming van den electrischen stroom 
dienen . Tot laatstbedoelde machines enz. ook 
te reke nen electromotoren. 

A}'DEELJNG XVII. - Venoermiddelen. 
HOOFDSTUK 74. 

Rollend 11vaterieel en vast 1naterie,el voo,· 
spoor- en t1·a1nwegen. 

831. Locomotieven, v.a.s ., al dan niet met 
tender; locomotief tenders; loco-tractors; voer
tu igen voor personen- en goederenvervoer, al 
dan niet met e igen beweegkracht (automotri
ces, motorwagens enz. ) ; werk- en reparatie
wagens; inspectievoertuigen; draisines en alle 
ander rollend materieel voor spoor- en tram
wegen; zoomede n.a.g. gedeelten van genoemd 
materieel , als de daarbij gebezigde onderstel
len en bovenstellen, wielstellen, wielen , wiel 
banden, -assen , -naven en -schijven, vethulzen, 
draagpotten, draagveeren , remmen en onder
dee len daarvan, trek- en stootinrichtingen 
(buffers, bufferveeren, trekhaken, schroefkop
pelingen enz.) enz. 

Maatstaf: - Rechten: vrij 

B ij z o n de r e be p a I i n g. 
Onder . rollend materieel voor spoorwegen 

voor de toepass ing van den post ook te ver
staan het rollend mate rieel voor veld-, bouw- , 
fabrieks- en mijnsporen, doch alleen voor zoo
ver deze inrichtingen tot de gewone niveau
spoorwegen behooren. De tot andere veld-, 
bouw-, fabrieks- en mijnsporen behoorende 
vervoermiddelen worden belast overeenkomstig 
post 723-II. 
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832 . Vast mate ri eel voor spoor- en t ra m
wegen, zooa ls beve ili g ingstoeste ll en, tootb lok
ken, a l of niet met veerende buffers, sta
t ionna ire inrichtingen voor de ketelwate r- o f 
brandsto fvoorziening van locomotieven o f het 
laden o f on t laden van wagens, draa ischij ven, 
t rave rsen en ander dergel ij k materi eel ; zoo
mede s ignaa lapparaten, wa arschuwingstoeste l
len voo r overwegen, toeste ll en voor de bed ie
ning va n wissels of s ignal en, sema phoren, 
se inpa len, signaalschij ven en -a rmen en de rge
lij ke a rt ike len, met inbegr ip van onderdeelen 
van voo rmelde toestell en, apparaten en arti
kelen: een en a nder voo r zoover niet elde rs 
genoemd of inbegrepen. 

Maatsta f: waa rde - R echten: 6 % 

HOOFDSTUK 75 . 
A uto,nobielen, rijwielen en andere voe,·tuigen . 

A l ge m ee n e bepa lin ge n. 
1. Automobie l- en andere r ijdende b,·and

spuiten, zoomede sla ngen-, ladder- en derge
lijke wagens voor de brandweer , ook indien 
te vens inge rich t voor het vervoe r van brand
wee1·pe rsoneel, worden voor de toepass ing va n 
di t hoofdstuk niet a ls voert u igen aangemerkt, 
doch overeenkomst ig post 765 belast . 

2. Evenm in worden, voor zoover n iet an
ders is bepaald , andere voertu igen, welke een 
integree rend deel van arbei dsmach ines, a ppa
raten o f toe tellen ui tma ken, overeenkomstig 
di t hoofdstuk belast. Deze voertui gen volgen 
de rechtenheffing van de mach ines, apparaten 
of toes tell en. waartoe zij behooren. 

3. Va n niet onder 1 of 2 vall ende voert ui 
gen in ve rbind ing met a rbe idsmachi nes, a ppa
raten of toestell en worden èn de vervoermid
delen èn de machines, apparaten of toestell en 
op zich ze i f belast. 

4. De u itzondering va n de belasti ng over 
eenkomst ig dit hoofdstuk geldt ech ter a ll een 
rnor zoove1· de voertu igen tegelij k met de be
tre ffende machines , appa raten of toeste ll en 
worden ingevoerd en is voorts niet van toe
passing o p a fzonderlij k ingevoerde onderdee
len en toebehooren da arvan. 

833. Tracto rs, au topaarden en dergelij ke 
trekmechanismen, niet la ngs spoorstaven voort 
te bewegen. 

faatsta f: waarde - R ech ten : 12 % 
834 . Automobielen en n.a.g. andere n iet 

la ngs spoor taven voor t te bewegen voertui gen 
met e igen beweegkracht : 

I . li mous ines, coupé's, toer- en 1·acewagens, 
cha1·s-à-ba 11cs en andere wagens voo r personen
vervoer , ui tgezonderd a utob ussen en zieken
wagen . 

Maatsta f: waarde - R echten : 20 o/o 
II. a utobussen, ambula ncewagens, zieken

wagens, lijkwagens, zoomede a ll e overige, n iet 
bij I be laste onder den post va ll ende voer
tuigen, zooals vrach twagens, beste lwagens, 
verhu iswagens en de rgelij ke tot goederen
t.ransport d ienende wagens ; tankwagens; 
sproei-, veeg-, vu iln is- en faeca li ënwagens; 
montagewagens en soortgelij ke wagens; voer
tu igen voor het goederentransport op fabr ieks
en havente r re inen en der gelij ke ; een en a nder 
ook ind ien voorzien Yan hef- , pomp-, vu l- o f 
a ftapi mich t i ng. 

M aatstaf: wa arde - R ech ten : 12 o/o 

835. Ca rosse ri eën, koetswerken, bakken en 
dergelijke bovenstell en voor de onder de pos
ten 833 en 834 bedoelde voe rtu igen en dee len 
daarva n, met inbegr ip van de daartoe be
hoorende kappen, kapgeraamten en de rgel ijke : 

I. a rtikelen, kennelij k bestemd te d ienen 
bij voe rtu igen, n iet onderworpen aan een 
recht hooger da n 12 pct. de r wa a rde. 

M aa tsta f : waarde - R echten: 12 o/o 
II. a ndere. 

_faa tsta f : waa rde - R echten: 20 o/o 
836 . Chass is en a ndere onderstell en, ch as

s isramen, assen, wielen, wielve]gen, velgbou
ten , velgkl emmen, vent ielen, veeren, spa tbor
d e n , re m trommel s, drijf koppel ingen , ga ng w is
sels, stuurin1·ichtingen, l'emmen, radi atoren, 
motorka ppen en a ndere dergelijke o ncle rdee
len van de bij de posten 833 en 834 bedoelde 
voer tu igen en gedee lten daarvan a l stuur-
wielen en dergelijke : . 

I. artikelen, ke nne lijk bestemd te d ienen 
bij voert~ i.gen niet onderwo rpen aa n een rech t 
hooger dan 12 pct. de r waa rde. 

M aatsta f : waa rde - R echten : 12 o/o 
II. andere. 

Ma atstaf: waa,·cle - R echten: 20 % 

B ij z o n cl e r e b e p a I i II g . 
Automobie lba nden va ll en n iet onder den 

post, doch onder po t 235 . 

837. Toebehooren en u itrusti ngs tukken van 
a utomobielen, zooal de daarbij gebezigde 
1 ampen ; zoek! ichten ; schij nwerpers; l ichtre
gelaars; signaal- en seintoestell en en -inrich
tingen (horens, t·icht ingaanw ijze rs, stopsigna
len, enz .) ; instru mentbo rden; ach te ruitz icht
sp iegels; ru itenwissche rs ; 1 uch t pompen, dom 
mekrach ten (j acks), ba ndenl epe ls en andere 
ge reedschappen ; reserveband- en bagagedra
ge rs; bagagerekken ; schokbrekers; koevan
gers (bumpers); t reepl a nkrn atten; band-, 
wiel- veer- en ,·adi atorhoezen ; koffe rs; ge
reed;chapskisten ; nonsl ipkettingen en derge
lij ke ; ook masco ttes en andere ve rs ierselen 
voor automobiel radi a toten. 

M aatsta f : waarde - R echten : 20 o/o 

B ij z o n d e r e b e p a I i n g . 
Gereedschappen, welke, hoewe l speciaa l ge

construeerd om bij automobielen te di enen, 
niet tot de u itrusting daarvan pl egen te be
hooren, worden, voor zoover niet anders is 
bepaald, niet a ls toebehooren o f u it rustings
stukken van automobie len ge ta ri fee rd. 

838. Rijwielen, v.a.s ., met ui tzo ndering va n 
spoorwegrijwie len en water vélocipèdes ( dra isi
nes ) en van kinde r.-ij wie len, welke het ka rak
ter van speelgoed dragen: 

I . rijwielen zonder e igen beweegkracht , ook 
ind ien n iet geheel compleet en a l of niet inge
rich t voor het ve rvoer n rn goederen of van 
zieken of gewonden. 

M aatsta f: waa rde - R ech ten : 12 % 
II. motorrijwie len, ook indi en 11iet gehee l 

compleet. 
M aatsta f: waarde - R echten: 20 % 

III. zij. , aanhang- en voorspanwagens voor 
motorrijwielen, zoomede onderste ll en (chassis) 
en carrosser ieën en ande re boven te ll en voo r 
deze wagens: 

a. bepaaldelij k inge1·icht voor. het vervoer 
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van goederen of van zieken of gewonden. 
M aatstaf: waarde - R echten: 12 % 

b. andere. 
Maatstaf: waarde - R echten: 20 % 

839. Onde1·deelen van rijwielen, zooals de 
daarbij dienende geraamten (frames), assen 
(b racket-, naaf- en pedaalassen) , trapper kruk
ken (cra nks), pedal en, voor- en achtervorken , 
loopwielen, velgen, spaken, drijfkettingen, ket
t ingwie l en , vrijwi e len, stuu t·inr ichtingen , l'em 
men, zadelstangen, zadels, spatschermen en 
spatschermstangen , voetrusten, lantaarnhaken, 
stuurhandvatten, pedaal- en remblokjes, stof
en ol iedoppen, ventielen en dergelijke; daar
onder begrepen bal hoofdve,·bindi ngsstu kken, 
zg. kroonstukken en andere dergelijke ver
bind ingsstukken voor het samenstell en der 
frames en het aanbrengen van voor- en ach 
tervorken, conussen voor trapassen, nippels en 
nippelplaatjes voor het vastzetten van spaken 
en dergelijke hul pstukken; een en ander voor 
zoover niet elders genoemd of inbegrepen en 
a l of niet in geheel afgewerkten staat: 

I. blijke ns aard of constructie kennelijk be
stemd om te dienen bij motorrijwielen . 

Maatstaf: waa rde - R echten : 20 % 
II. andere. 

M aatstaf: waarde - R ech ten: 12 % 
840. Toebehooren en uitrust ingsstukken va n 

rijwielen: 
I . manden en tasscheu en derge lijke a r t i

kelen voor het per rijwie l medevoeren van a r
tikelen tot persoonl ij k gebruik of van schrif
turen of de rgelijke ; zoomede schijnwerpers, 
zoe k] ichten, achternitzichtspiegels, sein- en 
signaa ltoestell en (ui tgezonderd bell en) , duo
zade ls en windschermen, we lke bij rijwiel en 
wo rden gebezigd. 

Maatstaf : waarde - R echten: 20 % 
II. over ige a rtikelen, zooa ls de bij rijwie

len gebez igde lantaa rns, reflecto1·s, bell en, 
bagagedragers, sabe lhouders, kettingkasten, 
rok- en kn iebeschermers, s i iklappen, zade ltas
schen , luchtpompen, pompk lemmen en de rge
lijke : 

a. blijkens aard of constructie kennel ijk be
stemd te di enen bij motorrijwie len. 

Maatstaf: waarde - R echten : 20 % 
b. andere. 

M aatstaf: waarde - R echten: 12 % 
841. Voertuigen, andere da n rijwielen, niet 

bestemd om langs spoorstaven te worden voort
bewogen en niet van e igen beweegkrach t voor
zien: 

I. voor personenvervoer: 
a. la ndauers, la ndaul etten, coupé's, mylords 

(v ictor ia's), cabrioletten, t ilbury's, j achtwa
gens, ma ndewagens, bendie's , su lky' s, ezel -, 
bo_kken- en ponywagens , ricksha's, sjeezen, 
re ,swagens, cabs, kalessen, dogkarren , vigi-
1 a ntes en andere dergelijke voert uigen voor 
personenvervoer, hieronder niet begrepen om
nibussen, trolleybussen en de rgelijke voet-tui 
gen, ambul ancewagens en ziekenwagens; zoo
mede kinderwagens, prorhenadewagentjes, kin
clersport karten en dergelijke vervoermiddelen 
voor kinderen. 

M aatstaf: waarde - Rechten: 20 % 
b. omnibussen en andere niet onder a. val 

lende voertu igen voor personenvervoer met 
inbegrip van l ij kwagens; zoomede rifdende 

bra ncards en ziekenstoelen en door invaliden 
gebezigde vervoermiddelen, voorz ien van een 
duwinrichting, dan wel van een door hand of 
voet te drijven voortbewegingsmechanisme. 

M aatstaf: waa rde - Rechten : 12 % 
II. voertuigen voor a ndere doeleinden dan 

personenvervoer, zooals -voor handels-, in
dustrieele- en Janclbouwcloele inclen, vrach t
rijderij, enz.: 

a. geconstrueerd om binnen het prnductie
a pparaat van ond e 1·nem ingen van nijverhe id 
of landbouw voor bepaalde doel e inden met 
de prnductie verband houdende te d ienen, zoo
a 1s moutkarren, l atex karren , enz. 

M aatsta f: waarde - R echten: 6 o/o 
b. last- en vrachtwagens; grnba ks; distri 

butiewagens, bestelwagens, verhuiswagens; 
faecal iënwagens; wagens, geconst rueerd voor 
den straatverkoop ; tankwagens voor het be
sproeien van wegen ; verbandstof wagentjes; 
zoomede andere niet onder •a vall ende voer
t uigen voor a ndere doele inden dan personen
vervoer, voor zoover niet onder c hierna be
grepen. Maatsta f: waarde - Rechten: 12 % 

c. wagens voor het ronddienen van spij zen 
en dra nken of den verkoop van rook- of an
de re waar in hóte ls, restaurn nts, theaters of 
dergelijke inrich t ingen ; zoomecle soortgelijke 
wagens voor hu ishoudel ij k ge brui k. 

M aatsta f: waarde - R ech ten : 20 % 
842. Deelen en toebehoo ren van voertuigen, 

n. a.g.: 
I . kappen, kapgeraamten, onderstell en, 

koetswer ken, bokken, wielen, bussen, assen , 
la 11taarns, be ll en en a ndere de rgelijke arti ke
len , welke worden gebez igd bij de bij Ia van 
post 841 belaste vervoerm iddelen ; daaronder 
begrepen a ll e n.a. g. met metaaldraadspaken 
samengestelde wie len; zoomede artikelen, 
we lke kennelijk een onderdeel ui tma ken va n 
de onder IIc van post 841 bedoelde wagens. 

M aatsta f: waarde - R echten: 20 % 
II. andere , kennelijk een onderdeel of toe

behoornn uitmakende van de onder IIa van 
post 841 genoemde voertu igen. 

Maatsta f: waarde - R echten: 6 % 
III. over ige onder den post val lende a rti -

ke len. M aatstaf: waarde - Rechten: 12 % 

B ij z o n d e r e b e p a I i n g . 
N aven, spaken, velgen, disselboomen, kap

en tentbogen en dergelijke onclerdeelen va11 
voertuigen, slechts in het rnwe gevormd of 
bewerkt, vall en niet onder den post. 

HOOFDSTUK 76. 

Lucht- en ande,·e vaartuigen . 

A. L u c h t v a a r t u i g e n. 
843. Luchtschepen en luchtba llons, a l clan 

niet met voortstuwingsmachines. 
Maatsta f: waarde - Rechten: 12 % 

844. VJ iegtuigen en andern apparaten 
zwaarder dan de I ucht: 

I. zonder voortstuwingsmachines: 
a. glij vliegtuigen en dergelijke voor sport• 

doeleinden di enende apparaten . 
Maatstaf : waarde - R echten: 20 % 

b. a ndere , met inbegrip van valschermen. 
Maatstaf: waarde - Rechten : 12 % 

II. met voortstuwingsmachines: 
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b. 

ingericht voor het openbare verkeer. 
Iaatstaf: waarde - R echten: 12 o/c 

andere. 
Maatstaf: waarde - R echten: 20 % 

845. R ompen, geraamten. schuitjes, drij
Ye1-s en onderstellen zoomede luchtschroeven 
deel en van 1 uchtsch'roeven en andere derge'. 
lijke n.a.g. onderdeelen en toebehoo,·en van 
luchtvaartu igen. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 12 % 
B. A n d e r e v a a r t u i g e n. 

46. Schepen, schuiten, sleepbooten en an
clere vaartuigen, waaronder hydrogl isseurs 
pontons, boeie~.· zandbakken, baggermolens'. 
zandzuigers. dr1Jvende elevators, kranen, bok
ken, bunkernars dokken en dergelijke met 
inbegrip van de' daartoe behoorende en' daar
mede ingernerd wordende machinerieën en 
gewone scheepsinventarisartikelen: 

I. zeeschepen, niet onder II of III hierna 
begrepen; onder zee chepen te verstaan, sche
pen voorzien van een vast zeewaardig dek en 
blijkens hun bouw uitsluitend of voornamelijk 
tot verkeer op zee bestemd. 

Maatstaf: - Rechten : vrij 
II. i,ach ten,, hydrogl isseurs, g ieken, skiffs, 

wherry s, cano s, ook opvouwbare, en derge
lijke vaartuigen voor zee- of binnenvaart al 
of niet met mechanische voortbeweging, 'wa
tervéloci pèdes ( waterdraisi ne ) en dergelijke 
a1tikelen hieronder begrepen. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 20 o/, 
III. baggermolens, zandzuigers, drijvende 

elevators, kranen, bokken hunkeraars, dok
ken en cle1·gel ijke drijve~de we1·ktuigen of 
werkplaatsen. met inbegrip van drijvende 
brand puiten; niet onder I of II begrepen 
stoomvaartuigen; zoomede laadbooten van 
ij,,er (staal) , hout of beton. 

Maat taf: waarde - Rechten: 6 % 
1V. overig_e tot den post behoorende vaar

tuigen en art ike len, waarnnder gewone roei 
booten, schuiten, jollen, pagaaibooten en der
gelijke. Maatstaf: waarde - Rechten: 12 % 

B ij z o n d e r e b e p a I i n ge n. 
1. Indien de als machinerieën en inventa-

1·isgoederen van niet aan recht onderworpen 
zeeschepen met vrijdom toegelaten goederen, 
van die vaartuigen worden verwijderd worden 
deze artikelen voor de rechtenheffing aange
me1·kt als nog niet te zijn ingevoerd geweest 
en bij invoer als afzonderlijk aangebrachte 
goederen overeenkomstig dit tarief belast. 

2. Wordt aan zeeschepen, waarvoor vrij 
dom van invoerrecht werd verleend een andere 
bestemming gegeven, clan wordt d'aarvan an
ders dan ingeval van uitvoer o,•01·eenko,.;.,stig 
cli bestemming, behoudens het bepaalde on
de1· 5 hierna , invoerrecht verschuldigd als van 
schepen, niet vall ende onder I van den post, 
met dien verstande, dat wanneer aan bedoelde 
schepen de bestemming van lichter of opslag
plaats wordt gegeven, die chepen voor de 
1·echtenheffing a l laadbooten worden aange
merkt. 

3. Onclerdeelen en toebehooren van bagger
molens, zandzuigers, drijvende elevators, kra
nen, bokken. hunkeraars en brandspuiten en 
dergelijke drijvende werktuigen en toestel len, 
waarvoor het tarief geen afzonderlijke rege-

1 i ng bevat, worden ten aanzien van de rechten
heffing gelijkgesteld met onderdeelen en toe. 
behooren van de gelijksoortige niet drijvende 
werktuigen of toestellen. Dokstutten en an
dere dergelijke niet-machinale bedrijfshulp
middelen voor dokken , zoomede pontons voor 
dokken, worden op denzelfden voet als dok
ken belast. 

4. Rompen van vaartuigen (casco's) wor
den voor de rechtenheffing gelijkgesteld met 
de vaartuigen, waarvan zij den romp zull en 
vonnen. 

5. Vaartuigen, ook rompen van vaartu igen 
en wrakken, voor den sloop be temd, worden 
voor de toepassing van het tarief niet als vaar
tu(~en aangemer~_t. De bij slooping te ver
knJgen afzonderhJke arti kelen worden voor 
de rechtenheffing a ls op zich zelf staande 
goederen beschouwd . Metaalwerken welke 
blijkbaar bestemd zijn om niet meer ' als zoo
danig te worden gebruikt, doch om te wor
den versmolten, worden daarbij als ruw me
taal in stukken aangemerkt. Van vaartuigen, 
~,·elke tot zinken worden gebracht, wm·dt geen 
invoerrecht geheven . 

6. Ankerboeien en toebehooren daa rvan 
va ll en niet onde r den post, doch onder post 
581. 

AFDEELINO XYJII. - WetenschaJipe 
lljke en preclsle -11 strumenten en -aJJ)lara-

ten; uurwerken; muziekinstrumenten. 

HOOFDSTUK 77. 
W, tenschappelijke, optische en precisie-instru
menten en -appa1'alrn en ande,·e instrumenten 

en apparaten, niet elders inbegrepen. 
47. Chirnrgi che instrumenten, al dan niet 

in tasschen, trous es enz. 
Maatstaf: - R echten: v,;j 

B ij zo II cl e ,. e be p a I i n ge n. 

1. Onder chirurgische instrumenten all een 
te verstaan de gereedschapp n, we lke kenne
lijk bestemd zijn om bij heelkundige (ook tand
heelkundige) behandelingen (het langs mecha
nischen weg trachten te verkrijgen van ge
nezing van het menschelijk of dierlijk lichaam 
van wonden. l{wetsuren enz.) te dienen en 
tevens zoodanig van aard zijn, dat eene juiste 
hanteering ervan de hand van een heelkun
dige verei cht. 

2. Tot de artikelen, welke onder de vrij
. tel I ing voor chirurgische instrnmenten val
len, behooren o.a. ch irnrgische bestekken, 
messen, lancetten, scharen, tangen, pincetten, 
zagen en naalden (ook radiumnaalden); voorts 
sondes, trocarts, invoerbuizen, kathetet'S, bou
g ies, laatkoppen, agraves voor wondhechting 

n spuiten voo,· onderhuiclsche injecties; wij 
ders verlostangen en andere verlo kundige in
strnmenten, tandheelkundige machines, gal
vanocaustische branders of -messen, oogrnag
neten en andere oortgelij ke magneten, zoo
mede narcose-ma kers en -apparaten. 

848. Instrumenten voor genees- of heel kun
dig onderzoek (zooals mond-, kee l-, neu -, 001·
en oogspiegels; cytoscopen, stethoscopen, 
bloeddrukmeters en Röntgenapparaten voor 
medische opnamen en dool'l ichtingen; ook 
brillekasten); zoomede n.a.g. belichtings-, be
stra lings-, verwarmings-, electri eer- of ma -
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~age-instrumenten en -apparaten, welke uit
sluitend dan wel hoofdzakelij k bij de ui toe fe
ning de r genees- of heelkundige o f veterina ire 
-prnktijk dienen, en bijbehoorende e lectroden 
en dergelijke; sta ti even, tafels en andere 
inste l-inrich t ingen voor medische Röntgenop
namen en doorlich t ingen en R öntgen therapie, 
a lsmede onderdeelen daa r van, zooals de daar
b ij behoorende door! ich t i ngsschermen en cas
settes onder dezen post begrepen. 

M aatstaf: - Rech ten: v rij 

849. Onderzoek- en operatietafe ls en - toe
len, instrumenten- en verbandstoftafels en 
dergel ijk meubil a ir voo r genee - of heelkun
dige doele inden, n. a .g.; ook sectietafels en 
l ij kenb r itsen; zoomede beenhouders en bek
kensteuners en dergelijke bij operat ies di enen
de artikelen en spalken. 

M aatstaf: waa rde - R ech te n : 12 % 
850. Medico-mechanische (orthopaedi sche) 

toestell en (toeste llen tot he rstel van l ichame
lij ke krommingen, breu ken en dergelijke); 
kunstledematen ; breukbanden; beenbeugels; 
krukken voo r kreupelen en l ammen; p latvoet
en steunzolen ; dentaphonen, gehoorbuizen en 
andere appa ra ten voor ha rdhoorenden ; a nt i
phonen en a ndere der gelij ke aan den l ijve te 
gebruiken a rt ikelen voor het dempen van ge
l ui den; zuurstofmaskers en n.a.g. andere ar
tikelen, d ienende tot lichaam bescherming 
tegen sch a delij ke zel fstandi gheden of stra len ; 
n.a.g. appa raten voor het toedienen van me
d icamenten en het verp legen van zieken, ra
diumbekers, radi umcompres en en dergelijke 
hieronder begrepen ; zoomede toestell en ter 
opwekking va n de levensgeesten bij drenke-
1 ingen en bedwelmden ; een en ander met in
begri p van de bij gasm as kers, radi umbekers 
en de rge lij ke behoorende vul I ingen. 

M aatsta f : waa rde - R ch ten: 12 % 
B ij z o n d e r e b e p a I i n g . 

Asbestmas kers, zooa ls te r gelaatsbescherming 
bij het lasschen, smelten en bewerken van 
metal en worden gebez igd , worden van den 
post ui tgezonderd en belast overeenkomstig 
post 455 . 

85 1. Ana lytische ba lansen, met inbegrip van 
de tegelij k daarmede ingevoerde bijbehooren
de kasten en doozen met gew ich ten. 

M aatstaf : - R echten: vrij 
852. Water-, gas- en electricite itsverbrui ks

n1eters: 
I . wate r- en gasverbru iksmete rs, welke een 

gewicht hebben van 50 ki logram of m inder en 
electr iciteitsverbr uiksmeters, welke een ge
w icht hebben van 25 k ilogram of m inder . 

M aatstaf : waarde - Rechten : 12 % 
I L a ndere. 

Maatstaf: waarde - R echten: 6 % 
853 . Volt-, ampère- en wattmeters, frequen

t iemeters, phaseverschuivingsmeters, isolat ie
en ohmmete rs, galvanomete rs, meetbruggen, 
weerstandsbanken en a ndere electr ische meet
instrumenten, ook registree rende, n.a.g. : 

I . di enende voor het in tell en van onder
zoekingen, zooa ls draagbare instrumenten tot 
het opsporen van leidi ngfouten enz. 

Maatstaf: - R ech ten : vrij 
II. a ndere, zooals schakel bord i nstrumenten. 

M aatstaf: waarde - R echten: 6 % 

854. Vol t- en a mpèremete rs, oliedru kme
ters, benzi nestanclmeters, koelwate rtempera
tuu rmeters en n .a.g. andere instrumenten van 
den aard a ls in automobielen plegen te wor
de n gemonteerd . 

M aatsta f : waa ,-de - R ech ten : 20 % 
855. CyclometeI"s, podometers, peeclome-

te rs, passen- of schredentell ers, tachomete rs, 
tax imeters en a ndere de rgelijke toe r-, gang-, 
sne lhe ids- en a fstandmete rs voor vervoerm id
delen , ru ite rs o f voetga ngers, w aarmede de 
lengte van een afgelegden afstand of de voor 
het vervoer verschul digde prijs op eeni gerlei 
wij ze wordt aangegeven; een en ancleI" voor 
zoover niet elde rs genoemd of rnbegrepen : 

I. a rt ikelen, welke door rui ters of bij auto
mobie len of rijwielen worden gebezigd , zoo
mede a l Ie tot den post behoorende arti kei en 
in den vorm van horloges of breloques; een 
en a nder ·met ui twnderi ng van tax imete rs. 

Maatstaf: waarde - R echten: 20 % 
IL andere. 

Maatstaf: waarde - R echten: 12 % 
856. Instrumenten en a pparaten, welke 

worden gebezigd bij spelen en wedstl'ij den tot 
het consta tee I"en va n voor den uitslag va n be
la ng zijnde fe iten, zooals bil jarttela pparnten, 
constateerapparaten gebez igd bij het houden 

van snelhei dswedstrijden en dergelij ke; snel
he idsmeters in den vo1m van horloges, zooge
naa mde stopwatches, zoomede instrumenten en 
apparaten voor het aangeven van den duur 
va n eeni g spe l hieronder begre pen. 

Maatsta f: waarde - R ech ten : 20 % 
857. Pl animete rs, cu rvimete rs, g rottometers, 

monopedografen en andere soortge lijke me
cha nisch werkende meetinstrumenten ; zoome
cle instrumenten en a pparaten tot het tellen 
van personen, stukgoederen, stemmen of soort
ge lij ke eenheden, of di enende bij verkooptoe
stell en tot registreer ing of aanwijzing van 
hoeveelhe id, gewich t en dergelij ke. 

M aatsta f : waa rde - R ech ten : 12 % 
858. Voch twegers ( a reometers, densimeters, 

alcoholmeters, mei kwegers enz.) , a l da n niet 
gecombineerd met the rmometers; ook ga rni
turen, samengesteld u it vochtweger en the r
mometers, a l dan niet met maat.. o f voetglas 
en ander soortge lijk toebehooren. 

M aatsta f: waa rde - R echten: 12 % 
859. T hermometers en a ll e a ndere tem pera

tuurmete rs (pyrometers enz.), a l o f n iet re
g istreereT),d, n.a.g. : 

I . tot aanwijzing van de a tmosfe ,-ische tem
pe1'atuur: 

a. zoogenaamde kamer- en vensterthermo
meters. Maatstaf : wäarde - R echten: 20 % 

b. andere. 
. Maatsta f : waarde - R echten: 12 % 

II. bad- en koortsthermometers. 
M aatstaf: waarde - R echten : 12 % 

III. overige tot den post behoorende a r
t ikelen: 

a.. blijkens hun aard of in rich t ing bestemd 
om a ls industri eel bedrijfshulpmiddel te die
nen. Maatstaf : waarde - R echten : 6 % 

b. andere. 
M aatstaf: waarde - R echten : 12 % 

B ij zo n cl e r e b e p a I i n g. 
Afgescheiden va n de inst rumenten, welke 
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uit hoofde van hun bijzoncleren aa,·cl reeds niet. 
daartoe vallen te reke nen, worden tempera
tuurmeters, ingericht voor het aanwijzen van 
tem peraturen van 100° Celsius of hooger of 
van - 40° Celsius of lager, niet aangemerkt 
als instrnmenten bestemd tot aanwijzing van 
de atmosfer ische temperatuu r. De aldus inge
r ichte instrumenten worden geacht onder l ila 
van den post te va llen. 

860. Barometers en hygrometers: 
I. met een thermometer op één sch i I cl ge

monteerd of voorzien van wijzer en schaal tot 
aanwij zing van de te verwachten weersgesteld
heid, met inbegrip van zoogenaamcle weer
huisjes en dergelij ke weervoorspelle rs. 

Maatstaf : waarde - Rechten: 20 % 
Il. za.k ba rom eters, al of niet gecombineerd 

met thermometer en kompa , ook garn ituren 
daarvan met een thermometer in étu i, zooge
naamde touristenétui's, zoomede a utomobie l
hoogtemeters. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 20 % 
JU. andere, wa a ronder registreerencle ba

rometers of barografen, met inbegrip va n de 
daartoe behoor·ende, tegelijk daarmee inge
voerde thermometers. 

Maatstaf: - R echten: vrij 
861. Meet- en telapparaten, a l dan n iet 

registreerencl, tot het bepalen van stoom- of 
gasdruk of -spanning, vacuum, trek, vloeistof
niveau in kete ls , aantal omwentelingen van 
assen, geproduceerde hoeveelheden, en soort
gelij ke n. a.g. beclrijfshulpmicldelen, zooa ls ma
nometers, ind icateurs, vacuummeters, com
poundmeters , rookgasonderzoekers, calorime
ters , slagentell ers, sapbakkentel lers enz.; ook 
voecl ings wa tero l iemeters. 

M aatstaf: waarde - R echten: 6 % 
862 . Micrometers, schui [maten, en andere 

n.a.g. appa raten tot bepaling van de dikte of 
het kaliber van goederen; ook sch roe fspoed
meters en dergelij ke apparaten; zoomecle 
klemmen en dergelijke apparaten voor het 
meten van de dikte van boomen. 

M aatstaf: waarde - R echten: 12 % 
863. Passerdoozen; zoomecle teekenpassers 

( claaronde,· begrepen stok- en potloodpassers} , 
trekpennen en n.a.g. a nder dergelijk tee ken
ge reecl chap, ook ingevoerd op andere wijze 
dan in passercloozen. 

M aatsta f: waarde - R echten: 12 % 
864. Teekenapparaten en -machines (pan

tografen, parall e logra fen enz.}; zoomede li cht
drukapparaten. 

Maatstaf: waarde - R ech ten : 12 % 
865 . Za k- e n kaartenkompressen; zoomecle 

kompassen in den vorm van breloques: 
I . zak- en kaarte nkompa sen, niet in ver

binding met edele m etalen. 
Maatsta f: waarde - R echten: 12 % 

Il. overige artike le n . 
M aatstaf : waarde - R echten: 20 % 

B ij zo n cl e r e b e p a I i n g . 
Zakkompassen, inger icht tot het meten van 

hoeken e n hellingen, worden van den post uit
gezonderd en a ls de bij post 867 bedoel de in
stnime nten getarifeerd. 

866 . av igatie-i nstrumenten en -apparaten 
voor zeeschepen, zooals scheepskompassen, 

looclingsapparaten, patentloggen, nautische 
para ll el-linia len en de rgelijke; navigatie-in
strumenten en -a ppa raten voor luchtvaartui 
gen, zooals de daa rb ij gebezigde hoogte-, hel
l ings- en sne lhe idsm eters, toerentellers, kom
passen, koe rs instel lers en -aanwijzers en 
de rgelij ke ; zoomede snelheidsmete rs voor lo
comot ieven. M aatsta f : - Rechten: ,.,.ij 

867. Geodetische instrumenten , zooals theo
dolieten, tachymeters, boussoles, wate1·pas
instn11nenten, sexta nten, octanten, a fstands
meters en der ge lijke ( 1 anclmetersequerres, 
-prisma's en -compassen, pl a nchetten, a lhi cla 
cles (ri chtlini alen) en n.a.g. soortgelij ke in
strum enten en a pnaraten daaronder be-gre
pen); zoomede instrumenten en apparaten tot 
het uitzetten en mete n van hellingen en m ij n
meetinstrumenten ( mij n-theodolieten, -com pas
sen enz. ) Maatstaf: - R echten: vrij 

868. \Vaterpassen, n.a.g. 
M aatsta f: waarde - R echten: 6 o/c 

869 . M eteorologische , se ismologische en a 11-
dere tot het constateeren , waa m em en en re
g istreeren van natuurverschij nselen geconstrn
eerde instrume nten en apparaten, n. a.g. ; ook 
n.a.g. aëronautische en hycl rometri sche inst ru
menten en apparaten, anemometers en anemo
grafen ; zoomede instrumenten en apparaten 
voor het onderzoek van den grond langs phy
sischen weg op de aanwezighe id van water of 
a ndere delfstoffen. 

M aatstaf: - R ech ten : vrij 
870. B a kens, signalen, meetkettingen en 

n.a.g. andere soortge lij ke hulpmidde len, be
hoornncle tot de bij post 867 bedoe lde instru
menten en apparaten; zoomede pei lschaa l toe
stell en. M aatstaf: waarde - R ech ten : 12 % 

871. R egenmete rs. 
faatstaf: waarde - R echten : 6 % 

872. Mic roscopen, sacchar imete ,·s en polari-
mete rs, v.a.s. Maa tstaf: - R ech te n: vrij 

873. Horlogema ke ,·sloupe n en derge lij ke 
loupen , welke bij het gebrn ik i11 de oogholte 
worden gekl em d . 

Maatstaf: waarde - R echte n : 6 '¼-
874. Astronomische kijkers (telescopen, me

ridi aankijkers, aequatoria len). 
faatstaf: - R ech ten: vrij 

875. Fotografietoestellen: 
I. van bijzondere construct ie voor weten

schappelijke onderzoe kingen (toestell en voor 
astro- en microfotogra fi e en de rgelijke) of 
voo1· fototopografie of -tachometl' ie . 

l\>Jaatsta f : - R ech ten : vrij 
II. andere, inge richt voor de vervaard ig ing 

van cinematografi sche f ilms, welke bij een 
ba ndbreedte van meer cla n 30 millimeter een 
lengte hebben van 120 m eter of meer , of in 
gericht voor de ve rvaardiging va n cliché's of 
clerge lij ke inclustriee le bedrij fsdoe le inden. 

Maatsta f: waarde - R echte n: 12 % 
III. overige tot den post behoore ncle toe-

stel Jen. M aatsta f: waarde - Rechten: 20 % 
Bij zon cl e ,. e be pa I i n ge n. 

1. Toestell e n voor geluidsfotograf ie vallen 
niet onder den post, doch worde n belast a ls 
toestellen voor radio-telefonie (post 792-II). 

2. Onder III va n den post ook te begrijpen 
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photomaton-toestel Jen en de ,·gel ij ke toestell en 
to t het a utoma ti sch neme n, ontwikkele n en 
a fleveren van fotografi sche port retten. 

876. Onderdee len va n fotog ra fi etoeste llen 
e n n.a.g. a ndere fotogrnfi e-a r t ikelen: 

I . object ieven, apl a na ten, a nastigmaten en 
andere afzonderlij k ingevoe rde gevatte len
zen ; ca ssetten ; chass is; inl egraampjes, ob jec
ti e f plankjes ; bal gen ; ade pte n voor balgen ; 
,no ment-, tijd- e n gordijns lu ite rs, zoome de ont
spa nners, pistonpompen en windkussens daa r
voor; zoeke rs; vinders; periscopen ; libell en 
o f ronde wate rpassen ; e uryscopen ; loodaan
wijzers; statieven en n. a.g. a nde re der ge lijke 
onderdeele n en toebehoo ren : 

a. ke n nelij k behoorende to t fotografietoe
ste ll en, niet onderwo rpen aan een rech t hoo
ger da n 12 pct. der waarde, te tar ifee ren a ls 
de betre k ke i ij ke toestel I e n. 

b. a ndere. 
M aatsta f: waa rde - R ech ten : 20 % 

II. ve rgl'Ootings- en ve rkl e in ingstoestell en, 
ve rgroot ingskoke rs en m aegascopen da arnnde r 
begre pen ; copiee ra pparaten; copieerramen ; 
drukrame n ; vig nette n ; m ul t ipli cators en a n
de re toestell en voor het copiee ren of ve rm e
ni gvul di gen van fotografi eën, pr entbr iefkaar
ten en dergelijke art ikelen ; zoomecle vi g net
teerappa ra.ten ; een en andel' voor zoover die 
a rt ike len: 

a. een gewicht hebben va n meer cl a n 5 
kil ogra m . 

M aatstaf : waa rde - R ech ten : 12 % 
b. een gewich t hebben rn n 5 kilog ra m o f 

minde r. M aatstaf : waa rde - R echten : 20 % 
UI. overi ge tot den post behoorende a r t i

ke len, zooals donkere-kamerartikele n , m agne
siuml a m pen enz. 

M aatsta f : waa rde - R ech ten: 20 % 
877 . P rojectietoestell en en toestell en tot het 

"·eergeve n ,·a n gefotogra {eerde o f synthetische 
m uzie k of a nde re geluiden : 

I . projecti etoeste llen, s peciaal geconstruee,·d 
voor wetenschappelij ke demonst raties of waar
ne m ingen (m icro-, m acro-, e p icli asco p ische e n 
de r gel ijke p rojectietoeste l Je n ). 

M aatsta f: - R echten: vrij 
II. a ndere projectietoeste ll en (too ve rl a n

taarns, cinematog ra fi sche toestell e n en derge
lij ke, voor zoove r geen speelgoed ), m et in be
g r ip va n toestel len tot het weergeven van 
gefotog ra fee rde of syn theti sche muzie k of a n
dere ge luiden, a l da n niet in vaste ve rbind ing 
met projecti etoestell en. 

M aatstaf: waarde - R ech ten: 20 % 

B ij zo n cl e r e b e p a I i n g . 
T enzij kennelijk een gehee l vormende m et 

de bij den po t bedoelde toeste ll en tot het 
weergeven van gefotografee rde of syntheti che 
muzie k, worde n toestell en tot geluidsve rste r
k ing van den post u itgezonderd en a ls toeste l
le n voor rad iotelefonie (post 792-II) be last , 
met inachtneming van de voo r lu idspre ke rs 
get rn ffen afzonder! ijke rege l ing . 

878. Oncle rcleelen van de onder den voor
gaa nclen post genoemde toeste llen, zoomede 
a r t ikelen, welke bij h et ve rtoonen van fil ms 
wo rden gebezigd , zooa ls projectiespoelen, pro
Jectiesche rme n e n toeste ll en tot het pl a kke n 
va n gebroke n films : 

I. kennelij k behoorende tot projecti etoeste l
len, a ls genoemd onde r I van den voorgaan
de n post. M aatsta f : - R echten : vrij 

II. a ndere. 
M aatsta f : waarde - R echten : 20 % 

879. Brill en, lorgnetten , pince- nez's en a n
dere gevatte oogg lazen , ook faces-à -m a in , met 
inbegr ip van sla a pbr ille n, va n sto f- en zonne
b,·i ll en en ancle rn te r bescher m ing van het oog 
di ene nde bri ll e n ; voorts n.a .g. geva tte lees
en ve rg rootgla zen, draden tel le ,·s en b ra ncl
g l azen ; zoomede de voor een en a nde r ge
bezi gde monture n en dea len van montu ren: 

I. bril len en ande re tot den post behooren
de gevatte g la zen, waarvan het n1ontuut· ge
heel of gedee ltel ij k u it edele meta len is sa
mengesteld o[ daa rmede is overt ro kke n o[ be
kleed , of gehee l o[ gedeelte lij k is samenge
steld uit edelgesteenten, ha lfede lgestee nten, 
ba rnsteen , schi ldpad , ivoor, paa rl moe r of imi 
taties daarvan, dan wel van in- o f o plegwerk 
of andere vers iel' ingen is voorzien; zoo1n ede 
zooda nig samengeste lde, bekleecle, ove rt rokken 
of versierde monturen en deelen van mon
t uren : M aatsta f: waarde - R echte n: 20 % 

ll. ove r ige tot den post behoo re nde a rt i-
ke l en . Maatsta f : waa rde - R echten : 12 % 

B ij zo n cl e r e b e p a I i n g . 
Artikelen, di ene nde bij de ui toe fen ing de i· 

oogheelku nd ige p1·a kt ijk, va l Je n niet onde r de n 
post. 

880. Too neel-, jacht- , sport- , ve l cl- e n zee
k ij kers e n a nder n.a .g . ve rrekij ke rs; oo k stok
e n r ichtkij kers e n zooge naam cle sportoculars 
( in ee n b ril montuur ge pl aatste tooneel - of 
ve rrek ij kers ). 

M aatsta f : waarde - R ech ten : 20 % 
881. Sternoscope n, ste reokij ke rs, mo nocles 

(geen oogglazen ), pantoscopen en de rge lij ke 
tot het bekij ken va n platen, fotograf ieën enz. 
d ienende a ppa raten ; zoomede postzege l loupen . 

M aats ta f : waarde - R ech ten : 20 % 
882. Opt ische se intoestel Jen (he l iograph en 

e n de rgel ij ke ) e n zo nnewij ze rs. 
M aatsta f : waa rde - R echte n : 12 % 

883. Globes, zoowe l aa rd- a ls hemelg lobes, 
zoomede planeta r iums, te ll uriums en andere 
toeste ll en waa rmede de beweging der hemel
t icha men aanschouwelijk wordt voorgeste ld . 

Ma atsta f : wa arde - R echten: 12 % 
B ij zo 11 cl e r e b e p a I i n g . 

G lobes en ande re tot den post behoorencle 
a rt ikelen, waa raan door hu n aard het ka rak
te1· van versier ings- o f schrij ftafelar t ike l e igen 
is, worden va n den post uitgezonderd en voor 
de ta r ie fstoepa sing a ls gala nteriewaren aan
geme rkt van het materi aal , waa r va n zij in 
hoofdzaak zij n ve r vaardi gd. 

884. D emo nstrat ieinstrnmente n voo r het o n
de rw ij s in de natuur-, sche i- en we rkt uig ku nde. 

M aatstaf: - Rechten: v,-ij 
885. Instrn rn e nten en apparate n te r waa r

neming, meting, control eering, regist reering 
of onderzoek of voor demonstratiedoele inden, 
n.a.g. 

I . 

ll. 

voo r wetenschappelijke doele inde n. 
M aatsta f: - R ech ten : vrij 

ove ri ge a r t ike len: 
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CL. bedrijfshulpmiddelen voor industr ieele of 
tec hn ische bedrijven o f voor den l andbouw. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 6 % 
b. andere. 

Maatstaf: waarde - R echten: 12 % 
886 . Lenzen, prisma's en a nder optisch 

glaswerk, gepolijst e n geslepen , alsmede objec
ti even en oculairs, n.a.g.· 

I. brilleglazen en andere dergelijke oog-
g lazen. M aatstaf: waarde - R echten: 12 % 

II. overige onder den post ,•a llende arti
ke len: 

CL. kenne lijk tot bepaalde instrumenten of 
apparaten behoorende, te tari feeren als di e 
instrumenten of apparaten. 

b. anders. 
Maatstaf: waarde - Rechten: 20 % 

887. Onderdeelen, met inbegrip van statie
ven, draagkasten, étui's, tasschen en derge
lijke, van de onder dit hoofdstuk vallende in
.stn1 menten en apparaten, n.a.g.: 

I. kennelijk tot bepaalde instrumenten of 
app;iraten behoorende, te tarifeeren als die 
instrumenten of apparaten . 

II. anders, te belasten naar hun aard, of , 
indien zij niet naar hun aard onder een der 
overige posten van het tarief zijn te brengen, 
te belasten naar hunne samenstelling . 

B ij z o n d e r e b e p a 1 i n g. 

Statieven, draagkasten, étu i's, tasschen en 
dergelijk toebehooren van instrumenten en ap
paraten worden, voo1· zoover niet anders is 
bepaald, bij afzonderlijken invoer steeds aan
gemerkt onder II van den post te vallen . 

HOOFDSTUK 78. 

Uurw erken. 

A 1 ge m e e n e be p a l i n ge n. 
1. Horloges en klokken , gemonteerd in 

ringen, parapluies, wandelstokken of a nde re 
artikelen, welke aan een recht van 20 pct. 
der waarde onderworpen zijn, worden met deze 
artikelen als één geheel belast. Voor het 
over ige worden in of op andere voorwerpen 
gemonteerde horloges of klokken op zich zelf 
getarifeerd. 

2. Spiraalveeren, raderen voor bewegings
mechanismen, wij zers en andere artike len, di e 
èn a ls fournituren voor· horloges of klokken 
èn voor het samenstell en van andere voorwer
pen kunnen dienen, worden a ls onderdeelen 
van horloges of klokken getarifeerd . 

888. Horloges (gewone tijdaanwijzers, al of 
ni et met gecompliceerd mechanisme); kasten , 
ca rrures en al of niet complete binnenwerken 
van horloges en n.a.g. andere onderdeelen 
daarvan; zoomede horlogesleutels. 

Maatstaf: waarde - R echten: 20 % 

B ij zo n d e re b e p a 1 i n g. 
Banden en dergelijke, behoorende bij aan 

a rm of hand te dragen horloges, worden bij 
afzo11derlijken invoer n iet als onderdeelen van 
horloges aangemerkt. 

889. Torenklokken, stationklokken en an
de re klokken voor gebouwen, zoomede zooge
naamde stadsklokken. 

Maatstaf: waarde - R echten: 12 % 

890. Klokken voor gewone t ijdaanwijzing. 
andere : 

I. wandklokken, geen electrische, werken
de zonder slinger, met ronde niet versierde of 
geornamenteerde kast van hout of onedel me
taal; zoomede wekkerklokken met ronde kast 
van vern ikkeld m etaal en ronde wijzerplaat, 
niet voorz ien van uurslagwerk of speelwerk en 
niet in raam of andei-e omlijsting gevat. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 12 % 
II. andere. 

M aatstaf: waarde - Rechten: 20 % 
B ij z o n d e r e b e p a I i n g. 

Consoles, coupes, stol pen, standaards, voet
stukken en ander det·gel ijk toebehooren van 
de onder II van den post bedoelde klokken , 
welke tegelijk met di e klokken worden inge
voerd , worden daarmede als een geheel be
last. 

891. Chronometers voor de navigatie van 
zeesche pe n en luchtvaartuigen, a lsmede voor 
wetenschappelijke doeleinden. 

Maatstaf: Rechten: vrij 
892. Controleklokken ter controleering van 

werktijden van personeel en ronden van wa
kers of soortgelijke doeleinden, zoowel station
naire a ls transportabele, met bijbehoorende 
sleutels; klokken ter controleering van den 
duur van tel efoongesprekken, en soortgelij ke 
controleklokken, voor zoover niet onder hoofd
stuk 77 (instrumenten) vermeld; zoomede 
1 ichtschakel klokken voor woningen en n.a.g. 
andere dergelijke tot regeling dienende klok
ken. Maatsta f: waa rde - Rechten: 12 % 

893. Binnenwerken, al of _niet compleet, 
zoomede kasten, montui-en en a ndere onder
deel en van klokken en bijbehoorende sleutels, 
n.a.g.: 

I. indien zij kennelijk behooren tot klok
ken , niet onderworpen aan een recht hooger 
dan 12 pct. der waarde, te tar ifeeren a ls di e 
k lokken. 
II. andere. 

Maatstaf: waarde - R echten: 20 % 
894. Uurwerken voor registreerapparaten 

en andere uurwerken, welke dienen tot het 
verrichten van eenige functie bij instrumen
ten, apparaten of toestellen, alsmede onder
deelen daarvan, n. a.g.: 

I. indien zij kennelijk tot bepaalde instru
menten , apparaten of toestellen behooren, te 
tarifeeren als die instrumenten, apparaten of 
toestel I en. 
II. a nders. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 12 % 

HOOFDSTUK 79. 
Muziekinstrumenten. 

895. Piano's, orgels, harmoniums, pianino's , 
vleugelpiano's, electrochords, spinetten, clave
cymbalen en ander dergel ijke klavierinstru
menten. Maatstaf: waarde - Rechten : 20 % 

896. Gramophonen, graphophonen, phono
grafen, muziekdoozen, muziekautomaten , or
chestrions, draaiorgels, electr ische piano's en 
andere dergelijke instrumenten, waarmede mu
ziek of gel uiden geheel of ten cleele op me
chanische wijze worden voortgebracht (ook in
di en bij projectietoestel len behoorende), of 
waarmede muziek of gelu iden worden opge-
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non1en; pianola's, phonola's en andere derge
l ijke voor het mechanisch bespelen van niu
ziekinstrnmenten gebezigde apparaten ; zoo
mede a utoma ten tot aansluiting op radio-uit
zendingen en electromagnet ische, electrodyna
mische en dergelijke bij de 1·adiotelefonie en 
muziekinstrumenten gebez igde I uidsprekers. 

M aatstaf: waarde - Rechten: 20 % 
897. Slag-, blaas- en strijkinstrumenten , 

mond - e n trekharmonica's, hal'pen, guita1·en , 
mandolines, citers en andere n.a.g. muziek
instrumenten; ca tagnetten, bekkens, tambou
rijnen, t rommels, triangels, gongs , gamelangs. 
zoogenaamde Turksche boomen, jazz-outfits, 
machines tot nabootsing van geluiden en de r
ge lijke a rt ikelen daarnnde1· begrepen. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 20 % 
898. Onderdeelen en toebehooren van mu

ziekinstrumenten: 
I. muziekrollen, muziekwalsen , muziek pi a

ten en dergelijke artikelen, g1ibez igd bij het 
mechanisch voortbrengen van muziek of ge
l ui den; daaronder begrepen gramofoonprent
briefkaarten; zoomede roll en, walsen en p i a
ten voor carillons, orchestrions, pianola's, mu
ziekdoozen en dergelijke arti kei en. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 20 % 
II. kasten, omhullingen en binnenwerken 

voor muziekinstrumenten ; toetsenborden, 
k I ankbo,-den, toetsen, peda) en, orgel pij pen , 
blaasbalgen, mechanieken voo1· klavierin tru
menten; piano-, viool- en andere rnuzieksna
ren; kammen, s1unenhouders en sleutels voor 
snaarinstrnmenten; rietjes, mondstukken en 
kl eppen voor blaasinstrumenten; drijfwerken 
(motoren of zoogenaamde moto,:en), veeren, 
microphonen (soundboxes), pick ups, platen
wisselaars, hoorns, armen, naalden en naald
houders voor phonographen, gramophonen , 
graphophonen en dergelijke muziekinstrumen
ten; strijk-, trommel- en paukenstokken; plec
tra en ringen voor het bespelen van mandoli
nes en citers; dirigeerstokken; stemvorken en 
st,em fl uiten; klankmete rs en maataangevers; 
sourdines; capodastrn's; kinstukken en schou
der kussentjes voor v ioolspele ,·s ; muziekles e
naars; zoomede n.a.g. andere onderdeel en en 
toebehooren van muziekinstrumenten; co lo
phonium of vioolhars in tab letten of op an
dere wijze opgemaakt voor het harsen van 
strijkstokken, zoomede koffers, ingericht tot 
het medevoeren van gramofoonplaten en der
ge lijke muziekbenoodigdheden daa ronder be
grepen. Maatstaf: waarde - Rechten: 20 % 

III. platen van andere samenstelling dan 
was, bijv. alumin ium , voor het opnemen van 
muziek en geluiden. 

~Iaatd af : waarde - R echten: 20 % 
Al<'DEELINH XIX. - Wa1ienen en 

mun itie. 

HOOFDSTUK 80. 
lVapenen. 

A I ge mee n e b e p a I i n g. 
Bij de toepass ing van dit hoofd tu k worden 

staats iewapenen als gewone afweer- of verde
digingswapenen aangemerkt, te rwijl daarbij 
het al of niet meer bruikbaar of in gebrn ik 
zijn der wapenen , anders dan voo,· vers ie ri ngs
of ve rzameldoeleinden, buiten beschouwing 
blijft . 

899. Degens, sabels, bajonetten, floretten, 
zwaarden, hartsvangers, ponjaards, krissen, 
klewangs, dol ken, pieken, hell ebaarden, lan
sen en andern bi a nke wapenen, ook ploerten
dooders, boksbeugels en n.a.g. andere derge-
1 ijke wapenen en a fweermiddelen; harnassen, 
deel en van harnassen, maliënkolders, chi lden 
en soortgelijke artikelen; zoomede gevesten. 
grepen, ki ingen, scheeden, draagriemen, -gor
dels of -kett ingen voor voormelde wapenen en 
andere deelen en toebehooren daarvan. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 20 % 
900 . Geweren, buksen, karabijnen, pistolen, 

revolvers en ande re handvuurwapenen, ook 
sch ietstokken, zoowel voor verdedigingsdoel
e inden, als voor beoefening van de jacht, de 
sch ietsport enz. ; daaronder begrepen lucht
drukgeweren en -pistolen, sch iettentgeweren, 
knal- , schrik- of alarmpistolen en dergelijke 
a1-tikelen. 

Maatstaf: waa,·de - Rechten: 20 % 
901. Onderdeel en en n.a.g. toebehooren van 

handvuurwapenen en over ige onder den voor
gaanden post bedoelde arti kelen, zooals de 
daarbij gebez igde mechanismen (ook deelen 
daa rvan ), kolven, loopen, v izie ren, diopter , 
patroonmagazijnen, riemen, loop- en vizierbe
schermers, patroontrekkers , laad- en poetsstok
ken, reinigingsstandaards, rekken enz.; ook 
plu im pjes voor luchtdrukgeweren en -pistolen 
en dergelijke niet a ls muni t ie aan te merken 
artikelen. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 20 % 
902 . Vuurwapenen n.a.g. (daarnnder be

g ,·epen eendenkano nnen , kanonnen en mortie-
1·en voor het lossen van vreugde- en waa rschu
wingsschoten en dergelijke artikelen) en n.a.g. 
andere wapenen; zoomede onderdeel en en 
n.a.g. toebehooren daarvan. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 20 % 
HOOFDSTUK 81. 

JJ1unitie. 
903. Munitie, waaronder te verstaan tot 

gebruik gereede sch ietbenoodi gdheden, zooa ls 
gevulde pa tronen en kardoezen , ge laden ge
schutprojectielen enz.; voorts werpmijnen, 
werpbommen, dieptebommen, handg ranaten en 
dergelijke voor ontploffi ng, het verspreiden 
van gassen of het doen ontstaan van brand 
bestemde voorwerpen; zoomede n. a.g. samen
stel lende deelen van voormelde a rt ike len, zoo
a ls hulzen voor patronen, bommen, granaten 
en kardoezen, kogel mantels, geweerkogels, pa
troonprnppen enz. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 20 % 

AFl)EELING XX. - Goederen en voort
llre ng·selen van verschillenden aard, niet 

eld ers Inbegrepen. 

HOOFDSTUK 82 . 

Werken van snij- of vor1n111cit eriaal of 'van 
kunstmatig plastisch materiaal. 

A I gem e e n e be p a I i n g. 
Onder natuurlij k koraal, ivoor, schi ldpad, 

paarl emoer, barnsteen, g it of meerschuim w01·
den voor de toepassing van het tarief ook ver
staan de nabootsingen dezer producten, met 
uitzondering van die, vervaardi gd van cellu-
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lo id. gal a lie(, ba ke l iet en de rgelijke kunst
mat ige p lastische mate r ial en. 

904 . N atuu rlijk koraa l : 
I. niet gevat, enkel ges lepen, gepolijst, 

doorboord of op soor tge lij ke wijze bewerkt, 
doch nog niet tot voorwerpen bijv. pare ls ge
vormd. M aatsta f: waarde - R echten: 12 % 

II. a ndere wa ren daarvan, ook in verb in
ding met a ndere fabr ika ten , n. a .g . 

M aa tsta f : waa rde - R echten: 20 % 
905. I voor , sch ildpad, paarlemoer, barn

steen, amb,·oïde (geperst ba rnsteenstof), g it en 
meerschuim: 

I. enkel in platen, bladen, staven o f stuk
ken va n een regelma t igen o f be paalde n vonn 
gesneden of gezaagd, ook gebl eekt, ges lepen 
of gepo lij st of op soortgelij ke wijze aau de 
oppervla kte bewerkt. 

M aatsta f : waarde - R ech ten : 12 % 
II. andern wa ren daa rva n, ook in ve rbin

di ng met andere fabr ikaten, n.a.g. 
M aatsta f : waarde - R echten: 20 % 

906. Veerschachten en art ikelen daarvan : 
I . vee rschach ten, zoomede schr ijfpennen, 

pensee lsteelt jes en mondstukken voor sigaren
en s iga rettenpij pjes en andere n. a.g. n iet het 
karakte t· va n galanter iewaren dragende a rti 
kel en daarva n. 

M aatstaf : waarde - R echten: 12 % 
II. galanter iewaren, n .a .g. en tandensto

kers va n veerschachten . 
M aatsta f: waarde - R echten : 20 % 

907 . Hoor n, been, ba le in en andere n.a.g. 
d ierlij ke grondstoffen, welke voor snij werk 
kun nen dienen, zoomede pi a ntaard ige g rond
stoffen geschikt voor snij we rk (kl apperdoppen, 
steennoten enz .). uitgezonderd hout en kurk 
en hetgeen da armede voor de rechtenhe ffing 
is gelij kgesteld : 

I. in pl aten, staven o f stukken van een 
regelmat igen of bepaalden vorm gesneden of 
gezaagd, ook gebl eekt, gebe itst, geverfd , ge
slepen of gepol ijst of op soortgelijke wij ze 
aan de oppervla kte bewerkt. 

M aatstaf: waa1·de - R echten : 6 % 
ll. andere w aren daa rvan, ook in ve rb i n

ding met andere fa brikaten, n.a.g. 
M aatsta f : waa rde - R echten: 12 % 

908. Cell ulo icl en a ndere n.a.g. pl astische 
mater ia len (viscoid, cell ophaan, cellon, ce l-
1 iet, gal a l iet, bakeliet, p lastische kool enz._): 

I. in platen, bl a den, sta ven of bmzen, n_,_et 
bewe,·kt o f enkel geslepen, gemat o f gepo liJst 
of op soortgelij ke wijze aan de oppervla kte 
bewerkt; een en a nder met ui tzonder ing van 
artikelen, geschikt om , zooal s onge kl eurd doo r
zich t ig cell uloid en cell on, a ls glas te worden 
gebruikt of om, zooals het zoogenaamcle cel lo
phaanpapi er tot ve rpakking te wo rden ge
bezigd . M aatsta f: waarde - R echten : 6 % 

II. zoogenaamd cel loph aanpa pier en an
dere onder den post va ll ende voor gelij ke doe l
einden dienende fabr ikaten en waren daarva n, 
te belasten al s sitspap ier (post 311 ) en waren 
daarvan . 

III. andere waren van voo rmel de materia
len ook in ve rbinding met andere fabr ikaten, 
n. a.g. , viscose capsules hie ronder begrepen. 

M aatstaf : waarde - R ech ten : 12 % 
909. Lijfgoed (boorden, ma nchetten en an-

der ) van cellu loïd of derge lijke stoffen, al of 
niet in samenstell ing met weefsels. 

M aatsta f : waarde - R ech ten : 20 % 
910 . Beeldhouw- en beeldsnij werk ; beel

den ; clierfi guren ; beeld- en cl ie rg roepen ; re-
1 iëfs; lijsten ; clrijfscha len, vazen en andere 
bloem- en planthouclers; lam pekappen ; her
inne i- ings- en souve nirartikelen ; ke rstm is- e n 
nieuwj aarskaar ten ; bla dwijzers; br ievenope
ne rs; postzegeldoosjes; n.a.g . a rt ikelen voor 
de to ilettafel, daa ronder begrepen sponsen
h angers, h aarzakjes en clergelij ke en zeepdoos
jes; bergingsm iddelen voor to il etar t ikelen 
voor de reis; fo tostanclaa rds ; taba kspotten, 
s iga re ndoozen p ij pe nre kj es, asch ba kj es e n 
n. a. g. andere' rookersbenood igdheclen ; bijoute
ri ecloozen · snui ste rijen en a lle overi ge n iet 
reeds ge~oemcle ve rsier ings- en schrij fta fel
a rtike len en ga lante r iewaren ; met inbegrip 
van knoppen, ha ndvatten en ha ke~ voor wan
delstokken, pa ra pluies en clergehJke en van 
go rd ijnringen; een en ander ve rvaardigd va n 
de onder de posten 907 en 908 genoemde ma
ter ia len a l clan niet in verbinding met a 11-
cle re fabr ikaten ; zoomecl e all e n.a.g . a rtikelen 
van bedoelde m ate r ia len , welke zijn voorz ien 
van snijwerk o f andere vers ieringen o f zij n 
samengesteld met fa br ika ten onderworpen aa n 
een rech t van 20 pct. der waarde. 

Maatstaf: waa rde - R echten: 20 % 
911. Bonbonba kjes, frui tschalen, e ierdopjes, 

dri nkbekers, servet- en v ingerdoekr ingen, gla 
zenbakjes en -dek els, presenteerb l a cl en , mes
senl eggers, kaa rsenhouders en andere e_':' t-, 
dr ink- dien- en ta felgere i en hu1shoudeiiJke 
art ikeÎen ook artike len ter meub il ee ri ng d ie
nende ; ~an cell uloicl , ga la] iet, ba ke i iet o f 
de rge lijk kl~nstmat ig p lastisch matenaa l of 
van hoorn. 

Maatstaf: waarde - R echten : 20 % 
912. Geweien , horens, hoeven, tanden! na

ge ls, stekels snavels, schelpen, kernen, pitte n, 
zaden en v/uchten o p eeni ger le i wij ze gemon
teerd of ingeri ch t tot gebrn i ks- of versie r i ngs
voorwerpen, of wel bedrukt, besch il de rd of o p 
a ndere wijze voorzien van f iguren o[ a fbeel
d ingen (snijwerken daaronder begrepen ). n. a .g. 

M aatstaf: waarde - R echten : 20 % 

H OOFDSTUK 83. 
/J nrst el makersw-vrk, kwasten en zeven. 

A I ge m e e n e b e p a I i n g . 
Borstels en a ndere onder d it hoofdstuk ve r

melde a rti kelen met edele metalen gemon
tee rd of in samenste l I ing met ede lgesteen ten 
o f ha l feclelgesteenten (ook synthetische) of 
echte parels worden overeenkomstig hoofdstuk 
61 getar ifeerd. 

913. Bezems, a l dan niet met stee l of hand
vat, ook zoogenaamcle sapoel idi 's. 

Maatstaf: waarde - R echten : 12 % 
914 . Toi letborstels (kleecler-, hoed-, haa r-, 

tanden- err nage l borstels, scheerkwasten en 
de rge lij ke borstels), n.a. g . : 

I. tandenborste ls : 
a. met borstelhouder en niet a fneem baa r of 

beweeglij k daaraan bevestigden stee l, ven ·aar
cli gd van wit been of effenkl euri g cell u loi d , 
ga]a liet of derge lij k ku nstmat ig p lastisch ma
te r iaa l en met niet ven visselbaren bo rstel, 
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waarvan . de haren zondel' rnetal en vatting iri 
den houder zijn bevestigd. 

Maatsta f: waarde - R echten: 12 % 
b. andere . 

Maatstaf: waarde - Rechten : 20 % 
II. scheerkwasten: 
a. met steel of handvat van gewoon hout 

of onedel metaal e n met montuur, indien aan
wez ig, van onedel metaal , uitgezonderd di e, 
waarbij het aanwezige metaal met edele meta
len is overtmkken of bek leed. 

M'aatstaf : waarde - Rechten: 12 % 
b. andere. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 20 % 
III. overige onder den post vallende toilet

borstels: 
a. enkel vervat in gewoon hou t, dat al dan 

niet is gebeitst, geolied, gepolitoerd, gewast, 
geverfd of gevernist, doch niet is gel a kt of 
op eenige wijze versierd, geornamenteerd, ge
fineerd, bekl eed of belegd, n.och van sp iegel is 
voo rzi en en met uitzonde t·ing van zakborstels 
en badborstels. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 12 % 
b. andere. 

Maatstaf : waarde - Rechten: 20 % 
915. Vloerborstels, 1 ui wagens , raagbol Jen , 

kamerstoffers, keukenboenders, meubelschuiers 
en -borstels , ze il vegers en -zwabbers, tapijt
vegers (ook met roteerende bo,·stels; geen 
e lectri sche) , schoenborstels, sch rijfmachinebor
stels, closetborstels, paardenborstels en alle 
11.a.g. ander borstelmakerswerk; daaronder 
begrepen I am pewisschers ; veerenwisschers (piu
meaux en dergelijke), schoen polijsters, school
bordewisschers, boen- en wrij ftoestellen (geen 
machinale) voo r het boenen van linoleum, par
ket- of andere vloeren en n .a.g. soortgelij ke 
tot reinig ing dienende a,·tikelen , sponzen en 
lappen van m etaalkrull e n of -draad tot het 
rein igen van kookpannen en ander vaatwerk. 

M aatstaf : ,vaarde - Rechten: 12 % 

B ij z o n d e r e b e p a I i n g. 

Tafel- of kruimelborste ls, bridgeborstels e n 
dergelijke tafelborstels, borstels tot het reini
gen van to il etkammen, zoomede a ll e borstels, 
welke in opmaak overeenkomen met de onder 
lIIb van post 914 bedoe lde toiletborstels, wor
den van den post uitgezonderd en als deze 
to il etborste ls bel ast. 

916. Borstels vow het reinigen van fl es
sch e n e n n .a.g . andere a ls industrieel e be
drijfshulpmiddelen di enende borstels , daaron
der begrepen alle sch ijfvo,·m ige machinale 
borste ls. 

M aatstaf: waarde - R echten: 6 % 
917. Poederkwasten, zoomede wenkbrau

wen. en oogharenborstels, nagelpolijsters, spon
zen, voorzien van steel of handvat voor to il et
doeleinden, oorlepeltjes en n.a .g. andere der
ge lijke toiletartikelen. 

M aatsta f: waarde - R echten: 20 % 
918 . Kwasten en penseel en, 11.a.g. : 
I. verfkwasten; zoomede wit- en muur kwas

ten en dergelijke grove als werkmansgereed
schap dienende kwasten. 

Maatstaf: waa rde - R echten: 6 % 
II. overige tot den post behoorende arti-

kelen . Maatstaf: waarde - Rechten: 12 % 

919. Zeven, met uitzondering van mecha
nisch bewogen zeven, a lsmede van zeefjes , 
welke bij het schenken van ko[fi e, thee en 
derge lijke dienen: 

I. handzeven . 
Maatstaf: waarde - R echten: 12 % 

II. a ndere. 
Maatstaf: waarde - Rechten: 6 % 

HOOFDSTUK 84. 
Spell en: speel go ed: kerstbooniccrtiket en : 

sportartikelen. 

920. Spel len en speelgoed voor kinderen. 
Poppen, poppekleeren, -schoenen en -hoeden: 
rammelaars. kindertrommels en -trompetten 
en andere slechts a ls speelgoed te bezi gen mu
ziek instrumenten; knikkers en stu iters; bik
ke ls; hoepels; tol Jen; springtouwen ; kaats
en andere ballen en bal spell en voor kinderen; 
kincle rgeweren, -pistolen en -sabels; kinde r
tuingereedschap; leg-, bouw. en blokkendoo
zen, ook metaalbouwdoozen of meccano's ; na
bootsingen van mensch-, dier- en andere figu. 
ren, a lsmede miniatuurstoommachines, -spoor
wegen, -vervoermiddelen en dergelijke artike
len, welke als speelgoed pl egen te worden 
gebez igd ; fröbe l a r t ike len ; doosjes m et vlecht
of borduurwerk; doosjes met se rviezen , met 
verschillende figuren of tinnen soldaten, met 
poppekleeren en andere geheel of hoofdzake
lijk met speelgoedartikelen samengestelde né
cessa ires en garnituren; k inderschommels; 
tooverlantaarns e n a ndere projectietoestellen, 
speelgoed zijnde; zoogenaamde poppehu izen, 
poppenwoningen en poppenme ubelen; hobbel
paarden; vl iegende Hollande rs, kinderauto
mobie len , driewielige kinderrijwielen, poppen
wagens en andere n.a .g . rij- en voertuigen 
voor het a musement van kinde ren, ook auto
peds e n de rgelijke ; zoom ede al Ie andere arti 
kelen, welke bl ijkens aard of verpakk ing blijk
baar a ls spell en of speelgoed voo r kinderen 
zullen worden aangewend, dan wel a ls een 
onderdeel of toebehooren der onder den post 
val lende artikelen kunnen worden aange
m erkt; een en ander voor zoover niet (zooal s 
rnbberbanden en prentenboeken) elders ge
noemd of inbegrepen. 

Maatstaf: waarde - Rechten : 20 % 
921 . Gezelschaps-, hazard- en behendig

heidsspellen en hetgeen daartoe behoort: 
I . speelkaarten , papieren, los, in bladen of 

anderen vorm : 
a. vierkle uren spee lkaarten, zooals bridge-. 

hombre- en· dergelijke kaarten, ook reclame-, 
waarzeg- en andere n.a.g. speelkaarten, indien 
van bedoelde kleuren voorzien. 

Maatstaf : kilogram - Rechten: f 1.50 
b. Chineesche speelkaarten (tj apdjikie kaar

ten en der gelijke) en a ndern kaarten voor 
Oostersche kaartspe len. 

Maatstaf: kilogram - Rechten: f 0.25 
f . andere. 

Maats ta f: waarde - R echten: 20 % 
II. schaak-, dam-, tric-trac- , mahjongg en 

dominospellen; lotto-, halma- en klok- en 
hamerspellen; ganzeborden; sioelbak-spel
len; tafeltennis- en -voetbalspell en ; goochel
spellen ; p uzzles en andere gezelschaps-, ha
zard- en behendigheid spell en ; spellen bekend 
onder den naam van jeu de poule petits 
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chevaux , rouge et noi,·, en derge lij ke spel Jen 
daarnnde1· begrepen. 

Maatstaf: waarde - R echten: 20 % 
III. schaak- en damborden; tri c-tracbak

ken; rou lette-tableaux; werp- en draaibo1·
de n; schaakfiguren ; dam- , domino-, tric-trac
en dobbel steenen; werpbekers; fi ches; fiches
doozen en fi chesbakjes; speel penningen; trnef
aangevers; kaartenhouders e n andere n.a.g . 
toebehooren van de bij den post bedoelde spel
len, ook n.a. g . kaartendoozen en -standaards; 
zoomede n. a.g. toebehooren tot biljarten, zoo
als n.a.g. b ilj artball en, pomeransen voo r bi l
jartkeus, b ilj artkrij thouders, enz. 

Maatstaf: waarde - Rechten : 20 % 
922. Feest- en schertsartikelen, zooals mas

kers, mombakkessen , confetti, confettiba ll en, 
serpent ines, pistaches (geen suikerwerk), sur
prises; cotillona rt ikelen; balboekjes; lam
p ions, pap ieren guirlandes, vlaggen, mutsen, 
petten en hoofdtooisels; ratels, mirlitons, pa
pieren horens; feest- en scherts bal !ons va n pa
pier of caoutchouc en dergel ijke artikel en en 
al le onder vorengenoemde arti kelen niet reeds 
begrepen carnavals-, mas kerade- en ba lmas
quéartikelen, welke niet 11i t hunnen aa rd on
der een der andere posten van het ta ri ef va l
l en . Maatstaf: waarde - Rechten : 20 % 

923 . Kerstboom versieringsartikelen, v.a.s.; 
kerstboomstandaards, -kaarsenhouders en an
dere kerstboombenoodigdheden, ook kunstma
t ige kerstboomen; zoomede kersttafel vers ie
r ingen van dennenappels, kerstkr ibben, kerst
klokke n en andere voorwerpen, welke meer 
inzonderheid ter opl uistering van het kerst
feest dienen; artikelen v.a.s., bl ij ken het op
schr ift op de verpakking voor het versieren 
van kerstboomen bestemd, ongeacht hunne 
samenstelling, onder dezen post begrepen. 

M aatstaf: waarde - Rechten : 20 % 

B ij z o n cl e r e b e p a l i n g. 
K erstboomkaarsjes en electr ische artikelen 

voor kerstboom verl ichting behooren niet tot 
den post. 

924. Sportbenoodigdheden en -toestel Je n: 
I. athl etiek-, boks-, scherm- en tu rnge

reedschappen, -toestel len en -apparaten, zoo
als ha lte rs, knodsen , discussen (werpschij ven) , 
stootkogels, werphamers en speren, polsstok
ken , estafettestaven, boksball en, schermdegens 
en -sabels, gymnastiek-bruggen, -paarden, 
-bokken, -rekken, trapezen, -ringen en de rge
lij ke, ook kamertum- en -wr ik- en -rneiappa
raten, handkrachtversterkers, Sandowappara
ten en d_ergelijke sp ierontw ikkelaars en andere 
soortgelijke gereedschappen, toestellen en a p
paraten ter bevordering van de lichaamso nt
wikkeling en de gezondheid {uitgezonderd de 
onder post 850 genoemde orthopaedische toe
ste ll en) , met inbegrip van n.a.g. onderdeel en 
en toebehooren van een en ander, zooals ki in
gen voor schermdegens en -sabels, caoutchouc
doppen voor het bekleeden de r degenpunten , 
borstbesche rme rs, handschoenen en maske rs 
voor schermers, bokshandschoenen enz. 

Maatstaf: waarde - R echten: 20 % 
II. artikelen dienende bij de beoefening 

van de schiet- en j achtsport, voor zoover niet 
elders genoemd of inbegrepen, zooa ls schiet
sch ij ven. kl e i- en asfaltduiven en werpmach i-

nes voor dergelij ke duiven, jachthoorns, lok
fluiten en -vogels en andere toestell en en 
voorwerpen tot het lokken en vasthouden Ya11 
wild , jachtstoelen enz.; ook bogen en pijl en 
en andere benoodigdheden voor het sch ieten 
met bogen en kruisboge n, blaasroeren en toe
behooren daarvan en catapu l te n ; zoomede be
noodigr!heden voor h et re ini gen en Iaden van 
patrnnen, zooals door j agers plegen te wo rden 
gebruikt (borstels voor het rein igen van pa
trnonhulzen, kruitmaten, prnppenzetters, ko
gelzetters, perkussietangen en -uitstoot en 
-inzettoestel Jen , patronen krul Iers, koge l vor
men, prnppensl agers enz.). 

Maatstaf: waarde - R echten: 20 % 
III. hengels en henge lstokken, hengelsnoe

ren, dobbers, zinkers, blinkers , loos aas (kunst
\'] iegen, lokvischjes e. d.) , tuigopwinders en 
andere n.a.g. bij de beoefening van de hengel
sport dienende artikelen, wat hengelsnoeren 
aangaat echter a ll een voor zoove,· uit de op
maak of verpak king de bestemming om bij 
het hengelen te diene n blijk t en met ,,itzonde
r ing van onafgewerkte hengelstokken . 

Maatstaf: waa rde - R echten: 20 % 
IV. bal len, netten, rackets, bats, golf- en 

hockeystokken , wickets, doelen, korfbalman
den en andere derge lijke benood igdheden voor 
het beoefenen van kaats-, korfbal- , voetbal-, 
n,gby-, cr icket-, hockey- , tenni s-, golf-, polo-, 
crncket-, baseball en oortgelijke spe ll en; 
daarnnder begrepen kee perhandschoenen, been
beschermers en andere artikelen ter li chaams
besche rmi11g de r spelers; voorts racketgreep
omhulsels, racketsnaren, racketolie en derge
lijke artikelen tot het conserveeren van racket
snaren en racketpersen; zoomede binnenbal
l en, balovert:rekken , balpompen, marqueurs 
voor het uitzetten van de grenzen van speel
vel den en der gelijke. 

Maatstaf: waarde - R echten: 20 % 
V. rolschaatsen en soortgelijke a r t ikelen ; 

drijvers (ook in den vorm van fi g uren) en 
andere n.a.g. artike len voor zwemsportdoel
e inden · zoomede a ll e over ige n.a.g. benoo
di gdheden en toestel Jen voor de beoefening 
van sport; startmach ines voor paardenrennen 
en voor zweefv liegtu igen h ieronder begrepen. 

Maatstaf : waarde - R echten: 20 % 
925 . Caroussels, zweefmolens, rutschbanen , 

spierkrachtmeters, speel tuintoestel Jen, mario-
11ettenspellen, panoptica, panorama's en n.a.g. 
andere dergelij ke apparaten, toestellen en in
richtingen tot vermaak dienende, zoomede ca
rousselpaarden en -schui tjes, marionetten en 
dergelijke toebehooren ëla,uvan ; met inbegrip 
van tooneeldecoraties en -requi sieten en van 
requ isieten voor c ircussen en dergelijke onder
nem ingen van ve rm ake lijkh eid. 

Maatstaf : waa rde - Rechten: 20 % 
HOOFDSTUK 85. 

W erken ,·an verschillende g1·ondstojf en (al'ti
kel en tot persoonlijken toni of gebruik ; 

kl eed·ingjow·nititrfn; pen- rn pot
loodhouders; 1·ookge,·ei) . 

A I ge m e e n e b e p a I i n g. 
Artikelen, a ls onder dit hoofdstuk vermeld, 

ui t of met edele meta len a me ngesteld, ande,·s 
dan door overtrekken of bekl eeden, dan wel 
geheel of gedeel telijk uit of met edelgesteen-
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ten, halfede lgesteenten (ook syntheti che ) of 
echte parel s vervaardigd, worden, voor zoover 
niet ui tdrukkelijk a nders is bepaald, overeen
komstig hoofdstuk 61 getarifeerd. 

926. Lijfsieraden en andere onder dezen 
post genoemde a rtikelen tot persoonlijk ge
bruik, van onedel metaal , hout of ander snij
o f vormmate r iaa l, kunstmatig plastisch ma
teriaal , ceramisch ma te ri aal , steen of g las, 
al da n niet in sa menste l ling met a ndere ma
ter ia len. 

Maatsta f: waarde - R echten : 20 % 
I. armbanden, broches, colliers, diademen , 

oor- of hoofdijzers en toebehooren , hal - en 
horlogeketti ngen, chatelaines, breloques, ch a-
1·ivar i, oorbell en, oorhangers, medaillons, aan
hangkru isen, meda ill es, ins ignes, arm-, enkel-, 
ving r- en oorr ingen, rl asspelden /en -r ingen, 
sierspelden en -c lips, doek-, rok -, blouse-, 
muts-, boord- en andere kleedspelden. corsa
gehouders, ce int uren, sier- en andere d raag
kammen, haa rknijpe rs, haai·garneersel, hoe
denspelden, hoedenpennen en de daarbiJ gebe
zigde dopjes en in het a lgemeen a ll e a ndere 
n.a .g. artikelen tot persoonlij k gebru ik van 
voormelden a a ,·d , welke niet uitslu itend voor 
praktische doe leinden, <loch daa rnaast of ui t
slui tend tot opschik of tooi dienen; 

ll. rozenkransen en de rge lijke eeredien t
benoodigdheden ; 

Ill. étuis of taschjes voor visitekaarten, 
étui s voor zakkammetjes en vulpenhouders, 
sigaren- en sigarettenkokers, lucifersétui s, om
hul l ingen voo r lucifersdoos jes, geldkokert jes, 
taschjes en beursjes van maliewerk, bril ledoo
zen, poeder-, snuif-, tabaks- en bonbondoos jes, 
bescherm kasten voor horloges; clips, enz. voor 
penhouders en potloorlen; en andere derge-
1 ij ke voorwerpen voor persoonlijk gebruik ; 

IV. sleute lringen, s leute lhaken, waa ie r-, 
pince-nez- en sleutel kettingen en veil ig he ids
inr ichtingen t gen het verl iezen va n broches 
en da spelden ; zoomede mouwophouders. 

927. Haarkammen, uitgezonderd sie r- en 
rlraagkammen en electri che kammen: 

I. zakkammen, al o f niet in étu i ; haar
kleurkammen; golf- en onduleer kammen. 

Maa tsta f: waarde - R echten : 20 'fo 
Jl. overige onder den post val lende kam

men: 
a. van hout, bamboe, hoorn, ebon iet of van 

ce ll uloid of dergelijke kunstmatige plastische 
material en dan wel van onedel metaal, n iet 
geornamenteerd o f versierd of met edele me
ta len overtrokken of bekleed. 

Maatstaf : waarde - R echten: 12 % 
b. andere. 

Maatstaf : waarde - R ech ten: 20 % 

928. Naaldenkoker, maasballen, bre idop
jes, kou enstoppers, vingerhoeden, wolwi nders, 
klu whouders en n.a.g. , andere dergelijke bor
duur-, naai-, haak-, stop-, brei- en kniputensi 
liën voor hui houdelijk en beroep gebruik; 
ve rvaardigd van onedel metaal , been, hou t of 
van ce lluloid of ga la l iet of derge lijke kun t
matige p lastische materialen ; ook haak- en 
breipennen en n. a .g. ander de rgelijk gerei 
van oortgelij ke amenstelling, uitgezonderd 
die van ijzer; zoomede n. a .g. kl eedhulpmid
àelen , zooals knoophaken en schoenl epels, van 

onedel metaal , hoorn of andere gewone ma
ter ia len. 

Maatstaf: waarde - R echten: 12 % 
929. Borduurramen, weefgetouwen voo1· 

niet-professioneelen arbe id en dergelijke. 
M aatsta f : waarde - R echten: 20 % 

930. Broek- en dassenpersen, -spa nners en 
-stre kkers , dassenhangers, handschoenrekken. 
en niet van zoo l vla k voorziene schoenl eesten ; 
zoorne de opvouwbare kl eerenhangers e n op
vouwbare hoedenstandaards en dergelij ke ar
tikelen voor de re is. 

Maatsta f : waarde - R echten: 20 o/<> 
931. Nécessa ire en garnituren : 
1. nécessaires en garnituren samengesteld 

uit toilet-, rook-, schrijf-, cacheteer-, dames
ha ndwerk en de rge lij k gerei; u it eeredienst
benoodigdheden; u it kl eedbenood igdheden, als. 
manchetknoopen, dasknijpers, kleedspelden. 
enz.; uit knoophaken, schoenl epe ls en andere 
kl eedhulpmiddelen; uit kl eer- en schoenbor
ste ls, kleerhangers en a ndere de rgelij ke arti
kelen voo1· de verzorging van lijf goederen ; uit 
re is-, picknick- of kampeergere i ; zoomede alle 
ande1·e nécessa ires en garn ituren van a rtike
len tot persoonlijk gebru ik of gerief van voor
melden aard of samengesteld met spee l kaar
ten of andere tot po t 921 behoorende spel
len; met inbegrip va n garnituren van gereed
schappen di enende ter verzorging van meubi
lair, zitvertrekken of dergelijke doe le inden; 
een en ander voor zoo ver n iet e lde rs genoemd 
of inbegrepen . 

Maatsta f : waa rde - R echten: 20 % 
II. nécessa ires en garn ituren, n.a.g., sa

mengesteld ui t artikelen ter verzorging van 
bloemen of planten; uit artikelen ter beoefe
ning van eenige vers ieringskunst (batikken, 
schabloneeren, brands hilderen, enz.) of om 
te boetseeren; of uit a rtike len d ienende bij 
het verzamelen van postzegels of de rgel ij ke
! ie fh ebberij en. 

M aatstaf: waarde - R echten: 20 % 
III. schilder- en ve ddoozen met de ver

chill ende benoodi gdheclen om te schilderen 
of te kleuren, ook garnituren van deze be
noodigdheden op karton, plankjes of in étui: 

a. kennelij k voor schoolgebruik of a nde,
da n amateurgebruik. 

1aatstaf: waarde - R echten: 12 % 
b . a ndere. 

Maatsta f : waarde - R echten: 20 % 
lV. nécessa ires en garnituren, bestaande 

uit hamer, nijptang, zaag en ander t immer
ge re i in kistjes, doozen of op karton of pl ank
jes voor hui houdelijk of amateurgebruik; 
doosjes p lankjes en kaarten met de versch il 
lende gereedschappen voo r het fi gumzagen ; 
reparatiedoosjes voor rijwielen (doosjes met 
verschillende ingrediënten voor het herstell en 
van rijwie lbanden ); kaa rten en doosjes met 
rawl pluggarniturnn ; zei fdru k ker ijen (doosjes 
met drukletter , -cij fe rs en -teekens, le tterhou
der zettangetje stem pel ku en en fl eschje 
ink t ) ; en n.a .g.' andere dergelij ke nécessa ires 
en garnituren voor niet- profess ioneelen arbeid . 

Maatstaf: waarde - R echten: 12 %· 

B ij z o n d e r e b e p a I i n g. 
Bij invoer van néces a ires en garnituren, 

waarin zich sigarettenpapier of s igarettenhu l-
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ze n, spee l kaal'te n of aansteke l'S bevinden, als 
bedoeld bij post 309, post 921, Ia en b of post 
937 of ande re aan een vast recht of aan ac
cijns onderworpe n goederen of wel artike len, 
we lke aan een hooger recht zijn onderworpen 
clan voor de betreffende nécessai.-es of garni
turen is vastgeste ld , worden de aldus belaste 
goederen afzonde r! ijk bel ast. 

932 . Kleed- , kl eecling-, meubel- e n rijtui g
knoopen; veerringen en a ndere a rtikelen voor 
het zonder draad of garen bevestigen van 
knoopen aan kleeclingstukken: zoomecle knoop-
vormen: 

I. knoopen: 
et. gehee l of gedeelte lijk van kornal, schild

pad, ivoor, paarl emoer , barnsteen , ambroïde 
o f g it . Maatstaf: waarde - R ech ten: 20 % 

b. van onedel metaal: 
1. niet geornamenteerd of vel's ie rcl of met 

edele metalen overtrokken of bekleed. 
M aatstaf: waarde - R ech ten : 12 % 

2. a ndel'e. 
Maatstaf : waal'de - Rechten : 20 % 

,.. van andere materialen, zooals va n been , 
hoo rn, leder, steennoten, hout, papiel'stof , cel-
1 uloicl , g las, ceramische materialen, steen of 
cle l'gelijke producten: 

1. niet geornamenteerd of vel's ie l'd. 
M aatsta f : waarde - Rech ten: 12 % 

2. andere. 
M aatstaf: waarde - R echten : 20 % 

d. overt rokken met textie lm ater ialen of 
- producten : 

1. 1 innen of zoo genaamd linnen onclergoecl
knoopen. 

2. 
M aatsta f: waa rde - R echten : 12 % 

andere. 
Maatstaf: waarde - Rechten: 20 % 

overige artikelen. 
Maatsta f: waarde - R ech ten: 12 % 

B ij z o n cl e r e b e p a I i n g e n. 
1. Kleeding knoope n in fantasievorm, zoo

als in a nderen clan ronden vorm, worden on. 
geacht hun overig m aaksel a ls versierd aan
gemerkt. Eveneens knoopen, welke bi ijkens 
hun aard uitsluitend da n wel hoofdzakelij k 
voor garneerdoeleinden wor den gebez igd. 

2. Kleed- en kleedingknoopen, welke ge
heel van textielmateri a len zij n vel'vaard igd , 
vallen niet onder den post, doch worden over
eenkomstig post 400 belast. 

933. Fourni turen en n.a.g. andere a r t ike
l en va n onedel metaal, hout of ander snij- of 
vormmateriaal , kunstmatig pl astisch mate
riaal, ceramisch materiaal , steen of g las, we l
ke worden gebezigd ter versiel'ing of a fwe l'
king of benoodigd zijn bij het maken: 

- van kleedere n, hoeden e n andere arti ke
len van mode o f smaak, handwerken, artike
len ter vers ier ing, galanterieën en del'gelijke, 
zooals gespen, haken en oogen, slui t inge n, 
hechte1·s, strikken, paarlen en loovertjes, u it
kn ipsels, cantill e, enz.; 

van schoen werk, zooals si uit- en sier ges
pen, schoenhaakjes en -oog jes, enz.; 

- van roze nkransen , hal skettingen en an
dere sieraden , zooals kettinkjes, sluitingen, 
kralen, enz.; 

van a lbums, notiti eboekjes, boekomsla
gen, portemonnaies, beursjes, pij pen, sigaren-

kokers en soortgelijke a rtikelen : 
I. a r t ikelen , welke u itsluitend vool' prak

ti sche doeleinden di e ne n, zooals haken en 
oogen en trekslui tingen voor het sluiten van 
kleedingstukken, brne kgespen , schoenhaken en 
-oogen, sluitgespen voor schoe ne n , garn ituren 
voor bretels, jarretel s en sokophoude rs, kraag- , 
kl eeder- en corsetbale inen, sluitingen vool' 
portemonna ies, enz. van gewoon maaksel. 

· Maatstaf: waarde - R echten: 12 % 
Il. a ndere, zooals kral en en pare ls van 

onede l metaal, hou t, cellul o id , been, paarle
moe r , ivoor, barnsteen; pa il etten; loovertjes; 
cantille; randen, franje, kwasten met kral e n 
of doorboorde vruchten of zaden samengesteld ; 
hoed-, cei ntuur- en siergespen ; ga rnee rse l, 
mot ieven en ga l'nituren voor j aponnen, ce in. 
turen en hoeden va n kralen, schelpjes, g it en 
derge lij ke; kwasten, tressen en dergelijk pas
semen twerk van valsch goud- en zil verspinsel; 
beugels voor damestaschjes va n metaal, schild
pad of imitatieschildpad; meta len garn itu ren 
voor beurzen; emblemen voor uniformpetten , 
enz. Maatstaf: waarde - Rechten: 20 % 

B ij z o n d e 1· e b e p a l i n ge n. 
1. Metalen art ike len, welke gehee l of ge

deeltelijk met ede le metalen zij n overtrokken 
of bekl eed, worden , ongeacht hunne aanwen
ding, voor de toepassing van den post a ls ve r
sieringsartikele n aangem erkt . Eveneens alle 
a r t ikelen, geheel of gedeeltelijk samengesteld 
u it koraal , sch ildpad , ivoor, paarlemoer , 
barnsteen, ambroïde, of g it , of in verbind ing 
met fabrikaten onderworpen aan een recht 
van 20 pct. der waarde. 

2. Artikelen van parels, kralen e n de rge
lijke van g las worden van den post uitgezon
derd en overeenkomstig post 508 belast. 

934 . Vul penhouders en stylo's, met of zon
der pen of pun t , en losse dee len van deze 
a rtikelen; zakpenhouders; potlood houde ,·s en 
vul potlooden, en combinaties daarvan met pen
houders. 

Maatstaf: waa rde - R ech ten: 20 % 
B ij z o n cl e r e b e p a I i n g. 

Bij de toepassing van dezen post blijft. de 
samenstelling der schrijfpennen of -punten 
bui ten beschouwing. 

935 . Penhoudel's, andere , ook doorschrijf
penhouders en -stiften en schrijfpenseelen : 

I. geornamenteerd of vers ierd o f vervaar
digd of samengesteld uit of met andere da n 
gewone materialen, bij v. samengesteld ui t 
ivoo r of barnsteen . 

M aatstaf : waa rde - Rech"en: 20 % 
Il. andere, zooals gewone school - en kan

toorpenhouders van hout, kurk , bamboe, ebo
ni et, ga l al iet. 

Maatstaf: waa l'de - R echten: 12 % 
936 . Tabaks-, s igaren-, sigaretten- en opium

pij pen ; nargil ehs, sigaren- en sigarettenhou
de rs (houders waarmede sigaar of sigaret bij 
het rooken wol'den vastgehouden) en derge-
1 ij ke artikelen daaronder begrepen ; voor een 
e n a nde r gebez igde n. a.g. branders, kop pen, 
waterzakken, doppen, slui t ingen, roeren , 
mondstukken en der gel ijke art ike len ; zoo
mede siga rettenrnlmatj es, nicotinefilters, pij 
penwissche rs, pijpenkrabbers en -stoppers, pij-
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pekassen, sigarenboortjes en -doovers, fid i
bussen en a ll e n.a.g. overi ge rookersbenoo
digdheden. 

Maat ta f: waarde - Rechten: 20 % 
937. Sigare 11 - en gasaansteke rs, toncleldoo

zen en andere voo rwerpen (ook ind ien op 
a ndere wijze cla n door overtrekken of bekl ee
den, uit of met ede le meta len samengeste ld o f 
in samenste lli ng met a l da n ni et synthetische 
e de lgestee nte n , h a lfede l gestee n ten o f ech te pa
rels ), d ienende tot opwekk ing van een vlam 
of vonk of h et doen bra nden o f g loe ien van 
eenige zel fsta ndi gheid ter ve rva ng ing van lu
cife rs, a l mede ondercleelen daarva n, voo r zoo
ver deze n iet va ll en onder post 207. 

M aa tsta f : waa rde - R echten : 20 % 
zoom ede f 0.50 pe r stuk 

B ij zo n d e r e b e p a I i n g . 
S igaren- en ga aanstekers en soortge l ij_ke bij 

den post bedoelde voorwer pen, gecomb111eercl 
met of gemontee rd op a ndere artike len, bij v. 
in combinat ie met sigarettenkokers, tafelkl ok
jes en de rge lij ke, of een samenste llend dee l 
va n ga rni tu ,·en of nécessa ires ui tmakende, 
blijven aan het bij den post vastgeste lde rech t 
0 11clenvorpen . 

. .\.t' ])EELINO XXI. - Kun tvoorwerpen 
en voorwerpen voor ,·erzam elln gen. 

HOO:F'DSTU K 86. 
K. unstvoonrerpen en voorwerpen, 1:oor 

verzamel ingen . 
A I ge m e e n e b e p a I i n g. 

De Gouverneur-Generaal ka n vrij stelling 
va n invoerrech t verleenen voor onder di t 
h oofdstuk of a ndere hoofdstukken va n het 
t a rie f vall ende voorwerpen, bestemd voor 
openba re m usea of verzamelingen om daa rin 
bewaard te bl ij ven o f wel ke door o f ten be
hoeve va n publiekrechte lijke lichamen worden 
ingevoerd te r ve rs iering van ple inen, straten 
of openbare gebouwen of welke worden inge
voerd om aan publiekrech te lij ke lichamen voo r 
voormeld doel te worden ove rged ragen ; een 
en ander met inbegrip va n de be t re kkelij ke 
m aquettes. 

938. Olieve rf ch ilderijen, aquarell en en tee
keningen: 

I . ui ts luitend doo r schilde ren o f tee kenen 
,,oortgebrach t op hout of schilderdoek dan 
wel op papier of bordpap ier o f oortge lij ke 
producten van papie rstof: 

a. niet omlij st of omvat. 
Maatstaf : - R echten: vrij 

b . in passe- pa rtout, lijst, ra nd , raam, hou
(!e r of andere om lijsting of omvatting. 

Maatsta f : waa rde - R echten : 20 % 
l I. andere, a l of n iet oml ijst, n.a.g ., a rti

ke len a ls zoogenaamde peinture Bogaerts, imi
tatieschil der ij en en dergelij ke hie ronder be
gre pen. Maatstaf: waarde - R ech ten : 20 % 

B ij z o n d e r e b e p a I i n g e n. 
l. Met inach tnemi ng van het bepaa lde on

cle1· 2 hierna, zull en olieverfsch il de rij en, aqua
re ll en en teekeni ngen, a ls bedoeld onder I 
van den post, enkel gevat in passepartout van 
papier of karton, dan wel voo rzien va n een 
om lijst ing of omvatting, welke (ongeacht spij-
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ke rs, schroeven , o pgeplak t papier , enz. ) enkel 
ve rvaardigd is van - a l dan niet van een 
laag verf, verguldse l of de rge lij ke voorzien -
ho ut en/of gips, vrij va n recht wo rden toege
la ten, wa nneer zij met inbegrip va n passepar 
tout, lijst of om vatting per stuk een waarde 
hebben van vij f g ul den of meer. 

2. H et be paalde bij onderdeel 1, le tte r a 
va n den post, zoom ede het bepaal de bij n° . 1 
deze r bepal ingen is n iet va n toepass ing op 
a_~·tike len, welke, blij kens niet tot de e igen
hJke afbeeldmg behoorende aa nduidingen, die
nen tot eem ge bekendmaking, he rinneri ng of 
reclame of waa rvan de waarde van de om
lij t ing of omva tt ing de waarde van de a f
~-e lding overtreft. E veneens is het bepaalde 
b1J onderdeel I , lett. a va n den post niet van 
toepassing op schil de rij en en andere onder de 
om chrijving va n den post va ll ende a rtikelen, 
we lke ook zonder lij st of omvatting a ls ve r
sieri ngsvoorwerpen pl egen te worden a ange
wend . De aan vrij telling onttrokken a rtike
len worden overeenkomstig onderdee l I , lett. b 
van den post geta rifee rd. 

3. A ls sch il de rdoek worden voor de toepas
s ing van den post aangemerkt a ll e niet van 
f loe l's voorziene a l da n n iet geprepareerde 
weefse ls, u itslu itend ve rvaard igd va n p lant
aa rdige vezelstoffen, met uitzondering van 
kunstzijde. 

939. S tand~ee lden, bor tbeelden, gra fmonu
menten, meda ill ons, bee lden, basreliëfs enz . in 
ma rmer , steen, metaa l enz ., welke de oor
spronkelij ke werken ve l'tegenwoordi gen van de 
kunstenaars, die hen on twierpen. 

M aatsta f : waa rde - R echten : 20 % 
940. D ieren en deelen daa rvan, opgezet of 

o p andere wijze geprepareerd, da n wel opge
maa kt, gemonteerd o f inge r icht om te dienen 
voo r onderwijsdoe le inden of ve rzamel ingen of 
a ls sier- of gebruiksvoonverpen of te r herin
ne r ing , n. a. g . ; ana tom ische praepa raten onder 
dezen post begrepen: 

I. op spiri tus of o p soortgelijke wijze ge
conserveerd , zoom ede hie ronder nie t begrepen 
a rtike len, welke gemeenlij k slech ts voor on
de rwijsdoele inden dienen, zooa ls gemonteerde 
geraamten en de rgelij ke. 

Maatsta f: waarde - R echten: 6 % 
Il. overige tot den post behoorende arti-

ke len. Maatsta f: waarde - R echten: 20 % 
941. N atun1liën, n.a.g., op eenigerl e i wijze 

opgemaakt, gemon teerd of inge richt om te 
dienen al s gebruiks- of versier ing voo rwerp 
of voor verzame lingen. 

M aatstaf : waa rde - R echten : 20 % 
942 . Archaeologische, palaeon tolog ische en 

ethnog raph ische voorwerpen en voo rwerpen 
va n hi storisch be la ng, met inbegrip van n. a .g . 
onder genoemde voorwerpen niet reeds be
g repen oudheden, waaronder onde nvetsche ge
bn1iksartikelen en imitat ies daa rvan zooals 
spinnewie len , theestoven, doofpotten e~ derge
lijke, welke ter vers ie ring van ka mers, gan
gen, portalen, te rrassen, enz. worden gebezigd. 

M aatstaf : waa rde - R echten: 20 % 
943. Oude teksten, oude en zeldzame ma

nusc1·ipten en incu nabelen . 
Maatsta f : R ech te n : vrij 

64 
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Alphabetlsche lijst van artikelen, vermeld 
In het tarief van Invoerrechten, behoorende 

bij artikel 1 der Indische Tariefwet. 

V erklaring i• an d P. ve,·wij zingcn. 

H et onmiddellijk achter de benaming de r 
goederen in gewone cij fers vermelde getal 
duidt den post a a n, waarin de goede ren zijn 
genoemd. H et ach ter dat geta l gep laatste 
Romeinsche cij fe r - waaraan soms en lette r 
is toegevoegd - geeft het onderdeel aan va n 
den post, waa rin de goederen voorkomen. 

Bijvoorbeeld : 352. II. a. beteekent: letter a 
van onde rdeel II van post 352. 

Komt een a r t ikel voor in een Algemeene 
bepa ling, dan word t deze laat te aangeduid 
door de hoofdl etters A .B ., gevolgd door een 
getal , a a ngevende het n ummer van de A fdee
ling of va n het H oofdstuk waartoe de bepa
ling behoort ; de nummers der Afdeelingen 
zijn al sdan aangegeven in Romeinsche cij fe rs, 
die der Hoofdstukken in gewone. W a nneer 
een artikel voorkomt in een Bijzondere bepa
J ing, dan wordt deze laatste aangegeven door 
de hoofd letters B.B. , gevol gd doo r een getal 
in gewone cijfers, aangevende het numme r 
van de n tari e fpost, waarbij de bepaling be
hoort. De numme rs en onderdeelen der Al ge
rneene e n Bijzondere bepa lingen zij n aangeduid 
door gewone cij fe rs en letters, welke aan de 
_aanwijzingen A .B . of B.B. voorafgaan. 

Bijvoorbeeld : 2/3. A .B. XV. beteekent : de 
tweede en de rde A lgemeene bepaling bij Af
deel ing XV ; 

2. b. A.B. 58. beteekent : onderdeel b va n 
de tweede Al gemeene bepa ling bij H oofdstuk 
58 ; 

3. c. B .B . 334. beteekent : onderdeel c van 
de derde Bijzondere bepa ling bij post 334. 

A a mbeelden, ijze ren. 565. I. b. 
A a nb"oorbeugels. 779. l. 
A a nplak- en strooibiljetten . 341. 
Aansluitmidde len voor electrische le id ingen. 

816. 
Aansteke rs, siga ren-, g a_s- e.d. 937. 
A a nvu llingsblade n voor boekwerken (recht. 

vrije ). 336. 
Aanzetapparaten voor veilighe idsscheerme en. 

672. Xlll. 
A a nzetstal en , n .a. g. 672. XIII . 

Id. voor ta felgebruik. 672. IV. 
Aardappe len. 30. 
Aardappelmeel. 47. II. 
Aarde, bouw- e . d. gewone aardsoor ten. 124 . 

Id. vo ll ers-, bleek-, infusoriën-, ruwe ve rf
e .d. 131. 

Aardewerk. 1/2. A .B. 59. 
Id. craquelé . 6. A .B. 59 . 
Id. gekl eurd. 5. A.B. 59. 
Id. gekl eurde tegels. 3. A .B . 59. 
Id. met lustre . 6. A.B. 59. 
Id. n.a.g. 478. 

Aard- of bergtee r, natuurlijke, vloe ibare. 137. 
A a rdolie . 137. 
A a rdwas (ozoke riet). 136. 
Abaca. 357. 
A ccumul a torenbatterijen, n.a.g. 787. II. 
Accumul atoren, mijnl amp- . 788. 

I d. n. a.g. 787. II. 
I d. spoor- en t ram t ract ie- en -,·erlichtings-. 

800. 
I d. voor a utomobielen . 801. 

Acetaldehyd (ethanal) . 161. 
A ceton en -olie. 156. 
A cetyleen. 147. 
A c idoil s. 72. 
Ad reshangers, lederen. 217. 
Adreskaa rten . 34.1. 
Adresseermachines e. d. 767. 
Adressen-matrij zenmachines. 760. 
A equatori a len . 874. 
A ether, azij n- (aethylacetaat) zonde r aloohol . 

161. 
Id . met a lcohol. 162. 
Id. meth ylaethylaether, zonder a lcohol. 161. 
Id. n .a.g. aethets. 161. 
Id. vruchten-. 162. 
I d . zw avel- (aether sul fttr icus). 161. 

Afslui ters, bol- en kraan-. 779 . 
Id. garnituren en garnituuronderdeelen. 

779. I . 
Afslui tmiddelen voor fl esschen , kurk-. 286. 

Id. papieren. 325 . 
Afsluitventielen. 779 . 
Afta kdoozen voor electri sche le idingen. 816. 
Afva l , di erlijke . 26. 

Id. p la ntaardige, n .a.g. 66. 
I d. van a lumi n ium. 627. 
Id. van barnsteen. 130 . 
Id. van caoutchouc e. d . 226. 
Id . van de ertsverwerking, n .a.g. 132. 
I d. van glas, ook b reuk van g las. 479. 
I d. van goud, ook oud goud. 516. I. 
Id. van hout. 246. 

Afval , van ij zer en ijzer blik, ook oud ij zer. 523. 
Id . van ka toen. 353. I. 
Id. van ko per , ook oud koper. 597. 
Id. van ku r k. 281. 
Id. va n leder. 213. 

Afval , van levensmiddelenindustri e, n.a.g. 120. 
Id. van lood, ook oud lood . 641. 
Id. van nikkel, oo k oud nikkel. 619. 
Id . van pa pier . 301. 
Id. van pla ntaardi ge sp invezels, n.a.g. 357. 
Id. van platina, ook ou d pl a tina . 516. I . 
Id. van sigaren- en sigarettenindustrie. 

B .B . 121. 
Id . van tin, ook oud t in. 661. 
Id. van weefsels, touwwerk e .d. 417. 
Id. van wol. 349. 
Id. van zijde e n kunstzijde. 343. 
Id. van zil ver, ook oud zi lver. 156 . I. 
Id. van zink, ook oud zin k. 652. 

A gar-agar, bereide. 100. 
A gavevezels. 357. 
A graves (wond-). 2. B .B . 847. 
A g rem ent, katoenen. 356 . V . 

Id. linnen of va n n.a .g . veze lstoffen. 360. V . 
Id. woll en. 352. IV. 
Id. zij den en kunstzij den. 346 . III. 

Al a rminsta ll atie, e lectrische voor industr. be
drijven. 796 . 

Al a rmpistolen. 900. 
Al bast, natu u r- tot blokken of platen ver

werkt . 436. 
Id. ruw. 129. 

Al bums pa pieren. 323. 
Alcaloïden , natuurlijke e n syntheti sche. 166. 
Alcohol, aethyl - en n.a.g. ae thyl a lcoholhou-

dende stoffen. 159 . 
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Iel . methyl -, amyl-, butyl- en propyl- . 160. 
Al fenicle. A.B. 64. 
Alhiclacles (richtlinialen voor landmeting e .d.). 

867. 
Almanakken, wand-, eenbladi ge. 341. 
Alpaca. A.B. 64. 
Al pakahaar. 349. 
A luingrijpers van onedel metaal. 678. 
A l u insteenen. 187. 
A lum inium. A.B. 66. 

Id. baren , ingots, gegoten platen e.d. 627. 
Iel . draad, kabel, buizen. 632. 
Id . gegranul eerd, a fd raaisel , afval en oud. 

627. 
Id. poeder. 628. 
Id. staven, platen, n.a.g. bladen of band-. 

630. 
Aluminiumwerk, n.a.g. 640. 
Amalgamen, n.a.g. 670. 
Amandel en, gebrande. 97. 

Id. gepelde en gepelde amanclelsurrogaten. 
36. 

Iel. ongepelde, versch of gedroogde. 35. 
Amanclelsurrogaten . A.B. 8. 
Amaril. 131. 
Amar ilsteenen, -stiften, -schij ven en -vij len. 

443. 
Amber in n atuurlijken staat. 22. 
Ambroïcle, bewerkt en -waren. 906. 
Ambulancewagens e.d., automobielen. 834. II. 

Id. rijwielen. 838. L 
Ambulancewagens (brancards). n.a.g. 841. 

1. b. 
Ammonia, gecomprimeerd. 147. 
Amroces en amorcebancl . 205. II en 207. 
Ananassen, versche. 34. I. 
Ananasvezels. 357. 
Anatom ische preparaten. 940. 
Anemometers en anemografen. 869. 
Anijszaad. 52. 
Ankerboeien en toebehooren, ij zeren. 581. 
Ankers, scheeps- , ijzeren. 580. I. 

Id. voor dynamo's e. d. electrische machi
nes, n. a.g. 829 . 

Antennes, raam-. 792. I . 
Anticonceptioneele middelen, n.a.g. 167. I. 

Id. van caoutchouc. 236. L 
Antif ibrine en antipyrine. 166. 
Antimon ium. 668. 
Antiphonen . 850 . 
Aphrodisiaca. 167. I . 
Apparaten, constateer- bij wedstrijden e.d. 856. 

Id . diagnose-, voor medische en heelkun
dige doeleinden. 848. 

Appelen, versche. 34. IL 
Appendages, fabr ieks- en stoom ketel-, n.a.g. 

782. 
lel . n.a .g . voor leidingen van dampen, ga -

sen en vloe istoffen. 779. 
Apprêteermiddelen. 200. 
Aquarellen. 938. 
A quariums en aquari umbakken. 499. 
Arak. 117. 159. 
Ara kl eggers, houten. 257. I. 
Archaeologische voorwerpen. 942. 
A rgentaan. A.B. 64 . 
Armaturen, voor electrische looplampen. 691. 

I d. voor lampen van onedel metaal , n.a.g. 
687. 

Id. voor mijnwerkerslampen. 690. 
Id. voor scheeps- en spoorwegseinlantaarns. 

690. 

Id. voor straa tl a ntaa rns van ijzer. 688. 
Iel . voor vuw·toren-, baken- en routel ich

ten. 691. 
Id. voor zak- en handla ntaarns, electr ische. 

689. 
Armbanden, n.a.g. 926. I. 

Id. van edele meta len, n.a.g. 521. 
Id. van edele metalen met edelsteenen e.d. 

520. 
Arrowroot. 48. 
Artisjokken , verduurzaamde of bere ide. 101. 
Asa foetida (duivelsdrek) . 59. III. 
Asbest. 131. 

Id. fabrikaten n.a.g. 455. 
Id. schoenen. 422. I. 

Asbestcement, buizen. 457. 
Iel . fabrikaten voor construct ieve doelein-

den. 456 . 
Asbeststijfsel. 455. I . 
Asch. 132. 
Asfalt, asfaltcement, -ki t (mineraa l-kit) , mas

t iek e.d. 135. 
Id. papier. 303. 
Id. voorwerpen, n.a.g. 450. 

Asmateriaal, rondijzer voor assen. 629. 
Asperges en -toppen, verduurzaamde of be

re ide. 101. 
Aspirators, mechanisch gedreven , n.a.g. 718. 
Assen, drijfwerkinstall atie . 783. 

Id. Jast- of vrachtwagen-, ij zeren. 579. 
Id. r ijwiel- . 839. 
Id. schroef. voor schepen. 783 . 
Id. tractor- en automobiel-. 836. 
Iel . voor spoor-, tram- e. d. wagenwielen. 831. 
Id. voor voe,·tuigen, n.a.g. 842 . 

Astrofotografietoestellen, e.d . 875. I. 
A tap. 293. 
Athletiekbenoodi gdheden. 924 . I. 
Auclifones. 792. 
Autobussen. 834. III. 
Autographen. 758 . 
Automaten, electri sche; max imaal -, m ini

maal-, nulspannings- en terugstroom- voor 
e lectr ische leidingen. 817. 
Id. schakel -, n.a .g. 819. 

Automaten, schakel- voor reclame- en tooneel 
verl ichting. 820. 
Iel. personenweeg-. 724. II. 
Iel . reclame- (mechanisch bewogen reclame

artikelen) . 770 . 
Iel. verkoop-, n.a.g. en telefoonbetaal- e. d. 

771. 
Iel . wa rmwate r-. 775. 

Automobielen, autobussen. 834. II. 
Id. banden. 235. I. 
Id. carosserieën, bakken, bovenstellen, kap-

pen e.d. 835. 
Iel. onclerdeelen, n.a.g. 836. 
Id. personen-, n.a.g. 834. I. 
lel. toebehooren en uitrustingsstukken. 837. 
Id. zieken- , vracht-, bestel-, verhuiswagen-, 

tank-, sproe i-, veeg-, montage-, e.d. 
834. II. 

Autopaarden e. d., niet langs rail s voortbe-
wogen. 833. 

Azij n en azij nessence. 119. 
Azij n, toi let-. 187. 
B abbitsmetaal. A .B. 69 . 
B acteriëncultures . 167. II . a. 
Badcostuums, gebreide o f gehaa kte. 395. 
B adkuipen, ceram ische e.d. 469. 

Iel. gummi-. 236. 
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Id. ijzeren e. d. 591. 
Id. plaatzink-. 659. 

Badla kens en -garnituren . 402. 
Badmutsen en -kappen. 425. 
Bagagedragers, -rekken e.d., voor automobie

len. 837. 
Iel . voor rijw ielen. 840. II. 

B aggermolens , drij vende. 846 . III. 
Baggerwerktu igen. 723 . 
Bakel iet, blokken en platen, ruwe. 165. 

Iel . n.a.g. en bakelietwaren, n.a.g. 908 . 
Baken- of routel ichten. 513 . 
Bakens, landmeter- e.d. 870. 
Bakjes, bonbon-, glazen-, fl esschen- e.d., van 

aarclewe ,-k, porsel ein e. d. 476. 
Iel. van g las. 501. 
Id. van hoorn, cellulo id e.d. 911. 

Bakken, bezink- , g ist-, bl eek-, meng-, verf- e. d . 
ijzeren, niet van mechanische inrichting 
voorz ien. 578. 
Id. voor accumulatoren, n.a.g. 825. 
Iel. voor tractors en automobielen. 835. 

B a kol iën en -vetten, plantaardige. 69. 
Bakpoeder. 109. 
Balansen, anal"ystische. 851. 
Balata, blokken, ve llen e.d. 225. 
Balein, bewerkt en ba leinwaren, n.a.g. 907. 
Baleinen, kl eecle r- en corset-. 933. I. 
Balenpersen. 752. 
Balkijzer. B.B. 525. 
Ball en, biljart-, n.a.g. 921. III. 

Iel. biljart- en kegel- , gehard cao,,tchouc. 
238. 

Id. kegel- van hout. 274. 
Iel . maas- van gewone materialen. 928. 
Id. voor openluchtspellen. 924. IV. 

Ballons, feest- en scherts- . 922 . 
Id. glazen, voor lampen. 488. 
Id. gummi- voor spuiten e. d . 236. 
Id. lucht-. 843. 

Balmasquéartikelen. 922. 
Balsems, natuurl ij ke. 59. 
Balspelbenoocligclheclen. 924. IV. 
Balusters , ceramische. 472. 

Iel. glazen voor lampen . 511. I. 
Id. natuur- of kunststeen-. 458. 
Id . onedel metaal. 682. 

Bamboe en bamboestaken. 62. 
Banclaluminium. 630 . 
Band, caoutchouc-. 230. 

Id. kaarden-. 377. 
Id. katoenen imitatiebast. 356. IV. 
Id. katoenen, n.a.g. 356 . III. 
Iel . katoenen schoenstroppen-. 356. IV. 
Id. 1 innen of van n.a.g. vezel stoffen, n.a.g. 

360. IV. 
Id . lood-. 645 . 
Id. rem-, n.a.g. 384. 
Id. rem- van asbest. 455. II. 
Iel . singel en draag-. 365. II. 
Id. transport- van ijzerdraad. 555 . 
Id. woll en. 352. III. 
Id. zij den en hmstzijden. 346. II. 

Bande! ie ren, lederen. 217. 
Id. voo1· sabels, degens e.d. 899. 

Banden, b,·euk-. 850. 
Id. caouchouc- voor wielen van vervoermid-

delen v.a.s. 235. 
Id. losse a l burn- e.d. van papier. 323 . 
Id . losse boek- van leder. 218. 
Id. losse voor schrijfboeken van papier. 316. 

Banderolles. 336. 

Bandijzer. 525 . 
Bandkoper, omwoeld voo,· industrieele doel

e inden. 707. 
Id. n.a.g. 598. 

Bandnikkel. 621. 
Bankbil jetten. 336. 
Bank- en h andklemschroeven, ijzeren. 565. 

I. b. 
Banketbakkerswerk. 96. 
B a rboteurs. 776. 
Baretten, niet gebreid o[ gehaakt. 425. 
B arnsteen , bewerkt en -waren, n.a.g. 905 . 

Id. imitaties. A .B. 82. 
Id. ruwe. 130. 

Barometers en barografen. 860. 
Bascul es , decimaal-, toonbank-, tafel-, veer

e.d . 724. IV. 
Basreliëfs e.d. {oorsprnnkelij ke kunstwerken). 

939. 
Bassementen ,·an onedel metaal. 682. 
Batterijen, accumulatoren- , n.a.g. 787. Il . 

Id. electrische. 787. 
Batterijen, radio-. 792. II. 
Beddegoed, geconfectionneerd. 401. 
Bedmatrassen en -kussens. 404. 
Bedr ijfshulpmiddelen, industrieele met ver-

warmend of koelend oppervlak. 712 . 
Beelden en beeldwerk, van aardewerk of por

selein. 475. 
Id. van glas. 503. 
Id. van hoorn, been, balein, cellu loid e.d. 

910. 
Id. van hout. 279 . 
Id. van onedel metaal. 677. 
Id. van steen, gips, cement e .d . 458. 
Id . van was e. d. 194. I . 

Beelden, stand-, borst- e.d. oorspronkel ij ke 
kunstwerken. 939. 

Beeldhouw- en -snijwerk, van hoorn, been, ba
le in, celluloid e. d. 910. 
Id. van hout. 279. 
Id. van kurk. 290 . 

Been, bewerkt en waren daa evan, n.a.g. 907. 
Beenderkool. 24. 
Beendermeel. 209. 
Beenkappen, lederen. 215. 
Beestenvoeder, gebakken. 95 . 
Behangselpapier en -randen. 310. 
Behendigheidsspell en. 921. II. 
B eitelhouders, ijzeren. 565. I. c. 
Beitels, ijzeren. 565. I. 

Id. pneumatische en e lectrische. 726. 
Bei tsen, hout- . 181. 
Bekers, drink- van hoorn, celluloid, e .d. 911. 

Id. drink- van papier. 322. 
Id. voor galvanische elementen. 824. 
Id. werp- . 921. III. 

Bekkens, ondersteek-, spuw-, etter-, e.d. ijze
ren. 592. 

Bekleedingsstoffen, katoenen, geribde, aan 
weerszijden bedrukte of gefigureerde. 356. 
I. e . 
Id. linnen of van n.a.g. vezelstoffen. 360. I . 
Id . waterdichte. 373. 

Bekleedingsstoffen , wollen. 352 . II. a. 
Id. zijden en kunstzijden. 346. I. 

Bellen, electr ische, n.a .g. 794. 
Id. r ijwiel- . 840. II . 
Id . signaal- , n.a.g. 705. 
Id. tuig- e.d. 705. I. 
Id. voertuig-, n. a .g. 842. I. 

B endie's. 841. I. a . 
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Benzine. 139. 
Benzoë. 59. II. 
Benzo-e lectrische complexen voor spoor- of 

tramtractie. 800. 
Berlijnsch zilver. A.B. 64. 
Beschermers, rok-, knie- e .d. voo1· r ijwielen. 

840. II. 
Beschuit, gewone bakkerswaar. 94. 
Beslagkuipen, houten. 266. 
Beslag voor rij tuigen, meubelen, doodkisten 

e .d. van onedel metaal . 683. 
Besproeiingstoestellen, n.a.g. 766. 

Id. voor siertuinen, parken e.d. 774 . 
Bessensap. 99. 
B estekken, chirurgische. 2. B.B. 847. 
Bestralingstoestellen, electrische, n.a.g. 808. 
Bestratingsblokken en -platen van caoutchouc. 

229. 
Id. van hout. 248 . 

B estuivingstoestellen voor p lanten- e .d . onder
houd , n.a.g. 766. 
Betonfabrikaten, n.a.g. 454. 
Betonrnengmachines en betonkanonnen. 750. 
Beugelfl eschsluitingen met aarden of porse-

leinen stop. 470. 
Beugels, aanboor-. 779. I. 

Id. been- . 850. 
ld. boks-. 899. 
Id. ketting-, ijzeren . 3. B .B. 562. 
I d. klem- en klim- voor electrische gelei-

dingsmasten, ijzeren. 547. 
Id. ophang- voor electrische lampen. 822. 
Id . voor damestaschjes . 933 II. 
Beurzen, gebreide of gehaakte. 395. 
Id . lederen. 218. 
Id. van edel metaal. 521. 
Id . van onedel metaal (mal iewerk) . 926. 

III. 
Beverge il in natuurlijken staat. 22. 
Bevochtigingsapparaten en -toestell en, voor 

bedrijfsdoeleinden, n.a.g. 748. 
Id. voor kleefstrooken voor verpakkings
doeleinden. 760. 

Bevestigingsartikelen voor ijzeren dakbedek
king. B.B. 534 en 553. 

Bevestigingsmateriaa l , ij zeren, voor spoorwe
gen. 531. 

Bevestigingsmiddelen, aluminium, n.a.g. 633. 
Id. ijzeren moer-, schroef-, split-, ki ink-

e.d. bouten en nagels, n.a .g. 553. 
Id. ij zeren, n.a.g. 554. 
Id. ijzeren spij kers, drna dnage ls 11 .a.g. 552. 
ld . koperen , n.a .g. 607. 

Bevestigingsmiddelen, voor ve iligheidsbuizen 
voor electr. leidingen. 816. 
Id . zinken, n.a.g. 657 . 

Bezems. 913. 
Bier. 113. 
Bierpu ll en, -kruiken en -kannen van onedel 
metaal. 675. 
Bierzuilen. 773. 
Biezen, katoenen. 356. V. 

Id. I innen of van n.a.g. vezelstoffen. 360. V. 
Iel. plantaardig vlechtmater iaal. 62. 
Id. wollen. 352. IV. 
I d . zijden en kunstzij den. 346. III. 

B ihoon. 92. 
B ij en korven van plantaardige vlechtmater ia

len. 295. 
Bijouterieën, paarlen en edelgesteenten m'et 

ede le metalen. 520. 
Bi ljartbanden en -ballen van gehard caout

chouc. 238. 

Biljarten en bi l jarttafels. 274. 
Biljartkrijt. 453. 
Biljartlaken. 352. II . a. 
Biljartleiplaten. 446. 
Biljarttoebehooren, n.a.g. 921. III. 
Biljetten, gel ukwensch-, verlovings-, menu-

e.d. 339. 
Bind- en vu lmateria len, bitumineuze. 135. 
B indtouw en -garen van plantaardige vezel

stoffen of papier. 363. 
Binne nwerken, van hor]oges. 888. 

Id. van klokken, n.a.g. 893. 
I d . van muziekinstrumenten. 898. II. 

Biscuits. 96. 
Bismuth. 668. 
Bitters en bittei·elixers. 117. 159. 
Blaasmachines, mechan isch gedreven. 718. 
BI adal uminium, n.a.g. 631. 

I d. voor theekisten. B.B. 631. 
B ladgoud, echt. 516. III. 

Id. valsch. 709. 
B I ad lood. 643. 
Bladnikkel. 622. 
Bladtin. 663. 
Bladwijzers, van hoorn, been, bale in, cellu

loid e .d. 910 . 
Id. van leder. 218. 

Bladzilver, echt. 516. III. 
Id. valsch . 709. 

B I anketsel. 187. 
Blauwselpapier. 315. 
Bleekaarde. 131. 
Blik, afval en knipsels . 523. 

I d. trnnsformatornn-. 707. 
I d. werken, n.a.g. 596. 

Bl ikke n voor verpakkingsdoe leinden. 551. 
B l iksemafleiders. 817. 
Bliksempoeder. 205. II. 
Bloemen e .d. , versch of gedroogd als groen

ten te nuttigen. 30. 
Id . versch of gedroogd, n .a .g. of geïmpreg

neerd. 29. 
Bloemen, kunst-, van aardewe1·k, porselein 

e.d. 474 . 
Id. van glas. 503. 
Id. van menschenhaar, a l of niet echt. 434 . 
Id. van papier. 324. 
Id. van vezelstoffen en imitaties daarvan. 

432. 
Id . van was, ceres ine, zeep e .d. 194. I. 

Bloem- en sierplanten, levende. 26. 
Bloembladernn, kunst- e.d . onclercleelen voor 

kunstbloemen. 433 . 
B loemhouders, -vazen, -bakken, -potten e.d., 

van aardewerk, porselein e.d. 473. 
Id. van glas. 503. 
Iel. van hoorn , been, balein, cellulo id e.d. 

910. 
Id. van onedel metaal. 676. 
Id. van steen, g ips, cement e. d. 458. 

Bloem , van granen , n.a.g. 42 . 
Id. van granen of peul vruchten, bereid. 91. 
Id. van vruchten, n.a.g., mout of olieza

den. 45. 
Blokkeerapparaten en -toestellen, electl'ische, 

voor spoor- en tramwegen . 797 . 
Blokken, kussen-, kogel- en roll en- . voor cll'Ïj f-

werk. 784. 
Boa's. 431. 
Boekbinders] innen. 368. 
Boekdrukpersen. 756. 
Boeken, kantoor-, schrijf- en teeken-. 316. 
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Id. pl'enten-, kl eur-, toover. e. d. boeken. 
334 . II. 

Id. reclame-. 3. a. B .B. 334. 
Boekensteuners, gewone, van onedel metaal. 

699 . 
Boekhoudmachines en onderdeelen. 761. 
Boekjes, bal-. 922. 
Boenders, keuken- e.d. 915. 
Boen- en wrijftoestellen , geen machinale. 915. 

Id. machinale. 753. 
Boeien. anker- en toebehoo,·en. 581. 

Id. water- , n.a.g. 846. 
Boetseerwas. 192. 
Bogen , kap- of tent.- van voe rtuigen n.a.g., 

houten , ruw bewerkte. 253. 
Id. n.a .g. 842. 

Bogen vool' schietsport. 924. IL 
Bokken en geiten, levende. 2. 
Bokken, drijvende. 846. III. 

Id. montage-, ijzeren. 575. 
Boksbenoodigdheden. 924. I . 
Bolders, ijzeren. 545. 
Boll en, knollen e.d., bloem- en ierplanten-. 27. 

Id. groenten. 30. 
Bornbonnes, ijzeren, voor gecomprimeerde gas

sen e.d. 560. 
Bommen , werp-, diepte- e. d. 903. 
Bonbons, chocolade-. 90. 

Id. eucalyptus-, coryfin- e.d. 87. 
Id. suikel'-, ijs- e. d . 86. 

Bontstaarten, ech te en imitatie . 224. 
Bont van veeren. 429. 
Booglampen, electrische. 790. 
Boomen, di ssel-, van voertuigen, n. a.g., hou

ten, ruw bewerkte. 253. 
Id. n.a.g. 842. 

Boorden en manchetten, linnen e. d., losse. 399. 
Id. te,· vers iering of afwerking van klee

deren. 400. 
Boorhouders, ijzeren. 565. I. c. 
Boorm achi nes, n.a .g. 726. 

Id . voor tandartsen. 2. B.B. 847. 
Boo"t. 519. II. 
Borden, hak- en snij-, houten. 269. 

Id. jubil eum- e.d., ceramische. 474. 
Id. meter- en verdeel. vool' electriscbe le i-

dingen. 816. 
Id. n.a.g., ijzeren. 695. 
Id . n.a.g., van onedel metaal. 674. 
Id. 1·eclame-, naam- e.d., ijzeren . 585. 
Id . rnclame-, naam- e.d. , koperen. 615. 
Id. reclame-, naam- e.d., nikkelen. 625. 
I d. schaak-, dam-, werp- , draai- e.d. speel -. 

921. III. 
ld. schakel- voor electr ische le idingen. 819. 
Id. school-, houten. 267. 
Id. chool-, papieren. 329. 
Id . teeken-. 268. 

Borden, toetsen- en kl ank- va n muziekinstru
menten. 898. II. 
Id. waarschuwings- e.d ., ijzernn. 585. 

Borden, wand-, ceram ische. 475. 
Id. wand-, onedel meta len. 677. 

Bordessen, ijzeren fabr ieks-. 549. 
Id. voo,· machines. A.B. XVI. 

Bordpapie1·, grof, n.a.g. 302. 
Borduul'benoodigdheden, n.a.g., van gewone 

mater ialen. 928. 
Borduurmachines. 755. II . 
Borduurramen voor niet-professioneelen ar

beid. 929. 
Bol'duul'sel, katoenen. 356. V . 

Id. linnen of van n.a.g. veze lstoffen . 360. V. 
Id. wollen. 352. IV. 
Id. zijden en kunstz ijden . 346. III. 

Borduurwerk. 15. A .B . XI. 
Id. katoenen, n.a.g. 356. XIII. 
Id. linnen of van n .a.g. vezelstoffen, n.a.g. 

360. VIII. 
Id . op papier of bordpapier. 322. 
Id. wollen , n.a.g. 352. VII. 
Id. zijden en kunstzijden, n.a.g. 346. VI. 

Boren, hand-, borst- e.d. ijzeren. 565. I . b. 
Id. pneumatische en electrische. 726. 

Borstelmakerswerk, n.a.g. 915. 
Borstels. A.B. 83. 

Id . gereedschaps- (roest-, boom- e. d.) van 
ijzerdraad. 561. 

Id . industrieele bedrijfs-. 916. 
Id. tafel- , kruimel-, bridge- e.d. B.B. 915. 
Id. kleeder-. hoed-, baar-. tanden-, nagel -

e. d. 914. 
Id . vloer-, meube l-, closet-, schoen-, paar

den- , schrijfmachine- en andere n.a.g. 
915. 

Id. voor patroonhulsreiniging. 924. II. 
Id . wenkbrauwen-, oogharen- e.d. toiletar-

tikelen . 917. 
Borstelvezels, plantaa"dige. 62. 
Borstrokken , gebre ide of gehaakte. 394. 
Boter. 13. 
Boterka rn. en kneedmach ines. 731. 
Boug ies, voor d r inkwaterfilters. 470. 

Id . voor explosiemotoren. 789. I. a . 
Id. voor medische doeleinden e. d. 2. B .B. 

847. 
Bouillon en bouil lonblokjes, e .d. 77. 
Bo uil Ion, van edel metaal. 517. 

Id. van onedel metaal (cantille). 933. II . 
Boussoles. 867. 
Bouten, aluminium . 633 . 

Id. ijzeren moer-, schroef- , spl it-, klink-
e. d. bevestigingsbouten, n.a.g. 553. 

Id. koperen. 607. 
Id . Jams- en runder- , versche. 8. 
Id. schakelbordaansluit-. 815. 
Id. velg- voor tractors en automobielen. 836. 
Id. zinken. 657. 

Bouwsieraden, van aardewerk, porselein e.d. 
472. 
Id. van natuur- of kunststeen. 458. 
Id . van onedel metaal. 682. 

Bouwspoormaterieel, rollend . B .B. 831. 
Bovenkleeding, gebreide of gehaald;e. 395. 

Id. n.a.g. 396. 
Bovenstellen, va11 rijwielzijspan- e.d. -wagens. 

838. III. 
Id. van tractors en a utomobielen. 835. 
Id. van voertuigen , n.a.g. 842. 
Id. van voertuigen voor spoor- en tram

wegen. 831. 
Bovenstukken, ledel'en voor schoenen . 214. 
Brailleschrift in boek-, brochure- of tijdschrift. 

vorm. 334. 
Brancards, rijdende, n.a.g. 841. I. b. 
Brnndbluschapparaten en vuil ingen daarvoor. 

765. 
Brandbl uschgerei, n.a.g. 765. 
Brandcijfers, -letters en -stempels. 702. 
Brand- en geldkisten en -kasten, ijzeren. 589. 
Branders, Bunsensche. 692. 
Brandewijn. 117. 159. 
Brandspuiten, n.a.g. 765. 

Id. automobiel- en andere rijdende. 1. A.B. 
75. 
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Id. drijvende. 846. lil. 
Brandslangen. 385. I. a. 
Brandslangstoelen . en -trommels. 765. 
Brandstoffen, brandhout. 246. 

Id. houtskool. 249. 
Id. minerale oliën. 137 en 141. 
Id. minerale, vaste. 133/4. 

Brandweer, -alarmeerdoozen en -telegrafen , 
electrische. 796. 
Id. -helmen. 425 . I. 
Id. materieel, n.a.g. 765. 
Id. -requ isieteri van touw. 365. I . 

Brandzeilen. 389. 
Breekijzers. 565. I. b. 
Brnibenoodigdheden, n.a.g. van gewone mate
rialen. 928. 
Breimaqhinenaalden. 567. II. 
Breimachines en -apparaten. 755. I. 
Breipennen of -naalden, ijzeren . 567. I. 

Id. van gewone materialen, n. a .g. 928. 
Bretels. 398. 
Breukbanden. 850. 
Bridgeboekjes of -bloes. 323. 
Briefkaarten, prent-, n .a.g. 339. 

Id. prent- voor gramofoonmuziek e.d. 898. I. 
Id. formulieren . 341. 
Id. met zegel. 336. 

Briefpapier en enveloppen, luxe-. B.B. 319. 
Briefopeners, van hoorn, been, balein, cellu

loid e .d. 910. 
Id. van onedel metaal. 672. XI. 

Brievenordeners en -mappen , papieren. 316. 
Brievenwegers. 724. lil. 
Brillekasten voor oogenonderzoek. 848. 
Brillen, lees-, slaap-, stof-, zonne- e.d . 879. 
Brittania metaal. A.B. 69. 
Bristolcarton. 315. 
Broches, met edelsteenen of paarlen. 520. 

Id. n.a.g. 926. I. 
Id. van edele metalen, n.a .g . 521. 

Brnedeieren. 6. 
Broedmachines. 730. 
Broekpersen, '. hangers , -spanners, -strekkers 

e .d. 930. 
Brnns. A.B. 64 . 
Brood, gewone bakkerswaar. 94. 

Id. honden- en katten-. 95. 
B ruggen, laad- en los-. 723 . 

Id. reparatie-, ijzeren. 575. 
Id. v_erkeers-, ijzeren. 542. 
Id. weeg-. 724. IV. 

Bruidsuikers. 86. 
Bruinkolenteerolie. 137. 
Buffels, levende. 2. 
Buffet'S, deur- e.d. van gummi. 242 .. 

Id. van spoor- en tramwegvoertu1gen. 831. 
Buikflesschen ( demijohns), glazen. 491. 
Buikgordels, caoutchouc-. 243. 

Id. lederen. 218. 
Id. van n.a.g. materialen. 926. I. 
Id. van textielwaren. 399. 

Builgaas. 378. 
Buisjes, drink- of zuig-, glazen . 501. I. 

Id. papieren. 322. 
Id. rieten. 298. 

Buisjes, reageer-. 494 . 
Id. van weefsels of caoutchouc voor de 

vervaardiging van bloemstengels. 433. 
Buizen, aarden en hulpstukken. 463. 

Id. aluminium. 632. 
Id. asbest-cement-. 457. 
Id. caoutchouc- , n.a.g. 233. 

Id. caoutchouc- , gehard. 228. 
Id. cement- of beton- e.d. 454. I. 
Id. glazen. 480. 
Id. gloe i- voor electrische verhitting. 828. 
Id. houten waterleidingbuizen. 260. 
Id. ijzeren, n.a .g. 538. 
Id. ijzeren vooi· rijwielen, vliegtuigen- e.d. 

constructie. 540 . 
Id. isolatie-, kiezelgoer-, slakken- e.d. 451. 
Id. isolatie-, papieren. 331. 
Id. koperen, n.a.g. 602 . 
Id. kurk-. 285. 

· Id. looden en buisvormige verb indingsstuk-
ken. 647. 

Id. metaal- , bu igzame. 704. 
Id. metaal-, ede lmetalen. 516. III. 
Id. metaal-, onedelmetalen met edele me-

talen overtrokken. 708. 
Id. Néon-, Geisslersche-, R öntgen- e.d. 790. 
Id . nikkelen, n.a.g . 623. 
Id. tinnen. 664. 
Id. van plastische materialen, n.a.g. 908. 
Id. voor electrische leidingen. 816 . 
Id. zinken en verbindingsstukken. 656. 

Bultzakken. 404 . 
Bumpers voor automobielen. 837. 
Bunkeraars, drijvende. 846. III . 
Buretten, glazen. 494. 
Bus- en blikopeners. 672. II. 
Buskruit. 202. 
Bussen, thee-, suiker- e.d. huishoudbussen , 

ijzeren. 595 , 
Id. wiel- , ijzeren van last- en vrachtwagens. 

579. 
Id. wiel - van voertuigen, n.a.g. 842. 

Bustehouders. 398. 
Cacao, boonen, schalen, schillen. 88. 

Id. e ikel -. 91. 
Id. -massa en -boter. 89. 
Id. poeder bereid. 90. 

Cachepots, van onedel metaal. 676. 
Id . van papier. 324. 

Cachetten voor persoonlijk gebru ik, van on 
edel metaal. 677. 

Cadmium. 668. 
Calciumcarbid. 148. 
Calqueerlinnen. 369. 
Cano's . 846. Il. 
Canti lle, van edel metaal (bouillon). 517 . 

Id. van onedel m etaal. 933. Il. 
Caoutchouc, artikelen, n.a.g. 244 . 

Id. bereide, onbewerkte. 227. 
Id. blokken, vellen e .d. mw en gezu iverd. 

225. 
Id. deeg in platen, staafjes e.d. voor tand

artsen. 231. 
Id. draden en band. 230. 

Id . gehard, onbewerkt. 228. 
Id. natuurlijke, kunstmatige en surmgaten. 

A.B. 39. 
Id. olie. 157. 
Id. oplossingen (solutions e.d.). 226. 
Id. ter bekleeding. 242. 

Capsuleermachines, -apparaten, -toestellen. 
752. 

Capsules, verpakkings-, flesschen- e.d. , van 
alum inium. 637. 

Capsules, van lood. 649. 
Id. van tin. 665 . 

Capsules, viscose-. 908. III. 
Caramel. 80. 
Caramelboter. 85. 
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Carbid, calcium. 148. 
Carbolineum. 142. 
Carbolzuu r'. 142. 
Carbonpapier. 315. 
Carborundumsteenen, sti ften, -schijven en -vij -

len. 443. 
Carnalliet. 209. 
Carnavalsartikelen. 922. 
Caroussels, im·ichtingen tot vermaak en toe

behooren. 925. 
Carosserieën, voor motorrijwielen . 838. III. 

Id. voor tractors en automobielen. 835. 
Carton, schilder-, Bristol-, ivoor- , briefkaa1·-

ten-, visitekaarten- e.d. 315 . 
Casco's. 4. B.B. 846. 
Caseïne. los (gestort). 164. 
Casserollen, a luminium. 638. 

Id. glazen. 502. 
Id . ijzeren. 594. 

Cassetten, geld-, ijzeren. 589. 
Id. Röntgendoorl ichtings- e.d. 848. 
Id. ter opberging van artikelen van per

soonlijk gebrnik, schrijf- of naaigerei , 
houten. 279. 

Id. voor fabrieksprocessen van minerale ma
terialen. 465. 

Id. voor fotografi etoestellen. 876. 1. 
Castagnetten . 897. 
Catapulten . 924. II. 
Catgut. 367 . 
Caviaar en -surrogaten. 78. 
Ceintures, van caoutchouc. 243. 

Id. van leder. 218. 
Id. van n.a.g. materialen. 926. I. 
Id. van textielwaren. 399. 

Celeri au jus. 101. 
Cellen, foto-electrische, seleen-, K arolus-, Phi

lips- e.d . 823. 
Id. ijs-, ijzel'en voor ijsmachines. 578. 

Cell iet en cel lon en n.a .g. -waren. 908. 
Cellophaan, in blokken, platen e.d. ruw. 165. 

Id. n.a.g. en n.a.g. waren daarvan. 908. 
Id. -papier. 908. Il. 

Celluloid: in blokken, platen e.d. ruw. 165. 
Id. n.a.g. en n.a.g. waren daarvan. 908. 

Celotex e .d. 304. 
Celstofwatten. 361. 
Cement, asfalt-, hout-, hars-, e .d. 135. 

Id. fabrikaten n.a.g. 454 . 
Cement, Portland-, pouzzolaan-, e. d. 128. 
Centrifugegaas, koperen. 605. I. 
Centrifugep l aten, koperen. 604. 
Centrifuges, koffie- en rubber. 728. 

Id . laboratorium- e.d. 777. 
Id. mechanische machine-oliezuiverings-. 

749. 
Id. mechanische, n.a.g . 725. 

Cerealine. 93 . 
Ceresine. 136. 
Chars-à-bancs, automobiel-. 834. 1. 
Chassisbal ken, automobiel-, ijze ren. 532. 
Chass is, motorrijwiel-. 838. III. 

Id. tractor- en automobiel-. 836. 
Chemische voortbrengselen, conserveerings-, 

desi nfectie- , reinigings-, ontkleurings- en 
insecten- roest- vocht- kete lsteenwerende 
prepara~n e. d. 169. ' 

Chemische voortbrengse len, fotografi e- e.d . be
noodigdheden. 171. 
Id. geneeskrachtige, n.a .g . 166. 
Id. n.a .g. 170. 
Id. voedings- en versterkende middelen, be

reide. 168. 

Chenille, katoenen. 356. V. 
Id. 1 innen of van n.a.g. vezelstoffen. 360 . V. 
Id. -weefsels. 9. A.B. XI. 
Id. woll en. 352 . I V . 
Id. zijden en kunstzijden. 346. III. 

Chenopodiumolie. 184. I. 
hèque-protectors. 760. 

Chilisa l pete r. 209. 
C'hinine. 166. 
Ch loor. 147. 
Chloorcalcium, ruw. 150. 
Chloornatr ium (zout). 149. 
Chloralhydraat. 161. 
Chloroform. 161. 
Chocoladetabletten- , bonbons, -figuren , -wer

ke n, -strooi sel , e. d. 90. 
Christoffle-zi lver. A .B. 64. 
Chronomete rs, voor navigatie- en wetenschap-

pelijke doeleinden . 891. 
Ch room. 668. 
Chutney. 101. 
Cichol'Bi. 104. 
Cijfers, brand- en si ag-. 702. 

Id. caoutchouc-. 239. 
Id. druk- voor drukkersbedrijven, houten. 

263. 
Id . drnk- voor drukkersbedrijven, metalen. 

700. 
Id. metalen , n.a.g. 703. 

Cinematografi e-toestell en, opname-. 875. II/III. 
Id. projectie-. 877. II. 

Circusrequisieten. 925. 
Citers. 897. 
Citybags, lederen. 217. 

Td. van textiel vezels . 409. 
Civet in natuurlijken staat. 22 . 
Cl aytonneer-toestel Jen, e.d. 768. 
Cl iché's. 700. 
Cl ips, papier-. 699. 

Id. vu lpenhouder- e. d. 926. III. 
Cloisonnéwaren van onedel metaal. 677. 
Closets en closetpotten e. d. , ceram ische. 469 . 

Id . ijzeren. 591. · 
Closetonderdeelen , kopel'en. 614. 

Iel. ni kkelen. 625 . 
Closetpapier. 315 . 
Closetpapierhouders. 680. 
Cobalt. 668. 
Cocaïne. 166. 
Cocktailshakers van onedel metaal. 675. 
Coco noten. 35 . I. 
Cocosvezels. 357. 
Cognac. 117. 159. 
Cokes. 133. 
Col! iers, met edelsteenen or paa rl en. 520. 

Id . n.a.g. 926 . I. 
Id. van edele meta len, n.a.g. 521. 

Colophonium, n.a .g. 59. I. 
Id. vioolhars in tabletten e. d . 898. II. 

Compositie. A .B. 67. 
Compressors, lucht- en gas- , 11.a.g., mechanisch 

gedreven. 718. 
Id. lucht- , n.a.g. voo1· het oppompen van 

voertuigbanclen. 720. 
Id. lucht- voor gereedschapsspu iten . 767. 

Condensatoren, radio-. 792. U . 
Condensators , stoom- e.d. voor de industrie. 

712. 
Confectiegoederen, n.a.g. A.B. 52. 
Confetti . 922. 
Conse1-veer ingspreparnten, chemische. 169. 

Id . met was e.d. samenge telde. 195. 
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Consistentvet. 143. 
C'onsoles, aarden en porseleinen . 472 . 

Id. ijzeren, voor electr ische gele idingsmas
ten . 547. 

Id. natuur- of kunststeenen e.d. 458. 
Id . steun- , wand-, pilaar-, e.d. voor drijf

werk. 784. 
Id . voor gordijnen e.d. van onedel metaal. 

681. 
ld . voor kl okken. B.B. 890. 
Iel. voor vaste waschtafels van onedel me

taa l. 680. 
Constructiewerk, ijzeren, n. a.g. 549. 

Id. voor gebouwen, gashouders e.d . 543. 
Id. voor mechanische transportinrichtingen. 

543. 
Id. voor verkeersbrnggen e.d. 542. 

Contactapparaten, electr ische voo, reclame- en 
toonee l verlichting. 820 . 

Contacten, electrische, n.a.g. 819. 
Id. rol- en beugel- voor e lectr ische spoor

en tramwegvoertu igen. 800. 
Contact- en verlengsnoeren, electrische. 819. II. 
Contröleapparaten, electrische n.a. g. voor sche

pen. 798. 
Conveyers. 723. 
Cop ieerapparaten en -ramen voor de fotogra-

fie. 876. II. 
Copieerpapier. 315. 
Copieerpersen . 758. 
Coprn . 49. I. 
C'oprnsnijmachines, -persen e.d. 732. 
Correspondentiekaarten en -b iljetten. 319. 
Correspondenties e.d. 336. 
Corsetten en corselets. 398 . 
Cosmet iek. 187. 
Coupes voor klokken. B.B. 890. 
Couponbladen, n.a.g. 314. 
Couponboekjes . 341. 
Coupons en couponbladen, ge lclswa,ll·clige. 336. 
Couranten-drukpapier. 308. 
Crêmes, huid- en massage-. 187. 

Id. leder- . 195. 
Id. zeep- . 188. I. 

Creoline. 142. 
C1·eosootol ie. 142. 
Crêpepapie r. 312. 
Cricketbenoodigdheden. 924 . IV. 
Crin végétal (plantenhaar). 64. 
Cupels. 465 . 
Cylincle rs, ijzeren, voor gecomprimeerde gas-

sen e .d. 550. 
Uaclels, versche. 34. II . 
Dagbladen, e.d. periodieken. 335. 
Dakbedekking, ijzeren. 534. 
Dakbedekkingsvilt e.d. stoffen. 376. 
Dakbevestigingsartikelen, ijzeren. B.B. 534 . 
Dakgoten en -pijpen, ijzeren. 534 . 
Dakijzer en -haken. 534. I. 
Daklatten en -lichten, ij zeren. 534. Il. 
Dakpannen, aarden. 460. 

lel. cement- e.d. 454 . II. 
Iel. g lazen . 484. 
Id. ijzeren. 534. Il. 

Dakpapier e. d. 303. 
Dak versier ingen van onedel metaal. 682. 
Damaststoffen, katoenen. 356. I. cl. 
Vamwanclpl anken, ijzeren. 527. 
Da rmen , geprepareerde, en -werken, n. a .g. 

222. 
Darmen opengesneden, als leder te bezigen. 

212. ' 

Dassen. 399. 
Dassenpersen, -hange rs, -spanners e.d. 930. 
Datumstempelmachines voor spoor- en tram-

kaartjes . 759. 
Datumstempels, n.a.g. kantoor- e.d. 701. 
D av its . 723 . 
Degens, n.a.g. 899. 

Id . scherm-. 924. I. 
Id. staats ie-. A.B. 80 . 

Degenstokken. 427. 
Dekbedden. 403. 
Dekens, bed- en paarde-. 403. 

Id. druk- van caoutchouc. 234. 
Dekkleeden en -netten voo1· paarden e.d. 409. 
Deksels voor ga lva nische elementen. 824. 
Demijohns, glazen. 491. 
Dennennaaldenolie. 184. I. 
Dentaphonen. 850. 
Desinfectieapparaten, glazen (schalen, doozen 

e.d.) . 497. 
Desinfectiepreparaten, chemische. 169. 
Desintegratoren (si agmol ens) . 725. 
Detonatoren. 203. 
Deuren, gebouwen- , houten. 271. 

Id. ijzeren. 544. 
Deuren, ijzeren, klui s- . 589. 

Id . sluis- e.d. 545 . 
Id. vuur- en asch-. 578. 
Dextrose. 80. 

Diagnoseapparaten, medische. 848. 
Di amanten, bijouterieën. 520. 

Id. niet gevat. 519. I. 
Diamantpoeder (boort). 519. Il. 
Diapositieven, glas. 514. 
Dictaphonen e.d. ka ntoormachines. 793 . 
Diengere i van gekleurd of versierd aarde-

werk of porse lein. 476 . 
Id . van glas. 501. 
Id. van hoorn, ce lluloid e .d. 911. 
Id . van J apansch lakwerk. 278 . 
Id. van onedel metaal in étui , cassette e.d. 

675. 
Dienstregel ingen, eenbladi ge. 341. 
Dieren, geslachte . 8. 

Iel. konijnen, wild , gevogelte , dood. 9. 
Dieren , n.a .g. levende. 7. 

Id. opgezet of geprepa ree rel. 940. 
Id. schaal - en week-. 11. 

Dierlij ke reukstoffen in natuorlijken staat. 22. 
Dierlijke voortbrengselen, rnwe, medicinale. 25. 

Id . n.a.g. 25. 
Diffusieapparnten. 739 . 
Dippelsol ie. 184. I. 
Dirigeerstokken . 898. II. 
Disselboomen, hou ten, ruw bewerkte. 253. 
Distil lee rnpparaten. 739. 
Distinctieven e.d. voor uniformen e.d. van ve-

zelstoffen of metaalclraaclspinsels. 400. 
Djamba l. 10. II. 
Doeken, gebreide of gehaakte. 395 . 
Doeken, hoofd-, drnag-, sleutel -, bid- e.d., ka

toenen. 356. VII. 
Id. van I innen o f n.a .g . vezelstoffen. 360. 

VII. 
Id. wollen. 352 . VI. 
Iel . zijden en kunstzijden . 346 . V. 

Doeken, hu ishoud- en tolet- , niet gezoomd, ka
toenen. 356. X. 
Id. huishoud- , toi let-, zak- e.d., geconfec

t ionneerd. 401. 
Iel. zak-, niet gezoomd, katoenen. 356 . XI. 

Doezelaars, papiei-en. 330. 



1933 29 DECEMBER (S. 772) 1018 

Dogkarren. 841. I. a. 
Dokken, drijvende. 846. III. 
Dominospellen. 921. II. 
Dommekrachten, n.a .g. 723. I. b. 

Id. voor automobieluitrusting. 837. 
Doorschrij fpenhouders en -stiften. 935. 
Doozen, bijouterie-, van hoorn, been, celluloid 

e. d. 910. 
Id. van onedel metaal. 677. 

Doozen, fiches-, speel kaa,·ten - e.d . 921. III . 
Id. glazen voor desinfectie. sterilisatie e .d. 

497. 
Id. griffe l- en teeken-, houten , n.a.g . 267 . 

Doozen, hoeden-, houten. 273. I . 
Id. van textiel vezels. 409. 

Doozen, kinderspeelgoed-. 920. 
Doozen, koek- , beschu it-, . sardine- e.d. van 

aardewerk of porselein. 476. 
Id. van g] as. 501. I. 
Id. van onedel metaal. 675 . 

Doozen, pendel -, sl inger- e.d. vooi- e lecti- ische 
lampen. 822. 

Doozen, schi l der-, houten, uiet met ved e.d . 
267 . 
Id. van verf e.d. voorzien, v.a.s. 931. III. 

Doozen, spanen. 259. 
Doozen, sponzen- , van onedele metalen e .d. 

699. 
Doozen ter opberging van a,·tikelen voor per

_soonlij k gebrnik, schrijf- of naaigerei, hou
ten . 279. 
Id. lederen. 218. 
Id. n.a.g. 926. III. 
Id. papieren. 324. 

Doozen te r opberging van to il eta,i ikelen, gla
zen. 503 . 
Id. hoornen, beenen, ce lluloid, e. d. 910. 
Id. n.a.g. 926. III. 

ü oozen, van edele metalen of met edelsteenen 
of pare ls. 521. 
Id. van Japansch lakwerk. 278. 
Id. voor fabrieksprocessen van minerale 

materialen . 466. 
Doozen voor verpakkingsdoeleinden, papieren. 

318. 
Id. ijzeren. 551. 

Dorschmachines. 728. 
Douches, bad-, koperen. 614. 
Douches, bad-, nikkelen. 625. 
Douches, haar- van onedel metaal n a.g. 680. 
D1·aad, aluminium-. 632. 

Id. caoutchouc- . 230. 
Id. dynamo- e. d . omwoeld draad. 707. 
Id. goud-, zilver- en platina-, echt. 516. III. 
Id. goud- en zilver-, valsch, n.a .g. 710. 
Id goud- en zilver-, valsch, voor kerst-

boomversiering (lametta). 923. 
Id. hout. 250. 
Id. ijzer-, n.a .g. 526. 
Id. ij zeren kaarden-. 555. 
l d. ijzeren omheinings- en stekel-. 556. 
I d . karkas- , omwoeld metalen. 706. 
Id koper- en bimetaal-. 600. 
Id. koper- gecementeerd. 710. 
Id . koper~n hol- vooi- de geleiding van 

vloe istoffen . 601. 
lel. lood-. 645. 
Id. metaal-, omsponnen, omwoeld, omvloch

ten, bekleed, overtrokken, geëmail
leerd, gelakt, gevernist enz., n.a.g. 706. 

Id . voor e lectrische geleidingen. 81/1. 
Id . metaal, onedel 6. A .B . XV. 

Id. nikkel-. 622. 
Id. tin-. 663. 
Id . zink-, n .a .g. 655. 

Draadnagels, ijzeren, n. a .g. 552 . 
Draadsnijgereedschappen, ijzeren, n.a .g. 565 

I. b. 
Draadspanners , ijzeren. 566. 
Draadtrek- en -snijmachines. 726 . 
Draa dvlechtwerk, ijzeren afgepaste bedrijfs-

hulpmidde len. 558 . 
Id. ijzeren, niet afgepast. 557. 
Id. koperen. 605. 
Id. van edele meta len vooi- laborator ium

gebru ik. 518 
Draagarmen, ijzeren , voOI' e lecti-. geleidings

masten. 547. 
Dmagr iemen, n.a.g. lederen. 217. 

Id. voor bl anke wapenen e.d. 899. 
Id . voor vuurwapenen . 901. 

Draaibanken. 726. 
Draaischijven voor spoor- en tramwegen. 832 
Draden tel Iers. 879. 
Draden van n.a.g. pl a ntaal'dige spinvezels voor 

het reinigen van machines e .d. 358 . 
Draisines, spoor- en tramweg-. 831. 

Id. water-. 846 . II. 
Drakenbloed. 59. III. 
Dranken, bereide, uit wijn. 116 

Id . bier. 113. 
Id. gedistil leercl of n.a.g. met aethyla lco-

hol samengesteld. 117. 159. 
Id. gegiste, n .a.g. 114. 
Id . n.a.g. 112. 
Id. wijn. 115. 

Drankingrediënten, n.a.g. 118. 
Id. n .a.g. met aethylalcohol. 117. 169. 

Drankzuilen. 773. 
Drenkinrichtingen, automatische. 730 . 
Drijfriemen en -snarnn, van caoutchouc. 234. 

Id. van leder. 220 . 
Iel . van textielvezels. 387. 

Drijfriemlaschmachines e.d . apparnten en toe
stellen. 784. 

Drijfriernspanners, -afwerpel'S e .d. 784. 
Drijfriemverbinders, ijzeren. 554 . 

Id . koperen . 607. 
Drijfwerken, gramophoon- e.d. 898. II. 
Drijfwerkonderdeelen en -toebehooren, n.a.g. 

784 . 
Drijvers voor I uchtvaartuigen. 845. 
Drinkgerei, van edele metalen. 521. 

Id. van gekleurd of versierd aardewerk of 
porse le in. 476. 

Id. van glas, n.a.g. 501. 
Id. van hoorn, celluloid e.d. 911. 
Id. van ijzer. 595. 
Id. van Japansch lakwerk. 278 . 
Id. van onedel metaal in etui, casse tte e.d. 

675. 
Drinkglazen. 500. 
Drinkwaterkoelers met koudevoortbrengings
of ijsvervaardigingsinrichting. 745. 
Droogfl esschen, glazen voo r sigaren e.d. 503. 
Droogkasten, ijzeren voor de industrie . 578. 
Drop, gearomatiseerde en gezoete. 87. 

Id. zu iver zoethoutextract. 61. III. 
Drops. 86 . 
Druiven, versche. 34. II. 
Dmkcij fers, -letters en ander n.a.g. -matedaal, 

houten. 263. 
Id. metalen. 700. 

Drukinkt. 177. Il. 
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Drukkerij machines en -toestellen. 756. 
Drukpapier en -carton. 315. 
Drukplaten. 700. 
Dru kwe r ken , in boek- , broch ure- of t ijdschr ift. 

vorm. 334. 
Id. n .a.g. van papier. 339. 341. 

Drums, ij zeren. 550. 
Dubels voo,· electrische le iding-en. 816. 
Duig-en, houten, voor vaten. 256. 
Duik- en badmutsen. 425. 
Duikerhelmen. 425. I. 
Duikerpakken . 237. I. 
Duikerschoenen . 422. 
Duikertoestellen . 764. 
Duimstokken, houten. 265. 

Id. ijzeren. 565. I. d. 
Duivelsdrek. 59 . III. 
Duiven , klei-, asfalt e .d. werpdu i,·en . 924. II . 

Id. levende. 5. I. 
Duralum in. A .B. 66 . 
Dwars liggers, houten . 247. 

Id. ijzeren. 531. 
Dwei len. 406. 
Dynamiet. 203. 
Dynamo's, generatoren , electrische, n.a.g. 786. 

Id. stoom- e. d . direct aan krachtmachines 
gekoppelde, n.a .g. 802. 

Id. treinverlichtings-. 800. 
Eboniet. A .B. 39. 
Edelgesteenten, echte en synthetische, niet ge

vat. 519. 
Id. echte e n synthetische (bijouterieën). 520. 
Id. namaa k- van glas. 508. 

Eendeneieren, eetbare. 15 . I. 
Eenden, levende . 5. I. 
Eetgerei, van edele meta len. 521. 

Id. van gekleurd of versierd aardewerk of 
porsele in . 476. 

Id. van glas, n.a .g. 501. 
Id. van hoorn, ce ll uloid e. d . 911. 
Id . van ijzet~ 595. 
Td. van J a pansch lakwerk. 278. 
Id. van onedel metaa l in etui, cassette, e .d. 

675. 
Eetstokjes, houten. 269 . 
Eettafelgarnituren van onedel metaal. 675 . 
Eetwaren, bereide n .a .g . 110. 
Effecten, geldswaardige. 336. 
Eggen. 727. 
Eieren, broed-. 6. 

Id. eetbare, eigeel en e iwit. 15. 
Eikelcacao. 91. 
Electr iciensgereedschap, ijzeren , n.a.g. 565. 

I. e. 
Electriciteitsmeters (verbruiks-). 852 . 
Electro-automatische r egelaars voer booglam

pen. 820. 
Electl'o-chemi: che appa rate n en -toestell e n. 

80G. 
Electroden, voor accumulatoren, n. a .g. 825. 

Id. voor electr. massage-apparaten e.d. me
dische. 848. 

Id. voor galvanische e lementen . 824. 
Id . voor n.a.g. electrische massage-appara

ten e.d. 809. 
Electromotoren, gekoppelde e .d. 2. A.B. 73. 

Id. n.a.g. 786. 
Elementen, chem ische. 146. 

Id. electrische: 787. 
Id: g loeidraad- van weerstandsmateriaal 

voer elect,·i sche verh ittiug. 828. 
Elevators, drij vende. 846 . III. 

Id. n.a.g. 723. 
Id. waterstraal-. 719 . 

E l ixe rs voer bitters. 117. 159. 
Emballagegoed va n jute of papiergaren . 381. 
Emblemen voo ,· un iformpetten e.d., n.a.g. 

933. II . 
Id . van vezelstofen of m etaa ldraadspinsels . 

400 . 
Emme rs, aa rde n of porseleinen toi let-. 469. 

Id . ijzeren bad- . 591. 
Id. ijzeren h u ishoud-. 595. 
Id . lederen brnnd-. 220. 
Iel . ,·an plaatz ink. 659. 
Id. rnn touw. 365 . I. 

Enveloppen, papieren . 319. 320. 
Ertsen , v.a.s. 132. 
E spagnol etten , ijzeren. 684. I. 

Id. kopernn. 612. 
Id. nikkelen. 625. 

E ssences, koffi e- . 104. 
Id. n .a.g. m et a lcohol. 159. 
Iel. tabaks- . 123. 
Id. YOCr spijsbere iding. 107 . 
Id . nuchten-. alcoholische. 162. 

Esters (alcohol-), met a lcohol. 162. 
Id. n.a .g . 161. 

Etagèrevoorwerpen , van aardewe 1·k, por elein 
e. d . 475 . 
Id . Yan caoutchouc. 243. 
Iel . van g las. 503. 
Iel. van natuur- of kunststeen. 458. 
Id. n1n onedel metaa l en etagères. 677. 

E tensdragers, ijze ren . 595. 
Id . thermos-, isola-, e.d. 493. 

Ete rnie t . 456. 
Ethnograf ische voorwerpen. 942. 
Etiquetten, hang- van pap ier. 317. 

Id . plak- van papier. 341. 
Etsen, in passepartout of lij st e .d . 342. 

Id. n .a.g. 338. 
Etuis, te r opberging van artike len voor per

soonlijk gebruik, lederen. 218. 
Etuis, n.a.g. 926. III. 
Etuis voer instrumenten, wapens, sportbenoo

dig dheden e.d .. van leder. 217. 
Id. van textielwaren. 409. 

Etui voor to ilet-, schrij f-, naa i- en ander ge
re i, vau leder. 218. 
Iel. van textiel waren. 411. 

E tu is, YOOr verpakkingsdoeleinden. 318. 
Id. ,·oer wetenschappelijke, precisie- en 

n.a.g. instrumenten en apparaten, n. 
a.g. 887. 

Excentrieken voor drij fwe rk, n.a.g. 784. 
Extincteurs en vullingen daarvan. 765. 
Extracten, koffie-. 104. 

Id . loo istof-. 175. 
Id. n.a.g. met alcohol. 159. 
Iel. tabaks- . 123. 
Id. ve rfhout-. 174. 
Id. ,-leesch-. 77. 
Id. ,·oer spijsbere iding. 107 . 

Extraheerapparaten. 739. 
F abrie ksspoormaterieel, rn ll end. B.B. 831. 
Faces-à-main. 879. 
F act is. 225 . 
Fakkel s, B engaalsche. 205. ll. 

Id . n.a.g. 208. 
lel. was-. 191. 

Fantasieartikelen, n.a.g . van vezelstoffen en 
vezelstofimitaties. 432. 
Farine lactée. 91. 
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Fascinen. 246. 
Feest- en schertsartikelen. 922. 
Ferro-cerium. 207. 
Festonneermachines. 755. II. 
F ibrocement. 456. 
F iches. 921. III . 
Fidibussen. 936. 
Figuurzaaggarnituren . 931. IV. 
Filigrainwerk van onedel metaal. 677. 
Films, c inematographische. 173. 
Filterdoek. 378. 
Filter. en persdoeken, -kleeden en -za kken. 

391. 
Filterplaten van papierstof . 305. 
Filters, drinkwater- . 470. 

Id. koffie- en water-, glazen. 502. 
Id. koffie- e.d. , ijzeren. 594. 

Filtreerpapier. 315 . 
Fittings, plafond-, wand-, e.d. voor e lectrische 

lampen. 822. 
Fixeerzouten en -baden voor de fotografi e. 

171. 
Flacons, odem· e. d., aarden of porseleinen. 474. 

Id. van edele metalen. 521. 
Id. glazen. 503. 
Id. van onedele metalen . 677. 

Fl ambouwen, n.a.g. 208. 
Flesschenbakjes, e.d . van aardewerk of porse

lein. 476. 
Id. van glas. 501. 
Id. van onedel metaal. 675. 

Fl esschen, bier-, mineraalwater-, wijn-, medi
cijn- , monster-, e. d. 491. 
Id . droog- , voor sigaren e.d. 503. 
Id . jagers-, veld- e.d. van glas (z .g . ther

mos- en isolaflesschen) . 493 . 
Id. j agers-, veld- e .d. van onedel metaal. 

686. 
Flesschen, siphons e. d. 492. 

Id. sterilisatie- of Soxleth-, glazen. 497. 
Id. stop- , gewone. 491. 
Iel. voor gecomprimeerde gassen e.d ., ijze

ren. 550. 
Id. zuig-, glazen. 497. 

Fl esschensluitingen, a luminium-. 637. 
Id. beugel - met aarden of porseleinen stop. 

470. 
Id. looden: 649 . 
Iel. tinnen. 665. 

Floretzijde. 1. a. A.B. XI. 
Fluiten, lok-. 924. II. 

Id. muziekinstrumenten. 897 . 
Id. signaal- , n. a .g. 705. 
Iel. stem-. 898 . II . 
Id. veil igheids- (fabrieksappendages). 782. 

Fluweel en fluweelachti ge stoffen, katoenen. 
356. I. 
Id. van n.a.g . vezelstoffen. 360. I. 
Iel. wol] en. 352. I. 
Id. zijden . 346 . I. 

F luweel en pluche en -imi taties . 9. A .B. XI. 
Foelie. 39. 
Foese lolie. 160. 
Fonteinen, drinkwater-, ijze ren. 588 . 

Iel. sodawater- e .d. 773. 
Formaldehyde (formaline, formol) . 163. 
Formulieren. 339. 341. 
Fornuizen, electrische. 810. 

Id. keuken- e.d., ijzeren . 593. 
Foto- e lectrische cellen. 823. 
Fotografieartikelen en onclerdeelen va n foto

grafietoestellen , n. a.g. 876. 

Fotografiecartons en -omslagen. 321. 
Fotografieën , n.a.g. 338 . 

Id. in passepartout of lijst e.d. 342. 
Fotografietoestellen, n.a .g. 875. 

Id. geluids-. 792. 
Fototopografie- en -tachometl'ietoestellen. 875. 

I. 
Foulards. 399. 
Fournituren voor' kleederen , hoeden, galante
riewaren e.d ., n .a.g. 933. 

Id. van textielwaren. 400. 
Fournituren voor uurwerken eveneens voor 

andere artikelen te gebruiken. 2. A.B. 78. 
Fraisen , ij zeren. 565. I. c. 
Fraismachines. 726. 
Franjes, katoenen. 356. V. 

Id. linnen of van n.a.g. vezelstoffen. 360. 
v. 

Iel. samengesteld met n. a .g. materialen. 
933. Il. 

Id. wollen. 352. IV. 
Iel. zijden en kunstzijden. 346. III. 

Friseerapparaten, e lectri sche. 809. 
Friseer-, ond ul eer- e.d . toilettangen. 678. 
Fröbelartikelen. 920 . 
Fuiken, visch- van ijzerdraad. 560. 
Gaas, buil-. 378. 

Id. centri [uge-, koperen. 605. I . 
Id. katoenen tule, n.a.g. 356. I. 
Id. linnen en van n.a .g. vezelstoffen. 360. I. 
Iel . muskieten- ijzeren. 557. 
Id. muskieten-, katoenen . 356. II. 
Iel . muskieten- , koperen . 605. ll. 
I d. phosphorb rons-. 605. I. 
Id . verbaud-. 367. 
Id . vo] ière-, harmonika- , omheinings- , lo

ketten- e.d. ijzeren vlechtsels en weef
sels. 557. 

Gaboes. 10 . I . a. 
Galaliet , in blokken, rnwe platen. 165. 
Gal al iet, n.a.g. en gal al iet-waren. 908. 
Galanteriewaren , van aard.e\verk, porselein 

e.d. 475. 
lrl. van caoutchouc. 2'43 . 
Iel. van glas . 503. 
Id. van hoorn, been, balein, celluloid e.d. 

910. 
Id. van hout. 279. 
Id . van kurk . 290. 
Id. van leder. 218. 
Id. van mi ca en micaniet. 449 . III. 
Id. van natuur- of kunststeen. 458. 
Id. van onedel metaal. 677. 
Id. van papier. 324. 
Id. van plantaard ige vlechtmaterialen. 298. 
Id. van veerschachten. 906 . II. 

Galon, katoenen . 356. V. 
Id. linnen of van n.a.g. vezelstoffen. 360. V . 
Id. van metaaldraaclspinsels. 348. 
Id. wollen. 352. IV. 
Id. zijden en kunstzijden. 346. III. 

Ga lvanometers voor telegraaftoestellen, n.a.g. 
791. II. 

Galvano's. 700 . 
Gambir. 61. II. 
Gamelangs. 897. 
Gangwissels voor tractors en automobie len. 

836. 
Ganzen, levende. 5. Il. 
Garens, bind- . 363. 

Id . kantoor-. B.B. 363. 
Id. katoenen . 355. 
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Id. kunstzijden. 344. 
Id. linnen en van n.a.g. vezelstoffen . 359. 
Id. met metaaldraad omsponnen of om-

wonden. 347. 
Id. papier-. cellulose- e.d. 359 . 
Id. wollen . 351. 
Id. wond- en hecht-. 367. 
Id. zeil-. 363. 
Id. zijden. 344. 

Garnal en. ll. 
Garnalenschillen . 209 . 
Garnituren, afsluiters-. 779. 

Id. geconfectionneerde van text ielvezels 
voor kleeding-, hoeden en schoenen. 400. 

Id. gordijnen-, lambrequ in. e .d. , houten. 
277. 

Id . kabel- voor electrische leidingen. 814. 
Id. kinderspeelgoed- . 920. 
Id. metalen voor beurzen e.d. 933. Il. 
Id. met parfumerie en schoonheidsm idde

len. 187. 
Id. met vochtwegers en thermometers. 858. 
Id. rei s-, picknick- e.d. van glas, n.a.g. 

493. 
Id. van echt of imi tatie menschenhaar. 434 . 
Id. vaste waschtafel - e.d. van metaal. 680. 
Id. waschtafel - van aardewerk, porcelein 

e.d. 469. 
Id. waschtafe]- van ijzer, n.a.g. 591. 

Garoehout. 54. 
Gasaanstekers e.d. 937. 
Gashouders, ijzeren en gashouder-armaturen. 

543. 
Gaskool (retortengrafiet). 134. 
Gasmaskers. 850. 
Gasmeters (verbrniks-). 852. 
Gasontwikkelaa rs voor autogene lasch- en 

snijapparaten. 741. 
Gasreinigingsmassa. 132. 
Gasretorten van minerale mate rialen. 465 . 
Gassen, gecompri meerde of vloeibare. 147. 
Gebitten voor paarden e.d. van onedel me-

taal. 684 . 
Gebre ide en gehaakte goederen. A.B. 51. 

Id. n.a.g. 395. 
Gedist ill eerd. 159. 
Geheimmiddelen . 167. 
Gehoorapparaten e.d . voor hardhoorenden. 850. 
Geisers. 775. 
Geisslersche buizen. 790. 
Ge iten, levende. 2. 
Gelatine, gearomatiseerde. 107. 

Id. n.a .g. 198. 
Gel dtel - en sorteermachines en onderdeelen. 

761. 
Gelijkrichters, electrische n.a. g. 786. 
Gelijkrichters, radio-. 792. II. 
Gel uidsfotografietoestel len. 792 . 
Gember, gekonfijt of ge kristal 1 iseerd. 97. 
Gemberwortels. 39. 
Geneesmiddelen, bereide. 167. 
Generatoren, dynamo' s. 786 . 

Id. stoom- en krachtgas-, n.a .g. 711. 
Id. turbo-. 802. 

Genotmiddelen, bereide, n.a.g. 110. 
Geraamten, ijzeren voor bibitschermen. 578. 

Id. ij zeren voor gebouwen e.d. en armatu-
ren daarvan. 543 . 

Id. kap- van voertu igen, n. a.g. 842 . 
Id. 1 uchtvaartuig-. 845. 
Id. mensch-, dier- e.d. gemonteerde. 940 . I. 
Id. meubel-, houten. 277. 

Gereedschappen, ambachts- e.d. , van alumi
nium. 634. 
Id. van hout. 265. 
Id. van ijzer. 565. I. 
Id . van koper. 609. 
Id. van lood. 648. 
Id . van nikkel. 624. 
Id. van zink. 658 . 

Gereedschappen, pneumatische en electrische, 
n .a.g. 726. 

Id. automobiel - (uitrusting-s-). 837 . 
Id . bedrij fshulpmiddelen, ijzeren. 565. I. f. 
Id. landbouwhand-, houten. 265. 
Id. landbouw- ijzeren, n.a .g. 565 . I . a. 
Id. n.a.g., ijzeren. 565. II. 

Gereedschappen, voor werktuigmachines, n.a.g. 
565. J. C. 

Id. v01mers-, ijze ren. 571. 
Iel. wegenaanleg-, pneumatische. 717. 

Gereedschapskacheltjes e.d . 573. 
Gereedsschapsspu iten . 767. 
Gerst. 41. 
Gespen, kl eed- , schoen-, hoed-, enz. n.a.g. 933 . 

Id. tuig- . 684. 
Getah-pertja. 225 . 
Ge vogel te, dood, eetbaar. 9. 

Id. verduurzaamd of bereid, n.a.g. 76. 
Geweien, als versieringsvoonverp e.d. 912. 
Geweren. 900. 
Gewichten, voor analytische balansen . 851. 

Id. voor weegwerktuigen n.a.g. 724. V. 
Gezel schapsspel Jen. 921. 
Ghee. 74. 
Gieken. 846. II. 
Gieters voor planten- e.d. onderhoud, n.a.g. 

766 . 
G ietmastinstal l aties. 750. 
Gietvormen van minerale materialen . 465. 
Ginseng. 55. 
Gips en gipssteen. 126. 
Gipsfabrikaten, n.a.g . 452 . 
Gist en gistpoeder. 109. 
Gistkuipen, houten. 266. 
Git, bewerkt en gitwaren. 905. 

Id. imitaties. A.B. 82. 
Id. onbewerkt. 130. 

GI aasjes, dek- en object- voor micrnscopie. 
494 . 

Glansstof. 1. b. A .B. XI. 
Glasblazerspijpen. 737. 
G las, filigraan-, ir iseerencl-, marmer-, opaal-, 

aventurien- en besch ilderd. 9. A.B. 60. 
Iel. gekleurd . 4. A .B. 60. 
Id. gemat, gepol ij st. 5. A.B. 60. 
Id . gesponnen . 509. 
Id. gruis, poeder , afval, breuk, massa. 479. 
Id. ongekleurd. 3 A.B. 60 . 
Id. optisch, onbewerkt. 504 . 
Id. plaat- in lood of andere vatting. 482. 
Id . spiegel-, venster- e.d . glas in p laten of 

bladen. 481. 
Iel. verguld, verzilverd of geplatineerd. 8. 

A .B. 60. 
Id. voorzien van dessins. 7. A .B. 60. 
Id. voorz ien van sierslij psel. 6. A.B. 60 . 

Glaskoralen en -parels. 508. 
Glasmozaïk. 514. 
Glasnegatieven n.a.g. 514. 
Glaspl aten, fotografische (cll'Oog-). 172. 
Glasl'Oeden, koperen. 614. 

Id . Jooden. 646. 
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Glaswerk, eet-, drink- , dien- en tafelgerei, 
n.a .g. 501. 
Iel. lampen, lantaams e.d. 511. 
Iel. lampeglazen, -ballon , -schalen, enz . 

n.a.g. 488. 
lel. n.a.g. 515 . 

Iel. optisch, n.a.g. 886. 
Iel. o rdina ir gegoten optisch. 606. 

G laswol. 509 . 
Glaswolwerken of werken van gesponnen gl as, 

n .a.g. 510. 
G I azen bakjes en -deksels, van aardewerk, por

sele in e.d. 476. 
Iel. van g las. 501. I. 
I el. van hoorn , celluloid e.d. 911. 
Id. van onedel metaa l. 676. 

Glazen, bril le- en oog-. 886. I. 
Iel . horloge- e.d. wijzerplaatbeclekking va n 

g las. 506. 
Glazen , lees- e n vergroot-, gevat. 879 . 
Glazuurmassa. 176" 
GI immer, bewerkt en gl i1nme rwaren, n.a .g. 

449. 
G lobes, aard- en hemel-. 883. 
Gloeiclraaclelementen en -buizen e.d . 828. 
G loe ikous jes. 375. 
G loeil a mpe n, electrische. 790. 
G lucose. 80. 
Gluten en glutenmeel. 46. 
G lycerine. 152. 
Goeniezakken, emball age-. 408. 
Golfbenoocl igclheclen. 924. IV. 
Golfkammen, n.a.g. 927. I. 
Gom, bereide. 201. 
Gommen en gomha rsen, natuurlijke. 59. 
Gompapier en papieren gornstrooken . . 315. 
Gomstrookjes en -hoekjes, papieren voor foto's 

e.d. 323 . 
Gongs. 705. I. 
Gootjes, a ftap- voor latex, ij zeren. 577. 
Gootsteenen, ceramische. 469 . 

Iel. ij zeren. 591. 
Gorde ls, buik- van caoutchouc. 243 . 

Iel . buik- van leder. 218. 
Iel. buik- van n.a.g. materia len. 926. I. 
Iel. buik- van textielwaren. 399 . 
Iel . draag- voor blanke wapenen. 899. 
Iel. heup-, jarrete l- e. d. 398. 

Gordijnen, glaskoralen-. 508. 
Id. katoenen. 356. VI. 
Iel. 1 innen en van n.a.g. vezelstoffen. 360. 

VI. 
Id. woll en. 352. V. 
Td . zijden en kunstzijden . 346. IV. 

Gordijn roeden, -ringen, -garn itu ren e .d. van 
onedel metaal. 681. 

Gord ijnstoffen, katoenen, geribd, aan weers
zijden bedrukt of ge fi gureerd . 356. I. e. 
I d . houtdraad- (z.g. r iet-) . 250. 
lel. 1 innen of van n.a .g. vezelsto ffen. 360. I. 
Id. wollen. 352. II. a. 
Id . zijden e n kunstzijden. 346. I. 

Goten, ij zeren, aan- en afvoer- , n.a. g. en be
vloeiingsgoten. 537 . 
Iel . dak-. 534. 

Goud. A.B. 61. 
Id . blad- en dra ad, echt. 516. III. 
Id. blad-, valsch . 709. 
Id. draad, valsch . 710. 
Iel. klater- . 599 . 
Id. klompen, baren, gegoten staven, kor

rels, poeder, stof e.d. 516. I. 

Iel . platen, bladen, reepen, staven , draad, 
buizen e .d . 516. III. 

Id . schi lders-, schel p- e.d. vergu ldsel. 516. 
II. 

Goudbrons . 516. ll. 
Gouclsrniclswerk, n.a. g. 521. 
Graafmachines. 723 . 
Graan, meel. 42. 

Id. vlokken. 93. 
Iel . zemelen en -slij psel. 44. 

Grnatbord jes van onedel metaal. 675. 
Grafiet, n.a.g. 131. 

Id. retorten-. 134 . 
G rafietsmeer. 196. 
Gramophonen. 896 . 
Granaten. 903. 
Granen, gepelde of geparelde n .a .g. 42. 

Id. n .a.g., i11 aren of gedorscht doch onge
peld. 41. 

Grnnen. rijst. 40. 
Grassnijmachi nes voor siertuinen, parken e.d. 

774. 
Grendels, deur- e .d. , ijzeren . 584. I. 

Tel. koperen. 612. 
Id. nikkelen. 625 . 

Gr iesmeel . 42. 
Gr ies, van granen. 42 . 

Id. van vnirhten, mout en ol iezaden, n.a.g. 
45. 

Griffelkokers en -cloozen, houten, n.a.g. 267. 
Griffels v.a.s. 1 0. 
Grint. 124. 
Grobaks. 841. II. b. 
Groenten, versche of gedroogde. 30. 

Iel. verduurzaamde of bere ide, n.a.g. 103 . 
G rond noten. 30 . 
G n,tten. 42. 
Guajacol. 166. 
Guano. 209. 
Guirlandes , papieren. 922. 
G11itaren. 897. 
Gymnastiekbenoocligdheden, -toestell en e. d . 

924. I . 
H aa ienvinnen. 10. lll. 
Haakbenoodi gdheden, n.a .g. van gewone ma

teri a len. 928. 
Haakpennen of -naalden, ijzeren. 567. I. 

Id. van gewone materialen n.a.g. 928. 
Haarborstels, electr ische. 809 . 

Id. n.a.g. 914 . 
H aarden, electrische. 810 . 

Id. ijzeren- voor huishoudelijk of keuken
gebruik. 593. 

H aa r, dierlijk . 349. 
Id. menschen-. 434. 
Id. werken van echt of imitatie-menschen

haar. 434. 
Haardroogtoestel len, e lectrische. 809. 
Haarkammen, e lectrische. 809. 

I d. n.a.g. 927. 
Id. sier- en draag-. 926. I. 

Haarkl eurkammen. 927. I. 
H aarmidde len en -verven. 187. 
H aarnetten , echt of imitatie menschenhaar. 

434. 
Id . tennis- e. d . 425. 

H aarsnijmachines, v.a.s . en onderdee len daa r
van. 672. XII. 

Haarspelden, friseer- en hul-. 678. 
Id. gewone ij zeren. 568. 
Iel . sier- . 926. I. 

Haematogen. 168. 
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H agel v.a . . 650. 
H a ken, boots-, ij zeren . 580 . 

Id. koperen. 610. 
H a ken, da k- voo r dakijze r . 534. I . 
H a ken en oogen. 933 . 
H a ken, knoop- van gewone mater ia len. 928 . 
H a ken, schroe f-, hoed- , kast- , k lee r-, schilde rij-

e .d . ijzeren. 584. I. 
Id. koperen. 612. 
Id. nikkelen. 625 . 

H a ken, sleutel- van onedele metalen. 926. IV. 
Id. stuw-, ij zeren. 566. 
Id. teeken-, houten . 268. 
Id. v isch-, ij zeren. 569. 

H a ken, wandelstok-, pa rapluie e. d ., van hoorn, 
been, cell uloicl e .d. 910. 
Id. va n onedel metaal. 677. 

H a ken, wind- en oogen, ij ze ren. 584 . I. 
Id. koperen. 612. 
Id. nikkelen. 625. 

H a ken, winkel-, ij zeren. 565. I. d. 
Id. zet- , ij zeren . 565. I . b. 

Hakken, caoutchouc. 241. 
Id. houten. 272 . 
Id. lederen. 214. 

H a kschij ven, caoutchouc. 241. 
H a kselmachines. B .B. 730. 
Haksel van stroo. 33 . 
Halfedelgesteenten ech te of synthetische, niet 

gevat. 519. 
Iel . bijouterieën. 520. 

H a lsbanden, honden- e.d. , van leder. 216 . 
Iel. van onedel metaal. 685. 

H alsters, paarden- e. d ., lederen. 216 . 
Ict va n textielwaren . 409. 

Ham. 8. III . 
H amers, mecha nische, pneum atische en elec

tri sche. 726. 
H amers, ijzeren, n .a .g . 565. I. b. 
H anddoeken, bad-, niet gezoomd of va n ge

knoopte o f aa ngehechte fran je voorzien, ka
toenen. 356. VIII. 
Id. v.a .s. geconfectionneerd . 401. 

H anddoekrekken e.d. van onedel metaal. 680. 
Handdrogers, electri sche. 809. 
Handschoenen, gebreide of gehaa kte . 395. 

Id. keeper- e. d . spel-. 924 . IV. 
Id. lederen, n.a.g. 215. 
Id. poets-, ka toenen. 406. 
I d. rubber-. 236. 
I d. scherm- en boks-. 924 . I. 
Id. wasch-. 401. 

Handschoenrekkers. 930. 
Handvatten, deur- e.d. , ij zeren. 584. I. 

Id: koperen. 612. 
Id. nikkelen. 625. 

Harfd-vatten, ge reedschap - e.d ., houten. 261. 
Id. koffer- en ki st- , ijzeren. 586. 

Handvatten, wandelstok-, parapluie- e.d ., va n 
hoorn, been, celluloid e. d . 910. 
Id. van onedel metaa l. 677 . 

Han_dwaaie rs, v .a.s. 435. 
Handwerken van textielvezels. 411 . 
Handzeven, n. a.g. 919. 
Hang- en si uitwerk, ijze ren. 584 . 

Id. koperen. 612. 
Id. nikkelen. 625. 

Hangmatten, niet van ze ildoek. 409. 
Hardlood. A.B. 67. 
Hard-rubber. A.B. 39 . 
Haringgraatstaa l. 533. 
H armonica's, mond- en trek-. 897. 

H armoniums. 895. 
H arnassen. 899 . 
H a rpen. 897. 
H arsen, na tuurlijke. 59. 
H ars, viool- in ta bl etten e.d . 898. II. 
H ave r. 41. 
H a vermout en -vlokken. 93. 
H azardspellen. 921. ll. 
H echtgarens en -pl e iste r. 367. 
H echtm achines, drukkerij- e .d . 756. 

Id. n. a .g. 757. 
H ectogr afen. 758. 
H e ften, houten voo r werkmansgereedschappen 

en landbouwwerk tuigen. 261. 
H eimachines. 750. 
H ek- en t ra liewe rk, georna menteerd voor deu

ren, balustrades, omrastering e .d. va n on
edel meta a l. 682 . 

H ekken, machine-. A.B. XVI. 
Id. oprolbare en inschuifba re, ijze ren. 589 _ 

H ekwerken, houten . 271. 
H el iographen. 882. 
H elmen. 425. 
H emden, gebre ide o f gehaakte . 394. 
H emelkaar ten, n.a.g. 337. 
H engelsportbenood igdheden . 924 . III. 
H ennep, ook M a ni ll a-, Bombay- , e .d. 357 . 
H erinneringsa rt ikelen, van aardewerk, porse-

le in e .d. 474. 
Id. van glas . 503. 
Id . van hoorn, been, ba lein, celluloid e, d _ 

910. 
H eri ner ingsart ikelen, van hout. 279 . 

Id. van onedel metaal. 677. 
H ertenhorens, nog door huidwee fsel bedekt_ 

18. 
H ertshoornol ie. 184. I. 
H eupgordels en -vormers. 398. 
Hi elstukken, papie ren. 328. 
Hijsch- en hefwerktuigen, drijvende. 2. B.B. 

723 . -
Id. n. a.g. 723 . 

Hij sch- en remsporen. 723 . 
Histo ri sche voorwerpen. 942. 
H ockeybenoodi gdheden. 924. IV. 
H oeden, v. a.s . 423. 
H oedendoozen, hou ten. 273. I. 
H oedensta ndaards, opvouwba re. 930. 
H oed fo urni turen , n.a.g. 933. 
H oedgarni turen, kunstbloemen e. d . 432. 

Id. van textiel vezels, geconfect ionneerd . 400_ 
Id. veeren e. d . 429 . 

H oedranden. 424. 
H oed vormen (hoedeboll en, pi ateaux , cloches 

en ka rkassen). 424. 
Id. hou ten. 264 . II. 

H oefbeslag , ij ?-,eren. 587. 
H oekij ze r . B.B. 525 . 
H oepels, voor vaten, houten. 256 . 

I d. ij zeren . 550. 
H oestpastilles. 87. 
H oeven, al s ve rs ieringsvoorwerp e. d . 912. 
H oezen, band-, wiel-, veer-, radi a tor- e. d _ 

voor automobie len. 837. 
H oezen voor wapens, instrumenten e. d., le

de ren. 217. 
Id. va n text iel vezels. 409. 

H oldraad , koperen. 601. 
H olg las voor ve rpakking, gewoon. 491. 
H ol meslichten. 205. I . 
H olsters, wapen- e.d., lederen. 217. 

Id. va n text ielvezels. 409 . 
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Honden. 4. 
Hongikoet. 10. III. 
Honig, kunst-. 84. 

Id. natuurlijke. 16. 
Honigwijn. 114. 
Honi gzoet. 85. 
Hoofdbanden, modewarnn. 425. 
Hoofdtooisels, papieren. 922. 
Hoogtezon! ampen. 790. 
Hooi. 33 . 
Hoorn, bewerkt en n.a.g. waren daarvan. 907. 
Hoorns, gramophoon- e.d. 898. II. 

Id. jacht- en krni t- . 924. II. 
Id. signaal-, n.a.g. 705 . 

Hop. 32. 
Horens, als versieringsvoorwerp e.d. 912. 

Id . van herten nog door huidweefsel be
dekt. 18 . 

Hol'iogeglazen van g las. 505. 
Horloges, n.a.g. horlogedeelen en -sleutels. 

888 . 
H ors d'oeuvres. 108. 1 
Ho rs d'oeuvreschalen, -stellen e .d. , van aar

dewerk en porselein. 476. 
Id. van g las. 501. I. 
Id. van onedel metaal. 673. II. 

H ospitaal I innen. 371. II. 
Houders, bloem- en plant- e.d., van aardewe1·k 

en porselein. 473. 
Id. van glas . 503 . 
Id. van hoorn, been, balein, celluloid e .d. 

910 . 
Id. van onedel metaal. 676. 
Id. van steen, g ips, cement e.d. 458. 

Houders , sigaren- en sigaretten-. 936. 
Id. spo ns-, zeep-, kam-, karaf-, glas-, bor

ste l- e.d. voor vaste waschtafels e.d. 
van onedel metaal. 680. 

Hout, borstel-. 250. 
Id. bouw- en schrijnwerkers-, geschaafd. 

251. 
Id. bouw-, werk-, mast-, stelling-, mijn-

e.cl. ruw bewerkt, n .a.g. 245. 
Id . brand-. 246. 
Id. fineer-, tr iplex- e.d. 255 . 
Id . planken, geschaafde. 252. 
Id. reuk-, e .d. 54. 
Id. schaafspaanders, zaagsel e.d. 246. 
Id. ved- en looi -. 58. 
Id. werken, n.a.g. 280. 
Id . we1·ken voor gebouwen, n.a.g. 271. 

Houtbehang. 310. 
Houtbe itsen. 181. 
Houtbewerkingsgereedschappen, ijzeren, n.a .g. 

565. I . 
Houtcement. 135. 
Houtdraad en houtdraadstoffen. 250. 
Houtgeest. 160. 
Houthakkersgereedschappen, ijzeren. 565. I. 
Houtmeel. 249 . 
H outol ie , Ch ineesche. 70. 
Houtpori ënvulsel met ved- of kleurstoffen. 

181. 
Houtskool , -br iketten, -f il terb lokken en -poe-

der. 249. 
Houtskoolstiften. 180. 
Houtspaan en -vezels. 250. 
Houtwol. 249. 

Id. watten. 361. 
Houweelen , ijze ren. 565. I. 
Huiden, goudsl agers-. 222. 

Id. vogel-, onbereide: 21. 

Id. voor lederbe reidi ng, onbereide. 210. 
Id. voor pel terijbereiding, ruwe. 223. 

Huiscentral es, electri sche. 803. 
Huishouddoeken, geconfectionneerde. 401. 

Id. niet gezoomde, katoenen. 356. X. 
Huishoudelijke artikelen, n.a.g. , met directe 

electr ische verwarming. 811. 
Id. van alum inium. 640. I. 
Id. van celluloid, hoorn e .d . 911. 
Id. van hout. 269. 
Id. van ijzer. 596. I. 
I d. van koper. 618. I. 
Id. van lood. 651. I. 
Id. van nikkel. 626. I. 
Id. van plaatzink. 659. 
Id. van tin. 666 . I. 
Id. van zink, n.a.g. 660. I. 

Hul pstukken van buizen, veil ighe ids-, voor 
electrische leidingen. 816. 

Hulpstukken van buizen voor de ge le iding van 
gassen, dampen en vloeistoffen, houten. 260. 
Id. ijzeren. 539. 
Id. looden, bu isvormige. 647. 

Hulpstukken van buizen voor de geleiding van 
gassen, dampen en vloeistoffen, zinken, buis
vormige. 656. 

Hu lzen, vet. voor spoorwagenwielste llen. 831. 
Id. voor patronen, bommen, granaten e.d. 

903. 
Hydranten. 779. I. 
Hydroglisseu rs. 846. II. 
Hydrokineters, n.a.g. 776. 
Hygrometers. 860. 
Ichtyol preparaten. 166. 

IJs, ruw. 111 II. 
IJsemmers, -schalen, -glazen en -schelpen van 

g las. 501. I. 
lJsemmers al dan niet van mechanisme voor-

zien. 745. 
IJskappen en -zak ken e. d . van rubber. 236. 
IJskisten en -kasten . 270. 
IJsmachines voor koelkamers en ijsfabrieken. 

744. 
IJsschaven en -mol ens. 773. 
IJzer. A.B. 63. 

Id. balk- voor automobielchass is. 532. 
Id. dak-. 534. I. 
Id . draad, n.a.g. 526. 
Id . kanaal- voor rijtuigvelgen . 532. 
Id. krullen en wol voor reinigingsdoelein

den e.d . 693. 
Id. molenassenmateriaal. 524. 
Id. oud- (oudroest), vijlse l, afdraa isel e .d. 

afva l. 523. 
Id. prof iel-. B .B. 525. 
Id. ruw, schu itjes(pigs), stukken, klompen, 

blokken ( ingots) e .d. 524. 
I d. splinters, gruis e.d. voor betonwape

ning. 583 . 
Id. staven, platen of bladen, n.a.g. 52(> .. 
Id. zand, voor zaag- en slijpdoeleinden. 583. 

IJzerwerk, artike len voor persoonlijk-, huis
houdelijk- of ka ntoorgebruik, n.a.g. 596. I . 
Id. n.a.g. 596 . 

Impregneermiddel en met ve rf- of kl eurstoffen. 
181. 
Id. met was e.d. 195. 
Id. uit steenkolenteer e.d. 142. 

Incunabelen. 943. 
Industriee le bedrijfshulprniddelen, n.a.g. en 

n.a.g. toebehooren, van a luminium. 634. 
Id. van glas. 495. 
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Id . van ijzer. 578. 
Id. van koper. 609. 
Id. van lood . 648. 
Id. van minerale mate ria len. 465. 
Id. van nikkel. 624 . 
Id. van papier e .d . 331. 
Id . van plantaardige vlechtmaterialen. 295. 
Id. van textielwaren, afgepaste. 391. 
Id. van zink. 658. 

Indust1·ieele pl anten , zaden e n vruchten , n.a.g. 
57. 

lnfusoriënaarde. 131. 
Injecteurs, wa te r- en ol ie- (fabrieksappenda-

ges). 782. 
Inkt. 177. 
Inktlinten. 178. 
Inktpotten. -ste llen e. d ., van aardewerk, J or

selein e.d. 475. 
Id . van glas. 498. 
Id. van hout. 279. 
ld . van metaal, edel-. 521. 
Id. van metaal , onedel-. 677. 
Id . van steen, gips, cement e .d. 458. 

T nktvis chen. ll. 
Inlegbladen voor a lbums. 323. 
Inl egwerk van gehard caoutchouc. 243. 
In legzolen van kurk. 287 . 
Insectenwerende of -vernietigende preparaten. 

169. 
J nsignes. B.B . 622. 

Id . niet met edele metalen, paal'len, edel
of hal [-edelgesteenten samengesteld. 
926. I . 

J nstallatiemateriaal n.a.g. voor e lectrische le i
dingen. 816. 

Installaties, electrische, beve il ig ings- tegen 
diefstal , brand e.d. 796. 

J nstallaties , roep-, zoe k- , controle- en aan
wij s- . 795. 
Id . ozon-. 806. 

Instrumenten, aëronautische. 869. 
Id. chirurgische. 847. 
Id. constateer-, tel -, t ij dopname- e.d. bij 

wedstrij den e.d. gebez igd. 856. 
I d . demonstratie- voor onderwijsdoele inden. 

884. 
Id. geodetische- , waterpas- en mijnmeet- . 

867 . 
Id. hydrometrische. 869. 
Id . medische. 848. 
Id. meet- e. d. voor a utomobie len e. d. 854. 
Id. meet-, electr ische, n.a.g. 853. 
Id. meet-, mechanisch werkende, n.a.g. 

(plani -, curvimeters . e. d.). 857. 
Id. meet-, tel- e.d. voor industrieel e be

drijven. 861. 
Id. meteorologische, se ismologische e.d. 

869. 
Instrumenten , muz iek-, gramophoons, phono

la's e.d . m echanische. 896. 
Id. kl avier instrumenten. 895. 
Id. slag-, blaas-, strijk- en n.a.g. instrnmen

ten. 897. 
Instrumenten, naviga tie-. 866 . 

lel. onderzoe k- en diagnose- voor medische 
doeleinden. 848 . 

Id. tandheelkundige. 1. B.B. 847. 
Id. tel- en registreer-, n.a.g. 857. 
Id. ter dikte- en ka l iberbepal ing . 862. 
Id. verloskundige. 2. B .B. 847. 
Id. voor physisch bodemonderzoek . 869. 

Instrumenten, voor waarnemingen, metingen, 
L. & S. 1933. 

controlee ring, reg istreer ing e.d. doeleinden, 
n.a.g. 885. 

Instrumentenborden , voo,· automob ielen . 837. 
lnstrnmentmakersge,·eedschap, ijzeren , 11. a.g. 

565. 1. e . 
Iridium. A .B. 61. 
Irrigators, -bakken, -flesschen en -canules, 

glazen. 497. 
Id. gummi-. 236. 
Id. ijzeren-. 592. 

I so latiea rti kelen en -fabrikaten, van asbest. 
455 . I. 
Id. van cement, e. d. 454. I. 
Id . van kiezelgoer, slakken e .d. 451. 
Id. van kurk. 285. 
Iel. van mica, micaniet, n. a .g. 449. Il. 
Id . van rubber, eboniet, bakeliet, ga la liet 

e. d . e lectrische, n .a.g. 827. 
I solatiepapier .en -bordpapier. 305. 
I solatoren, antenne-. 792 . Il. 

Id. n.a.g. 816. 
l so latorpennen, -hange rs, -steunen e .d . ijzeren. 

547. 
l soleerroll en, -klemmen, -buizen. 816. 
Ivoor, bewerkt en -waren. 905. 

Id. ruw. 17. 
J aarboeken en -boekjes. 3. c. B.B. 334. 
Jachten. 846. II. 
J achtsportbenoodigdheden, n.a.g. 924. II . 
Jams. 98. 
Japansch lakwerk. 278. 
Japonnen, gebreide of gehaakte. 395. 
Jarrete ls. 398. 
Jazz-outf its, 897. 
J enever. 117. 159. 
Jujubes. 87. 
Ju te, bindtouw en -ga ren. 363. 

Id . draden voor machinereiniging e.d. 358. 
Id . emballagegoed. 381. 

Ju te, vezels. 357. 
Jute, weefsels , n.a .g. 360 . 

Id. windsels voor buizen e.d. 382. 
Juwelierswerken, paarlen en edelst.eenen met 

edele metalen. 520. 
Joll en . 846. IV. 
Jonon. 185 . 
K aapstanders. 723 . 
K aardenband. 377. 
Kaardendraad , ijzeren. 555. 
Kaarden van ijzerdraad. 558. 
Kaarsen en kaarsjes, v.a .s. 191. 
Kaarsepit. 375. 
Kaarten, bedrukte, voor wetenschappe lij ke en 

technische werken in den vorm van kaart
systemen. 336. 
Id. brief. met zegel. 336. 
Id. gelukwensch-, visite-, verlovings- , menu

e.d . papieren. 339 . 
Id. Kerstmis-, N ieuw jaars- e.d. van hoorn , 

been, cellu loid e.d. 910. 
Id. land- zee- en hemel-, in lijst e.d. 342. 
Id. land-: zee- en hemel, n.a.g. 337. 
Iel. onbedrnkte voor visitekaartjes e.d. 319. 
ld . prentbr ief-. 339 en 898. I. 
Id . speel-, ook reclame- en waa rzegspeel -

kaarten. 921. I. 
Kaartsystemen . 1. B.B. 334 . 
Kaaspersen. 731. . 
Kaas, v.a.s., ook kunstmati ge. 14. 
Kabel aluminium-. 632. 
· Id. ' geïsoleerde voor electrische le idingen. 

813. 
65 
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Id . ij zerd raad-. 555. 
I d. kope ren . 600. 
I d. van pl a ntaardige vezelstoffen of van 

papier. 363. 
• K a bel- e n zweefbanen. 723. 

K abelga rni turen voor electrische lei dingen . 
814. 

K abelschoenen, -koppelingen, -klemmen e .d . 
voor e lectrische lei dingen. 815. 

K abelstelsels, verl icht ings-, ontstek ings- e .d . 
van a utomobielen e .d . 801. 

K achels, e lectri sche. 810. 
I d . h ui shoud- en keuken-, ij zeren. 593 . 

K a ins pandjang, katoenen . 356. VII. 
Id . linnen of van n .a.g. vezelstoffe n. 360 . 

V I I. 
Iel. wollen. 352. VI. 
Id. zijden en ku nstzijden. 346. V . 

K a joepoet ieolie. 184 . I . 
K a landers, m at rij zen-, graineer- e .d. voor de 

d ru kkerij . 756. 
K a lenders, a ltijd durende, papieren. 340 . I . 

Id. a ltijddurende van onedel metaa l. 677. 
Id. eenbl ad ige, pap ieren . 341. 
I el . in boekvorm. 3. c. B .B . 334 . 
Iel. meerbladi ge, n.a.g. papie ren. 340 . 

K a lende rschi lden , -bl aden en blokken. 2. B.B. 
340. 

K a li um . 146. 
K a l k, ook ka lksteen. 125. 

Id. phosphorzu re-, ka l kstikstof- e .d. mest-
stoffen. 209. 

K a lkoenen , leve nde. 5. II. 
K ameelhaar. 349. 
Kammen, e lectrische. 809. 
K ammen, haar-, n.a .g. 927. 

Id. sier-, draag. e .d . 926. I . 
Id. wevers-, hou ten. 262. 
Id . wevers-, ri eten e .d. 295. 
Id. wevers-, van ijzerd raad. 558. 

K amerkoelors . 745. 
K amfer. 60. 
Kam fe ro l ie . 184. I . 
Kam peergerei, -garnituren en -nécessaires, n. 

a.g. 931. I. 
Kam peer ge re i, -ga rni t uren met thermos-, isol a 

e .d. vaatwerk samengesteld . 493. 
Iel . n. a.g. van onedele metalen . 686. 

K anaalij ze r. B.B. 525. 
K a narievogels. 5. II. 
K andelaa rs , van g las . 511. 

Id. van onedele metalen . 687. 
K a ndij . 80. I. 
K a neel. 39. 
Kannen, haan vasch - van o nedel metaal. 678. 

Iel . ij s- va n onedel metaal. 675. 
I el. koffi e- en thee- van onedel metaa l, 

geen ij zer of a luminium. 674. 
I d. koff ie-, thee- , wa ter-, m elk- e.d. met 

electri sche verwarmings inrichting. 811 . 
I el . koffie-, thee-, water- , melk-, petro leum• 

e .d . ij zeren . 595 . 
Iel . mel k- van gedecoreer d aardewer k e. d . 

476. 
Iel. o li e- of smeer-, ijzeren. 565. I. f. 
I el . spin-. 578. 
Iel . thermos- , isola- e.d . , gl azen . 493. 
Id. transport-, ijzeren . 576. 

Ka no nne n . 902. 
K a ntoor- , m agazijn- , bestel - en a ndere be

drij fsboe ken en -reg isters. 316 . 
K a ntoo rgebruiksartike len n. a .g ., va n alumi

nium . 640. I. 

Id. van ijzer. 596. I. 
Id. van koper. 618. I. 
I d. van lood. 651. I. 
I d. van nik kel. 626. I . 
I d. van onedel m etaal. 699. 
I el. van t in . 666 . I. 
I d. van zink. 660. I. 

K ant , kantstof en n .a .g. kantwerk, van ka 
toen. 356. 

I d . van li nnen of n.a.g. vezelstoffen . 360 . 
Id . van metaa ldraadspinsels. 348. 
I el . van wol. 352. 
I d. van zijde en k unstzij de. 346. 

K aoli en. 131. 
K ap- en tentbogen voor voertuigen n.a.g. , 
houten, ruw bewerkt. 253. 

K apge raamten , van tractors en automobielen . 
835 . 
Id. van voertu igen n. a.g. 842. 

K aphouders voor electrische lampen. 822. 
K ap iteelen, van aardewerk , porsele in, e.d . 472. 

Id. van natuu r- of kunststeen , g ips, cem ent 
e. d. 458. 

I d. van onedel metaal . 682. 
K a pok. 64. 
K apokre in igers, n .a.g. 728. 
K appen, been- en r ij-, lederen. 215 . 

I d. motor- voor t r actors en a utomobielen . 
836 . 

K appen, straatlantaarn- van ij~er. 688. 
Id. van tractors en a utomobielen. 835. 
Id. van voertuigen n.a.g . 842. 

K araffen e .d. gl azen ka nnen, n.a .g. 501. I . 
K ardamom . 39. 
K a rkasdra.ad, omwoeld metalen . 706 . II. 
K arldoek. 383. 
K arnemelk met gort. 108. 
K a rpetten, va n katoen. 356. VI. 

Id . van n.a .g. veze lstoffen . 360. VI. 
Id . van wol. 352. V . 
I el. van zijde en kunstzijde. 346. IV. 

K a rren, mout-, latex- e. d . 841. II. a . 
Id. vrach t. en last-, n .a.g. 841. II. b. 

K a rwatsen. 427. 
K arwijzaad . 52 . 
K asregisters e.d. a utomatische kascont róletoe

stell en . 761. 
K astan jes, eetbare, versch of gedroogd. 35. 
K asten, brand- en ge ld-, ijzeren. 589. 

Id . documenten-, kaa rtsysteem- e .d. ij zeren 
kantoor-. 590. 

Id. draag- voor wetenscha ppelijke , p recisie
e.d. instrumenten en -a pparaten , n.a .g. 
887. 

Id. droog-, ij zeren, voo r de industrie. 578. 
Id. horloge-. 888. 
Iel. ijs-. 270. 
Id. klokken-, n.a.g . 893. 
I d. le tter- houten . 263 . 
Iel. muziekinstrwnenten -. 898. II. 
Id. schakel-, electrische n.a.g. 819. 
I d . verdeel- , huisaanslui t-, zekering- e .d . 

voor e lectr ische ka bels. 814. 
K athete rs. 2. B.B. 847 . 
Kat j a remoek. 679. 
Katji ps. 672. X. 
K a toe n, ga rens. 355. 

I el . la mpe-. 375. 
I d . poets-. 354. 
Id. stoffen, n .a.g. 356. 
Id . touw- , koord- e .d. gevl och ten vooë 

technische doele inden. 364. 
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Id . touw en kool"cl , n.a.g. 363. 
Iel. vezels en afval. 353. 

K atro llen. 723. I. a . 
Katten. 4. 
K a uwgom. 86. 
K egelbanen , -ballen en kegels, houten. 274. 
Kegels, Seger-. 465. 
Keisteenen. 124. 
Kerfmachines, tabaks-. 742. II. 
K ernnagels , steunen en -stiepen, ijzeren. 571. 
K c1os ine. 138. 
K err iepoede r. 102. 
K erstboomen , kunstmatige. 923 . 
Kerstboom- , kersttafel- e. d. -versier ingen. 923. 
K erstkribben . 923. 
K etelmakersgereeclschappen, n.a.g. ij zeren. 

565. I. b. 
Ketels, eet-, ijzeren. 595. 

Iel. r uw-, brouw- en distilleer-. 739 . 
Id . stoom- , n.a .g. 711. 
Iel. water-, a luminium. 638. 
Id. water- , ij zeren . 594 . 

K etelsteenwerencle preparaten, chemische. 169. 
K ete lzink. 654. 
K etting en kettingen, scheeps- , drijf- , l ast

e.cl . ijzeren voor technische doele inden. 562 . 
Kettingen, deur-, ijzeren . 584. I. 

Id. koperen. 612. 
Iel. nikkel en. 625. 

Kettingen, hal s-, horloge- e.d. van edel e me
talen n.a.g. 521. 
Iel. van edele metal en met paarlen of eclel

steenen. 520. 
Iel. van n .a .g . materialen. 926. I . 

Kettingen, honden-, van onedel metaal. 685. 
Id. kin- voor paarden e.d ., van onedel me-

taal. 684. 
Id. meet- e. d . 870. 
Id. rijwiel-. 839. 
Iel. vatenspoel- e.d. 752. 
Id. waaier- , sleutel-, pince-nez- e.d . van 

onedele metalen. 926. IV. 
K ettingkasten , voor rijwielen. 840. II .. 
Keuen, biljart- . 274. 
Keukengerei , van aluminium. 638. 

Id. van glas. 502. 
Id. van hout. 269 . 
Id. van ijzer. 594. 

Keukenstroop. 83. 
Kiam Hie. 10 . II. 
Kijkers, astronom ische. 874. 

Id. tooneel-, jacht- , sport-, veld- , zee- e.d. 
verrekijkers, n.a.g. 880. 

Kinadrogers. 728. 
Kindermeel. 91. 
Kippeneieren. 15. I. 
Kippen , levende. 5. I. 
Kisten, brand- en gelei-, ijzeren. 589. 

Id. gereeclschaps- e.d . voo,· automobie len. 
837. 

Id. ijs-. 270. 
Id. koffer-, houten. 273. 
Id. pak- , houten, n.a .g. 258. II. 
Id. triplex-. 258. I. 

Kistjes, ter opberging van artikelen van per
soonlijk gebruik, schrijf. of naaigerei, hou
ten n.a.g. 279. 
Iel. van J apansch lakwerk. 278. 

Kit, asfalt-, mineraal - e.d. 135. 
Kl amboes van katoenen tule e.d . gewone weef

sels. 405. 
Klamboetule, katoenen. 356. II. 

Kl ampen, verhaal-, ijze ren. 580. 
Irl. koperen. 610. 

Klapperdoppen, onbewerkte. 65. 
Klapperoli e. 69. I. 
Kl atergoud. 599. 
Kl auwplaten, ijze ren. 565. I. c. 
Kl eeden, dek- voo r paarden e.d. 409. 
Kleeden en kleedjes, vloer-, voet-, wand-, ta-

fel -, meubel- e.d., gebreide of gehaakte. 395. 
Id . van caoutchouc. 242 . 
Id. van gevlochten leder . 219. 
Id. van katoen. 356. VI. 
Iel. van kurk. 288. 
Td. van linnen of n.a. g. plantaardige vezel

stoffen. 360. VI. 
Id . 
Id. 
Id. 

van linol eum, lincrusta e.d. 370. 
van papier. 322 . 
van plantaardige vlechtmaterialen. 296 
en 298. 

lel. van wasdoek, imitatieleder, pegamoïd 
e .d. 371. I. 

lel. van wol. 352. V. 
Id. van zijde en kunstzijde . 346. IV. 
Kl eederpersmachines . 762. 
Kl eeding, boven- en onder- van caoutchouc. 

237. 
Id. boven-, n.a.g. 396. 
Id. kinderpoppen- 920. 
Id. lederen. 215. 
Id. onder- , n.a .g. 397. 

Kl eedingfournituren , n.a. g . 933. 
Kl eed inggarnitu ren, van textiel vezels, gecon

fectionneercl. 400. 
K leed ingstoffen, watel"dichte. 373. 

Id. wollen , n.a.g. 352. II. a. 
Id. zijden en kunstzijden. 346. I. 

Kl eefstoffen en -middelen, bere ide , n.a .g. 201. 
Id. uit stijfsel of zetmeel. 200. 

Kloorenhangers, opvouwbare. 930. 
Kl eermakersbenoodigdheden , n.a.g., · van ge

wone materialen. 928. 
Klemmen, gordijn- van onedel metaal. 681. 

Id. kabel-, aftak- , verdeel-, schakelbord- , 
draag- , steun-. aansluit-, le iding-, kroon-, 
batterij -, accu- e.d. voor electrische lei 
dingen. 815. 

Id. pomp- voor rijwielen. 840. II. 
Klemmen, ratten-, roofdier- e. d. van ijzer. 560. 
Kl emmen, ta felkleed- e.d . ,,an onedel metaal. 

675. 
Id. velg- voor tractors en automobielen. 
. 836. 
Id. wasch-, houten. 269. 

Kl emplaten en -bouten vom· spoorwegen, ijze
ren. 531. 

Kl eppen , veil igheids-, (fabrieksappendages). 
782. 
Iel. voet- en tusschen- voor zuig- en pers

leidingen voor buizen van 100 m .m. of 
meer diamete r. 782. 

Iel . voet. en tusschen- voor zuig- en pers
leidingen voor buizen van minder dan 
100 m.m. diameter. 719. II. 

Id. voor rookkanal en. 782. 
Id. voo,· slui zen, e.d. ij zeren. 545. 

Kl eurboeken. 334. II . 
Kleurdoozen en -garnituren met kleurmate-

riaal. 931. III. 
Kleurenkaarten. 341. 
Kleurkrijt en -potlooclen. 180. 
Kleurstoffen. 181. 

Id. plantaardige. 174 en 181. 
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K leefstrooken, papieren voor verpakking. 315. 
K I inger iet. 455. I. 
KI in kers, metsel- en straat-. 459 . 

Id. zuurvaste. 464. 
KI inknage ls en -1·ingen, ijzeren. 553. 
Kluizen, geld-, ijzeren . 589. 
Klokken, cont rol e-, n.a.g. 892. 

Id. kerst-. 923 . 
Id. l ichtscha kel-. 892. 

Id. onderdeelen, n. a.g. 893. 
Id. signaal-, n.a.g. 705. 
I d. toren- , stations-, stads- e.d. 889 . 
Id. voor gewone t ijdaanwijzing . 890 . 

Kloksi gnalen, electr ische spoor- en tramweg-. 
797. 
Id. onderwater-. 798. 

Knalsignalen. 205. I. 
Kneedmachines e .d. , voor meeldeegwarenbe

reiding. 738 . 
Id . voor zeepfabricage. 740 . 

Knipmachines . 726. 
Knippatronen. 322. 
Kniputensil iën, n.a .g . van gewone materia len . 

928. 
Knollen, bo ll en e.d., bloem- en sierplanten . 27. 

Id. groenten. 30. 
Knoopbevestigers. 932. 
Knoopen, kl eeding- in fantasievorm. B.B. 932. 

Id. kl eeding-, meubel- en rij tuig-. 932. 
Id. ui ts luitend van textielmateria len. 400 . 
Id. van edele metalen of met edelsteenen, 

hal f-edelsteenen of parels e. d. 521. 
Knoopvorn1en. 932. 
Knoppen , deur- e. d. , ij zeren. 584. I. 

Id . koperen. 612. 
Id. nikkelen. 625. 

Knoppen, wandelstok-, parapl uie- e .d., van 
hoorn, been, cellul oid e.d . 910. 
Id. van onedel metaal. 677. 

Koek- en banketbakkerswerk. 96. 
Koel- en verdamp! ichamen. 739. 
Koelkasten. 745 . 
Koelmachi nes, n.a.g. voo r koelkamers en ij s

fa brieken . 744. 
Koeltorens. 712. 
Koetswerken, van tractors en automobielen 

e .d. 835. 
Id. va11 voe,·tuigen, n.a.g. 842. 

Koevoeten , ijzeren. 565 . I . b. 
Koffers, aluminium . 639. 

Id. automobiel - e .d. 837. 
Id. gramophoon- e.d. 898. II . 
Id. houten, n.a.g. 273. 
Id. ijzeren. 586. 

Koffers, lederen of met leder overtrokken, 
n.a.g. 217. 
Id. papieren, n.a.g . 327. 

Koffi e, al of niet coffeïnevrij, ge pel cl , ge
brand of gemalen en a fval. 37. 
I d. mout- of gezondheids-. 104. 
Id. surrogaten, mengsels, extracten en es-

sences. 104. 
Koffi efi lters, ijzeren. 594. 
Koffiekannen en -potten, ij zeren. 595 . 
Koffi ekannen en -potten van onedele metalen , 

n.a.g. 674 . 
Id. voor electr ische verwarming ingericht. 

811 . 
Koffiemolens voo r winkel- e.d. gebw ik. 772. 
Koffiepulpers , -wasschers, -hu il ers, -sorteer

ders, -centrifuges, -drogers e.d. 728 . 
Kogellagers, ijzeren . 564. 

Kogels, geweer- e.d. en kogelmantels. 903 . 
Id. voor kogelmol ens, zeven e. d., ij zeren. 

578 . 
Id. voor koge lmol ens e.d., van m ineral e 

materia len. 465. 
Kogelzetters en -vorm en voor jage rs. 924. II. 
Kokers, b randb l usch-. 765 . 

Id. g riffel-, houten, n.a.g. 267. 
Id. naalden-, n. a.g. van gewone materialen. 

928. 
Kokers, sigaren- en s igaretten-, n.a.g. 926. III. 

Id . van ede le metalen of met parels en 
edelgesteenten. 521. 

Id. van leder. 218. 
Id. van plantaardi ge vlechtmaterialen. 298. 

Kokers, vergrootings- e.d . 876. II. 
Id. verpakkings-, papieren. 318. 

Kokers voor het opbergen van artikelen van 
persoonlijk gebru ik e .d ., n .a.g. 926. III. 
Id. van hoorn , been, celluloid e.d. 910. 
Id. van lede r. 218. 

Kol en, steen- . 133 . 
Kolentransporteu rs, -sto rters en -hunkeraars. 

723. 
Komforen, electri sche. 810 . 

Id. ho utskool-, sp iri tus- , gas- e.d., n. a.g., 
ijzeren . 593. 

Id. petroleum- en spiritus-, koperen . 617 . 
Komij nzaad. 52. 
Kommen, latex-, aarden e. d. 467. 

Id. van aluminium. 636. 
Id . van glas. 496. 

Kompassen, landmeters- e.d. 867 . 
Id. scheeps- e.d. 866. 
Id . zak- en kaarten-. 865 . 

K ookkisten, -platen, -komforen e.d. electri
sche. 810. 

Kooktoestel Jen, ijzeren, n.a.g. 593. 
Kool, beender- . 24 . 

Id. hout-. 249. 
Id. pi astische- en gas- . 134. 
Id. waren van pl astische kool, n. a.g. 908. 

Koolborstels, -staven-, -sp itsen- e.a. artikelen 
van kool , n. a.g. voor e lectricite itsdoe le inden. 
826. 

Koolzuur, vloeibaa r. 147. I. 
K oord, aluminiumdraad-, n.a.g. 632. 

Id. ge isoleerd voor electrische le idingen. 
813. 

Id . ijzerdraad- n.a .g . 556 . 
Id. koperdraad- , n.a.g. 600. 
Id . metaaldraad- , omsponnen, omwoeld. 

omvlochten, bekleed, overtrokken, ge
emailleerd, gela kt , gevernist, n.a.!l 
706. Il. 

Id . pakking- van asbest. 455 . I. 
Id. pakking- van hennep e. d. 379. 
Id. passement- van katoen. 356. V. 
Id. passement- van linnen en n. a.g. plant-

aardige . veze lstoffen. 360. V . 
Id. passement- van metaaldraad. 348. 
Id. passement- van wol. 352 . IV. 
Id . passement- van zijde. 346. III . 
I d. technisch van gev lochten katoen, paar

denhaar e.d. 364. 
Koper . A.B. 64. 

Id. buizen en pijpen. 602. 
Id. dra ad, -band, -staaf, -touw e. d. pro

ducten, omwoeld voor indust,·ieele doel
e inden. 707. 

Id. draad , gecementeerd. 710 . 
Id. draad, n.a.g. 600. 
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Id. ruw, gegoten koeken, blokken , schui
ten, baren, staven e.d. 597. 

Id . staven, p laten, bladen, bandkoper, hol
gewalst steunboutkoper, n.a.g. 598. 

Id. vijlsel , afval en oudkoper. 597 . 
Koperwerk, artikelen voor persoon lij k, huis

houdelijk of kantoorgebruik. 618. I. 
Koperwe rk, n.a.g. 618. 

Id. voor koffermake rswerk. 613. 
Id. voor sanitaire-, to il et-, badkamer- e.d. 

inrichtingen of constn1ctieve doelein
den , n.a.g. 614. 

Koppelingen, as- voor drijfwerk. 784. 
Id. spu itslang- , koperen . 611. 
Id . voertuig- voor spoor- en tramwegen. 

831. 
Koppelinrichtingen , drijf- voor tractors en 

automobielen . 836 . 
Id. drijfwerk- , n.a.g. 784. 

Koraal , bewerkt en waren va n koraal, n.a.g. 
904. 
Id . ruw. 17. 

Koraalimitat ies . A .B. 82. 
Koralen , glas-. 508. 

Id. n.a.g. 933. 
Kori a nderzaad. 52 . 
Kousebanden . 398. 
Kousen, gloe i-. 375 . 

Id. n .a .g. 393. 
Id. rubbe r. 236. 

Krachtmachines n .a.g. 713. 
Kranen, doorlaatregel- van bu isleidingen. 779. 

Id . drijvende. 846. III. 
Id. hijsch-, transport-, loop-, kabe l- e .d. 

723. 
Krane n, m a nometer-, filterpe rs-, proef-, af

blaas- e. d. machine- . 780. 
Id. tap- en pl ug-, n.a.g. 781. 
Id. van hout. 256. 
Id. van lood. 780. 

Id. van mineral e materialen. 465. 
Id. vlotter- voor bezinkki ten. 782. 
Id. waschtafel - e. d. voor sani ta ire inrich

tingen. 680. 
Kransen, bloem- e .d. , van kunstb loeme n uit 

textielwaren e. d. samengeste ld . 432. 
Iel. versche, gedroogde, geïmpregneerde. 29 . 

Kreeften , versche , gezouten , gedroogde of ge
rookte. ll. 

Krijt, biljart-. 453. 
Iel . schrijf-, teeke n- en kl eur-. 180. 

Kristalartikelen. 2. A.B. 60. 
K1·istal papie r. 311. 
Kroonkurken. 286. II. 
Kruidnagelen. 39 . 
Kruit. 202. 
Krukken, de ur- e. d. , ijzeren. 584. I. 

Iel. kopere n. 612. 
Iel. nikke len. 625. 

Krukken , loop-. 850. 
Krulh aa r (opvulmate1-iaal). 350. 
Kryptol. 828. 
Ku ipen , beslag-, gist- e .d. houten. 266. 

Id . bezink-, gist-, bleek-, meng-, verf-, e.d. 
ijzeren , niet van mechanische inrich
t ing voorzien . 578. 

Kunstbloembladeren e.a. onclercleelen voor de 
vervaardiging van kunstbloemen van textiel 
waren e.d. 433. 

Kunstb loemen e.d., van aardewerk. porselein 
e .d. 474 . 
Iel . van glas. 503. 

Iel . van haar. 434. 
Id. van papi er. 324. 
Iel . van veze lstoffen en imitaties d aa1·van. 

432. 
Id. van was, zeep e .d. 194 . I. 

Kunstcli-aa i- en -schrijnwerk van gehard caout-
chouc. 243. 

Kunsthonig. 84. 
Kunstijsprepa raten . 107. 
Kunstledematen. 850 . 
Kunstleder. 1. A .B . 36. 
Kun tmarmer. 2. A.B. 58. 
Kunstoogen. 507 . 
Kunstta nden en -gebitten van porselein, email

le e.d. 471. 
Kunstvoorwerpen en voorwerpen voor verza-

m elingen . A .B. 86. 
Kunstwijn. 117. 159. 
Kunstwol (shoclcly). 349. 
Kunstzijcleafval. 343. 
Kunstzijde, synthetische, nitroce llulose-, collo

dion-, kope r- (glansstof), vi scose-, acetaat
zij de, enz. 1. b. A.B. XI. 

Kurk , blokjes en schijfj es voor vischwant. 284. 
Iel . flesschenkurken e.d. 286 . 
Id. galanteriewaren, versieringsvoorwerpen 

e. d. 290 . 
I el . inlegwlen, hoedinlagen e. d. 287. 
Iel. -matten en -tapijten. 288. 
Iel. -papier. 283. 
Id. platen, b laden, reepen , schijven, kwar

tiers e. d. 282. 
I d. niwe schors. 281. 
Iel . -steenen , -tege ls, -platen en -buizen. 

285. 
Id. surrogaten. A.B. 41. 

Kurk, werken, n.a.g. 291. 
Kurkuma. 39. 
Kussenblokken voor drijfwerk. 784. 
Kussenlappen, afgepaste niet genaaid, ge-

zoomd e .d., van katoen. 356. VI. 
Iel . van linnen of n.a. g . plantaa rdige vezel 

stoffen . 360. VI. 
Iel. van wol. 352. V. 
Iel. van zijde en kunstzijde. 346. IV. 

Kussen , bed- e.d. 404. 
Id. 111cht- e.d. 236. 
Iel. stempel -. 407. 

Kussens en kussenove rtrekken, divan-, stoel- , 
voet-, toil et-, spelde- e.d ., gebreide of ge
haakte . 395. 
Id. lederen. 219. 
Id. n.a.g. 411. 

Kussensloopen, geconfectionneercle. 401. 
Kwart . 131. 
Kwa rtsglasartikelen. 2. A.B. 60. 
Kwasten, kl eecling-, hoed- e. d. Yan text iel

waren . 400. 
Iel. kralen- en passement- van va lsch goud-

en zil ve i-sp inse l e.d. 933 . II. 
Iel. poeder- . 917 . 
Iel . scheer-. 914 . II. 
Iel . verf-, wit-, muur- e.a . werkmansgereecl-

schaps- . 918. I. 
Kwikzilver. 667. 
Kwikzilverlegeer ingen , ,,.a. g. 670. 
Kwispedoors, ijzeren . 591. 
Laaclbooten. 846. III. 
Laad- en losgere i voo r schepen. 580. 
Laad- en losnetten. 365. I. 
Laad- en ontlaacltoestellen en -inrichtingen 

e. d. ,·oor spoor- en ti-amwegen. 832. 
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Laadstokken. 901. 
Laboratoriumartikelen, van aa rdewerk of pro

selein. 466 . 
Id . va n edele metalen. 518. 
Id. van glas . 494. 
Id. van onedel metaal. 692. 

Lactose. 80. 
Ladders, brandweer-. 765. 

Id. scheepstouw- . 365 . I. 
Id. trap- , houten. 269. 

Lagers, kogel-, rol- e.d. 564. 
L agerscha len voor drijfwerk. 784. 
Lakens, bad-. 402 . 

Id. bedde-, geconfectionneerde. 401. 
Lakken (lakverven). 181. 
Laklampjes, -blakers, -houders e.d. voor ka n

toorgebruik , van onedel metaal. 699. 
Lakwerk, z.g. J apansch. 278. 
Lak. gom- of stok- en schel-. 59. III. 

Id. zegel- en fl esschen-. 193. 
Lampeglazen, -kappen, -ballons, -schalen, -kel

ken, -reflectors e. d. van glas, n.a.g. 488. 
Lampekappen, schal en e.d., gebreide of ge

haakte. 395 . 
Id. van aardewerk, porselein e.d. 475. 
Id. van caoutchouc. 243. 
Id . van cellul oid e .a. plastische materialen. 

910. 
Id. van glas. 488. 
Id. van leder. 218. 
Id . van natuur- , kunststeen e .d. 458. 
ld. van onedele metalen. 687. 
Id. van papier. 324. 
Id. van plantaardige vlechtmaterialen. 298 . 
Id . van tex t ielwaren. 411. 

Lampekatoen, -kous en -pit. 375. 
La1npen, armatu ren, -montu ren, -onuunenten 

e. d. ondenleelen n.a.g. van onedel metaal. 
687 . 
Irl . armaturen (niet metalen), pendels, fit

tings e.d. a rtikelen voor electrische ver
] ichting. 822. 

Iel. automobiel-. 837. 
Id. boog-, gloei-, glim- e.d. electrische, n . 

a. g. 790. 
Id. lak- e.d. voor kantoorgebruik , ,·a n on. 

edel metaal. 699. 
Id. loop-, electrische. 691. 
I d. magnesium-. 876. III. 
Id. mijnwerkers-. 690. 
Id. opium-. 503. 
Id . rese1>voirs , voetstukken e.d . van glas. 

490. 
Id. rijwiel-. 840. II. 
Id. sier- e.d. van aardewerk, porselein e.d . 

475. 
Id. sier-, schemer- e .d. van hout. 279 . 
Id . sier-, schemer- e.d . luxe lam pen van 

onede l metaal. 687. I. 
ld. soldeer- en afbrand-. 696. 
Id. ter verlichting, n.a.g. 687. 
Id. van glas . 511. 
Id. van vlechtmaterial en. 298. 

Lampenbehang, van g laskoralen. 508. 
Id. van mass iefglas. 511. 1. 

Lampepit van vlie rmerg. 208. 
L amphouders voor e lectri sche lampen. 822. 
Lampions. 922 . 
Lampwas. 143. 
Lamsbouten, versche. 8. III . 
Lancetten, chirurgische. 2. B .B. 847. 
Landauers. 841. 1. a. 

L a nd bouwgereedschappen, ijzeren, n.a.g. 565 . 
I. a. 

L andbouwhandwerktu igen, houten. 265. 
Landbouwwerktuigen, n.a.g. 727. 
Landkaarten, in boek-, bmchure- of tijdschrift. 

vorm. 334. 
Id . in lijst e .d . 342 . 
Id . n.a.g. 337. 

Landmeterséquerres, -p ri sma's, -compassen e.d. 
-instrumenten. 867. 

L antaarnpalen, ijzeren. 548. 
Lantaarns, automobiel-. 837. 

Id. electrische zak- en h and-. 689. 
Id . n.a.g. van onedel metaal. 687. 
Id. rijwiel-. 840. II. 
Id. scbeeps- en spoorwegse in- . 512. 
Id. van glas. 511. 
Id. van papier. 324. 

I d. van voertuigen, n.a .g . 842. 
Lappen, poets-, stokers- e.d. 406. 

Id. van of met metaal krull en of -draad 
voor huishoudelij k gebru ik. 915. 

lel. van weefsels voor reclamedoelei nden. 
414. 

Lappen voor divankussens, theewarmers, wand
spreuken e.d., katoenen. 356. VI. 
Id. 1 innen of van n.a.g. vezelstoffen. 360. 

V I . 
Id. wollen. 352. V. 
Id. zij den en kunstzijden. 346. IV. 

Laschaggregaten, electrische. 807. 
Laschapparaten, n.a.g. voor het lasschen van 

metalen. 726. 
Laschbu isjes voor electrische leidi ngen. 815. 
Lasch - en tapeinden, ijzeren-. 553 . 
Laschplaten voor spoorwegen. 531. 
Latex. 225. 
Latex-vaatwerk, -gootjes en tapartikelen, aar

den . 467. 
Id. aluminium. 636. 
ld . glazen. 496. 
Icl.i3zeren. 577. 

Lava, natuur- in blokken of platen. 436. 
L eder. 211. 

Id. imitatie-. 371. 
Id. kunst-. 1. A.B . 36. 
Id. oud- en afval. 213 . 
lel . ter bekleeding en lederbehang. 219. 
Id. werken, n.a.g. 221. 

Lederhuiden, gelooide of bereide. 211. 
Id. onbere icle-. 210. 

Ledikanten, gewone massiefijzeren. 590. II. 
Leesplaten. 5. B.B. 338. 
Le ien, asbestcement. 456. 

Iel . dak-. 440. 
Leien, boodschap- e.d ., rnn glas. 503. 

Id. van le i. 445. II. 
Le ien, school-, schrijf-, teeken- e.d ., van le i. 

445. I. 
Id. van metaal. 698. 
Id. van papier. 330. 

Le ipl aten, biljart-. 446. 
Lemmeten voor messen. 672. XIV. 
L engkeng, versch of gedmogd. 35 . 
Lenzen, n.a.g. 886. 

Id. voor fotograf ietoestell en, gevatte. 876 . 
Id. voor r ij tu ig-, zak- , e. d. lantaarn en 

-lampen . 506. 
Id. voor scheeps- en spoonvegsein la ntaarns. 

512. 
Id. voor vuurtoren-, baken- e.d. lichten. 

513. 
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L epelbekers, -doozen en -houders va n onedel 
metaa l. 675. 

L epels , eet- en dessert-, gewone, groente-, soep-, 
r ijst-, saus-, zout- en thee- va n onedel me
taa l. 673. I. 
Id. gember-, gelei-, limonade-, suiker-, sla

e .d. bijzonder schepwerk va n onedel 
meta al . 673. II. 

Id. g iet- , ij zeren. 565. I. b. 
I d . inneem- , glazen. 497. 
Id . keuken-, houten. 269. 
Id . schoen- van gewone mater ia len. 928 . 

Lessenaars, muziek-. 898. II. 
Lètji , versch o f gedroogd . 35. 
L ette rmetaa l. A.B. 67. 
L ette rkasten en -ba kken, houten. 263. 
L ette ,-s, brand- en slag- . 702. 

I d . caou tchouc-. 239 . 
Id . druk-, houten voo r drukkersbed rij ven. 

263. 
Iel. druk-, meta len voor drukkersbedrij ven. 

700. 
Iel . metalen, n.a.g. 703 . 

Letterwit. 700. 
L everpaste i. 76 . 
L iasha ken en -pennen van onedel metaal. 699. 
Lich tdrukapparaten. 864. 
Lich td ru kpa pie r . 315 . 
Lich tgevoelige pa pie ren, p laten e. d . voor de 

fo togra fie . 172. 
Lichtkronen, van glas . 511 . I. 

Iel . va n onedel metaal. 687. I . 
Lieren. 723. 
Liften. 723 . 
Liftkooien. 1. B.B. 723. 
Lij fgoed , van cell ulo id e .d . 909 . 

Id. va n pa p ie r. 326. 
Lijfsieraden, n.a.g. 926 . I. 

Id . van edele metalen, n.a.g. 521. 
Id . van paa rl en of steenen e.d . in edele 

meta len gevat (bijoute ri eën ). 520 . 
Lijkwagens, au tomobiel-. 834. II. 

Iel . n.a. g. 841. I. b. 
Lijm, bere ide kleef. of pla kmiddelen. 201. 

I d. n.a.g. beender-, visch- e.d . 197. 
Lijnen van pl a ntaardi ge vezelstoffen of pa

pier . 363. 
L ij nol ie . 70. 
Lijsten en lij stwerk, va n aardewerk, porsele in 

e. d . 472. 
Id. van hout, n. a.g. 271. 
Id. van ij zer . 544 . 
Id. van na tuur- of kunststeen, e .d. 458. 
Lijsten, schilder ijlatten, houten. 275. 

Lijsten, schi lderij -, foto-, portret. e. d. , van 
edele meta len. 521. 
I d. van glas. 503. 
Id . van hoorn , been, ba le in, cellulo id e. d . 

910. 
I d. van hout. 276. 
Id . van natuur- of kunststeen e.d . 458. 
Id. van onedele metalen. 677. 

Likeuren. 117. 159. 
Li monades. 112. 
Lincrusta , met pap ieronclerl aag. 310. 

I d. n.a.g . 370. 
Lini a len, gereedschaps-, ijzeren. 565 . I. cl. 

Id. kantoor-, school- en teeken-, houten. 
268. 

Iel . ka ntoor, school - e .d . van onedel me
taa l. 698. 

Id. parall el-, naut ische- e. d . 866 . 

l el . richt- . 867. 
Id. schrijfmachine- e.d. 761. 

Linnen, boekbinders- . 368 . 
I el. garens. 359. 
Id. hospitaa l-. 371 . II. 
Id. m icaniet -. olie. e.d . 379. 
Id. pi uksel. 367. 
Id . sch ilders- en ca lqueer-. 369. 
Id. schu ur-, ama ril -. carborundum- e.d . 380. 
Jd . stoffen. 11 .a. g . 360. 
I d . ta fe l-. hu ishoud-, b aby- e. d . geconfec

t ionneerd . 401. 
Id. vezels en afval. 357. 

L inoleum. 370. 
Lint, ka toenen. 356. III. 

Id. l innen of van n. a .g . pla ntaardige ve
zelstoffen. 360. IV. 

Lin t, metaaldraad , n.a .g. 348. 
Id . woll en. 352. III . 
Id. zijden en kunstzijden. 346. II. 

L ithophanieën. 514. 
Locomobielen. 716. 
Locomot ieven v .a.s. en tenders. 831. 
Locotractors. 831. 
Loggen, patent-. 866. 
·Lo ketten, ijze ren, safe-. 589. 

Id . voor kaa rtsystemen. 590. I . 
Lom pen, a fval en resten van weefsels, touw 

e.d. 417. 
Lont, n.a .g . 208. 

Id . veil igheids-. 203. 
Lood. A.B. 67. 

Id. band en d raad. 645. 
I el . blad-. 643. 
Id . bl aden, sta ven en pl a ten, n.a .g. 642. 
Id. buizen, pij pen en verbi ndi ngsstukken. 

647. 
Id . capsules e.d . a fslui tingen. 649. 
Id. ruw in blokken, kl ompen, gegoten pla

ten e. d . 641. 
Lood, spijker , sluitringen en -plaatjes e. d . 

648. 
Looclingsapparaten . 866. 
Loodwerken, a r t ikelen voor persoonlij k, hu is

houdelijk o f ka ntoorgebrnik. 651. I. 
Id . industrieele bedrij fshulpm iddelen e. d . 

648. 
Id . n.a.g. 651. 

Loodwol. 645. 
Looibast , -h out e. d . p i anta a rd ige looistoffèn, 

n.a .g. 58. 
Looierijmachines, -apparaten en -toestell en , 

n.a.g. 733 . 
Looistofextracten. 175. 
Loopers, vloer-, tafel -, piano- e.d. , gebreide 

of gehaakte. 395. 
Id . van caoutchouc. 242 . 
Id . van gevlochten leder. 219. 
Id . van katoen. 356. VI. 
Id. van kurk. 288. 
Id . va n linnen of n.a .g. pla ntaardige vezel-

stoffen. 360 . VI. 
Id. va n l inoleum, linc rusta e. d. 370. 
Id. van papie r . 322. 
Id. van plantaardi ge vlechtmateria len. 296 

en 298. 
Id . van wasdoek, im ita t ie leder, pegamoid 

e.d. 371. I. 
Id . van wol. 352 . V . 
Id. van zij de en kunstzijde. 346 . IV. 

Loovertjes, edel metaal. 517. 
Id. n.a.g. 933 . 
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Lorgnetten. 879. 
Loupen, horlogemake rs-. 873. 

Id . postzegel -. 881. 
Luchters, kroon- en wand-, van g las. 511. l. 

Id. van onedel metaa l. 687. I. 
Luchtdrukgeweren en -p istolen . 900. 
Luchtschepen en -ballons. 843 . 
Lucifers , Bengaal sche. B.B. 206. 

Id . gewone houten e.a. 206. 
Luidsprekers : electromagnetische, -dynami 

sche, e. d . voor radio- en muziekinstrumen
ten . 896. 
Id. n.a.g. 792. 

Luiers, gecon fectionnee rde. 401. 
Luiken , ijze ren rol -. 589. 
Luiwagens. 915. 
Lupul ine. 32. 
Lysol. 142. 
Maaimachines . 727. 
Maalderijmachines. 732. 
M aataangevers. 898. Il. 
Maatbanden en -l inten van plantaardige ve-

zelstoffen. 415. 
Maatka nnen , ijzeren . 592. 
M aatkolven , glazen. 494. 
M acaroni. 92. 
Macedoine van grnenten . 101. 
M achines, adresseer-, plak-, hecht- , papie rper

foreer- , pons- en snij-, n.a.g. 757. 
Id. cartonnage- en boekbi nd- voor drukke

r ij en . 756 . 
Id. datumstempel- voor spoor- en tram

kaa rt jes. 759 . 
Id. drnkkerij - (zet-, 1 inieer- , stereotypie-, 

snij -, r its-, pons-, hecht-, vou w-, stem
pel-) e.d. 756. 

Ma ch ines, e lectrische. 1/2. A .B. 73 en B.B. 830 . 
Id. n.a.g. 812. 
ld. n.a .g . voor huishoudelijke doeleinden. 

810. . 
Id. onderdeelen. 3. A .B. 73. 
Id . onderdeelen en verwisselstukken, n.a.g. 

830. 
Machines, electriseer-. 786 . 

Id . grassnij-. 774. 
Id. huishoud- en keuken- , electri sche, n.a.g. 

A.B . 72. 
lel . ijs- en koel- voor koel kamers en ijsfa

brieken. 7 44. 
Id. kracht- , n .a.g. 713 . 
Id. naa i- , brei-, r ij g-, stop- , zoom-, stik- e. d. 

755. 
Id. n. a.g. 778. 
Iel . onderdeelen, n .a.g. 785. 
Id. postzegel pla k- en chèque pedoreer-. 760. 
lel. re inig-, poets-, slijp- e. d. huishoudelijke. 

754. 
Machines, schrijf-, boekhoud-, reken-, ge ldtel

e. cl. 761. 
lel. teeken- en li chtdruk-. 864. 
Iel. vloerboen- en -wrijf- e. d. 753 . 

Machines, voor cement- en ka lkbere icling en 
cement- en kalkproclucten-vervaardiging. 737 . 
Id. voor gelu idsnabootsing. 897. 
Id . voor glas-, g laswerk- en aardewerkver

vaardi gi ng. 737. 
Iel . voor leder-, vell en-, en huidenbewer

king, n.a.g. 733. 
Id. voor meelcleegwarenbereiding. 738. 
Id . voor metaal-, steen-, glas-, houtbewer

king e.d. 726. 
Id . voor mineraalwaterbereiding. 743. 

Id. ,·oor pa pier- en papiervezelbere iding , 
n.a .g. 735. 

Id. voor rein igen, pasteuriseeren, sluiten , 
vull en e .d. van fl esschen e .a. verpak
k ingsa rtikelen . 752. 

I d . voor scheepsgebruik , n. a.g. 769. 
Id. voo r textielnijverheid , touwslagerij en 

kunstmatige textielbereiding. 734. 
Id. voor ui tvoer ing van bouwwerken , n .a.g. 

750. 
Id. voo r verkoelende-eetwarnnbereiding. 

745. 
Id. voo r vervaardiging van tabaksproduc

ten. 742. 
Iil. voor w inkel ve1·koop. en de1·gelij k ge

brnik, n.a .g. 772. 
lel. voor winning van delfstoffen en pro

ducten daaruit en voor het mijnbed1·ijf , 
n.a.g. 736. 

Id. voor zeepvervaard ig ing, n. a.g . 740. 
Id . wa.sch-, mangel-, w1·ing- e. d. voor huis

houdelijk e. d. gebru ik. 763. 
Id. wasscherij -, kl eede rpers-, pi isseer- e.d. , 

n.a.g. 762. 
Id. waterkracht-. 715. 

M aegascopen . 876. Il. 
M aggi-arnma. 106. II . 
Magie weavers. 755. I. 
Magnalium. A.B. 66 . 
Ma gneetstelsels voor dynamo's e. d. e lectri sche 

machines , n. a.g. 829 . 
Magnes ium. 668 . 
M agnesiumband. 205. ll. 
Magneten , electrische hef- e.d. bedrij fs hul p

middelen. 821. 
Id. electroschakel- en -l'em- voor spoo1·- en 

tramwegvoertuigen. 800. 
Id. ontstek ings- voor automobielen e. d . 801. 
Id. oog- e.d. voo1· de heel kunde. 2. B.B. 

847. 
M agneto-electr ische werktuigen. 786 en 789 . 

I. b. 
Mahjongspollen. 921. II. 
Maill ons, van aardewerk. porsele in e.d . 465_ 

Id. va n glas . 495. 
Id. van ij zerdraad. 558. 

Ma ïskol ven. 30. 
M a izena. 47. Jl. 
Maliënkolders . 899 . 
M anchetten, losse (linnen e.d.) . 399. 

Id. van oell uloid e. d. 909 . 
Id. van papier. 326. 

M anchons voor machinewalsen , van leder. 220 . 
Id. van textie lwaren. 386 . 

Manden, brieven- en papie r- , van ijzerdraad. 
559. 
Id . emball age-, grove . 294. 
Id. korfba l- , e. d. 924. IV. 
Iel . papier- van papier e .d . 324. 
Id. picknick-. 298. 
Id. rijwiel -. 840 . I . 

Ma ndjes, bonbon-, brood-, [rui t. e. d. va n on
edel metaal. 675. 

M a ndjes, gel cl -, ijzeren. 589. _ 
Jd. wei·k-, bloemen-, sleute l- , schenk-, tafe l

e.d . van plantaa rdi ge vlech tmate r ialen. 
298. 

Mange ls, rubber-, n.a .g. 728. 
Id. voor huishoudelijk e.d . gebruik. 763. 

Manicuregereedschap. 672. XI. 
M a niokwortels. 30. 
Mantels, gebreide o f gehaa kte. 395. 
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M a nufacturen, a fgepaste . 5/6. A .B . X I . 
Man uscr ipten, in boek-, brochure- of tijd

schr iftvorm . 334. 
Id. oude- en zeldzame-. 943. 

M aquettes, g ips- van bouwwerken e.d. 452. I. 
M a rgarine. 74 . 
Ma rionettenspel len . 925. 
Marmelades. 98 . 
M a rmer , kunst- en imitat ies . 2. a. A .B. 58 . 

Id . natuu r- tot blokken o f pl aten ve rwerk t. 
436. 

Id. ruw. 129. 
Ma r epe in. 86. 
M ascottes voor a utomobie l radi atoren . 837. 
:Mas keradeartike len. 922. 

fas kers, asbest-. 455. 
Id. maskerade- e. d. 922. 
l d . narcose-. 2. B.B. 847. 
Id . rno k-. 765 . 
I d. scherm-. 924 . I . 
I d . was-. 194. I . 
Id. zuursto f- en gas-. 850. 

M assa.geapparaten en -werktuigen, electr. , n. 
:l. f<' . 809. 
I d . medische. 848. 

M assageartikelen (schoonheidsh11I pm idde len) 
n.a .g. 434. 

Masten , cement- , beton- e.d . 454 . I. 
Id . scheeps-, ij zeren . 580. I . 
I el. va kwerk- en el ectr ische ge le id ings-, 

ijzeren. 547. 
Id . ver! ich t i ngs-, ijzeren. 548. 

Maté. 38. 
Ma ten, glazen. 497. 

Id . krui t-. 924 . II. 
l d . l iter - e.a. inhouds- , metalen. 697. 
Id . rnl-, va 11 textielwaren. 415. 
Id . sch ui f-. 862. 

~1ate ri eel voo1· spoor- en tramwegen-, roll end. 
831. 
Id . vast. 832. 

M atglas. 5. A .B . 60 . 
M"a t rassen, opgevulde, van textielwa ren. 404. 

Id. van ij ,,erd raad. 659. 
iVfatrij zen , ij ze ren. 566 . I . c. 
i\I atten en matjes, van caoutchouc. 242 . 

Id. van ij ze rdraad. 559. 
Id. van papier. 322. 
Id . van pl a ntaardi ge vezelstoffen n.a .g. 

360. VI. 
lel . va n pla ntaal'cli ge vlech trnate1·ia len, 

meubel- e.d. 298. 
l el. van pla ntaardige vlech tm ater ia len, 

vloe r-. 296. 
Matten, kadj a ng- . 293 . 

Iel . ku rk-. 288. 
ld . treepl ank- e.d. voor automobielen. 837. 

M atzes . 94 . 
Meda ill es, n iet met ede le metalen, edel- of 

• halfedelgesteenten samengesteld . 926. I . 
Meda il lons, lij fsiernden n iet met edele me

ta len, edel- o f halfedelgesteenten samenge
ste ld . 926. I . 
I d. (oorsprnnkelij ke kunstwe rken) . 939 . 

Medicinale d ie r lij ke voortbrengselen, n.a .g. 25 . 
J\1edicinale p lan ten. zaden en vruchten, n.a.g. 

57. 
M ed icina le zeep. 188. 
Medico-mecha nische toestell en e. d. 860. 
:\foe i, aarda ppel-. 47. ll. 

I el. g lu ten-. 46 . 
lrl. graan- of peul vruchten-, be re id . 91. 

Id. graa n-, n. a.g. en gr iesmeel. 42 . 
I el . sago- en ta pioca- . 48. 
lel . Thom asslak ken-. 209. 
Id. vrnchte n-, n.a.g., mout- en oliezaden-. 

45. 
Id . zet-. 47. 

Mee lcleegwa ren, niet gebakken. 92 . 
Meerschuim , bewerkt en meerschu imwa ren, 

n.a.g . 905. 
Iel . im itaties . A .B . 82 . 
Id. ruw. 130. 

Meetbruggen, electri sche. 853. 
Meet- en maat li nten va n textielvezels. 416. 
Meet- en tela pparaten ,·oor incl ustriee le be-

drij ,ven. 861. 
l\Jeetinst,:umenten, e lectrische, n. a .g . 853. 

Id . ter montee r i ng bij automobielen. 854. 
lel . wetenscha ppelij ke. 885. I . 

Meetkettingen, la ndmete rs- e. d . 870. 
Melasse, ongeschikt voo r cons,,mpt ie . 82 . 
Melk en melkpoeder . 12. 
Melkg las. 4. A . B. 60 . 
Mei krubber. 226 . 
Mei k eparators. 731. 
Melkw ij n. 114 . 
Mengmach ines e .d. , beton-. 750. 

Id . voo r meel deegwa renbereidi ng. 738. 
Id. zeep-. 740. 

Mergel. 124. 
Merkpl aten en -f iguren, meta len. 703 . 
Meri di aankij ke rs. 874 . 
Messen, chirurg ische. 2. B.B . 847. 

Id . keuken-, aa rdappel-, koks- e.d. 672. II. 
Iel. lemmeten. 672 . XIV. 
I el . ma nicure- en pédicure-. 672. XI. 
Id. oeste r- . visch-, fru it- , kaa -, bote r- e .d . 

672. IV. 
lel . papier- (schr ijfta fela rti ke len ). 672. XI. 
Id . plamuur-, ij zeren. 565. I. b. 
Id . pons- en stans- , ij zeren . 566 . I. c. 
Id . scheer-, n.a.g. 672. III. 
Id . slage rs-, looiel's- , schoenma ke l' -, snoe i-, 

ocul ee r-, ru bbera ftap- e. d . bedrij fsmes
sen. 672. I. 

Id . tafel-, desse1-t-, brood- en brnocl zaag. 
672. III. 

Td. trancheerge re i. 672. IV. 
l el. veilighe idsscheer-. 672 . V . 
lel . voor ve il ighe irlsschee rmessen. 672 , VI. 
Iel . za k-, jach t-, ra cl ee r- e. d. messen, 11 .a .g. 

672. III . 
Messenm a kerswerk. 672. 
Messenscherpers, n .a. g. 6'72. XIII. 

Id . tafe l-. 672. I V. 
1ess ing. A.B. 64 . 

Meststoffen. 209 . 
I d. zwa velzuur en sa lpete r. B .B. 209. 

Metaalbewel'kingsgernedschappen, ij zeren, n. 
a. g . 565. I . 

Metaaldraadspinsels en -garens. 347. 
Metaa ld rnadweefsels, stoffen en n.a.g . weef

e ls. 348 . 
Id. van ijze rdrnad . 557/658. 
lel. van koperd,·aad. 605. 

Metaa lkrn ll en en -wol- voor re inigingsdoel
e inden e.d. 693 . 

Metaa lpa pier. B.B. 312. 
~l e taa lwerk, n.a.g. voor sanita ire-, badkamer

e.d . in ri cht ingen . 680. 
l\Jetaa lwolpa kking. 694. 
Metab lokken. 208. 
1eta l cléployé, 1jzel'en. 533. 
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I d. koperen. 603. 
M etal en, ede le. A .B. 61. 

Id. edele , ruwe. 516. I. 
:Metal en, onedele, r uwe n. a .g. 668. 

I d. bewerkte. 2/3. A.B. XV. 
Id. draad. 6. A.B . XV. 
Id. niet opgem aa kte. 5. A.B . XV. 
Id. onbewerkte . 1. A .B. XV. 
Id. vernikke lde. 4. A.B. XV. 

Metall ieke fabr ika ten , n. a .g . 669 . 
Metallieke pakking, n.a .g. 694. 
Meterborden voor electri sch e leidi ngen. 816. 
M etermaten van textiel veze ls. 415. 
M eters, anemo-. 869. 

I d. a reo-, dens i-, a lcohol -, me lk- e. d. 858. 
Id. baro- en hygro- . 860 . 
I d. cyclo-, podo- , speedo-, tacho-, tax i-, e .d . 

855. 
Id. hoogte-, hellings-, snelhe ids-, e .d . voo t· 

luch tvaa rtuigen . 866. 
I d. klank-. 898 . I I. 
Id . mano-, vacutun -, con1pound-, calori -, 

olie- e .d. voor industri eele bedrij ven. 
861. 

Id. micro-. 862. 
Id. plani-, curvi -, g rotto- e .d . 857. 
Iel . regen-. 871. 
Id. saccha ri - en po la ri -_- 872. 
Id. snelheids- in horlogevonn. 856. 
Id . snelheids- voor locomotieven. 866. 
Id. th ermo- , py ro-, e .a . tem peratuu r-, n. a .g . 

859. 
Id . verbrniks- voor gas, wate r en e lectrici

te it . 852. 
I d . vo lt -, ampère-, frequent ie-, isolatie-, 

Ohm-, ga lvano- e.d. e lectr ische, n. a.g. 
853. 

Id. volt-, ampère-, oliedruk- , benzinestand
e .d. voor a utomobie len. 854. 

M etse laarsgereedschappen, ijze ren, n. a.g. 565 . 
I. b. 

:Me ube len, houten, n. a.g. 277. 
I d. ij zeren, n. a .g. 590 . 
Id . kope ren, n.a.g. 616. 
Id . n ikke len, n. a .g . 625. 
Id. van plantaardige vlechtma ter ia len. 297. 

M e ubilair voor genees- of hee lkund ige doel
ei nden. 849. 

]H eubilee ri ngsa rt ikelen , va n aardewer k, porse
le in e. d . 475 . 
I d. van caou tchouc. 243. 
Id. va n g las. 503. 
I d. van hoorn , cell ulo id e .d . 911. 
Id . van onedele m etal en. 677. 

Mica, bladen , platen of bu izen , n.a .g. 449 . 
I d . fabr ikaten n.a .g . 449 . IV. 
Id. ruw. 131. 

lVIicaniet , bladen, pl aten, of bui zen, n.a.g. 
449. I. 
Id. papier. 305. 

Microfonen, n. a.g. 792. Il . 
I d. voor gramophoons e . cl. 898. II. 

Mic rofotografietoestell en e.d. 875. I. 
Microscopen. 872 . 
M ierenverdelgers . 727. 
Mi koa en mi soa. 92. 
M ijnen, wer p-. 903 . 
M ij nkn,;t. 202. I. 
M ij nontstekingsapparaten, e lectri sche. 789 . II . 
M ijnspoo rmaterieel , roll end. B.B. 831. 
M ine raa lwa tel'. 111. I. 
lVlineraa lwaterm achines. 743. 

M irbaa noli e. 154. 
Modebladen en -t ijdschri ften . 334. IL a. 
Modell en va n bordpapie r e.d . voor aanscho u-

we lij k onde rw ij s. 329. 
Moerbouten en moe ren, n.a .g., aluminium . 

633. 
I d. ijzeren. 553 . 
Id. koperen. 607. 
Id . zinken. 657 . 

Moffe ls va n m ine rale mate ri alen. 465. 
Moffen , verb indings- , a ftak. e .d. voo,· elec

t r ische kabels. 814. 
Molens, ij s-. 773. 

Id. koffie- e .d. voor winkel-, huishoudelij k 
e.d . geb ruik. 772. 

I d. mo rtel-, verfmeng-, e. d. 750. 
I d . r iet- e. d. onderzoek- en labo ratorium -. 

777. 
I d. ros- e. d . 713. 
Id. uike rr iet-. 732. 
Id. wan-. 728 . 
Id. zweef- e .d . carousse ls. 925. 

Mombakkesen. 922. 
Monelmetaal. A .B. 65 . 
Monopedografen. 857 . 
Montagebokken , ij zeren. 575 . 
Monte ursgereedscha ppen, ijzeren, n.a .g. ·565 . 

I. e. 
Montu ren va n bri ll en e .a . oogglazen. 879. 

Id . van galvani sche elementen. 824. 
Id. van kl okken, n.a.g. 893 . 

Monumenten, g ra f- e.a. (oorspron ke lijke kunst
werken ) . 939. 
Mo rphi ne. 166. 
Morse-se insleute ls. B .B . 791. 
Morsplaatjes, van papiel". 322. 

Id. van vil t. 411. 
Morte ls. 131. 
Morte lmolens e.d. 750. 
Mort ieren. 902. 
Mosetig bat ist. 371. II. 
Mosselen . ll . 
Mosterd. 105. 
Motoren, aanha ng-. 714. 

Id. automobiel- en rijwiel- , uitgezonderd 
e lectrische. 714 . I. 

Id. electro-, n .a.g. 786. 
Id. electro- voor spoor- of tramt racti e. 800 . 
Id . electro- voor voortstuwing of sta rten 

van automobielen e .d. 801. 
Id. heete en sam engepe rste luch t-, verbrn11-

cli ngs- en ontploffings-, n.a .g. 713 . 
Id . hui shoud-. A.B. 72 en 810. 
Id . l uch tvaart- en scheepvaart-, ui tgezon

derd electr ische. 714. II. b. 
Iel. spoo l'- en tramweglocomotie f- , uitge

zonderd e lectrische . 714. II. a . 
Id. voor gramophoons e. d . 898. II . 
Id. voortstuwings- , u itgezonde rd electrische. 

714 . 
Id. waterdruk-. 715. 

Motoronclerdeelen, -toebehooren en -verwisse l
stukken, n .a .g. voor voortstuwi ngsmotoren . 
u itgezonderd e lectr ische . 714. ITI. 

Mout . 43 . 
Mouwo phoude rs, van onedel metaal. 926. IV. 

Id. van tex tielwa ren. 398. 
Moza ïekwerk, van g las. 514. 

Id. van natuur- of kunststeen . 458. 
Muil korven , lederen. 216. 
Mul tigraphen. 757. 
Mult i pi icators. 758. 
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Munitie. 903. 
Munten, broches, knoo pen e.d. van munten. 

B.B. 522. 
Id. gouden. 522. I. 
Id. koperen of van a ndere metalen n .a .g. 

522 . IV. 
Id. namaak-. B.B. 522 . 
Id. n ikkelen. 522. III. 
Id. zilveren. 522. II. 

l\I untmeters, voo1· gas- , e lectric ite its- of water
verbruik. 852 . 

Muskaatnoten. 39. 
Muskietengaas, ijzeren. 557. 

Id. koperen. 605. II. 
Muskieten- of klamboetule. 8. A.B. IX. 
Musk ietennetten. 405. 
Musk ietentul e, katoenen. 356. Il. 
Muskus in natumlijken staa t. 22 . 
Y!utsen, gebreide of gehaakte. 395. 

Id. n.a.g. 425. 
Id. papie ren maskerade- e.d. 922. 

Muziek in bl aden. 334. 
J\tiuziekinstrumenten, automatische. 896. 

I d. kinderspeelgoed. 920. 
Id. klavier-. 895. 
Id. n.a.g. 897. 

Id. 011derdeelen en toebehooren. 898. 
Id . papieren feest- en schertsa rt ikelen. 922 . 

:Muziekrollen , -walsen, -platen voor mechani-
sche m uziek. 898. I. 

Mycalex. 2. A :B. 60 . 
Mylo1·ds. 841. I. a. 
Myrrhe. 59. II. 
N aaibenoodigdheden, n.a.g. van gewone ma

terialen. 928. 
Naaimachines. 755. II. 
Naa lden, chirurgische. 2. B.B. 847. 

Id. gramophoon-, e. d . 898. II. 
Id . naai-, naa imachine-, borduur-, haak-, 

brei-, stop-, lardeer- en pak-, ijzeren. 
567. I . 

Id . stoffee rders- en breimachine- e.d. 567. 
II. 

Naaldhouders voo r gramophoons e .d . 898. II. 
Nachtl ichtjes. 191. 
Na gelpolijste rs. 917. 
Nagels, aluminium-. 633. 

I d. d ie r- , als versier ingsvoorwerp e.d. 912. 
Iel. ijzeren d raad-, n.a.g. 552. 
Id. ijzeren klink-. 553. 
Id. ijzeren worm-. 533. 
Iel. koperen. 607. 
Id. zinken . 657. 

Narcose-appara ten en -maskers. 2. B.B. 847. 
Nargi lehs. 936. 
Natrium. 146. 
Natural iën, n.a .g . opgemaakt, gemonteerd, in
gericht als vers ie1· ings-, gebruiks- of verzame
lingsrnorwerp. 941. 
Naven, houten wiel-, ruw bewerkte. 253 . 

Id. n. a.g. van voertuigen, n.a.g. 842. 
Nécessaires en garnituren, met eet-, drink-, 

di en- en tafelgerei van onedel metaal. 675. 
Id. met kinclerspeelgoecl. 920. 
Id. met parfumerie en schoonheidsmidde

len. 187. 
Id. met of voor toil et-, schrij f-, naa i- en 

ander gerei, van leder. 218. 
Id. van textielwaren. 411. 
Iel. n.a.g. 931. 

Netten, tennis- e.a. spelnetten . 924. IV. 
Id . touw- n.a.g. 365 . II. 

Id. visch-. B .B. 366. 
Id. vissche rij -. 366. 

N eushoorn . 18. 
Nickeline. A.B. 64. 
Nietjes . ( papie rhechters). 699. 
Nieuwzi lver. A.B. 64. 
Nikkel. A .B. 65. 

Id. anoden voor e lectrolytisch vernikkelen . 
620. 

Id . blad- en -draad. 622. 
Id . buizen en pij pen. 623. 
Id. ruw in klompen, ingots, kubus- of ko

gelvorm e.d . of gegoten pl akken. 619. 
Id. staven, platen , bla den of band-, n .a .g . 

621. 
Id. vijl sel , -a fval e. d. en oud nikkel. 619 . 

N ikkelwerk, a rtikel en voor persoonlijk- , huis
houdelijk- of kantoorgebniik. 626. I . 
Id. hang- en slu itwerk, n .a.g. 625. 
Id. n.a.g. 626. 
Id. voor koffennakerswerk. 625. 
Id. voor sanitaire-, to ilet-, badkamer- e .d. 

inr ich t ingen en voo r constructi eve doel 
e inden. 625. 

Nippels voor electrische lampen. 822. 
Nitrobenzol. 154. 
Nori t. 167 of 169. 
Nortonpu tten. 719 . II. 
Noten, cocos- en n.a.g. eetbare. 35 . 

Id. grond-. 30. 
Id. steen- e.d . voo r snijwerk. 65 . 

Notenkrakers. 672. X. 
Not itieboeken. 316. 
Nougat. 86. 
Numera teurs. 757. 
Nummer- en 1 ich tborden voor e lectrische schel

e .cl . install aties . 795. 
N ummerschij ven voor lijntelefoontoestell en. 

792. 
Objectieven, n.a.g. 886 . 
Obsidiaan. 519 . · 
Oculairs, n.a.g. 886. 
Oestees, versch of gedroogd. ll. 
Offerpapier. 312. 
Oleïne. 72 . 
Olibanum (wierook) . 59 . Il . 
Olie, a nthraceen-. 141. 

Id. creosoot-. 142. · 
Id . hertshoorn-, Dippels- , dennennaalden-, 

kamfer-, chenopod ium- en ka joepoet ie- . 
184. I . 

Id. le i-, bru inkolenteer- e .a. ruwe minerale. 
i37. , 

Id. mirbaan- of kunstmatige bittere aman
de l-. 154. 

Id. racket-. 924. IV. 
Id. terpentijn-, hars-, pijn-, den- en caout

chouc-. 157. 
Id. Turksche rood-. 190. 

Oliehoudende vruchten, n.a .g . 49 . 
Olielinnen, -buis,- kous e. d. 379. 
Oliën, aetherische, met a lcohol , n.a.g. 159. 

Id. aethe ri sche, met alcoho l, z.g . vruchten-
aethe rs. 162. 

Id. aetherische, n. a.g. 184. 
Id. dierlijke of plantaardige. A.B. 15. 
Id . dierlijke of plantaard ige verlicb t ings-. 

73. 
Id. dierlijke , n .a .g . 68. 
Id. drogende, gewone. 70. 
Id. minerale machi ne-, transformator-, 

smeer- e. d. 140. 
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Id. m inerale, n.a.g. 141. 
Id. plantaa rdige bak- en eetbare-. 69. 
Id . plantaard ige, n .a .g. 71. 
Id. reuk- en geparfumeerde. 187. 
Id. verzeepte. 190. 

01 ie-waterafscheiders voor stoom leidingen e.d. 
749. 

01 iezaden, n.a .g. 49. 
01 ij ven, verduurzaamde of bereide. 101. 
Omnibussen, autobussen. 834. II . 

Id. n .a.g. 841. I. b. 
Omslagen, gedrukte papieren , voor boeken. 

341. 
Omvormers, electr ische. 786. 
Onderbroeken, gebreide of gehaakte. 394. 
Onderdee len e n toebehooren, van baggermo-

lens, zandzu igers, drijvende elevators, kra
nen, bakken, bunkeraa l'S en brandspuiten . 
3. B.B. 846 . 
Id. van muz iekinst rnmenten. 898. 

Onderdee len, van aanstekers e.d. 937. 
Id . van fotograf ietoestel Jen , n.a.g. 876. 
Id. van handvuurwapenen. 901. 
Id. van horloges, n.a.g. 888. 
ld. van klokken, n .a .g . 893. 
Irl. van machines , apparaten en toeste llen , 

e lectrische, n. a.g. 830 . 
Id. van machines, apparaten en toeste l Jen, 

n.a.g. 785. 
ld. van rij wie len. 839. 
Id. van tractol'S en automobielen. 836 . 
ld. van uurwerken, n.a .g. 894. 
Id. van voel'tuigen, n.a.g. 842. 
Id. van voortstuwingsmotoren, ui tgezonderd 

electrische, n. a.g. 714 . III. 
Id. van vuurwapenen, n .a.g . 902. 
l el. van wetensch appe lijke precisie- en 11. 

a.g. instrumenten en apparaten, n.a.g. 
887. 

Onderkleeding, 11.a.g. 397. 
Onderleggers (sous-ma ins), papieren. 316 . 
Onderstellen, van last- of vrachtwagens , n.a.g. 

ijzeren. 579. 
Id. van I uchtvaartuigen. 845. 
Id. van motol'rijwielen . 838 . III. 
Id. van tractol's en automobielen . 836 . 
Id. van voertuigen, n. a .g . 842 . 
Irl. van voertu igen voor spoot'- en tram-

wegen . 831. 
Ondel'wijsbenood igdheden , houten . 267. 
Onduleerkammen, n.a.g. 927. I. 
Ontharingsapparaten, e lectr ische. 809. 
Ontharingsmiddelen. 187. 
Ontklelll' ingspreparaten, chem ische. 169. 
Ontploffingsm iddelen, n.a.g. 203. 
Ontrattingstoestellen e.d. 768. 
Ontsmettingsovens, -toeste l Jen en -apparaten. 

768 . 
Ontsmettingsproducten uit steenkolenteer. 142. 
Ontstek ingsapparaten, electr ische. 789. 
Ontstekingsmiddelen . 203 en 204. 
Ontveze l ingsmachines, n.a.g. 728 . 
Ontwikkelzouten en -baden voor de fotogra fi e. 

171 . 
Oogen, kunst- . 507. 
Oorbell en niet met edele meta len , edel - of 

halfedelgesteenten. 926. I . 
Oorlepeltjes. 917 . 
Opi um. 61. I. 
Opvulmate1·ialen , kapok, zeegras, plantenhaar 

e.d. 64. 
Orgels. 895. 

Ornamenten van papier e.d. 321. 
Orthopaedische toestellen. 850. 
Ossetong, versche, gedrnogd of gezouten. 8. III. 
Oudheden, n.a.g. 942. 
Ouwel en ouwels. 94. I . 
Ovens, bakkers- e .a. industrieele ovens n. a.g. 

746. 
Id. gas- e.d . ijzeren voor huishoudel ij k- of 

keukengebrui k. 593. 
Id. ontsmettings-, e.d. 768. 
Id. smelt-, electrische. 807. 

Overtrekken (manchons) voor machinewalsen, 
lederen. 220 . 
Id . van text ielwa,·en. 386 . 

Overtrekken voor kussens e.d .. kus ensloopen. 
401. 
Id. 
Id . 

lederen. 219 . 
van textielwaren, geconfectionneel'de, 
n.a.g. 411. 

Overvallen, ijze ren. 584. I. 
Id. kopel'en. 612 . 
Id. nikkelen. 625. 

Oververhitters voor industrieele bedrijfsdoel-
einden. 712. 

Ovomaltine. 91. 
Üzokeriet (aardwas). 136. 
Ozonapparaten, electl'ische vool' 1 uchtzuive-

ring. 808. 
Ozonateul'S. 680. 
Ozoninstallaties voor d,·inkwaterzuivering. 806. 
P aa"dedekens. 403. I. · 
Paardenhaal' . 349. 
Paarden, levende. 1. 
Paardentuigen e. d. , lederen. 216 . 

Id. van texti elwaren. 409. 
Paarlemoer en paal'lemoerwaren, n.a.g. 905. 

Id. imitaties. A.B. 82. 
P aarl en (parels), echte, niet gevat. 519. 

Id. echte, bijouterieën. 520 . 
Id. g-las-. 508. 
Iel . kunst- van aardewerk of porse lein. 474. 
Id. onechte ter versiering of afwerk ing van 

kl eeding, hoeden , sieraden e .d . 933. 
Packfong. A.B. 64. 
Pa.jongs. 426: 
Paketwegers. 724. IV. 
P a kking, pakkingstoffen en -artikelen , Yan 

asbest. 455. I . 
Id. van caoutchouc. 234. 
Id. van lede~ 220. 
Id. van metaalwol en metallieke pakking. 

694. 
Id. van papier. 305. 331. 
Id. van textielvezels en -waren. 379. 391. 

P akk isten , houten. 258. 
Pakpapier ook van oude dag- en weekblarlen 

e .d. 307. 
Pal aeontologische voorwel'pen. 942. 
Palen , ijzeren, lantaarn-. 548 . 

Id. meel'-. 545. 
Id . schroef-. 542. 

Pal etten, sch ilde r-. 267 . 
Palladium. A.B . 61. 
Palmwijn . 114. 
Pannen goudwasch- en prospector-. 736 . 

Id. kook-, braad- e .d. , aluminium. 638 . 
Id. kook-, brnad- e.d ., ijzeren. 594. 
Id. kook- en smelt- voor industriee le doel-

einden. 739. 
P a nopti ca. 925 . 
Panornma's. 925 . 
Pantografen. 864. 
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P a ntoscopen e. d. 881. 
Pantserstangen en -pl aten, ijze ren voor klui 

zen. 533. 
Papier , aandee len-, chèque- e.d. waarde- . 314. 

Id . a fval. 301. 
Id. behangsel-. 310. 
Id. bord- en g la nsbord, n.a.g . g rof. 302. 
Id. bord- van asbest. 455. I. 
Id. bord- voo,· dakbede kking e. d. 303 . 
Id . ca rbon- , calquee r-, copiee r-, 1 ichtdrnk- . 

315. 
Id. chagrin-, krista l-, s its-. 311. 
Id . closet-. 315. 
Id. courantendrnk-. 308. 
Id. fi ltreer-, gom-, pe rkament- . 315. 
Id. getah-pe rtja-. 231. 
Id . kant- en pa pie rkant. 312 . 
Id. 1 ichtgevoel ig, voor de fotografie. 172. 
Id. 1 uxe-brie f-. 319. 
Id. pak- ook va n oude dag- en weekbl a den 

e .d. 307. 
Id. r eagens- , blauwsel-, vliegen-, motten-, 

ozon- e.a. desinfect ie-. 315 . 
Id . schuur- en polijst-. 306. 
Id. igaretten-. 309 . II . 
Id. vilt-, n .a .g. 315. 
Id. vitrophanie- e.d . transpara nt- . 310 . 

P a pierafscheurappa raten. 760. 
P a pier en bordpa pier , gegolfd e .a. voor ver

pakkingsdoele inden. 307. 
Id. geschept of hand- (ook simili -). 313. 

P a pie r en bordpapier , gevelouteerd, gebril 
la nteerd , bekl eed of be pl akt, ui tgeslagen of 
-gesneden e .d. 312. 
Id. goud- e .d . metaal-. 312. 
Id. isolatie- o f pakking-. 305 . 
Id. schrijf-, reg iste r-, druk-, tee ken-, schil 

der- , stencil - e. d. 315. 
Id. twee- of meerkleurig, geaderd , gemar

merd , gegaufreerd , gemoiree rd , gene rfd 
en geplisseerd , n.a. g. 311. 

P a pier- en pa piervezelmachines, -appa raten en 
-toestellen, n. a .g . 735. 

Papie rge ld . 336. 
Papierhechters of -binders. 699. 
P apie rmaché. 1. A.B. 44. 
P a piermaché-artikelen, n.a.g. 332. 
P a piermanden, van ijzerdraa d. 559. 

Id. van papier . -324. 
Papierrol dragers voor te legraa ftoestell en , n. 

a .g . 791. IL 
P a pierstof. 300. 

Id. in vell en, mll en e .d. B.B. 300. 
P apierwaren, harde (vul canfibre e .d.), n.a. g . 

332. 
Papie rwerken, n. a.g. van pa pier, bordpa pie r 

en pa pierstof. 333. 
Papierwol. 307 . 
P a raffine. 143. 
P a ral lelog ra fen. 864. 
P a rapl uies, parasols en pa rapl ui ewa ndelstok

ken. 426. 
Parfumerie en pa rfums, met alcohol. 159. 

I d. n.a.g. 187. 
Pa rketvloerplankjes. 271. 
Passement- koord, van katoen. 356. V. 

Id. van linnen of n.a .g . vezelstoffen . 360. 
v. 

Id. van metaaldraad. 348. 
Id . van wol. 352. IV. 
Id . van zijde en kunstzijde . 346. III. 

P assementwerk, afgepast e.d. (ter versie ri ng 

of a fwerking van kleederen, hoeden en 
schoenen ) van tex ti elwa ren. 400. 

Passementwerk, fournituren van valsch goud-
of zilverspinse l. 933 . II . 

P asse pa rtouts, pa pieren. 321. 
P asse rdoozen. 863. 
Passe rs, gereedschaps- , ijzeren . 565. L cl. 

Id . schoo lbord- , houten. 267. 
Id . tee ken- , stok-, potlood- e. d. 863. 

P aste iba kke rswerk . 96 . 
P a tentgeneesmiddelen. 167. 
P a trij spoor ten, kope ren. 610 . 
P a tronen, knip-. 322. 

Iel . ontstekings- . 203 . 
Id . papieren , n .a .g. 341. 
Id. vuurwa penen- e.d. 903. 

P atronen krull ers. 924. II. 
P atroonproppen. 903 . 
P atroontrekke rs. 901. 
P eau de pêche e.d. flu weel-imi taties . 9. A .B. 

XL 
P edicuregereedschap. 672 . XL 
P egam oïd. 371 . 
P ehie. 10. II . 
P e i I g las toeste l I en ( fa b ri eksappendages). 782. 
P e il g lasbuizen , gl azen. 480. I. 
P e il g lazen en -besche rmers, g lazen. 495 . 
P e ilschaaltoestell en . 870 . 
P e in t ure Bogaerts . 938. II. 
P eke l. B .B. 149. 
P eke l komkommers en -augurken. 101. 
P ek, hars- en a nder pek , n. a .g . 158. 

Id. van minerale oli ën en steenkol enteer . 
145. 

P e lterij en , o pgemaa kte, echte en imitatie-. 224. 
Id . ruwe. 223 . 

P endels voo r electri sche lampen. 822. 
P enhouders, n .a .g . ook doorschrijf-. 935. 

Id. vul - en zak-, n. a .g . 934. 
Id. vul - en zak- van edel metaal. 521. 

P ennen, bevestigings-, houten . 254. 
Id. schrijf. en tee ken- van onedel metaal. 

698. 
Id. schrij f- en teeken- van vee rsch ach ten. 

906. I. 
P enn ingen , speel-. 921. III. 

Id. speel-, legitimatie- e.d . B .B . 522. 
P enseelen, n.a.g. 918. 

Id . schrijf-. 935. 
P ensee lsteeltjes van vee rschachten. 906. I. 
P eper. 39. 
P eper- en suikerstrooiers van onedel metaal. 

675. 
P e pe rb uizen, pa pieren. 317. 
P e ren, gummi-voor spui ten e. d . 236. 

Id. versche. 34. II. 
P e rforeenn achines, chèque- . 760 . 

Id. papier- voor kantoorge bi-uik , n .a .g . 757. 
P e rforee rraad jes . 672. IX. 
P e riodieke geschriften . 335. 
P erkam entpapier . 315. 
P e rsen, a utogra fi sche en copiee r-. 758 . 

Id. ba len-. 752. 
Id. broek- en dassen-. 930. 
Id. citroen- e .d. van a luminium . 638. 
I d. citroen- e .d . van glas. 502. 
Iel . cit roen- e.d. van ij zer. 594. 
Id. druk-. 756. 
Id. h ydraulische, n.a.g. en fil ter-. 725. 
Id. kaas- . 731. 
Id. kl eeder- , m achinale. 762. 
Id. olie-, vruch ten- e. d. m achinal e. 732. 
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Id. racket-. 924. IV. 
Id. steenen-, tegel-, dakpannen- e.d. 737. 
Id. zeep-. 740. 

Persmachines voor meeldeegwarenbereiding. 
738. 

Perubalsem. 59. III. 
Petrolatum. 143. 
Petroleum, 1 icht-. 138. 

Id. ruwe. 137. 
Petten, gebreide of gehaakte. 395. 

Id. n.a.g. 425. 
Id . papieren, maskerade- e.d. 922. 

P eulvruchtgroenten. 30. 
Pharmaceutische preparaten. 167. 
Phonografen. 896. 
Phosphor. 146. 
Phosphorbronsgaas. 605. I . 
Photomatontoestell en. 2. B.B. 875. 
Pianola's en phonola's. 896. 
Piano's en vleugelpiano's. 895 . 
Piauter. A.B. 69. 
Picknickgere i, n.a.g. van onedel metaal. 686. 
Picknick-nécessaires of -garnituren, n.a.g. 

931 . I. 
Id. met thermos-, isola. e.d. vaatwerk. 493. 

Pick-ups voor gramophoons e.d. 898. II . 
Pijlen voor schietsport. 924. II. 
Pijnhars, n.a .g. 59. I. 
Pijpen, aluminium, n.a.g. 632. 

Id. boor- en Nortonpomp-, ijzeren. 541. 
Id. caoutchouc- , gehard. 228. 
Id. caoutchouc-, n.a.g. 233. 
J cl. dakgoot-, ijzeren. 534. I. 
Id. g l asbl ai,ers-. 737. 
Id. ijzeren, n.a.g. 538. 
Id. koperen , n.a. g. 602. 
Id. looclen. 647. 
Id. nikkelen, n.a.g. 623. 
Id. orgel-. 898. II. 
Id. soldeer- van edele metalen voor labo

ratoria. 518. 
lel. stand- en straal-, koperen. 611. 
Id. tabaks-, sigaren-, sigaretten-, op ium-, 

water-, e .d. en onclercleelen en toebe
hooren daarvan. 936. 

lel. tinnen, n.a .g. 664. 
Id. val - voor closets, ijzeren. 591. I . 
Id. val- voor closets, koperen. 614. 
Id . val- voor closets, nikkelen. 625. 
Id. zinken . 656. 

Pijpenwisschers en -krabbers. 936. 
Pinangscharen. 672. X. 
Pince-nez's. 879 . 
Pincetten, chirurgische. 2. B.B. 847. 

Id. n.a.g. 672. IX. 
Pipetten, glazen. 494. 
Pisang, versche. 34. I. 
P istolen. 900. 
P itten , a ls versieringsvoorwerp e.d. 912. 
P laatglasartikelen, n.a.g. 485 . 
P laatglas, in lood of andere vatting. 482. 

Id. spiegel-, venste r- e. d. 481. 
P laatjes, sluit- of klem-voor bouten e .d., ijze

ren. 553. 
Id. looden. 648. 

P laatjes van ferrocerium e.d. 207. 
Plaatspanningsapparaten, radio-. 792. II. 
Plafondbekleeding, ijzeren. 535. 
Plaids. 403. 
Plakadressen en -etiketten. 341. 
Plakmachines, frankeerzegel- en postzegel-. 

760. 

Id. n.a.g. voo r kantoorgebru ik. 757 . 
Plakmiddelen, n. a.g. bereide. 201. 
Plamuur met verf- of kl enrstoffen. 181. 
Planetariums. 883. 
Planken, damwand-, ijze ren. 527. 

Id. hou ten, geschaafde. 251 en 252. 
Id . wasch- , strijk-, brood-, slijp-, polijst- e .d. 

269 . 
Plankjes, voor sigarenkistjes e.d . 259. 

Id. voor parketv loeren. 271. 
Plantaardige voortbrengselen, ruwe, n.a.g. en 

afval. 66. 
Planten basten (bind- en touw-). 63 . 
Plantenextracten, n.a.g. 61. 
Plantenhaar (crin végétal). 64. 
Planten, le vende. A.B. 6. 

Id. andere. 28. 
Id. bloem- en s ier-. 26. 

Planten, n.a.g. medicinale en industrieele. 57. 
PI antensappen, ongegiste (alcoholvrije) genot

middelen. 99. 
Plaquetten, van natuur- of kunststeen. 458. 

Id. van onedel metaal. 677. 
Plastische artikelen uit zwavel , talk, kiezel

goer- of krijtmassa. 2. b. A.B. 58. 
Plastische material en, n.a.g. bewerkte en wa

ren daaryan. 908. 
Platen, afbeeldingen op papier, in boek-, 

brochure- of t ijdschriftvorm. 334. 
Id. in passepartout, lijst e. d. 342. 
Id. afbeeld ingen op papier, n.a.g. 338. 
ld. reclame-, papieren. 338. I . 
Id. school -, lees- e.d. 5. B.B. 338. 
Id. anker- , ij zeren. 533. 

Platen, bestratings-, van aardewerk. 461. 
Id . van caoutchouc. 229. 
Id. van cement. '454_ II. 

Platen, bil]a,tlei-. 446. 
Id. bordes-, ijzeren. 525. I. 
Id . caoutchouc-, van bernide caoutchouc, 

n.a.g. 227. 
Id. caontchouc-, van geharde caoutchouc, 

n.a.g. 228 . 
Pl aten , dakbedekkings-, van ijze r. 534. 

Id. van leisteen. 440. 
Platen, deur-, brievenbus- en sleutelgat-, ijze

ren. 584. I. 
Id. koperen. 612. 
Id. nikkelen. 625. 

Platen, filter- van papierstof. 305. 
Id. gebogen ketel-, tank- e.d ., ijzeren. 528. 

Platen, geperforeerde of verdiepte voor tech
ni sche doe le inden, van ijzer. 536. 
Id . van koper. 604. 
Id. van zink. 654. 

Platen, glas- , lichtgevoelige (droogplaten). 172. 
Id . voor boven) ichten e.d. 484. 

Platen, gramophoon- e.d. voor mechanische 
muziekweergave e.d . 898. I. 

Platen, klem- of sluit. voor bouten e.d., ijze
ren. 553. 
Id. kook- , electrische. 810. 
Id. lasch- , klem- e.d . voor spoorwegen, 

ijzeren. 531. 
Platen, pantser-, ijzernn, voor kluizen. 533. 

Id. papierstof-. B.B. 300 . 
Platen, plafond- en wandbekleedings- , ijzeren. 

535. 
Id. reclame- van papier. 338. I. 
Id. stereotiep-. 700. 
Id. vlak-, ijzeren. 565. I. b. 

Platen, vloer-, van aardewerk. 461. 
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Id . van cement. 454. II. 
Platen, voet- voor kussenblokken e .d . 784 . 
P laten voor het opnemen van muz iek en ge

l ui den, ande re dan was- . 898. III. 
Id. was- (vierges ). 194. II . 

Pl aten, wand- van aardewerk of porsele in. 462. 
Id. zuurvaste en vuurvaste . 464. 

P latina. en -metal en. A.B. 61. 
Id. klompen , baren, gegoten staven , kor

rel-, poeder-, stof- e .d. 516. I. 
Id. platen, bladen e .d ., reepe n, sta ve n , 

draad, buizen, enz. 516. III. 
Pl a ttegronden va n papie r, in passepartou t of 

lijst e.d. 342. 
Id. n.a .g . 341. 

Pl ectra. 898. II. 
Plisseermachines. 762. 
Plissés, katoenen . 356. V. 

Id. linnen of van n. a .g . vezelsto ffen. 360. V. 
Id. wollen. 352. IV. 
Id. zijden en kunstzijden. 346. III. 

Ploegen. 727. 
Ploegstrengen van ij zerd raad. 555. 
Plombeerloodjes. 649. 
Pluche en fluweel en -imi taties. 9. A .B. XI. 
Pluche en plucheachti ge stoffen, va n katoen. 

356. I. 
Id. van n.a .g . vezelstoffen. 360 . I. 
Id. van wol. 352. I. 
Id. van zijde en kunstzijde. 346. I. 

Pluimpjes e.d. voor luchtdrukgeweren en -pis
to len. 901. 

Pluimvee, dood . 9. 
Id. levend. 5. 

P luksel. 367. 
P I umeaux. 915. 
Plusette (schilderborduurzijde ) . 345. 
Poederdonsjes. 411. 
Poederkwasten. 917. 
Poeder, reuk- en toil et-. 187. 
Poeders uiker. 80 . I. 
Poets- en polijstmiddelen, minera le. 131. 
Poetskatoen. 354. 
Poetsmachines voor ta fe l- en eetgerei e .d. 754. 
Poetsmiddelen, met was e. d. sam engestelde. 

196. 
Id. minerale, n .a .g. 131. 
Id. mineral e verpakt of in tabl etvorm. 447. 

Poetssteenen u it gebrande aa rde of klei. 468. 
Polij sters , nagel-. 917. 
Polijstmiddelen, met was samengesteld e .d. 

195. 
Id. minerale, n.a.g. 131. 
Id. minerale, verpakt of in tab letvorm. 447. 

Ponjstschijven , natuurlijke of kunstmatige, TL 

a.g. 443. 
Id. papieren. 331. 
id. van texti el vezels. 391. 

Pommades, geparfumeerde. 187. 
ld . poets-. 195. 

Pompaggregaten voor woonhuis-, tuin- , e .d. 
watervoorziening of voor het ledigen van 
beerputten. 721. 

Pompen, benzi ,:ie- en ol ieverkoop pompen, e.d. 
720. 
Id. irrigatie- , bouw-, g ier- , ketelvoedings-, 

ketelpers-, e .d. niet mechanisch gedre
ven bedrijfspompen. 719 . I. 

Id. niet mechanisch gedreven , n.a.g. 719 . II. 
Id. lucht-, automobieltoebehooren. 837. 
Id. bal-. 924. IV. 
Id. garage- e.d. 720. 

Id. laboratorium- e. d. 777. 
Id . r ijwiel-. 840. It. 

Pompen, mechanisch gedre ven , n.a .g . 718. 
Id . voor woning- e .d. watervoorzien ing . 

719. II. 
Pompstandaa rds en -cylinders voor niet me

chanisch gedreven diepwelpompen. 719. II. 
Ponsmachines, drukkerij -. 756. 

Id. papier-, n.a .g . 757 . 
Id. voor de metaa l-, houtbewerking e.d. in-

dustrieele bedrijve n, n.a .g. 726. 
P onsmessen, ij ze ren. 565. I. c. 
Pontons, n.a. g . 846 . 
P o ppen, boudoir-, sa lon- e.d. 411. 

lel . ki nder-. 920 . 
P o rphie r , in bl okken o f pla ten. 436. 
P orse le in. li2 A .B. 59 . 

Id. n.a .g . 477 . 
Portefeuill es, lederen. 218 . 
P o rtemonnaies, lederen. 218. 

Id. va n tex tie lvezels. 411 . 
Postzege ls, a l of niet gebruikt. 336 . 
Potentiometers, rad io-. 792. II. 
P otlooden v.a.s. 180. 
P otl oodhouders, vulpotl ooden en deelen daa r

va n. 934. 
Potloodscherpers. 672 . XIII. 
Potloodsta afj es, voo r potloodhouders e.d . 180 .. 

I d. voor vervaa rdi g ing van potlooden. 179. 
Potten, bloem- e.d. , van aardewerk of porse

le in . 473. 
Id. van cement e .d . 458. 
Id. va n onedele meta len. 676. 
Id . va n pl asti sche ma teri alen n .a .g. 910. 

Potten, draag- voor spoor- en tramwagens. 83L 
Id. kook-, braad- e.d. ijzeren. 594 . 

Potten, smeer- of olie-, fabrieksappendages, 
n. a. g. 782. 
Id. g lazen. 495 . 

Prentbriefkaa rten. 339 . 
Prenten, afbeeldingen op papier , n.a.g. 338 _ 

Id. in boek-, brochure- of t ijclschriftvorm _ 
334. 

Id . in passe-pa rtout, lij st e .d . 342. 
P rentenboeken zonder of met korten tekst_ 

334 . II. 
Presenningdoe k. 383. 
Presenteerbl a den, van aa rdewerk of porselein _ 

476. 
Id. van hoorn, . ce llul oid, e.d . 911. 
Id . van onedele metalen. 675. 

Presspaa n voor isol a ti edoeleinden. 305. 
Priemen, schoenma kers- e.d ., ij zeren. 565 . I. b
Prijscouranten in boekvorm. 3. a. B .B. 334. 
Prisma's, glazen, n.a.g. 886. 

Id. s ier - voor lampen, e.d. 511. I. 
Id . voor vuurtoren-, baken- e. d. lichten. 

513 . 
Profi elijzer. B.B . 525. 
Projecti elen, geschut- e. d. 903 . 
Projectieschermen, -spoelen e .d . onderdeelen 

en toebehooren van projectietoestell en. 878. 
Projectietoestellen, kinderspeelgoed . 920. 

Id. n.a.g. 877. 
Proppen, pa troon-. 903 . 
P roppenzetters en -slagers voor jagers. 924 . IL 
Pru iken, van echt of imi tatie menschenhaa r_ 

434. 
Pudding- en vlapoeders en -tabl etten. 107. 
Puimsteen , ruwe. 131. 

Id. verpa kt of in tabl etvorm. 447. 
Pulperplaten, ijzeren. 536. 
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Id. koperen. 604. 
Punaises. 699. 
Puttees. 399. 
Puzzles. 921. II. 
Pyama's. 396. IL 
Pyrnmeters. 859. 
Pyrnphore legeeringen en artikelen daarvan, 

n.a.g. 671 . 
'Raagbo l Jen. 915. 
Racahout . 91. 
Radeergummi. 240. 
Radiatoren voor tractors en automobielen . 836. 
Radiol a mpen. 790. 
Radioonde rdeelen, n .a.g. 792. 
lhdiotelegraaftoestell en. 791. I. 
Radium en n:idiumzouten . 151. 
Radiumbeke rs , -compressen e.d . 850. · 
Raffiabast. 63 . 
Railcontacten. 797. 
R a ils, loop- voor deuren , e.d., ijzeren. 584. I . 

Id. koperen . 612. II. 
Rails, loop- voor deuren , e.d ., nikkelen. 625. 
Rail s (spoorstaven). 530. 
Rameh. 357. 
Ramen, beschi lderde of van glasmozaïe k. 482. 

Id. borduur-. 929. 
Id. copieer- voor de fotografie. 876. II. 
Id. span- voor zagen, houten. 261. 
Id . spoor- ( drnagbaar spoor). 530. 
Id. tel- voor onderwijsdoeleinden . 267. 
Id. voor gebouwen, houten. 271. 
Id. voor gebouwen, ijzeren. 544. 
Id. voor vaste waschtafels, metalen. 680. 

Rammen, hydrnu l ische. 719. 
Ransels, van leder. 217. 

Id. van text ielwaren. 409. 
Raspen , ijzeren keuken- e.d. 594. 
Reagenspapier. 315. 
R eclameautomaten (mechanisch bewogen re-

clameartikelen). 770. 
Reclameboeken en -boe kjes. 3. a . B.B. 334. 
Reclamegeschriften, eenbladige. 341. 
Reclameplaten van papier. 338. I. 
R ectificeerapparaten: 739. 
Redd ingsboeien, met kurk. 289 . 

l d. n.a.g. 390 . 
R eddingstoestellen, brand-. 765. 
Redd ingsze ilen. 389. 
Reflectors voor r ijwiel en. 840. II. 
Regelaars , 1 icht- voo r automobielen e. d. 837. 

Id. snelheids- voor drijfwerk. 784. 
Register papier. 315. 
R egulateurs, spanni ngs- ( f abrieksappendages). 

782. 
Rein ig ingsmachines, voor fl esschen, vaten, 

blikken e.d. 752. 
Id. voor tafe lgereedschap e .d. 754. 

R e iu igingsmiddelen, met was e.d. samenge
stelde. 195. 

Re inigingspreparaten, chemische. 169. 
Re isgebruiksartikelen, g lazen. 503. 

I d. met directe electrische verwarming, 
n.a .g. 811. 

R e kenm achines, -instrumenten, -linialen, -l at
ten , -horloges e .d. e n onderdeele n. 761. 

Rek jes, pijpen. e.d. van hoorn, been, celluloid, 
e. d. 910. 
Id . pijpen- e.d. van onedel metaal. 677 . 
Id. stempel-, penne- e.d. van onedel m e-

taal. 699. 
Rekken, bagage- voor automobielen e.d. 837. 

Id. bagage- voor ,·ijwie len. 840. II. 

Id. boeken-, goederen- e.d., ijzeren. 590. I . 
Id. handdoek-, meta len, al of n iet met 

andere materialen. 680. 
Id. letter-, houten voor drukkerijen. 263, 
Id. reinigings- voo r geweren. 901. 
Id. verflens- voor theefabrieken, ijzeren. 

578. 
R elais voor telegraaftoestellen, n.a.g. 791. ll. 
R ema pparaten en -toestellen, electrische spoor

en tramweg-. 797. 
Remband, n.a.g. 384. 

Id . van asbest. 455. II. 
Reparatiebruggen en -standaards. 575. 
Reparatiedoosjes voor r ijwielen e.d. 931. IV. 
Requ is ieten, tooneel-, circus- e .d. 925. 
Reservoirs, lamp-, glazen . 490. 
Reservoirs, water- en opstanden daarvoor , 

ijze ren . 546 . 
Reto,ten, gas- van minerale materialen. 465. 

Id. laboratorium- van edele metalen. 518. 
R e ukharsen . 59. Il. 
R eukhout e.d. plantendeelen . 54 . 
R eukstoffen, dierlijke, ruwe. 22 . 

Id. geïsoleerde en synthetische. 185. 
Reukwaters, a lcoholhoudende . 159. 

Id. -oliën, -poeders, -papier, -stiften, -ta-
bletten, -kussens e.d. 187. 

Reuzeline. 74. 
Reuzel, natuurlijke. 67 . 
Revolvers. 900. 
Rhodium . A.B. 61. 
Ribbenbuizen, -elementen en -kachels , ijzere n 

voor drooghuizen. 578. 
Rich t ingzoekers, radio-. 792. II. 
Ricksha's. 841. I. a. 
Riemen, d raag. e.d. , n.a.g. lederen. 217. 

Id. voor blanke wapenen . 899. 
Id. voor vuurwapenen . 901. 
Id. drijf-, van caoutchouc. 234. 
Id. van leder. 220. 
Id. van textielvezels. 387. 

Riemen, naai- voo,· drijfriemen. 220. 
Id. polshorloge. e.d. van leder. 218. 

Riemschijven e.d. 784. 
Riet. 62. 
Rietgordijnstof van houtdraad. 250. 
Rij kappen, lederen. 215. 
Rijst, gekookte en gestoomde. 93. 
Rijst, n.a.g. 40. 
Rijstpel- en -polijstmachines, n.a.g. 728. 
Rijstpelmolens, niet mechanisch gedreven. 729. 
Rijstwijn. 114. 
Rijtuigbanden, caoutchouc. 235. I. 
Rijwi elbanden. 235. I. 
Rijwielen, driewielige kinder-. 920. 

Id . motor- e.d . 838. Il. 
I d . zonder eigen beweegkracht, v.a .s. 838. I. 

R ijwielonderdeelen. 839. 
Rijwieltoebehooren en -uitrustingsstukken. 840 . 
R ijzweepen. 427. 
R ingen, arm-, enkel-, vinger-, oor- e.d. lijf

sieraden, niet met ede le metal en, paarlen 
of edelsteenen. 926. I. 
Id. bevestigings- en veer- voor knoopen . 

932. 
Id. caoutchouc-. 232. 

Ringen, gordijn- e. d. , van hout. 277. 
Id. van hoorn , been, balein, celluloid e.d. 

910. 
Id. van onedele metalen. 681. 

Ringen, isoleer- voor electrische lampen. 822. 
Ringen, pakking-, van leder. 220. 
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Ringen, van papier, bordpapier of papierstof. 
331. 

Ringen, servet- e.d., van hoorn, celluloid e.d. 
911. 
Td. van onedel metaal. 675 . 

Ringen, sleutel-, van onedele meta len. 926. 
IV. 

Ringen, sluit- , en klink- voor bouten, n.a.g., 
ijzeren. 553. 
Id . looden . 648. 
Td . spongat--, ij zeren. 550 . 
Id. stel- voor drijfwerk. 784. 
Id. tuig-. 684. 
I cl . van weerstandsmateriaal voo,· electri

sche verhitting. 828. 
Id. veer-, voor spoorwegen, ijzeren. 531. 

Ritsmachines voor de drukkerij. 756. 
Roeden, g las-, koperen. 614. 

Id. Iooden . 646. 
Roeden, gordijn-, trap- e.d. van onedel metaal. 

681. 
Roeiapparaten. 924. I. 
Roeibooten , n.a.g. 846. IV. 
Roeidollen, ijzeren. 580. 

Id. kope ren. 610. 
Roerstaafjes , glazen. 501. I. 
Roest-, boomborstels e.d. van ijzerdraad. 561. 
Roestwerende m iddelen, chemische pre para-

ten. 169. 
Id. met verf- of kleurstoffen . 181. 

Rollagers, ijzeren. 564. 
Rollen, deur-, e. d. ijzeren. 584. I. 

Id . koperen. 612. II. 
Id. nikkel en. 625. 

Rollen, meubel- en stoel- van onedel metaal. 
681. 
Td. tuin- voor siertuinen, parken e. d. 774. 
Id. voor mechanische muziekweergarn e.d. 

898. I. 
Id. wringmachine- voor huishoudelijk ge-

bruik. 763. 
Rolmaten van textiel vezels. 415 . 
R olschaatsen e.d. 924. V. 
Rompen, vaartuig- , lucht-. 846. 

Id. vaartuig-, andere. 4/5. B.B. 846 . 
Röntgenapparaten. 848. 
"R öntgenbuizen, v.a .. 790. I . 
Rookersartikelen , n.a.g. , van aardewerk of 

porsele in. 474. 
Id. van caoutchouc. 243. 
Id. van ede le metalen. 521. 
Id. van g las. 503. 
Id. van hoorn, been, ce lluloid, e.d. 910. 
Id. van leder. 218. 
Id. van onedele metalen. 677. 
Id. van plantaardige vezelstoffen. 298. 
Id. van steen, g ips e.d. 458. 

Rookersbenoodigdheden, n.a.g. 936 . 
Rookgasonderzoekers voor industrieele bedrij-

ven. 861. 
Rookmaskers. 765. 
Rookspek en rookvleesch. 8. III. 
Rooktafels en -stellen van onedel metaal. 677. 
Room. 12. I. 
Roosters- brood-, e lectrische. 811. 

Id . ijzeren. 594. 
Rooste rs en rooster taven, ij zeren stoomketel

toebehooren. 578. 
Roosters, lucht-, van aardewerk of porselein. 

472. 
Id. van onedel metaa l, geornamenteerd . 

682. 
L. & S. 1933 

Roosters, van weerstandsmateriaal voor elec-
trische verhi tting. 828. 

Rosmolens. 713 . 
Rotors voor dynamo's e. d ., n .a.g. 829. 
Rotting en pitrotting. 62 . 
Rozenkransen e.d. 926. II. 
Rozetten, a nker- e.d. van onedel metaal. 682. 
R ozetten, bouwsie raden, van aardewerk of 

po,·selein . 472. 
Id. van natuur- of kunststeen e.d. 458. 

Rozetten, kl eeding-, hoed-, schoen-, e .d. ver
sierings- van textielwaren. 400. 
Id. papieren voor plafond-, wand- e.d. ver

siering. 321. 
Id. plafond- e.d. , voor electrische lampen. 

822. 
Rubbercups, aarden e.d. 467. 

Id. a luminium. 636. 
Id . g lazen. 496. 

Rubberrnangels, -drogers, -centr ifuges e.d. 728. 
Ruches, van katoen. 356. V. 

Id. van linnen of n.a .g. vezelstoffen. 360. V . 
Id. van wol. 352. IV. 
Id . van zijde en kunstzijde. 346. III. 

Rugzakken en -netten van textielwaren. 409. 
Ruitenwisschers voor automobielen. 837. 
Rum. 117. 159 . 
Runderbouten, versche. 8. I. 
Runderen, geslachte. 8. I . 

Id. levende. 2. 
Ruthen ium. A.B. 61. 
Rutschbanen, inrich t ingen tot vermaak. 925. 
Sabels, n.a.g. 899. 

Id. scherm-. 924. I . 
Saccharine. 155. 
Saffraan. 39. 
Sago, geparelde. 93. 

Iel. meel- . 48. 
Sahoon. 92. 
Saké. 114. 
Salpeter , mest. B.B. 209 . 
Samovars, toonbank-. 773 . 
Sanatogen. 168. 
Sanclowapparaten. 924. I. 
Sanitaire artikelen, van aardewerk of porse

lein . . 469 . 
Id. van caoutchouc. 236. 
Iel. van g las. 497. 
Iel. van ijze r. 591. 

Sapbakkentellers. 861. 
Sa poel icli' s. 913 . 
Sarongs, van katoen. 356. VII. 

Id. van I innen of n.a .g. vezelstoffen. 360. 
VII. 

Id. van wol. 352. VI. 
Id. van zijde en kunstzijde. 846. V. 

Sausen, sa lade-, v leesch-, visch e. d. 106. 
Schaafblokken, houten. 261. 
Schaafmachines, hout- e.d. 726 . 

Id. ij s-. 773. 
Schaakspell en. 921. II. 
Schaal- en weekdieren, eetbare

1 
n.a.g. 11. 

Iel. verduurzaamde of bereicte, n.a.g. 78. 
Schaalt jes, indamp-, g lazen . 494. 
Schablonen, papieren. 322. 
Schabraken. 409. 
Schachten, lederen voor schoenen. 214. 

Iel. veei·-. 906. 
Schakelaars, electri sche, huis- e. d. 819. I. 

Id. electrische, n.a .g. 819. 
Id. telefoon-. 792. 
lel. telegraaf-. 791. II. 

66 
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Schakelapparaten en -automaten, electrische , 
voor reclame- en tooneelverl ichting . 820. 

Schakelinrichtingen, voor electrische schel- e .d. 
installaties. 795. 
Id. voor lijntelefonie. 792 . II. 
Id. voor telegraaftoestellen. 791. IL 

Schakel kasten, -borden, -automaten e .d. e lec
t rische, n.a.g. 819. 

Schake l kasthuizen , ijze ren. 582. 
Schal en , desinfectie-, sterilisati e- e.d., van 

g las. 497. 
Id. van ijzer. 592. 

Schalen , dien- van onedele m etale n . 674 . 
Id. drijf-, e.d. , van aardewerk of porselein. 

473. II. 
Id. van glas . 503 . 
Id. van hoorn, celluloid e .d. 910. 
Id. van onedel metaal. 676. 

Schalen , gebak-, bonbon-, frui t-, hors d ' oeuvre- , 
pastei-, e .d ., va n aardewerk of porselein. 
476. 
Id. van gl as. 501. I. 
Id. van hoorn , celluloid e .d. pl astische m a

te rial en. 911. 
Id. van onedel meta al. 675. 

Schalen, indamp-, gl azen. 494 . 
Schalen , porsel e inen. 466. 

Id. verpakkings- va n pa pie r. 318. 
Schapen, levende. 2. 
Scharen, chirurgische . 2. B .B. 847. 

Id. kappers- en a ndere n. a .g . sch aren. 672. 
IX. 

Id. schape-, kl eerma kers-, blik- e .d. be
drijfsscha ren. 672. VIL 

Id . snoe i-, tuin- en heg- voor de bloemis
terij. 672. VIII. 

lel. voorsnij -, wild- , druiven e.d. t a felgerei. 
672. X. 

Id. zak-, toil e t-, sigaren-, unive rseel-, e.d. 
672 . XL 

Scharnie ren , ijze ren. 584. I. 
Id. kope ren. 612 . ll. 
Id. nikkelen. 625 . 

Schaven, ijzeren en schaafijzers, n. a .g. 565. 
I. b. 

Id . kaas- voor tafelgebruik. 672. IV. 
Id. komkommer- , kool- , zee p- e.d. 672. Il. 

Scheepsankers. 580. I. 
Scheepsmachinerieën en -inventa ri sgoederen. 

l. B.B. 846 . 
Scheepsrequisieten van touw. 365. I. 
Scheepsschroeven- , schroefnaven e n -schroef

bladen, van ijzer. 580. I. 
Id. van koper. 610. I. 

Scheepsseinl antaa rns. 512. 
Scheepsspillen . 723. 
Scheepstoebehoore n, ij zeren. 580. 

Id . koperen. 610. 
Scheepswant, ijzeren. 580. I. 

Id. van touw. 365. I. 
Scheerapparaten, electrische. 809. 

Id. n.a. g . 672. V. 
Scheerdoek. 383. 
Scheerkwasten. 914. IL 
Scheerzeep. 188. I. 
Schellak. 59. III. 
Schellen , electr ische, n.a .g. 794. 

Id. n.a.g. 705. 
Id. rij wielbel len. 840. IL 
Id. voertuigbe ll en, n.a.g. 842. I. 

Schelpen, als versieringsvoorwerp e.d. 912. 
lel. onbewerkte. 19. 

Schelpknijpers van onede l metaal. 675. 
Schenkirn-i chtingen voor fl esschen van onedel 

metaal. 675. 
Schenkkurken. 286. I. 
Schenka pparaten voor ca fé' s e.d. 773. 
Schepen , lucht-. 843. 

Id. n.a.g. 846. 
Scheppen , aspe rge-, visch -, paste i-, taart-, ge

ba k- , suiker-, thee- e.d. van onedel metaa l. 
673. II. 

Schep-, schuim- e .d. keukenlepels van ijze r. 
594. 

Scherm benoodigdheden. 924. I. 
Schermen, doorlichtings- voo,· Röntgenbehan

deling . 848. 
Id . kamer- en thee! icht- met weefsels be-

spannen. 412 . · 
Id. proj ectie-. 878. 

Schertsart ikel en. 922. 
Schets- en tee kenboe ken . 316 . 
Schiet katoen. 203 . 
Schietsportbenoodi gdheden, n. a. g. 924. II . 
Schietstokken. 900. 
Schijnwerpers, electrische, n. a. g. 790. 

Id. rijwiel-. 840. I. 
ld. van a utomobielen. 837. 

Schijven, ri em- en snoer-. 784. 
Id. slijp- e .d . 443. 
Id. t a ke l- en rammel- . 723. I. a. 
Id. van onedel metaa l met ede l metaal 

overtrokken . 708. 
Schilden , wapen-. 899. 
Schilderborduurzijde. 345. 
Schilderdoe k. 3. B.B. 938. 
Schilderdoozen en -garniture n m et schilder

m ate ri a len . 931. III. 
Schilde rdoozen , houten, niet met schilderma

teri a len. 267. 
Schilderijen, gl as-. 514. 

Id. imi tati e-, pe inture Bogae rts e.d. 938. IL 
Id . oli e verf, n .a. g. 938. I . 
Id. oli ever f- e. d. in om lij sting of omvatting _ 

1. B.B. 938. 
Id. op fluweel of zijde in omlijsting e.d-

413. 
Schi lde rpa letten. 267. 
Schildersgoud en -zilver. 516. II. 
Schilders linnen. 369. 
Schildpad, bewerkt e n -ware n, n .a .g. 905. 

Id. -imita ti es . A.B. 82. 
Id. r uw. 17. 

Schildpadvl eesch, ve rsch , gezouten of ge
droog d. 9. 

Schoenbeslag, ijze ren. 587. 
Schoenen, ka bel- voor e lectri sche leidingen . 

815. 
Schoenen (schoenwerk), asbest-, duiker- e.d .. 

422. 
Id. 
Id. 

van caoutchouc. 420. 
van hout of p la ntaardige vl ech tmate
ri a len . 421. 

Id. van leder of pelswerk. 419. 
Id. van texti elwa ren. 418. 
Id. v.a.s. 1/2. A.B. 54. 

Schoenenonderdee len (hakken, zol en , schach 
ten, bovenstukken , neuzen e .d.) , va n caout
chouc. 241. 
Id. va n hout. 272. 
Id. van kurk. 287. 
Id. van leder. 214. 
Id . van papier e.d. 328. 
Id. va n touw e.d. 365 . II. 
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Schoenfournituren en -garni t uren (gespen, 
str ikken, slui t ingen, haken, oogen, e. d.), 
n.a.g. 933 . 
Id. van textiel waren. 400. 

Schoen leesten, niet va11 zoo lvlak voorz ien. 930 . 
ld. schoenmaket· -, ij zeren. 565. I. b. 

'choenlepel s van onedel metaal, hoorn e.d. 
gewone mater ia len. 928. 

Scl1oenmake ,·sgereedschappen n.a .g., ij zeren . 
565. I. b. 

Schoenveters, katoenen. 356 . XII. 
Schoenwitsel en -poetssteentjes . 182. 
Schokbrekers voo r automobie len. 837. 
Schoolbenoodigdheden voor aanschouwelijk 011-

derwijs, n .a.g. 940. 
l.d. van bordpapie,· of pap ie rsto f. 329. 
l el. van hout. 267. 

Schoolborden, houten. 267. 
Id. papieren. 330. 

Schoolborclpassers, houten. 267. 
School leien, meta len. 698. 

Id. n.a.g. 445. l. 
Id. papieren. 330. 

'chool li nialen, houten. 268. 
Id. metalen. 698. 

Schoolpl aten . 5. B.B. 338 . 
School- en teekensch,·i[ ten. 316. 
Schoonlieidsm iclclelen en massagea rt ike len, 

n.a.g. 434 . 
Schoonheidsm iddelen. 187. 
'choppen, kolen-, erts-, e.d. , ij zeren. 565. I. b. 

Id. koren- e.d. , hou ten. 265 . 
chors: hout-, n.a.g. 246. 
Id . kurk-. 281. 
Id. verf- en looi-. 58. 

Schotels, asperge-, visch- e.d. van aa rdewerk 
of porselein . 476. 
Id . bak- , g lazen. 502. 

chovenbinclers. 727. 
Schrijf. en teekenbehoeften, n.a.g. van bord

papier, papie r of papierstof. 330. 
Id . van caoutchouc. 240. 
lel. van hout. 268. · 
lel . van onedel metaa l. 698. 

Schrijf. en teekenbehoeften en -b lokken. 316. 
Schrij finkt. 177. 1. 
'chrijfmachines , afstand-. 793. 

Id. · n.a.g. en onderdeel en daarvan . 761. 
Sch rijfpap ie r. 315. 
Schrij ltafelartike len, van aardewerk of porse

le in. 475. 
Id. van glas. 498. 
Id . van hoorn , been, balein, ell uloid e .d . 

910. 
Id. van natuur- of kunststeen. 458. 
Id . van onedel metaal n.a.g. 677. 

Schrijftoeste ll en, morse- voor telegraa ftoestel -
len, n .a .g. 791. II. 

Schroefpalen en -bladen, ij zeren. 542. 
Sch roeven (bevestigingsm iddelen) n. a.g., van 
a lum inium . 633. 

Id. van ijze r . 554. 
Id. van kope r. 607. 

Schroeven, scheeps-, ijzeren. 580. I . 
Id. koperen. 610. 

Schroeven, 1 ucht.. voor I uch tvaa rtuigen. 845 
Schudgoten. 723 . 
Schuiers, meubel- e.d . 915. 

chuiten. 846. 
Schuitjes voor luchtvaartuigen . 845. 
Schuiven, deur- e.d., ij zeren. 584 . I . 

Id. koperen. 612. II. 

lel. nikkelen. 625. 
lel. voo r ferme nteer- bakken. 782. 
]cl. voor sluizen e.d., ijzeren. 546. 

chuurlinnen. 380. 
ch uurmiddelen , met was e.d. 195. 
Id. minera le, n.a.g. 131. 
Id. minerale, ve,·pakt of in tabletvom1. 447. 

chuurpapier. 306. 
Schuursteenen uit gebrande aarde of kle i. 468 
Scoreboekjes. 323. 
Scoreborden, houten. 274. 
Segerkegels. 465. 
Seinapparaten en -toestell en, optische. 882. 
Seinkaa.-ten. 341. 
Seinpalen, semapho.-en e. d. voor spoor- en 

tramwegen. 832. 
Separatoren voor accumulatoren , n.a.g. 825. 
Sepat. 10. I. a. 
Sera, beschermende. 167. U. a. 
Serpentij n, tot b lokken of platen verwerkt. 

436. 
Serpentines, papieren. 922. 
Servetten, papie.-en. 322. 
Servieswerk, n.a.g., van edel metaal. 521. 

Id. van onedel metaal. 674. 
Serv iezen, eet- en drink- van gek leurd of ver

s ie ,·d aardewerk of porse le in . 476. 
lel . koffie-, thee-, room-, e ie r-, fru it-, ont

bijt-, bowl- , likeur-, bitter- e .d. stellen 
van aardewe rk o[ porse le in. 476. 

Se rviezen, van edel metaal. 521. 
Id. va n g las. 501. 
Id. van onedel metaa l. 674. 675. 

Sesamzaad (wiedjin). 52 . 
Sextanten e.d. 867. 
S hawls. 399. 
Shocldy, kunstwol . 349. 

lel . van zijde en kunstzijde. 343 . 
Siauhien. 114 . 
Sier- en bloemplanten, levende. 26. 

ie1·kurken. 286. I . 
Siervee,·en, onbere icle . 21. 

Id. opgemaakte. 429. 
Sigaren. 122. I. 
Si ,arenaanstekers e .d . 937. 
Sigarenbandjes . 339. 
Sigarenboortjes en -cloovers. 936 . 

igaren- en sigarettendoozen, n. a.g. 910. 
Id . van aa rdewerk of porsele in . 474. 
Id. van edel metaa l of met paarlen of edel-

gesteenten e.d. 521. 
lel. van glas. 503. 
lel. van hout, n.a.g. 279. 
Id. van J apansch lakwerk . 278. 
Iel . van natuu1·- en kunststeen e. d . 458. 
Id. van onedele metalen . 677. 
Id. van papier, bordpapie ,· of papierstof. 

324 . 
igaren. en siga rettenkokers, n.a.g. 926. III. 
lel . van ede l· metaa l of met paarlen of edel

gesteenten e. d. 521. 
Id. van ledel'. 218. 
Id. van plantaardige vlechtmaterialen. 298. 

Sigarenknippers en -k istopeners. 672. XI. 
Sigaretten . 122. II. 

Id. asthm a-, mentho l-, e. d . B.B. 122. 
S iga rettenpapie r en -hulzen. 309. 
S iga retten-rolmatje , e. d . 936 . 

ig naa ltoestell en en -inrichtingen, automobiel-. 
837. 

Signaaltoestel len en -inrichtingen, geluid-, 
11.a.g. 705. 
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Id. mij n-, electrische e.d . industrieel e be-
drijfshulpmiddelen. 796. 

Id. r ijwiel -. 840 . 
Id. spoor- en tramweg-, electrische. 797. 
I d . spoor- en tramweg-, n.a .g . 832. 
Id. voor onderwaterkloksignalen. 798. 
I d . voor straatverkeersregel ing. 799. 

Signaalhoorns, -fl ui ten, -bell en, -klokken, e.d. 
705. 

Signalen, landmeters-, e.d. 870. 
Signodes, ijzeren. 554. II. 
Silit. 828. 
Sinaasappels, versche. 34. II. 
Singelband. 365 . II. 
Singels voor paarden, van text ie lvezels . 409. 
Siphons en siphonsparklets, glazen. 492. 
Siphons voor vaste waschtafels e.d. van on-

edel metaal. 680. 
Sirappen . 248. 
Sirihstellen van onedel metaal. 677. 
S isal. 357. 
Sitspapier. 311. 
Sjerpen. 399. 
S lagcij fers en -letters. 702. 
Slagen- en toerentellers, voor industrieele be

drijven. 861. 
Id. voor vervoermiddelen, n .a.g. 855 . 
Id. voor zee- en luchtschepen. 866. 

Slaghoedjes. 203. 204. 
Slakken, eetbare. ll. 
Slakkensteenen, straat- en bouw-. 448. 
Slakkenwol en -vezels. 132. 
Slangen, caoutchouc. 233. 

Id. koel- van mineral e materialen. 465. 
Id. lederen. 220. 
Id. metaal . 704. 
Id. van tex t ielvezels. 385 . 

Slaolie. 69 . 
S leepbooten. 846. 
S lendangs, katoenen. 356. VIL 

Id. linnen of van n.a .g. vezelstoffen. 360. 
VII. 

Id. wollen. 352. VI. 
Id. zijden en kunstzijden . 346. V. 
Sleutelringen, -haken, -kettingen e.d. van on

edele metalen. 926. IV. 
Sleutels, van horloges. 888. 

Ic;l. van klokken, n.a.g. 893. 
Id. van sloten, ijzeren. 584 . II. 
Id. van sloten, koperen. 612. 
Id. van sloten, nikkelen. 625. 
Id. van snaarinstrumenten. 898. II. 

S lij p- en polijstmachines, n.a.g. 726. 
Slijpmachines voor ta felmessen, e .d. 754. 
Slijpmiddelen, ijzerzand. 583. 

Id. met was e.d. samengestelde. 195 . 
S lijpmiddelen, minerale, n.a.g. 131. 

Id. minerale, verpakt of in tabletvorm. 
447. 

S lij psel en zemelen van graan. 44. 
Slobkousen. 399. 

Id. lederen. 215. 
S loten, ki st- en koffer-, ijzeren. 586. 

I d. koperen. 613. 
I el . n ikkelen. 625. 

Sloten n.a.g., ijzeren. 584. I. 
Id. koperen. 612. 
Id. nikkel en. 625. 

Sluiers. 399. 
Sluitringen en -plaatjes voor bouten, e.d., 

ij zeren. 553. 
Id. looden. 648. 

Sluitzegels. 341. 
Smeermiddelen, consistentvet en vasel ine. 143. 

Id. n.a.g. (wagen-, d1·ij friemen- e.d. smeer). 
196. 

Id . oliën. 140. 
Smeer- en vetpotten, glazen. 495. 

Id. meta len fab r ieksappendages. 782. 
Id. meta l en voor rollend spoor- en tram

wegmaterieel. 831. 
Smeer, schoen-. 195. 
Smeltkroezen, van ede le ·metalen voor labo

ratoria. 518. 
Iel. van minerale materialen, n.a.g. 465. 
Id. van porselein. 466. 

Smeltproppen ( fabrieksappendages). 782. 
Smeltveiligheden voor electrische leidingen. 

817 . 
Smidsen en onderdeel'en. 751. 
Sm ids- ook goudsmidsgereedschappen, e.d. 

ijzeren, n.a .g. 565. I. 
Smoorspoelen. 818. 
Snaren, drijf. van textielvezels. 387. 

Id . piano-, viool- e.a. muziek-. 898 . IL 
Id. racket-. 924. IV. 

Snavels, als versieringsvoorwerp e .d. 912. 
Snelblusschers en vullingen daarvan. 765. 
Snelheidsmeters, in horlogevo1m e.d. voor 

wedstrijden, enz. 856. 
Id. voor industrieele bedrijven. 861. 
Id. voor locomotieven, zee- en luchtsche

pen. 866. 
Id. voo,· vervoermiddelen, n .a.g., voetgan

gers , ruiters e.d. 855. 
Snijaggregaten, e lectrische. 807. 
Snijmachines, copra-, serehgras-, e .d. 732. -

Id. e .d. zeep-. 740. 
Id. gras- voor siertuinen, parken e.d. 774. 
Id. papier-, n.a .g . 75".. 
Id . tabaks-. 742. IL 
I el. voor de drukkerij . 756. 
Iel . voor meel deegwarenbere iding. 738. 
Id. voo-r vleeschwaren. 772. 

Snijwerken, n.a .g., beeld- e.d. van hout. 279. 
Id. beeld- e.d. van kurk. 290. 
Iel. van ivoor, schi ldpad, paarlemoer, barn

steen, ambroïcle, git en meerschuim. 
905 . 

Id. van snij- en plastische materialen, n . 
a.g. 910. 

Snoepgoeclartikelen . 86 . 
Snoeren, electrische contact- en verleng-. 819. 

II. 
Id . hengel-. 924. III. 

Snoer, geïsoleerd voor electrische geleidingen. 
813. 

Snoer, metaaldraad-, omsponnen, omwoeld, 
omvlochten, bekleed, overtrokken, geëmail
leerd, gelakt, gevernist, enz. n.a .g. 706. II. 

Snor- en baardbinders. 434. 
Snuisterijen, van aardewerk of porselein. 475. 

Id. van echt of imitatie menschenhaar. 434. 
Id. van glas. 503. 
Id. van hoorn, been, ba lein, cell uloicl, e .d. 

910. 
Id. van onedel metaal. 677. 

Sodafountains. 773. 
Sodors. 118. 
Soeppoeders en -tabletten van groenten. 102. 
Soepen, v.a.s . 77. 
Soja. 106. I. 
Sokken. 393. 
Soldatendekens, katoenen . 403. I . 
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Soldeer- en laschmateriaal. 695. 
Soldeerpasta e .d. preparaten in doosjes, enz. 

695. I . 
Soldeerpijpen van ede le metalen voor labora-

toria. 518. 
Sondes. 2. B.B. 847. . 
So,·teertoestellen, mechanisch bewogen. 725. 
8oundboxes voor gramofoons, e. d. 898. II. 
Soutaches, katoenen. 356. V. 

Id. linnen of van n.a .g. veze lstoffen. 360. 
v. 

Id . wollen. 352. IV. 
Id. zijden en kunstzijden. 346. III. 

Souvenirartikelen e.d. van aardewerk of por
se le in. 474. 
Id. van g las. 503. 
Id. van hoorn, been, balein, ce lluloid e.d. 

910. 
Id. van hout. 279. 
Id. van onedel metaal. 677. 

Sox leth flesschen . 497. 
Spaken, houten wiel- , ,·uw bewerkte. 253. 

Id. n.a .g. van voe rtuigen, n.a.g. 842. 
Id. rijwiel-. 839. 

Spalken. 849. 
Spanramen en -bogen, houten zaag-. 261. 
Sparklets voor sodawaterbere iding. 118. 
Specerijen, versche of gedroogde. 39. 
Spece1,jjzaden. 52. 
Spécialité's (geneesmiddel en). 167. 
Specie voo1· drukrollen , e.d. 199. 
Speelgoed, kinder-. 920. 
Speelkaarten, papieren. 921. 
Speeltuintoestellen. 925. 
Spek. 8. 
Speksteen. 127. 
Speksteenwaren en -we rken, gebakken. 1. A .B. 

59. 
Id. n.a .g . 458. 

Spelden, das-, sier-, doek-, kleed-, hoeden
enz. , n.a.g. niet met ede le metalen of ede l
steenen. 926. I. 
Id . friseer- krul- , e .d . van onedel metaal. 

678. ' 
Id. gewone, veiligheids- en haar-, ijzeren. 

568. 
Id. gewone ve iligheids-, koperen. 608. 

Speldenkussens. 411. 
Spellen, gezelschaps-, haza1·d- en behendig

heids-. 921. 
Id. kinder-. 920. 

Spiegelglas. 481. 
Spiegelplateaux . 501. I . 
Spiegels, achteruitzicht-, voor automobielen 

e .d. 837. 
Id. voor r ijwielen. 840. I. 

Sp iege ls, mond- , kee l-, neus-, oor- e.d. me
dische. 848 . 

Spiegels, toilet- , kap-, wand-, zak-, reclame
e.d. , van glas . 483. 
Id. van onedel metaa l. 679. 

Spijkermachines. 726. 
Spijke rs, n.a.g., aluminium- . 633. 

Id. ijzeren. 552. 
Id. koperen. 607. 
Id. zinken. 657. 

Spij kers, rail-. 531. 
Id. split- en plaat- , ijzeren. B.B. 552. 

Spijkertrekkers, ijzeren. 565. I. b. 
Spijsvetten, kunstmatige. 74. 
t:lpijzen, bereide, gemengde, n.a.g. 108. 
Spinhuizen en -potten, papieren. 331. 

Spinsels, metaaldraad- . 347. 
Spinvezels en veze lafval , van katoen . 353. 

Id. van linnen e.a. plantaardige stoffen, 
touwvezels, werk en uitgeplozen touw 
inbegrepen. 357. 

Id. van wol, paardenhaar e .a. dierlij k haar, 
uitgezonderd kru l haar. 349. 

lel. van zijde en kunstzijde, zijdecocons in
begrepen. 343 . 

Spiritusbranders, g lazen. 497. 
Spitsen voor bliksemafleiders van ede le me

talen. 518. 
Splitpennen, -nagels en -spijkers, ijzeren. B .B. 

552. 
Splitpennen, papierhech ters . 699. 

Id. voor triplexkisten , ijzeren. B.B. 596. 
Spoelen, projectie-. 878. 

Id. wevers-, houten. 262 . 
Spoelmach ines, fl esschen-, vaten- e.d. 752. 
Sponnen, houten voor vaten. 256. 
Sponzen, gumm i-. 236. 

Id. natuurlijke. 20. 
Id. met handvat of steel voor toiletdoel

e inden . 917. 
Id. van metaalkrullen of -draad voor hui s

houdelijk gebru ik. 915. 
Spoor, draagbaar en -ramen . 530. 
Spoor- en tandsta ven voor spoor- en tandrad-

banen. 530. 
Spoor- en tramkaarten. 341. 
Spoor- en tramrijtuigen en -wagens. 831. 
Spoorwegkruis ingen en -wisse ls en onderdee-

len. 530. 
Sporen , rij-, van edel metaal. 521. 

Id. van onedel metaal. 684. 
Sportbenoodigdheden en -toestellen. 924. 

portkarren, kinder- . 841. I. a . 
preekbuizen en -trompetten. 705. 

Spreien. 403. 
Sproeislangen van textie lveze ls. 385. I. 
Spuiten, ballon- van gummi. 236. 

Id. brand-. 765. 
Id. complexen met handcompressor (verf-

spuit e.d. compl exen voor automobie
len). 720. 
Id. gereedschaps- , smeer- en verf-. 767. 
Id. lavement- e.d. glazen. 497. 
Id. n.a .g. 766. 
Id. odeur- e. d. van edele metalen of met 

edelsteenen of parels e.d. 512. 
Id. odeu r- e.d . van aardewerk of porselei11. 

474. 
Id. odeur- e.d . van g las. 503. 

Id. odeur- e.d . van onedel metaa l. 677. 
Id. tuin- voor s iertuinen, parken, e.d. 774. 
Id. voor onderhuidsche e .d. injecties. 2. 

B.B. 847 . 
Spuitkurken. 286 . l . 
Spuitslangen van text ie lveze ls. 385. I. 
Staafglas. 480. 
Staafj es, roer- van glas. 501. 
Staafkoper, omwoeld, voor industt-ieele doel -

einden. 707. 
Staken, houten, onbewerH. 245. 
Stampers, ijzeren weg-, e.d. 565 . I. b. 
Standaards, boeken-, documenten- e. d . ijzeren 

kantoormeubilair. 590. 
Id. buretten- e.d. metalen statieven voor 

laboratoria. 692. 
Id. instrumenten- e.d. statieven n.a.g. 887. 
Id. instrumenten-, ve1·bandstoffen- e.d . me

talen meubilair voor de genees- en 
hee lkunde. 849. 



1933 29 DE CEM BER (S. 772) 10.J.6 

Id. klokken-. B.B. 890. 
Id. pomp- voor diepwelpompen. 2. B.B. 

719. 
Id. re inigings- voor gewernn. 901. 
Id. reparatie-, ijzeren. 575. 
ld . vogel kooi - e .d. , metalen. 685. 
Id. voor fotografietoestellen (statieven) . 

876. I. 
Id. voor Röntgenap paraten (statieven) . 

848. 
Sta ndpijpen, koperen voor spu itsl angen. 611. 
Stansen, boekbinders- en kartonneerings-, ij ze

ren. 570. II. 
Startmachine voor paardensport e.d. 924. V. 
Statieven, n.a .g. van wete nschappel ijke, pre

cisie- en n.a.g. instl'um enten en apparaten. 
887. 
Id . van fotografietoestel len. 876. I. 
Id. van Röntgenapparaten e.d. 848 . 

Stators voor dyna mo's e.d. electrische machi-
nes, n.a .g. 829. 

Stearine . 72. 
Steatietarti kelen, gebakken. 1. A.B. 59. 
Steenbewerkingsgereedschappen, ijzeren, 11.a.g. 

565. I. 
Steenbrekers voor wegenaanleg. 717. 
Steene n, asfa lt-, harscement- e.d. 450. 
Steenen, bouw-, metsel-, pla,-ei- en straat-, 

aarden , gewone. 459. 
Id. aa1·den of porseleinen, geornamenteer-

de. 472. 
Iel. cement- . 454. 
Id. glazen. 486. 
Id . slakken-. 448. 
Iel . van natuursteen. 438. 

Steenen, dam-, domino-, dobbel- e.d. 921. III. 
Id. ede l- en halfeclel-, niet gevat. 519. 
Id. isolat ie- van ki ezelgoer, slakken e .d. 

451. 
lel. kei- en rol- . 124. 
Iel . kurk-. 285 . 
Id. lek- ~ 470. 
Iel . 1 ithografische. 444. 
lel. maal -, molen- en défibreur-. 442. 
Iel. mozaïek- van g las . 487. 
Iel . mozaïek- van natuur- of kunststeen. 441. 
Iel. natuur- , ruwe, n.a .g. 131. 
I el . scheer- of aluin-. 187. 
I d. schuur- of poets- van gebrande aarde 

of kl e i. 468 . 
lel. sl ij p-, polijst-, wet- en toets-. 443. 
Iel . vuur- en zuurvaste . 464. 

Steenhouwerswerk, 11.a.g. 437. 
Steenkolen. 133. 
Steen, natuur- in blokken of platen. 436. 

Iel. natuurlijke, ruwe. 131. 
S nuoten. 65. 
S nslag en -gruis. 124 . 
Ste nwerken. 1/2. A .B . 58. 

I 1. n .a.g. 437. 
Ste gers, aanleg-, ijzeren. 542. 
Ste nholz . 1. A.B. 40. 
Ste -e ls, a ls vers ier ingsvoorwerp e.d. 912. 
Ste ·e rs, e lectrische . 819. 
Steen, hou ten voor we rkm ansgereedschappen 

c la ndbouwwerktuigen. 261. 
Ste ringen voor drijfwe rk . 784. 
Ste npelmachines, datum- voor spoor- en 

t amkaartjes. 759 . 
I 1. n.a.g . 757. 
I !. voor de drukke rij. 756. 

Ste npe ls, brand-. 702. 

Id. caoutchouc-. 239. 
Id . kantoor-, di enst-, datum-, paraaf-, lak-, 

e .d . stempels, n. a.g. 701. 
Id. mechanisch werkende. 757. 

Stemvorken en -fluiten . 898. II. 
Stencilpapier. 315. 
Stereoscopen e n stereokjj kers. 881. 
Stereotyp iemachines. 756 . 
Stereotieppl aten, metal en. 700. 

Id. papie re n . 331. 
Sterilisatie-apparnten van glas. 497. 
Sterilisators, instrumenten-, ijzere n . 592. 
Steunboutkope1·, holgewalst. 598. 
Steunmateriaal , n.a.g. voor electri sche le idin-

gen. 816 . 
Stijfse l, a best-. 455 . I . 

Iel. zetmeel. 4 7. 
Stijgbeugels van onedel metaal. 684. 
Stylo's en deelen daarva n . 934. 
Sti kmachines. 755. Il. 
Stoel n, jacht-. 924. II . 

I d. onderzoek-, operatie-, e.d. 849. 
Iel . vloer-, hang- e.d. voor drijfwerk. 784. 
Iel . voor branclsl an gen. 765. 

Stoelpootdoppen, gummi-. 242 . 
Stoffeeringsartikelen van caoutchouc. 242. 

Id. van leder. 219. 
Stoffers, kamer- e.d. 915. 
Stofzuigers voor huishoudel ij k gebruik e .d . 

753. 
Stok- en potloodpasse rs. 863 . 
Stokken, gal f- , hockey- e .d. 924 . IV. 

Iel . hengel-, afgewerkte. 924. III. 
Iel . pal et- en aa11w ijs-, houten. 267. 
Id . strijk-, trommel-, pauken-, dirigeer- e. d. 

898 . II. 
Id. wandel-, wapen- e .d. 427. 
lel. zweep-. 428. 

Stola's. 399. 
Stol pen , g lazen voor klokken, beelden e. d . 

503. 
Stookapparaten en -toeste ll en voor n. a .g . 

stoom kete ls, industt-iee le ovens, e .d. 747. 
Stoomclynamo's. 802. 
Stoomketel reinigers, automatische. 747. 

toomkete ls en -generatoren, n.a.g. 711. 
Stoomketeltoebehooren, ijzeren. 578. 
Stoommachines en -turbi nes. 713. 
Stoomstrnala pparaten. 776. 
Stootblokken voor spoor- en tramwegen . 832. 
Stootinrichti11gen van spoor- en tramwagens. 

831. 
Stopbe noocligdheclen. n.a.g. van gewone ma

te ri a len. 928. 
Stopmachines en -apparnten . 755. I . 
Stoppen voor vaten, . houten (sponnen). 256. 

Id . ijzeren. 550. 
Stopverf. 183. 
Stopwatches. 856. 
Straal pijpen voor spuitsl1111gen, koperen. 611. 
Straat- en plaveisteenen, aarden klinke rs. 459. 

Id. cement-. 454. 
lel. g lazen . 486. 
Id. 11 atuursteenen. 438. 
Iel. sla kken-. 448. 

Stt-ij k., glans- en persij zers en strijkijzerbouten. 
572. 

Strijk planken, houten. 269. 
Strikken, kleeding-, schoen-, hoed- , e nz., n.a. g. 

933. 
Id. van textie lware n. 400. 

Stripmachines, tabaks-. 742 . II. 
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St roohulzen ,·om· flesschen. 294. 
Strooibiljetten. 341. 
S t rnop, maltose-, suike r- , zetmeel-, ke uken-

e. d. 83. 
Stl'oo, ruw, ook -haksel. 33. 
Strootjes. 122. 
S troozakken. 404. 
Stro pen, vruchten- , kunstm a tige . 112. 

Id. na tuul'iijke vruchten- of plante nsappen . 
99. 

S tuminrichtingen voor scheepsgebruik. 769. 
Suike rbonbons, -werke n e. d. 86. 
Suike rhoude nde hulpmiddel en voor ba kke ,·ijen . 

86. 
Suikenietcarriers e.d. 723. 
Suike1Tietmole ns. 732. 
Suike rs, ri e t-, biet-, pa lm-, a horn-, zetmeel, 

druiven-, melk-, inve rt- , e. d. 80. 
Id. gearom atisee rde. 81. 

Sumach . 58. 
Superphosph a ten. 209. 
Sy nth eti sche producten , reukstoffen . 185. 

Id . voor de fo togra fi e. 171. 
'l'a a rt ra nden , papieren. 322. 
T aba k. ge kor ven, snuif en be werkte stelen. 

121. . II. 
Td. in bl aderen en onbewe rkte stel en . 121. I. 
Id. surrogaten. B.B. 121. 

T a bakssap (extract), -saus (pa dum) of -es
sence. 123. 

Ta ba kszakken , caoutchouc. 243 . 
Id. lede ren. 218. 

Tachometers. 855. 
T achymete rs. 867. 
T a fel- e n kruime lborstels en -schui ers. B.B . 

915. . 
T afelgere i, va n edel metaal. 521. 

ld . van ge kl e urd of ve rs ie rd aa rdewe rk of 
porse lein. 476 . 

Id. van glas, n. a .g . 501. 
Id . van hoorn, celluloid e .d. 911. 
Id. va n Japansch la kwerk. 278. 
lel. van onedel metaal in étui, casse tte e .çl. 

675. 
T a fe lgoed, tafellaken , se rvetten en vinge r

doeken , geconfect ionneercl. 401. 
Tafel goed , ta fe il akens, se rvetten e n vinge r

cloeken niet gezoomd, katoenen. 356. IX. 
T a fe lkle;de n, -kleedjes e n -loope rs, gebreide 

of gehaa kte . 395 . 
Id . van caoutchouc. 242 . 
Id . van katoe n, n .a. g . 356. VI. 
l d. van linnen of n. a.g. pla ntaardi ge ve-

ze lstoffen, n.a .g . 360. VI. 
Id . van linol e um, lincrusta, e. d. 370 . 
Jd . van pa pie r. 322. 
I d. van pi a ntaardige vl echtm ate ri a len . 298 . 
Id. van wasdoek, imitatieleder, pegamoïd 

e. d. 371. I. 
Id. van wol , n.a.g. 352. V. 
Id. van zijde en kunstzijde, n.a. g . 346. IV. 

T a fels, bilj a rt-, ping pong- e .d. 274. 
Id. onde rzoek-, operat ie-, instrumenten-, 

rnrba ndstof- , sectie- e .d. 849. 
Id. teeken-. 267. 
Id. vool' R öntgenbeha ncleling . 848. 
ld . werk-, ijzeren , met vast daa raa n ve r

bonden ge reedschappen. 574. 
Tafels, we rk-, ortee r- of opmaa k-, ijzer en, 

n. a .g. 590. I. 
T ,i felvers ie ringsa rtike len van g las. 501. I. 
Tafelzout. 149. I. 

T a feizuren. 101. 
Tafzijde. 372 . 
Tahokoei it . 92. 
Take ls, ta ke lblokken en -schij ven . 723. 
T a lk, eetbare, dierlijke. 67. 

Id. magnes iumsil icaat . 127. 
T a lk- en speksLeenpoede,·. B.B. 127. 
T a ndenborstels. 914 . I . 
T anden, dieren-, a1s versierin gsvoorwerp e.d. 

912 . 
Iel . kunst-, porsele ine n, emaill e, e .d. 471. 

T a nde nstoke rs, houten . 279. 
Iel . va n vee rschach te n. 906. II. 

T a ndpoede l' , -crême, -pa ta e .d. 187. 
T a ndstaven voor tandradbanen. 530 . 
T angen , a sperge-, suike l'-, ij s- e .d. va n on

edel metaal. 673. Il. 
T a ngen, chin11·g ische. 2. B .B. 847. 

Id. conducteurs-, ijzeren. 566. I. 
Iel. fri see r-, ondul ee r- e.d . toil et- va n on

edel metaal. 678. 
Id. nage l-. 672 . XI. 
Id. nijp-, draad- , fitte rs-, holpijp- e. d. ijze

ren. 565 . I. b . 
Id . pe rcussie- voor pa trone n. 924. II. 
Id . plombee r-, contról e- en emba ll ee r-. 566 . 

T a nks, ijze ren opslag- en arma turen daa rvan. 
543. 

Taot jo. 106. I . 
T a pe inde n, ijzernn. 553. 
~l"apij ten, vloer-, wand- e.d ., van caoutchouc. 

242. 
Id . van gevlochte n lede r. 219 . 
Id. van katoen. 356. VI. 
Id . van kurk. 288. 
Id. van 1 inoleum , lincrusta e .d. 370. 
Id . va n n .a.g. pl a ntaa rdige veze lstoffe n . 

360. VI. 
Id. va n plantaardige vlechtmaterialen. 296. 
Iel . va n wasdoe k, imi tatielede r, pegamoïd 

e .d. 371. I. 
Id. va n wol. 352. V . 
Id. van zijde e n kunstzijde. 346. IV. 

T a pioca, mee l. 48. 
Id. vlokken, pa re ls e. d . 93. 

T a piocaraspen. 732. 
T a rwe. 41. 
T asschen en taschjes te l' opberging van arti 
kelen voor persoonlijk gebruik, n.a .g. 926. III. 

Id. va n led r. 218 . 
Id. van pl a ntaa rdige vlechtma terial en. 298. 
Id. va n textielwaren. 411 . 

Tasschen, re is-, rug-, we l-, school -, wapen-, 
inst rumenten- e.d., van lede r. 217. 
Id. van textielwa ren. 409 . 

T asschen, rijwiel-, n. a.g. 840. I. 
Id . zadel- . 840. Il. 

T ax imete rs . 855 . 
Teekenapparate n en -machines . 864. 
Teekenbehoeften , va n caoutchouc. 240. 

Id. van ho ut. 268. 
Teekenborden , hou ten. 268. 
Teekendoozen, houten , n. a .g . 267. 
Teeke nge reedschap, n. a .g . 863. 
Teeke ningen . 938. 
Teeke nkrijt. 180. 
Teekenpapier. 315 . 
Teekenpasse rs. 863. 
Teekentafels, houten. 267. 
Tee l' , a a rd- o f be rg-, natuurlijke vloeiba re. 137. 

Id . hou t-. 158. 
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Id . teenkool - en a nde re mine1·al e-, n. a.g. 
144. 

Teerkookketels e n -spre iders voor wege naan
leg. 717. 

T egels, aa rden en po rseleinen m eubel- en 
wa nd-. 462. ' 
I d . aarden vloer- en bestra tings-. 461. 
Id. asfalt- , h a rsceme nt- e.d. 450. 
I d . caoutchouc bestratings- . 229. 
Id . cem entr e .d. 454. II. 
I d. g lazen bouw- e n plave i-. 486. 
I d. g ra fi et- en zuurvaste. 464 . 
Id. g ranieten vloer -. 439. 
I d . kurk-. 285 . 
Id. mozaïe k- van natuur- o f kunststeen. 

441. 
Te ilen, van ij ze r. 595. 

Id. va n plaatzink. 659. 
Te ksten, oude. 943. 
T elefon en, kop-. 792. II . 
Te le foonbetaa lautomaten . 771 . 
Te lefoontoestell en , v. a .s. 792. 
Te legraa ftoestell en, scheeps-. 798. 

Id. voor ver keerste legra fie . 791. 
Telegrafonen . 792 . 
Te lescope n. 874. 
Te levi ietoestell en . 792. 
Telewri te rs . 793. 
Te llur iums. 883. 
Telrame n, houten . 267. 
T enn isbe nood igdhede n. 924. IV. 
Te nni skle ppen e n -haa rnet ten . 425 . 
Te nn is pell en, tafe l-. 921. II. 
Te1·pentij nol ie. 157. 
Textie lartikelen, n .a.g . 416. 
Textiel machi ne-onde rdeelen e n -toebehoore n, 

houten. 262. . 
Textie lmachines n.a .g. en m achines, a ppara

ten en toestell en voor de vervaardiging va n 
touw en kunstm atige text iel vezels, n.a. g. 
734. 

Textiel wa ren , bedrijfsh ulpmiddelen in indu
strieele-, l andbouw. en techni che bedrij ven , 
afgepa te . 391. 
Id. n iet a fgepaste. 379. 

T extielwa re n, opgevulde. 7. A.B. XI. 
Thee en theesurroga ten . 38. 
Theel ich ten van onede l metaal. 675 . 
Theeloocl . 644 . 
Theeroll e rs, -d rogers e .d. 728. 
T heewa rmers, van leder. 219. 

Id. van p lantaard ige vlechtmate rialen . 298. 
I el. van textielwaren . 411 . 

Theoclol ie ten. 867 . 
Therm iet e. d . mengse ls. 629. 
Thermoforen . 808. 
Thermometers. 859. 
T hermosflesschen, -kan nen, e .d . 493. 
Thomassl a kkenmeel. 209. 
Timmerma nsgereedscha ppen, houte n. 265. 

Iel . ijzeren, n.a.g . 565. I . b. 
T in. A .B . 69. 

Iel . bladtin en t inclrna d. 663. 
I d. bui zen en pij pen . 664. 
Id. rn w, in blokken , schu itjes, ingots e .d . 

of in gegoten platen . 661. 
I d. staven , platen , bladen en band-, n.a.g. 

662. 
Ti ncturen met alcohol. 159. 
Tinol. 695. I. 
Tinwaren en -werk, a rtikelen voo r persoonlij k, 

huishoudelij k o f kantoorgebruik. 666. I. 

Id. n.a.g. 666. II. 
Ti refonds. 531. 
Ti taa n. 668. 
Toegangsbewij zen. 341. 
Toeste ll e n, ca rtonnage- e n boekb ind-. 756. 
Toestell en (electrische ) . 1/2. A.B . 73 en B .B . 

830. 
Id . n .a. g. 812. 
Id. n.a.g. roep-, zoek-, co ntróle-, aanw ij s-, 

d iefstal en brand beve ilig ings- e.d. in
stall a ti es . 795. 

Id . n .a.g. voor hui shoude lijke doeleinde n. 
810. 

I d. onderdeelen . 3. A .B. 73 . 
Id. onde rdeele n e n ve rwi sse lstukken , n.a.g. 

830. 
Id. voo r heete-1 uch tdouche o f -baden o f 

bestra li ng, inh a lat ie- e.d . doele inden, 
n.a.g. 808. 

Id . voor in-, om- of u itschake li ng van elec
t ri schen stroom . 819. 

I d . voo r kl o kkenrege ling en t ij da anwijzing . 
799 . 

Id . voor lij ntele foni e . 792. II. 
I d. voor lij ntelegrafi e. 791. II. 
I d. voo r locomotieve n (e lect r ische) en m o

torwagens voor spoor- en tramtract ie. 
800. 

Id. voor medische doe leinden . 848. 
Id. voor radiote legrafi e e n -te lefoni e. 791/ 

792. 
I el . voo r spo01·- e n t ramwegwissel- en se in

bediening. 797. 
Id . voor straatverkee rsregel ing. 799. 
Id. voo r stroombegre nzing, -zeke r ing en 

beve ili g ing. 817. 
Iel . voo r stroom- en stroomspanni ngsrege

ling. 818 . 
Id. voo r stroomle vering e n -regeli ng va n 

spoor- en tm mmotorwagens e .d. 800 . 
Id. voor stroom levering en -regel ing van 

voe rtui gen, n.a. g. 801. 
. Id . voo r toil et-, schoonhe ids- en m assage

doe le inclen, n .a.g. 809. 
Toeste ll e n, electroche mische . 805 . 

I d. fotogra fi e- . 875. · 
I el. ge luidna boots-. 897. 
I d. geodetische . 867. 
I d . hydrnmetri sche . 869. 
I d . kermis-, circus- e .d. , n.a.g. 925. 
lel . medico-mech a nische, orthopaedi sche e. d . 

850. 
l el. meet- en tel- voor industri eele bedrij

ven . 861. 
Id . meet- ,·oo r mecha ni che kaartoppe r

vl akte- en a fsta ndsbepa ling, voor tel
ling of registratie. 857. 

I d. metaal-, steen-, g las-, hout - e .d . be
werkings- . 726. 

Id . meteorolog ische, se ismologische enz. n. 
a .g. 869 . 

I el . n.a.g. 778. 
Id . naviga ti e- . 866 . 
I d. onde rdee len , n.a .g. 785. 
Iel . prnjecti e-. 877. 
Id. schenk- {drankzu ilen, toonba nksamo

vars, soda fo nte inen e.d.). 773. 
lel . slacht- en h u iden- o f lederbewerkings- . 

733. 
Id. stook- voor 11 .a.g. stoom kete ls, inclus

t r iee le ove ns e. d. 747. 
Iel . teeken- en lich td ru k-. 864 . 
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Id. voor port en I ichaamsontwikkel ing e.d. 
924. 

Id. ter dikte. of kaliberbepaling e. d. 862 . 
Jd . ter verwarming, znivering of bevochti

ging voor bedrijfsdoeleinden, n.a.g. 748. 
Id. verwarmings-, bestrnlings-, massage

e.d. medische. · 848. 
Id. voor bed,;jfszekerheid van industrieele 

bedrijfshul pmiddelen, n.a. g . 747. 
Irl. voor bere idin g van mee]cleegwaren. 

738. 
Iel. voor bereiding van verkoelende eetwa

ren. 745. 
Id . voor fabriekmatige I icht- e. d. gasberei

ding en distributie. 741. 
Id. voor .laboratorium gebruik, n .a .g. 777. 
Id. voor l aborator ia . van edele meta len. 

518. 
Id. voor mechanische zuivering van ketel 

voedingwater of gebruikte machineolie. 
749. 

Iel. voor papier- en papiervezelbereiding, 
n.a.g. 735. 

Iel. voor physisch bodemonderzoek. 869. 
Id. voor reiniging, pasteurisatie, sluiting, 

vulling e .d . van flesschen e.a. verpak
kingsartikelen . 752. 

Id. voor scheepsgebrnik, n.a.g. 769. 
Id. voor spoor- en tramwegwissel- en se in

bediening. 832. 
Jd. voor textielnijverheid, touwslagerij en 

kunstmatige textie l vezel vervaardiging. 
734. 

ld. voor uitvoering van bouwwerken , n.a .g. 
750. 

Id. voor vervaardiging van glas, glas- en 
aardewerk, voor cement- en kal kberei
ding en producten daarvan, n.a.g. 737. 

Id. voor vervaardiging van tabaksproduc
ten. 742. 

]d. voor winkelverkoop e .d. gebruik , n.a.g. 
772. 

Id. voor winning van delfstoffen e n produc
ten daaruit en voor het mijnbedrijf. 736 . 

lel . voor zeepvervaardiging. 740. 
.fel. waarnemings- , meet- , control e-, rngis

treer- of onde rzoek, n.a .g. 885. 
Id. wegenaanleg-. 717. 

Toiletartikelen , met di1·ecte electr ische ver
warming n .a.g. 811. 
Td. poederkwasten, wenkbrauw-, oogharen-

· borstels, na.gelpolij ste rs e. d. , n.a.g. 917. 
To il etborstel s. 914. 
Toiletdoeken, geconfectionneerde. 401. 
Toiletdoeken, niet gezoomde katoe nen . 356 . X . 
Toi letgebruiks- en toilettafelartikelen, n.a .g ., 

va n aardewerk of porselein. 469 en 474 . 
Id. van caoutchouc. 236. 
Id. van edele metalen met ede lsteenen e.d. 

521. 
Id . van g las . 503. 
Id. van hoorn, been, ce l I ulo id e.d. 910. 
Id. van natuur- of kunststeen e.d. 458. 
[cl. van onedele metalen . 677. 
Id. van textielwaren . 411. 

Toi letpoeders. 187. 
Toiletscharen , manicure- en pedi cure-gereed

chappen. 672. Xl. 
Toi letspiegels, g lazen. 483. 

lel . metalen. 679. 
-Toiletsponzen, gummi-. 236. 

Id. natuurlijke. 20. 

Id. van handva t of steel voorzien. 917. 
Toiletwaters, al oholhoudende. 159 . 

Id. a ndere. 187. 
Toiletzeep. 188. 
Tomaten, verduu rzaamde of bereide. 101. 
Tondeldoozen. 937. 
Tondeuses e n onderdeelen daarvan. 672. X ll. 
Tooneeldecors en -requ is ieten . 925 . 
Tooverboekjes . 334. II. 
Tooverl antaarns. 877. II. 

Id. kinde rspeelgoed. 920. 
Torenklokslagwerken , electrische. 799. 
Touw, aluminium-. 632. 

Id. bind-. 363 . 
Id. darm-. 222. 
Id. gevlochten van katoen of paardenhaai-

voor techn ische doe leinden. 364. 
Id. ijzerdraad-. 556 . 
Id. koper-. 600. 
Id. koper-, omwoeld, voor industr iee le doel

e inden. 707. 
Touw, metaaldraad-, omsponnen , omwoeld, 

omv lochten, bekleed, overtrokken, geëmail
leerd, gelakt, gevernist, enz. n.a.g. 706. II. 
Id . n.a.g. van plantaardige vezelstoffen of 

papier. 363. 
Touw en touwwerk, oud en afval. 417. 
Touwladders·, scheeps-. 365. I . 
Touwsmeer. 196. 
Touwwaren, n.a.g. 365. 
Tractorbovenstellen, -kappen e.d. 835. 
Tractoronderdeel en, n.a .g. 836. 
Tractors , n.a.g. niet la ngs rails voo1·tbewogen . 

833. 
Id . stoom-. 716. 

Traliewerk, geornamenteerd voor de uren, ba-
lustrades, omrasteri11g e.d. 682 . 

Trancheergerei. 672. IV. 
Transform ato re n bi ik. 707 . 
Transformatoren , n.a.g. 786. 
Transformatorolie, minerale. 140 . 
Transportba nden, van caoutchouc. 234 . 

Id. van ijzerdraad , e. d. 555. 
Id. van leder. 220. 
Id. van tex ti elwaren. 387 . 

Transporteurs, kolen-, rol- e .d. 723. 
Trnnsport inricht ingen , mechani sche. 723. II. 
Transportkranen , -handen , -schroeven-, wor-

men e .d. 723. 
Tra pi adders, houten. 269 . 
Trapleuningen, -trnep laten , e .d. , koperen . 614. 

Id. nikkelen. 625. 
1'rappen, houte n. 271. 

Id. ijzeren. 544. 
Id. voor machines e.d. A.B. XVI. 

Tras. 131. 
Trass ie, v.a.s. 79 . 
Traversen voor spo01·- en tramwegen. 832. 
Trechters , glazen. 497. 

Id. ijze re n. 592. 
Trekinrichtingen va n spoo1·. en tran1wegvoer

tuigen. 831. 
Trekpennen. 863. 
Trensen ( paarden- e. d.) van onedel meta,d. 

684. 
Tres, va n katoen. 356. V. 

Id. van I innen of 11.a.g. vezelstoffen. 360. 
v. 

lel. van wol. 352. IV. 
Id. van zijde en kunstzijde. 346. III. 

Tressen , van textiel waren . 400. 
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Id . van val sch goud- of zilverspin e l. 933. 
II. 

Tri eurp laten, van ij zer . 536. 
Id. van z ink . 654. 

Tri pang. ll. 
Tr ipel. 131. 
'l'roffel s, ij zeren. 565. I. b. 
Trommel s, ge ld-, documente n- e.d. , ijze ren. 

589. 
Id. kinde r-. 920 . 
Id . muziekinstrumenten. 897. 

T rommels voor ve rpakkingsdoele inden , ijze ren. 
551. 

Tro sen, van ijze rdraad. 555. 
Id . van touwvezels. 363. 

Truien , gebre ide of gehaakte . 395. 
Tuben, verpakkings- voor vel'f e. d. , va n alu

minium. 637. 
Id . va n lood. 649. 
I d. van t in. 665. 

Tuigen , zadelma ke rswerk, lederen. 216 . 
Tui nparasol . 426. 
Tuinroll en, -spuiten en -besproe iers voor sie1·

t11 inen, pa rken e.d. 774. 
' l'ul e en tul eachtige netstoffen, muskieten- of 

kl amboetul e . 8. A.B. X I. 
Id. van katoen. 356. 
Id. van I innen of n.a. g . vezelstoffen. 360. I. 
Id. van wol. 352. I. 

Turbines , stoom-, heetelucht- en samengepe rste 
1 ucht-. 713. 
Iel. water-. 715. 

Turbogeneratoren . 802. 
'!.'ud en turfstrooi sel. 134. 
Turnbenoodigdheden, -toeste ll en e .d . 924 . I . 
Tussahzijde. 1. a . A.B. XI. 
Uitrustingsstukken, automobiel-. 837. 

Iel. rijwie l-. 840. 
Uitrustingsstukken n .a.g. va n fabri eken e. d ., 

van alun1inium. 634. 
Iel . van ijze r . 578. 
Irl. van kope r. 609. 
lel . van lood . 648 . 
Td. van nikkel. 624 . 
I d. van zink. 658. 

Uniformpetten en -mutsen. 425. 
Unsters. 724 . IV. 

rino irs, va n aardewe rk o f porsele in . 469. 
Id . van ijzer . 591. 

Urnen, sier-, van aa rdewerk of porse le in. 475. 
Td. s ier-, van onedel m etaal. 677. 
Id. van natuur- of kunststeen. 458. 
urwerken , chronomete rs voor nav iga ti e- en 
wetenschappe lij ke doele inden. 891. 
Iel. gemontee rd in ringen , parapluies e .d. 

1. A .B. 78. 
Uurwerken, horloges e.d. 888. 

Iel . k lokken, wekkers e .d. 890. 
Iel. stads-, statio ns-, toren- e.d. 

889. 
.l el. voor registreerapparaten e .d. 

Y aa r tuigen, 1 ucht-, 1 uchtsche pen en 

klokken. 

894 . 
-ballon . 

843 . 
Iel. rompen, geraamten e.a. onelerclee len en 

toebehooren, n.a .g . 845. 
Iel . vliegtuigen. 844. 

V aa rt uigen, drijvende werktuigen en we rk
pi aatsen, laadbooten, n.a .g . 846. III. 
Iel. jachten, hydrogl isseurs , whe rry's, cano' c 

e.d. 1 uxe vaartuigen en wate rvelocipè
ele . 846. II. 

lel . n. a .g. 846. IV. 

Id . voor den sloop en wrakken . 5. B.B. 
846. 

Id. zeeschepen. 846. I. 
Vaartuig rompen, n.a.g. 4. B .B. 846. 

Id. voor den sloop. 5. B.B. 846 . 
Vaatwerk, huishoudel ij k. va n ijzer. 595 . 

Id. va n pa.p ie r, bordpap ie r of papierstof. 
325. 

Id. va n plaatzink. 659. 
Vaatwerk, s ie t·- , van aardewe1·k of porselein. 

475. 
Id. van gl as . 503 . 
I d. van na tuur- of kunststeen e.d. 458. 
Id. van onedel e meta len. 677. 

V aa twe rk van gal va ni sche e l e m e nte n. 824. 
Vaatwerk voor het koel of warm houden va u 

spijzen en dra nken, van glas ( thermos-, 
iso la - e .d .). 493. 
Id. van onedele metal en. 686 . 

Vaatwerk voor la bora to,·ia e. d., van aarde
werk of porse le in. 466. 
Id . va n glas. 494. 

Vaatw,,.-k voor la tex, va n a ardewe rk. 467. 
Id. va n a luminium . 636 . 
Id. va n glas. 496. 
Id . van ijze1·. 577. 

V aatwerk voor verpa kk ing e. d. , ,·an aarde
we1·k. 470. 

Id . van glas. 491. 
I d. van ijze r . 550. 551. 

Vaatwerk, zuu r vast, voo r de industri e . 465 . 
V accins. 167. II. 
V a liezen, lede ren. 217. 

Id. van text ielwa ren . 409. 
Vall en , muizen- en ratten-, ij zeren. 560. 
V anilline. 185. 
Variometers, ra dio-. 792. Il. 
V arkens, levende. 3. 
Va rkensspek in zijden. 8. II . 
Vase line . 143. 
Vaten, houten te r emball ee ring . 257. 

Id . ijzeren transport-. 550 . 
Id. pa pie ren voor ve rpa kking. 318. 

Vazen, bloem- e.d ., van aardewerk of porse
le in. 473 . 
Iel. van ede l metaal of met edelsteenen e .d. 

521. 
Id. van gl as. 503 . 
Id. van hoorn, been, ce lluloid e .d. 910. 
Id. va n natuu r- of kunststeen e .d. 458. 
Id. van onedele meta le n. 676. 

Vazen, sier- e .d ., van aardewe rk of porse le in. 
475. 

Id . van edel metaa l of met ede lsteenen e .d. 
521. 

Id. van glas. 503 . 
Id. van hoorn , been, ce l luloicl e .d. 910. 
Id. va n natuur- of kunststeen e. d. 458. 
Id . van onedele meta len. 677. 

Vee, levend, hoorn- en wol -. 2. 
Id. pluim-. 5 . 

Vee- en hoendertee ltmachines, n.a .g. 730. 
, Veekoeken. 120. I. 

Veerenbont in banen, strooken e.d. 429. 
Veeren, sier-, boa's krngen e .d. geconiection

neercle a rtikelen. 431. 
Id. onbere icle. 21. 

Veeren, sier-, opgemaa kte en imitaties daa r
van. 429. 

V eeren, spring- voor matra sen en meubel en, 
ijzeren. 563 . 
lel. koperen. 606. 
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Veeren, voor g ramofoons e. d. 898. Il. 
Id. voor spoor- en tramwegvoertuigen. 831. 
Iel . voor tractors en automobielen. 836. 

Veerschachten en artikelen elaan·a n. 906. 
Veeslachtmachines, -apparaten en -toestell en, 

n.a.g. 733 . 
Veevoeeler, melasse- e.el. afval van de levens

midrlelindustrie. 120. I. 
Id . peul vruchten. voederboonen e. d ., wor

tels. hooi, st,·oo. kaf e.d. 33. 
Vee ,·oederketels voorz ien van ,·e1warmingsin

richting. 730. 
Yegers , zeil -; tapijt- e.el. 915. 
Ve iligheelen. edelga -, gloeidraael- e.d. voo1· 

rndio insta ll aties. 792. II. 
Id. smelt- e.el. voo1· electrische leielingen 

e.d . 817. 
Ve iligheidsapparaten en -toestell en, voor sche. 

pen, electrische n .a.g. 798. 
Id . voor spoor- en tramwegen, e lectri sche. 

797. 
Id. voor spoor- en tramwegen . n.a .g. 832. 

Ve iligheidskl eppen en -fluiten , fabrieksappen
dages. 782. 

Ve iligheidsspelden , gewone, ijzeren. 568. 
Td. kopere n. 608. 

Veldspoormater ieel. rnllend-. B.B. 831. 
Ve ldspaat. 131. 
, ·eigen (wiel -), automobiel -. 836. 

Id. rijwiel -. 839. 
Id. voertuig-, n .a.g. 842. 
lel. ,·oe rtuig-, ruw bewerkte, houten. 253. 

Vell en . voor lederbereiding, rnwe. 210. 
Id . voor pelterijbere iding, ruwe. 223. 

Venkelzaad. 52. 
Vensterglas . 481. 
Ventielen , afs lu it-. 779. 
Ventilatoren, cent rifugal- (exhausters) en 

schroefrad- , machinaal (niet elect1·isch) aan
gedreven. 722. 
Id. electrische. 804 . 

Verankeringen voor machines. A.B. XVI. 
Ve rba ndartikelen. 367. 
Ve rbandbussen, ijz ren. 592. 
Ve rhanddoozen , g lazen. 497. 
Ve rbanddoozen, -trommels, -ki sten e.d . van 

verbandartikelen voorzien. 367. 
Ve rbindingsmidde len voor e lectrische leidin

gen. 815. 
V e rbrniksmeters, wate r-, gas- en electri cite its-. 

852 . 
Ve rdamp- en koe l I ichamen. 739 . 
V erdeelborden voo1· electr ische le idingen. 816. 
, . e rfaa rde. 131. 
Ve rfdoozen en -ga rnituren met vedmateriaal. 

931. III. 
Ye rfdoozen, niet van vedmateriaal voorzien, 

houten . 267. 
Ve rf- en kl eurstoffen , verven en ve rfwaren. 

181. 
V ed - en loo ihout. 58. 
Verf- en looistoffen , plantaardige. n.a.g. 58. 
Ve rfhoutextractcn. 174. 
Verflensrakken, ij zernn. 578. 
Verfmengmolen , -machines en -toeste ll en . 750. 
Verfspui tcomplexen e.d. met handcompressor 

,·001· automob ie len. 720. 
Ve l'fspuiten. 767 . 
Verg1·ootings- en verkleiningstoe tellen en 

-kokers. 876. Il. 
Ve rjongingsmiddelen. 167. I. 
Verkee rsregel ingapparnten en -toestellen, elec

trische. 799. 

Verkooptoestellen, automatische n.a.g. 771. 
Id. van toegangsbewijzen e. d. 761. 

Ve rl ichtingsornamenten, van glas. 511. I. 
Iel . van natuur- of kunststeen e. el . 458. 
lel . rnn onedele metalen. 687. 

Ve l'i ichtingstoestell en, van glas. 511. 
Id . van onedele metalen. 687. 

Ve rmice lli. 92 . 
Vernissen, met a lcohol. 159. 

Id. n.a .g . 181. 
Verpl egingsapparaten en -toeste ll en, e lectr i

sche. 808. 
Ve rpl egingsartikelen, van caoutchouc. 236. 

Id. rnn g las . 497. 
Id. van ijzer. 592. 

Vè r chrij vers. 793. 
Versieringsartikelen, a utomobielradiator-. 837. 

Id. kerstboom-. 923. 
Id. kleeding-, hoed-, schoen- e.d., van n. 

a.g. material en. 933. 
Id. kl eeding-, hoed-, schoen- e .d ., van tex

tiel waren. 400. 
Iel. rijtuig-, meubel- en doodkistenbeslag 

e .d. van onedele metalen. 683 . 
Versie ringsa rtikelen n. a.g., van aa rdewerk of 

porsele in . 475. 
Id . van caoutchouc. 243. 
Id . van edele metalen , of met ede lsteenen 

of paar! en e . cl. 521. 
Iel. van glas, n. a.g. 503. 
Id. van glas voor tafel vers iering. 501. 
Id . van hoorn , been, bal e in , celluloiel e. d. 

910. 
Id. van hout. 279 . 
Id. van kurk . 290 . 
Id. va n leder. 218. 
Id . van menschenhaar. 434 . 
I d. van mica, mica niet. 449 . III. 
Id. van natuur- of kunststeen e. d. 458. 
Id. van natuurvoortbrengselen, gemonteer

de of bewe rkte (horens, geweien, no
ten e.d.). 912. 

Ve rs ie ringsartikelen n.a.g., van onede le me
t,, Jen, n.a.g. 677. 
Id. van onedele metalen voo1· paardentui

gen e .d. 684. 
Id. van papier, bordpapie r of pap ierstof. 

324. 
Id. van veeren. 429. 
Id. van was e.d. 194. I. 

Ve rste rkers, raelio-. 792. II . 
Verste,·kingsmiddelen , chemisch bereide. 168. 
Verstuive rs, odeur- e.d ., van aardewerk of 

porse le in . 474. 
Id. van glas. 503. 
Id. van onedele met>ilen . 677. 

Verstuivingstoestellen voor planten- e .d. on
de rhoud, n .a .g. 766. 

Ve rven, haar-. 187. 
Id. schi lder- e .d . 181. 

Ve rwa rmi1Jgsapparnten en -toestellen voor 
hui shoudelijke e. d. gebruik, e lectrische 
kachels, haarden, ovens e .d. 810. 
Id. electrische tafelspijswarmers, broodroos

te rs, koffiekannen e. el . 811. 
Id. ge ise rs en wannwaterautomaten. 775 . 
lel . n.a.g. kachels, haat·den , fornuizen, kook

toestel !en, komforen e.d. 593. 
Verwarming apparaten en -toestellen voor in

dustri eele doe leinden, lucht- e.d . 748. 
Id . n.a .g. 712 . 
Id . ovens, bakker - e .d. 746. 
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Vet- en olielichten voor machinekamers. 691. 
Veters, schoen- en corset- , katoenen. 356. XII. 

Id. van elastische fabrikaten. 37 4. II. 
Id. van 1 innen of n.a.g. vezelstoffen. 360. 

V. 
Id. van wol. 352. IV. 
Id. van zijde of kunstzijde. 346 .III. 

Vethuizen voo l' spoonvagenwielstellen . 831. 
Vet , machine-. 196. 
Vetstoffen en vetten , n.a .g., dierlijke. 68. 

Id. plantaardige. 71. 
Vetten, eetbare, dierlijke (rundvet, talk, oleo

margarine, reuzel e,d , ). 67. 
Id . pl antaardige (bakvetten) . 69. 

Vetten , geparfumeerde. 186/187. 
Id . mine rale, n.a .g. 143 . 
Id. spijs- , kunstmatige (margarine, l'euze

line, ghee e.d.) . 74. 
Id . vloeibare verzeepte. 190. 

Vetzuren en ol iedroesem . 72. 
Vicunnahaar. 349. 
Vierges. 194. II. 
V ij gen, versche. 34 . II. 
Vij len, ambachts- e. d. gereedschap. 565. I. b. 

Id. nagel -. 672. XI. 
Vijzels, hefwerktuigen. 723. I. 

Id. porseleinen. 466. 
Vilt. 3. A.B. XI. 

Id. dakbedekkings- e.d . 376. 
Id. kaardenband-. 377. 
Id. n.a .g. in platen of rollen. 362. 

Viltpapier. 315 . 
Vingerkommen, van ijzer. 595. 

Iel. van onedele metalen. 674. 
Visch, teeltv isschen. 7. 

Iel. verduurzaamde of bereide, n.a.g. 78. 
Id. zee- en zoetwater- levend , versch, ge

zouten, gedroogd, gerookt, a 1 of niet 
gekoeld . 10 . 

Vischhaken, ijzeren. 569. 
Vischkuit, -graten (hongikoet) , -maag en 

haaienvinnen. 10 . III. 
Vischlijm, n.a.g. 197. 
Vischvangm iddelen, artike len voor de hengel

sport. 924. III. 
Id. kurkblokjes en -sch ijfjes vool' visch

want. 284. 
Id. netten voor de visscherij. 366 . 
Id. van plantaardige vlech tmaterialen. 295. 

Viscoïd en n.a.g. ll'aren daarvan. 908. 
Visiotelefoontoestellen. 792 . I. 
Visschen, tee lt-. B.B. 10. 
Vitaminen, geïsoleerde. 168. 
Vitrophaniepapier. 310. 
Vlagge kaal'ten. 341. 
Vlaggen, automobiel-. kinde r- e.d. miniatuur-. 

B .B. 410. 
I d. natie- en scheepvaart- . 410 . 
Id. papi eren . 922. 

Vlampijpreinigingskettingen -uitzetters en 
-wisschel's. 565. I. f. 

V las. 357. 
Vlechten van echt of imi tatie-menschenhaar. 

434. 
Vlechtmateria len, pi a ntaardige. 62. 
Vlechtsels, n.a.g. vool' de vel'vaardiging van 

hoeden. 424. 
Id. van asbest. 455. I. 

Vlechtsels, van ijzerdraad. 557/558. 
Id. van koperdraad. 605. 
Id. van plantaardige vlechtmatel'ialcn voor 

de vervaardiging van vlechtwarnn , n. 
a.g. 292. 

Vlechtwaren, n.a.g. van plantaal'dige vlech !r 
materialen. 299. 

Vlechtwerken van plantaardige vlechtmate
rialen. A.B. 42. 

Vleeschextr-acten en -nat. 77. 
Vleesch, gezouten in vaten. 8. II. 

Id. rook-. 8. III. 
Id. verduurzaamd of bereid , n.a .g . 76. 
Id. versch . 1. A.B. 2. 

Vl eesch , versch, gezouten, gedroogd of ge 
rookt, sch ildpad- en ande l' n.a.g. vl eesch 
voor de consumptie. 9. 
Id. van slachtvee of paarden. 8. 

Vleeschwaren, n.a.g. 76. 
Vleugels, piano-. 895. 

Id. ventilator- , electrische. 804 . 
Id. vogel-, bere ide of opgemaakte. 429. 
Id. vogel-, ruwe. 21. 

Vliegendeksels van ijzerdraad. 559. 
VI iegenpapier. 315. 
Vliegenvangers, -k lappen e.d. van ijzerdraad. 

560. 
VI iegtu igen. 844. 
Vloeidrukke,·s, gewone van onedel metaal. 699. 
Vloeipapier . 315 . 
Vloe l'boen- en -wrijftoestel len, machinale. 753. 

Id. n.a. g. (bo1-stels, schuiers, luiwa gens 
e.d.). 915. 

Vochtwegers. 858. 
Vochtwerende preparaten, chemische. 169. 
Voeder, beesten-, gebakken. 95. 

Id. melas e- e.a. afval van de levensm id
del enindustrie voor veevoeder. 120. I . 

lel . peulnuchten, wortel s, hooi , stroo, kaf 
e .d. veevoedel'. 33. 

Voedingsmiddelen en -preparaten, chem isch 
bere ide. 168. 

Voering voo r remtrommels e .d . van asbest . 
455. II. 

Voertuigen, automobiel- e.a. rijdende brand
spuiten e. d. 765. 
Id. automobielen, n.a.g. 834. 
Id. k inderspeelgoed-. 920. 
Id. met a rbeids- e.d. machines samenge

stelde. 2/4. A.B. 75 . 
Id . n.a.g. 841. 

lel.rijwielen en motorrijwielen . 838. 
Iel . tractors, autopaarden e. d. , niet langs 

rails vool'tbewogen. 833. 
Id. vool' spoor- en tramwegen e.d . 831. 

Voertuigonderdeelen, van automobielen, trac
tors e.d. 835/836. 
Id. van rij"·ielen en moton·ijwielen. 839. 
Id. van sJJOOr- en tramweg voertuigen. 831. 
Id. van voertuigen, n.a.g. 842. 

Voertuigtoebehooren, van automobiel en e.n 
tractors e .d . 837. 
Id. van rijwielen en motorrijwielen. 840. 
Id. van voertuigen, n.a.g . 842" 

Voetstukken, glazen van lampen. 490. 
Id. glazen voor meubelpooten. 503. 
Id. voor klokken. B.B. 890. 

Vogelhuiden, -vleugels, -koppen e.d. , bere ide 
of opgemaakte. 429. 
Id. ruwe. 21. 

Vogelkooien en volières van onedel metaal. 
685. 

Vogel kooi- en vol ière-toebehooren , van aa1·de
werk of porse le in . 474. 
Iel. van glas. 499 . 
Id. van onedel metaal. 685 . 

Vogel nestjes, eetbare. 23. 
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Vogels, kunstmatige lok-. 924. II. 
Id. levende, n.a.g. 5. 
Id. opgezette voor tooi , ve rsiering of ver

zamelingen . 430. 
Vogelstandaards, -krukken, -hange rs e.d. va n 

onedel metaal. 685. 
Vogelzaad. 51. 
Voiles (modewa ren) . 399. 
Volièregaas, ijzeren. 557 . 
Voll e rsaa rde. 131. 
Vorken, eet.. en dessert- , gewone van onedel 

metaal. 673. I. 
Id. visch-, v\eesch-, brood-, gebak-, oester-, 

zuur- , si a - e .d. van onedel metaal. 673. 
II. 

Vormen, g iet- van minerale materia len. 465. 
Id. gips-, industl' ieele. 452 . 
Id. hoed- (bollen, platea ux, cloches en kar-

kassen) . 424. 
Id. hoed- , ijzeren. 570. II. 
Id. houten , n.a .g. 264. II. 
Id. ij zeren giet-, si ag-, cem ent-, steen-, vul

caniseer- , sn ij-, zeep- en andere, n. a.g. 
570. II. 

Id. pudding-, bak- e.d. van a luminium . 
638. 

Id. pudding-, bak-, e.d van hout. 264. I. 
Id. pudding-, bak- , e.d . van ij zer . 570. I . 

Vormersgereedsch ap, ijze ren. 571. 
Vorrnstiften , -kasten e.d. ijzeren. 571. 
Vormstukken, vuurvaste. 464. 
Vouwmachines voor de drukkerij . 756 . 
V ruchtenaethers zg. en -essences, alcoholische. 

162. 
Vruchten, eetbare. A .B. 8. 

Id. eetbare, gedroogd . 36. 
Id. eetbare, versche. 34. 
Id . a ls versieringsvoorwerpen e. d. 912. 
Id. ingelegde of ingemaakte. 97. 
Id. medicinale en industri eele, n.a .g. 57. 
Id. peul- e .d. g roenten , versch of gedroogd. 

30. 
Id. peul - e. d. voor veevoeder. 33. 
Id. ol ieho udende. 49. 
I d. op brandewij n e.d . 159. 
Id. reukwerk-. 53. 
I d . zaai-. 50 . 

Vruchtenge le ien , -moes en -pasta's. 98. 
Vruchtenkoekjes. 97. 
Vruchtenmeel ander dan graanmeel. 45 . 
Vruchtensappen, ongegiste (alcoholvrije) ge-

notmiddelen. 99. 
Vruchtenstropen, kunstmatige. 112. 
Vruchtenstropen, natuurlij ke vruchten- of p la n-

tensappen. 99. 
Vruchtenwijn. 114. 
Vulcan fibre. 1. A.B. 44. 
Vulcan l ibre-artike len , n. a .g. 332. 
V ui co-asbest. 455. I. 
Vul - en b indmateri a len, bitumineuze. 135. 
Vul- en di chtingsm iddelen, n.a .g. (stopverf) . 

183. 
Vulmachines, -apparaten en -toestellen voor 

het automa ti sch vull en van ve rpakkingsarti 
kelen. 752. 

Vul penhoudersclips e.d., niet nlll edele m e
talen e. d . 926. III. 

Vu lpenhouders en -potlooden, van edele me
ta len of met edelsteenen of parels e. d. 521. 
Id. n. a .g. 934. 

Vuurmakers. 208. 
Vuurtorenlichten . 513. 

Vuu rwerk, e rnst-, kamer- en feest-. 205. 
Vuurzwain. 208. 
Waaie rs, decoratie- van pap ie r. 324. 

Id. hand- , v.a.s. 435 . 
Waardepapier, met geldswaarde. 336. 
W aardepapier nog geen gel dswaarde bezit

tend , bankb iljetten (ongetee kende). 336 . 
Id. chèqueboekjes. 316. 
Id. e ffecten en aandeelen (ongeteekend) , 

couponbladen, chèquepapier e.d. 314. 
Wagens, aanhang-, voor- en zijspan- voor mo

torrijwie len. 838. III. 
Id. ambulance-, zieken-, lij k- e.d . 841. I. b. 
Id. ezel-, bokken-, mande- ; kinder- e. d. 

841. I. a. 
Id. ladder-, slangen- e.d . b rnndweerwagens. 

1. A.B. 75. 
Id. n. a .g. vracht-, ve.-huis-, tank- , sproei-

e .a. 841. II.b. 
Id. omnibussen e. d. 841. I . b. 
Id. poppen-. 920 . 
Id. re is- en jacht- en r ijtuigen, n.a.g. 841. 

I. a. 
Id . spijs- en drankd ienwagentjes e. d. 841. 

II. c. 
I d. ve rba ndstofwagent jes. 841. II. b. 

W agens, voor spoor- en tramwegen (personen-, 
goederen-, motor-, werk- , reparatie- e.d.). 
831. 

·wagensmeer. 196. 
1 ·wal sen , schrij f. voor schrijfmach ines e .d. 761. 

Id. weg-. 71 7. 
Id. voor mech anische muziekweergave e.d . 

898. I . 
W' a l sm ach i nes. 726 . 
Wandbekl eeding, houtbehang, behangselpapier 

e. d. papieren bekleeding. 310. 
Id. houten betimmeringen. 271. 
Id. ijzeren. 535. 
Id. lederbehang. 219. 
Id. pegamoïd e.d. behangselstoffen van tex

tielwaren. 371. I. 
\ -\landspreuken, van onedele metalen. 677. 

Id. van pap ier. 339. 
Id. van textielwaren in omlijsting e.d. 413. 

Wandversie r ingen , lederen. 218. 
Wandversier ingen, ornamenten e.d. , van aar

dewerk of porsele in. 472 . 
Id. van natuur- of kunststeen e.d. 458. 
Id. van papier, bordpapier of papierstof. 

321. 
Wanmol ens. 728 . 
Wannen van plantaard ige vl echtmaterial en . 

295 . 
Wapenen, blanke. 899 . 

Id . handvuur-. 900. 
Id . staatsie-. A .B. 80. 
Id . vuur-, n.a .g. 902. 

Wapenonderdeelen en -toebehooren, n.a.g., 
van blanke wapenen. 899 . 
Id. van handvuurwapenen. 901. 
Id. van vuurwapenen, n.a.g. 902. 

Was, aard-, ruwe of gezuiverde. 136. 
Id. bereide, n.a. g . (boetseer- e .d .). 192. 
Id. boen- e. d . 195. 
Id. dierlijke en p lantaard ige, ruwe, gezui-

verde of geb leekte. 75. 
Id. -kaarsen e.d. 191. 
Id. lamp-. 143. 
Id . m inerale, n. a.g. al of niet gezu iverde. 

143. 
Id . voo rwerpen van was. 194. 
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Waschbakken (z .g. vaste waschtafels) e.d . van 
aardewerk of porsele in . 469. 
Id. van ijzer. 591. 
Id. onderdeelen en toebehooren van on

edele meta len. 680. 
Waschbekkens, ij zeren. 591. 
\Vaschmach ines voor huishoudelijk gebruik, 

elech- ische. 810. 
I d . n.a.g. 763. 

Waschmidclelen, zeep. 189. 
W aschstell en, van aardewerk of porselein. 469 . 

Id. van ij zer. 591. 
W aschtobben, -planken en -k lemmen, houten . 

269. 
\Vasschel"ijmachines , n. a.g. 762 . 
W asdoek. 371. 
W ater, al of niet ged istill eerd. 111. II . 

Id. mineraal-. 111. I. 
Id . zouthoudend. B.B. 149. 

\Vaterkrachtmachines en waterturbines en wa-
terclrnkmotoren. 715. 

W atermeters (verbruiks-) . 852. 
Waterpassen, n.a.g. 868. 
\Vaten-eservoirs en opstanden daarvoor, ij ze

ren. 546. 
Waters, reuk- , haar-, mond-, toilet- e.d . 159. 

187. 
Wate rvé loc ipèdes. 846. II. 
Waterverbruiksmeters . 852 . 
Waterwielen. 715. 
Wate,·zakken, gumm i-. 236. 
W atten, v.a.s. (celstof-, houtwol- e.d.) 361. 
W axinelichten. 191. 
Weefgetouwen, n.a.g. 929. 

Id . voor de textiel industr ie. 734. 
Weefkaarten. 331. 
W eef! issen, van ijzerdraad. 558. 

Id. van textielveze ls. 388. 
W eefsels (ona[gepaste manufacturen), afzon

der] ijk versierde. 14. A.B. XI. 
Id. autokap-, kleecling- e. d., waterd ichte. 

373. 
Id. beschilderde of gebatikte. 14. A.B. XI. 
Id. boekbinclerslinnen e .d. 368. 
Id. ca lqueer- en schilderslinnen . 369 . 
Id. dichte en ond ichte. 17. A.B. XI. 
Id. elastische (met caoutchoucvezels samen

gesteld) . 374. 
Id. emball age- van jute e.a. plantaardi ge 

vezelstoffen (uitgezonderd katoen) of 
papiergarens. 381. 

Id. fi l terdoek, builgaas e .d . 378 . 
Id . fluweel- en plucheachtige. 9. A.B. XI. 
Id. geapplikeercle. 12 A.B. XI. 
Id. gefigureèrcle. 10. A.B . XI. 
Id. gemerceriseercle. 16 . A.B. XI. 
Id. geprepareerde voor technische doelein

den. 379. 
Id . geribde. ll. A.B. XI. 
Id. gewaste en geo liede zijden (taf en olie

zijde). 372. 
Id. hosp itaal! innen (para-), mosetigbatist 

e. d. 371. II . 
Id. linoleum , lincrusta e.d . 370. 
Id. n.a.g. katoenen. 356 . I /II. 
lel. n.a.g. linnen en van n.a.g. plantaar

dige vezelstoffen. 360. I /III. 
W eefsels (onafgepaste manufacturen), n .a.g. 

metaaldraad-. 348. 
Id. n.a.g. woll en. 352. I /II. 
Id. n.a .g. zijden. 346. I. 
Id. opengewerkte . 13. A.B. XI. 

Id. tule- en tul eachtige net-. 8. A.B. XI. 
Id. ve rbandgaas, wi ndsels e. d . 367. 
Id. wasdoek, pegarnoïcl e. d. 371. I. 
Id. windsels voor buis-, paal- e .d. be kl ee

ding. 382. 
Weefsels, zeildoek. 383. 
Weefsels (onaf gepaste metaaldraad-), van 

ijzerdraad. 557/8. 
Id. van kope rd rnarl. 605 . 

\Veefsels, pakk ing-, onafgepaste, van asbest. 
455. 
Id. va n textielveze ls en -waren. 379. 

W eegwerktuigen en -toestell en , analytische ba
lansen en gewichten daarvoor. 851. 
Id. bri efwege1·s, 1 uxe-. 724. III. 
Id. gew ichten. 724. V. 
Id. n.a.g. (weegbruggen, dec imaal-, toon

bank- en veerbascules, unsters, paket
wegers e.d.). 724. IV. 

Id. personen- en kinder-. 724 . II . 
Id. zelfwerkende voor de industr ieele voort

brenging. 724 . I. 
W eekbladen e.d. per iodieken. 335. 
W eekd ieren, eetbare. l l. 

Id. verduurzaamde of be re ide, 11 .a .g. 78. 
W eerhu isjes e .d . weervoorspel lers. 860. I. 
Weerstanden, electr ische regel-, aan loop- e .d. 

818. 
W eerstandsbanken, electrische. 853. 
\Veerstandsmateriaal voor electr ische ve rhit

ting. 828. 
Wegenaanlegmachines. -toestel len en -appara-

ten. 717. 
Wegwa lsen. 717 . 
Wei. 12. 
\ \lekkers, n.a.g. 890. 
W elt ings (schoenranden) , lederen. 214. 
Wenjac it. 304. 
\Verkmansgereedschappen, houten. 265 . 

Id. ij zeren. 565. 
Werktafels en -standaards, ijzeren, met vast 

daaraan verbonden werkmansgereedschap. 
574. 
Id. n.a.g. 590 . 

Werktu igen, electrische, onderdee]en en ver
wisse lstukken , n. a.g. 830 . 
Id. voor heete-1 uchtdo uches of -baden of 

bestraling, n.a.g. 808. 
Id . voor toilet-, schoonheids- en massage
doeleinden, n.a.g. 809. 

\Verktuigen, medico-mechan ische, orthopaecli
sche e. d . 850. 
I d. tot het in-, om-, en u itscha kelen van 

e lectri chen stroom. 819 . 
Id . verwarmings-, bestralings-, massage- e .d. 

medische. 848. 
We rk van vlas e .d. 357. 
W erpmachines voor kl eiduiven. 924 . II . 
Wherry's. 846. II. 
Whisky. 117. 159. 
Wiedjinzaacl (sesam-). 52. 
\Viel en en wielve lgen, automobie l- e .d. 836. 

Id. rij wiel-. 83\J. 
Td . voertu ig-, n.a.g. 842 . 
Id. voertuig- , ruw bewerkte, houten. 253. 

Wielen, last- en vrach twagen-, ij zeren. 579. 
Id. locomot ief-, spoo r- en tramwagen- e. d. 

831. 
Wiel naven, -spaken en -velgen, houten , ruw 

bewerkte. 253. 
Wie lstell en, -assen, -naven , -sch ij ven, -draag

potten, -veeren e .d. van spoor- en tramweg
voer tuigen . 831. 



1055 29 DECEMBER (S. 772) 1933 

Wijn. 
Wijn, 

Id. 
Id. 

115. 
kina-, ko la-. braak- e. d. 116. 
kunst-. 117. 159. 
rijst- , palm-, melk-, vruchten-, hanig
e. cl. 114. 

,vikkelblad voo1· strootjes (geen tabaksblad). 
56 . 

Wild , dood , eetbaar . 9. 
Id. verduurzaamd o[ bereid, n.a.g. 76. 

W impels , automob iel - e. d. mini atuur-wimpels. 
B.B. 410. 
Iel. natie- en cheepvaart-. 410. 

Windketels voor putpompen. 719. II. 
\Vindsels, been- van textielvezels. 409 . 

Id. gips- e. d. verband- . 367. 
Id. van jute e.d . voo1· het bekleeden van 

stoom- en waterleidingen e.d. 382. 
vVisschers, lampe- , veeren-, schoolborden- e.d. 

915. 
Iel. pijpen-. 936 . 

\Visselbeclieningstoestell en voor spoor- en t ram
wegen, el ctr ische. 797. 
Id. n.a.g. 832. 

Wisse ls, geldswaardige. 336. 
Id. spoorweg-. 530. 

Wol frnam . 668. 
Wol , dierlijk haar. 349 . 
Wol, g las. 509. 

Id. kunst- (shodcly). 349 . 
Id. metaal-. 693/694. 
Id. planten-. 357. 

\Vorcestershire- saus. 106. II. 
Worst. 76 . 
W rakken. 5. B.B. 846. 
Wrijf- en boentoestellen, machinale. 753. 

Id. n. a.g. (vloer- e. d. borstels, schuiers, 
lu iwagens enz.). 915. 

Wringmachines voo,· huishoudelijk gebru ik. 
763. 

Xylol ith. 1. A .B. 40. 
Yoghurt. 12. I. 
'.laagbladen, ijze ren. 565 . I . b. 
Zaagmachines. 726. 
Zaaimachines. 727. 
Zadelmakerswerk, lederen. 216. 
Zadels, rijdi er-. 216. 

Id. rijwiel-, duozadels . 840. I. 
Id . rijwie l-, andere. 839. 
Id. voor electr ische leidingen. 816. 

Zaden, a nij -, venkel-, koriander-, kom ij n-, 
karwij -, wiedjin- e.d. specerij zaad. 52. 

Iel. a ls versie ringsvoorwerpen e.d. 912. 
Id. medicina le en industrieele, n .a.g. 57. 
Id. olie- . 49. 
Id. reukwerk-. 53. 
Id. snijwerk- . 65. 
Id. vogel -, kanari e- e. d. zaad. 51. 
Td. zaa i-. 50. 

Zagen, ch inll·gische. 2. B.B. 847. 
Id. n.a.g., ijzeren. 565. I. b. 

Zakagenda' s. 316. 
Zakdoe ken, gecon fectionneerde. 401. 

Id. niet gezoomde katoenen. 356. XI. 
Za kkamm en . 927. 
Zakken en zakjes, papieren. 317. 
Za kken , fil ter- en pers-. 391. 

Id. goenie-emballage- . 408. 
Id. handwerk-, nachtgoed-, zakdoeken-, toi 

let-, sponsen- e.d. zakken van textie l
vezels. 411. 

Id. re is-, rug-, wasch- e. d . van textie lvezels. 
409. 

Zandloopers, (keukengere i) . 502. 
Zand, ook g iet- en vorm-. 124. 
Zandzuigers en -bakken, cl1·ijvencle. 846. 
Zeefplaten, ij zeren. 536. 

Id. koperen . 604. 
Zeeftoestellen, mechanisch bewogen. 725. 
Zeekaarten. in lijst e.d. 342. 

Iel. niet in lij st. 337. 
Zeeo, n.a.g. 189. 

Td. surrogaten. B.B. 189. 
Id. toil et-, geparfumeerde en medicinale .. 

188. 
Id. voorwerpen van zeep. 194. 

Zeeschepen. n.a.g. 846 . I. 
Zeevisch. 10. 
Zeewate r. B .B. 149. 
Zeg-el - en flesschenl ak. 193. 
Ze ildoek. 383. 
Ze ilgaren. 363. 
Zekering-en. buis-. paal-, str ippen- e.d. vo0t

electr icische leidingen . 817. 
Zekeringselementen, -strippen, -patronen, -stop

pen, r ingen e. d. voor e lectri sche le idingen. 
817. 

Ze i [dru kkerijen. 931. IV. 
Zemelen en slijpse l van graan. 44 . 
Zetmachines voo r de drukkerij. 756. 
Zetmeel. 47. 
Zeven, hand- en n. a .g. 919 . 

Id. koffie- , thee- e.d. zeefjes van oneclele
metalen. 675. 

Iel . mechanisch bewogen. 725. 
Iel . wannen van plantaardige vlechtmate

ri a len . 295 . 
Ziekenstoelen, rijdende , n.a.g. 841. I . b. 
Zijde, a fval , cocons en vezels . 343. 

Id. garens. 344. 
Id . koord-. 346. III. 
Id. ku nst-. I. b. A.B. XI. 
Iel. planten. 357. 
Id. schilderborcluur- (plusette ). 345 . 
Id. stoffen, n.a.g. 346 . I. 
Id. stoffen , gewaste (taf) of geoliede (oli e

zijcle). 372. 
Iel. tussa h- e.d . en floret- e.a . afvalzijcle .. 

1. a. A.B. X. 
Zilver. A.B. 61. 

Id. blad- en draad, echt. 516. III. 
Iel. blad-. val ch. 709. 
Id. draad, valsch. 710 . 
Id. klom pen, baren, gegoten staven, kor

rels- , poeder-, stof-, e. d. 516. I. 
Td . Nieuw-, Berl ijnsch-, Christoffl e- e .el . 

A.B. 64. 
Id. platen, reepen, staven, buizen enz. 516. 

III. 
Td . schi lders- e .d. voor verzi lve ren, besch rij-

ven, beschi lderen. 516 . II. 
Zil ve1·brons. 516. II . 
Zilve rsmidswerk, n.a. g . 521. 
Zink. A.B. 68. 

Tel. bu izen , pij pen en verbind ingsstukken. 
656. 

Id. 
Iel . 

l el. 
Zink, 

Id. 

Iel. 

draad , n.a.g. 655. 
geo-rnnuleerd -poeder -knipsel , e. d. af
val en oud zink. 652.' 
kete l-. 654 . 
materiaal ,·oor de vervaardiging van 
zinkspaa nclers . 652 . 
ruw, blokken, klompen, gegoten p laten 
e.d. 652. 
staven, platen of bladen, n.a.g. 653 . 
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Zinkwerk, artikelen voor persoonlij k, n.a.g. 
hu ishoudel ijk of kantoorgebruik. 660. I. 
Id. huishoudelijke voorwerpen van plaat

zink. 659. 
Id. n.a.g. 660. IJ. 

Zoeklichten, automob iel-. 837. 
Id. electrische, n.a.g. 790. 
Id. r ijwiel-. 840. 1. 

Zoethoutextract (zuive re drop). 61. lil. 
Zoetstoffen, kun trnatige. 155. 
Zoetwatervisch. 10. 
Zolen, caoutchouc. 241. 
Zolen, inleg- van kurk. 287. 

Id . lederen. 214. 
Id. platvoet- en steun-. 850 . 

Z onnewijze rs . 882. 
Zooldoornaai- e .d. machi11es. 755. II. 
Zout (chloornatrium). 149. 
Zouten, bron-, Karl sbader-, Epsom- e.d. ge

neeskrachtige. 166. 
Id . chemische, n.a.g. 153. 

:lui g fl eschgarnituren van gummi. 236. 
Zuigflesschen, g lazen. 497. 
Zuigkorven, voor buizen Yan 100 m.m. of meer 

diameter. 782. 
Id . voor buizen van minder dan 100 m .m . 

diameter. 719. ll. 
Zuig- of drinkbuisje , papieren. 322. 
Zuigrietjes. 298. 
Zuivelbere idingmach ines en -toestellen. 731. 
.Zuivelproducten, boter. 13. 

Id. kaas v.a.s. 14. 
Id. melk v.a.s., room, wei, melkpoeder, 

yoghurt. 12. 
Zuiveringsapparaten en -toestellen, n.a.g. voor 

bedrijfsdoeleinden. 748. 
Zuren, chem ische, n.a.g. 153. 

Id. tafel-. 101. 
Zuurstof. 147. 
Zwaars pa at. 131. 
Zwabbers, ze il- e.d. 915. 
Zwachtels. 367. 
Zwammen, eetba re, n.a .g. 31. 

Id. eetbare, verduurzaamde of bereide, 11. 

a.g. 101. 
Zwam, vuur-. 208. 
Zwavel. 146. 
Zwavelzuu r , mest. B .B. 209. 
Zweefmolens, inrichtingen tot vermaak. 925. 
Zweepen, n.a.g. en zweepstokken. 428. 

Id. rij-. 427. 
Zwemgordels en -vesten. 289. 
Zwemsportbenoodigdheden, n.a .g. 924. V. 

s. 773. 

29 Dece1nber 1933. BESLUIT tot ongegrond
verklaring van het beroep ingesteld door 
den raad der gemeente Winschoten tegen 
de bij schrij ven van 6 April 1933, letter 
A. , 5e Afdeeling, door Gedeputeerde Sta
ten van Groningen aan het bestuur der 
vo rnoemde gemeente kenbaar gemaakte 
bes lissing, dat goedkeur ing onthouden is 
aan de gemeentebegrooting voor het jaar 
1933 . 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Winschoten tegen de 
bij schrijven van 6 April 1933, letter A, 5e 
A [deel ing, door Gedeputeerde Staten van 

Groningen aan het bestuur der voornoemde 
gemeente kenbaar gemaakte beslis ing, dat 
goedkeuring is onthouden aan de gemeente
begrooting voor het jaar 1933; 

Den Raad van State, Afdeel ing voor de 
Gesch illen van Bestuur, gehoord, adviezen 
van 19 Juli 1933, n°. 375, en 6 September 
1933, n°. 375/94 ; 

Op de voordracht van Onzen l\1in ister va11 
Binnen landsche Zaken van 23 December 1933, 
n°. 16665, Afdeeling Binnenlandsch Bestuur ; 

Overwegende: dat Gedeputeerde Staten van 
Groningen bij schrijven van 1 December 1932, 
n° . 177, 5e afdeel ing, bij burgemeester 011 
wethouders van W inschoten bezwaren hebben 
ingeb t·acht tegen de hun ter goedkeuring aan
geboden begrooting voor die gemeente voor 
het jaar 1933, in welk schrijven met betrek
king tot de aanwending van de winsten van 
de gasfabriek, van de waterl e iding en van het 
laagspanningsnet de volgende passage voor
komt: 

"Nu de win ten van de gasfabriek, van de 
waterleiding en van het laagspan11ingsnet over 
1931 tegen den opzet der begrooting van dat 
jaar,' in den gewonen dienst 1931 zijn ge
vloeid, waardoor deze dienst nog een batig 
slot van f 28,333.86 oplevert, waarmede de 
begrooting 1933 opent, en verder de winsten 
van 1933 van dezelfde bedrijven onder de ge
wone ontvangsten van de begrooting 1933 zijn 
opgenomen, wordt ten behoeve van deze be
grooting feitelijk over de bedrijfswin ten van 
1931 zoowel als over die van 1933 beschikt. 

Het spreekt wel vanzelf, dat een dergelijk_e 
hande lwijze in strijd is met eene gezonde f1-
nancieele politiek. 

Overigens herinneren wij U aan onze be
zwaren tegen het doen vloeien van de batige 
saldi van het electrisch net in den gewonen 
dienst Uwer gemeente. 

Ook wat de gasfabriek en waterle iding be
treft rijst de vraag of de toestand dezer be
drijven zich niet verzet tegen het gebruiken 
van de daarmede behaalde winsten ten be
hoeve van den gewonen dienst der gemeente. 

De geraamde ontvangsten der begroot ing 
voor 1933 zull en dus moeten worden vermin
derd met het bedrag der batige sloten van de 
drie bedrijven over 1931 en met de raming 
van het batig saldo van het e lectr isch net over 
1933 , dus in het geheel met f 48,421.26 + 
f 12 ,500 = f 60,921.26 en eventueel nog met 
de voor 1933 geraamde winsten van de gas
fabri ek en het waterleid ingsbedrijf. 

Dit bedrag zal door bezuiniging en doo,· 
be la tingverhooging moeten worden gevon
den"· 

dat' nadat burgemeester en wethouders bij 
ch rijven van 24 December 1932, n°. 1932, 

aan Gedeputeerde Staten hadden medegedeeld, 
dat het gemeentebestuur n iet bereid was aan 
de bedoelde bezwaren van Gedeputeerde Sta
ten inzake de winsten der bedrijven tegemoet 
te komen, Gedeputeerde Staten bij schrijven 
van 12 Januari 1933, n°. 35, 5e a fdeeling, 
andermaal die bezwaren hebben toegelicht, en 
we l als volgt: 

,,Wij herinneren er hier aan, dat ons be
zwaar tegen de beschikking over de bedrijfs
winsten ten behoeve van den gewonen dienst 
1933 tweeled ig was. 
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_ In de eerste plaats achtten wij het niet zon
der bedenking, dat, terwijl, volgens den opzet 
der begrooting voor 1931 de bedrijfswinsten 
niet in den gewonen dienst der gemeente zou
den vloeien, daarover toch werd beschikt met 
de bedoeling om den gewonen dienst 1933 te 
kunnen openen met een flink batig saldo. Het 
gevolg is, dat, nu ten behoeve van den ge
wonen dienst 1933 tegelijk over de bedrijfs
winsten van 1933 wordt beschikt, feitelijk aan 
dezen dienst de bedrijfswinsten over twee ja
ren ten goede komen. 

Het spreekt vanzelf, dat het bij deze han
delwijze mogelijke uitstel van verdere belas
t ingverhooging, welke ook Uw College voor
ziet, van slechts zeer tijdelijken aard kan zijn . 

Ook afgezien van de vraag, of het toelaat
baar geacht kan worden voortaan over de 
winsten van a ll e bedrijven ten behoeve van 
den gewonen dienst der gemeente te beschik
ken is het gewenscht, dat een toevallig batig 
saldo van den gewonen dienst 1931 niet on
middellijk wordt verbruikt. Het is toch geens
zins zeker, dat de diensten van 1932 en vol
gende jaren steeds batige sa ldi zullen ver
toonen. Het is zelfs zeer wel mogelijk, dat zij 
nadeel ige sloten zullen leveren. Indien reeds 
thans tot belastingverhooging wordt overge
gaan, zou het batig saldo van 1931 zooveel 
mogelijk in reserve kunnen worden gehouden 
en aldus de gelegenheid worden geschapen om 
opvoering van de belastingen tot te groote 
hoogte te voorkomen. W at eenmaal is geheven 
behoeft later niet meer te worden gevonden. 

In Uw voorstel aan den raad d.d. 5 Decem
ber 1932 wordt opgemerkt, dat voor de uit 
gewone middelen bekostigde kosten van ver
nieuwing van straten a lsnog zou kunnen wor
den geleend. Dit geeft ons aanleiding er aan 
te her inneren, dat op de hooge uitkeering van 
f 17.29266 per inwoner uit het gemeentefonds, 
welke Uwe gemeente door toevallige omstan
digheden over de fondsjaren 1931- 1~32 tot en 
met 1935- 1936 gen iet, voor latere Jaren met 
meer mag worden gerekend. De nieuwe uit
keering zal ongetwijfeld lager zijn, waarschijn
lijk zelfs zeer aanz ienlijk lager. Wij wijzen er 
hier op, dat b.v. de gemeenten G-roningen en 
Veendam onderscheidenlijk per inwoner slechts 
eene uitkeering ontvangen van f 12. 762450 en 
f 14.15546. Wij hebben het daarom voor 1931 
zeer toegejuicht, dat Uwe gemeente de haar 
gegeven gelegenheid benutte hare fin ancieele 
positie te versterken door voor bedoelde uit
gaven niet te leenen. Het is toch van het 
grootste belang te achten, dat in 1936, wan
neer de lagere uitkeering voor het eerst is te 
verwachten, die positie zoo stevig mogelijk is. 

Wij betreuren het ten zeerste, dat Uw Col
lege blijkbaar deze voorzichtige politiek heeft 
laten varen, getu ige evenbedoelde opmerking 
en de dubbele beschikking over de bedrijfs
winsten , welke thans ëloor U wordt verdedigd. 

De tweede zijde van onze bedenking betrof 
in het bijzonder de beschikking over de winst 
van het electriciteitsbedrijf. H et is U bekend, 
dat in de boekwaarde van dit bedrijf, ook na 
de plaats gehad hebbende extra-afschrijving, 
nog een crisisel ement zit verscholen. De ge
wone afschrijving op de aanschaffingen van 
het bedrijf (2 pct. in de eerste 10 jaren, 3 pct. 
in de tweede 10 jaren, 4 pct. in de derde 10 

L. & S. 1933. 

jaren en 5 pct. in de laatste 2 jaren} wijst er 
verder op, dat het vormen van een reserve 
zeer · wenschel ijk is. 

Wij hebben er ten slotte in toegestemd de 
winsten van het net over 1929 en 1930 voor 
be trijding van kapitaalsuitgaven te gebrui
ken, omdat de leening positie van Uwe ge
meente daardoor niet ongunstig werd beïn
vloed; met eene bested ing van deze mede door 
onvoldoende afschrijving te voorschijn geko
men winst voor bestrijding van gewone uit-
gaven hebben wij ons in 1932 slechts ver
eenigd op grond van de overweging, dat do 
w, nsten van het gasbedrijf en het waterlei
dingsbedrijf niet werden aangesproken en 
voorts de gemeente in de tweede klasse voor 
de heffing der gemeentefondsbel asting zou 
worden geplaatst ... In de gegeven omstandig
heden kunnen w11 ons met een nieuwe be
schikking over het saldo van het laagspan
ningsnet bezwaarlijk vereenigen. 

Overtuigd als wij ons houden, dat zulks in 
h1;~ belang v_an :Uwe gemeente zou zijn, geven 
W IJ U ernstig lil overweging te bevorderen, 
dat aan onze voren wteengezette bezwaren 
a lsnog tegemoet wordt gekomen en dat het 
bedrag, dat dientengevolge noodig zal zijn om 
het evenwicht der begrooting te bewaren het
zij door bezui niging, hetzij door bela~ting
verhooging, wordt gevonden"; 

dat deze brief van Gedeputeerde Staten 
burgemeester en wethouders van Winschoten 
aan leiding heeft gegeven tot den raad een 
voorstel tot belastingverhooging te richten 
waarvan het slot luidt: ,,Ten e inde voor d~ 
jaren, die volgen op het belastingjaar '35/36 
een reserve beschikbaar te hebben voor aan
vulling van de te verwachten lagere Rijks
uitkeering achten wij het raadzaam ter tege
moetkoming aan de wenschen van Gedepu
teerde Staten nog iets verder te gaan m its de 
winsten uit de bedrijven aan de te vormen 
rese rve ten goede komen. Wij stell en U daar
om voor te besluiten tot: a. het heffen van 
100 opcenten op de Fondsbelasting; b. het 
heffen van 125- 180 opcenten op de hoofdsom 
der Personeele Belasting, in de verwachting, 
dat Gedeputeerde Staten zullen toestaan pe 
winsten uit het electri sch bedrijf, de gasfa
briek en de waterleiding, zoowel in de reke
ning 1931 a ls op de begrooting 1933 onder de 
gewone ontvangsten te verantwoorden" ; 

dat de gemeenteraad daarop in zijne ver
gadering van 21 M aart 1933 heeft besloten 
het voorstel van burgemeester en wethouders 
af te wijzen en zijn standpunt te handhaven, 
waarna Gedeputeerde Staten bij besluit van 
6 April 1933, letter A, 5e afdeeling, aan de 
begrooting hunne goedkeuring hebben ont
houden ·op grond van de bedenkingen, weer
gegeven in hun bovenvermelden brief van 12 
J anuari 1933, n°. 35, 5e afdeeling; 

dat van dit besluit van Gedeputeerde Staten 
de gemeenteraad bij Ons in beroep is geko
men, aanvoerende, dat hij zich niet bereid 
verklaarde de winsten uit de gemeentebedrij
ven van de begrooting af te voeren en daar
voor in de plaats over te gaan tot belasting
verhooging, omdat de belastingen in de ge
meente Winschoten. reeds tot een aanzienlijk 
bedrag worden geheven en niet dan in de 
uiterste noodzakelijkheid in dezen tijd tot ver-

67 
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Ook wat de gasfabriek en waterl e iding be
treft, rijst de vraag of de toestand dezer be
drijven zicb niet verzet tegen het gebruiken 
van de daarmede behaalde winsten ten be
hoeve van den gewonen dienst der gemeente . 

De geraamde ontvangsten der begrooting 
voor 1933 zull en dus moeten worden vermin
derd met het bedrag der batige sloten van de 
d1·ie bedrijven over 1931 en met de raming 
van het batig saldo van het electrisch net over 
1933, dus in het geheel met f 48,421.26 + 
f 12,500 = f 60,921.26 en eventueel nog met 
de voor 1933 geraamde w insten van de gas
fabriek en het waterle idingsbedrijf. 

Dit bedrag zal door bezuiniging en door 
belastingverhooging moeten worden gevon
den"· 

dat' nadat burgemeester en wethouders bij 
schrij ven van 24 December 1932, n°. 1932, 
aan Gedeputeerde Staten hadden medegedee ld , 
dat het gemeentebestuur niet bere id was aan 
de bedoelde bezwaren van Gedeputeerde Sta
ten inzake de winsten de r bedrijven tegemoet 
te komen, Gedeputeerde Staten bij schrijven 
van 12 J anuar i 1933, n°. 35, 5e a fdeeling, 
andermaal die bezwaren hebben toegelicht , en 
we l als volgt: 

,,Wij herinneren er hie r aan, dat ons be
zwaar tegen de beschikking over de bedrij[s
winsten ten behoeve van den gewonen dienst 
1933 tweeled ig was. 

In de eerste plaats achtten wij het niet zon
der bedenking, dat, terwijl , volgens den opzet 
der begrooting voor 1931 de bedrij fswinsten 
niet in den gewonen di enst der gemeente zou
den vloeien, daarover toch werd beschikt met 
de bedoeling om den gewon en di enst 1933 te 
kunnen openen met een [I ink bati g saldo. H et 
gevolg is, dat, nu ten ~~hoeve van den _15e
wonen dienst 1933 tege l1Jk over de bednJfs
winsten van 1933 wordt beschikt, feitel ijk aan 
dezen dienst de bedrijfsw insten over twee ja
ren ten goede komen. 

Het spreekt vanzelf, dat het bij deze ha n
delwijze mogelijke uitstel van verdere belas
tingverhooging, welke ook Uw Coll ege vo_or
ziet, van slechts zeer tijdelijken aard kan z1J11. 

Ook a fgezi en van de vraag, of het toelaat
baar geacht kan worden voortaan over de 
winsten van a ll e bedrijven ten behoeve van 
den gewonen dienst der gemeente te beschik
ken is het gewenscht, dat een toeva llig batig 
saldo van den gewonen dienst 1931 niet on
middellijk wordt verbru ikt. Het is toch geens
zi ns zeker , dat de diensten van 1932 en vol
gende jaren steeds batige saldi z_ull en ver: 
toonen. Het is zei fs zeer wel mogehJ k, dat ZIJ 
nadeelige sloten zull en leveren. Indien reeds 
thans tot bel asti ngverhoogi ng wordt overge
gaan, zou het batig saldo van 1931 zoo veel 
mogelijk in reserve kunnen worden gehouden 
en aldus de gelegenheid worden geschapen om 
opvoer ing van de belastingen tot te groote 
hoogte te voo rkom en. Wat eenmaal is geheven 
behoeft later niet meer te worden gevonden. 

In Uw voorstel aan den raad d.d. 5 Decem
ber 1932 wordt opgemerkt, dat voor de uit 
gewone middelen bekostigde kosten van ver
nieuwing van straten alsnog zou kunnen wor
_den ge leend. Dit geeft ons aanleiding er aan 
te her inneren, dat op de hooge uitkeering van 
f 17 .29266 per inwoner ui t het gemeentefonds, 

welke Uwe gemeente door toevallige omstan
digheden over de fondsjaren 1931- 1932 tot en 
met 1935- 1936 geniet, voor latere jaren niet 
meer mag ,worden gerekend. De nieuwe uit
keering zal ongetwij feld lager zijn , waarschij n
lijk zelfs zeer aanzienlijk lager. Wij wijzen er 
hier op, dat b.v. de gemeenten Groningen en 
Veend..a,n onderscheidenl ijk per inwoner slechts 
eene uitkcering ontvangen van f 12 . 762450 en 
f 14 .15546. Wij hebben het daarom voor 1931 
zeer toegejuicht, dat Uwe gerneente de haar 
gegeven gelegenheid benutte hare financieel e 
positie te versterken door voor bedoelde uit
gaven niet te leenen . Het is toch van het 
grootste belang te achten , dat in 1936, wan
nee r de lagere uitkeer ing voor het eerst is te 
verwachten, die pos itie zoo stev ig mogelijk is. 

Wij betreuren het ten zeerste, dat Uw Col
lege blijkbaar deze voorzichtige politiek heeft 
late n varen, getu ige evenbedoelde opmerking 
en de dubbele beschikking over de bedrijfs
winsten, welke thans door U wordt verded igd. 

De tweede zijde van onze bedenking betrof 
in het bijzonder de beschikking over de winst 
van het electriciteitsbedrijf. Het is U bekend, 
da t in de boekwaarde van dit bedrijf, ook na 
de plaats gehad hebbende extra-afschrij ving, 
nog een crisise lement zit verschol en. De ge
wone afschrij ving op de aanschaffingen van 
het bedrijf (2 pct. in de eerste 10 jaren, 3 pct. 
in de tweede 10 jaren , 4 pct. in de derde 10 
jaren en 5 pct. in de laatste 2 jaren) wijst er 
ve rder op, dat het vormen van een resel"ve 
zee r wenschel ijk is. 

Wij hebben er ten slotte in toegestemd de 
winsten van het net over 1929 en 1930 voor 
bestrijding van kapitaal suitgaven te gebrni
ken, omdat de leeningspositie van Uwe ge
meente daa rdoor ni et ongunstig werd beïn
vloed ; met eene besteding van deze mede door 
onvoldoende afschrij ving te voorschijn geko
men winst voo1· bestrijding van gewone uit
gaven hebben w ij ons in 1932 slechts ver
eenigd op grond van de overweging, dat de 
winsten van het gasbedrijf en het waterlei
dingsbedrijf niet we rden aangesproken en 
voorts de gemeente in de tweede klasse voo,· 
de heff ing der gemeentefondsbelasting zou 
worden geplaatst. In de gegeven omstandig
heden kunnen wij ons met een nieuwe be
sch ikking over het sa ldo van het laagspan
ningsnet bezwaarlijk ve reenigen . 

Overtuigd als wij ons houden , dat zu lks in 
het belang van Uwe gemeente zou zijn, geven 
w ij U ernstig in overweging te bevorderen, 
dat aan onze voren uiteengezette bezwaren 
alsnog tegemoet wordt gekomen en dat het 
bedrag, dat dientengevolge noodig zal zij n om 
het evenwicht der begrooting te bewaren , het
zij door bezuiniging, hetzij door belasting
verhooging, wordt gevonden" ; 

dat deze brief van Gedeputeerde Staten 
burgemeèster en wethouders van Winschoten 
aanleiding heeft gegeven tot den raad een 
voorste l tot belastingverhooging te richten, 
waarvan het slot luidt: ,,Ten e inde voor de 
jaren, die vo lgen op het belastingjaar '35/36 
een reserve besch ikbaar te hebben voor aan
vulling van de te verwachten lagere Rijks
uitkeering achten wij het raadzaam ter tege
moetkoming aan de wenschen van Gedepu
teerde Staten nog iets ve rde r te gaan mits de 
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win ten uit de bedrijven aan de te vormen 
reserve ten goede komen. Wij stellen U daar
om voor te beslu iten tot: a. het heffen van 
100 opcenten op de Fondsbelasting; b. het 
heffen van 125- 180 opcenten op de hoofdsom 
de,· P ersoneele Belasting, in de verwachting, 
dat Gedeputeerde Staten zullen toestaan de 
winsten uit het electrisch bedrijf, de gasfa
briek en de waterle iding, zoowel in de reke
ning 1931 a ls op de begrooting 1933 onder de 
gewone ontvangsten te verantwoorden" ; 

dat de gemeenteraad daarop in zijne ver
gader ing van 21 Maart 1933 heeft besloten 
het voorstel van burgemeester en wethouders 
af te wijzen en zijn standpunt te handhaven, 
waarna Gedeputeerde Staten bij besluit van 
6 April 1933, letter A, 5e afdeeling, aan de 
begrooting hunne goedkeuring hebben ont
houden op grond van de bedenkingen, weer
gegeven in hun bovenvermelden brief van 12 
Januari 1933, n°. 35, 5e afdeeling; 

dat van dit besluit van Gedeputeerde Staten 
de gemeenteraad bij Ons _jn beroe~ is gek?
men aanvoerende dat h 1J z,ch met bereid 
verklaarde de win;ten uit de gemeentebedrij
ven van de begrooting af te voeren en daar
voor in de plaats over te gaan tot belasting
verhooging, omdat de belastingen in de ~.e
meente W imchoten reeds tot een aanz ,enhJk 
bedrag worden geheven en niet dan in de 
uite rste noodzakelijkheid in dezen t ijd tot ver
hooging dier belastingen kan worden overge
gaan; dat evenmin op deze begrooting uit
gaaf posten in die mate kunnen worden ver
laagd, dat de daardoor te verkr_ijgen bezu_i_ni
ging van eenigen invloed zou z1Jn; dat z1J ne 
houding gegrond is op de overtuiging, dat, 
aangezien de tarieven voor de levering van 
gas, water en electriciteit laag, althans met 
hoog zijn en de financieele toestand van die 
bedrij ven zeer gunstig genoemd kan worden -
de zuivere winsten bedroegen in de jaren 

1929 1930 1931 
a. gasbedrijf 

f 18,391.795 f 21,630.52 f 24,373.89 
b. waterleidingsbedrij f 

f 17,012.045 f 24,924.51 f 23,993.66 
c. electriciteitsbedrijf 

f 8,572.57 f 14,263.42 f 14,677.67 
terwijl op de kosten van aanleg: zijnde a. 
f 459,495, b. f 269,259.20, c. f 426,224.98, is 
a fge chreven: a. f 338,533.30, b. f 112,431.28, 
c. f 160,686.94, en de buizen- of kabelnetten 
zijn aangelegd sedert a. 1897, b. 1902 en c. 
1916 - geen en kel argument is aan te voeren, 
waarom deze winsten van de bedrij ven, d ie 
bovendien nog beschikken over een voldo nde 
reserve niet onder de gewone inkomsten mo
gen ~orden verantwoord om zoodoende in 
dezen financieel zorgelijken t ijd de ingezetenen 
te vrijwaren voor eene hoogere belastinghef
fing; 

Overwegende: dat de onderwerpelijke be
grooting slu itend is gemaakt niet met de win
sten der bedrij ven over 1931, doch met het 
voordeel ig slot van de rekening 1931, zijnde 
de resultante van het totaal van alle ontvang
sten en al Ie u itgaven der gemeente; · 

dat - zooa ls ook in de begrootings- en 
rekeningsvoorschri ften, bepaaldelijk in het 
daarbij vastge telde begrootingsmodel, tot uit
drukking kom t - het verantwoorden op den 

gewonen dienst der begrooting van het voor
deel ig slot van een vroeger dienstjaar in het 
a lgemeen trookt met een behoorlijk gemeen
telij k financiee l beleid, terwijl in dit geval 
geen voldoende aanleiding bestaat den ge
meenteraad te nopen, van deze gedragslijn af 
te wijken; 

Overwegende, wat betreft het tweede be
zwaar van Gedeputeerde Staten, dat voor het 
slui tend maken der begrooting voor 1933 ook 
is beschikt over de geraamde winsten der drie 
gemeentebedrijven over 1933 tot een bedrag 
van f 34.033.22, dat in het bijzonder uit de 
ter openbare vergadering van de Afdeeli ng 
van den Raad van State, voor de Geschillen 
van Bestuur, waarin over deze zaak verslag is 
uitgebracht, namens de gemeente medegedeel
de cijfers gebleken is, dat de financieele toe
stand der bedrijven het beschikken over voor
melde bedrijfswinsten toelaat; 

dat weliswaar de tegenwoordige tijdsomstan
digheden een voorzichtig financieel beleid vor
deren, doch dat deze geen vol doende aanlei
ding geven in afwijking van het bedoelde 
reken ingsvoorschri ft een deel van het batig 
slot der rekening over 1931 voor de toekomst 
te reserveeren en geen gebruik te maken 
onder de ontvangsten van de winsten der ge
meentebedrijven, maar daartegenover de be
grooting sluitend te maken door verhooging 
van belastingen, zooals door Gedeputeerde 
Staten wordt verlangd; 

dat onder deze omstandigheden de begroo
ting alsnog behoort te worden goedgekeurd; 

Gezien de gemeentewet; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het bestreden bes! uit 
van Gedeputeerde Staten van G1·oningen van 
6 April 1933, letter A, 5e afdeeling, aan de 
begrooting der gemeente Winschoten over het 
jaar 1933 a lsnog goedkeuring te verleenen. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit. 

, den 
De Minister van Binnenlandsche Zaken, 

Zooals daaruit moge blijken strekt de voor
gedragen uitspraak tot gegrondverklaring van 
het beroep. 

Aan dit adv ies van de Afdeeling was voor
a fgegaan een advies van 19 Juli j.l., waarbij 
eveneens een ontwerp-beslissing was gevoegd, 
welke - zij het op grond van eenigszins be
knoptere ovenvegingen - dezelfde strekking 
had. 

Daarin was voor mij de aan leiding gelegen 
de volgende beschouwingen onder de aandacht 
te brengen van de Afdeeling. 

Erkennende, dat de overwegingen, waarop 
Gedeputeerde Staten van Groningen hunne 
goed keuring aan de begrooting der gemeente 
Wimchoten hadden onthouden, op zichzelf 
beschouwd, niet krachtig genoeg waren, om 
daarop het beroep tegen het bes lu it af te wij
zen, kwam het mij niettemin voor, dat deze 
overwegingen tot uitgimgspunt hebben de stel
ling, dat een gemeente, waarvan met stelli g
he id is te verwachten, dat in volgende jaren 
de verhouding tusschen inkomsten en uitgaven 
ongunstiger zal zijn dan in het heden, thans 
reeds met het oog op d ie toekomst de noodige 
maatregelen behoort te nemen. 
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Ik bracht ter kennis van de genoemde Af
deeling, dat ik mij tot op zekere hoogte met 
dit standpunt kon vereenigen. 

H et zou naar mijn oordeel in strijd zijn met 
de eischen van een gezond financieel ge
meentebeleid, wanneer de gemeenten in deze 
bijzondere tiJdsomstandigheden en hoogst on
ze kere toekomst, al vorens tot het aanspreken 
van reserves en van overschotten van vor ige 
jaren over te gaan, niet a1le 1·edelijke midde
len zouden aanwenden om een reëe l evenwicht 
in het budget te verkrijgen. 

In het bijzonder klemt dit nog voor de ge
meente Winschoten, voor welke na afloop van 
de huidige vijfjaarlijksche uitkeer ingsperiode 
ingevolge de wet op de financieele verhouding 
tusschen het Rijk en de gemeenten de bevoor
rechte positie, die deze gemeente ten opzichte 
daarvan inneemt, naar het gemeentebestu ur 
zelf venvacht, zeker zal e indigen. T egenover 
de huidige contribuabelen van de gemeente 
vloeit uit dit standpunt geen onbillijkheid 
voort, omdat zij a lleen bezwaard worden met 
lasten van het heden . Evenmin verzet zich 
tegen dit standpunt het feit, dat de rekenings
voorschriften a ls maatregel van orde verant
woording van het saldo der rekening vorderen 
in de begrooting van het dienstjaar , volgende 
op dat, waarin de dienst, waarop de rekening 
hetrekking heeft, is gesloten. Met betrekking 
tot de onderwerpelijke begrooting van Win
schoten voor 1933 zou dit standpunt tot ge
volg hebben, dat het batige beginsaldo alleen 
deze begrooting ten goede m ag komen, voor
zoover dit noodig is, nadat a ll e maatregelen 
tot opvoering van de inkomsten en bezuini
ging op de uitgaven, die daarvoor naar rede
lijkheid in aanmerking komen, zijn genomen. 

Uit het in den aanhef nader aangeduid ad
vies van de Afdeeling moge blijken, dat het 
door mij aangevoerde haar niet van de on
juisthei d van de door haar voorgedragen be
sli ssi ng heeft overtuigd. Wel heeft de Afdee
ling gemeend in de desbetreffende overwe
gingen van het oorspronkel ijk aangeboden 
ontwerp-besluit eenige wijziging te moeten 
aanbrengen, waardoor de strekking daarvan 
duidel ijker tot uitdrukking wordt gebracht. 

Nadere overweging van dit adv ies heeft 
geen wijziging in mijn standpunt kunnen 
brengen. 

Ik kan derh alve niet deelen de opvatting 
van de Afdeeling, dat in de tegenwoord ige 
tijdsomstandigheden, die weliswaar naar haar 
oordeel een voorzichtig financieel beleid vor
de ren , geen voldoende aan leiding zou zijn ge
legen in afwijking van de rekeningsvoorschrif
ten een deel van het batig slot der rekening 
over 1931 voor de toekomst te reserveeren , en 
daartegenover de begrooting sluitend te ma
ken door verhooging van belastingen. Zooal s 
ik reeds opmerkte, is aan het bedoelde reke
ningsvoorschrift slechts de waarde van een 
ordemaatregel toe te schrijven. Dit voorschr ift 
bepaalt niet en zou ook niet kunnen bepalen, 
dat in het jaar, waarover de begrooting loopt, 
het batige slot van een vorige rekening ook 
moet worden opgebruikt. De wijze waarop een 
batig slot van een vorige rekening zal worden 
benut kan uit !uitend een zaak van prakti ch 
financieel gemeentebel eid zijn, dat uiteraard 
afhankelijk is van de tijdsomstandigheden. 

De bijzondere t ijdsomstandigheden en de on
zekere toekomst leggen nu naar mijn oordeei 
aan e lk gemeentebestuur de pi icht op met alle 
middelen, die naar redelijkheid ten dienste 
staan, voor een reëel si uitend budget zorg te 
dragen. Alleen, voorzoover dit onmogelijk 
blijkt, zal dan het opmaken van reserves en 
overschotten van vroegere di ensten gemoti
veerd kunnen worden. 

W at voorts de toelaatbaarheid van de be
nutting van de winsten over 1933 der ge
meentebedrijven voor het slui tend maken van 
de begrooting voor dat jaar betreft, kan ik 
mij geheel aan de zijde van de Afdeeling 
scharen. 

Op grond van het vorenstaande veroorloof 
ik mij Uwer Majesteit hierbij eerbiedig een 
ontwerp-bes] uit ter bekrachtiging aan te bie
den, waarin de door mij wenschelijk geachte 
wijzigingen zijn aangebracht. 

D e Minister van Binnenland.sche Zaken, 
J. A. d e W i I d e. 

s. 774. 

29 December 1933. BESLUIT tot vaststelling 
van eene bezoldigingsregeling voor de 
deskundigen en het per oneel bij het 
Centraal Bureau van Bijstand in zake het 
toezicht op de boekhouding van notarissen. 

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

Justitie van 14 December 1933, Afdeeling 
A. S., n°. 837; 

Overwegende, dat het wenschelijk is eene 
bezoldigingsregeling vast te stellen voo1· ~-e 
deskundigen bij h et Centraal Bureau van B1J
stand in zake het toezicht op de boekhouding 
van notarissen en voor het aan dit Bureau 
verbonden personeel; 

Den Raa d van State gehoord (advies van 
19 December 1933, 11°. 41) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van den 23 December 1933, 
Afdeeling A.S., n°. 833; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Op de deskundigen bij het Centraal 

Bureau van Bijstand in zake het toezicht op 
de boekhouding van notarissen vindt toepas
sing de bezoldig ingsregeling, gel dende voor 
de accountant.s, hoofden van een bureau, bij 
den dienst der directe belastingen, invoerrech
ten en accijnzen. 

2. Op het personeel, vei·bonden aan het i!1 
artikel 1 bedoelde Centraal Bureau van BiJ
stand, vindt toepassing de bewldigingsrege
ling geldende voor de ambtenaren in de over
eenkomstige rangen bij de Departementen van 
Algemeen Bestuur. 

3. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van · 1 Januari 1934. 

Onze voornoemde Minister is belast met de 
uitvoering van dit beslu it, hetwelk in het 
Staatsblad za l worden geplaatst. 

' -Gravenhage, den 29sten December 1933. 
WILHELMINA. 

D e Minister van Justiti e, Van Scha ik. 
(Uitgeg. 30 Decem ber 1933.) 
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29 Dece?n ber 1933. BESLUIT, houdende vast
stelli ng van eene bezoldigingsregeling voor 
het personeel der Verzekeringskamer. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op rle vom·dracht van Onzen Ministe r van 

Justit ie va n 14 December 1933, Afdeeling 
A. S., n°. 866 ; 

Den R aad van State gehoord (advies va n 
19 December 1933, n°. 42 ) ; 

Gez ien het nader ra pport van Onzen voor
noemden Ministe r van 27 December 1933, Af
deel ing A. S ., n°. 839; 

H e bbe n goe dgevond e n e n ve rstaan : 
Art. 1. Voor het personeel der Verzeke

ringskamer worden de volgende jaanveclclen 
vastgestel cl: 

Voorzitter f 10,800 ; 
Lid f 9000 ; 
Secretari s f 4500- f 5580, 6 jaarlijksche ver

hoogingen van f 180 ; 
Inspecteur f 3600- f 6120, 14 jaarlijksche 

verhoogingen van f 180 ; 
re ferendaris f 4320- f 5400, 6 jaarl ij ksche 

verhoogingen van f 180; 
Hoofdcommies f 3330- f 4320, 5 tweejaa1·

lijksche ve1·hoog ingen va n f 1 0 en 1 twee
jaa rlijksche verhooging van f 90 ; 

Commies f 2340- f 3240, 5 tweejaarlijksche 
verhoogingen van f 180: • 

Adjunct-commies f 1080- f 2520 8 tweejaa1·
lijksche verhoogingen van f 180 ;' 

Schrijver I ste klasse f 1440- f 1980 6 twee
jaarlijksche ve rhoogingen van f 90 ;' 

Schrijver Ilde kl asse f 945- f 1575, 4 jaa r
li.iksche verhoogingen va n f 90, 2 tweejaa1·
lijksche verhoog ingen va n f 90, 2 tweejaa r-
1 ij ksche verhoog i ngen van f 45 ; 

Machi_neschrij ve r f 720- f 1080, 4 jaa rlijksche 
ve rhoog rngen va n f 90; 

Concierge-bocle f 1260- f 1530, 3 tweejaa r
lijksche verhoogingen van f 90. 

2. De ambtenaren der Ve rze keringskamer, 
die benoemd zijn tot pl aatsver vangend I iel 
di er Kamer, genieten eene wedcleverhooging 
van ten hoogste f 900 per jaa r. 

3. Wij behouden Ons voor aan bepaalde 
ambtenaren, hetzij bij eerste aanstel I i ng, het
zij door latere bui tengewone persoonlijke ver
hoog ingen eene hoogere wedde toe te kennen 
cl an het maximu m va n de aan het ambt ver
bonden wedde. 

4. Het bepa a lde bij de algemeene bepa ling 
en bij de art ikelen 1, tweede, derde en vierde 
lid , 2, 6, tweede, derde en zesde lid, 7, 8, 
eerste 11d, 9 tot en met 17, 19, eerste en 
tweede lid, 20, 21, 23 , 25, 26 tot en met 30 
en 34 van het Bezoldi gingsbesluit Burge rlij ke 
Rijksambtenaren 1934 vinden overeenkomstige 
toe pass ing. 

5. Ons bes lui t van 26 J anua ri 1925 (Staats
blad n°. 23) , zooal s dat late r is gewijzigd en 
aangevuld, is ve rvall en, behoudens de toepas
sing daarvan in de geva ll en, bedoe ld bij a r
t ikel 29 van het Bezoldigingsbes lu it Bu rger
lij ke Rijksambtenaren 1934. 

6. Dit bes lui t treedt in werki ng met ingang 
van 1 J a nua ri 1934. 

Onze Minisber van Justit ie is be last met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad za l worden geplaatst en waarvan 

a fschrift za l worden gezonden aan den R aad 
va n tate. 

' s-Gravenhage, den 29sten December 1933. 
WILHELMINA. 

De M inister van J ustitie, V a n S c h a i k. 
( Uitgeg. 30 D ecem ber 1933.) 

8. 776. 

29 Decemb' r 1933. BESLUIT t Jt vaststelli 1g 
va, b3pali (lgen omtrent d , jau .vr dde, 
van d 'l Je j en en de n griffie· van en de 
substituut-griffi ers b ij den Centralen Raad 
van Beroep en va n de voorzitters en 
g riffi ers va.n d e ra d e n v a n beroep . 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Mini~t er van 

Justitie van 14 December 1933, Afdeeling A.S., 
n°. 869 ; 

Den R aad va n State gehoord (advies van 
19 December 1933, n°. 43); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 27 December 1933, Af
deeling A.S., n°. 838 ; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
Art. 1. De jaarwedden van de leden en den 

griffier van en de substituut-griffiers bij den 
Centralen raad van beroep en va n de voor
zitters en de gri ffiers van de raden van beroep 
worden vastgest eld al volgt : 

Centrale raad van beroep : 
Voorzit t er . . . f 9000; 
Ondervoorzitter . 8100 ; 
Lid . . . . . . 7200; 
Griffier . . . . . 5850 ; 
Substit uut -griffier 3060. 

Raden van beroep te A msterdnm en te Rotterdam : 
Voorzitter . . . . . . . . . . f 7200; 
Griffier . . . . . . . . . . . . 5400. 

Overige m den van beroep : 
Voorzitter . . . . . . . . . . 
Griffier . . . . . . . . . . . . 

f 6300 ; 
3060. 

2. De in artikel 1 genoemde wedde van de 
substituut-griffi ers bij d en Centralen raad van 
beroep wordt iedere 2 jaren, gedurende welke 
zij in eene of meer der in dat a rtikel bedoelde 
of r echterlijke betrekkingen werkzaam zijn of 
geweest zjjn met f 180 verhoogd. De verhooging 
bedraagt in het geheel f 900. 

Do in artikel 1 genoemde wedde van de grif
fi ers van de ra den van beroep, met uitzondering 
van d ie t e Amsterdam en Rotterdam, wordt 
na 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12 en 14 jaren, gedurende 
welke zij in een of meer der in dat artikel bt>
doelde of rechterlijke betrekkingen werkzaam 
zijn of geweest zijn, verhoogd met f 180. 

Als diensttijd t elt t er berekening van de 
wedde ook mede de tijd, gedurende welke een 
der in artikel 1 genoemde ambtenaren m et eene 
der in dat artikel bedoelde betrekkingen tijdelijk 
is belast geweest. 

Indien een der in het eerste lid genoemde 
ambtenaren wegens het bekleeden van het lid
maatschap van een der beide Kamers der Staten
Generaal op non-activiteit is gesteld geweest , 
t elt na het eindigen van die non-activiteit de 
duur daarvan ook mede a ls diensttijd ter be
rekening van de wedde. 

Indien de aanspraak op eene verhooging op 
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eenen anderen dag dan den eersten dag eener 1 

kalendermaand ontstaat, wordt zii geacht ont
staan te zijn op den eersten dag dier maand. 

3. Het genot van de wedde vangt aan met 
den dag, waarop de ambtenaar in dienst treedt. 

4. Indien zij, die als advocaat of als ambte
naar in bezoldigden openbaren dienst werk
zaam zijn of geweest zijn, tot griffier van een 
raad van beroep met uitzondering van dien te 
Amsterdam en Rotterdam, worden benoemd. 
tellen de jaren, gedurende welke zij als advocaat 
of ambtenaar werkzaam waren, voor zoover die 
het aantal 5 overtreffen, bij de berekening van 
hunne wedde als dienstjaren mede. 

5. Voor de berekening van de jaarwedden 
van de in het eerste lid van artikel 2 bedoelde 
ambtenaren tellen alle dienstjaren, welke vóór 
1 Januari 1934 zijn vervuld, mede. 

Voor die berekening vindt artikel 4 overeen
komstige toepassing ook ten aanzien van hen, 
die vóór dezen datum zijn benoemd. 

6. Boven en behalve de wedde, naar de 
regelen van dit, besluit toe te kennen, genieten 
de in artikel 1 genoemde ambtenaren eene tijde
lijke toelage voor kinderen overeenkomstig 
de bepalingen, welke te dien aanzien voor de 
burgerlijke Rijksambtenaren zijn vastgesteld 
in den algemeenen maatregel van bestuur hou
dende regeling van de bezoldiging dier ambte
naren. 

7 . De wedden en vergoedingen, welke krach
tens dit besluit worden genoten door hen, die 
ongehuwd zijn, voor zoover zij niet gehuwd zjjn 
geweest, worden verminderd met: 

a. 3 ten honderd vrJor wat betreft de in het 
eerste en tweede lid van artikel 2 bedoelde amb
tenaren, met dien verstande, dat de wedde niet 
stijgt boven 90 ten honderd van de aan het 
ambt verbonden maximum-wedde; 

b. 10 ten honderd voor wat betreft de in 
artikel 1 bedoelde ambtenaren, met uitzonde
ring van hen, wier wedde krachtens artikel 2, 
l ste en 2de lid, periodiek wordt verhoogd. 

De bepalingen van het eerste lid vinden geen 
toepassing ten aanzien van de i'n gezinsverband 
levende eenige kostwinners . 

De verhooging of vermindering van de wedde 
'1.ls gevolg van de wijziging van de omstandig
heden, welke de in het eerste lid bedoelde amb
tenaren al dan niet doen vallen onder de in dat 
lid bedoelde vermindering, gaat in met den 
eersten dag der maand, waarin c1ie wijziging 
plaats vindt. 

8. Ons besluit van 6 Augustus 1920 (Staats
blad n°. 687), zooals dat later is gewijzigd en 
aangevuld, is vervallen . 

9. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van 1 Januari 1934. 

Onze Minister van Justitie is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan de Algemeene Reken
kamer. 

's-Gravenhage, den 29sten December 1933. 
WILHELMINA. 

De .Minister van J ustitie, van Scha ik. 
( Uitgeg. 30 Dec. 1933.) 

s. 777. 

29 Decie1nbe1· 1933. BESLUIT tot w1Jz1gmg 
van het herhaaldelijk gewijzigd en aan
gevuld Koninklijk besluit van 25 April 
1922, Staatsblad n°. 219, ter uitvoering 
van artikel 2 der Veewet. 

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

Economische Zaken van 18 November 1933, 
Directie van den Landbouw, n°. 12751, 3de 
afdee li ng; 

Gelet op het Koninklijk besluit van 25 
April 1922 (Staatsblad n°. 219) ter uitvoering 
van artikel 2 der Veewet, zooals dit besluit 
herhaaldelijk is gewijzigd en aangevuld, laat
ste lijk bij Koninklijk bes lui t van 3 September 
1929 (Staatsblad n°. 429); 

Den Raad van State gehoOI"d (advie van 
12 December 1933, n°. 49) ; 

Gezien het nader rnpport van Onzen Minis
ter van E conomische Zaken van 20 December 
1933, Directie van den Landbouw, n°. 14382, 
3de afdeel ing; 

H ebben goedgevonden en verstaan te be
pal en: 

met ingang van 1 Januari 1934: in artikel 
3 van bovengenoemd Koninklijk besluit onder 
het hoofd : Distr ict Zuidelijk Zuid-Holland 
vervalt onder de sub b genoemde gemeenten 
de gemeente 's-G,,avenzande en wordt de ge
meente Nie·uwerkerk a/d IJssel toegevoegd. 

Onze voornoemde Minister is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift za l worden gezonden aan den Raad 
van State en aan de Algemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 29sten December 1933. 
V{[LHELMINA. 

De M iniste1· van E'conornische Zaken, 

s. 778. 

T. J . V e r s c h u u r. 
(Uitgeg . 19 Januari 1934.) 

29 Dece1nbe1· 1933. BESLUIT, houdende wij
ziging en aanvulling van het Koninklijk 
besluit van 31 Mei 1926 (Staatsblad n° . 
159) , tot nadere uitvoering van artikel 16 
en artike l 28, vierde lid , der Nijverheids
onderwijswet, zooals dat laatstelijk is ge
wijzigd en aangevu ld bij Koninklijk be
s) uit van 12 September 1933 (Staatsblad 
n°. 473). 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van ;_8 
December 1933, n°. 31299 I, afdeeling N1J
verheidsonderwijs; 

Overwegende, dat het wenschelijk is geble
ken, Ons besluit van 31 Mei 1926 (Staatsblad 
n°. 159), tot nadere uitvoering van artikel 16 
en artikel is, vierde lid, der Nijverheids
onderwijswet, zooals dat laatstelijk is gewij
zigd en aangevuld bij Ons besluit van 12 
September 1933 (Staatsblad n°. 473), eenige 
wijzigingen en aanvull ingen aan te brengen ; 

Gehoord de Centrale Commissie voor georga
niseerd overleg in ambtenarenzaken, advies 
van 23 December 1933, n°. 4827; 

Den Raad van State gehoord, advies van 
22 December 1933, n°. 24; 
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Gezien het nader rapport van Onzen Mi
nister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschap
pen van 27 December 1933, n°. 31525, Af
deeling Nij verheidsonderwijs; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Ons aangehaald besluit en de bijlagen van 

dat besluit te wijzigen en aan te vullen als 
volgt: 

Art. I. In artikel 43 wordt in het eerste 
lid onder a "f 240" vervangen door: f 216. 

Na, het derde lid van dit artikel wordt inge
voegd een nieuw lid, luidende als volgt: 

4. Tengevolge van de op 1 Januari 1934 
ingaande verlaging van de bezoldiging, daalt 
voor hem, die op dien datum daarop recht 
heeft voor 4 of meer kinderen, de kindertoe
lage niet beneden het bedrag, waarop zij op 1 
Januari 1934 op den grondslag van de op 
31 December 1933 geldende regeling der be
zoldiging voor hem zou zijn vastgesteld, be
houdens: · 

a. dat, wanneer in de richting van verla
ging der bezoldiging na 1 Januari 1934 ver
andering intreedt in de den aard of den om
vang van iemands betrekking rakende facto
ren, die het bedrag van de bezoldiging be
invl oeden, voor hem het gegarandeerd be
drag met ingang van het volgend jaar op
nieuw bepaald wordt naar de bezoldiging, 
welke hij op 1 J anuari van dat jaar, met in
achtneming van de ingetreden verandering 
en onder overigens niet gewijzigde omstandig
heden, op den grondslag van de op 31 Decem
ber 1933 geldende regeling zou hebben ge
noten; 

b. dat bij vermindering van het getal dei· 
kinderen, voor welke de kindertoelage wordt 
toegekend, het gegarandeerd bedrag van die 
toelage evenredig verlaagd wordt, en dat 
wanneer het getal der kinderen beneden vier 
daalt de garantie vervalt. 

Het vierde lid wordt genummerd: 5. 
Art. II. Artikel 48 onder C wordt als 

volgt gewijzigd en aangevuld: 
Punt 1 wordt gelezen als volgt: 
1. Indien, hetzij op 1 Januari 1934, hetzij 

op eenig later tijdstip voor een op 1 Novem
ber 1928 in dienst zijnden ambtenaar, be
noemd met ingang van een vroegeren datum, 
de toepassing van de regeling 1926, zooals die 
regeling op 31 October 1928 luidde, na aftrek 
van 10 ten honderd en van den ongehuwden
aftrek, overeenkomstig het bepaalde in punt 
19 van bijlage A van dit besluit, voordeeliger 
is dan de toepassing van dit besluit, wordt voor 
den duur, dat zulks het geval is, op den 
ambtenaar eerstgenoemde regeling toegepast, 
na aftrek van 10 ten honderd en van den 
ongehuwdenaftrek, overeenkomstig het be
paalde in punt 19 van bijlage A van dit 
besluit. 

Punt 2 vervalt. 
Punt 3 wordt genummerd 2. De woorden 

,,en tweede" vervallen. 
Punt 4 wordt genummerd 3. De woorden 

,,en derde" vervallen. 
Art. III. Bijlage A wordt gewijzigd en aan

gevuld als volgt: 
Na punt 2 wordt ingevoegd een nieuw punt, 

luidende: 
2bis. De bezoldigingsbedragen, genoemd in 

de bijlagen B en C, te weten alle weddebedra-

gen (zoowel die van de vaste wedden, als die 
van de minima, periodieke verhoogingen en 
maxima), toelagen, belooningen en vergoedin
gen, worden verminderd met 10 ten honderd. 

In punt 6 wordt "f 300" veranderd in: f 270. 
In punt 7 wordt "f 20" veranderd in: f 18 

en "f 15" in: f 13.50. 
Punt 19 wordt gelezen als volgt: 
a. De wedden, met inbegrip van de toela

gen, voor zooveel noodig verm inderd met den 
standplaatsaftrek, van de ongehuwden worden 
verminderd met 3 ten honderd. 

b. Ongehuwden ontvangen nimmer meer 
dan 90 pct. van de aan hun betrekking ver
bonden m axirnunnvedde of vaste wedde, met 
inbegrip van de toelagen, voor zooveel noodig 
verminderd met den standplaatsaftrek. 

c. Ongehuwde in gezinsverband levende 
eenige kostw inners zijn aan de onder a en b 
bedoelde kortingen voor ongehuwden niet on
derworpen. De Minister beslist of iemand als 
eenige kostwinner beschouwd wordt. 

d. De verhooging of vermindering van de 
bezoldiging, als gevolg van de wijziging van 
de omstandigheden, welke den belanghebben
de al dan niet doen vallen onder dezen on
gehuwdenaftrek, gaat in op den eersten dag 
van de maand , in welke de wijziging plaats 
heeft. 

In punt 20 worden · ,,f 200", ,,f 2000" en 
,,f 2000" vervangen door onderscheidenlijk: 
f 180, f 1800 en f 1800. 

Art. IV. Bijlage D wordt gelezen als volgt: 
Bezoldiging van het personeel aan Rijks- en 
van Rijkswege gesubsidieerde bijzonde1·e en 
gemeentelijke nijverheidsscholen, van hetwelk 

de wedde in maand- of weekloon 
is uitgedrukt. 

Indien aan nijverheidsdagscholen portiers, 
machinisten, stoke1·s, hulpconcierges, bedien
den of knechts zijn verbonden en deze daariu 
een volledige betrekking vinden, wordt hun 
bezoldiging geregeld als hieronder in week
loon is aangegeven. 

I. 23 jaar of ouder: 
a. Hulpconcierge, bediende en knecht: 

dienstjaren: aan scholen in gemeenten der 
le klasse: 2e kl asse: 3e klasse: 

0 f 21.60 f 20.16 f 18. 72 
1 22.56 21.12 19.68 
2 23.52 " 22.08 20.64 
3 24.48 23.04 21.60 
4 25 .44 24.- 22.56 
5 26.40 " 24.96 23.52 
6 27.36 " 25.92 24.48 

b. Portier, stoker, machinist: 
dienstjaren : aan scholen in gemeenten der 

le ki asse: 2e klasse: 3e klasse : 
0 f 23.04 f 21.60 f 19.68 
1 24.- 22.56 20.64 
2 24.96 23.52 21.60 
3 25.92 24.48 22.56 
4 26.88 25.44 23.52 
5 27.84 26.40 24.48 
6 28.80 27 .36 25.44 

Aan de onder a en b genoemde personen 
kunnen desgewenscht ook andere werkzaam- · 
heden worden opgedragen. 
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Diensttijd beneden den leeftijd van 23 jaar 
telt voor periodieke verhooging niet mede. 

II. Beneden den leeftijd van 23 jaar: 
voor de onder I a genoemden aan scholen 

in gemeenten onderscheidenlijk der 

a. 14 jaar 
15 jaar 
16 jaar 
17 jaar 
18 jaar 
19 jaar 
10 jaar 
21 jaar 
22 jaar 

le klasse: 2e klasse: 3e klasse: 
f 3.12 f 2.64 f 2.16 

4.32 3.84 " 3.36 
" 6.48 " 5.52 " 5.28 
" 8.64 7.68 " 6.96 
" 10.80 9.84 " 8.64 
" 12.96 " 12.- ,, 10.80 
" 15.12 " 14.16 " 12.96 
" 17.28 " 16.32 " 15.12 
" 19.44 " 18.48 " 17.28 

voor de onder I b genoemden aan scholen in 
gemeenten onderscheidenlijk der 

b. 14 jaar 
15 jaar 
16 jaar 
17 jaar 
18 jaar 
19 jaar 
20 jaar 
21 jaar 
22 jaar 

l e kla se: 2e klasse: 
f 3.12 f 2.64 

5.28 4'.32 
7.44 6.48 

" 9.84 9.12 
12.48 11.28 

" 15.12 13.92 
" 17.28 16.08 
" 19.44 18.24 
" 21.60 20.40 

3e klasse: 
f 2.16 

3.84 
5.52 
7.68 
9.84 

12.48 
" 14.64 
" 16.80 
" 18.96 

Bij de vaststelling dezer loonen is gerekend 
op een gemiddelden werktijd van 48 uren per 
week. 

,verkvrouwen worden bezoldigd naar dezelf
de regelen, als voor werkvrouwen in Rijks
dienst zijn of zullen worden vastgesteld. 

Vrouwelijk inwonend personeel geniet, be
hal ve kost en inwoning, een bezoldiging als 
ter plaatse gebruikelijk is , terwijl vrouwelijk 
uitwonend personeel eveneens een bezoldiging 
geniet als ter plaatse gebruikelijk. 

Art. V. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van den tweeden dag na dien der dag
teekening van het Staatsblad, waarin het is 
geplaatst. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den R aad van State en 
aa n de Algemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 29sten December 1933. 

s. 779. 

WILHELMINA. 
De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en W etenschappen, 

Marchant. 
(Uitgeg. 30 December 1933.) 

29 December 1933. WET, houdende wijziging 
van de wet van 30 December 1932 (St,aats
blad n°. 689), tot wijziging der Lager
onderwijswet 1920, en van de Lager-onder
wijswet 1920. 

Bijl. Handel. 20 Kamer 1933, n°. 245, 1- 3. 
1933/1934, n°. 108, 1-13. 

Handel. id. 1933/1934, bladz. 1072- 1093, 
1097-1123, 1128-1132. 

Bijl. Handel. l• Kamer 1933/1934, n°. 108, 
bladz. 1-4. 

Handel. id. 1933/1934, blndz. 151. 

Wij WILHELMINA, enz . ... doen te wetea : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is den termijn, vervat in 
artikel XIV, eerste lid, der wet van 30 Decem
ber 1932 (Staatsblad n°. 689) te verkorten en 
in verband daarmede het tweede lid van dit 
artikel en artikel XV dier wet te wijzigen, als
mede de artikelen 51, 56, 79, 97, 100, 101 en 
191 der Lager-onderwijswet 1920 aan te vullen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State ge
hoord, en met gemeen overleg der Staten
Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, 
gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: 

Art. I. In de wet van 30 December 1932 
(St,aatsblad n°. 689), tot wijziging der Lager
onderwijswet 1920, worden de volgende ver
anderingen aangebracht; 

a. In artikel XIV. 
In den aanhef van het eerste lid worden de 

woorden: ,,Over de jaren 1933 en 1934" ver
vangen door: Van 1 Januari 1933 tot en met 
den dag, waarop het op 31 December 1933 
loopende schooljaar of de op 31 December 1933 
loopende schoolcursus eindigt, doch in ieder 
geval tot en met 31 Maart 1934. 

In den aanhef van het tweede lid wordt in 
plaats van : ,.Gedurende de jaren 1933 en 1934" 
gelezen: Gedurende het tijdvak van 1 Januari 
1933 tot en met den dag, waarop het op 31 De
cember 1933 loopende schooljaar of de op 
31 December 1933 loopende schoolcursus ein
digt, doch in ieder geval tot en met 31 Maart 
1934. 

b. In artikel XIV. 
In het derde lid wordt in het bepaalde onder 

a na "zestig jaar" ingevoegd: , tenzij bij zijne 
benoeming zijne jaarwedde als hoofd eener 
school in vasten dienst r eeds voor Rijksvergoe
ding in aanmerking kwam, en wordt in het be
paalde onder b na "zestig jaar" ingevoegd : 
, tenzij bij zijne benoeming zijne jaarwedde als 
hoofd eener school of onderwijzer in vasten 
dienst reeds voor Rijksvergoeding in aanmer
king kwam. 

c. In artikel XV. 
In den eersten volzin worden de woorden: 

,,over de jaren 1933 en 1934" vervangen door: 
van 1 Januari 1933 tot en met den dag, waarop 
het op 31 December 1933 loopende schoolj aar 
of de op 31 December 1933 !nopende school
cursus eindigt, doch in ieder geval tot en met 
31 Maart 1934, en wordt in den aanhef van den 
tweeden volzin in plaats van: ,,Gedurende die 
jaren" gelezen: Gedurende dit tijdvak. .. 

Art. II. Aan artikel 51 der Lager-onderwIJS· 
wet 1920 wordt een nieuw lid toegevoegà, 
luidende: 

6bis. Voor den onderwijzer van 60 jaar of 
ouder, wiens wachtgeld 65 ten honderd van de 
laatstelijk genoten jaarwedde bedraagt of -
in afwijking van het tweede lid - op grond van 
een door hem gedaan verzoek op dat percen
tage wordt vastgesteld, gelden niet de bepa
lingen betreffende het vervallen of verminderen 
van het wachtgeld wegens het benoemd worden 
in of het weigeren van een betrekking, wegens 
het niet gebruik maken van de gelegenheid om 
op andere wijze inkomsten te verkrijgen of 
wegens het prijsgeven van verkregen inkomsten . 

Art. III. Aan het slot van den eersten volzin 
van het vierde lid van artikel 56 der Lager
onderwij swet 1920 wordt de punt door een punt-
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komma vervangen en daarna als volgt gelezen : 
c. hetzij bij het ingaan van zjjne benoeming 

den pensioengerechtigden leeftijd heeft bereikt, 
het zij bij den aanvang van het kalenderjaar 
dien leeftijd met zes maanden heeft over
schreden . 

In het vijfde lid van artikel 56 der Lager
onderwijswet 1920 wordt in den eersten regel 
achter: ,, lid" ingevoegd: onder a en b. 

Art. IV. 1. De voorschriften van artikel 79, 
tweede en derde lid, der Lager-onderwijswet 
1920 blijven buiten toepassing, indien Wij, op 
verzoek van het schoolbestuur, hebben ver
k laard, dat er grond bestaat voor de meening, 
dat zij ten aanzien van een bepaalde school niet 
van toepassing zouden zijn geworden zonder 
de bij Ons besluit van 23 Juni 1932 (Staatsblad 
n°. 312) tot stand gekomen verhooging van den 
leeftijd, waarop kinderen tot scholen voor ge
woon lager onderwijs mogen worden toegelaten. 

2. Aan het slot van het zesde lid van a rt ikel 
83 der La~er-onderwijswet 1920 wordt de punt 
door een komma vervangen en wordt daarna 
a ls volgt gelezen : tenzij Wij op verzoek van 
het schoolbestuur hebben verklaard, dat het 
buiten gebruik stellen van het schoolgebouw 
het gevolg is van de opheffing van een school 
voor ui tgebreid lager onderwijs wegens het niet 
kunnen voldoen aan de eischen, gesteld in ar
tikel 57, zooals dit wordt gelezen volgens ar
tikel IV der wet van 30 December 1932 (Staats
blad n°. 689). 

Art. V. 1. Tot 1 Januari 1937 worden de 
bepalingen van artikel 97, tweede lid, onder 
<l en e, der Lager-onderwijswet 1920 a ls volgt 
gelezen: 

d. bij zijne benoeming tot hoofd der school 
niet in het genot was van wachtgeld, terwijl 
wachtgeld als gewezen hoofd eener bijzondere 
lagere school genoten werd door een gewezen 
onderwijzer, die op het tijdstip van ingang der 
benoeming niet ouder was dan zestig jaar, tenzij 
b ij zijne benoeming zijne jaarwedde als hoofd 
eener school in vasten dienst reeds voor Rijks
vergoeding in aanmerking kwam; 

e. bij zijne benoeming tot onderwijzer aan 
de school niet in het genot was van wachtgeld, 
terwijl wachtgeld als gewezen onderwijzer aan 
een bijzondere lagere school genoten werd door 
een gewezen onderwijzer, die op het tijdstip van 
ingang der benoeming niet ouder was dan zestig 
jaar, tenzij bij zijne benoeming zijne jaarwedde 
a ls hoofd eener school of onderwijzer in vasten 
dienst reeds voor Rijksvergoeding in aanmer
king kwam; 

/. hetzij bij het ingaitn van zijne benoeming 
den pensioengerechtigden leeftijd heeft bereikt, 
hetzij bij den aanvang van het kalenderjaar 
d ien leeftijd met zes maanden heeft over
schreden . 

2. Tot 1 Januari 1937 wordt artikel 97, 
derde lid, der Lager-onderwijswet 1920 a ls 
volgt gelezen: 3. De vermindering volgens 
d en e van het tweede lid wordt op een daartoe 
strekkend verzoek van het bestuur der school 
niet toegepast, indien de wachtgelder niet werd 
benoemd, hetzij wegen s door het bestuur aan 
te duiden bezwaren, verband houdende met de 
Tichting van het onderwijs, hetzij wegens het 
niet bezitten van een bevoegdheid, welke voor 
de vervulling van de betrekking noodzakelijk 
is, en welke de benoemde bezit, hetzij wegens 

een andere gewichtige reden, een en ander, 
wat de laatste twee gronden betreft, ter beoor
deeling van Onzen Minister. 

Art. VI. Aan het slot van het tweede lid 
van artikel 100 der Lager-onderwijswet 1920 
wordt in plaats van : ,,en tot twee jaren daarna", 
gelezen: en tot één jaar daarna. 

Art. VII. 1. Het eerst.e lid van artikel 101 
der Lager-onderwijswet 1920 wordt als volgt 
gelezen: 1. Over elk dienstjaar vergoedt de ge
meente aan de besturen der in artikel 97, eerste 
lid, bedoelde scholen de kosten dier scholen, 
met uitzondering van de jaarwedden en wedden 
der onderwijzers. 

2. Aan het slot van het vijfde lid van artikel 
101 der Lager-onderwijswet 1920 wordt de 
punt door een komma vervangen en wordt 
daarna als volgt gelezen : met dien verstande, 
dat dit, voor zooveel betreft de kosten voor het 
aanschaffen van schoolboeken, leermiddelen en 
schoolbehoeften, bedoeld in artikel 55, onder /, 
a1l een het geval is, indien deze aanschaffing 
strekt tot vervanging van leer- en hulpmiddelen , 
die ten gevolge van langdurig gebruik niet meer 
gebruikt kunnen worden of tot aanvulling van 
den voorraad van schoolbehoeften in verband 
met de vermindering door verbruik. 

3. In het achtste lid van artikel 101 der 
La~er-onderwijswet 1920 wordt het woord 
,, vi1fde" vervangen door : eerste. 

Art. VIII. Aan het einde van het tweede lid 
van artikel 191 der Lager-onderw~jswet 1920 
vervallen de woorden "tot en met 31 December 
1935", wordt de punt vervangen door een 
komma en daaraan toegevoegd : met dien ver
stande, dat voor hen, die in het bezit zijn van 
een bevoegdheid als onderwijzer, het voor
schrift van artikel 8, 1 • lid onder b buiten toe
passing blijft. 

Art. IX. Artikel V, voor wat betreft de toe
voeging aan artikel 97, tweede lid onder /, en 
ar tikel VI treden in werking met ingang van 
1 April 1934; de overige bepalingen dezer wet 
treden in werking met ingang van 1 Januari 
1934. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 29sten De

cember 1933. 

s. 780. 

WILHELMINA. 
De ·Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

Marc ha n t. 
( Uitgeg. 30 Dec. 1933.) 

29 December 1933. WET, tot heffi ng van een 
coupon belasting. 

Bijl. Handel. 2• Kamer 1933/1934, n°. 170, 
1- 3. 

Handel. id . 1933/1934, hl.adz. 1027-1037. 
Bijl. Handel. I• Kamer 1933/1934. n°. 170, 

hladz. 1-2. 
Handel id. 1933/1934, bladz. 151. 
Wij WILHELMINA, enz .. .. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebhen, 

dat het wenschelij k is een belasting te heffen 
ter zake van de opbrengst van sommige effecten; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
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HOOFDSTUK J. 

Omschrijving, bedraJ en fJronrl ;lag der belastina. 

Art. 1. Onder den naam van "couponbe
lasting" wordt eene belasting geheven van : 

a. de opbrengst van binnenlandsche effecten, 
voor zoover zij niet bestaat in nitdeuling uit de 
winst van binnen het RiJk gevestigde naamlooze 
vennootschappen, commanditaire vennoot
schappen op aandeelen, coöperatieve en andere 
vereenigingen en onderlinge verzekeringmaat
schapeij en ; 

b. de opbrengst van b11itenlandsche effec
ten, toekomende aan binnen het Riik wonende 
personen of binnen het Rijk gevestigde rechts
per~onen. 

Of een persoon binnen het R ijk woont, en 
of een rechtspersoon binnen het Rijk gevestigd 
is wordt naar de omstandigheden beoordeeld. 

2. Voor de toepassing van deze wet wordt 
verstaan: 

onder efjecten : 
1°. a lle in schrijvingen op grootboeken en 

alle stukken die, als aandeelen, obligaties of 
onder welke benaming ook, gerangschikt kun
nen worden onder de effecten of publieke fond
sen; 

2°. alle rechten op evenre:lige deelen, indien 
die deelen anders dan door vererving of cessie 
zijn ontstaan, in een kapitaal of leening ten 
laste van publiek- of privaatrechtel ijke recht -
personen of adm inistratiekantoren, ook indien 
ten bewijze van de gerechtigdheid tukken niet 
zijn afgegeven . 

onder binnenlandsche efjecten : 
effecten ten laste van den Staat, ten laste van 

provinciën, gemeenten, lichamen als bedoeld 
zijn in artikel 130, letter b, der Gemeentewet, 
waterschappen, veenschappen, veenpolders en 
andere binnen het Rijk gevestigde rechtsper
sonen, alsme:le certificaten van buitenlandsche 
effecten afgegeven door binnen het Rijk ge
vestigde administratiekantoren . 

onder IJUitenlandsche efjecten : 
alle effecten die niet gerangschikt kunnen 

worden on:ier de binnenla ndsche effecten. 
onder opbrengst : 
alle renten en dividenden (zoogenaamde 

sto~kdividenden, uitreiking van bonus-aan
deelen en d ergelijke voordeelen inbegrepen), 
onverschillig of stukken waaruit van de ge
rechtigdheid tot de opbrengst blijkt, zooals 
coupons of dividendbewijzen, zijn afgegeven. 

Onder opbrengst wordt mede begrepen : 
1°. bij premieloten de toegekende premie; 
2°. bij effecten die ingetrokken, afgelost of 

uit_; loot worden, de bij de intrekking, aflossing 
of uitloting uitbetaalde som, voor zoover deze 
overtreft de som, die bij de uitgifte is gestort ; 
deze bepaling is niet toepasselijk: 

a. ten aanzien van effecten welke zijn uit
gegeven vóór het in werking •reden van deze 
wet; 

b. ten aanzien van effecten, welke oorspron
kelijk niet lager dan 5 ten honderd beneden 
den koers van uitbetaling zijn uitgegeven en 
waarbij de houders nie t het recht hebben binnen 
vijf jaren uitbetaling te vorderen; 

c. ten aanzien van buitenlandsche effecten . 
onder inspecteur : 
de inspecteur der directe belastingen, binnen 

wiens a mbtskring d e belastingplichtige woont 
of gevestigd is . 

3. De belasting bedraagt twee ten honderd 
van de opbrengst, vastgesteld op de wijze als 
hierna is geregeld. 

4 . Geen belasting is verschuldigd: 
1°. wegens de opbrengst van effecten , ten 

aanzien waarvan bij of krachtens de wet is 
bepaald dat zij van N ederlandsche belastingen 
van rentebewijzen zijn vrijgesteld ; 

2°. wegens de opbrengst van effecten ten 
laste van Nederlandsch-Indië of van in Neder
landsch-lndië gevestigde publiek- of privaat
rechtelijke rechtspersonen, alsmede van certi 
ficaten van effecten, afgegeven door in reder
landsch-Indië gevestigde administratiekan
toren, mits deze opbrengst in Nederlandsch
Indië aan een couponbelasting of aan een be
lasting naar de winst is onderworpen; 

3°. wegens de opbrengst van rederlandsche 
schatkistbi lj etten en schatkistpromessen; 

4°. wegens de opbrengst, door een lichaam 
als bedoeld is in a rtikel 1, letter a, genoten ter
zake van het bezit van aandeelen in een ven
nootschap, vereeniging of maat chappij, welke 
niet binnen het R\jk is gevestigd, mits bedoeld 
bezit ten minste een vierde gedeelte van het 
geplaatste kapitaal van laatstbedoelde vennoot
schap, vereen iging of maatschappij uitmaakt 
en heeft bestaan gedurende het geheele boek
jaar, waarin de opbrengst genoten is . 

HOOFD TUK II. 

Binnenlandsche efjecten. 
5. De belasting op de opbrengst van binnen

landsche effecten is verschu ldigd door den 
schuldenaar van de in arti'.kel 1, lettera, bedoelde 
opbrengst, en wel op het tijdstip waarop deze 
opbrengst vorderbaar wordt; deze schuldenaar 
is bevoegd bij de uitbetaling van die opbrengst 
aan de daarop rechthebbenden de belasting af 
te houden. 

6. De belasting wordt geheven over de op
brengst welke verschu ldigd is, zonder aftrek 
van de belasting welke ingevolge het slot van 
artikel 5 bij de uitbetaling mag worden afge
houden. 

Indien het bedrag dier opbrengst in vreemde 
munt is uitgedrukt, wordt het tot Nederland
schc munt herleid volgens den wisselkoers van 
Amsterdam op d en dag, voorafgaande aan dien 
waarop de opbrengst is vorderbaar geworden. 

7. Indien van effecten, welker opbrengst aan 
belasting onderworpen is, door hier te lande 
gevestigde administratiekantoren certificaten 
zijn uitgegeven, is d e opbrengst van deze certi
ficaten niet aan de belasting onderworpen. 

Het administratiekantoor is echter bevoegd 
van de opbrengst af te houden de belasting, 
betaald wegens d e opbrengst van de effecten 
waarvan de certificaten zijn afgegeven. 

8 . De in artikel 5 bedoelde belastingschul
denaar houdt een regi ter, waarin hij de ge
gevens, die voor de berekening van de belasting 
noodig zijn, boekt volgens door Onzen Minister 
van Financiën te stellen regelen. 

9 . De bestuurder of vertegenwoordiger van 
het lichaam, dat de in artikel 5 bedoelde be
lasting verschuldigd is, doet binnen acht dagen 
nadat de opbrengst vorderbaar is geworden 
aangifte bij den inspecteur. 
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De termijn voor het doen van aangifte kan 
door den inspecteur worden verlengd. 

HOOFDSTUK III. 

Bu.:tenlandsche efjecten. 
10. De in artikel 1, letter b, bedoelde be

lasting op de opbrengst van buitenlandsche 
effecten wordt voldaan hetzij door zegeling 
van een nota - hierna te noemen coupon
nota -, hetzij door betaling na het doen vaa 
een aangifte aan den inspecteur, een en ander 
op de wijze als in de volgende artikelen is ge
regeld. 

11. Indien de opbrengst van bu.itenlandsche 
effecten bier te lande is betaalbaar gesteld, als
mede indien de stukken , waaruit van de ge
rechtigdheid tot de opbrengst blijkt, zooals 
coupons en dividendbewijzen, hler te lande wor
den verkocht, ter inning gegeven of op andere 
wijze worden of zijn ter hand gesteld aan 
iemand, tot wiens gewoon beroep het verzil
veren van dergelijke stukken behoort, is de 
belasting verschuldigd door dengene, bij wien 
de opbrengst betaa.lba.a.r is gesteld, respectieve
lijk door dengene, aan wien de stukken zijn ter 
hand gesteld. 

Indien de in het eerste lid bedoelde betaa.1-
b:t'.trstelling of terhandstelling hier te lande 
heef t plaats gehad wordt aangenomen, dat de 
opbrengst toekomt aan binnen het Rijk wonende 
personen of binnen het Rijk gevestigde rechts
personen . Tegenbewijs tegen dit vermoeden 
kan a lleen geleverd worden in het geval en op 
de wijze in artikel 26 bepaald. 

12. Deaene, bij wien de opbrengst van 
bu.itenlandsche stukken betaalbaar is gesteld, 
is verplicht bij elke uitbetaling van de opbrengst 
aan dengene die de uitbetaling vraagt, een 
coupon-nota af te geven en die nota te voor
zien van één of meer zegels ten beloope van 
de over de uitbetaalde opbrengst verschuldigde 
belasting. Deze belasting bedraagt ten minste 
tien cent en klimt op met tien cent tot een 
gulden, boven ·den gulden met vijf en twintig 
cent tot vijf gulden en boven de vijf gulden met 
vijftig cent. 

Op den persoon, tot wiens gewoon beroep 
het verzilveren van de in het vorige artikel 
bedoelde stukken behoort, rust gelijke ver
plichting ten tijde, dat door hem de opbrengst 
wordt uitbetaald. 

Onder "uitbetalen" wordt in dit en het vol
gende artikel mede verstaan : 

J0 . eene tegoedschrijving of verrekening, die, 
op welke wijze ook, de plaats van uitbetaling 
inneemt, en 

2°. indien de uitbetaling niet in geld plaats 
vindt, de afgifte van het bewijsstuk, dat als 
opbrengst wordt uitgekeerd. 

Onze Minister van Financiën is bevoegd 
regelen te geven omtrent de inrichting van de 
coupon-nota, het gebruik van de zegels en het 
houd en van aanteekeningen te dezer zake; 
indien deze regelen niet in acht genomen zijn, 
wordt aangénomen, dat '.tan de bepalingen van 
het eerste en het tweede l id niet is voldaan. 

13. Degenen, die de in het vorige artikel 
bedoelde coupon-nota.'s afgeven, zijn bevoegd 
van het uit te betalen bedrag af te houden het 
bedrag der gebezigde zegels . Geschiedt de uit
betaling niet in geld, doch door afgifte van een 

bewijsstuk, dan bekomen zij terzake van de 
belasting eene vordering op hem, aan wien dat 
bewijsstuk wórdt afgegeven, voor welke vor
dering zij op dat bewjjs~tuk een recht van terug
houding hebben. 

14. De coupon-nota bedoeld in artikel 12 
kan ongezegeld worden afgegeven, ondien zij 
bestemd is voor een persoon tot wiens gewoon 
beroep het verzilveren voor derden van de in 
artikel 11 bedoelde stukken behoort, de af
gifte van de nota in verband staat met dit be
roep, en een en ander u.it de nota blijkt. 

15. Van de aan een hler te lande wonenden 
of gevestigden rechthebbende toekomende op
brengst van bllitenlandsche effecten, terzake 
waarvan de belasting niet is voldaan op de in 
de artikelen 11 en 12 bedoelde wijze binnen een 
jaar na afloop van het kalenderjaar in hetwelk 
die opbrengst vorderbaar is geworden, is de 
belasting door dien rechthebbende verschuldigd, 
en wel verhoogd met een interest, naar een door 
Onzen Minister van Financiën telken jare te 
bepalen rentevoet, berekend van het einde van 
dat kalenderjaar af tot aan de betaling. 

De in het eerste lid bedoelde rechthebbende 
is verplicht uiterlijk binnen een jaar na afloop 
van het kalenderj aar van· het vorderbaar wor
den van de opbrengst, over welke de belasting 
nog niet is betaald, bij den in pecteur een aan
gifte te doen. 

16. Ieder binnen het Rijk wonende of ge
vestigde rechthebbende op de opbrengst van 
buitenland che effecten, ook indien hij niet 
een aangifte als in het vorige artikel is bedoeld, 
heeft gedaan, is verplicht aan den inspecteur 
desverlangd aan te toonen, dat de terzake van 
die opbrengst verschuldigde couponbelasting is 
voldaan, bij gebreke waarvan aangenomen 
wordt dat zulks niet het geval is. 

Ten aanzien van een opbrengst, welke meer 
dan drie ja.ren geleden vorderbaar is geworden, 
wordt aangenomen dat de couponbelasting is 
voldaan . 

17. De belasting wordt geheven over het 
eindbedrag van de coupon-nota, voor zoover 
dit betrekking heeft op de opbrengst van bu.iten
landsche effecten, of, voor zoover de belasting 
niet geheven wordt bij de zegeling eener coupon
nota, over het bedrag dat in het kalenderjaar 
vorderba.ar is geworden, een en ander zonder 
aftrek van de verschuldigde belasting . 

Indien het bedrag, waarover de belasting 
geheven wordt, in vreemde munt is uitgedrukt, 
wordt het tot Nederlandsche munt herleid vol
gens den laatstbekenden wis elkoers van Am 
sterdam op den dag, waarop de coupon-nota 
gezeiield wordt, respectievelijk op dien, waarop 
het rn artikel 15, lid 2, bedoelde kalenderjaar 
afloopt; indien aangifte is gedaan vóór den 
afloop van dat kalenderjaar, geschledt de her
leiding naar den dag, waarop de aangifte is 
ingediend. 

Indien de opbrengst niet in geld, doch in de 
afgifte van een bewijsstuk wordt ontvangen, 
wordt de belasting geheven over de verkoop
waarde bepaald op de wijze, geregeld in artikel 
60a, lid 3, onder letters a, b en c, der Zegelwet 
1917. 

18. Indien stockdividenden, bonus-aancleelen 
en dergelijke niet in geld betaalbare voordeelen 
van buitenlandsche effecten genoten worden 
door hier te lande gevestigde administra.tiekan-
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toren, zijn, voorzoover deze kantoren terzake 
van die effec ten certificaten hebben afgegeven, 
die voordeelen niet aan belasting onderworpen, 
zoolang het kantoor niet bevoegd is die voor
deelen in geld om te zetten. 

Echter is terzake van de op de certificaten 
anders dan in geld toegekende voordeelen be
la sting verschuldigd alsof die voordeelen werden 
genoten van buitenlandsche effec ten. 

19. De belasting wegens de opbrengst van 
buiten landsche effecten is niet verschuldi!ld 
door hen, die hun bedr ij f geheel of ge:leeltel(1k 
in het buitenla nd in een vaste inrichting uit
oefenen en die aantoonen, dat en in hoever 
goed koopmansgebruik medebrengt, dat zij 
tegenover ver plichtingen in een vreemd la nd 
aangegaan ook effecten in de muntsoor t van 
dat la nd bezitten. 

HOOFDSTUK IV. 

Aanslagregeling. 

20. Naar aanleiding van de in de artikelen 
9 en 15 bedoelde aangiften worden door den 
inspecteur aanslagen vastgesteld . De inspec
teur is bevoegd b(i de aanslagregeling van de 
aangiften af t e wijken. 

Indien den inspecteur blij kt, dat t en onrech te 
geen aangifte is gedaan, dat een aanslag ten 
onrechte is vernietigd of da t een te la.ge aan
slag is opgelegd is hij bevoegd a mbtshalve een 
aans1ag op t e leggen. 

De in een ambtshalve opgeiegden aanslag 
te begr ij pen belasting kan met een door den 
inspecteur t e bepalen veelvoud - doch ten 
hoogste het v ijfvoud - va n die belasting wor
den verhoogd. H etzelfde geldt voor aanslagen, 
welke in afw:jk ing van de aangifte worden op
gelegd, ten aanzien van het bedrag, dat meer 
verschuldigd is dan indien de aangifte ware 
gevolgd. 

De inspecteur gaat t ot afw ij king van de aan
gifte of tot het ambtshalve ople~gen van een 
aanslag niet over dan na den belas tingschuldi~e 
in de gelegenheid te hebben gesteld van zi.1n 
voornemen kennis t e ne'llen en de opheldering 
te geven welke hij dienstig mocht ach ten. 

21. I ndien den insoecteur bi ikt, dat een 
coupon-nota, als be:loeld is in artikel 12, t en 
onrechte ongezegeld is opgemaakt of tot een 
te laag bedrag is gezegeld , of dat het opmaken 
van een couponnota. t en onrechte is achter wege 
gebleven, is h ij bevoegd aan den in a r tikel 11 
aa ngewezen schuldenaar een aanslag op te 
leggen . 

De in d ien aan~lag t e begr :jpEln belasting 
kan met een door den inspec teur te bepalen 
veelvoud - doch ten hoogste het honderdvoud 
- van die belasting worden verhoogd. · 

H et laatste lirl v:an het vorige artikel is van 
toepa sing. 

22 . . I eder die ver plicht is boek te houden en 
va n wien de insµecteur vermoeit , dat h 'j schul
denaar is va n de in deze wet geregelde belas
ting , dan wel rechthebbende is op de opbrengst 
van bui tenla.ndsche effecten, welke aa n die he
lasting is onderworpen, is desgevraagd gehouden 
aan den inspecteur of een of meer door hem 
aangewezen a mbtenaren de terzake van de 
uitvoering van deze wet noodige inlich tingen 
te verschaffen en inzage te verleenen van boeken 

en bescheiden, die tot sta.vin~ van de aangifte 
of van nadere beweringen kunnen clienen. 

HOOFDSTUK V. 
Bezwaren. 

23. B ezwaTen tegen een aanslag kunnen 
binnen twee maanden na de dagteekening van 
het aanslagbilj et worden ingebracht bjj den 
ra.ad van beroep voor de directe belastingen, 
in wiens rechtsgebied de a,3,nsla.g is opgelegd . 

De aa.ngeslagene dient daar toe een met re
denen omkl eed beroepschrift in . 

24. Indien een volgens artikel 9 of 15 ver
eisch te aangifte niet is gedaan of niet volledig 
is voldaan aan de verplichting ingevolge artikel 
8 of 22, wordt de aanslag gehandhaafd zoo niet 
den raad is gebleken, da t en in hoever hij on
juist is. 

De appellant wien inzage van boeken of 
andere bescheiden is gevraagd, wordt geacht 
di e in zijn bezit t e hebben gehad, t enzij het 
t e&~ndeel voor den raad aannemelijk is gemaakt. 

Y oor eene weigering om te voldoen aa. il de 
verplicht ing ingevolge a rtikel 22 kan een aan
geslagene zich niet met vrucht beroepen op de 
omstandigheid, dat hij uit hoofde van zijn stand, 
zijn beroep of zijn ambt tot geheimhouding 
ver plicht is, zelfs al mocht deze hem bij eenig 
wetsvoorschrift zij n opgelegd. 

HOOFDSTUK VI. 

Bijzondere bepalingen. 
25. H et is een ieder verboden hetgeen hem 

in zijn ambt o f betrekking, bij de uitvoering 
van deze wet of in verba nd daa rmede, nopens 
verm.oien, i nkomen, op brengst-, uitdeelingen, 
en in net algemeen nopens de zaken of werk
zaamheden van een ander, blijkt of medege
deeld wordt , verder bekend t e maken dan 
noodig is voor de uitoefening van dat ambt of 
die betrekking, voor de invordering van eenige 
aan den la nde verschuldigde belasting, of voor 
de toepassing van eenige wet of wettelijk voor
schrift. 

H et verbod van dit artikel geldt mede voor 
niet ambtel ij ke deskundigen, die in verba nd 
met de uitvoering dezer wet worden geraad
pleegd of met eenige werkzaamheid belast . 

26. D e couponbelasting, betaald wegens een 
op brengst, waarvan overtuigend wordt aange
toond, dat z (j als t en onrechte genoten is terug
gegeven of da t zij , hoewel in een aangifte be
grepen, niet kon worden genoten, wordt t erug
gegeven, indien de teruggave aan den inspec
teur, die den aanslag heeft opgelegd of binnen 
wiens ambtsgebied de coupon-nota is afgegeven, 
schriftel ij k verzocht wordt binnen den termijn, 
in artikel 31 bepaald . 

H etzelfde geldt voor de couponbelasting, be
taald wegens de opbrengst van buitenla.ndsche 
effec ten, genoten door natuurlijke of rechts
personen, van wie overtuigend wordt aange
toond, da t zij niet hier t e lande wonen of ge
vestigd zijn . 

De uitspraak van den inspecteur op het ver
zoekschrift is met redenen omkleed, wanneer 
het verzoek geheel of ten deele wordt afgewezen. 

. Mededeeling der uitspraak wordt aan den 
verzoeker gezonden bii a.a.ngeteekenden brief of 
tegen gedagteekend ontvangbewijs. 
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Hij die bezwaar heeft tegen de ui tspraak 
op zijn verzoekschrift, kan binnen een maand, 
na:iat de mededeeling ingevolge het vorige I id 
t er post is bezorgd of tegen ontvangbewij s is 
ui tgereikt , in beroep komen bij den raad van 
beroep voor de directe belastingen, binnen wiens 
rechtsgebied de aanslag is opgelegd of deeoupon
nota is afgegeven. 

H et beroep op den raad wordt ingesteld door 
indiening van een met redenen omkleed be
roepschl'ift. 

E en afschrift der ui tspraak van den inspec
teur wordt daarbij ovel'geJer,d. 

27 . Onjuist e aanslagen k unnen door den 
inspecteur ambtshalve worden verminderd. 

28. Onze Mi nister van F inanc iën is bevoegd 
in bijzondere gevallen geheele of ge:ieeltelijke 
kwijtschelding van belasting en van de ver
hooging bedoeld in de artikelen 20 en 21 te 
verleenen. 

Onze Mini ster van Financiën is bevoegd om, 
in door hem aan t e wijzen gevallen en onder 
door hem vast t e st ellen voorwaarden , mach
tiging te verleenen tot inwisseling van zegels . 

29. De aanslagen ingevolge deze wet opge
legd, eventueel verhoogd met den verschuldig
den interest, moeten voldaan worden binnen 
veertien dagen na de dagteekening van het 
aanslagbilj et. 

Voor het overige zijn de bep'.llingen der wet 
van 22 Mei 1845, Staatsblad n°. 22, zooals die 
is of nader zal worden gewijzigd, toepasselijk. 
Voor de toepass ing van die wet, alsmede voor 
die van 28 Juni 1926, Staatsblad n°. 227, wordt 
de couponbelasting als een directe belasting 
aangemerkt. 

30. Onze Minister van Financiën is bevoegd 
om, in door hem aan t e wijzen gevallen en vo l
gens door hem vast te stellen voorwaarden, 
machtiging te verleenen de zegeling bedoPld in 
artikel 12 niet te doen plaats vinden door zegels, 
doch door middel van een daarvoor door of 
namens hem goedgekeurde machine. 

31. Door verloop van drie jaren verjaren : 
1°. het recht om een aanslag op te leggen, 

;e rekenen van den dag af waarop de belasting 
is verschuldigd geworden; 

2°. het recht tot t erugvordering van ten on
rechte betaalde belasti ng, te rekenen van den 
dag af waarop deze is betaald geworden. 

32. De i n ar tikel 11 bedoelde schuldenaar 
der bela ting geniet van het Rijk een provisie 
van een ten honderd van de door hem betaalde 
belastinp-. 

De wijze waarop deze provisie wordt toege
kend wordt geregeld door Onzen Minister van 
Financiën. 

33 . Wij behouden Ons de bevoegdheid voor, 
omtrent de wijze van aangifte voor de in deze 
wet geregelde belasting . den R aad van Sto.te 
gehoord, nadere voorschriften t e geven. 

Aangiften, welke aan deze voorschri ften niet 
voldoen, worden geacht niet te zijn geschied. 

HOOFDSTUK VII . 

Stra/rechtelij ke bepalingen. 

34. H~j die eene aangifte, als bedoeld is in 
artikel 9 of in a rtikel 15, opzettel~k onjuist of 
onvolledig doet, wordt, indien daaruit nadeel 
voor het Rij k kan ontstaan, ge traft met ge-

vangenisstraf van ten hoogste zes maanden of 
geldboete van ten hoogste duizend gulden. 

De bepaling van het eerst e lid blij ft buiten 
toepassing, indien de aangever, zoo lang het 
openbaar ministerie niet is verwittigd, uit eigen 
beweging alsnog eene j uiste en volledige aan
gifte doet, mits de in specteu r nog geen beden
kingen tegen de aangifte heef t gemaakt of de 
aangever nog niet tot het geven van nadere 
inlichtingen of tot het verleenen va n inzage 
van boeken of andere bescheiden is uitgenoodigd. 

35. Met gevangen isstraf van ten hoogste 
twee jaren wordt gestraft: 

1°. hij die aan den in specteur of don raad 
van beroep. opzettelij k een valsch of vervalsch t 
geschrift als bewijsstuk overlegt; 

2°. hij die, nadat door den inspecteur of 
den raad van beroep is gevraagd inzag te ver
leenen van boeken of andere bescheiden, die 
tot staving eener aan;dfte of bewering kunnen 
dienen, of nadat het aanborl om inzage van 
boeken of a ndere bescheiden t e ver leenen is 
aanvaard, opzettel ij k een va lsch of vervalscht 
boek of andPr geschrift ter inzage aanbiedt; 

3°. hij die een coupon-nota a ls bedoeld is 
in artikel 12 of de daarvan, door deugene die 
de coupon-nota opmaakte, overeenkom stig de 
in het slot van dat a rt ikel bedoelde regelen 
gehourlen aanteekeningen valsch opmaakt of 
vervalsch t. 

36. H ij die opzettelij k een zegel, dat gebruikt 
i8, verkoopt, te koop aanbiedt, afl evert, ten 
verkoop in voorraad beeft, binnen het Rijk in 
Europa invoert, of andermaal gebr ikt, als 
ware het nog niet gebruikt, wordt gestraft met 
gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of 
geldboete van ten hoogste driehonderd gulden. 

37. Hij die opzettelijk de bij artikel 25 op
gelegde geheimhouding schendt, wordt gestraft 
met gevangenisstraf van ten hoogste zes maan
den of geldboete van ten hoogste zeshonderd 
gulden. 

Hij aan wiens schuld schending van de ge
heimhouding te wij ten is, wordt gestraft met 
hechtenis van ten hoogste drie maanden of geld 
boete van ten hoogste driehonderd gulden. 

Geene vervolging wordt ingesteld dan op 
klachte van hem te wiens aanzien de geheim
houding is ge ehonden. 

38. H et niet doen van een volgens artikel 9 
of artikel 15 vereischte aangifte wordt gestraft 
met geldboete van ten hoogste duizend gulden . 

39 . De bij deze wet strafbaar gestel e teiten 
worden beschouwd als misdrijven, be alve de 
feit en strafbaar volgens artikel 38, die als over
tredingen worden beschouwd. 

40. Met het opsporen van overtredingen 
dezer wet zijn, behalve de bij artikel 141, nos. 1 
en 3 tot en met 6, van het Wetboek va n Straf
vordering aansewezen p ersonen, belast de amb
tenaren der directe belastingen, invoerrechten 
en accijnzen en die der registratie en domeinen. 

Zij maken van hunne bevinding proces-ver
baal op, dat bij over treding van artikel 38 den 
bekeurde in afschr ift wordt medegedeeld . 

41. De feiten strafbaar volgens artikel 38 
worden vanwege Onzen Minister van Financiën 
vervolgd op de wijze bedoeld bij den zesden 
titel van het vierde boek van het Wetboek van 
Strafvordering. 

Wanneer is aan te nemen, dat bij den bekeurde 
geen opzet tot ontduiking van belasting heeft 
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bestaan, kan hij, zoolang h ij niet is gedagvaard, 
door of vanwege d en Minister tot transactie 
worden toegelaten , onverminderd zijn recht om 
overeenkomstig artikel 74, vierde lid, van het 
Wetboek van Strafrecht de vervolging te voor
komen . 

42. Wanneer een veroordeeling krachtens 
artikel 34 onherroepelijk is geworden wordt de 
aa.n het R\jk onthouden belasting, ook na het 
verstrijken van den in artikel 31 bepaalden 
termijn, door middel van het opleggen van een 
aanslag ingevorderd. 

S lotbepaling. 

43. Deze wet treedt in werking op een door 
Ons te bepalen t\jdstip. 

Zij vervalt met ingang van don eersten J a nu
a ri 1939, behalve ten aanzien van de reeds ver
schuldigde belasting en verhoogingen en begane 
strafbare feiten. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's -Gravenhage, den 29sten De

oem ber 1933. 

s. 781. 

WILHELMINA. 
De ./Jfinister van Financiën, 0 u tl. 

( Uitgeg. 12 J an. 1934.) 

29 Deceni be,· 1933. WET tot wijziging van 
artikel 2, eerste I id , en artikel 5, tweede 
lid, der wet van 23 April 1879 (Staats
blad n°. 72) tot regeling der heff ing van 
regten wegens de verrigtingen van den 
ambtenaar van den burgerlijken stand, 
gewijzi gd bij de wet van 20 Juni 1913 
(Staatsblad n°. 294). 

Wij WILHELMINA, enz . ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschel ijk is de rechten, vastgesteld 
in artikel 2, eerste lid, der wet van 23 April 
1879 (St bl . n°. 72) tot regeling der heffingen 
van regten wegens de verrigtingen van den 
ambtenaar van den burgerlijken stand, ge
wijzigd bij de wet van 20 Juni 1913 (Stbl. n°. 
294), te he rzien ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. l. In de wet van 23 April 1879 (Stbl . 

n°. 72) tot regeling van regten wegens de ver
rigtingen van den ambtenaar van den burger
lijken stand, gewijzigd bij de wet van 20 Juni 
1913 (Stbl. n°. 294), worden de volgende w ij 
zigingen aangebracht : 

Artikel 2, eerste I iel, word t gelezen: 
Er is een recht verschuldigd van : 
a. twee gulden voor e lk afschri ft eener akte 

van den burgerlijken stand, met uitzondering 
van het afschrift, bedoeld in arti ke l 56 van 
het Burgerlijk Wetboek, hetwelk kosteloos 
wordt verstrekt; 

b. een gulden voor e lk u ittrnkse l uit een 
akte van den burgerlijken stand, met uitzon
der ing van het uittreksel , bedoeld in artikel 
50 van het Burgerlijk Wetboek, hetwelk kos
teloos wordt verst rekt. 

Afschriften van of uittreksels uit huwelijks
akten worden ten behoeve van het kerkelijk 
huwelijk kosteloos uitgegeven, mits van de 
bestemming uit het stuk zelve bl ijke en zij 
a lzoo tot geen ander einde kunnen worden 
gebrui kt. 

Arti kei 5, tweede I id, wordt gelezen: 
Op zoodan ig recht is artikel 275 der ge

meentewet van toepassing. 
2. Deze wet treedt in werking met ingang 

van 1 J anuar i 1934. 
Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 29sten De

cember 1933. 
WILHELMINA. 

De J,finiste,· van Binnenlandsche Zaken, 
J . A. d e W i I cl e. 
(Uitgeg. 30 December 1933.) 

s. 782. 

29 Dccembu 1933. BESLUIT, houdende be
paling van den dag van inwerkingtreding 
van a rtikel 5 van de wet van 29 December 
1933 (Staatsblad n°. 769). (Verhooging 
van den accijns op tabak.) 

l nwerkingt,·eding 1 Januari 1934 . 

s. 783. 

30 Dere1nbe1· 1933. BESLUIT tot vaststel 
! ing van rngelen ten aanz ien van de be
zo ldi g ing van bu rger lijke Rijksambtena
ren. 

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

Staat, Minister van Koloniën , Voorzitter van 
den Raad van Ministers, van 13 D!)cember 
1933, n°. 599, Kabinet M.R.; 

Gelet op art ikel 63 van de Grondwet, op 
artikel 125, eerste I iel, van de Ambtenarenwet 
1929 en op artike l 30, ee r te, tweede en derde 
1 id , van de Lager-onderwijswet 1920 ; 

Den Raad van 'tate gehoord (advies va1: 
22 December 1933, n°. 22); 

Gezi en het nader rapport van Onzen Minis
ter voornoemd van 27 December 1933, n°. 
640, Kabinet M.R. ; 

Overwegende, dat het wenschelijk is ten 
aanzien van de bezoldi ging van burgerlijke 
Rijksambtenaren en van onderwijzers bij het 
lager onderwijs gewijzigde rege len vast te 
stel len; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Met ingang van 1 J anuar i 1934 te bepalen 

a ls volgt : 
Algemeene bepaling. 

Waar in di t besluit gesproken wordt van: 
"ongeh uwden", worden daaronder verstaan 

de gehuwde vrnuwelijke ambtenaar en de on
gehuwde ambtenaar, voor zooveel deze niet 
gehuwd is geweest; 

,,geh uwden", worden daaronder vers~"la.n de 
gehuwde en geh uwd geweest zij nde manne
lijke ambtenaar, al smede de gehuwd geweest 
zijnde vrnu welijke amhtenaar, voor zoover 
deze niet is hertrouwd; 

,.stanclplaatsaftrek" , wordt daarnnder ver
staan de aft1'8k, bedoeld in artikel 2; 

,.ongeh uwdenaftrek", wordt daaronder ver
staan de aftrek ingevolge arti kei 10; 

"ambtstoelage", wordt daaronder verstaan 
de toelage, bedoeld in artikel 19 ; 

.,h uwe! ij kstoel age", wordt daarnnder ver
staan de toelage, bedoeld in artikel 20; 

" ki ncle1-toel age" , wordt daaronder verstaan 
de toelage, bedoeld in a,·t ike l 21 ; 

,,garnntietoel age", wordt daaroncle1· ver-
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6taan de toelage, volgens de overgangsbepa-
1 i ngen toe te kennen; 

"toelagen" , worden daaronder verstaan a l Ie 
toelagen op grond van dit besluit toe te ken
nen. 

Art. 1. 1. De bezoldiging van de burger
lijke Rijksambtenaren in vasten dienst, be
halve van hen, wier bezoldiging bij of krach
tens wet of anderen a lgemeenen maatregel 
van bestuur word t geregeld, wordt, met in
achtnem ing van de in dit besluit en de in 
bijlage C gestelde regels, vastgesteld op de 
bedragen, als in de bijlagen A , B. en C van 
dit besluit voor ieder ambt aangegeven. 

2. Tenzij in dit besluit ten opzichte van 
bepaalde ambten anders is of wordt bepaald, 
worden voor elk jaar of gedeelt.e van een jaar, 
dat een ambtenaa r van 18 jaar, of ouder, be
neden den 21-jarigen leeftijd is, de aanvangs
wedden van de ambten, waarin periodieke 
verhoogingen worden genoten, verminderd met 
f 90. 

Deze vermindering blijft beperkt tot f 90 
voor hen, die naar het oordeel van Onzen 
Minist.er, Hoofd van het daarbij betrokken 
Departement van Algemeen Bestuur, of de 
doo ,· dezen aan te wijzen autor iteit, niet bij 
het gezin, waartoe zij behooren, kunnen in
wonen . 

3. Tenzij op grond van de ee rste alinea 
van het vorige lid geen vermindering van 
.aanvangsweelde heeft plaats gehad, treedt de 
ambtenaar met ingang van den eersten dag 
van de maand, waarin de 21-jarige leeftijd 
wordt bereikt, in het genot van de aan zijn 
,1 mbt verbonden aanvangswedde. 

4. Diensttijd, welke vóór het bereiken van 
den 18-jarigen leeftijd is vervuld, telt niet 
mede voor het toekennen van periodieke ver
hoogingen. 

Diensttijd , vervuld tusschen den 18- en 
21-jar igen leeftijd of den datum, waarop de 
.aanvangswedcle wordt bereikt, te lt - tenzij 
omtrent eenig ambt door Ons anders is of 
wordt bepaald - ·voor een vierde deel , naar 
boven tot eene voll e maand afgerond, mede 
voor het toekennen van periodieke verhoogin
gen. 

5. Ten aanz ien van daarvoor in dit besluit 
.aangewezen of nader door Ons aan te wijzen 
ambten zal Onze Minister, Hoofd van het 
daarbij betrokken Departement van Algemeen 
Be tuur, eene lagere bezoldiging kunnen vast
stellen wegens minderen omvang van het 
ambt, wegens waarneming daa,·van te zamen 
met een ander ambt, wegens toelaatbare bij
verdiensten uit het ambt voortvloeiende, of 
indien in verband met den arbeidstijd of an
dere door Ons aan te wijzen gewichtige om
stand igheden daartoe termen aanwezig zijn. 

6. Wij stell en voor zooveel noodig wedde
regelingen vast voor ambtenaren beneden den 
18-jarigen leeftijd. In afwachting daarvan 
blijven te dezer zake -bestaande bepalingen en 
regelingen van kracht, zoolang en voor zoo
ver zij niet ingetrokken, gewijzigd of door 
andere vervangen zijn . 

2. De bezold iging, voor zooveel noodig ver
minderd overeenkomstig het bepaalde bij ar
t ikel 1, tweede lid , wordt, behoudens de in 
dit besluit gemaakte beperkingen, met inbe
grip van de ambts-, huwelijks- en garantie-

toe lagen, bedoeld in de artike len 28 en 29, 
voor de gemeenten of onderdeelen van de ge
meenten, in de als bijlage E aan dit besluit 
gehechte l ijst gerangschikt in de tweede en 
derde klasse, onderscheidenlijk verminderd met 
4 en 8 ten honderd. De aftrek, in den vorigen 
volzin bedoeld, heeft niet plaats voor de in 
de bijlagen A II en B genoemde ambten, 
tenzij voor bepaalde ambten door Ons anders 
is of wordt bepaald. 

3. Wij behouden Ons voor, ten aanzien van 
bepaalde ambten, met afwijking van het bb
paalde in het vorige artike l, bijzondere rege
lingen te treffen. 

4. 1. Voor de toepassing van den stand
plaatsaftrek wordt a ls standplaats aangemerkt 
de gemeente of het onderdeel van eene ge
meente, waar de ambtenaar zijne werkzaam
heden moet verrich ten, of wel de gemeente of 
het onderdeel van eene gemeente van zijn 
dien tkring, hem a ls standplaats door het 
daartoe bevoegde Gezag aangewezen. 

2. Ingeval bijzondere omstandigheden af
wijking van het vorige lid wenschelijk maken, 
kau den ambtenaar eene andere gemeente of 
een onderdeel hiervan a ls standplaats worden 
aangewezen. 

5. 1. In geval van detacheering naar elders 
blijft voor de toepa s ing van den standplaats
a ftrek gelden de gemeente of het onderdeel 
van de gemeente, den ambtenaar a ls stand
plaats aangewezen. 

2. Het Gezag, dat den ambtenaar benoemt, 
kan bij verplaatsing van dezen voor korten 
tijd, tot het volvoeren van eene bijzondere op
dracht, bepalen, dat ten aanzien va n de be
zo ldiging en toelagen in den in het vorige lid 
aangegeven zin zal worden gehandeld. 

6. 1. Tenzij ten opzichte van bepaalde amb
te n bij dit besluit anders is of wordt bepaald 
en behoudens in het geval van toepassing van 
den slotzin van dit lid , wordt voor het genot 
van knst en inwoning op de bezoldiging, voor 
zooveel noodig verminderd met den stand
plaatsaftrek, eene korting toegepast: 

bij eene aanvangsweelde of vaste wedde: 
van minder dan f 1170, van f 402 per jaar; 
van f 1170 tot f 1440, van een door Onzen 

Minister Hoofd van het daarbij trokken 
Departe~ent van Algemeen Bestuur, vast te 
stell en bedrag, hetwelk ten minste f 402 en 
ten hoogste f 510 per jaar zal bedragen; 

van f 1440 tot f 1980, van een door Onzen 
Minister, Hoofd van het daarbij trokken 
Departement van Algemeen Bestuur, vast te 
stell en bedrag, hetwe.lk ten minste f 510 en 
ten hoogste f 624 per Jaar zal bedragen; 

van f 1980 tnt f 2520, van f 798 p r jaar ; 
van f 2520 tot f 3060, van f 996 p r jaar; 
van f 3060 of hooger, van f 1164 per jaar. 
De korting voor het genot van kost en in-

woning wordt, bij gelijk genot daa rvan, in 
dezelfde inrichting, door ambtenaren behoo
rende tot eenzel fcle personeelsgroep, voor wie 
de korting op verschillende bedragen znu 
moeten worden vastgesteld, voor a ll en gesteld 
op het laagste van deze bedragen. 

Ingeval alleen het genot van kost gelijk is, 
ka n het vorenstaande overeenkomstige toepas
sing vinden, met di en verstande, dat voor 
het genot van kost a ll een a lsdan een a ftrek 
aangenomen wordt, gelijk aan dien voor het 
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genot van kost en inwoning gezamenlijk vast
gesteld, verminderd met 10 ten honderd van 
de aanvangswedde van het ambt van de des
betreffende ambtenaren. 

Naar gelang van de klasse van de gemeente, 
worden deze kortingen verminderd met 4 of 8 
ten honderd. 

Over tijdvakken van geoorloofde afwezig
heid, waarin geen van Rijkswege vers trekte 
kost en inwoning of vergoeding daarvoor 
wordt genoten, wordt een evenredi g deel van 
die korting teruggegeven. Door Onzen Minis
ter, Hoofd van het betrokken Departement 
van Algemeen Bestuur, kan worden bepaald, 
dat deze vergoeding slechts wordt toegekend 
bij zoodanige afwezigheid van niet korter dan 
een week. In dat geval wordt het in dit be
sluit vermelde bedrag voor korting voor het 
genot van kost en inwoning met 10 ten hon
derd verlaagd. 

2. Voor het genot van woning wordt, be
halve in de gevallen, dat dit genot in het bij
zonder is of wordt toegekend als belooning 
voor het vervu ll en van eene nevenbetrekking 
of wel als belooning voor het gedur ig ver
richten van, door eene daartoe bevoegde auto
rite it, opgedragen werkzaamheden buiten den 
normalen diensttijd , op de bezoldi g ing, met 
inbegrip va n de toelagen, met uitzondering 
van de kindertoelage, voor zooveel noodig 
verminderd met den standplaatsaftrek, eene 
korting toegepa t van 15 ten honderd. Deze 
korting bedraagt 12 ten honderd, indien aan 
den ambtenaar de verplichting tot bewoning 
van eene hem door het daartoe bevoegde 
Gezag aangewezen woning is opgelegd. H eeft 
de bewoning ten doel de bewaring of bewa
king van Rijkseigendommen, van een ge
bouw of van hetgeen daarin voor 's Rijks 
dien t aanwezig is, of wel ingeval de desbe
treffende woning dienstbaar wordt gemaa kt 
aan de ui toefening van den dienst van den 
ambtenaar, dan bedraagt de korting 10 ten 
honderd . Indien de ambtenaar aantoont, dat 
de huurwaarde van de woning, bepaald naar 
artikel 10 van de wet op de personeele belas
t ing 1896, minder bedraagt dan de op grond 
van de vorige volzinnen van dit lid berekende 
kort ing·, wordt deze o p het bedrag van die 
huurwaarde gesteld, met dien verstande, dat, 
tenzij Wij in bijzondere gevallen anders bepa
len, de hiervoren genoemde percentages nim
mer dalen beneden onderscheidenlijk 7, 6 en 5. 

Voor het genot van woning, hetwelk in het 
bijzonder is of wordt toegekend a ls belooning 
voor het vervull en van eene nevenbetrekking 
of wel als belooning voor het gedurig ver
richten van, door een daartoe bevoegde auto
riteit opgedragen we rkz.aamheden buiten den 
norm~len diensttijd, stelt Onze Minister, Hoofd 
van het daarbij betrokken Departement van 
Al gemeen Bestuur, voor zooveel noodig, voor 
korting een bepaald bedrag of een percentage 
vast en zendt van zijne beschikking daarom
trent afschrift aan de Algemeene Rekenkamer. 

3. Voor het genot van vuur, licht en wa
ter wordt - behalve in de gevall en, dat te
vens kost en inwoning wordt genoten of dat 
dit genot in het bijzonder is of wordt toege
kend als belooning voor het vervullen van 
eene nevenbetrekking, of wel als belooning 
voor het gedurig verrichten van, door eene 
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daartoe bevoegde autorite it, opgedragen werk
zaamheden buiten den normal en diensttijd -
op de bezoldiging, met inbegrip van de toe
lagen, met uitzondering van de kindertoelage, 
voor zooveel noodig verminderd met den stand
plaatsaftrek, eene korting toegepast, voor het 
genot van vuur en licht van onder oheiden
lijk 2 en 1 ten honderd, tot een max imum 
van onderscheidenlijk f 100 en f 50 en voor 
het genot van over eene le iding geleverd water 
van 5 ten honderd van de ter za ke van h et 
genot van woning toegepaste korting tot een 
maximum van f 25. 

4. Voor dienstkleeding, van Rijkswege ver
strekt, wordt gekort overeenkomstig de be
palingen van het Rijkskleedingbeslui t. 

5. Voor zoover enkel het genot van kost, 
of enkel dat va n inwoning wordt verschaft, 
of andere dan de in de vorige leden van dit 
artikel genoemde voordeelen worden genoten, 
stelt Onze Minister, Hoofd van het daarbij 
betrokken Departement van Algemeen Be
stuur, voor zooveel noodig, voor korting een 
bepaald bedrag of een percentage vast en 
zendt van zijne beschikking daaromtrent a f
schrift aan de Algemeene Rekenkamer. 

6. Onverminderd den standplaatsaftrek wor-. 
den, bij toepassing van meer dan ééne kor
ting ingevolge dit artikel, eerst de vaste be
dragen en wordt daarna van het komende 
overschot het percentsgewijze te berekenen 
bedrag gekort, bij welke be rekening bedoeld 
overschot a ls g rondslag dient. Indien korting 
dient p laats te v inden met méér dan één per
centage, wordt het te korten bedrag berekend 
naar de som van de percenten. 

7. 1. H et genot van de bezoldiging vangt 
aan met den dag, waarop de benoeming in
gaat. Bij a ldien in het beslui t van benoeming 
geen datum van ingang is vermeld, vangt het 
genot van de bezoldiging aan met den dag, 
waarop het ambt wordt aanvaard. 

2. De bezoldiging wordt per maand of pe r 
week uitbetaald. 

3. Bij overgang in 's Rijks di enst naar eene 
andere betrekking wordt, indien d ie betrekking 
wordt aanvaard met ingang van een dag, 
waarop het ontslag ui t de oude betrekking nog 
niet is ingegaan, de bezoldig ing in de oude 
betrekking niet la nger uitbetaald dan tot den 
dag, waarop het genot van de bezold ig ing in 
de nieuwe betrekking aanvangt. 

8. 1. De wedden van de ambtenaren, die 
eene betrekking bekleeden, waaraan perio
dieke verhoogingen zijn verbonden, worden, 
behoudens bij toepass ing van het bepaalde bij 
het vijfde lid van artikel 1, bij voldoende be
kwaamheid, geschiktheid en voldoenden dienst
ijver, periodiek verhoogd op de wijze, a ls in 
de desbetreffende schal en van bezoldiging is 
aangegeven, naar gelang van den voor de be
rekening van de bezoldiging geldenden dienst
tijd in den rang of de klasse. 

2. Bij overgang in hetzelfde dienstvak naar 
eene betrekking, die gerangschikt is in de
zelfde schaal van bezoldiging, wordt, onver
minderd het bepaalde in artikel 17, ee rste lid, 
de in de verlaten betrekking voor de bereke
ning van de bezoldiging geldende diensttijd 
geacht ook te ge lden voor het toekennen van 
de bezold iging en de period ieke verhoogingen 
in de nieuwe betrekking. 

68 
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ue omstandigheden, welke bepalen of op de 
ambtenaren, va l lende onder artikel 1, tweede 
1 id , de eerste clan wel de tweede a linea daar
van van toepassing zal zijn, gaat in op den 
eersten dag van de maand, waarin die wijzi
ging pi aats heeft. 

15 . De clagteekening van ingang van eene 
benoem ing tot eenig ambt of van eene bevor
cleri ng tot hoogeren rang of hoogel"e ki asse in 
hetze] fde dienstvak kan wo rden gesteld op een 
t ijdst ip, voora fgaande aan de dagteekening 
va n het bes luit van die benoeming of bevor
der ing, indien de daarvoor benoodigde ge lden 
bij eene begrooti ngswet voor dat doel zijn 
beschikbaar gesteld en deze wet wo,-dt afge
kondigd in den loop van het jaa r, waarvoor 
de begrooting moet dienen. 

16. 1. H et Gezag, dat bevoegd is tot het 
toe kennen van periodieke verhoogingen, kan 
den ambtenaar, behoudens de grens van de 
voor den rang of de kl asse vastgeste lde 
maxim um-wedde, wegens buitengewone be
kwaamheid. geschikthe id en bu itengewonen 
dienstij ver, eene pe riodieke verhooging met 
ingang van een vroegeren datum toe kennen, 
dan waarop deze op de in a rt ikel 8 omschre
ven wij ze zou worden verkregen, dan we l ééne 
of meer periodieke verhoogingen buitenge
woon toekennen, a lsmede hem in be ide geval
) en bovendien nog een extra di ensttijd toe ken
nen voor de toekenning van verdere period ieke 
verhoogingen . 

Om dezelfde redenen kan voo1· den am bte
naar afgeweken worden van het bepaalde bij 
artike l 1 , tweede en derde lid, en van a rtikel 
24. tweede en derde I id, alsmede van de op 
grond van het zesde lid van artikel 1 vast te 
ste ll en ,-egel ingen . 

2. De a ldus toegekende verhoogingen wor• 
den voor het toekennen van de verdere perio
dieke verhoogingen beschouwd a ls te zijn ver
kregen door regelm atige periodieke verhoo
g ing na den daarvoor gevorderden diensttijd . 
Arti kel 14 vindt daa rmede overeenkomstige 
toepass ing. 

3. Als gewone periodieke verhoogingen zij n 
ook te beschouwen de verhoogingen. di e de 
wedde ondergaat ingevolge de artikelen 1, 
tweede lid , eerste alinea, en 24, de rde lid. 

4. I ndien tengevolge van de toepassi ng van 
het eerste I id van di t a rtikel de aanvangs
weelde wordt bereikt vóór den ee rsten dag 
van de maand , waarin de 21-jarige leeftijd . 
o[. voo r zooveel het ambtenaren betreft, be
doeld in a rt ikel 24. eerste lid , de 23-jar igP 
leeft ijd wordt bere ikt, telt de diensttijd , ver
vu ld na het be re iken van die aanvangsweelde, 
verhoogi ngen. De diensttijd , vervuld vóór het. 
bereiken van de aanvangsweelde, komt voor 
period ieke verhoog ingen daarboven slechts in 
aanmerking met inachtneming van het be
paalde bij a rt ike l 1, vierde lid. Artikel 14 
vindt bij een en ander daarmede overeen
komst ige toepassing. 

17. 1. Bij benoem ing tot eenig ambt kan de 
wedde, met inachtneming van de bedragen, in 
de desbetreffende schaal van bezoldi g ing ve r
meld , worden bepaald op een bedrag, hooger 
dan de aanvangswedde van den rang of de 
klasse, waarin de benoeming geschiedt, en 
kan mede, geheel of ten deele. buiten toepa -

sing worden gelaten de bepaling van artikel 
1, tweede lid , en van a rtike l 24 derde lid 
met inach tnem ing echter ook in' d it geval ' 
van de bedragen daar vermeld . Ook kan, te~ 
behoeve van het toekennen der verdere perio
dieke verhoog ingen, een el;(tra di ensttijd wor
den toegekend, hetzij bij benoeming op, hetzij 
boven de aanvangsweelde. De bij benoeming 
toegekende wedde word t voor het ver leenen 
van ver?_ere periodieke verhoogi ng beschouwd 
a ls te z1Jn verkregen door regel matige perio
dieke verhoog ing na den daarvoor gevorder
den di ensttijd ; het vierde li d van arti kel 16 
vindt daarbij overeenkomstige toepassing. Zoo
wel in dit geval als bij het toekennen van een 
bepaa lden diensttijd vind t artike l 14 overeen
komstige toepass ing. 

2. Indien de benoeming tevens eene bernr
dering bij hetzelfde dienstvak is wordt ten 
minste de wedde toegekend, die ~nmiddellijk 
ge legen is boven het bedrag - gerekend naar 
deze lfde kl asse van gemeente - dat den des
betreffenden ambtenaar op den datum van 
de bevordering in den !ageren rang of de 
1 age re ki asse volgens de desbetreffende schaal 
van bezoldi ging aan wedde zou zijn toegeko
men, indien het bepaalde bij de artikelen 10, 
28 en 29 buiten toepassing zou zijn gebleven. 

3. Onverminderd het bepaalde in de a r
tikelen 2 en 10, blijft de ambtstoelage, even
tueel berekend met inachtneming van de 
klasse van de gemeente van de nieuwe stand
plaats, voor zoover deze de aan de bevorde
ring verbonden verhooging van wedde en de 
in den nieuwen rang of de nieuwe klasse ge
noten ambtstoe lage te boven gaat, toegekend 
a ls pe rsoonlijke toel age. Latere verhoogingen 
van wedde, toekenni ng of yerhooging van 
ambts- en huwelijkstoe lagen komen in minde
ring van het bedrag van deze persoonl ijke toe
lage, met uitzondering van de verhoogingen 
van wedde, welke ui ts lui tend het gevolg zijn, 
hetzij van de rangschikking van eene gemeente 
of een onderdeel van de gemeente, waar de 
ambtenaar werkzaam is, in eene hoogere klas
se, hetzij van overpl aats ing van den ambte
naar naar eene gemeente of een onderdeel 
van eene gemeente van eene hoogere kl asse. 

4. Wij behouden Ons voor te bepalen, da t 
in een dienstvak de overgang tot een anderen 
rang of eene andere ki asse a l dan n iet als 
eene bevorder ing behoort te worden aange
merkt. 

18. 1. Wij behouden Ons voor aan bepaal
de ambtena ren, hetzij bij ee rste aanstelling, 
hetzij door latere buitengewone persoonlijke 
verhoogingen, voor zoovee! noodig met afwij
king van de desbetreffende schaal van bezol
diging, eene hoogere wedde toe te kennen dan 
het max imum van de schaal, waarin het ambt 
i gerangschikt. 

2. H et bepaalde in het eer te lid geldt 
uitslui tend voor am btenaren, die eene be
trekking bekleeden, waarvoor bijzondere per
soonlijke eigenschappen worden vere ischt. 

19 . 1. Wij behouden Ons voor te regelen 
de toekenning van toelagen aan ambtenaren , 
aan wie zoodanige e ischen ge te ld worden, 
dat hunne positie en taak een bijzonder ka
ra kter dragen, hetwelk hen onder cheidt van 
de overige in denzelfden rang of dezelfde 
klasse werkzame personen in hun dienstvak. 
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2. De toelage wordt bepaald op ten hoog
ste 20 ten honderd van de genoten wedde. 

3. Wij behouden Ons voor te regelen de 
toekenni ng van toelagen aan ambtenaren bij 
de Tweede Kamer der Staten-Generaal wegens 
de bijzondere omstandigheden, waaronder zij 
hunne werkzaamhetlen verrichten. 

20. 1. De mannelij ke ambtenaren, di e ge
huwd of gehuwd geweest zijn en den 23-j a ri
gen leeftijd hebben bere ikt, genieten eene toe
lage van f 180, voor zoover niet aldus het ge
zamenlijke bedrag aan wedde en toelagen, 
met u itzonder ing van de kindertoelage, zou 
stijgen boven f 1800, of het gezamenlijke be
drag aan wedde en toelage volgens dit ar
t ikel zou stijgen boven het maximum van de 
desbetreffende schaal van bezoldiging, indien 
dat maximum minder dan f 1800 bedraagt, 
een en ander gerekend naar eene gemeente 
van de eerste klasse. H et bepaarde in den 
vor igen volzin is mede van toepassing op de 
den 23-jarigen leeftijd bereikt hebbende vrou
welij ke ambtenaren, die gehuwd zijn geweest, 
zoolang zij niet zijn hertrouwd, zulks met dien 
verstande, dat bij eventueelen hertrouw de 
volgens dit artikel reeds verkregen toelag~ 
blij ft toegekend, met inachtnem ing van het 
bepaalde in dien volzin. 

2. Voor de ambtenaren, die na het in wer
king treden van dit besluit in de termen val
len om de huwelijkstoelage te genieten, gaat 
deze in op den eersten dag van de maand , 
waarin de 23-jarige leeftijd wordt bereikt, en 
overigens op den eersten dag van de maand, 
waarin het huwelijk wordt gesloten en voor 
zooveel de vrouwelijke ambtenaren betreft, op 
den ee rsten dag van de maand, waarin het 
huwelijk is ontbonden. 

3. Voor de betrekkingen, die bezoldigd 
worden met een evenredig gedeelte van de 
wedde van eene andere betrekking, wordt de 
in het eerste lid bedoelde toelage tot een in 
dezel fde evenredigheid bepaald gedeelte toe
gekend . 

4. Onverminderd het bepaalde in het vo
rige lid , komen voor de toepassing van dit 
artikel niet in aanmerking de door Ons be
paaldelijk daarvoor aangewezen betrekkingen, 
alsmede de betrekkingen, welke a ls neven
betrekkingen zijn te beschouwen, tenzij de 
ambtenaar meer dan ééne van dergelijke be
trekkingen bekleedt en hij daarin voortdurend 
eene volledige dagtaak vindt, in welk geval, 
zoolang de daaraan verbonden gezamenlijke 
wedden en toelagen, met uitzondering van de 
kindertoelage , minder bedragen dan f 1800, 
op de in het eerste Jid bedoelde toelage, met 
inachtneming overigens van het bepaalde bij 
dat lid, aanspraak bestaat. 

21. 1. Boven en behalve de wedden, toe
lagen en verdere belooningen, naar de rege
len van dit besluit toe te kennen, genieten de 
ambtenaren, bij wijze van tijdelijke toelage, 
voor hunne wettige of gewettigde, zoomede 
voor de uit een vroeger huwelijk van hun 
echtgenoot gesproten, kinderen beneden den 
leeftijd van 18 jaar, die zij op den lsten 
J anuari van het jaar bezitten, eene kinder
toelage. Deze toelage bedraagt per kind 3 ten 
honderd van de wedden en toelagen, met 
uitzonder ing van die, bedoeld in dit artikel, 
voor zooveel noodiir verminderd met den 

standplaatsaftrek, benevens 3 ten honderd van 
de geldswaarde voor het geheel of gedeeltelij k 
genot van vrije woning en/of vrij vuur, licht 
en/of water, voor zoover deze inkomsten wor
den genoten op den l sten Januari van het 
jaar, of, _ bij latere indiensttred ing, op den 
datum van de indiensttreding. Een en ander 
met dien verstande: 

a. dat deze toelage, behoudens het bepaal
de in het tweede en dtirde lid, ten minste f 60 
en ten hoogste f 216 per kind per jaar be
draagt; 

b. dat, ingeval beide ouders eene burger-
1 ijke Rijksbetrekking bekleeden, uitsluitend 
rekening wordt gehouden met de wedde of het 
totaal aan wedden en toel agen, met uitzonde
ring van die, bedoeld in dit artikel, van den 
hoogstbezoldigden ouder; 

c. dat, indien de andere ouder anders dan 
op grond van dit artikel ten laste van 's Rijks 
schatkist eene kindertoelage geniet, de in dit 
artikel bedoelde toelage slechts wordt uitge
keerd, indien en voor zoover deze toelage 
hooger is dan hetgeen door den anderen ouder 
uit evengenoemden hoofde wordt genoten. 

2. Voor de betrekkingen, die bezoldigd 
worden met een evenredig gedeelte van de 
wedde van eene andere betrekking, geldt als 
minimum een in dezelfde evenredigheid be
paald gedeelte van het in het eerste lid, 
onder a, gestelde minimum . 

3. Onverm inderd het bepaalde in het vorige 
lid , geldt het in het eerste lid, onder a, ge
stelde minimum niet voor de betrekkingen, 
welke als nevenbetrekkingen zijn te beschou
wen, tenzij de ambtenaar meer dan ééne van 
dergelijke betrekkingen bekleedt en hij daarin 
voortdurend eene volledige dagtaak vindt, in 
welk geval, indien de toelage over de geza
menlijke bezoldiging minder bedraagt dan 
het evengenoemde minimum, die toelage met 
het verschil wordt verhoogd. 

4. Ten aanzien van pleegkinderen, die deel 
uitmaken van het gezin van den ambtenaar 
en geheel a ls eigen kinderen door hem wor
den onderhouden en opgevoed en voor wie de 
aftrek van het belastbaar inkomen voor de 
Rijksinkomstenbelasting is toegestaan, zij n 
de vorige leden van dit artikel van daarmede 
overeenkom tige toepassing. 

22. 1. Tenzij het tot de aanstelling bevoeg
de Gezag anders bepaalt of heeft bepaald, 
gelden de bepalingen van di t besluit en van 
de bijlage C, a lsmede de in de bijlagen A, B 
en C vermelde bedragen , mede voor ambte
naren in t ijdelijken dienst aangesteld, met 
een onafgebroken diensttijd van 2 of meer 
jaren boven den leeftijd van 21 jaar, of, voor 
zooveel het betreft ambtenaren, bedoeld in 
artikel 24, boven den leeftijd van 23 jaar, 
doorgebracht in een rang of eene klasse, waar
voor in die bijlagen salarisregelingen zijn aan
gegeven. 

2. Wij stellen wedderegel ingen vast voor 
leer! ing-verplegenden, klerken bij den belas
tingdienst en, voor zooveel noodig, voor a~
dere groote groepen van ambtenaren in t1J
delijken en zijdelingschen dienst van het Rijk , 
voor zooveel op hen niet reeds, ingevolge het 
bepaalde in het eerste I id, de wedderegel ingen 
van dit beslui t van toepassing zijn . 

3. In afwachting daarvan blijven te dezer 
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zake bestaande bepalingen en regelingen van 
kracht, zoolang en voor zoover zij niet inge
trokken, gewijzigd of door andere vervangen 
zijn. 

23. 1. Indien dat naar het oordeel van 
Onzen Minister, Hoofd van het betrokken De
partement van Algemeen Bestuur, wensche
lijk wordt geacht, kan afrond ing tot een vol
len gulden pl aats vinden zoowel van het op 
grond van dit besluit berekende totaal bedrag 
aan wedde, toelagen en toe te passen aftrek 
daarop, als van welk afzonderlijk of gezamen
lijk bedrag van deze factoren ook. 

2. Indien afrond ing plaats heeft, gesch iedt 
deze naar boven van het in het eerste I id be
doelde totaal of gezamenlijk bedrag, van het 
bedrag der wedde of toelage en naar beneden 
Yan het bedrag van een aftrek. 

24. 1. Op ambtenaren, wier bezoldiging in 
maand- of weekloon is uitgedrukt, zijn de ar
tikelen 1, tweede, derde , vierde en zesde lid, 
2, 3, 10, 14, derde en vierde lid , 20 en 23 
niet van toepassing. 

2. De ambtenaren, bedoeld in het eerste 
1 id, treden met ingang van den eersten dag 
van de maand, waarin de 23-jarige leeftijd 
wordt bereikt, in het genot van de aanvangs
wedde, welke geldt voor de loongroepen, ver
meld in bijlage B, onder I, III en IV, waarin 
hun ambt is gerangschikt. Diensttijd, welke 
vóór dien dag is vervuld, telt niet mede voor 
het toekennen van pe riodi eke verhoogingen. 

3. Voor ambtenaren, bedoeld in het eerste 
lid, met uitzondering van die in de bijlage B , 
onder IV, opgenomen, beneden den leeftijd 
van 23 jaar, geldt de loonregeling, in bijlage 
B , onder II, vermeld, met dien verstande, dat, 
wanneer zij bij het bereiken van den 23.jarigen 
leeftijd in hunne betrekking uitzicht hebben: 

a. op eene maximum-wedde van m inder 
dan f 125.18 per maand of f 28.80 per week, 
zij vallen onder groep A van die loonrege
ling; 

b. op eene maximum-wedde van f 125.18 
per maand of f 28.80 per week of meer, doch 
minder dan f 137.70 per maand of f 31.68 per 
week, zij vallen onder groep B van die loon
regeling; 

c. op eene maximum-wedde van f 137.70 
pe r maand of f 31.68 per week of meer, zij 
vallen onder groep C van die loonregeling. 

4. Voor de in de bijl age B , onder IV, op
genomen ambtenaren, beneden den leeftijd 
van 23 jaar, geldt de loonregeling in bijlage 
B, onder V, vermeld, met dien verstande, dat 
zij onder de gelijknamige groep A, B of C van 
die loonregeling vall en, als waarin hunne be
trekking in de bijlage B , onder IV, is ge
rangschikt. 

5. De bezoldig ing van de in het eerste lid 
bedoelde ambtenaren wo1·dt, naar gelang van 
de klasse, waarin de gemeenten of onderdee
len van gemeenten, in welke zij werkzaam 
zijn, zijn gerangschikt in de a ls bijlage E 
aan dit besluit gehechte lijst, gesteld op het 
bedrag, dat voor elke klasse afzonderlijk in 
bijlage B is vastgesteld. 

6. In zooverre met afwijking van het be
paalde in artikel 6, eerste I id, wordt voor het 
genot van kost en inwoning voor de ambte
naren, bedoeld in het eerste lid , een aftrek 

toegepast onderscheidenlijk van f 8 per week 
of f 36 per maand. 

7. Het bepaalde in artikel 21 vindt daar
mede overeenkomstige toepassing voor de amb
tenaren, bedoeld in het eerste lid, echter met 
dien verstande, dat de minimum-kindertoelage 
voor •hen wordt bepaal cl op, hetzij f 1.15 per 
week, hetzij f 5 per maand en per kind. 

8. Voor de in de bijlage B, onder III en 
JV, opgenomen ambtenaren kunnen door Ons. 
al dan niet in afwijking van de bepalingen 
van dit bes! uit, ten aanzien van hunne be
looning nadere regelen worden gesteld. 

25. 1. De Centrnle Commiss ie voor Geor
gani eerd Overleg in Ambtenarenzaken wordt 
gehoord over het brengen van wijziging in en 
aanvulling van dit be luit, a lsmede over de 
op grond van di t besluit te treffen a lgemeene 
regelen. 

2. Adviezen over wijzigingen van bepalin
gen of regelingen van dit besluit, welke meer 
in het bijzonder van belang zijn voor het on
derwijzend of doceerend personeel bij het 
lager., het middelbaar- of het hooger onder
wijs, worden niet ui tgebracht dan nadat de 
Commiss ie voor Georganiseerd Overleg, inge
steld voor het betrokken personeel, in de 
gelegenheid is geweest ter zake aan de Cen
trale Commissie voor Georganiseerd Overleg 
in Ambtenarenzaken van haar gevoelen te 
doen blijken. 

3. Wij behouden ons voor de salarisrege
ling voor bepaalde hoogere ambtenaren of 
bepaalde groepen van hoogere ambtenaren 
van de bepaling van het eerste lid uit te 
sluiten. 

4. De Comm iss ie is voorts bevoegd ter zake 
van de in dit bes lui t geregelde onderwerpen 
voorstellen te doen met inachtneming van de 
haar voorgeschreven werkwijze. 

Overgangsbe'f){l,lingen. 

26 . 1. Voor de op 1 J anuari 1934 in dienst 
zijnde ambtenaren, benoemd met ingang van 
een vroegeren datum, wordt de bezoldiging 
naar dit besluit op eerstgenoemden datum 
vastgesteld naar denze l fden diensttijd, waar
naar op genoemden datum hunne bezoldiging 
naar het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijks
ambtenaren 1928 zou zijn vastgesteld. 

2. Voor den ambt,maar, die op 1 Januari 
1934 recht heeft op eene kindertoelage voor 
4 of meer kinde ren , daalt, ten gevolge van 
de op 1 Januari 1934 ingaande verlaging vari 
de bezoldi g ing, het bedrag aan kindertoelage 
niet beneden het bedrag, hetwelk den ambte
naar onder de we rking van het Bezoldigings
besluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1928 op 
genoemden datum zou zijn toegekend, behou
dens dat: 

a. wanneer in de richting van verlaging 
der bezoldi ging na 1 J anuari 1934 verande
ring intreedt in den aard of den omvang van 
zijne betrekking rakende factoren, die het 
bedrag van de bezoldiging beïnvloeden, voor 
hem het gegarandeerde bedrag met ingang 
van het volgend jaar opnieuw bepaald wordt 
naar de bezoldiging, welke hij op 1 J anuari 
van dat jaar met inachtneming van de in
getreden verandering en onder overigens niet 
gewijzigde omstand igheden volgens het Bezol-
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d igingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 
1928 zou hebben genoten; 

b. bij vermindering van het getal der kin
deren, voo1· welke de kindertoelage wordt toe
gekend, het gegarandeerde bedrag dier toe
lage evenredig verlaagd wordt, on, wanneer 
dit aantal beneden 4 daalt, de garantie ver
valt. 

27. 1. Indien, hetzij op 1 J anuari 1934, 
hetzij op eenig la ter tijdstip, voor een op 1 
Novem ber 1928 in d ienst zijnden ambtenaa r , 
benoem d vóór 1 November 1928, de toepas
s ing van het Bezoldigingsbeslui t Burgerl ijke 
R ijksambtenaren 1925 en van de op grond 
van dat besluit getroffen regelingen, zooals 
dat beslu it en die regelingen op 31 Octobe,· 
1928 1 ui delen . verminderd met een aftrek van 
10 ten honderd en een ongehuwdenaftrek, 
overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 van 
d it besluit, voordeeliger is dan de toepassing 
van dit besluit , worden voor den duur, dat 
zulks het geval is, op den ambtenaar eerstge
noemd besluit en regelingen, verm inderd met 
een aftrek van 10 ten honderd en een onge
huwdenaftrek, overeenkomstig het bepaalde 
in a rtikel 10 van dit besluit, toegepast. 

2. Het bepaalde in het vorige l id vindt 
slechts toepas,;ng, indien en zoolang de amb
tenaa r niet met ingang van 1 ovember 1928 
of daarna is benoemd tot een ander ambt of 
bevorderd tot hoogeren rang of hoogere klasse. 

3. In zooverre met a fwijking van het be
paalde in het vorige lid, vindt het bepaalde 
in het eerste l id mede toepassing, ingeval de 
benoeming tot een ander ambt het gevolg is 
van titelwijzig ing van het op 31 October 1928 
bekleede ambt, zonder ve randering van werk
kring. 

28. 1. Indien een ambtenaar, op wien a r
t ike l 27 toe pass ing vindt of op 1 Janua ri 1934 
toepas ing zou gaan vinden, op of na 1 J a
nuari 1934 benoemd wordt tot een ande,' ambt 
bij hetzelfde dienstva k, zonder dat deze benoe
ming als eene bevordering i te beschouwen, 
wordt hem in dat andere am bt, zoo de daar
aan verbonden wedderegel ing volgens dit be
s] uit zulks toelaat, ten minste dezelfde wedde 
toegekend, a ls hij in het vorige ambt op 
g rond van arti kei 27 overeenkomstig de re
geling van het Bezoldig ingsbeslui t Burger
lijke R ijksambtenaren 1925. verminderd met 
een aftrek van 10 ten honderd en een onge
huwclenaftrek, overeenkomstig het bepaalde 
in a rtikel 10 van dit besluit, genoot, of op 1 
J anuar i 1934 zou gaan genieten. 

2 Indi en laatstgenoemde wedde hooger is 
clan de voor den ambtenaar bereikbare maxi
m um-wedde in d it besluit aan het nieuwe 
ambt yerbonden, wordt den ambtenaar boven 
deze maximum-wedde nog eene persoonlij ke 
toelage toegekend ten bedrage va n het ve r
schil, tenzij hem op grond van het volgende 
lid eveneens eene persoonlijke toelage zou 
worden toegekend. 

3. Was de ambtenaar tevens in het genot 
van eene persoonlijke toe lage, bedoeld in ar
tike l 27 van het Bezold igingsbeslui t Burger
lij ke R ij ksambtenaren 1925, clan word t hem 
in dit nieuwe ambt eveneens eene persoonlijke 
toelage toegekend, waarvan het bedrag zoovee l 
hooge 1· of zooveel lager zal zijn dan 90 ten 
honderd van eerstgenoemde persoonlij ke toe-

lage a ls de wedde, in dit nieuwe ambt toege
kend , minder of meer bedraagt dan de wedde , 
welke de ambtenaar in het vorige ambt laat
stelijk genoot of op 1 J a nuari 1934 zou zijn 
gaan genieten. 

4. Op de toelagen, becloelcl in het tweede en 
derde I iel, is het bepaalde in den slotzin van 
artikel 17, derde l id, van toepassing. 

5. I ndien een in het eerste l id bedoelde 
benoem ing tot een ander ambt op verzoek van 
den ambtenaar zelf geschiedt, of a ls eene straf 
is bedoeld, kan van het bepaal de in het tweede 
en derde I iel van dit a r t ike l ten nacleele va n 
den ambtenaar worden a fgeweken, in het 
ee1·stbedoelcle geva l slechts, indien den amb
tenaa r tevoren is medegedeeld, in hoeve rl'e 
van deze bepalingen zal worden afgeweken en 
hem daarna nog gelegenheid is gegeven op 
zijn verzoek terug te komen. 

29. 1. Indien een ambtenaar, op wien a r
t ikel 27 toepass ing vindt of op 1 J anuari 1934 
toepassing zou gaan vinden, op of na 1 J a
nuari 1934 tot hoogeren rang of hoogere kJ as
se wordt benoemd of bevorderd, wordt zijne 
weelde in dezen hoogeren rang of deze hoo
gere klasse, overeenkom tig de bepalingen en 
regelingen van di t bes luit, vastgesteld naar 
den diensttijd en de bezoldiging, waarop hij 
vo lgens dit beslu it, met inachtneming van h et 
bepaalde bij artikel 26, eer te lid , in den 
!ageren rnng of de lagere kl asse op den da
tum van benoeming of bevordering aansprnak 
heeft . 

2. Indien de overeenkomstig het vorige lid 
vastgestelde wedde in den hoogeren rang of 
de hoogere klasse, vermeerderd met daa rin 
genoten toe lagen, ingevolge de artikelen 17, 
19 en 20 van dit besluit, minder bedraagt dan 
de ambtenaar, gerekend naar eene gemeente 
van dezelfde klasse, op het tijdstip van de 
bevordering, op grond van artikel 27, over
een komstig de regeling van het Bezoldigings
besluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1925 aan 
wedde en toelagen, ingevolge de artikelen 16, 
19, 20 en 27 van dat besluit, verminderd met 
een aftrek van 10 ten honderd en een onge
huwclenaftrek, overeenkomstig het bepaalde in 
artike l 10 van dit besluit, genoot of op 1 
J anuari 1934 zou gaan gen ieten, wordt hem 
eene persoonlijke toelage toegekend ten be
drage van het verschil. 

3. Op deze persoonlijke toe lage is van toe
pass ing het bepaalde in den slotzin van a rti 
kel 17, derde lid. 

30. De herziening van de bezoldiging, 
welke op grond van deze overgangsbepalingen 
behoo rt plaats te vinden, geschiedt door het 
Gezag, bevoegd tot het toekennen van perio
dieke verhoogingen. 

Slotbepalingen. 

31. 1. Ons besluit van den 8sten Maa rt 
1929 (Staatsblad n°. 72) , zooals dat later is 
gewijzi gd en aangevuld , is vervall en. 

2. Alle in andere beslui ten voo rkomende 
bepalingen, welke: 

a. onderwerpen betreffen, die in dit bes lui t 
zij n geregeld, 

b. regelen vaststellen omtrent periodieke 
verhoog ingen tot hoogeren rang of hooge1·e 
klasse, 

zijn afgeschaft, behoudens het bepaalde bij 
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de artikelen 1, zesde I id, tweeden volzin, 22, 
derde li d, en voor de toepass ing van de over
gangsbepalingen van d it beslu it. 

3. De regeli ngen, welke zijn voortgevloe id 
ui t de bepal ingen van het Bezold ig ingsbeslui t 
Burgerl ijke R ijksambtenaren 1918 (S taatsblad 
n°. 541 ). van het Bezold ig ingsbeslui t B urger
lijke Rijksambtenaren 1920 (Staatsb lad n°. 
37). van het Bezoldi g ingsbeslui t Burge rlijke 
Rijksambtena ren 1925 (Staatsblad 1924, n°. 
476) en van het Bezold ig ingsbeslu it Bu r<\'er
lij ke R ij ksambtenaren 1928 (Staatsblad 1929, 
n°. 72), zooals d ie besluiten later zij n gewij 
zigd en aangevuld , bl ij ven van krach t. zoo
lang deze n iet ingetrokken. gewijzigd of door 
andere vervangen zij n. 

32 . 1. Op de onderwijzers, bedoeld in de 
arti ke len 30 . 89, vijfde 1 id, en 196, tweede 
l id, van de L ager-onderwijswet 1920, zij n, on
,·erminderd de voorschri ften van d ie wet be
treffende de regel ing van de bezold ig ing van 
d ie onderwij ze rs, de na volgende bepal ingen 
van d it beslui t _van toe passing, ten aanzien 
van welke bepal ingen derhalve onder de bur
gerlij ke Rij ksambtenaren de evenbedoelde on
derwijze ,·s zij n begrepen : 

Al gemeene bepaling; a rt ike l 1, eers te, twee
de, derde en vierde 1 id ; arti ke l 2 ; artike l 4, 
eerste I id tot en met "verrichten"; artikel 6, 
tweede I id, eerste, tweede en vierde volzin 
v_ijfde en zesde li d; artikel 7, eerste lid; a r'. 
tikel 8, eerste I id ; art ikel 10 ; artikel 12, 
ee rste , tweede en vierde 1 id; artikel 14 : ar
tikel 20 , ee rste en tweede l id; artikel 21, 
eerste en vierde I id ; artikel 23 ; artikel 25; 
artikel 26 ; a rti kel 27 ; artikel 28; artike l 30 ; 
a rt ikel 31 ; artikel 33; artikel 34 ; artike l 35 ; 
artike l 36 en di t arti ke l , zu lks met di en ve r
stande, dat ten aanzien va n de bovenbedoelde 
onderwijzers: 

de verwijzing in deze a r t ike len r{aa r de toe
lagen vo lgens de arti kelen 17 en 19 verva lt; 

artikel 6, tweede lid , v ierde volzin wordt 
ge lezen : I nd ien de am btenaar aantoont, dat 
de h uurwaarde van de won ing, bepaald naar 
a r t ike l 10 de r wet op de personeele belasting 
1896 , minder bedraagt dan de kort ing, da n 
wordt deze op het bedrag van d ie huurwaarde 
geste ld , met dien verstande, dat de korting 
ni mmer daal t beneden een bed rag overeen
komende met ondersche idenlij k 7 en 6 ten 
honderd van de bezold ig ing met inbegrip vau 
de in de a rt ikelen 20 en 28 bedoel de toelagen. 

2. Op de di recte uren en de leeraren van 
de in de bijlage C genoemde inrich t ingen va n 
onderwijs zijn de volgende bepalingen van 
di t beslui t niet van toepassing: artikel 1. 
tweede, derde, vier de en zesde lid, en arti kel 
20. 

33. 1. Voor gevall en , waarin dit bes lui t of 
vori ge Bezoldigingsbeslu iten B urge rlijke R ijks
ambtenaren niet o f niet naa r b illij khe id voor
ziet of voorzagen, wordt door Ons eene bij 
zondere rege ling getroffen op voord rach t va n 
Onzen Minister, Voorzitter van den R a ad van 
Ministe rs en van Onzen M iniste r Hoofd van 
het daa rbij betrokken Departem ~nt van A l
gemeen Bestuur, met medewerking van Onzen 
Ministe r van Bi nnenl andsche Zaken. 

2. Beslu iten en regeli ngen, a ls bedoeld in 
de a rtikelen 1, zesde l id, 2. 3, 6, tweede li d, 
12, de rde lid , 13, derde lid , 17, v ierde lid , 

18, 19 en 22, tweede l id , worden genomen op 
gemeenschappelij ke voordrach t van Onzen M i
niste r, H oofd van het daarbij betrokken De
partement van A lgemeen Bestuur, en Onzen 
M iniste r van B innenland che Zaken, en be
schikkingen, a ls bedoeld in de arti kelen 4, 
tweede l id . 6, vij fde l id, en 16, door Onzen 
M in ister, H oo fd van het daarb ij betrokken 
Depa rtement van Al gemeen Bestuu r. met 
medewerki ng van Onzen M iniste r van B innen
landsche Zaken. 

34 . Indien op den ambtenaar gelijkt ijdig 
mee,· dan een van de hierna genoem de artike
len van d it beslui t moeten worden toegepast, 
welke bepal ingen inhouden betreffende: 

a. den a ftrek o p of de ve rminder ing van 
wedde o f van wedde en eene o f meer toe
l agen; 

b. verhooging van weelde of toe kenning van 
toelage, dan wel verhooging daarvan, dan 
wel ve rl aging van het bedrag van den a f
trek o f vermindering, a ls onder a bedoeld ; 
terwij l uit de bewoordingen van de desbetref
fende bepal ingen niet voortv loe it in welke 
volgorde d ie artikelen behooren te worden 
toegepast, geschiedt zulks, bij toepass ing van 
de a rt ikelen 17, 19, 2, 10, 20, 6, 28, 29 en 
21 . in de h ie ,· vermei de vol go rde. 

35 . Dit besluit kan worden aangehaald als : 
B ezoldigingsbesluit B urgerlijke Rijksam btena
ren 1934. 

36 . Dit bes lui t treedt in werking met in
gang van den tweeden dag na dien va n de 
dagteekening van het Staat.~blad waar in het 
is geplaatst. 

Onze Min iste rs, H oofden van Departeménten 
van A lgemeen Bestuur, zijn, iede r voor zoo
veel hem betre ft, belast met de ui tvoering 
va n di t besluit, he twelk in he t Staatsblad 
geplaatst zal worden en waarvan a fschrift za l 
worden gezonden aan den Raa d van S tate. 

's-Gmvenhage, den 30sten December 1933. 
VrILHELMINA. 

De Minister VGtn S taat , 
Minister van K oloniën, 

Voorzitter van den R aad van Ministen, 
H . Co lijn. 

(Uitgeg. 30 Dece1nb,e1· 1933. ) 

BIJLAGE A . 

Bevattende de salarisbedrag-en voor amb• 
tenaren, wier bezoldiging niet In maand

of weekloon Is uitgedrukt. 

I. SALARISSCHALEN 
voor zooveel daarbij periodieke ver

hoogingen zijn voorzien. 

SCHAAL 1. * 
f 740-f 1100, 4 jaar. 

4 j aarlij ksche verhoogingen van f 90. 
Departementen van Algemeen Bestuur. 

M achineschrijver . 

* Voor ambtenaren, wier ambt in deze schaal 
is ondergebrach t, blij ven de bepalingen van 
artikel 1, tweede l id, tweede a linea , en van 
a rti kel 1, vierde l id, tweede a l inea, buiten 
toepass ing. 
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Hooge Colleges van Staat. 
Eerste Kamer der Staten-Generaal. 

Machineschrijver. 
Raad van State. 

Machineschrijver. 
Algemeene R ekenkamer. 

Machineschrijver. 
Justitie. 

Burgerlijke en Militaire Ge'l'echten, alsn,ede 
Centrale Raad van B eroep en Raden 

van B eroep (0.) . 
Mach i nesch rij ver. 

Gevangeniswezen. 
Machineschrijver. 

Rijkstucht- en opvoedingswezen. 
Machineschrijver bij het Algemeen College van 

toezicht, bijstand en advies. 
Machineschrijver bij de Rijksopvoedingsge

stichten voor jongens. 
Machineschrijver bij het Rijksopvoedingsge. 

sticht voor meisjes. 
Machineschrijver bij de Tuchtschool voor 

meisjes. 
Machineschrijver bij de Tuchtscholen voor 

jongens. 
Machineschrijver bij de Voogdij raden. 

R eclasseering . 
Machineschrijver bij het Centraal College voor 

de R eclasseering. 
Blnnenlandsche Zaken. 

Centrale Commissie voor de keuring van films. 
Machineschrijver. 

K rankzinnigenwezen. 
Machineschrijver ten bureele van een inspec

teur voor het Staatstoezicht op krankzinni
gen en krankzinnigengestichten. 

N ederlandsche Staatscourant. 
Machineschrijver. 

Algemeene Landsdrukkerij. 
Leerling-calculator. 
Machineschrijver. 

P ensioenraad. 
Machineschrijver. 

Rijkspostspaarbank. 
Machineschrijver. 

Staatsbed1-ijf der Posterijen, T elegrafie 
en Telefonie. 

Machineschrijver bij het Hoofdbestuur. 
Onderwijs, l{unsten en Wetenschappen. 

R ijksuniv.ersiteiten en T echnische Hoogeschool. 
Machineschrijver. 

Bureau van de Commissie voor 's Rijks 
geschiedkundige publicatiën. 

Machineschrijver. 
Koninklijke B ibliotheek. 

Machineschrijver. 
R ijksmuseum van Oudheden. 

Machineschrijver. 

Financiën. 
Agentschap van het Ministerie van Financiën. 
Machineschrijver. 

Registratie en Donieinen. 
Machineschrijver bij het bestuur der vissche

rijen op de Zeeuwsche stroomen. 
Rij ksinkoopbureau. 

Machineschrijver. 
R ijksgebouwendienst . 

M achi neschrijver. 

Defensie. 
L oodswezen, betonning, bebakening en 

verlichting. 
Machineschrijver. 
Centrale Magazijnen van militaire kleeding 

en uitrusting. 
Machineschrijver. 

Bureau van den Generalen Staf . 
M achineschrijver. 

Bureau van den Inspecteur der Infanterie. 
M achineschrijver. · 

. R ijksmagazijn van geneesmiddelen. 
M achineschrijver. 

Magazijnen der Artillerie te Delft . 
Machineschrijver. 

Topografische Diern,t. 
M achineschrijver. 

Staatsbedrijf der Artillerie-Inrichtingen. 
M achineschrijver. 

Waterstaat. 
Rijkswaterstaat. 

Machineschrijver . 
Rijksstudiedienst voor de luchtvaart. 

M achineschrijver . 
Geolo gische dienst. 

M achineschrijver. 
'l'oezicht op de Spoorwegen. 

Machineschrijver. 
S taatstoezicht op de mijnen. 

M achineschrijver. 
Scheepvaartinspectie. 

M ach i nesch rij ver. 
Raad voor de Scheepvaart. 

Machineschrijver. 
Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch 

Instituut. 
Machineschrijver. 

Korps geleiders van ontplofbare •totfen 
Machineschrijver. 

Staatsvisschershavenbedrijf te IJmuiden. 
Machineschrijver. 

Zuiderzeewerken. 
Machineschrijver. 

Luchtvaa,·tdienst. 
Machineschrijver. 
R ijksdienst ter uitvoering van de Zuiderzee 

steunwet. 
Machineschrijver. 

Economische Zaken. 
T echnische Voorlichtingsdienst ten behoeve 

van de Nijverheid. 
Machineschrijver. 
Rijksbureau voor Onderzoek van Handelswaren. 
Machineschrijver. 
Rij ksproefstation en Voorlichtingsdienst ten 

bate van de klei- en aardewerkindmtrie. 
Machineschrijver. 
Rij ksproefstation en Voorlichtingsdienst ten 

bate van de leder- en schoenindmtrie. 
Machineschrijver. 
Voorl ichtingsdienst ten behoeve van den Rub

berhandel en de Rubb ernijverheid. 
Machineschrijver. 
Voorlichtingsdienst ten behoeve van den Vez•l

handel en de Vezelnijverheid. 
Machineschrijver. 

Instituut voor Brandstolfeneconon,ie . 
Machineschrijver. 
Octrooiraad en Bwreau voo,· den lndJustrieelen 

Eigendom. 
Machineschrijver. 
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Centraal Bureau voor de Statistiek. 
Machineschrijver. 

Landbouwhoogeschool . 
Mach ineschrijver. 

Rijkslandbouwproefstations en R ijksbosch
bouwproefstation. 

Machineschrijver. 
Plantenziektenkundige dienst. 

Machineschrijver. 
Domeinbeheer. 

Machineschrijver. 
Staatsboschb eheer. 

Machi neschrijver. 
Veeartsenijkundige dienst. 

Machineschrijver bij de Rijksseruminrichting. 
Visscherijinspectie. 

Mach ineschrijver. 
Sociale Zaken. 

Stoom wezen._ 
Mach i nesch rij ver. 

Arbeidsinspectie en Inspectie van den 
Havenarbeid. 

Machineschrijver. 
R ijksinstituut voor Zuivering van Afvalwate,·. 
Machineschrijver . 

R ijksverzekeringsbank. 
Machineschrijver. 

Contróle op het R ekenplichtig B eheer der 
R ijksverzekeringsbank . 

Machineschrijver . 
V erzekeringsraad. 

Machineschrijver. 
W erkloosheidsv,erzekering en A rbeids

bemiddeling. 
Machineschrijver. 

Inspectie V olksgezondheid. 
Machineschrijver. 
Rijkskeuringsdienst voor ingevoerde vleesch

waren. 
Machineschrijver. 

Gezondheidsraad. 
Machineschrijver. 

Centraal Laboratorium voor de Volks
gezondheid. 

Machineschrijver. 
Rijks Serologisch Instituut. 

:\fa.chi nesch rijver. 
R ijkskweekschool voor vroedvrouwen te 

R otterdam . 
Machineschrijver. 

R ijksbureau voor d,·inkwatervoorziening. 
Machineschrijver. 

Koloniën. 
K oloniaal Etablissement . 

Machineschrijver. 
SCHAAL 2. 

f 900-f 1360, 10 jaar. 
5 tweejaarlijksche verhoogingen van f 90. 

Waterstaat. 
StaatsvisschershO/Venbeà:rijf te IJmuiden. 

Lee'rl i ng-afsl ager. 

SCHAAL 8. 
f 900-f 1860, 5 jaar . 

5 jaarlij ksche verhoogingen van f 90. 
Waterstaat. 

R ijkswaterstaat. 
Adspirant-landmeetkundig ambtenaar bij den 

meetkundigen dienst van de directie Al
gemeene Dienst. 

B erichtendienst voor de luchtvaart. 
Leerl ing radio-telegrafist-observator. 

Economische Zaken. 
Rijkslandbouwpro efstat ions en R ijksb oi ch

bouwproefstation . 
Adjunct-analist. 

SCHAAL 4. 
r 1080-f 1440, 8 jaar. 

4 tweejaarlijksche verhoogingen van f 90. 

Financiën. 
Directe belastingen, invoerrechten en accijnzen. 
Kommies te water 2e klasse. 

SCHAAL 6. 
f 1080-f 1440, 4 jaar. 

4 jaarlijksche verhoogingen van f 90. 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 
N ed,erlandsch Centraal Instituut voor 

hersenonderzoek. 
Tweede preparateur. 

SCHAAL 6. 
f 1170-f 1486, 8 jaar. 

3 tweejaarlijksche verhoogingen van f 90. 
1 tweejaarlijksche verhooging van f 45. 

Financiën. 
Di1'ecte belastingen, invoerrechten en accijnzen. 
Hulpkommies. · 

SCHAAL 7. 
f 946-f 1680, 12 jaar. 

2 jaarlijksche verhoogingen van f 90. 
4 tweejaarlijksche verhoogingen van f 90. 

1 tweejaarlijksche verhooging van f 45. 

Binnenlandsche Zaken. 
Staatsbedrrijf der Posterijen, T el egrafie en 

T elefo nie. 
Telefoniste bij den Jocalen dienst. 

SCH AAL 8. 
f 1260-f 1680, 6 jaar. 

3 tweejaarlijksche verhoogingen van f 90. 

Blnnenlandsche Zaken. 
P ensioenraad. 

Concierge bij een bijgebouw. 

Onderwijs, Kunsten en ,v etenschappen. 
R ijks H oogere Burgerscholen met S-jarigen 

cursus. 
Concierge. 

R ijksbureau voor de M onumentenzorg. 
Coricierge. 

Gevangenpoort te 's-Gravenhage. 
Concierge. 

Prinsenhof te Delft . 
Concierge. 

Muiderslot. 
Concierge. 
Rijks,nuseum H. W . M esdag te 's-Gravenhage. 
Concierge. 

R ijksmuseum H uis Lambert van M eerten 
te Delft . 

Concierge. 
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R ijksmuseum G. M. Kam te Nij,n gen. 
Concierge. 

Concie rge. 
R ij ksmuseuni " T wenthe" . 

Flnanciën. • 
Directe belastingen, invoerrechten en a cijnzen. 
Concierge. 

Concierge. 
Registratie en Domeinen. 

Rijksgebouwendienst. 
C:Oncierge. 

Defensie. 
Genie. 

Concierge van de Geniebureel en te U echt. 
Bureau van den Inspecteur van den genees

kundigen dienst. 
Concierg'3. 

Economische Zaken. 
.Rijksproefstation en Voorlichtingsdie st ten 

bate van de klei- en .aardewerkind trie. 
Concierge. 

SCHAAL 9. 
f 1260-f 1630, 3 jaar. 

3 jaarlijksche verhoogingen van 90. 

Defensie. 
Loodswezen, betonning, bebakenin en 

verlichting. 
Loodskweekeling der 2e klasse. 

SCHAAL 10. 
f 946-f l ó7ó, 12 jaar. 

4 jaarlijksche verhoogingen van 
2 tweejaarlij ksche verhoogingen va 
2 tweejaarlijksche verhoogingen va 
Departementen van Algemeen Bes 

Schrijver 2e ki asse. 
Telefonist. 

Hooge Colleges van Staat. 
Eerste Kamer der Staten-Gener 

Schrijver 2e klasse. 
Raad van State. 

Schrijver 2e klasse. 
Algemeene R ekenkamer. 

Schrijver 2e klasse. 
K anselarij der N ederlandsche Or en . 

Schrijver 2e klasse. 
Kabinet der Koningin. 

Schrijver 2e klasse. 
Justitie. 

Burgerlijke en Mil itaire Gerechten, smede 
Centrale Raad van Beroep en R n 

van B eroep (0.). 
Schrijver 2e klasse. 

Gevangeniswezen. 
Schrijver 2e klasse. 

R ijkstucht- en opvoedingswezen 
Schrij ver 2e klasse bij het Algemeen College 

van toezicht, bijstand en advies. 
Schrij ver 2e kl asse bij de Rijksopvoe ingsge

stichten voor jongens. 
Schrijver 2e klasse bij het Rijksopvoe ingsge

sticht voor meisjes. 
Schrijver 2e klasse bij de Tuchtschol n voor 

jongens. 
Schrijver 2e klasse bij de Tuchtschol n voor 

meisjes. 
Schrij ver 2e ki asse bij de Voogdij rade 

R eclasseering. 
Schrijver 2e klasse bij het Centraal College 

voor de Reclasseering. 

Blnnenlandsche Zaken. 
Centrale Commissie voor de keuring van films. 
Schrijver 2e klasse. 

K rankzinnigenwezen. 
Schrijver 2e klasse ten bureele van een inspec

teur voor het Staatstoezicht op krankzinni
gen en krankzinnigengestichten. 

N ederlandsche Staatscourant. 
Schrijver 2e klasse. 

Algemeene Landsdrukkerij. 
Hulpcalculator. 
Schrijver 2e klasse. 

· Pensioenraad. 
Schrijver 2e klasse. 

Rijkspostspaarbank. 
Schrijver 2e klasse . 

Staatsbedrijf der Posterijen, T elegrafie en 
Telefonie. 

Schrijver 2e klasse bij het Hoofdbestuur. 
Tel efonist bij het Hoofdbestuur. 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 
R ijksuniversiteiten en T echnische H oogeschool. 
Schrijver 2e kl asse . 
Telefonist. 

Bureau van de Com1nissie voor 's Rijks 
geschiedkundige publicatiën. 

Schrijver 2e klasse. 
Koninklijke B ibliotheek. 

Schrijver 2e klas e. 
Koninklijke Akademie van Wetenschappen. 

Schrijver 2e klasse. 
Rijksniuseu,n van Oudheden. 

Schrijver 2e klas e. 
Financiën. 

Agentschap van het Ministerie van Financiën. 
Schrijver 2e klasse. 

Registratie en Domeinen. 
Schrijver 2e klasse bij het bestuur der Vissche

rijen op de Zeeuwsche stroomen. 
Rij ksinkoopbureau. 

Schrijver 2e klasse. 
Rijksgebouwendienst. 

Schrijver 2e klasse. 
Telefonist. 

Defensie. 
Loodswezen, betonning, bebakening en 

verlichting. 
Schrijver 2e klasse. 
Schrijver 2e klasse bij het proefstation der 

kustverlichting. 
Centrale Magazijnen van militaire kleeding 

en uitrusting. 
Schrijver. 

Bureau van den Generalen Staf. 
Ambtenaar van adm inistratie 3e klasse. 
Schrijver bij het krijgsgeschiedkundig archief. 

Bureau van den Inspecteur der Infanterie . 
Schrijver 2e klasse. 

Rijksmagazijn van geneesmiddelen . 
Schrijver. 

H oogere Krijgsschool. 
Schrijver 2e klasse. 

Magazijnen der Artill erie te Delft. 
Schrijver. 

Topografische Dienst . 
Schrijver 2e klasse. 
Teekenaar 3e klasse. 
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Staats bedrij f der A rtill e,·ie-Inrichtingen. 
Sch r ijver 2e ki asse . 
Telefon ist. 

Waterstaat. 
R ijkswaterstaat. 

Schrijver 2e k lasse. 
R ijksstudiedienst voor de luchtvaart . 

Sch r ijver 2e ki asse. 
Geologische dienst. 

Schrijver 2e klasse. 
T oezicht op de Spoorwegen. 

Schrijver 2e ki asse . 
S taatstoezicht op de mijnen. 

Schrijver 2e ki asse . 
Scheepi,aartinspectie. 

Schrijver 2e klasse. 
Raad vo01· de Sc heepvaart. 

Schrijver 2e kl asse . 
Koninklijk N ederlandsch Meteorologisch 

l nstititut . 
Schrijver 2e klasse. 

Staatsvissc hershavenbedrijf te IJ,ni,iden. 
Sch r ijver 2e ki asse . 

Zitiderzeewerken. 
Schrijver 2e ki asse. 

Luchtvaartdienst. 
Sch r ij ver 2e k lasse. 

ijksdienst ter uitvoering van de Zitiderzee
steunwet. 

Schrijver 2e ki asse. 

Economische Zaken. 
'l'echnische lioorl ichtingsdien.st ten behoeve 

van de Nijverheid. 
Schrijver 2e ki asse. 

R ijksbu1·eau voor Onderzoek van H andels
waren. 

Schrij ver 2e kl asse. 
V oorlichtingsdienst ten behoeve van den 

R ubberhandel en de R ubbernijverheid. 
Schrij ver 2e klasse. 

V oorlichtingsdienst ten behoeve van den 
Vezel handel en de Vezelnijverheid. 

Schrij ver 2e kl asse. 
Ins ti tuut voor B randsto ffeneconomie . 

Schrijver 2e kl asse. · 
Octrooiraad en B ureau voor den l ndustrieelen 

E igendom. 
Sch r ij ver 2e kl asse . 

Centraal B ureau voor de Statistiek. 
Schrijver 2e ki asse. 
Telefonist. 

L andbouwhoogeschool. 
Schrijve r 2e kl asse . 

R ijkûandbouwproefstations en R ijksbosch
bouwproefstation. 

Schrijve r 2e kl asse. 
Plantenziektenkundige dienst . 

Sch rij ver 2e ki asse. 
Do111einb,eheer. 

Sch rijver 2e klasse. 
Staatsboschbeheer. 

Schrijver 2e kl asse. 
V eeartsenijkundige dienst. 

Schrij ver 2e klasse bij de Rij ksseruminrichting. 
Visscherijinspectie. 

Schrijver 2e kl asse. 

Sociale Zaken. 
Stoom wezen . 

Schrijver 2e kl asse. 

A ,·beidsinspectie en Inspectie van den 
H avcna,·beid. 

Schrij ver 2e kl asse . 
R ijksinstituut voor Z uivering van A fvalwater . 
Schrij ver 2e kl asse . 

R ijksverzekeringsbank. 
Schrijver 2e kl asse. 
'l'elefoni st.. 

Controle op het R ekenplichtig B eheer der 
R ijksverzekeringsbank. 

Schrij ver 2e kl asse. 
V erzekeringsraad. 

Schrijver 2e kl asse. 
W erkl oosheidsverzekering en Arbeids

bemiddeling. 
Schrijver 2e kl asse. 

I nspectie Vo l ksgezondheid. 
Schrijver 2e ki asse. 

R ijkskeuringsdienst voor ingevoerde 
vleeschwaren. 

Schrijver 2e ki asse . 
Gezondheidsraad. 

Schrijver 2e klasse . 
Centraal Labo,·atorium voor de V ol ks

gezondheid. 
Schrij ver 2e ki asse . 

R ijks Serologisch Instit·uut . 
Sch rij ver 2e klasse. 

Rijksbureau voor drinkwatervoorziening. 
Schrijver 2e klasse. 

Ifolonlën, 
Koloniaal Etablissement . 

Schrij ver 2e klasse. 

SCHAAL ll. 
f 945-f 1620, 12 jaar. 

4 jaarl ijksche verhccgingen va n f 90. 
3 tweejaarlij ksche verhoogingen va n f 90. 
1 tweejaarlijksche verhooging van f 45 . 

Financiën. 
R egistratie en Domeinen. 

Klerk ter directie van de Staatsloterij . 

SCHAAL 12. 
f 1080-f 1620, 11 jaar. 

1 j aarlij ksche verhooging van f 90. 
5 tweejaarlijksche verhoog ingen van f 90. 

Financiën. 
Directe belastingen, invoerrechten en accijnzen. 
Rij ksklerk (zo nde r vakexamen) . * 

R egistratie en Domeinen. 
Rij ksklerk (zonder vakexamen }. * 

SCHAAL 13. 
f 1080-f 1620, 6 jaar . 

3 tweejaarlij ksche verhoogingen van f 180. 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 
Rijksuniversiteiten en 'l'echnische H oo geschool. 
Assistente voor de hu ishoud ing. 
Hoofd der keuken. 
Hoofd der linnenkamer. 
Provis iejuffro uw. 

* D e standplaatsaftrek blijft voor dit ambt 
beperkt tot 4 ten honderd . 
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Sociale Zaken. 
Rijkskwe.ekschool voor vroedvrouwen te 

R otterdam. 
Ass istente voor de hu ishoudi ng. 

SCHAAL 14. 

f 1260-f 1620, 8 jaar. 

4 tweejaarlij ksche verhoogingen van f 90. 

Departementen van Algemeen Bestuur. 
Concierge bij bijgebouwen. 

Blnnenlandsche Zaken. 
f:entrale Commissie voor de keuring van films. 
Concierge. 

Onderwijs, Kunsten en W etenschappen. 
R ijksakademie van B eeldende Kunsten . 

Concier ge. 

Defensie. 
Centrale Magazijnen van militaire kl eeding 

en uitrusting. 
Concierge. 

R ijksmagazijn van geneesmiddelen. 
Concierge. 

Concierge. 
Hoogere Krijgsschool . 

Staatsbedrijf der Artillerie-lnrichtirigen. 
Terreinopzichter. 

Waterstaat. 

Concierge. 
Rijkswaterstaat. 

Kantonnier-2e havenmeester op Texel. 
Zuiderzeewerken. 

Concierge. 
Rijksdienst ter uitvoering van de Zuiderzee

steunwet . 
Concierge. 

Sociale Zaken. 

Concierge. 
Rijksverzekeringsbank. 

Concierge. 
Verzekeringsraad. 

R ijkskwe-ekschool voor vroedvrouwen te 
Rotterdan,. 

Concierge. 

SCHAAL 15. 

f 1440-f 1620, 2 jaar. 

2 jaarlij ksche verhoogingen van f 90. 

Financiën. 
Directe belastingen, invoerrechten en accijnzen. 
Surnumerair (met vakexamen). 

R egistratie en Domeinen. 
Surnumerair {met vakexamen). 

SCHAAL 16. 
f 945-f 1665, 12 jaar. 

2 jaarl ij ksche verhoogingen van f 90. 
2 jaarlijksche verhoogingen van f 135. 

2 tweejaarlij ksche verhoogingen van f 90. 
2 tweejaadijksche verhoogingen van f 45. 

Blnnenlandsche Zaken. 
Staatsbedrijf der P osterijen, Telegrafie en 

1'elefonie. 
Schrijver bij den P ostchèque- en G irodienst. 

Defensie. 
Topografische Dienst. 

Vrouwelijk l ithograaf. 

SCH AAL 17. 
f 1125-f 1665, 6 jaar. 

6 jaarlijksche verhoogingen van f 90. 

Blnnenlandsche Zaken. 
Krankzinnigenwez en. 

V erpleger(ster ) (inwonend).* 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 
R ijksuniversiteiten en T echnische Hoog eschool. 
Verpleger(ster) (inwonend).* 

Defensie. 
Militaire Hospitalen. 

Verpleger(ster) (inwonend) .* 

Sociale Zaken. 
Rijkskweekschool voor vroedvrouwen te 

Rotterdam. 
Verpleegster (inwonend).* 

SCHAAL 18. 
f 1170-f 1665, 12 jaar. 

5 tweejaarlijksche verhoogingen van f 90. 
1 tweejaarlijksche verhooging van f 45. 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 
R ijks Hoogere Burgerscholen met S-jarigen 

cursus. 
Amanuensis. 

Defensie. 
K oninklijke M ilitai-re A kademie. 

Amanuensis. 

Economische Zaken. 
Rijkslandbouwwinterscholen, Rijkstuinbouw
winterscholen en daarmede in karakter over

eenkomende Rij kstuinbouwscholen. 
Amanuensis. 

SCHAAL 19. 
f 945- f 1710, 1 2 jaar. 

6 jaarlijksche verhoogingen van f 90. 
2 tweejaarlij ksche verhoogingen van f 90. 
1 tweejaarlijksche verhooging van f 45. 

Blnnenlandsche Zaken. 
Staatsbedrijf der Posterijen, T eleg.-afie en 

Telefonie. 
Schrijver. 

* De korting, als bedoeld in a rtikel 6, eerste 
lid, bedraagt voor de verplegenden f 540 per 
jaar. 

D e eerste ve1·plegers en eerste verpleegsters 
(inwonend) genieten boven de hier vermelde 
bezoldiging een vaste ambtstoelage van f 225 
per jaar. 

De standplaatsaftrek blij ft voor dit ambt 
beperkt tot 4 ten honderd. 
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SCHAAL 20. 
f 1080- f 1710, 10 jaar. 

4 j aarlijksche verhoogingen van f 90. 
3 tweejaarlijksche verhoogingen van f 90. 

Binnenlandsche Zaken. 
Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en 

Telefonie. 
Kantoorhouder van een hu lpkantoor der 3e 

klasse a. * 
Defensie. 

Loodswezen, betonning, bebakening en 
verlichting. 

Scheepsdiepgangmeter, tevens schrij ver. 

SCHAAL 21. 
f 1170-f 1710, 10 jaar. 

2 j aarlijksche verh oogingen van f 90. 
4 tweejaarl ij ksche verhoogingen van f 90. 

* De jaarwedde van den kantoorhouder van 
een hulpkantoor der 4e klasse bedraagt voor 
elk punt 1/200 gedeelte van de jaarwedde, toe. 
komende aan een kantoorhouder met gel ij k 
aantal dienstjaren van een hulpkantoor der 
3e klasse a, gerangschikt in dezelfde gemeente. 
klasse. 

Voor de bezoldiging van den loopdienst gel
den de navolgende schalen: 

VOOR GEMEENTEN le KLASSE. 

Bij aanstell. 
Na 1 dienstj. 

" 2 
" 3 
" 4 
" 5 
" 6 
" 7 
" 8 " Leeft. 18 j. 

19" 
20" 

V OOR 
Bij aanstell. 
Na~ dienstj. 

" 3 
" 4 
" 6 
" 6 
" 7 
n 8 " 

Leeft. 18 j. 
19" 
20" 

VOOR 
Bij aanstell. 
Na 1 <lienstj. 
"2 
" 3 
" 4 
" 6 
" 6 
" 7 
" 8 " Leeft. 18 j. 

19" 
20" 

Aantal diensturen per dag. 

½1_1_1 l½ 1 2 1 2½ 1 3 

63.38 126, 75190, 13 253,501316,88 380,25 
70,42 140,84 2ll,25 281,67 352,08 422,50 
82,94 165,87 248,81331,74414,68497,61 
86,07 172,13 258,20 344,26430,32 616,39 
89,20 l 78,39 267,68 356, 781445, 97 535, 16 
92,33 184,65 276,97 369,30461,62 553,94 
95,46 190,91286,36 381,81477,27 572,72 
98,69 197,17 295, 75 394,33492,91 591,50 

101, 721203,43 305,14 406,85 508,56 610,28 
40,69 81.37 122,06 162, 74 203,43 244,11 
49,30 98,59 147,88197. l 7 246,46295,75 
56,34 112,67 169,- 225,33 281,67 338,-

GEMEENTEN 2e KLASSE. 
59,4 7 ll8,93 l 78,39 237,851297,31 356, 78 
66,51 133,01199,52 266,02 332,52 399,03 
78,24 156,48 234,72 312,96 391,20469,44 
81,37162,74244,U 325,48406,85488,22 
84,50169,-253,60 338,-422,50507,-
87,63 l 75,26 262,89 350,52 438,15 525, 78 
90,76181,52 272,28 363,04453,80644,55 
9~,89187,78281,67 375,55469,4 563,33 
97,02194, 291,06 388,07 485,09582,ll 
36, 78 73,55ll0,32 147,09183.871220,64 
45,38 90, 76136,14 181,52 226,90 272,38 
52,43104,85157,27 209,69262,11314,53 

GEMEENTEN 3e KLASSE. 
54, 771109,54 164, 31 219,08 273,84 328, 61 
61,81123,62185,43 247,24 309,05 370,86 
71,99 143,97 215,95287,93 359,91431,89 
75,11150,22 225,33 300,44 375,55 450,66 
78,24156,48 234, 72 312,96 391,20 469,44 
81,37 162, 74 244,11325,48406,85 488,22 
84,50169,-253,5 338,- 422,50507,-
87,63175,26262,89 350,52 438.15 525, 78 
90, 7h 181,52 272,28 363,04 453.80544,55 
32,08 64,16 96,24128,321 60,40192,47 
40,69 81,37122,06162,74203,43244, l l 
47, 73 95,46143,18190,91238,64286,36 

Justltle. 
Gevangeniswezen en Psychopathenzorg. 

Beambte in algemeenen d ienst bij de Rij ks
asyls voor Psychopathen . 

Beambte in algemeenen dienst bij de Rij ks
werkinrichtingen Veenhuizen. 

Bewaarder bij de Gevangenissen en R ij kswerk
inrichtingen. 

Bewaarster bij de Gevangenissen en Rijkswerk
inrichtingen. 

Zaalopziener bij de Rijkswerkinrichtingen 
Veenhuizen. 

Rijkstucht- en opvoedingswezen. 
Beambte in algemeenen dienst bij het R ijks

opvoedingsgesticht voor meisjes. 
Beambte in al gemeenen dienst bij de T ucht

school voor meisjes. 

SCHAAL 22. 
f 1260-f 1710, 10 jaar. 

5 tweejaarlij ksche verhoogingen van f 90. 

Justltle. 
Burgerlijke en Militaire Gerechten, alsmede 

Centrale Raad van B eroep en Raden 
van B eroep (0 .). 

Concierge. 
Blnnenlan1lsche Zaken. 

Algemeene Landsdrukkerij. 
Concierge. 

Rijkspostspaarbank. 
Concierge. 

Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en 
Telefonie. 

Concierge te Haarlem. 

Ontlerwljs, Kunsten en ·wetenschappen. 
Rijksuniversiteiten en Technische Hoogeschool. 
Concierge bij bijgebouwen. 

Rijks Hoogere Burgerscholen met 5-jarigen 
cursus. 

Concierge. 
Rijkskweekscholen voor onderwijzers en 

onderwijzeressen. 
Concie rge. 

Rijksarchieven. 
Concierge. 

Koninklijk K abinet van Schilderijen. 
Concierge. 

Rijksmuseum van Oudheden. 
Concierge. 

Rijks Ethnografisch Museum. 
Concierge. 

Financiën, 
Agentschap van het Ministerie van Financiën. 
Concierge. 

Waterstaat. 
Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch 

I nstituut . 
Concierge. 

Sociale Zaken. 
Arbeidsinspectie en Inspectie van den 

Havenarbeid. 
Concierge. 

Centraal Laboratorium voor de V ol ks
gezondheid. 

Concierge (tevens van het Rijks Serologisch 
Instituut). 
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SCHAAL 23. 
f 1350-f 1710, 8 jaar. 

4 tweejaarlijksche verhoogingen van f 90. 

,vaterstaat. 

Rijkswaterstaat. 
Hulpbrugmeester. 
H ulpsluismeester bij de Mallegatsluis . 
K antonnier-h avenmeester te : M arken, Scheve-

ningen, Stavoren, Texel, Vl ieland, Wierin-
gen ( de Haukes), Zijpe. · 

Kantonnier-2e havenmeester te : Apeldoorn, 
Terschelling, Urk. 

Zuid erzeewerken. 

Hulpsluismeester te Den Oever . 
Kantonnier-havenmeester te: Breezand ( gem. 

Wonseradeel ), Oude Z~ug (gem . Medemblik ). 

SCHAAL 24. 
f 1440-f 1710, 6 jaa1·. 

3 tweejaa rlijksche verhoogingen van f 90. 

,vaterstaat. 

Rijkswaterstaat . 
B a kenmeester op de Linge. 
B a kenmeester op de M aas boven Kilometer

raai 12 (bij St. Andries) . 
Bakenmeester te Zwolle (Zwartewater) . 

SCHAAL 25. 
f 1170-f 1800, 14 jaar. 

7 tweejaarlijksche verhoogingen van f 90. 

Financiën. 

Directe belastingen, invoerrechten en accijnzen. 
Kommies te water l e klasse. 

SCHAAL 26. 
f 1170-f 1800 10 jaar. 

4 jaarlijksche verhoog ingen van f 90 . 
3 tweejaarlijksche verhoogingen van f 90. 

Blnnenlandsche Zaken. 
StaatsbetiJrijf der P osterijen, T el egrafie en 

T elefo nie. 
K antoorhouder van een hulpkantoor der 3e 

klasse b. • 

SCHAAL 27. 
f 1170-f 1800, 8 jaar. 

3 tweejaarlijksche verhoogingen van f 180. 
1 tweejaarlijksche verhooging van f 90. 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 
R ijksuniversiteiten en 'l'echnische H oogeschool . 
Technicus 2e klasse hii het hooger onderwijs. 

SCHAAL 28. 
f 1260- f 1800, 12 jaar. 

6 tweejaarlijksche verhoogingen van f 90. 

Departement van Algemeen Bestuur. 
Concierge bij hoofdgebouwen. 

* Zie noot op blz. 1085. 

Hooge Colleges van Staat. 
E erste Kam e,· der Staten-Gen eraal . 

Concierge. • 
T weede Kam er d er Staten-Gen e,·aal . 

Concie rge. 
Raad van State. 

Concie rge. * 
Algemeene R ekenkam er . 

Concierge. • 
K abinet der K oningin. 

Concierge. • 
Justitie. 

R ijkstu.ch t- en opvoedingswezen. 
Beambte in a lgerneenen di enst bij de Rijks

opvoed ingsgestichten voor jongens. 
Beambte in a lgerneenen dienst bij de Tucht

scholen voor jongens. 
V rouwel ijke beam bte in al gemeenen en voor 

den huishoudelijken dienst aan het Rijks
opvoedingsgestich t voor meisjes . 

Vrouwelijke beambte in al gemeenen en voor 
den hu ishoudelij ken dienst aan de Tucht
school voo r meisjes. 

Blnnenlantlscne z,aken. 
P ensioenraad. 

Concierge bij het hoofdgebouw. 
Staatsbedrij f der P ostçrij en, T el egrafie en 

T el efonie . 
Concierge te 's-Gravenh age. 
Concierge te Rotterdam. 
Concierge bij het H oofdbestuur. 
Concierge bij den P ostchèque- en Gi rodienst. 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschap1>en. 
R ij ksuniversiteiten en T echnische Hoog eschool. 
Concierge bij hoofd gebouwen. 

K oninkl ijke B i bliotheek. 
Concierge. 

R ij ksmuseum. 
Concierge. 

Financiën. 
Directe belastingen, invoerrechten en accijnzen. 
Concierge bij het Oost-Indisch Huis te Am

ste rdam. 
R ijksgebouwendienst. 

Concierge bij het Rijks-Administratiegebouw 
te Amsterdam . 

Concierge bij het Rijkskantorencomplex aan 
de Koni ngskade te ' s-Gravenhage. 

Defensie. 
L oodswezen, betonning, bebakening en 

verlichting. 
Concierge bij het gebouw voor wacht- en 

slaaplokalen voor loodspersoneel te Hoek 
van Holland. 

T opografische Dienst. 
M agazijnmeester-concie rge. ** 

Economische Zaken. 
Centraal Bureau voor de • Statistiek . 

Concierge. 
Landbouw hoo geschool. 

Concierge bij het hoofdgebouw. 

* · Geniet bovendien voor de vervulling van 
de functie van kamerbewaarder f 90 persoon
lijke toelage per iaar. 

** De op 1 Mei 1933 in d ienst zijnde fu nc
tionaris geniet bovendien eene persoonlijke 
toelage van f 180 per jaar. 
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SCHAAL 29. 
f 1440-f 1800, 8 jaar. 

4 tweejaarlijksche verhoogingen van f 90. 
Waterstaat. 

Rijkswaterstaat. 
Havenmeester te Dintelsas. 
2e Havenmeester te Breskens. 
Hulpsluismeester te Vlissingen. 
Hulpsluismeester te Willemsluizen. 
Kantonnier-havenmeester te Wieringen ( den 

Oever). 
SI uismeester aan de Mallegatsl uis. 

Zuiderzeewerken. 
Hulpsluismeester te Kornwerderzand. 

SCHAAJ, 30. 
f 1530-f 1800, 6 jaar. 

3 tweejaarlijksche verhoogingen van f 90. 
W aterstàat. 

Rijkswaterstaat. 
Bakenmeester, voor zoover niet afzonderlijk 

genoemd. 

SCHAAL 31. 
f 1620-f 1800, 1 jaar. 

1 jaarlijksche verhooging van f 180. 
Binn enlandsche Zaken. 

Staatsbedrijf der P osterijen, Telegrafie en 
Telefonie. 

Surnumerair. 

SCHAAL 32. 
f 1306-f 1846, 6 jaar. 

6 jaarlijksche verhoogingen van f 90. 
Binnenlandsche Zaken. 

K rankzinnigenwezen. 
Verpleger(ster) (uitwonend).* 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 
Rijksuniversiteiten en T echnische Hoogeschool. 
Verpleger(ster) (uitwonend).* 

Defensie. 
Hospitaaldienst der Marine. 

Verpleger(ster) (uitwonend).* 
Mil itaire Hospital en. 

Verpleger(ster) (uitwonend) . * 
Sociale Zaken. 

Rijkskweekschool voor vroedvrouwen tP 
Rotterdam. 

Verpleegster (uitwonend).* 

SCHAAL 33. 
f 1080-f 1890, 9 jaar. 

5 jaarlijksche verhoogingen van f 90 . 
2 tweejaarlijksche verhoogingen van f 180 
Departementen van Algemeen Bestuur. 

Klerk. ** 
Teekenaar bij het Departement van Defensie. 

* De eerste verpl egers en eerste verpleeg
sters (uitwonend) genieten boven de hier ver
melde bezoldiging een vaste ambtstoelage van 
f 225 per jaar. 

** Ambtenaren, op 31 October 1928 reeds in 
dienst, die met ingang van 1 November 1928 
niet zijn overgebracht naar den gecombineer
den rang bij hetzelfde dienstvak, gerangschikt 
in schaal 90 (f 1080-f 2520), ontvangen na 
het bereiken van hun maximum nog 1 twee
jaarlijksche verhooging van f 90. 

Hooge Colleges van Staat. 
Eerste Kam er der Staten-Generaal. 

Kl erk.* 
Tweede Kam er der Staten-Generaal. 

Klerk.* 

Klerk.* 

Klerk.* 

Kl erk.* 

Raad van State. 

Algemeene Rekenkamer. 

Kabinet der Koningin. 

Justitie. 
Burgerlijke en M ilitaire Gerechten, alsmede 

Centrale Raad van B eroep en Raden 
van Beroep (0.). 

Rijksklerk 2e klasse. 
Gevangeniswezen en Psychopathenzorg. 

Klerk. 
Rijkstucht- en opvoedingswezen. 

Klerk bij het Rijksopvoedingsgesticht voor 
meisjes. 

Klerk bij de Tuchtscholen voor jongens. 
Klerk bij de Tuchtschool voor meisjes. 

Reclasseering. 
Klerk bij het Centraal College voor de Re

classeering. 

Klerk.* 

Klerk.* 

Klerk.* 

Klerk.* 

Binnenlandsche Zaken. 
N ederlandsche Staatscourant. 

Algerneene Landsdrukkerij. 

P ensioenraad. 

Rijkspostspaarbank. 

Staatsbedrijf der P osterijen, T el egrafie en 
Telefonie. 

Boekhouder 2e klasse. 
Klerk bij het Hoofdbestuur. * 
Klerk bij den Postchèque- en Girodienst. * 
Teekenaar. 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 
Onderwijsraad. 

Klerk.* 
Rijksuniversiteiten en T echnische H oogeschool_ 
Klerk.* 

Rijksarchieven. 
Klerk.* 

Bureau van de Commissie voor 's Rijks 
geschiedlcu.ndige publicatiën. 

Klerk.* 
Rijksbureau voor de M onumentenzorg. 

Klerk.* 
R ijksmuseum. 

Klerk. 
Koninklijke A kademie van W etenschappen. 

Bibliotheekassistent. 

Financiën. 
Agentschap van het Ministerie van Financiën. 
Klerk.* 

Rijksmunt. 
Klerk.* 

R egistratie en Domeinen. 
Administratief ambtenaar 3e klasse ter direc

tie der Staatsloterij. 

* Zie 2e noot hiernaast. 
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Klerk.* 
Rijksinkoopburea,;. 

K lerk. 
R ijksgebouwendienst. 

Teekenaar 2e kl asse . 

Defensie. 
R ijkswerven en Marine-Etablissement . 

Klerk.* 
Teekenaar 2e klasse . 

Graveur. 
Teekenaar. 

Hydrografie. 

Loodswezen, betonning, bebakening en 

Klerk.* 
verlichting. 

Bureau van den Generalen Staf. 
Ambtenaar van administratie 2e klasse. * 

Koninklijke M ilitaire A kademie. 
Assistent-bibliothecaris. 

Staatsbedrijf der Artillerie-Inrichtingen. 
K lerk.* 

Waterstaat. 
Rijksstudiedienst voor de Luchtvaart . 

Teekenaar 2e ki asse. 
Toezicht op de Spoorwegen. 

Klerk.* 
Teekenaar. 

Klerk. 
Staatstoezicht op de mijnen. 

Raad voor de Scheepvaart. 
Administratief ambtenaar 2e klasse. * 

Koninklijk N ederlandsch M eteorologisch 
Instituut . 

Klerk. 
Economische Zaken. 

Technische Voorlichtingsdienst ten behoeve 
van de Nijverheid. 

Administratief ambtenaar. * 
Rijksbureau voor Onderzoek van Handel8-

waren. 
Administratief ambtenaar 2e klasse. 

Instituut voor Brandstoffeneconomie. 
Administratief ambtenaar 2e klasse. 
Octrooiraad en B ureau voor den Industrieelen 

Eigendom. 
Administratief ambtenaar. * 

Centraal Bureau voor de Statistiek. 
Klerk. * 

Klerk.* 
Landbouwhoogeschool. 

Rijkslandbouwproefstations en Rijksbosch
bouwproefstation. 

Klerk.* 

Klerk.* 

Klerk.* 

K lerk.* 

Plantenzie ktenkundige dienst. 

Domeinbeheer . 

Staatsboschbeheer. 

Ve eartsenijkundige dienst . 
Klerk bij de Rijksseruminrichting. * 

Vissche1·ijinspectie. 
Administratief ambtenaar. * 

Sociale Zaken. 
Arbeidsinspectie en Inspectie van den 

Havenarb eid. 
Administratief ambtenaar 3e klasse. * 

* Zie 2e noot op blz. 1087. 

Rijksinstituut vo01· Zuivering van Afvalwater. 
Bureelambtenaar 2e klasse. * 

Kl erk. * 
H oo ge Raad van Arbeid. 

Klerk.* 
Rijksverzekeringsbank. 

Controle op het Rekenplichtig B eheer der 

Klerk.* 
Rijksverzekeringsbank. 

Kl erk.* 
Verzekeringsraad. 

Werkloosheidsv,erzekering en Arbeids

Klerk. * 
bemiddeling. 

Inspect ie Volksgezondheid. 
Kl erk bij het bureau van de Hoofdinspecteurs 

der Volksgezondheid. 
Gezondheidsraad. 

Klerk.* 
Centraal Laboratorium voor de Volks

Kl erk.* 

Klerk. 

gezondheid. 

Rijks Serologisch I nstituut. 

R ijksbureau voor drinkwatervoorziening. 
Teekenaar. 

Koloniën. 
Koloniaal Etablissement. 

Klerk. * 

SCHAAL 34. 
t 1170-f 1890, 1i jaar. 

1 tweejaarlijksche verhooging van f 180. 
6 tweejaarlijksche verhoogingen van f 90. 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 
Rijksmuseum. 

Technisch assistent 2e klasse. 

SCHAAL 36. ** 
f 1170-f 1890, 11 jaar. 

2 tweejaarlijksche verhoogingen van f 90. 
1 tweejaarlijksche verhooging van f 180. 

1 jaarlijksche verhooging van f 180. 
2 tweejaarlijksche verhoogingen van f 90. 

* Zie 2e noot op blz. 1087. 
** Indien de toepassing van de thans be

staande regel ing voor de kommiezen, die op 1 
Mei 1930 als kommies lste klasse der directe 
belastingen, invoerrechten en accijnzen in 
dienst waren, voordeeliger is, blijft die rege
ling voor hen van kracht, met dien verstande, 
dat bij bevordering de wedde in den hoogereri 
rang wordt vastgesteld naar den diensttijd en 
de bezoldiging, waarop krachtens de nieuwe 
regel ing aanspraak bestaat. 

Aan de ass istenten, die op 1 Mei 1930 als 
kommies l e klasse in dienst en tot assistent 
benoembaar waren wordt twee jaren nadat 
zij de maximum:bezoldiging voor ass istent 
(f 2340) hebben bereikt, eene verhooging van 
bezoldiging toegekend van f 90. 

Voor de assistenten, die op 1 Mei 1930 reeds 
als zoodanig in dienst waren, blijft schaal 86 
(f 1440- f 2430, 5 tweej . verh. van f 180, 1 
tweej. verh. van f 90) van kracht. 
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Financiën. 
Directe belastin gen, invoerrechten en accijnzen. 
Kommies. * · 

SCHAAL 36. 
f 1170-f 1890, 10 jaar . 

3 tweejaarlijksche verhoogingen van f 180. 
2 tweejaarlijks_che verhoogingen van f. 90. 

Onderwijs, l{un sten en Wetensch appen. 
Rijles Hoogere Burgerscholen m et 5- jarigen 

cursus. 
Amanuensis. 

R ijksbureau voor de M onumentenzorg. 
Amanuensis. 

Amanuensis. 

Financiën. 
R ijksmunt. 

R egistratie en Domeinen. 
Amanuensis bij het bacteriologisch onderzoek 

bij het Bestuur der visscherij en op de Zeeuw
sche stroomen. 

Defensie. 
Rijkswerven en Marine-Etabl issement. 

Amanuensis bij de scheikunde. 
Koninklij k I nsti tuut voor de M arine . 

Amanuensis voor de scheikunde. 
H oo gere Krij gsschool . 

Amanuensis. 
S taatsbedrij f der A rtill erie-lnrichtingen. 

Amanuensis . 

-w·aterstaat. 
R ij lesstudiediens t voor de luchtvaart. 

Amanuensis. 

Economische Zaken. 
T echnische V oorlichtingsdienst ten behoeve 

van de N ijverheid. 
Amanuensis. 
R ijksproefstation en V oorlichtingsdiens t ten 

bate van de leder- en schoenindustrie. 
Amanuensis. 

Vo orlichtingsdiens t ten behoeve van den 
Rubberhandel en de R u bb ernijverheid. 

Ama nuensis . . 
Voorli chtingsdienst ten behoeve van den 

V ezelhandel en de V ezelnijverheid. 
Amanuensis. 

Middelba,·e Landbouwschool te Groningen. 
Amanuensis. 

Middelbare Koloniale Landbouwschool 
te D eventer. 

Amanuensis. 
Hulponderwij zer . 

Rij kszuivelschool te B olsward. 
Amanuensis. 

R ij kslandbouwproefstations en R ij ksbosch-
bouwproefstation. · 

Amanuensis. 
Plantenziekten kundige dienst. 

A manuensis. 
V eeartsenijkundige dienst . 

Amanuensis bij de R ij ks eruminr iohting. 
Rijkszuivels tation te L eiden . 

Amanuensis. 

• De standplaatsaftrek blij ft voor dit ambt 
beperkt tot 4 ten honderd. 

L. & S. 1933 

Rijksinstituut voor Biologisch Visscherij-
onderzoek. · 

Amanuens is. 
Rijksinstituut voor Chemisch, M icrobiologisch 

en Hydrografisch Visscherijo.nderzoek. 
Amanuensis. 

Sociale Zaken. 
R ijksinstituut voor Zuivering van Afvalwater. 
Amanuensis. 

Centraal Lab.orator iu.m voor d e V olks
gezondheid. 

Amanuensis. 
R ij les S erologisch Insti tuut. 

Amanuensis. 

SCHAAL 37. 
f 1260-f 1890, 10 jaar. 

4 jaarlijksche verhoogingen van f 90. 
3 tweejaarlijksche verhoogingen van f 90. 

Justitie. 
Gevangeniswezen en P sychopathenzorg. 

Meesterknecht bij den arbeid. 
R ijkstucht- en opvoedingswezen. 

Assistente bij het Rijksopvoedingsgesticht voor 
meisjes. 

Werkmeester bij de Rijksopvoedingsgestichten 
voor jongens. 

Werkmeesteres bij het Rij ksopvoedingsgesticht 
voor meisjes. · 

Werkmeester bij de Tuchtscholen voor jongens. 
Werkmeesteres bij de Tuchtschool voor meisjes. 

Blnnenlandsche Zaken. 
S taatsbedrijf der P osterijen, T el egrafie en 

T el efonie. 
K antoorhouder van een hulpkantoor der 3e 

kl asse c. * 
Defensie. 

R ijkswerven en Marine-Etablissement . 
Opzichter van poli t ie. 
Sasmeester. 

Marinebakkerij te Willemsoord. 
Meesterknecht. 
Molenaar. 

T opografische Dienst. 
Fotograaf 3e klasse. 
Graveur 3e klasse. 
Topograaf 3e klasse. 

Waterstaat. 
Scheepvaartinspectie . 

Adspirant-scheepsmeter bij den D ienst der 
Scheepsmeting. 

Economische Zaken. 
Octrooiraad en Bureau voor den Industrieel en 

Eigendom . 
Fotograaf. 

SCHAAL 38. 
f 1350- f 1890, 12 jaar. 

6 tweejaarlijksche verhoogingen van f 90. 

Departementen van Algemeen Bestuur. 
Magazijnmeester bij het bureau Verificatie der 

afdeeling Invoerrechten en Accijnzen van 
het Depar tement van Financiën. 

* Zie noot op blz. 1085. 
69 
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Onderwijs, Kunsten en Wetenscnappen. 
Rijksuniversiteiten en T echnische H oogeschool. 
Machinist A. 

Defensie. 
Staatsb edrijf der Artill erie-Inrichtingen. 

Machinist A. 
Opzichter van politie. 

SCHAAL 89. 
f 1440-f 1890, 10 jaar. 

5 tweejaarlijksche verhoogingen van f 90. 
Justitie. 

Gevangeniswezen. 
Hoofdbeambte in algemeenen dienst bij de 

Rijkswerkinrichtingen V eenhuizen. 
Hoofdbewaarder bij de gevangenissen en Rijks

werkinrichtingen. 
Hoofdbewaarster bij de gevangenissen en 

R ijkswerkinrichtingen. 
Hoofdzaalopziener bij de Rijkswerkinrichtin

gen V eenhuizen . 

SCHAAL 40. 
f 1440-f 1890, 6 jaar. 

2 tweejaadijksche verhoogingen van f 180. 
1 tweejaarlijksche verhooging van f 90. 

Defensie. 
Loodswezen, betonning, bebakening en 

verlichting. 
Loodskweekeli ng l e kl asse. 
Machinedrijver aan boord van een stoombe

tonnings- en verlichtingsvaartuig. 

SCHAAL H . 
f 1680- f 1890, 8 jaar. 

4 tweejaarlijksche verhoogingen van f 90. 
"\Vaterstaat. 

Rijkswaterstaat . 
B rugmeester te Spijkenisse. 
Hulpsluismeester te N euzen. 
S luismeester te: Hellevoetsluis, Nieuwediep 

(Koopvaardijsluis), Nieuwesluis, Purmerend, 
Veere. 

Sluiswachter aan Sluis O Zuid-Willemsvaart, 
tevens havenmeester. 

SCHAAL 42. 
f 1620- f 1890, 6 jaar. 

3 tweejaarlijksche verhoogingen van f 90. 
Waterstaat. 

Rijkswaterstaat . 
Bakenmeester te: Boven-Rijn en -Waal , Bo

ven- en Beneden-Merwede, Katerveer, Vrees
wijk. 

Rijkshulphavenmeester te Rotterdam. 

SCHAAL 48. 
f 1805-f 1985, 7 jaar. 

3 j aarlijksche verhoogingen van f 90. 
2 tweejaarlijksche verhoogingen van f 180. 

Justitie. 
Rijkspolitie. 

Rijksveldwachter. * 
R ij ksveldwachter-j achtopz iener. * 

* Bij het verkrijgen van het brigadiersdiplo
ma ontvangen deze ambtenaren f 45 ambtstoe
lage 's jaars. 

De standplaatsaftrek blijft voor dit ambt 
beperkt tot 4 ten honderd. 

SCHAAL 44. 
f 1896-f 1985, 6 jaar. 

6 jaarlijksche verhoogingen van f 90. 

Ju stitie. 
Gevangeniswezen. 

Ziekenverpleger (ster). 
Psychopathenzorg. 

le Verpleger bij de Rijksasyls voor P sycho
pathen. * 

Verpleger(ster) bij idem. 
Rijkstucht- en opvoedingswezen. 

Ziekenverpleger bij de Rij ksopvoedingsgestich
ten voor jongens. 

Sociale Zal.en. 
Rijkskweekschool voor vroedvrouwen te 

Rotterdam. 
Vroedvrouw.** 

SCHAAL 45. 
f 1080-f 1980, 16 jaar. 

4 jaarlijksche verhoogingen van f 90. 
6 tweejaarlijksche verhoogingen van f 90. 

Defensie. 
Loodswezen, betonning, bebakening en 

verl ichting. 
Magazijnbeheerder , tevens schrijver l e klasse, 

bij het proefstation der kustverlichting. 
Rijkswerven en Marine-Etablissement. 

Bureelbeambte 2e klasse. 
Magazijnen der Artillerie te Delft. 

Bureel ambtenaar. 

Waterstaat. 
Koninklijk Nederlandsch M eteorologisch 

I nstituut. 
A ss istent in de bibliotheek. 

Economlsclie Zaken. 
Centraal Bureau voor de Statistiek. 

T eekenaar. 

SCHAAL 46. 
f 1080-f 1980, 15 jaar. 

5 jaarlijksche verhoogingen van f 90. 
5 tweejaarl ijksche verhoogingen van f 90. 

Binnenlandsche Zaken. 
Staatsbedrijf der P osterijen, Telegrafie en 

T elefonie. 
Kantoorbediende bij den Postchèque- en Giro

dienst. 

SCHAAL 47. 
f 1080-f 1980, 11 jaar. 

5 jaarlijksche verhoogingen van f 90. 
2 tweejaarl ijksche verhoogingen van f 180. 
1 tweejaarlij ksche verhooging van f 90. 

Blnnenlan<lsche Zaken. 
K rankzinnigenwezen. 

Apothekersassistente, tevens klerk bij het Rij ks
krankzinnigengesticht te Woensel. 

* Boven de bezol diging wordt eene ambts
toelage van ten hoogste f 135 's jaars genoten. 

** De korting , als bedoeld in artikel 6, 
~erste lid, bedraagt voor dit ambt f 540 
s Jaars. 
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Staatsbed1-ijf der P osterij en, T elegrafie en 
T el efonie . 

Bureelambtenaar. * 
E xpediteur aan het Magazijn van postzegels. 
K antoorbediende. 
Telefoniste bij den interlocalen dienst. 
Telegrafist . 

} 'lnanclën. 
Directe belastingen , invoe,·rechten en accijnzen . 
Rijkskl erk {met vakexamen) . ** 

R egistratie en Domeinen. 
R ijksklerk (met vakexamen) . ** 

SCHAAL 48. 
f 1170- f 1980, 12 jaa.r. 

3 tweejaarlijksche verhoogingen van f 180. 
3 tweejaarlijksche verhoogingen van f 90. 

Justitie. 
Gevangeniswezen en P sychopathenzorg. 

Magazijnmeester bij de Rijksasyls voor P sycho
pathen. 

Magazijnmeester bij de Rijkswerki nricht ingen 
Veenhuizen. 

Winkelhouder bij de R ij kswerkinricht ingen 
Veenhuizen. 

Onderwijs, l{un sten en Wetenschappen. 
R ijksuniversiteiten en T echnische H oo geschool . 
Amanuensis. 

R ijksmuseum van Oudheden. 
Amanuensis. 

Rijks Ethnografisch Museum . 
Amanuensis. 

}'lnanclën. 
R egistratie en Domeinen . 

Opziener der Domeinen (voor de Staatsduinen). 

Economische Zaken. 
Landbouwhoogeschool . 

Amanuensis. 

* In afwij king van de desbetreffende bepa
lingen van het Bezoldi gingsbesluit Burger lijke 
R ijksambtenar en 1928 geschiedde de overgang 
van de op 29 J ul i 1932 in dienst zij nde : 

a. bureelambtenaren bij het Staatsbedrijf 
der Posterijen, Telegrafie en Telefonie van 
de schaal 33 (f 1080- f 1890) naar de schaal 
47 (f 1080-f 1980) ; 

b. bureelambtenaren l e kl asse bij voormeld 
Staatsbedr ij f va n de schaal 98 (f 1620- f 2610 ) 
naar de schaal 93 (f 1620- f 2520); 

c. bureelambtenaren bij de Zuiderzeewer
ken van de schaal f 1080- f 2700 (9 tweej . 
verh . van f 180) naar de schaal 90 (f 1080-
f 2520) ; 

op het weddebedrag, hetwelk zij op dien 
da tum reeds genoten, met inachtneming van 
den diensttijd door hen reeds op dat bedrag 
doorgebracht, met d ien verstande, dat voor 
deze onder b en c vermelde ambtenaren van 
krach t bleef de regeling, dat hunne wedde a ls 
zoodanig tot onderscheidenlij k f 2610 en f 2700 
wordt verhoogd, nadat zij gedurende 2 jaren 
f 2520 zullen hebben genoten . 

** De standpl aatsaftrek blijft voor dit ambt 
beperkt tot 4 ten honderd. 

SCHAAL 49. 
f 1260-f 1980, 8 jaar. 

4 tweejaarlij ksche verhoogingen van f 180. 

Blnnenlandsche Zaken. 
Algem eene Landsdrukkerij. 

Magazijnmeester in het let ter- en m ater ia len
m agazijn. 
S taatsbedrijf der P osterijen, T el egrafie en 

'l'el e/ onie. 
Chef-magazij nbediende bij het H oofdbestuu r. 
Chef-m agazij nbediende bij den P ostchèque- en 

Girodi enst. 
Magazijnopzichter. 

Defensie. 
R ijkswerven en Marine-Etablissement . 

E xpedi teur te Wi llemsoord. 
M agazijnbeheerder. 

Topografische Dienst . 
Teekenaar 2e klasse. 

SCH AAL 50. 
f 1360-f 1980, 10 jaar. 

2 tweejaarl ijksche verhoogingen van f 180. 
3 tweejaarlijksche verhoogingen van f 90. 

Binnenlandsche Zaken. 
Staatsbed,-ij f de,· P osterij en , T el egrafie en 

T el efonie. 
Kantoorhouder van een hulpka ntoor der 2e 

kl asse a. * 
Onilerwijs, lüm steu en ·w etenschappen. 

R ij ksuniversiteiten en 'l'echnische H oogeschool . 
Huishoudj uffrouw. 

Flnanclëu. 
Directe belastingen, invoerrechten en accijnzen. 
Surnumerair der grondbelast ing (met vak

examen) . 
Sur numerair van den waarborg en de belas

t ing der gouden en zil veren werken (met 
vakexamen ). 

SCHAAL 51. 
f 1440- f 1980, 12 jaar . 

6 tweejaarlijksche verhoogingen van f 90. 

Departementen van Alg·emeen Bestuur. 
Schrijver l e kl asse. 

Hooge Colleg·es van Staat. 
Ee,·ste Kame,· der S taten-Generaal. 

Schrijver l e klasse. 
Raad van State. 

Schrijver l e klasse. 
Algemeene R eken ka,n e'T'. 

Schrijver l e kl asse. 
Justi tie. 

Burgerlij ke en Mili taire Gerechten , alsmede 
Central e Raad van B eroep en Raden 

van B eroep ( 0 .) . 
Schrijver l e kl asse. 

Gevangeniswezen. 
Schr ijver l e klasse. 

R ijkstucht- en opvoedingswezen. 
Schrij ver l e klasse bij het Algemeen College 

van toezicht, bijstand en advies. 

** Zie noot op blz. 1085. 
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Schrijver le klasse bij de Rijksopvoedingsge
stichten voor jongens. 

Schrij ver le klasse bij het Rijksopvoedingsge
sticht voor meisjes. 

Schrijver le klasse bij de Tuchtscholen voor 
jongens. 

Schrijver l e klasse bij de Tuchtschool voor 
meisjes. 

Schrijver l e klasse bij de Voogdijraden. 
R eclasseering. 

Schrijver le klasse bij het Centraal College 
voor de Reclasseering. 

Bl1111 e11Iandscbe Zaken. 
Centrale Commissie voor de keuring van film s. 
Schrijver l e klasse. 

K ,·ankzinnigenwezen. 
Schrij ver l e klasse ten bureele van een in

specteur voor het Staatstoezicht op krank
zinnigen en krankzinnigengestichten. 

N ederlarulsche Staatscourant. 
Schrijver l e klasse. 

Algemeene Landsdrukkerij. 
Calculator. 
Schrijver l e klasse. 

Pensioenraad. 
Schrijver l e ki asse . 

Rijkspostspaarbank. 
Schrij ver l e klasse. 

Staatsbedrijf der Posterijen, T el egrafie en 
T elefonie. 

Concierge te Amsterdam. 
Schrijver le klasse bij het Hoofdbestuur. 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 
Rijksuniv,ersiteiten en Technische H oogeschool. 
Schrijver le kla.sse. 
Bureau van de Commissie voor 's Rijks ge

schiedkundige publicatiën. 
Schrijver le klasse. 

Koninklijke Bibliotheek. 
Schrijver l e klasse. 

Koninklijke Academie van Wetenschappen. 
Schrijver le jdasse. 

Rij ksmuseum van Oudheden. 
Schrijver le klasse. 

Financiën. 
Agentschap van het Ministerie van Financiën. 
Schrijver le klasse. 

R egistratie en Domeinen. 
Schrijver le klasse bij het Bestuur der vissche

rijen op de Zeeuwsche stroomen. 
Rijksinkoopbureau. 

Schrijver le klasse. 
Rijksgebouwendienst. 

Schrijver le- klasse. 

Defensie. 
Loodswezen, betonning, bebakening en 

verlichting. 
Schrij ver l e klasse. 
Schrij ver l e klasse bij het proefstation der 
kustverlichting. 
Centrale Magazijnen van militaire kleeding 

en uitrusting. 
Bureelambtenaar 2e klasse. 

Bureau van den I nspecteur der Infanterie. 
Schrijver le klasse. 

Rijksmagazijn van geneesrniddel en. 
Bureelambtenaar 2e klasse. 

H oog ere Krijgsschool. 
Schrijver le klasse. 

Topografische Dienst. 
Schrijver l e klasse. 

Staatsbedrijf der A rtillerie-Jnrichtingen . 
Bureel ambtenaar. 
Schrijver l e klasse. 

Waterstaat. 
R ijkswaterstaat. 

Schrijver l e klasse. 
Rijksstudiedienst voor de luchtvaart. 

Schrijver le klasse. 
Geologische dienst. 

Schrijver le klasse. 
To ezicht op de Spoorw egen. 

Schrijver le klasse. 
Staatstoezicht op de mijnen. 

Schrijver le klasse. 
Scheepvaartinspectie. 

Schrijver le klasse. 
Raad voor de Scheepvaart. 

Schrijver le klasse. 
Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch 

l nstitunt. 
Schrijver le klasse. 

Staatsvisschershavenbedrijf te IJmuiden. 
Schrijver l e klasse. 

Zuiderzeewerken. 
Schrijver le klasse. 

Luchtvaartdienst. 
Schrijver le klasse. 

Rijksdienst ter uitvoering van de Zuiderzee
steunwet. 

Schrijver l e klasse. 

Economlscbe Zaken. 
T echnische Voorlichtingsdienst ten behoeve 

van de Nijverheid. 
Schrijver l e klasse. 

Rijksbureau voor Onderzoek van Handels
waren. 

Schrijver l e klasse. 
Voorlichtingsdienst ten behoeve van den 

Ri,bberhandel en de Rubbernijv,erheid. 
Schrijver le klasse. 

Voorlichtingsdienst ten behoeve van den 
Vezelhandel en de Vezelnijverheid. 

::;chrijver le klasse. 
I nstituut voor Brandstoffeneconomie. 

Schrijver l e klasse. . 
Octrooiraad en Bureau voor den lndustrieelen 

Eigendom. 
Schrijver le ki asse. 

Centraal Bureau voor de Statistiek. 
Schrijver le klasse. 

Landbouwhoogeschool. 
Schrijver le klasse. 

Rijkslandbouwproefstations en Rijksbosch
bouwproefstation. 

Schrijver le klasse. 
Plantenziektenkundige dienst. 

Schrijver l e kla.sse. 
Domeinbeheer. 

Schrijver le klasse. 
Staatsboschb ehter. 

Schrijver le klasse . 
V eeartsenijkundige dienst. 

Schrijver l e klasse bij de Rijksseruminrichting. 
Visscherijinspectie. 

Schrijver l e klasse. 
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Sociale Zaken. 
Stoomwezen. 

Schrijver l e klasse. 
Arbeidsinspectie en inspectie van den 

Havenarbeid. 
Schrijver le klasse. 

Rijksverzekeringsbank. 
Schrijver le klasse. 

Contróle op het Rekenplichtig Beheer der 
Rijksverzekeringsbank. 

Schrijver le klasse. 
Verzekeringsraad. 

Schrijver l e klasse. 
Werkloosheidsverzekering en Arbeids

bemiddeling. 
Schrijver le klasse. 

Inspectie Volksgezondheid. 
Schrijver le klasse . 

Rijkskeuringsdienst voor ingevoerde 
vl eeschwaren. 

Schrijver l e klasse. 
Gezondheidsraaà. 

Schrijver le ki asse. 
Centraal Laboratorium voo,· de Volks

gezondheid. 
Schrijver le klasse. 

Rijks Serologisch I nstituut. 
Schrijver l e klasse . 

Rijksbureau voor drinkwatervoorziening. 
Schrijver le klasse. 

Koloniën. 
Koloniaal Etablissement. 

Schrijver l e klasse. 
Geneeskundige raad. 

Schrijver l e klasse-huisbewaarder. 

SCHAAL ó2. 
f 1440-f 1980, 6 jaar. 

3 tweejaarlijksche verhoogingen van f 180. 
Defensie. 

Hospitaaldienst der Marine. 
Magazijnbewaarster. 

Loodswezen, betonning, bebakening en 
verl ichting. 

Machinist bij den misthoorn te Nieuwesluis. 

Economische Zaken. 
IJ kwezen. 

Adjunct-ijker. 

SCHAAL ó3. 
f ló30-f 1980, 10 jaar. 

5 tweejaarlijksche verhoogingen van f 90. 

Waterstaat. 
R ijkswaterstaat. 

Hulpsluismeester te: Hansweert, Schelling
woude, Utrecht, Vreeswijk, Wemeldinge. 

SCHAAL ó4. 
f 1080-f 2070, 12 jaar. 

5 tweejaarlijksche verhoogingen van f 180. 
1 tweejaarlijksche verhooging van f 90. 

Waterstaat. 
Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch 

Instituut. 
Rekenaar. 

SCHAAL óó. 
f 1260-f 2070, 10 jaar. 

4 tweejaarlijksche verhoogingen van f 180. 
1 tweejaarlijksche verhooging van f 90. 

Defensie. 
Rijkswerven en Marine-Etablissement. 

Adjunct-havenmeester. 
Schipper aan boord van een Marinetransport

vaartuig. 
SCHAAL ó6. 

f 1440-f 2070, 10 jaar. 
2 tweejaarlijksche verhoogingen van f 180. 
3 tweejaarlijksche verhoogingen van f 90. 
Departementen van Alg·emeen Bestuur. 

Magazijnmeester-chef-binder bij het bureau 
Materieel der afdeeling Centrale Directie 
van het Departement van Financiën. 

Blnnenlandscbe Zaken. 
Staatsbedrijf der Posterijen, T elegrafie en 

Telefonie . 
Kantoorhouder van een hulpkantoor der 2e 

kl asse b. * 
Defensie. 

Loodswezen, betonning, bebakening en 
verlichtin g. 

Opzichter bij 's Rijks kustverli chting der 2e 
categorie. 

Opzichter-lichtwachter bij 's Rijks kustverlich
ting der 2e categorie. 

Opzichter-motordrijver bij 's Rijks kustverl ich
ting der 2e categorie. 

Centrale Magazijnen van militaire kl.eeding 
en uitrusting. 

Meester-kleermaker. 
Meester-schoenmaker. 
Meester-smid. 
Meester-tentenmaker. 
Meester-zadelmaker. 

Waterstaat. 
Staatsvisschershavenbedrijf te IJmuiden. 

Afslager. 
SCHAAL 57. 

f 1620-f 2070, 10 jaar. 
5 tweejaarlijksche verhoogingen van f 90. 

Waterstaat. 
Rijkswaterstaat. 

Bakenmeester te Dordrecht. 
Havenmeester te Assen. 
Sluismeester te Nijmegen. 
Sluismeester te Willemsluizen. 
Sluismeester te Zutphen (Twenthekanalen). 
Sluis- en stuwmeester. 

Staatsvisschershavenbedrijf te IJmuiden. 
Onder-dokmeester. 
Onder-havenmeester. 

SCHAAL ó8. 
f 1620-f 2070, 6 jaar. 

2 tweejaarlijksche verhoogingen van f 180. 
1 tweejaarl ijksche verhooging van f 90. 

Defensie. 
Loodswezen, betonning, bebakening en 

ve,·lichting. 
Kwartiermeester. 

* Zie noot op blz. 1085. 
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Loodsschipper der 3e klasse. 
Machinist-motordrijver. 
Machinist-motordrijver aan boord van een 

motorbetonnings- en ver! ichtingsvaartuig. 
l e Lichtwachter-stuurman aan boord van een 

1 ichtschip. 

SCHAAL ó9. 
f 1710-f 2070, 8 jaar. 

4 tweejaarlijksche verhoogingen van f 90. 

Waterstaat. 
Rijkswaterstaat . 

Brugmeester te H edel. 
Brugmeester te V reeswijk_ 
Havenmeester te: Middelharnis, Numansdorp, 

Urk, W ieringen (den Oever). 
Sluismeester te: Andel , Sas van Gent, Vianen, 

Zeeburg. 

SCHAAL 60. 
f 1080- f 2160, 12 jaar. 

4 jaarlij ksche verhoogingen van f 90. 
4 tweejaarlijksche verhoogingen van f 180. 

Blnnenlandsche Zaken. 
K rankzinnigenwezen. 

Administratief ambtenaar bij het Rijkskrank
zinnigengesticht te Woensel. 

Onderwij s, Kun sten en Wetenscha1>peu. 
Rijksbu,·eau voor de M onumentenzorg. 

Administratief ambtenaar. 

Defensie. 
Rijkswerven en Marine-Etablissement. 

Assistent bij den Commies van aanneming der 
Marine. 

Waterstaat. 
Rijksstudiedienst voor de luchtvaart. 

Administratief ambtenaar Ze klasse. 
Scheepvaartinspectie. 

Adm inistratief ambtenaar Ze klasse. 
Ko,·ps geleiders van ontplofbare stoffen. 

:Boekhouder-geleider. 
Economische Zalrnn. 

Staatsboschbeheer. 
Administratief ambtenaar bij een hou tvester. 
Teekenaar. 

Sociale Zaken. 
Inspectie Volksgezondheid. 

Klerk bij het bureau van de I nspecteurs der 
Volksgezondheid. 

SCHAAL 61. 
f 1170-f 2160, 12 jaar. 

5 twee jaarlijksche verhoogingen van f 180. 
1 tweejaarlijksche verhooging van f 90. 

Justitie. 
Gevangeniswezen. 

Apothekersassistent bij de Rijkswerkinricht in
gen Veenhuizen. 

Blnnenlandsche :laken. 
Krankzinnigenwezen . 

Hoofd der huishoud ing bij het Rijkskrankzin
nigengesticht te Woensel. 

Hoofd der wasscherij bij het R ijkskrankzinni
gengesticht te Woensel. 

Huishoudjuffrouw bij het Rijkskrankzinnigen
gesticht te Grave. 

Ondenvijs, l{unsten en Wetenschappen. 
R ijksuniversiteiten en T echnische H oogeschool. 
Analist. 
Apotht3kersassistent. 
Laborante. 

Koninklijke Bibliotheek. 
Assistent. 

Rijksmuseum. 
Chef-museumbed iende. 

Financiën. 
D frecte belastingen, invoerrechten en accijnzen. 
Analist bij het laboratorium van het Departe-

1nent van Financiën. 
R egistratie en D o1neinen. 

Opziener der Staatsvisscherijen. 

Defensie. 
Rijkswerven en Marine-Etablissement. 

Analist. 
Hospitaaldienst der Ma,·ine. 

Apothekersass istent. 
Cent,·ale Magazijnen van militaire kleeding 

en uitrusting. 
W aschmeester. 

Staatsbed,-ij/ der A rtillerie-l nrichtingen. 
Analist. 

·w aterstaat. 
Rijkswaterstaat. 

Analist bij het laboratorium voor chemisch
technologisch onderzoek van bouwstoffen 
voor den wegenbouw. 

Economische Zaken. 
Rijksbureau voor Onde,·zoek van Handels

waren. 
Analist. 
Rijksproefstation en Voorlichtingsdienst ten 

bate van de klei- en aardewerkindustrie. 
Analist. 

Voorlichtingsdienst ten behoeve van den 
Rubberhandel en de Rubbernijverheid. 

Anal ist. 
Voorlichtingsdienst ten behoeve van den 

V ezelhandel en de Vezelnijverheid. 
Analist. 

Landbouwhoogeschool. 
Analist. 

Rijkslandbouwproefstations en Rijksbosch
bouwproe/station. 

Analist. 
Staatsboschbeheer. 

Bosch wachter. 
R ij kszuivelstation te Leiden . 

Analist. 
Rijksinsti tuut voor Chemisch, Microbiologisch 

en Hydrografisch Visscherijonderzoek. 
Analist. 

Sociale Zaken. 
Rijksinstituut voor Zuiv e,·ing van Afvalwater. 
Analist. 

Centraal Laboratorium voor de Vol ks
gezondheid. 

Analist. 
R ijks Serologisch I nstituut. 

Analist.
Apothekersassistent. 

Rijksbureau voor drinkwatervoorziening. 
Anal ist. 
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SCHAAL 62. 

f 1260-f 2160, 10 jaar. 
5 tweejaarlijksche verhoogingen van f 180. 

Defensie. 
Rijkswerven en Marine-Etablisse11,ent. 

Assistent bouwkundig opzichter. 
Bureelbeambte le klasse. 

Hydrogmfie . 
Kaartbijwerker. 

Staatsbedrijf der A rtillerie-l nrichtingen. 
B ureelambtenaar 2e klasse. 
Magazijnbeheerder 2e klasse. 

Economische Zaken. 
Rij kszuivelstation te Leiden. 

Controleur. 

SCHAAL 63. 
f 1350-f 2160, 10 jaar. 

4 tweejaarlijksche verhoogingen van f 180. 
1 tweejaarlij ksche verhooging van f 90. 

Onderwij s, Kunsten en Wetenschappen. 
Rijksuniversiteiten en Technische H oogeschool 
Bibliotheekbeambte. 
Rekenaar 2e klasse. 

Koninklijke Akademie van W etenschappen. 
Bibl iotheekbeambte. 

Waterstaat. 
K oninklijk N ederlandsch M eteorologisch 

Instituut. 
Observator, voorzoover niet afzonderlijk ge

noemd . 
Economische Zaken. 
Landbouwhoogeschool. 

Bibi iotheekbeambte. 
Plantenziektenkundige dienst. 

Bibi iotheekbeambte. 

SCH AAL 64. 
f 1440-f 2160, 16 jaar. 

8 tweejaarlijksche verhoogingen van f 90. 

Blnnenlandscbe Zaken. 
Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en 

T elefonie. 
Assistent. 
Conducteur. 
H oofdbesteller. 

SCHAAL 65. 
f 1440- f 2160, 8 jaar. 

4 tweejaarlij ksche verhoogingen van f 180. 
Justitie. 

Gevangeniswezen en Psyr.hopathenzorg. 
Hoofdverpleegster-huismeesteres bij de Rijks

asyls voor Psychopathen. 
Huismeester bij de gevangenissen en R ijks

werkinrichtingen. 
H uismeester in het hospitaal bij de Rijkswerk

inrichtingen Veenhuizen. 
Huismeester in het oude mannenhuis bij idem. 
H oofdverpleger bij idem. * 

* De standplaat.saftrek bl ijft voor dit ambt 
beperkt tot 4 ten honderd. 

Rijkstucht- en opvoedingswezen. 
Huismeester bij de Rijksopvoedingsgestichten 

voor jongens. 

Blnnenlandsche Zaken. 
Algemeene Landsdrukkerij. 

Magazijnmeester in het papiermagazijn. 
Staatsbedrijf der P osterijen, Te_legrafie en 

Telefonie. 
Chef-expediteur aan het Magazijn van post

zegels. 

Onderwijs, l{unsten en 1Vetenschap11en. 
Rijksuniversiteiten en T echnische H oogeschool. ' 
Hoofd der keuken in het Academisch Zieken-

huis te Leiden. 
Plantsoenchef te Groningen. * 
Waschmeester . 
Werkmeester. 

Defensie. 
Rijkswerven en Marine-Etablissement. 

Commandeur bij de vakken. 
Opzichter bij de badinrichting te Willemsoord. 

Staatsbedrijf der A rtillerie-lnrichtingen. 
Opzichter. 

SCHAAL 66. 
f 1530-f 2160, 10 jaar. 

2 tweejaarlij ksche verhoogingen van f 180. 
3 tweejaarlijksche verhoogingen van f 90. 

Blnnenlandsche Zaken. 
Staatsbedrijf dei· Posterijen, Telegrafie en 

Telefonie. 
Kantoorhouder van een hu lpkantoor der 2o 

klas e c. ** 
Defensie. 

Loodswezen, betonning, bebakening en 
verlichting. 

Machinedrijver. 

SCHAAL 67. 
f 1710-f 2160, 10 jaar. 

5 tweejaarl ij ksche verhoogingen van f 90. 

Waterstaat. 
Rijkswaterstaat. 

Hulpsluismeester te IJmuiden. 
Rijksonderhavenmeester-gezagvoerder te Rot

terdam. 
Sluismeester te: Utrecht, Vlissingen, Vrees

wijk. 
Zuiderzeewerken. 

Sluis-havenmeester te Den Oever. 

SCHAAL 68. 
f 1890-f 2160, 4 jaar . 

1 tweejaarlijksche verhooging van f 180. 
1 tweejaarlijksche verhooging van f 90. 

Defensie. 
Loodswezen, betonning, bebakening en 

verlichting. 
Hulpbinnenloods 2e categorie. 

* De tegenwoordige functionar is 
boven deze belooning een persoonlijke 
ging van ten hoogste f 360 per jaar. 

* Zie noot op blz. 1085. 

geniet 
verhoo-
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SCHAAL 69. 
f 1080-f 22ó0, 16 jaar. 

5 tweejaarlij ksche verhoogingen van f 180. 
3 tweejaarlij ksche verhoogingen van f 90. 

Blnnenlandsche Zaken. 
Staatsbedrijf der Posterijen, T elegrafie en 

Tel efonie. 
Buitenkewoon geëmployeerde, groep 5. 
Klerk. 

Defensie. 
Koninklij ke Mil itaire Akademie. 

Boekhouder-bureelchef. 

SCHAAL 70. 
f lSóO-f 2250, 12 jaar. 

4 tweejaarlijksche· verhoogingen van f 180. 
2 tweejaarl ij ksche verhoogingen van f 90. 

Water taat. 
Rijkswaterstaat. 

Opzichter 3e klasse. 
K oninklijk Nederlandsch Meteorologisch 

l nstituut. 
Observator te Den Helder. 
Observator te VJ issingen. 

Economische Zaken. 
Rijkslandbouwproefstations en Rijksbosch

Controleur. 
bouwproefstation. 

' -r; eeartsenij kundige dienst. 
Opzichter. 

SCH AAL 71. 
f 1440-f 22ó0, 18 jaar. 

9 tweejaarlijksche verhoogingen van f 90. 
Blnnenlandsche Zaken. 

Algemeene Landsdrukkerij. 
M agazijnmeester (winkelhouder der Neder

! andsche Staatscourant). 
Financiën. 

Registratie en Domeinen. 
Opziener in a lgemeenen dienst voor _de voor

malige vestinggronden der Domeinen. 
Opziener-teekenaar der Domeinen. 

SCHAAL 72. 
f 1440-f 22ó0, 10 jaar. 

4 tweejaarl ijksche verhoogingen van f 180. 
1 tweejaarlij ksche verhooging van f 90. 

Waterstaat. 
Rijksstudiedienst voor de luchtvaart . 

Teekenaar le klasse. 
Sociale Zaken. 

R ijkskweekschool voor v,·oedvrouwen te 
Rotterdam. 

H uismeesteres. 

SCHAAL 78. 
· f l ó80-f 22ó0, 10 jaar. 

3 tweejaarlijksche verhoogingen van f 180. 
i tweejaarlijksche verhoogingen van f 90. 

Jnstltle. 
Rijkspolitie. 

Admin istratief ambtenaar bij de Rijksveld
wacht. 

Defensie. 
Centrale Magazijnen van militaire k/,eeding 

en uit,·usting. 
Bureelambtenaar l e klasse. * 

Rijksmagazijn van geneesmiddelen . 
Bureelambtenaar le k lasse. 

Waterstaat. 
Berichtendienst voor de luchtvaart. 

Radiotelegrafist-observator 2e klasse. 
Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch 

Instituut. 
R adiotelegrafist-observator 2e kl asse. 

SCH AAL 74. 
f 1620-f 22ó0, 10 jaar. 

2 tweejaarlijksche verhoogingen van f 180. 
3 tweejaarlijksche verhoogingen van f 90. 

Ju stitie. 
Rijkspolitie. 

Rijksveldwachter-brigadier.** 
Gevangeniswezen en Psychopathenzorg. 

Werkmeester bij den arbe id. 
Werkmeester (es) bij de Rijksasyls voor Psy

chopathen. 

Binnenland che Zaken. 
Staatsbedrijf der Posterijen, Telegmfie en 

Tel efonie. 
Kantoorhouder van een hulpkantoor der le 

kl asse a. 
Defensie. 

Loodswezen, betonning, bebakening en 
verlichting. 

Schipper aan boord van een motorbetonnings
en verlichtingsvaartuig. 

SCHAAL 7ó. 
f 1080-f 2340, 14 jaar. 

7 tweejaarlijksche verhoogingen van f 180. 

Koloniën. 
T echnisch Bureau. 

Handelscorres~ondent. 

SCH A.AL 76. 
f 1260-f 2340, 14 jaar. 

5 tweejaarlijksche verhoogingen van f 180. 
2 tweejaarlijksche verhoogingen van f 90. 

Blnnenlandsche Zaken. 
Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en 

T elefonie. 
Assistent l e klasse. 
Boekhouder bij den Postchèque- en Girodienst. 
Conducteur l e klasse. 
Kantoorbediende l e klasse. 
Telefoniste l e klasse. 
Telegrafist l e klasse. 

* Bureelambtenaren le klasse, die tevens 
belast zijn met de functie van chef de bureau , 
genieten uit dien hoofde eene ambtstoelage 
van ten hoogste f 270 per jaar. 

** De standplaatsaftrek blij ft voor dit ambt 
beperkt tot 4 ten honderd. 
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SCHAAL 77 .. 
f 13ó0-f 2340, 12 jaar. 

5 tweejaarlijksche verhoogingen van f 180. 
1 tweejaarlij ksche verhooging van f 90. 

. Justitie. 
Rijkstucht- en opvoedingswezen . 

V akleidster bij het Rijksopvoedingsgesticht 
voor meisjes. 

Reclasseering. 

Adj unctrambtenaar der R eclasseering. 

Economische Zaken. 
Voorlichtingsdienst ten behoeve van den 

Landbouw. 
Assistent van een consul ent. 

Plantènziektenkundige dienst. 
Controleur. 

Domeinbeheer. 
Opziener. 

R ijkszuivel inspectie. 
Rijkszuivelvisiteur. * 

Sociale Zaken. 
R ijkskeuringsdienst voor i11 gevoerde vleesch· 

waren. 
Controleur. 

R ijkskweekschool voor vroedvrouwen te 
R ott erdam. 

Leerares voor lichamelijke opvoeding. 

SCHAAL i8. 
f 1440-f 2340, 10 jaar. 

5 tweejaarlijksche verhoogingen van f 180. 

Blnnenlandsche Zaken. 
Staatsbedrijf der P osterijen, T el egrafie en 

T el efonie. 
Boekhouder. 
Buitengewoon geëmployeerde, groep 4. 

:Financiën. 
R egistratie en D omeinen. 

Controleur bij de visscherijpol itie op de Zeeuw
sche stroomen. 

Defensie. 
L oodswezen , betonning, bebakening en ver

l ichting. 
Opzichter-lichtwachter bij 's Rijks kustverlich

t ing der l e categorie. 
Opzichter-motordrijver bij 's '.Rijks kustverlich

t ing der l e categorie. 

SCHAAL 79. 
f 1530-f 2340, 10 jaar. 

4 tweejaarlijksche verhoogingen van f 180. 
1 tweejaarlij ksche verhooging van f 90. 

Financiën. 
R egis tratie en Domeinen. 

R ekenaar bij de Rijkscommissie voor de graad
meting en waterp assing. 

* De Rijkszuivelvisiteurs, die met de le iding 
van de werkzaamheden in een ambtskring 
worden belast , genieten deswege bovendien 
een ambtstoel age van 16 ten honderd van 
hunne jaarwedde. 

Defensie. 
L oodswezen, betonning, bebakening en ver

lichting. 
Machinist bij 's Rijks kustverlichting, tevens 

belast met den misthoorn te H oek van Hol
land. 

M achinist bij ' s Rijks kustverlicht ing, tevens 
belast met den misthoorn te Vlissingen . 
Opzichter bij ' s Rijks kustverlicht ing l e cate-

gorie. 

·waterstaat. 
Rij ksstudiedienst voor de lucht vaart. 

R ekenaar. 
Economische Zaken. 

1 H aringcontróledienst . 
Controleur. 

SCHAAL 80. 
f 1620-f 23,10, 16 jaar . 

8 tweejaarlijksche verhoogingen van f 90. 

Financiën. 
Directe belastingen, invoerrechten en accij nzen. 
Ontvanger aan een g renskantoor der 2e kl asse. 

SCHAAL 81. 
f 1620-f 2340, 8 jaar. 

4 tweejaarlijksche verhoogingen van f 180. 

De1iartementen van Algemeen Bestuur. 
K amerbewaarder. * 

Hooge Colleg·es van Staat. 
T weede Kamer der Staten-Generaal . 

K amerbewaarder. 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 
R ijksuniversiteiten en T echnische H oogeschool. 
H oofd van den huishoudelijken dienst . 

Financiën. 
R egistmtie en Dom einen. · 

M agazijnmeester , chef-stempelaar van het a l
ge:neen zegelhmtoor. 

SCHAAL 82. 
f 1710-f 2340, 10 jaar. 

2 tweejaarlij ksche verhoogingen van f 180. 
3 tweejaarlijksche verhoogingen van f 90. 

Blnncnlandsche Zaken. 
Staatsbedrijf der P osterijen, Tel egrufie e1, 

T ele fonie. 
K antoorhouder va n een hulpka ntoor der l e 

kl asse b. 

SCHAAL 83. 
f 1890-f 2340, 10 jaar. 

5 tweejaa rlijksche verhoogingen van f 90. 

1'\' atcrstaat. 
R ijkswaterstaat. 

Sluismeester te: H answeert , Schellingwoude, 
W emeldinge. 

Zuiderzeewerken . 
Sluis-havenmeester te K ornwerderzand. 

* Geniet bovendien een kleedingtoelag€ van 
f 50 per jaar . 
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SCHAAL 84. * 
f 1890-f 2340, 8 jaar . 

1 tweejaarlijksche verhooging van f 180. 
3 tweejaarlijksche verhoogingen van f 90. 

Financiën. 
Directe belastingen , invoe,-rechten en accijnzen . 
Assistent. 

SCHAAL 85. 
f 1890- f 2340, 6 jaar. 

2 tweejaarlijksche verhoogingen van f 180. 
1 tweejaarlijksche verhooging van f 90. 

Derensle. 
L oodswezen, betonning, bebakening en ver

l ichting. 
Hulpbinnenloods l e categor ie. 
Loodsschipper 2e kl asse. 

SCHAAL 6. 
f 1440-f 2430, 12 jaar. 

5 tweejaarlijksche verhoogingen van f 180. 
1 tweejaarlijksche verhooging van f 90. 

Onderwijs, J{unsten en Wetenschappen. 
R ijksuniversiteiten en T echnische H oogeschool. 
Technicus l e kl asse bij het hooger onderwijs. 

Dllfensie. 
K onin klijk Instituut voo,· de M arine. 

Technicus. 
Waterstaat. 

R ijkswaterstaat . 
T echnicus bij het Laboratorium voor chemisch

technolog isch onderwek van bouwstoffen 
voor den wegenbouw. 

SCHAAL 87. 
f 1530-f 2430, 10 jaar. 

5 tweejaarlij ksche verhoogingen van f 180. 

Financiën. 
R egistratie en Don,einen . 

Opziener der visscherijpoli t ie op de Zeeuwsche 
stroomen. 

Waterstaat. 
J(oninklij k N ederlandsch M eteorologisch 

Instituut. 
le Observator. 

SCHAAL 88. 
f 1800-f 2430. 10 jaar . 

2 tweejaarlij kscb e verhoogrngen van f 180. 
3 tweejaarlij ksche verhoog ingen van f 90. 

Blnnenlandsche Zaken. 
Staatsbedrijf der Posterij en, T el eg?;,jfie en 

T el efoniR. 
K antoorhouder van een hul pkantoor der l e 

kl asse c. 

Onderwijs, J{unsten en ,v etimschappen. 
.Rijksuniversiteiten en T echnische H oogeschool . 
Rekenaa r l e kl asse. 
2e Waarnemer. 

* Zie 2e noot op blz. 1088. 

SCHAAL 89. 
f 1890-f 2430, 1 2 jaar. 

6 tweejaarlijksche verhoogingen van f 90. 

Waterstaat. 
Staatsvisschershavcnbedrijf te IJmuiden. 

l e Afslager . 

SCHAAL 90. 
f 1080- f 2620, 16 jaar . 

8 tweejaarl ij ksche verhoogingen van f 180. 

Departementen van Alg·emeen Bestuur. 
Adju nct-comm ies. 

Hooge Colleges van Staat. 
Eerste Kamer der Staten-Generaal. 

Adj unct-commies. 
T weede Kan,er de,· S taten-Generaal . 

Adj unct-commies. 
R aad van State. 

Adjunct-commies. 
Al gen,eene R ekenkame,·. 

Adjunct-commies. 
Kabinet der K oningin. 

Adjunct-commieq_ 
Justitie. 

R ijkspoli tie. 
Adjunct-commies bij het Rijksbureau betref

fende de bestrijding van den handel in vrou
wen en k inderen en van den handel in on
tuchtige uitgaven. 

Rijkstucht- en opvocdingswezen. 
Adj unct-comm ies bij het Algemeen Coll ege 

van toezicht. bijstand en adv ies. 
R eclassee1·i11g. 

Adj unct-commies bij het Centraal Coll ege voor 
de R eel asseeri ng. 

Blnnenlandsche Zaken. 
Inspectie Burgerwachten. 

Ambtenaar van administratie. 
N ederlandsche Staatscourant. 

Adjunct-commies. 
A. l gemeene L andsdrukkerij . 

Adjunct-commies. 
P ensioenraad. 

Adjunct-commies. 
R ijkspostspaarbank. 

Adj unct-commies. 
S taatsbedrijf der P osterijen, T elegrafie en 

T el efonie . 
Adj unct-comm ies bij het H oofdbestuur . 
Adjunct-commies bij den Postchèque- en Giro

d ienst . 

Ondenvljs, Kunsten en Wetenschappen. 
Onde,·wijsraad. 

Adjunct-comm ies. 
R ij ksuniversiteiten en T echnische H oogeschool. 
Administratief ambtenaar . 
Bibl iotheekambtenaar. 
P edel. 
Teekenaar. 

I nspectie Lager Onderwijs. 
Administratief ambten aar . 

R ijksarchieven . 
Adjunct-commies. 
Bureau van de Gonimissie voor 's R ijks ge

schiedkundige publicatiën. 
Adjunct-commies. 
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Rijksbureau voor de Monumentenzorg. 
Adjunct-commies. 

Koninklijke Bibliotheek. 
Administratief ambtenaar. 

Koninklijk Kabinet van Schilderijen. 
Ambtenaar van administratie. 
Koninklijke Akademie van W etenschappen. 

Bibi iotheekambtenaar. 
Rijksakade,nie ·van Beeldende Kunsten. 

Ambtenaar van administratie. 
Rijks Ethnografisch Mus eum. 

Ambtenaar van administratie. 

Fin anciën. 
Agentschap van het Ministerie van Financiën. 
Adjunct-commies. 

Rijks1nunt . 
Adjunct-commies. 
Directe belastingen, invoerrechten en accijnzen. 
Adjuuct-commies. 

Registratie en Domeinen. 
Adjunct-commies. * 
Administratief ambtenaar 2e klasse ter direc

tie der Staatsloterij. 
Rijksinkoopbureau. 

Adjunct-comm ies. 
Calculator. 
Correspondent. 

Defensie. 
Rijkswerven en Marine-Etablissement. 

Adjunct-commies. 
Loodswezen, betonning, bebakening en ver

lichting. 
Bureel ambtenaar. 

Genie. 
Bureel ambtenaar. 

Bu,·eau van den Generalen Staf. 
Ambtenaar van administratie le klasse . 

Topografische Dienst. 
Administratief ambtenaar. 

Staatsbedrijf der A rtillerie-lnrichtingen. 
Adjunct-commies. 

Waterstaat. 
Rijkswaterstaat . 

Admini tratief ambtenaar 2e klasse. 
Bureel ambtenaar. 

Toezicht op de Spoorwegen. 
Adjunct-commies. 

Scheepvaa,·tinspectie. 
Administratief ambtenaar le klasse. 

Raad voor de Scheepvaart. 
Administratief ambtenaar le ki asse. 

Staatsvisschershavenbedrijf te IJmuiden. 
Administratief ambtenaar. 

Zuiderzeeraarl. 
Bureelambtenaar. 

Zuide,·zeewerken. 
Burêelambtenaar. ** 

Luchtvaa,·tdienst. 
Adjunct-commies. 
Rijksdienst ter uitvoering van de Zuiderzee

steunwet. 
Administratief ambtenaar 2e ki asse. 

* Adjunct-commiezen, aan wie de titulaire 
rang van comm ies is toegekend, ontvangen 2 
jaar na het verkrijgen van het max imum nog 
eene persoonlij ke verhooging van f 90 per jaar. 

** Zie l e noot op blz. 1091. 

Economische Zaken. 
Technische Voorlichtingsdienst ten behoeve 

van de Nijverheid. 
Administratief ambtenaar le klasse . 

Rijksbureau voor Onderzoek van Handel s
wa1·en. 

Administratief ambtenaar le klasse. 
Rijksproefstation en Voorlichtingsdienst ten 

bate van de leder- en schoenindustrie. 
Adminis tratief ambtenaar. 

Voorlichtingsdienst ten behoeve van den 
Vezel handel en de Vezel nijverheid. 

Administratief ambtenaar. 
Instituut voo,· Brandstoffenecono1nie. 

Administratief ambtenaar le klasse . 
Octrooiraad en Burea·u voor den lndustrieelen 

Eigendom. 
Administratief ambtenaar 2e klasse. 

Centraal Bureau voor de Statistiek. , 
Adjunct-commies. 

Landbouwhoogeschool. 
Ambtenaar van administratie. * 

M iddelbare J(olonial e Landb ouw,qchool te 
Deventer. 

Ambtenaar van administratie. 
Rijkslandbouwp,·oefstations en Rijksboschbouw

proefstation. 
Ambtenaar van administratie. 

Plantenzie ktenkundige dienst. 
Ambtenaar van administratie. 

Donieinbehcer. 
Adjunct0commies. 

Staatsboschbcheer. 
Adjunct-commies. 

Veeartsenijkundige dienst. 
Adjunct-commies bij de Rijksseruminrichting. 

Rijkszuivelstation te Leiden. 
Administratief ambtenaar (boekhouder}. 

Visscherijinspectie . 
Administratief ambtenaar le klasse. 

Rijksinstituut voor Biologisch Visscherij
onderzoek. 

Administratief ambtenaar. 
Rijksinstituut voor Chemisch, Microbiologisch 

en Hydrografisch Visscherijonderzo ek . 
Administratief ambtenaar. 

Sociale Zaken. 
Stoomwezen. 

Bureel ambtenaar. 
Arbeidsinspectie en Inspectie van den Haven-

arbeid. 
Administratief ambtenaar 2e klasse. 
Rijksinstituut voor Zuivering van Afvalwater. 
Bureel ambtenaar. 

Hooge Raad van Arbeid. 
Adjunct-commies. 

Rijksverzekeringsbank. 
Adjunct-commies. 

Contróle op het R ekenplichtig B eheer der 
Rijksverzekeringsbank. 

Adjunct-commies. 
Verzekeringsraad. 

Adjunct-commies. 
Werkloosheidsverzekering en A rbeids

bemiddeling. 
Adjunct-comm ies. 

* Een der ambtenaren van adm inistratie be
kleedt ambtshalve tevens de functie van perlel. 
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Inspectie Volksg ezondheid. 
Adjunct-commies bij het bureau van de Hoofd

inspecteurs der Volksgezondheid. 
Gezondheidsraad. 

Adjunct-commies. 
Centmal Laboratorium voor de Volks

gezondheid. 
Administratief ambtenaar. 

R ijks Serologisch I nstituut. 
Administratief ambtenaar. 

Rijksbureau voor drinkwatervoorziening . 
Bureel ambtenaar. 

Koloniën. 
Kol oniaal Etablissement. 

Bureel ambtenaar. 

SCHAAL 91. 
f 1350-f 2520, 14 jaar. 

~ tweejaarlijksche verhoogingen van f 180. 
1 tweejaarlijksche verhooging van f 90. 

Onderwijs, l{unsten en Wetenschappen. 
Rijksuniversiteiten en T echnische H oogeschool. 
Vast ass istent. 

K oninklijke Biblotheek. 
Wetenschappelij k assistent 2e klasse . 

N ederlandsch Centraal I nstituut voor 
hersenonderzoek. 

Conservator. 
Eerste preparateur. 

Defensie. 
Rijkswerven en Marine-Etablissement. 

Opzichter der magazijnen te Willemsoord. 
Sociale Zaken. 

Arbeidsinspectie en I nspectie van den 
Havenarbeid. 

Adjunct-inspectrice. 

SCHAAL 92. 
f 1440-f 2520, 12 jaar. 

6 tweejaarlijksche vernoogmgen van t lllO. 

Justitie. 
Rijkspoli tie. 

Assistent bij het grenscommissariaat van Rijks
politie te Zevenaar (tevens belast met ad
ministratieve werkzaamheden). 

Binnenlandsche Zaken. 
K rankzinnigenwezen. 

Machinist B bij het Rijkskrankzinnigengesticht 
te Grave. 
Staats bedrijf de,· P osterijen, T elegrafie en 

T elefonie. 
Chef-instrumentmaker. 
Chef-monteur. 
Machinist B. 

Onderwijs, Kunsten en ,v etenschappen. 
Rijksuniversiteiten en T echnische H oogeschool. 
Analist le ki asse. 
Chef-glasblazer. 
Chef- instrumentmaker. 
Electrotechnisch ambtenaar bij het Academisch 

Ziekenhuis te Leiden. 
Ma.chinist B. 

Financiën. 
Directe belastingen, invner,·echten en accijnzen 
Analist le klasse aan het laboratorium van het 

Departement van Financiën. 

Defensie. 
R ijkswerven en Marine-Etablissem ent. 

Analist le klasse. 
V erificatie van 's Rijks zee-instrumenten. 

le Instrumentmaker. 
Loodswezen, betonning, bebakening en ver-

lichting. , 
Chef-instrumentmaker bij 's Rijks kustverlich

ting. 
Militaire Inrichting voor drinkwatervo or

ziening in de Stelling Amsterdam. 
Machinist. 
Centrale Magazijnen van 11,ilitaire kl eeding 

en uitrusting. 
Chef-monteur. 

Staatsbedrijf der A ,·tillerie-Inrichtingen. 
Analist le klasse. 
Machinist B. 

Waterstaat. 
Rijkswaterstaat. 

Opzichter-electricien. 
Rijksstudiedienst voor de luchtvaart. 

Chef-instrumentmaker. 
B erichtendienst voo1· de luchtvaart. 

Chef-monteur. 
Koninklijk N ederlandsch M eteorologisch 

I nstituut . 
Chef-instrumentmaker.* 

Economische Zaken. 
R;jksbureau voor Onderzoek van Handels

waren. 
Analist l e klasse. 
Rijksproefstation en V oorlichtingsdienst ten 

bate van de l eder- en schoenindustrie. 
Analist l e klasse. 
Voorlichtingsdienst ten behoeve van den R ub

berhandel en de Rubbernijverheid. 
Analist le klasse . 

Centraal Bureau voor de Statistiek. 
Electrotechnisch ambtenaar. 

Landbouwhoogeschool. 
Analist l e klasse. 
Tuinbaas. 

R ijkslandbouwproefstations en Rijksbosch
bouwp,·oefstation. 

Analist l e klasse. 
Technisch ambtenaar. 

Sociale Zaken. 
A.rbeidsinspectie en I nspectie van den Haven

arbeid. 
Analist l e klasse. 

Centraal Laboratorium voo,· de Volks
gezondheid. 

Analist l e kl asse. 
R ijks Serologisch Instituut . 

Analist le klasse. 
Technicus. 

IUjksbureau voor drinkwatervoorziening. 
Analist l e klas e. 

Koloniën. 
l{oloniaal Etablissement. 

Assistent bij de keuringen. 
Opzichter. 

* Zoolang de functionaris tevens is belast 
met het houden van toezicht op de registree
rende peilschal en, geniet deze uit dien hoofde 
eene ambtstoelage groot f 270 per jaar. 
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SCHAAL 93. 
f 1620- f 2520, 10 j aar. 

5 tweejaarlijksche verhoogingen van f 180. 

Departement van Algemeen Bestuur. 
'r eekenaar l e klasse bij het Departement van 

Defensie. 
Justitie. 

Burgerlijke en Militaire Gerechten, als1nede 
Cent,·ale Raad van Beroep en J,aden van 

Beroep ( 0 .). 
R ij ksklerk l e klasse. 
. Gevangeniswezen en P sychopathenzorg. 
Commies. 

Rijkstucht- en opvoedingswezen. 
Commies bij de Rijksopvoedingsgestichten voor 

jongens. 
Commies bij het Rij ksopvoedingsgesticht voor 

meisjes. 
Commies bij de Tuchtscholen voor jongens. 
Commies bij de Tuchtschool voor meisjes. 

Blnnenlandsche Zaken. 
Algemeene Landsdrukkerij. 

Ambtenaar afdeeling orders. 
le Calculator. 

Staatsbed1-ijf der P osterijen, T elegrafie en 
T elefonie. 

Adjunct-magazij nchef aan het Magazijn van 
postzegels. 

Bureelambtenaa r l e klasse. * 
Teekenaar le klasse. 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 
Rijksuniversiteiten en Technische H oogeschool. 
l e Klerk (boekhouder) bij de academische zie

keninr ichtingen. 
Magazijnmeester van het centraal magazijn 

van het Academisch Z iekenhuis te Leiden. 

Financiën. 
Rijksmunt. 

Adjunct-boekhouder. 
Registratie en Domeinen. 

A dm in istratief ambtenaar bij het bestuur der 
Visscherijen op de Zeeuwsche stroomen. 

Rijksgebouwendiens t. 
Teekenaar l e ki asse. 

Defensie. 
Rijkswerven en Marine-Etabl issement. 

Teekenaar le klasse. 
Hydrografie. 

Graveur le klasse. 
Teekenaar l e klasse. 

Topografische Dienst. 
Fotograaf 2e klasse. 
Graveur 2e klasse. 
Topograaf 2e klasse . 

Staatsbedrij f der A rtillerie-lnrichtingen . 
Bureelambtenaar l e klasse. 
Magazijnbeheerder l e kl asse. 
2e Teekenaar. 

Waterstaat. 
Geologische dienst. 

Assistent. 
· K oninklij k N ederlandsch Meteorologisch 

I nstituut. 
Adjunct-secretaris. 

* Zi e l e noot op blz. 1091. 

Economische Zaken. 
Centraal Bureau voor de Statistiek. 

Adjunct-controleur. 
Sociale Zaken. 

Rijkskweekschool voor vroedvrouwen te 
Rotte1·dam. 

Administrateur. 

SCHAAL 94. 
f 1800-f 2520, 8 jaar. 

4 tweejaarlij ksche verhoogingen van f 180. 

Justitie. 
Gevangeniswezen en P sychopathenzorg. 

Hoofdverpleger-huismeester bij de R ij ksasyls 
voor P sychopathen. 

Blnnenlandsche Zaken. 
K rankzinnigenwezen. 

Hoofdverpleger(ster) . * 
Onderwijs, I{unsten en Wetenschappen. 

Rijksuniversiteiten en 1'echnische Hoogeschool . 
Hoofdverpleegster. * 

Defensie. 
H ospitaaldienst de1· Marine. 

H oofdverpleegster. * 
Röntgenassistente. * 

Militaire Hospitalen. 
Hoofdverpleegster. * 

Topogmfischc Dienst. 
Teekenaar le klasse . ** 

Waterstaat. 
Rijkswaterstaat. 

Havenmeester te Al kmaar. 
Havenmeester te Gorinchem. 
Havenmeester te Maastricht. 
Sluismeester te Neuzen. 

Sociale Zaken. 
Rijkskweekschool voor vroedvrouwen te 

R ottertlam. 
Hoofdverpleegster . * 
:Meesteresse-vroedvrouw. * 
Operatiezuster-vroedvrouw. * 

SCHAAL 95. 
f 1890-f 2520, 8 jaar. 

3 tweejaarlijksche verhoogingen van f 180. 
1 tweejaarlij ksche verhooging van f 90. 

Justitie. 
Rijkspolitie. 

Rijksveldwachter-brigadier-majoor. t 
,v aterstaat. 

Rijkswaterstaat. 
Machinist B bij de gemalen van de Drentsche 
Hoofdvaart. 

* De korting. a ls bedoel d in artikel 6, ee rste 
lid, bedraagt voor dit ambt f 720 per jaar. De 
standplaatsaftrek blij ft voor dit ambt beperkt 
tot 4 ten honderd. 

** De teekenaar l e kl asse, dienstdoende a ls 
zaalchef, geniet bovendien eene ambtstoelage 
van ten hoogste f 360 per jaar. 

t De standplaatsaftrek blij ft voor dit ambt 
beperkt tot 4 ten honderd. 
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SCHAAL 96. 
f 1980-f 2520, 6 jaar. 

3 tweejaarlijksche verhoogingen van f 180. 

Defensie. 
Rijkswe,·ven en Marine-Etablisseme,it. 

Commandeur l e klasse bij de vakken. 
Genie. 

Werkmeester bij de werkplaatsen van het 
Regiment Genietroepen. 

Staatsbedrijf der A,·tillerie-l nrichtingen. 
Opzichter le klasse. 

SCHAAL 97. 
f 1170- f 2610, 16 jaar. 

8 tweejaarlijksche verhoogingon van f 180. 

Binncnlandsche Zaken. 
Staatsbedrijf der P osterijen, Telegrafie en 

Telefonie. 
Adjunct-commies. 

SCHAAL 118. 
f 1620-f 2610, 12 jaar. 

5 tweejaarlijksche verhoogingen van f 180. 
1 tweejaarlijksche verhooging van f 90. 

Controleur. 
Opzichter. 

Controleur. 

Financiën. 
Rijksmunt. 

Sociale Zaken. 
Rij ksverze kerings bank. 

SCHAAL 99. 
f 1800-f 2610, 10 jn.ar. 

4 tweejaarlij ksche verhoogingen van f 180. 
1 tweejaarlijksche verhooging van f 90. 

Jn stltie. 
Ge,;angeniswezen. 

Hoofdopzichter bij den Arbeid. 

SCHAAL 100. 
f 1890- f 2610, 8 jaar. 

4 tweejaarlijksche verhoogingen van f 180. 
Defensie. 

Loodswezen, betonning, bebakening en ver
l ichting . 

Hulpzeeloods. 
2e Gezagvoerder aan boord van een lichtschip. 

SCHAAL 101. 
f 1980-f 2610, 8 jaar. 

3 tweejaarlijksche verhoogingen van f 180. 
1 tweejaarlijksche verhoog ing van f 90. 

Defensie. 
Lood;;wezen, betonning, bebakening en ver

lichting. 
Binnenloods der 3e categorie. 

W aterstaat. 
B erichtendienst voor de luchtvaart . 

R adio-telegraf ist-observator le klasse. 
K oninklijk Nederlandsch Met eo,·ologisch 

Instituut. 
Radio-telegrafist-observator l e klasse. 

SCHAAL 102. 
f 1170-f 2700, 18 jaar. 

8 tweejaarl ijksche verhoogingen van f 180. 
1 tweejaa rlijksche verhooging van f 90. 

Financiën. 
Regist,·atie en Domeinen. 

Teekenaar der domeinen. 
Teekenaar van het ka daster. 

Waterstaat. 
Rijkswaterstaat. 

Teekenaar bij den mc~tkundigen dienst van 
de directie Al gemeene Dienst. 

SCHAAL 103. 
f 1260-f 2700, 18 jaar. 

7 tweejaarlijksche verhoogingen van f 180. 
2 tweejaarl ijksche verhoogingen van f 90. 

Waterstaat. 
Rijkswate,-staat. 

Ambtenaar bij den algemeenen dienst. 
Geologische dienst. 

Adrninistrat.iP.f ambtenaar . 

SCHAAL 104. 
f 1350-f 2700, 16 jaar. 

7 tweejaarlijksche verhoogingen van f 180. 
1 tweejaarlijksche verhooging van f 90. 

O1ulerwlj s, Kunsten en Weteirschappen. 
Koninklijke A kademic van Wet enschappen. 

Ambtenaar van administratie. 

SCHAAL 105. 
f 1440-f 2700, 14 jaar. 

7 tweejaadijksche verhoogingen van f 180. 

Economische Zaken. 
Voorlichtingsdienst ten behoeve van den 

Vezelhandel en de Vezelnijverheid. 
Assistent. 

Landbouwhoogeschool. 
Bouwkundig teekenaar . 
, verkmeester-monteur. 

Yoorlicht ingsdicnst ten behoeve ,;an den 
Landbouw. 

Assistent van een consulent (die vóór 1 Janu
ari 1925 den titel voerde van Hoofdassistent). 

Plantenzie ktenkundige dienst. 
Technisch ambtenaar. * 

Veeartsenijkundige dienst. 
Opzichter bij de Rijksseruminrichting. 
Technisch ambtenaar bij de R ijksseruminrich

t ing. 
Vissche,ijinspectie. 

Technisch opziener. 
Rijksinstituut voo,· Biologi•ch Vi.~scherij

onderzoek. 
Technisch as istent. 

* Aan de techn ische ambtenaren, werkzaam 
op bepaalde, daarvoor door Onzen Minister 
van Economische Zaken aan te wij zen stand
plaatsen, wordt boven deze bezoldig inf _eene 
ambtstoelage van ten hoogste f 360 s Jaars 
toege kend. 
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SCHAAL 106. 
f 1440-f 2700, 9 jaar. 

5 jaarlijksche verhoogingen van f 180. 
2 tweejaarlijksche verhoogingen van f 180. 

W aterstaat. 
Rij kswate,·staat. 

Landmeetkundi g ambtenaar 3e kl asse bij den 
meetkundigen dienst van de directie Alge
meene Dienst. 

Opzichter 2e ki asse. 

SCHAAL 107. 
f 1620-f 2700, 12 jaar. 

6 tweejaarlijksche verhoogingen van f 180. 
Waterstaat. 

Rij ksstudiediens t voor de luchtvaart. 
Administratief ambtenaar l e k lasse. 
Teekenaar-waarnemer. 

Staatsto ezicht op de m-ijnen. 
Bureau-ambtenaar. 

Koninklijk N ederlandsch M etcoroloyisch
lnstituut. 

Assistent. 
Sociale Zaken. 

Arbeidsinspectie en Inspectie van den 
Havenarb eid. 

Scheikundig-assistent. 

SCHAAL 108. 
f 1800-f 2700, 20 jaar. 

10 tweejaarlijksche verhoogingcn van f 90. 

Financiën. 
Directe belastingen, invoerrechten en accijnzen. 
Ontvanger aan een grenskantoor der le klasse. 

SCHAAL 109. 
f 1800-f 2700, 10 jaar. 

5 tweejaarlijksche verhoogingen van f 180. 

Onderwij s, Kunsten en Wetenschappen. 
Rijksuniversiteiten en T echnische H oogeschool. 
Hoofd van den huishoudelijken dienst in het 

Academisch Ziekenhuis te Leiden. 

Defensie. 
Opleiding voor monteurs b;j de Koninklijke 

Marine. 
Onderwijzer in hout- of in metaalbewerking en 

onderwijzer-assist.ent. 
H ydrografi e. 

Gezagvoerder van een opnemingsvaartuig. 

SCHAAL 110. 
f 1980- f 2700, 8 jaar. 

4 tweejaarlij ksche verhoogingen van f 180. 

Blnnenlandsche Zaken. 
Algemeene L andsdrukkerij. 

Meeste rknecht in de binderij. 

SCHAAL 111. 
f 2070-f 2700, 10 jaar. 

2 tweejaar lijksche verhoogingen van f 180. 
3 twee jaarlij ksche verhoog ingen van f 90. 

Ju stitie. 
Gevangeniswezen en Psychopathenzorg . 

Commies ter d irectie. 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 

Rijksuniversiteiten en 'l'echnische H oogeschool . 
l e \Vaarnemer. 

Defensie. 
M arinebakkerij te Will emsoord. 

Administrateur . 

SCHAAL 112. 
f 2160-f 2700, 6 jaar. 

3 tweejaarlijksche verhoogingen van f 180. 

Financiën. 
Directe belastingen, invoerrechten en accijnzen. 
Hoofdkommies. 

Defensie. 
Loodswezen, betonning, bebakening en ver

l ichting. 
Adjunct-commissaris. 
Opzichter-machinist bij 's R ijks kustverl ichting. 

· Staatsbedrijf der A rtillerie-l nrichtingen. 
le Teekenaar. 

Waterstaat. 
Rijkswaterstaat. 

Havenmeester te Hansweert. 
Sluismeester te I J muiden. 

SCH AAL 113. 
f 1440-f 2790, 10 jaar. 

5 jaarl ijksche verhoogingen van f 180. 
2 tweejaarl ij ksche verhoogingen van f 180. 

1 jaarlijksche verhooging van f 90. 

Waterstaat. 
Zuiderzeewerken. 

Opzichter 2e klasse. 

SCHAAL 114. 
f 1620-f 2790, 14 jaar. 

6 tweejaarlij ksche verhoogingen van f 180. 
1 tweejaarlijksche verhooging van f 90. 

Sociale Zaken. 
A rbeidsinspeclie en Inspectie van den 

Havenarbeid. 
Controleur. 
Opzichteres. 

SCHAAL 116 
f 1980- f 2790, 10 jaar. 

4 tweejaarl ij ksche verhoogingen van f 180. 
1 tweejaarlijksche verhoogmg van f :HJ 

Defensie. 
Staats bedrij f der Artillerie-Inrichtingen. 

Adjunct-administrateur. 

SCH AAL 116. 
f 2160-f 2790, 10 jaar . 

2 tweejaarlijksche verhoog ingen van f 180. 
3 tweejaarlijksche verhoogingen van f 90. 

Justitie. 
Rijkspolitie. 

R ijksveldwachter-rechercheur. 
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SCHAAL 117. 
f 22ó0-f 2790, 6 jaar. 

3 tweejaarlijksche verhoogingen van f 180. 
Defensie. 

Rijkswerven en Marine-Etablissement . 
Baas bij de vakken. 

Staatsbedrij f der A rtillerie-l nrichtingen. 
Hoofdopzichter !le klasse. 

Waterstaat. 
R ijkswaterstaat. 

Hoofdmachinist-electri cien. 

SCHAAL 118. 
f 1440-f 2880, 16 jaar. 

8 tweejaarlijksche verhoogingen van f 180. 
Economische Zak'en. 
Landbouwhoogeschool. 

Technisch ambtenaar. 

SCHAAL 119. 
f 1620-f 2880, 14 jaar. 

7 tweejaarlijksche verhoogingeu van [ 180 . 
Illnnenlandsche Zaken. 

Staatsbedrijf der P osterijen, Telegrafie w 
T elefonie. 

Opzichter. 
Waterstaat. 
Mijnraad. 

:Bureelambtenaar. 
Scheepvaartinspectie. 

Scheepsmeter bij den Dienst der Scheeps
meting. 

SCHAAL 120. 
f 1800-f 2880, 20 jaar. 

2 tweejaarlijksche verhoogingen van f 180. 
8 tweejaarlijksche verhoogingen van f 90. 

Economische Zaken. 
Middel bare Koloniale Landbouwschool te 

Deventer. 
Onderwijzer. 

SCHAAL 121. 
f 1980-f 2880, 10 jaar. 

5 tweejaarlijksche verhoogingen van f 180. 
Financiën. 

Directe belastingen, invoe1-rechten e,i accijnzen. 
Assistent aan het laboratorium van het De

partement va n Financiën. 
Defensie. 

Staatsbedrijf der Artillerie-Inrichtingen. 
Kassier. 

Waterstaat. 
Staatsvisschershavenbedrijf te IJmuiden. 

Kassier. 

SCHAAL 122. 
f 2070-f 2880, 12 jaar. 

3 tweejaarl ijksche verhoogingen van f 180. 
3 tweejaarlij ksche verhoogingen van f 90. 

Blnnenlandsche Zaken. 
Staatsbedrijf der Posterijen, T elegrafie en 

Tel efonie. 
:Buitengewoon geëmployeerde bij den Post

chèque- en Girodienst. 

SCHAAL 123. 
f 2160-f 2880, 8 jaar. 

4 twee{aarlijksche verhoogingen van f 180. 

Blnnenlandsche Zaken. 
Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie eii 

T elefonie. 
Buitengewoon geëmployeerde, groep 3. 

Onderwijs, Kun sten en Wetenschappen. 
Rijksuniver.,iteiten en T echnische H oor1eschool. 
Adjunct-directrice bij de Rijksklinieken te 

Utrecht. 
K oninklijk P enningkabinet. 

Wetenschappelij k ass istent. 
Rijksmuseum. 

Technisch ass istent l e klasse. 
W etenschappelijk ass istent. 

Rijksmuseum van Oudheden. 
Wetensch appelijk ass istent. 

R ijks Ethnoyrafisch Museum. 
Wetenschappelijk assistent. 

Rijksmuseum "Twenthe". 
Wetenschappelijk assistent. 

Defensie. 
Loodswezen, betonning, bebakening en ver

lichting. 
Ambtenaar voor opnemingswerkzaamheden ten 

dienste van het loodswezen. 
Binnenloods der 2e categorie. 
M achinist aan boord van een lichtschip. 
l e Gezagvoerder aan boord van een lichtschip. 

, vaterstaat. 
Geologische dienst . 

Hoofdassistent. 

Sociale Zaken. 
Rijkskweekschool voor vroedvrouwen te 

Rotterdan,. 
Huismeesteres, tevens adjunct-d irectrice. 

SCHAAL 124. 
f 2160-f _2880, 6 jaar. 

2 jaarlijksche verhoogingen van f 180. 
2 tweejaarlijksche verhoogingen van f 180. 

Financiën. 
Registratie en Domeinen. 

Commies ter directie. 

SCHAAL 12ó. 
f 22ó0-f 2880, 8 jaar. 

3 tweejaarlijksche verhoogingen van f 180. 
1 tweejaarlijksche verhooging van f 90. 

1Vaterstaat. 
Staatsvisschershavenbed-:ijf te IJmuiden. 

Dokmeester. 
2e Havenmeester. 
Onclerhalchef. 

SCHAAL 126. 
f 1620-f 3060, 11 jaar. 

5 jaarlijksche verhoogingen van f 180. 
3 tweejaarlijksche verhoogingen van f 180. 

Waterstaat. 
R ijksdienst ter uitvoering van de Zuiderzee

steunwet. 
Administratief ambtenaar l e klasse. 
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Economische Zaken. 
Techni&che Voorlichtingsdienst ten behoeve 

van de Nijverheid. 
Assistent. 

SCHAAL 127. 
f 1800- f 8060, 14 jaar. 

7 tweejaarlijksche verhoogingen van f 180. 
Onderwijs, Kunsten en ·w etenscllappen. 

Rijksuniversiteiten en Technische H oogeschool. 
Technisoh-teekenaar. 

Economisclle Zaken. 
Landbouwhoogeschool. 

Teekenaar-lithograaf. 
Zuiveltechnicus. 

SCHAAL 128. 
f 1980-f 8060, 12 jaar. 

6 tweejaarl ijksche verhoogingen van f 180. 
Blnnenlandsche Zaken. 

K rankzinnigenwezen. 
Boekhouder-kassier bij het Rijkskrankzinnigen

ges~icht te Grave. 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 

R ijksuniversiteiten en T echnische H oogeschool. 
Boekhouder aan het Academisch Ziekenhuis 

te Leiden. 
Financiën. 

Directe belastingen, invoerrechten en accijnzen. 
Kommies-verificateur. 

SCHAAL 129. 
f 2160-f 8060, 10 jaar. 

5 tweejaarlijksche verhoogingen van f 180. 
Justitie. 

Gevangeniswezen. 
Directeur of directrice van een gesticht der 

4e klasse der gevangenissen en Rijkswerk
inrichtingen. 

Defensie. 
Loodswezen, betonning, bebakening en 

verlichting. 
Machinist aan boord van een stoombetonnings

en verlichtingsv'-lartuig. 
Economische Zaken. 
Landbouwhoogeschool . 

Bedrijfsboer. 
Voorlichtingsdienst ten behoeve van den 

Landbouw. 
Districtsassistent bij den pi uimveeteel t voor

lichtingsdienst. 
Staatsboschbehee,·. 

Boschwachter l e klasse. 
Opziener der gebouwen. 

H aringcontról edienst. 
Hoofdcontroleur. 

Sociale Zaken. 
Rijksinstituut voor Zuivering van Afvalwater. 
Bureel chef. 
Laboratoriumchef. 

SCHAAL 180. 
f 2160-f 3060, 5 jaar. 

5 jaarlijksche verhoogingen van f 180. 
Economisclle Zaken. 

Voorlichtingsdienst ten behoeve 
Landbouw. 

Adjunct-Rijksconsulent. 
L. & S. 1933. 

van den 

Plantenzie ktenkundige dienst . 
Adjunct-ornitholoog. 
Adjunct-phytopatholoog. 

Staatsboschbeheer. 
Adjunct-houtvester. 

Sociale Zaken. 
Stoomwezen. 

Adspirant-ingenieur. 
Arbeidsinspectie en I nspectie van den 

Havenarbeid. 
Adjunct-inspecteur. 

Rijksbureau voor drinkwatervoorziening. 
Adjunct-ingenieur. 

SCHAAL 181. 
f 2260-f 8060, 10 jaar. 

4 tweejaarlijksche verhoogingen van f 180. 
1 tweejaarlijksche verhooging van f 90. 

Defensie. 
Rijkswerven en Marine-Etablissement. 

Baas le klasse bij de vakken. 
Hoogbootsman te Willemsoord. 

Hydrografie. 
l e Teekenaar. 

Staatsbedrijf der Artillerie-Inrichtingen. 
Chef-machinist. 
Hoofdopzichter le klasse. · 
le T eekenaar-constructeur. 

Waterstaat. 
Rijkswaterstaat. 

H avenmeester te Vlissingen. 
Opziener - bij de Rijkselectriciteitswerken te 

IJmuiden. 
Opziener bij de stoompontveren over het 

Noordzeekanaal . 

SCHAAL 132. 
f 2840-f 3060, 8 jaar. 

4 tweejaarlijksche verhoogingen van f 180. 

Blnnenlandsche Zaken. 
Algemeene Landsdrukkerij. 

Meesterknecht in de drukkerij. 
Meesterknecht in de zetterij. 

Financiën. 
Rijksmunt. 

Assistent-stempelsnijder . 
Mech anicus bij de Muntfabricage. 

Defensie. 
L oodswezen, betonning, bebakening en 

verlichting . 
Co=issaris en ontvanger der loodsgelden 3e 

categorie . 
Waterstaat. 

B erichtendienst voor de luchtvaart. 
Chef-radio-telegrafist-observator. 

SCHAAL 183. 
f 24.30-f 3060, 8 jaar. 

3 tweejaarlijksche verhoogingen van f 180. 
1 tweejaarlijksche verhooging van f 90. 

Defensie. 
Loodswezen, betonning, bebakening en 

verlichting. 
Binnenloods der l e categorie. 

70 
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SCHAAL 134. 
f 2430-f 3060, 7 jaar. 

7 jaarlijksche verhoogingen van f 90. 

Jus titie. 
Rijkstucht- en opvoedingswezen. 

Amboonaar voor de Kinderwett;en bij den 
Voogdijraad te Maastricht. 

SCHAAL lSó. 
f 2790-f 3060, 3 jaar. 

3 jaarlijksche verhoogingen van f 90. 

Defensie. 
Loodswezen, betonning, bebakening en 

verlichting . 
Zeeloods le en 2e district. 

SCHAAL 136. 
f 2260-f 3160, 10 jaar. 

5 tweejaarlijksche verhoogingen van f 180. 
Justitie. 

Gevangeniswezen. 
Adjunct-di rectrice bij de gevangenissen en 

Rijkswerkinrichtingen. 
Defensie. 

Hydrografie. 
l e Graveur. 

T opografische D ienst. 
Fotograaf l e klasse. 
Graveur le ki asse. * 
Topograaf le klasse. * 

SCHAAL 137. 
f 1620-f 3240, 18 jaar. 

9 tweejaarlijksche verhoogingen van f 180. 
Blnnenlandsche Zaken. 

Centrale Commissie voo,· de keuring van films. 
Admin istratief ambtenaar. 

On<Lerwij s, I(unsten en )Vetenschap1len. 
Rijksuniversiteiten en Technische Hoogeschool. 
Hoofd van administratie bij het Academisch 

Ziekenhuis te Leiden. 
I nspectie Nijverheidsonderwijs. 

Amboonaar, toegevoegd aan een Inspecteur. 
Rijksmuseum. 

Hoofd van administratie. 
Defensie. 

Bureau van den I nspecteur der I nfanterie. 
Administratief ambtenaar. 

Waterstaat. 
Rijksdienst ter uitvoering van de Zuiderzee

steunwet. 
Secretaris der Directie. 

SCHAAL 138. 
f 1620-f 3240, 10 jaar. 

8 jaarlijksche verhoogingen van f 180. 
1 tweejaarlijksche verhooging van f 180. 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 
Inspectie Lager Onderwijs. 

Bouwkundig amboonaar 2e klasse. 

* De graveur le klasse en de topograaf l e 
kl asse, dienstdoende als zaalchef, genieoon bo
vendien eene ambtstoelage van !;en hoogste 
f 360 per jaar. 

Rijksbureau voor de Monumentenzorg. 
Bouwkundig amboonaar 2e klasse. 

Financiën. 
R ijksgebouwendienst. 

Bouwkundig ambt;enaar 2e klasse. 
Electrotechnisch amboonaar. 

Defensie. 
Loodswezen, betonning, bebakening en 

verlichting. 
Bouwkundig amboonaar 2e klasse. 

Genie . 
Technisch ambtenaar 2e klasse. 

Bureau van den Commandant der Vesting 
Holland. 

Technisch ambtenaar. 

Waterstaat. 
Rijkswaterstaat. 

Landmeetkundig amboonaar 2e klasse bij den 
meetkundigen dienst van de directie Alge
meene Dienst. 

Jlijksstudiedienst voor de luchtvaa,·t. 
Technisch amboonaar. 

Berichtendienst voor de luchtvaart . 
Technisch ambtenaar. 

Toezicht op de Spoorwegen. 
Technisch amboonaar 2e klasse. 
Rijksdienst ter uitvoering van de Zuiderzee

steunwet. 
Adjunct-inspecoour. 

Economische Zaken. 
Rijksbureau voor Onderzoek van Handelswaren. 
Assistent. 

Instituut voor B,·andstoffeneconomie. 
Technisch amboonaar. 
Octrooiraad en Bureau voor den Industrieelen 

Eigendom. 
Technisch amboonaar 2e klasse. 

Sociale Zaken. 
Rijksbureau voor drinkwatervoorziening. 

Technisch amboonaar 2e ki asse. 

lfolonlën. 
1.'echnisch Bureau. 

Technisch amboonaar 2e klasse. 

SCHAAL 139. 
f 1800-f 3240, 16 jaar. 

8 tweejaarlijksche verhoogingen van f 180. 

Financiën. 
Directe belastingen, invoerrechten en accijnzen. 
Adjunct-controleur van den waarborg en de 

belasting der gouden en zilveren werken. 

SCHAAL 140. 
f 1980-f 3240, 14 jaar. 

7 tweejaarlijksche verhoogingen van f 180. 
Departementen van Algemeen Bestu ur. 

E lectrotechnisch opzichter bij het Deparooment 
van Defensie. 

Financiën. 
Directe belastingen, invoerr,echten en accijnzen. 
Adjunct-controleur der grondbelasting. 

Defensie. 
Rijkswerven en Marine-Etablissenient. 

Bouwkundig opzichoor. 
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SCHAAL 141. 

f 2160-f 3240, 12 jaar. 
6 tweejaarlijksche verhoogingen van f 180. 

Defensie. 
Opleiding voor monteurs bij de Koninklijke 

Marine. 
Onderwijzer in electrotechniek, in wiskunde, 

in werktuigkunde of in teekenen. 

SCHAAL 142. 

f 2340-f 3240, 10 jaar. 
5 tweejaarlijksche verhoogingen van f 180. 

De1iartementen van Algemeen Bestuur. 
Comm ies. 
le Teekenaar bij het Departement van De

fensie. * 

Hoog·e Colleg·es van Staat. 
Eerste Kam er der Staten-Generaal. 

Commies. 
Tweede Kamer der Staten-Generaal. 

Commies. 

Commies. 

Commies. 

Commies. 

Raad, van State. 

Algemeene Rekenkamer. 

Kab inet der Koningin. 

Justitie. 
Burgerlijke Gerechten. 

Rijksklerk le klasse, chef de bureau. 
Gevangeniswezen . 

Bedrijfsleider bij de Rijkswerkinrichtingeu 
Veenhuizen. 

Commies-boekhouder bij idem. 
H ooge Raad van Adel. 

Secretaris. 

Binnenlandsche Zaken. 
Krankzinnigenwezen . 

Chef-machinist bij het Rijkskrankzinnigenge
sticht te Woensel. 

N ederlandsche Staatscourant. 
Commies. 

Algemeene Landsdritkkerij. 
Boekhouder-kassier. 
Chef bureau orders. 
Commies. 

P ensioenraad. 
Commies. 

Rijkspostspaarbank. 
Commies. 
Magazijnchef. 

Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en 
T elefonie. 

Boekhouder-bureelchef. 
Buitengewoon geëmployeerde, groep 2. 

* Aan dengene, die belast is met de functie 
van chef der teekenzaal, wordt bovendien eene 
ambtstoelage toegekend van ten hoogste f 360 
per jaar. 

Commies.* 
Commies bij het Hoofdbestuur. 
Commies bij den Postchèque- en Girodienst. 
Hoofdbureel ambtenaar. 
Magazijnchef aan het Magazijn van postzegels. 
Opzichter le klasse. 
Werkmeester. 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 
Rijksuniversiteiten en Technische H oogeschool. 
Bedrijfschef. 
Vast assistent aan de bibliotheken. 

Inspectie Lager Onderwijs. 
Administratief ambtenaar l e klasse. 

Rijksarchieven. 
Commies. 

Bureau van de Commissie voo,· 's Rijks 
geschiedkundige publicatiën. 

Wetenschappelijk assistent 2e klasse. 
Rijksbureau voor de Monumentenzorg. 

Commies. 
J(oninklijke Bibliotheek. 

Administratief ambtenaar le klasse. 
Wetenschappelijk assistent le klasse. 

Rijksakademie van B eeldende Kunsten. 
l e Ambtenaar van administratie. 

Financiën. 
Agentschap van het Ministerie van Financiën. 
Commies. 

Rijksmunt . 
Mechanicus bij de Stempel- en Medaillewerk

plaats. 
Directe belastingen, invoerr-echten en accijnzen. 
Commies. 

Registratie en Domeinen. 
Boekhouder ten kantore van de hypotheken, 

het kadaster en de scheepsbewijzen. 
Commies. 
Hoofdopziener der Visscherijpolitie op de 

Zeeuwsche stroomen. 
Opziener der domeinen. 

Rijksinkoopbureau. 
Comm ies. 

Defen81e. 
Rijkswe,·ven en Marine-Etablissement . 

Commies. 
l e Teekenaar. 
Werkmeester te Willemsoord. 

Loodswezen, betonning, bebakening en 
verlichting. 

Bureelambtenaar le klasse, chef de bureau. 
Bureau van den Generalen Staf. 

Commies. 

* Indien bel ast met de functie van direc
teur van een kantoor der klasse 4a wordt toe
gekend f 3240. 

Indien belast met de functie van beheerder 
van door den Directeur-Generaal aan te wij
zen bijkantoren wordt toegekend het rang
salaris + f 180. 

Indien belast met de functie van directeur 
van een kantoor der klasse 4b wordt toege
kend het rangsalaris + f 360 ( in totaal ten 
minste f 3420). 

Indien belast met de functie van directeur 
van een kantoor der klasse 4c wordt toege
Kend het rangsalaris + f 720 (in totaal ten 
minste f 3600) . 
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Bureau van den Inspecteur van den genees

Commies. 
kundigen dienst. 

S taatsbedrijf der A rtillerie-lnrichtinqen. 
Adjunct-administrateur le klasse. 
Commies. 

Waterstaat. 
Rijkswaterstaat. 

Administratief ambtenaar le klasse. 
Bureel chef. 
Havenmeester te Utrecht. 

Toezicht op de Spoorwegen. 
Commies. 

Scheepvaartinspectie. 
Scheepsmeter, hoofd van het district Amster

dam of Groningen, bij den Dienst der 
Scheepsmeting. 

Zuiderzeewerken. 
Burnelchef. 

Luchtvaartdienst. 
Commies. 

Economische Zaken. 
Octrooiraad en Bureau voor den Industrieelen 

Eigendom. 
Administratief ambtenaar le klasse. 

Centraal Bureau voor de Statistiek. 
Commies. 
Controleur. 

Landbouwhoogeschool. 
Hoofdambtenaar van administratie. 

Rijkslandbouwproefstations en Rijksbosch
bouwproefstation. 

Hoofdambtenaar van administratie. 
Plantenziektenkundige dienst. 

Hoofdambtenaar van administratie. 
Domeinbeheer. 

Technisch ambtenaar. 
Staatsboschbeheer. 

Commies. 
Technisch ambtenaar. 

V eeartsenijkundige dienst. 
Boekhouder bij de Rijksseruminrichting. 
Commies bij de Rijksseruminrichting. 

Visscherijinspectie. 
Hoofdambtenaar van administratie. 

Sociale Zaken. 

Commies. 
Rijksverzekeringsbank. 

Contróle op het Rekenplichtig B eheer der 
Rijksverzekeringsbank. 

Commies. 

Commies. 
Verzekeringsraad. 

Werkloosheidsverzekering en Arbeids
bemiddeling. 

Commies. 
Inspec tie Volksgezondheid. 

Commies bij het bureau van de Hoofdinspec
teurs der Volksgezondheid. 

Gezondheidsraad. 
Commies. 

l(oloniën. 
Koloniaal Etablissernent. 

Ambtenaar van administratie 2e klasse. 

SCH AAL 143. 
f 2160-f 3420, 14 jaar. 

7 tweejaarl ijksche verhoogingen van f 180. 

Justitie. 
R ijkstucht.. en opvoedingswezen. 

Rijksagent voor voorwaardelijk ontslag. 
Reclasseering. 

Ambtenaar belast met de reclasseeringswerk
zaamheden aan de Rijkswerkinrichtingen 
Veenhuizen. 

SCHAAL 144. 
f 2160--f 8420, 7 jaar. 

7 jaarl ijksche verhoogingen van f 180. 

Waterstaat. 
To ezicht op de Spoorw egen. 

Adjunct-ingenieur. 

SCHAAL 145. 
f 2340-f 3420, 12 jaar. 

6 t weejaarlijksche verhoogingen van f 180. 

Justitie. 
Gevangeniswezen. 

Hoofdcommies ter directie bij de Rijkswerkin
richtingen Veenhuizen. 

Boekhouder. 

Financiën. 
R ijksmunt. 

Defensie. 
Centrale Magazijnen van militaire kleeding 

en uitrusting. 
Bedrijfsboekhouder. 

Koninklijke Militaire Akademie. 
Directeur uitgeven van boekwerken en litho

grafie. 
T opografische Dienst. 

Boekhouder. 

Waterstaat. 
Staatsvisschershavenbedrijf te IJmuiden. 

H avenmeester. 

SCHAAL 146. 
f 2880-f 3420, 6 jaar. 

3 tweejaarlijksche verhoogingen van f 180. 

Justitie. 
Rijkstucht- en opvoedingswezen. 

Hoofd van Onderwijs bij de Rijksopvoedings
gestichten voor jongens. 

Hoofd van Onderwijs bij het Rijksopvoedings
gesticht voor meisjes. 

Hoofd van Onderwijs bij de Tuchtscholen voor 
jongens. 

Hoofd van Onderwijs bij de Tuchtschool voor 
meisjes. 

Financiën. 
Directe belastingen, invoerrechten en accijnzen. 
Ontvanger aan een kantoor der 6e klasse. 

Registratie en Domeinen. 
Controleur van het buitengewoon zegel. 
Ontvanger aan een kantoor der 6e klasse. 
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SCHAAL 147. 
f 2970-f 3420, 6 jaar. 

2 tweejaarlijksche verhoogingen van f 180. 
1 tweejaarlijksche verhooging van f 90. 

Defensie. 
Loodswezen, betonning, bebakening en 

verlichting. 
Machinist bij het loodswezen in het le en 2e 

di stri ct . 

SCHAAL 148. 
f 2790-f 3610, 8 jaar. 

4 tweejaarl ijksche verhoogingen van f 180. 

Defensie. 
Loodswezen, betonning, bebakening en 

verl ichting. 
Schipper aan boord van een stoornbetonnings

en verlichtingsvaartuig. 
Zeeloods, bel ast met den dienst van stuurman 

aan boord van de stoomloodsvaartuigen in 
het 3e, 4e/5e en 60 district. * 

Zeeloods in het 3e, 4e/5e en 60 district. 
Topografische Dienst. 

Chef va n de drukkerij . 

SCHAAL 149. 
f 1800-f 3600, 15 jaar. 

5 jaarlijksche verhoogingen van f 180. 
5 tweejaarlijksche verhoogingen van f 180. 

Waterstaat. 
R ijkswaterstaat. 

Assistent bij het laboratorium voor chemisch
technologisch onderzoek van bouwstoffen 
voor den wegenbouw. 

Economische Zaken. 
Octrooiraad en Bureau voor den I ndustrietlen 

Eigendom. 
J uddisch ambtenaar 2e kl asse. 

SCHAAL 160. 
f 2160-f 3600, 16 jaar. 

8 tweejaarlijksche verhoogingen van f 180. 
Sociale Zaken. 

Arbeidsinspectie en i nspectie van den 
Havenarbeid. 

Inspectrice. 
SCHAAL llil. 

f 2160-f 3600, 11 jaar. 
5 jaarlijksche verhoogingen van f 180. 

3 tweejaarl ijksche verhoogingen van f 180. 

Onderwijs, Kunsten en Weten schappen. 
Rijksuniversi teiten en T echnische H oogeschool . 
Vast assistent aan de Technische Hoogeschool. 

Defensie. 
Loodswezen, betonning, bebakening en 

verlichting. 
Technisch ambtenaar bij ' s Rijks kustverlich

ting. 
Economische Zaken. 
Landbouwhoogeschool. 

Vast assistent. 

* Geniet bovendien eene ambtstoelage van 
f 360 per jaar. 

SCHAAL 162. 
f 2340-f 3600, 14 jaar. 

7 tweejaarlijksche verhoogingen van f 180. 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 

Rijksuniversiteiten en T echnische Hoogeschool. 
Administrateur bij het College van Curatoren. 
Hortulanus. ,v aterstaat. 

Rijkswaterstaat. 
Opzichter le klabse. 

Staatsvisschershavenbedrijf te IJmuiden. 
Opzichter-werktuigkundige of opziener. 

Zuiderzeewerken. 
Opzichter l e ki asse. 

SCHAAL 163. 
f 2620- f 3600, 12 jaar. 

6 tweejaarlijksche verhoogingen van f 180. 
Hooge Colleges van Staat. 

Kanselarij der N ederlandsche Orden. 
Secretaris. 

Blnnenlandsche Zaken. 
K rankzinnigenwezen. 

Boekhouder-kassier bij het Rijksluankzinnigen
gesticht te Woensel. 
Staatsbedrijf der P osterijen, T elegrafie en 

T el efonie. 
Commies-seriechef bij den Postchèque- en 

G irodienst: 

Financiën. 
R egistratie en Donieinen. 

Administratief ambtenaar l e kl asse ter 01rec
tie der Staatsloterij . 

Defensie. 
Staatsbedrij f der Artillerie-I nrichtingen. 

Magazijnchef. 

Waterstaat. 
Scheepvaartinspectie. 

Hoofdambtenaar van administratie. 

Sociale Zaken. 
A r beidsinspectie en Inspectie van den 

Havenarbeid. 
Adrninistratief ambtenaar l e klasse. 

SCHAAL 164. 
f 2700-f 3600, 10 jaar. 

5 tweejaarlijksche verhoogingen van f 180. 

Defensie. 
Staatsbedrijf der Artillerie-I nrichtingen. 

Werktuigkundige 2e klasse. 

Waterstaat. 
Rijkswaterstaat. 

Hoofdwerktui gkundige of hoofdopziener te 
IJmuiden. 

Landmeetkundig ambLenaa r l e klasse bij den 
meetkundigen dienst van de directie Alge
meene Dienst. 

Opziener der Rijkselectriciteitswerken te H ans
weert. 

Opziener der Rijkselectriciteitswerken te Neu
zen. 

Werktuigkundige bij de gekanaliseerde Maas 
c. a. 
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SCHAAL ló6. 
f 2880-f 3600, 8 jaar. 

4 tweejaarlijksche verhoogingen van f 180. 
Justitie. 

Gevangeniswezen. 
Adjunct-d irecteur bij de gevangenissen en 

Rij kswerkinricht ingen. 
D irecteur of d irectrice van een gesticht 3e 

klasse der gevangenissen en Rij kswerkin rich
tingen. 

Onderdirecteur bij het beheer der Rij kswerk
inrichtingen Veenhu izen. 

Defensie. 
Loodswezen, betonning, bebakening en 

verlichting. 
Comm issaris en ontvanger der loodsgelden 2e 

categorie. 

SCHAAL 166. 
. f 2700- f 3690, 12 jaar. 

5 tweejaarlij ksche verhoogingen van f 180. 
1 tweejaarlijksche verhooging van f 90. 

Blnn enlanclsche Zaken. 
Staats bedrijf der Posterijen, Tel egrafie en 

T elefonie. 
Bui tengewoon geëmployeerde, groep 1. 

SCHAAL 167. 
f 2970-f 3690, 8 jaar. 

4 tweejaarlijksche verhoogingen van f urn. 
Defensie. 

Loodswezen, betonning, bebakening en 
verl ichting. 

Machinist bij het loodswezen in het 3e, 4e/5e 
en 6e d istrict. 

Waterstaat. 
Rijkswaterstaat . 

H oofd van dienst bij de stoompontveren over 
het N oordzeekanaal. 

SCHAAL 168. 
f 1980-f 3780, 14 jaar. 

6 jaarl ijksche verhoogingen van f 180. 
4 tweejaarlijksche verhoogingen van f 180. 

Sociale Zaken. 
W erkl oosheidsverzekering en A rbeids

bemiddeling. 
Controleur. 
Va kkundig ambtenaar . 

SCHAAL l ó9. 
f 2160-f 3780, 18 jaar. 

9 tweejaarl ij ksche verhoogingen van f 180. 

Waterstaat. 
R ijksdienst te,· uitvoering van de Z uiderzee

steunwet . 
Boekhouder. 

SCHAAL 160. 
f 2340-f 3780, 16 jaar. 

8 tweejaarlijksche verhoog ingen van f 180. 
Waterstaat. 

K oninklijk N ederlandsch Meteorologisch 
Instituut. 

Secretaris. 

SCHAAL 161. 
f 2620-f 3780, 7 jaar. 

7 jaarl ij ksche verhoogingen van f 180. 
Justitie. 

Rijkspolitie. 
Commissaris "'.ln Rij kspol itie, ambtenaar bij 

het R ijksbureau betreffende de bestrijding 
van den handel in vrouwen en kinderen en 
van den handel in ontuchtige uitgaven. 

SCHAAL 162. 
f 2700-f 3780, 12 jaar. 

6 tweejaarlijksche verhoog ingen van f 180. 
Hooge Colleges van Staat. 

Raad van Stat e. 
Commies van Staat. 

Blnnenlandsche Zaken. 
S taatsbedrijf der P osterijen, T elegrafie en 

'l'el efonie . 
Secretaris der permanente Commissie van B e

roep. 
Waterstaat. 

Staatstoezicht op de 1nijnen . 
Chef de bureau. 

SCHAAL 163. 
f 1620- f 38i 0, 17 jaar. 

8 jaarlijksche verhoogingen van f 180. 
4 tweejaarl ij ksche verhoogingen van f 180. 

1 jaarlijksche verhooging van f 90. 
Waterstaat. 

R ijkswaterstaat. 
Hoofdwerktuigkundige of hoofdopziener te 

Breda. 
Technisch ambtenaar. 

Scheepvaartinspectie. 
Adjunct-expert. 

Zuiderzeewerken. 
Technisch ambtenaar. 

Sociale Zaken. 
Stoomw ezen. 

Technisch ambtenaar. 
I nspectie Volksgezondheid. 

Technisch ambtenaar bij het bureau van den 
H oofdinspecteur voor de Volkshuisvesting. 

SCHAAL 164. 
f 1980-f 3870 *, 15 jaar . 

6 jaarlijksche verhoogingen van f 180. 
4 tweejaarlij ksche verhoogingen van f 180. 

1 jaarlijksche verhooging van f 90. 
Blnnenlantlsche Zaken. 

Staatsbedrij f der P osterijen, Telegraf ie en 
T el efonie . 

Adjunct-referendaris . ** 

* Aan gewezen adspirant-commiezen kan na 
het bereiken van het maximum nog tweemaal 
een jaarl ijksche verhooging van f 90 worden 
toegekend. 

** Indien belast met de functie van d irec
teur van een kantoor der kl asse 3a, wordt toe
gekend het rangsalaris, echter ten minste 
f 3780. 

Indien belast met de functie van directeur 
van een kantoor der klasse 3b, wordt toege
kend het rangsalar is + f 180 (in totaal ten 
m inste f 3960) . 

Indien belast met de functie van di recteur 
van een kantoor der klasse 2a, wordt toegec 
kend het rangsalaris + f 360 (in totaal ten 
minste f 4140) . 
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SCHAAL 165. 
f 2160-f 8870, 14 jaar. 

5 jaarlijksche verhoogingen van f 180. 
4 tweejaarlijksche verhoogingen van f 180. 

1 jaarlijksche verhooging van f 90. 

Defensie. 
Genie. 

Technisch ambtenaar le klasse. 

Waterstaat. 
To ezicht op de Spoorwegen. 

Opzichter voor de spoorwegen. 

Sociale Zaken. 
I nspectie Volksgezondheid. 

Adjunct,.i nspecteur. 

SCHAAL 166. 
f 2700-f 8870, 11 jaar. 

2 jaarlijksche verhoogingen van f 180. 
4 tweejaarlijksche verhoogingen van f 180. 

1 jaarl ijksche verhoogii,g van f 90. 

Defensie. 
L oodswezen, betonning, bebakening en 

verlichting. 
Bouwkundig ambtenaar l e kl asse. 
le Technisch ambtenaar bij 's Rijks kustver

lichting. 

SCHAAL 167. 
f 8060-f 8870, 9 jaar. 

4 tweejaarlijksche verhoogingen van f 180. 
1 jaarlijksche verhooging van f 90. 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 
Inspectie Lager Onderwijs . 

Bouwkundig ambtenaar l e kl asse. 
Rijksbureau voo,· de Monumentenzorg. 

Bouwkundig ambtenaar le klasse. 

:Financiën. 
Rijksgebouwendienst . 

Bouwkundig ambtenaar le klasse. 

Waterstaat. 
Toezicht op dt Spoorwegen. 

Technisch ambtenaar l e klasse. 
Rijksdiens t ter uitvoering van de Zuiderzee

steunwet. 
Inspecteur. 

Economische Zaken. 
I nstituut voor Brandstoffeneconomie. 

Technisch ambtenaar l e klasse. 
Octrooi?-aad en Bureau voor den l ndustrieelen 

Eigendom. 
Technisch ambtenaar le klasse. 

Sociale Zaken. 
R ijksbureau voor drinkwatervoorziening. 

Technisch ambtenaar le klasse. 

Koloniën. 
T echnisch Bureau. 

Technisch ambtenaar l e klasse. 

SCHAAL 168. 
f 2520-f 8960, 12 jaar. 

4 jaarlijksche verhoogingen van f 180. 
4 tweejaarlijksche verhoogingen van f 180. 

Financiën. 
Directe belastingen, invoerrechten en accijnzen. 
Verificateur. * 

SCHAAL 169. 
r 3060-f 8960, 10 jaar. 

5 tweejaarlijksche verhoogingen van f 180. 
Financiën. 

Directe belastingen, invoerrechten en accijnzen. 
Essaieur van den waarborg en de belasting 

der gouden en zilveren werken aan een 
ka ntoor der 2e klasse. 

SCHAAL 170. 
f 8240-f 8960, 8 jaar. 

4 tweejaarlijksche verhoogingen van f 180. 

Justitie. 
Rijkstucht- en opvoedingswezen. 

Adjunct-directeur bij de Rijksopvoedingsge
stichten voor jongens . 

Financiën. 
Directe belastingen, invoer,-echten en accijnzen. 
Ontvanger aan een kantoor der 5e klasse ; 

hieronder is begrepen de ontvanger, die 
met ontheffing van het beheer van zijn kan
toor, met behoud van den ambtstitel, wordt 
belast met andere werkzaamheden. 

R egistratie en Domeinen. 
Ontvanger aan een kantoor der 5e klasse. 

SCHAAL 171. 
f 8600-f 8960, 4 jaar. 

2 tweejaarl ijksche verhoogingen van f 180. 
Defensie. 

Loodswezen, betonning, bebakening en 
verlichting. 

Loodsschipper le klasse, le en 2e district. 

SCHAAL 172. 
f 1620-f 4050, 19 jaar. 

8 jaarlijksche verhoogingen van f 180. 
5 tweejaarlijksche verhoogingen van f 180. 

1 jaarlijksche verhooging van f 90. 
Blnnenlandscbe Zaken. 

Staatsbedrijf der Posterijen, T el egrafie en 
T ele fonie. 

Electrotechnisch ambtenaar . 

SCHAAL 178. 
f 1980-f 4050, 17 jaar. 

6 jaarlij ksche verhoogingen van f 180. 
5 tweejaarlijksche verhoogingen van f 180. 

1 jaarlijksche verhooging van f 90. 
Waterstaat. 

Staatstoezicht op de mijnen. 
Technisch ambtenaar. 

* Verificateurs, die tevens belast zijn met 
de functie van sectie-chef, genieten bovendien 
eene ambtstoelage van ten hoogste f 540 per 
jaar. 
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Sociale Zaken. 
Arbeidsinspectie en Inspectie van den 

Havenarbeid. 
Technisch ambtenaar. 

SCHAAL l'i4. 
f 2520-f 4050, 9 jaar. 

8 jaarlijksche verhoogingen van f 180. 
1 jaarlijksche verhooging van f 90. 

Justitie. 
R eclass.eering. 

Ambtenaar der Reclasseering. 

SCHAAL l'ió. 
f 3150- f 4050, 10 jaar. 

5 tweejaarlijksche verhoogingen van f 180. 
Justitie. 

Gevangeniswezen. 
Adjunct-directeur van het fab1·iekswezen bij 

de Rijkswerkinrichtingen Veenhuizen. 
Adjunct-directeur van den landbouw bij de 

Rijkswerkinrichtingen Veenhuizen. 
Blnnenlandsche Zaken. 

K rankzinnigenwezen. 
Huismeester, chef van den economischen en 

huishoudelijken dienst bij het Rijkskrank
zinnigengesticht te Woensel. 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 
Rijksuniversiteiten en Technische Hoogeschool. 
Adjunct-directrice van het Academisch Zie

kenhuis te Leiden. * 
Administrateur bij het Academisch Ziekenhuis 

te Leiden. 
Chef van den technischen dienst in het Aca

demisch Ziekenhuis te Leiden. 

SCHAAL 176. 
f 3600-f 4050, 6 jaar. 

2 tweejaarlijksche verhoogingen van f 180. 
1 tweejaarlijksche verhooging van f 90. 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 
I nspectie Nijverheidsonderwijs. 

Adjunct-inspecteur. 
Adjunct-inspectrice. 

Defensie. 
Rijkswerven en Marine-Etablissement. 

Griffier te Hellevoetsluis. 

SCHAAL 177. 
f 1980-f 4140, 12 jaar. 

12 jaarlijksche verhoogingen van f 180. 
Hooge Colleges van Staat. 

Stenografische Inrichting. 
Stenograaf. 

SCHAAL 178. 
f 2160-f 4140, 16 jaar. 

6 jaarlij ksche verhoogingen van f 180. 
5 tweejaarlijksche verhoogingen van f 180. 

Sociale Zaken. 
Werkloosheidsv-erzekering en Arbeids

bemiddeling. 
Verificateur. 

* De korting, als bedoeld in artikel 6, eer
ste lid, bedraagt voor dit ambt f 1080 per jaar. 

SCHAAL 179. 
f 3240-f 4140, 10 jaar. 

5 tweejaarlijksche verhoogingen van f 180. 
Financiën. 

Directe belastingen, invoerrechten en accijnzen. 
Controleur van den waarborg en de belasting 

der gouden en zilveren werken aan een kan
toor der 2e ki asse. 

, vaterstaat. 
Rijkswaterstaat. 

Eerste Rijkshavenrneester te Rotterdam. 
Havenmeester te Neuzen. 

Staatsvisschershavenbedrijf te IJmuiden. 
Boekhouder. 
H alchef. 

SCHAAL 180. 
f 1980-f 4320, 20 jaar. 

6 jaarlijksche .verhoogingen van f 180. 
7 tweejaarlijksche verhoogingen van f 180. 

Economische Zaken. 
Octrooiraad en Bureau voor den Industrieelen 

Eigendom. 
Bibi iothecaris . 

SCHAAL 181. 
f 2160-f 4320, 12 jaar. 

12 jaarlijksche verhoogingen van f 180. 
Economische Zaken. 

IJkwezen. 
IJker, chef van dienst. * 
IJker. 

Sociale Zaken. 
Rijksverzekeringsbank. 

Agent. 
SCHAAL 182. 

f 3060-f 4320, 7 jaar. 
7 jaar!ijksche verhoogingen van f 180. 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 
Rijksuniversiteiten en Technische H oogeschool. 
Vast hoofdassistent bij de Technische Hooge

school. 

SCHAAL 183. 
f 3240-f 4320, 12 jaar. 

6 tweejaarlijksche verhoogingen van f 180. 
Financiën. 
Rijksmunt. 

Inspecteur der controle. 
Scheikundige bij de Muntfabricage. 

Waterstaat. 
Scheepvaa,·tinspectie . 

Scheepsmeter, hoofd van het district Rotter
dam, bij den Dienst der Scheepsmeting. 

SCHAAL 184. 
f 3330-f 4320, 12 jaar. 

5 tweejaarlijksche verhoogingen van f 180. 
1 tweejaarl ijksche verhooging van f 90. 

Departementen Yan Algemeen Bestuur. 
Hoofdcommies. 
Technisch ambtenaar bij het bureau Stoom

vaartdienst van het Departement van De
fensie. 

* Geniet uit dien hoofde tevens eene jaar
Jijksche ambtstoelage van 15 ten honderd der 
wedde. 
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Hooge Colleges van Staat. 
E erste Kam er der Staten-Generaal,. 

Hoofdcommies. 
T weede Kam e,· de,· Staten-Generaal, . 

Hoofdcommies. 
Raad van State. 

Hoofdcommies. 
Algemeene R ekenkamer. 

Hoofdcommies. 
Kabinet der Koningin. 

Hoofdcommies. 

Justitie. 
Gevangeniswezen. 

Directeur of directrice van een gesticht der 
2e kl asse der gevangenissen en Rijkswerk
inrichtingen. 

Rijkstucht- en opvoedingswezen. 
Directrice bij de Tuchtschool voor meisjes. 
Secretaris van den Voogdijraad te: Amster

dam, 's-Gravenhage, Rotterdam. 

Blnnenlandsche Zaken. 
N ederlandsche Staatscourant. 

Hoofdcommies. 
Alge,neene Landsd,·ukkerij. 

Hoofdcommies. 
Pensioenraad. 

Hoofdcommies. 
R ijkspostspaarbank. 

Hoofdcommies. 
Staatsbedrijf der P osterijen, Tel egrafie en 

T elefonie. 
Hoofdcommies bij het Hoofdbestuur. 
Hoofdcommies bij den Postchèque- en Giro

dienst. 

Onderwij s, Kunsten en Wetenschappen. 
Onderwijsraad. 

Secretaris. 
Rijksa,·chieven. 

Hoofdcommies. 
Bureau van de Commissie voor 's Rijks 

geschiedkundige publicatiën. 
Wetenschappelijk assistent l e klasse. 

Rijksbureau voor de Monum entenzorg. 
Hoofdcommies. 

Koninklijke Bibliotheek. 
Wetenschappelijk hoofdassistent. 

Koninklijk P enningkabinet . 
Directeur. 

Financiën. 
Agentschap van het Ministerie van Financiën. 
Hoofdcommies. 
Directe belastingen, invoe,·rechten en accijnzen. 
Hoofdcommies. 

R egistratie en Dorneinen. 
Hoofdopziener. 

Rijksinkoopbureau. 
Hoofdcommies. 

Defensie. 
Rijkswerven en Marine-Etablissement. 

Hoofdcommies. 
Werktuigkundige. 

Hydrografie. 
Cartograaf. 

Bureau van den General, en Staf . 
Registrator. 
Bureau van den Inspecteur van den genees

kundigen dienst. 
Hoofdcommies. 

Koninklijke M ilitaire A kademie. 
Bibi iothecaris. 

Topografische Dienst . 
Cartograaf. * 

Staatsbedrijf der Artillerie-Inrichtingen. 
Administrateur. 
Hoofdcommies. 
Werktuigkundige. 

Waterstaat. 
T oezicht op de Spoorwegen. 

Hoofdcommies. 
Luchtvaartdienst. 

Hoofdcommies. 

Economische Zaken. 
Octroofraad en Bureau voor den I ndustrieelen 

Eigendom. 
Administratief hoofdambtenaar. 
Hoofdassistent. 
Technisch hoofdambtenaar. 

Centraal, B ureau ?!O or de Statistiek. 
Hoofdcommies. 

Staatsboschbehee,·. 
Hoofdcommies. 

Sociale Zaken. 
Rij k.~verze keringsbank. 

Hoofdcommies. 
Contról e op het Rekenplichtig B eheer der 

R ij ksve,·ze kerings bank. 
Hoofdcommies. 

V erzekeringsraad. 
Hoofdcommies. 

W erkloosheidsverzekering en Arbeids
bemiddeling. 

Hoofdcommies. 
Gezondheids,·aad. 

Hoofdcommies. 

Koloniën. 
K oloniaal, Etabli;;sement. 

Ambtenaar van administratie le kl asse. 

SCHAAL 185. 
f 3420-f 4320, 10 jaar. 

5 tweejaarlijksche verhoogingen van f 180. 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 
Rijksbureau voo,· de Monumentenzo,·g. 

Architect. 

SCHAAL 186. 
f 3600-f 4320, 8 jaar. 

4 tweejaarlijksche verhoogingen van f 180. 

Defensie. 
Loodswezen, betonning, bebakening en ver

lichting. 
Commissaris en ontvanger der loodsgelden l e 

categorie. 

SCHAAL 187. 
f 3780-f 4320, 6 jaar. 

3 tweejaarlijksche verhoogingen van f 180. 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 
Inspectie Lager Onderwijs. 

Schoolopziener. 

* Deze rang blijft voorloopig gehandhaafd_ 
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Defensie. 
Lood-Swezen, betonning, bebakening en ver

l ichting. 
Loodsschipper le klasse, 3e, 4e/5e en 6e 

district. 

SCHAAL 188. 
f 3960-f 4320, 2 jaar . 

2 jaarlijksche verhoogingen van f 180. 

Technisch 

Technisch 

Waterstaat. 
R ijkswate.-staat. 

hoofdambtenaar. 
Zuiderzeewerken. 

hoofdambtenaar. 

SCHAAL 189. 
f 1800-f 4500, 15 jaar. 

15 jaarl ij ksche verhoogingen van f 180. 

Departementen van Algemeen Bestuur. 
Adjunct-accountant bij het Departement van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 
Adjunct-accountant bij het Bureau controle 

der Generale Thesaurie van het Departe
ment van Financiën. 

Adjunct-accountant bij de afdeeling Volksge
zondheid van het Departement van Sociale 
Zaken. 

Financiën. 
Directe belastingen, invoerrechten en accijnzen. 
Adjunct-accountant. 

Waterstaat. 
Luchtvaartdienst. 

Adjunct-inspecteur. 

SCHAAL 190. 
f 2160-f •1500, 21 jaar. 

5 jaarlijksche verhoogingen van f 180. 
8 tweejaarlij ksche verhoogingen van f 180. 

Blnnenlandsche Zaken. 
Inspectie der B evolkingsregiste,·s. 

Inspecteur. 
Financiën. 

Directe belastingen, invoerrechten en accijnzen. 
Adjunct-inspecteur. 

SCHAAL 191. 
f 2160-f 4500, 13 jaar. 

13 jaarlijksche verhoogingen van f 180. 
Economische Zaken. 

Voorlichtingsdienst ten behoeve van den 
R ubberhandel en de R ubbernijverheid. 

Technisch hoofdambtenaar. 
Visscherijinspectie. 

Adjunct-inspecteur. 

SCHAAL 192. 
f 3420- f 4500, 12 jaar. 

6 tweejaa rlijksche verhoogingen van f 180. 
Financiën. 

Dfrecte belastingen, invoe,-rechten en accijnzen. 
Essaiour van den waarborg en de belasting 

der gouden en zilveren werken aan een 
kantoor der le klasse . 

Waterstaat. 
Scheepvaartinspectie. 

Expert. 
Scheepsmeter-controleur bij den Dienst der 

Scheepsmeting. 

SCHAAL 193. 
f 3780-f 4500, 4 jaar. 

4 jaarlijksche verhoogingen van f 180. 
Onderwijs, J{uu sten en Wetenschappen. 

N ederland-Sch Oent,·aal Instituut voor 
hersenonderzoek. 

Onderdirecteur. 

SCHAAL 194. 
f 2700-f 4680, 11 jaar. 

11 jaarlijksche verhoogingen van f 180. 
Financiën. 

Directe belastingen, invoer,·echten en accijnzen. 
Controleur der grondbelasting (geen hoofd 

van een controle). 

SCHAAL 195. 
f 3600-f 4680, 12 jaar. 

6 tweejaarl ijksche verhoogingen van f 180. 

Blnnenlandsche Zaken. 
Algemeene Land-Sdrukkerij. 

Algemeen bedrijfsleider. 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 
Inspectie Nijverheid-Sonderwijs. 

Inspectrice, belast met het toezicht op het 
landbouwhuishoudonderwijs. 

Financiën. 
Directe belastingen, invoerrechten en accijnzen. 
Controleur van den waarborg en de belasting 

der gouden en zilveren werken aan een 
kantoor der l e klasse. 

Defensie. 
Rijkswerven en Marine-Etablissem ent. 

Administrateur te Hellevoetsluis. 
Chef van den magazijndienst te Willemsoord. 
Griffier te Willemsoord. 

Waterstaat. 
Rijkswaterstaat . 

Havenmeester te IJmuiden. 

SCHAAL 196. 
f 3780-f 4680, 10 jaar. 

5 tweejaarlijksche verhoogingen van f 180. 
Justitie. 

Rijkstucht- en opvoedingswezen. 
Directeur eener Tuchtschool voor jongens. 
Directrice van het Rijksopvoedingsgesticht 

voor meisjes. 
:Financiën. 

Directe belastingen, invoerrechten en accijnzen. 
Ontvanger aan een kantoor der 4e klasse; 

hieronder is begrepen de ontvanger, die met 
ontheffing van het beheer van zijn kantoor, 
met behoud van den ambtstitel , wordt belast 
met andere werkzaamheden en 9 jaren de 
bezoldig ing van ontvanger aan een kantoor 
der 5e klasse heeft genoten, dan wel 20 jaar 
bij de administratie heeft gediend. 
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R egistratie en Domeinen. 
Ontvanger aan een kantoor der 4e klasse. 
Bewaarder van de hy1iotheken, he t kadaster 

en de scheepsbewijzen aan een ka ntoor der 
4e klasse. 

Waterstaat. 
S cheepvaartinspectie. 

Adjunct-inspecteur. 
Onderinspecteur. 

SCHAAL 107. 
f 8960-f 4680, 8 jaar. 

4 tweejaarlijksche verhoogingen van f 180 
Binnenlandsche Zaken. 

Staats bedrijf der P osterijen, T el egrafie e,~ 
T el efonie. 

E lectrotechnisch hoofdambtenaar. 
Referenda ri s 2e ki asse. * 

Financiën. 
R ijksgebouwendienst. 

Bouwkundig hoofdambtenaar. 
D istrictsbouwkundige. 

Waterstaat. 
R ijkswaterstaat. 

Waterbouw kundige. 

Sociale Zaken. 
I nspectie Vo l ks gezondheid. 

Technisch hoofdambtenaar bij het bureau van 
den Hoofdinspecteur voor de Volkshuisves
t ing. 

Ifoloniën. 
T echnisch B ureau. 

Tech nisch hoofdambtenaar. 
Koloniaal Etablissement. 

H oofdambtenaar 2e klasse. 

SCHAAL 198. 
f 4140-f 4680, 6 jaar. 

3 tweejaarlij ksche verhoogingen van f 180. 
Financiën. 

Directe belastingen, invoerrechten en accijnzen . 
Controleur der invoerrechten en accijnzen. 

SCHAAL 199. 
f 2160-f 4860, 15 jaar. 

15 jaarlijksche verhoogingen van f 180. 
Financiën. 

R egistratie en Domeinen. 
Secretar is-penningmeeste r bij het Bestuur der 

visscherijen op de Zeeuwsche stroomen. 

SCHAAL 200. 
f 8420-f 4860, 8 jaar . 

8 jaarlijksche verhoogingen van f 180. 

Justitie. 
R ijkspolitie. 

Districtscomm andant der Rijksveldwacht. 

* I ndien belast ·met de functie van directeur 
van een kantoor der kl asse 3a, wordt toege
kend het rangsal aris. 

Indi en belast met de functie van directeur 
van een kantoor der kl asse 3b, wordt toege
kend het rangsala ris, echter t en minste f 4140. 

Indien belast met de functie van d irecteur 
van een kantoor der klasse 2a, wordt toege
kend het rangsalaris + f 180. 

Defensie. 
T opografische Dienst. 

Chef afdeeling hoogtemeting, teekenwerk, 
triangul atie, voorbereiding. 

SCHAAL 201. 
f 8780-f 4860, 6 jaar. 

6 jaa rlijksche verhoogingen van f 180. 

Justitie. 
Gevangeniswezen en Psychopathenzorg. 

Directeur van het l e gesticht der Rijkswerk
inr ichtingen Veenhuizen. 

Onderwijs, J{unsten en Wetenschappen. 
B ureau van de Commissie voor 's R ijks 

geschiedkundige pu blicatiën. 
Onderd irecteur. 

R ijksbureau voor de M onumentenzor g. 
Onderdirecteur. 
N ederlandsch Instituut voor geschiedkundig 

en kunsthistorisch onderzoek te Rome. 
Adj unct-d irecteur. 
Secretaris. 

SCHAAL 202. 
f 8960-f 4860, 5 jaar . 

5 jaarl ijksche verhoogingen van f 180. 

Ju stitie. 
Gevangeniswezen. 

D irecteur of directrice van een gesti cht der l e 
klasse der gevangenissen en Rijkswerki11-
1·ichtingen. 

SCHAAL 208. 
f 4140- f 4860, 8 jaar. 

4 tweejaarlijksche verhoogingen van f 180. 
Hooge Colleges van Staat. 

S tenografische Inrichting. 
Onderdirecteur. 

Financiën. 
R ijksmunt . 

Chef der Muntfabricage. 

SCHAAL 204. 
f 1980-f 5040, 17 jaar. 

17 jaarlijksche verhoogingen van f 180. 
Financiën. 

R egistratie en Domeinen. 
L andmeter der domeinen. 
Landmeter van het kadast,ir. 

Waterstaat. 
S taatstoezicht op de mijnen. 

Mijnmeter. 
Economische Zaken. 

Cursus tot Opleiding van Land1neters. 
L andmeter. 

SCHAAL 205. 
f 2160-f 5040, 16 jaar. 

16 jaarlijksche verhoog ingen van f 180. 

Justitie. 
Gevangeniswezen. 

Apotheker bij de Rij kswerkinrichtingen Veen
huizen. 
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Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 
Rijksuniversiteiten en T echnische H oogeschool . 
Apotheker. 
Conservator. 
Observator. 

Conservator. 
Rijksmuseum. 

Koninklijke Akademie van W etenschappen. 
Administrateur-bibliothecaris. 

Rijksmuseum van Oudheden. 
Conservator. 

R ijks Ethnografisch M useum. 
Conservator. 

Rijksbureau voor kunsthistorische en 
ikonografische documentatie. 

Directeur. 

Financiën. 
Directe belastingen, invoerrechten en accijnzen. 
2e Secretaris der Tariefco=iss ie, bedoeld bij 

art. 7 der Tariefwet 1924 (Staatsblad n° . 
568). 

Defensie. 
H ospitaaldienst der Marine. 

Burgerapotheker. 

Economische Zaken. 
Landbouwhoogeschool. 

Conservator. 

SCHAAL 206. 
f 2880-f ó040, 12 jaar. 

12 jaarlijksche verhoogingen. van f 180. 

Financiën. 
Directe belastingen, invoerrechten en accijnzen. 
Controleur der grondbelasting (hoofd van een 

controle). 

Defensie. 
T opografische Dienst. 

Secretaris. 

SCHAAL 207. 
f 4140-f ó040, 5 jaar. 

5 jaarlijksche verhoogingen van f 180. 

Blnnenlandsche Zaken. 
Staatsbedrijf der Poste1·ijen, 'l'elegrafie en 

T elefonie. 
R eferendaris. * 

* Indien belast met de funct ie van directeur 
van een kantoor der kl asse 2a, wordt toege
kend het rangsal aris. 

Indien be last met de functie van directeur 
van een kantoor der klasse 2b, of belast met 
de functie van adjunct-inspecteur of adjunct
directeur , wordt toegekend het rangsala ris + 
E 360. 

Indien belast met de functie van directeur 
van een kantoor der klasse l a of van directeur 
van een spoorwegpostkantoor, wordt toegekend 
het rangsalaris + f 720. 

Indien belast met de functie van directeur 
van een kantoor der klasse lb, wordt toege
kend het rangsalaris + f 1080. 

SCHAAL 208. 
f 4ó00-f ó040, 6 jaar. 

3 tweejaarlijksche verhoogingen van f 180. 
Onderwij s, Kunsten en Wetenschappen. 

R ijksuniversiteiten en T echnische H oogeschool . 
Directeur van 's Rijks Herbarium. 

SCHAAL 209. 
f 2160- f ó220, 17 jaa r. 

17 jaarlijksche verhoogingen van f 180. 

Waterstaat. 
Raad voor de Scheepvaart. 

Secretaris. 

SCHAAL 210. 
f 2700-f ó220, 14 jaar . 

14 jaarlijksche verhoogingen van f 180. 

Defensie. 
Centrale Magazijnen van militaire kleeding 

en uitrust-ing. 
Keurmeester. 

SCHAAL 211. 
f 4140-f ó220, 6 jaar. 

6 jaarlijksche verhoogingen van f 180. 

Justitie. 
Gevangeniswezen. 

Directeur van het 2e Gesticht der Rijkswerk
inrichtingen Veenhuizen. 

SCHAAL 212. 
f 2160-f ó400, 18 jaar. 

18 jaarlijksche verhoogingen van f 180. 

Blnnenlandsche Zaken. 
Staatsbedrijf der P osterijen, Telegrafie en 

Telefonie. 
Ingenieur. 

Onderwij s, Kunsten en Wetenschappen. 
Koninklijke B ibliotheek. 

Conservator. 
Financiën. 

Directe belastingen, invoerrechten en accijnzen. 
Scheikundige aan het laboratorium van het 

Departement van Financiën. 
R egistratie en Domeinen. 

Bacteriologisch onderweker bij het bestuur 
der Visscherijen op de Zeeuwsche stroomen. 

Ingenieur bij de Rijksdriehoeksmeting. 
Ingenieur der domeinen. 

Architect. 
Ingenieur. 

Rijksgebouwendienst. 

Defensie. 
Rijkswerven en Marine-Etablissement. 

Electrotechnisch ingenieur der Marine. 
Ingenieur der Marine. 
Scheikundige der Marine. 

V erif icatie van 's Rij ks zee-instrumenten. 
Verificateur. 
Loodswezen, betonning, bebakening en ver

lichting. 
Electrotechnisch ingenieur bij 's Rijks kust

verlichting. 
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Genie. 
Ingenieur. 
Centrale Magazijnen van militaire kleeding 

en uitrusting. 
Keurmeester-technoloog. 

Staatsbedrijf der il. rtillerie-lnrichtingen. 
Adj unct-fabriekschef. 
Doctor in de scheikunde. 
Ingenieur. 
Technoloog. 

Waterstaat. 
Rijkswaterstaat. 

Ingenieur. * 
Technoloog bij het laboratorium voor che

misch-technologisch onderwek van bouwstof
fen voor den wegenbouw. 

R ijksstudüdienst voor de luchtvaart. 
Ingenieur. 

Geologische dienst. 
Geoloog. 

To ezicht op de Spoorwegen. 
Rijksinspecteur der Spoorwegen. 

Scheepvaartinspectie. 
Scheepsbouwkundig ingenieur. 

Zuiderzeewerken. 
Chef van den hydrograf ischen dienst. 
Ingenieur. 
Secretaris der directie. 

Economische Zaken. 
Technische Voorlichiingsdienst t1n behoeve 

van de Nijverheid. 
Ingenieur. 
Ingenieur bij het nijverheidslaboratorium. 

Rijksbureau voor Onderzoek van Handels-
waren. 

Scheikundi ge. 
Rijksproefstation en Voo,·lfohtingsdienst ten 

bate van de klei- en aardewerkindustrie. 
Technoloog. 
R ijksproefstation en Voorlichtingsdienst ten 

bate van de leder- en schoenindustrie. 
Scheikundige. 

Voorlichtingsdienst ten behoeve van den 
Rubb erhandel en de Rubbernijverheid. 

Technoloog. 
V oorlichtingsdienst ten behoeve van den 

Vezelhandel en de Vezelnijverheid. 
Technoloog. . 

Instituut voor Brandstoffeneconomie. 
Ingenieur. 
Octrooiraad en Bureau voor den l ndustrieelen 

Eigendom. 
Ingenieur. 
Jur idisch ambtenaar l e klasse. 

Landbouwhoogeschool. ** 
Entomoloog. 
Geoloog. 

* Degenen, die niet voor bevordering tot 
hoofdingenieur in aanmerking komen, ontvan
gen na het bereiken van hun maximum uog 
3 jaarlijksche verhoogingen van f 180. 

** De wetenschappelijke ambtenaar aan de 
Landbouwhoogeschool , als bedoeld in deze 
schaal , geniet bovendien eene ambtstoelage 
van f 270 's jaars, indien hij aan het hoofd 
van een afdeeling is gesteld, of eene ambts
toelage tot een maximum van 16 ten honderd 
van zijne jaarwedde, indien hij als zelfstandig 
hoofd van een zelfstandig onderdeel optreedt. 

Landbouw kundige. 
Landbouwscheikundige. 
Mycoloog. 
Phytopatholoog. 
Plantkundige. 
Rijkslandbouwarchitect. 
Rijkslandbouwingenieur. 
Scheikundige. 

Rijkslandbouwproefstations en Rijksbosch-
bouwp,·oefstation. * 

Bacterioloog. 
Bosch bouwkundige. 
Landbouw kundige. 
Mycoloog. 
Physioloog. 
Plantkundige. 
Scheikundige. 

Plantenziektenkundige dienst. ** 
Ornitholoog. 
Phytopatholoog. 

Veeartsenijkundige dienst. 
Rijkskeurmeester. 
Bacterioloog bij de Rijksseruminrichting. 
L andbouwkundige bij idem. 
Scheikundige bij idem. 

Rijkszuivelinspectie. 
Adjunct-Rijkszuivelinspecteur. 

R ijkszuivelstation te L eiden. 
Scheikundige. 

Visscherijinspectie. 
Visscherijconsul ent. 

R ijksinstituut voor B iologisch Visscherij
onderzoek. 

Bioloog. 
Visscherijconsulent. 
R ijk.sinstituut voor Chemisch, Mic,·obiologisch 

en H ydrografisch Visscherijonderzoek. 
Scheikundige. 

Sociale Zaken. 
Stoomwezen. 

Ingen ieur 2e klasse. 
Rijksinstituut voor Zuivering van Afvalwater. 
Ingen ieur. 

Rijksverzekeringsbank. 
Ingenieur. 

I nspectie Volksgezondheid. 
Ingen ieur. 

Centraal Laboratorium voo,· de Volk.~
gezondheid. 

Bacterioloog. 
Bioloog. 
Scheikundige. 

Rijks Serologisch Instituut. 
Bacterioloog. 
Scheikundige. 

Rijksbu,·eau voor drinkwatervoorziening. 
Geoloog. 
Hydroloog. 
Ingenieur. 

* De wetenschappelijke ambtenaren bij deze 
proefstations, als bedoeld in deze schaal, ge
nieten bovendien eene ambtstoelage van f 270 
's jaars, indien zij aan het hoofd eener afdee 
ling staan. 

0 De wetenschappelijke ambtenaar bij dezen 
dienst, als bedoeld in deze schaal, die aauge
wezen is als plaatsvervangend hoofd van den 
dienst, geniet deswege bovendien eene ambts
toelage van ten hoogste f 450 's jaars. 
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Koloniën. 
T echnisch Bureau. 

Ingenieur. 

SCHAAL 213. 
f 2700-f 5400, 15 Jaar . 

15 jaarlijksche verhoogingen van f 180. 
Waterstaat. 

Koninklijk Nederlandsch M eteorologisch 
I nstituut . 

Adjunct-direct.eur. 

Sociale Zaken. 
Rijksverzekeringsbank. 

Assistent controleerend geneeskundige. 
Geneeskundige bij de medische afdeeling. 

Rijks S erologisch Instituut. 
Geneeskundige. 

SCHAAL 214. 
f 3060-f 5400, 13 jaar. 

13 jaarlijksche verhoogingen van f 180. 
Sociale Zal,en. 

A,·beidsinspectie en I nspectie van den 
Havenarbeid. 

I ngenieur. 
I nspect.eur. 
Landbouw kundige. 

SCHAAL 215. 
13600-f 5400, 10 jaar. 

10 jaarlijksche verhoogingen van f 180. 

Hooge Colleges van Staat. 
R aad van State. 

R eferendaris. 
Waterstaat. 

T oezicht op de Spoorwegen. 
R ijksingenieur voor de Spoorwegen. 

Staatsvisschershavenbedrij/ te IJmuiden 
Onderdirect.eur. 

Inspect.eur. 
Luchtvaartdienst. 

SCHAAL 216. 
13780-f 5400, 9 jaar. 

9 jaarlijksche verhoogingen van f 180. 

Justitie. 
Gevangeniswezen en Psychopathenzorg . 

2e Geneesheer bij de Bijzondere Strafgevan
genis te 's-Gravenh age. 

2e Geneesheer-adjunct-directeur bij de Rijks
asyls voor P sychopathen . 

SCHAAL 217. 
f 3960-f 5400, 8 jaar. 

8 jaarlijksche verhoogingen van f 180. 

Onderwijs, Kun sten en Wetenschappen. 
Rijksuniversiteiten en T echnische H oo geschool . 
Adjunct-directeur van het atuurkundig La

boratorium en Kabinet der R ijksuniversit.eit 
te Leiden. 

Rijksmuseum. 
Direct.eur. 

SCHAAL 218. 
f 4140-f 5400, 7 jaar. 

7 jaarlijksche verhoogingen van f 180. 

Onderwij s, J{un sten en , vetenschappen. 
i nspectie Lager Onderwijs. 

Inspecteur, waaro11der ook de bouwkundig in
spect.eur (op of na 1 Augustus 1924 aange
steld). 

K oninklijke Bibl iotheek. 
Onderbibliothecaris . 

CH AAL 219. 
f 4820-f 5400, 6 jaar. 

6 jaarlijksche verboogingen van f 180. 

Departementen van Algemeen Bestuur. 
Onderdirecteur van het Centraal Bureau van 

voorbereiding voor Ambtenarenzaken, tevens 
onderhoofd van de afdeel ing Ambt.enaren
zaken bij het Departement. van Binnenland
sche Zaken. 

Referendaris. 

Hoog·o Colleges van Staat. 
E e,·s te Kam er der Staten-Generaal. 

Referendaris. 
T weede Kame,· der Staten-Generaal . 

R eferendari s. 
Stenogm/ische Inrichting. 

Directeur. 
Algemeene R ekenkamer. 

Referendaris. 
Kabinet der Koningin. 

R eferendaris. 

Binuenlandscho Zaken. 
P ensioenraad. 

Referendaris. 
W iskundig adv iseur. 

Rijkspostspaarbank. 
R eferendari s. 

Staatsbedrijf der P osterijen, 'l'elegm/ie en 
T el efonie . 

Controleur. 
Hoofd van het Rijkskleed ingbureau. 
R efe rendari s bij het Hoofdbestuur. 
R eferendaris bij den Postchèque- en Giro-

dienst. 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschap1rnn. 
R ijksunive,·siteiten en 'l'echnische H oogeschool. 
Bedrijfsingenieur-conservator. 
Secretaris van het Coll ege van Curatoren. 

Financiën. 
Agentschap van het M inisterie van Financiën. 
Ambtenaar, belast met het geldelijk beheer. • 
R eferendaris. 

R ijksin'koopbureau. 
R e ferendaris. 

Rijksgebouwendienst. 
Bouwkundig hoofdambtenaar, chef de bureau. 

Defen sie. 
R ijkswe,·ven en Marine-Etablissement. 

Admi nistrat.eur met den rang van referendaris 
te Willemsoord . 

* Geniet bovendien eene jaarl ij ksche ambt.'l
toelagfl van f 450. 
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Geestelijke verzorging. 
Aahnoezenier. 
Legerpredikant. 
Vlootaalmoezenier. 
Vlootpredikant. 

Bureau van den Generalen Staf. 
Referendaris (inlichtingendienst). 

Staatsbedrijf der Artillerie-Inrichtingen. 
Afdeelingschef. 

Economische Zaken. 
Centraal Bu,·eau voor de Statistiek. 

Referendaris. 
Wiskundige. 

Landbouwhoogeschool. 
Administrateur. 

Sociale Zaken. 
Arbeidsinspectie en Inspectie van den 

Havenarbeid. 
Hoofd van administratie. 

Hooge Raad van Arbeid. 
Secretaris. 

Rij ks~·erze keringsbank. 
Inspecteur der agenten. 
Referendaris. 

Contróle op het Rekenplichtig Beheer der 
Rijksverzekeringsbank. 

Referendaris. 
Verzekeringsraad. 

Referendaris. 
W erkloosheidsverze ke,·ing en A rbeids

bemiddeling. 
Referendaris. 

Gezondheidsraad. 
Referendaris. 

SCHAAL 220. 
f 4ó00-f ó400, 5 jaar. 

5 jaarlijksche verhoogingen van f 180. 
Financiën. 

Directe belastingen, invoerrechten en accijnzen. 
Inspecteur van den waarborg en de belasting 

der gouden en zilveren werken. 
Economische Zaken. 

IJkwezen. 
Inspecteur. 

SCHAAL 221. 
f 3240-f óó80, 13 jaar. 

13 jaarlijksche verhoogingen van f 180. 
Hooge Colleges van Staat. 

Eerste Kame,· der Staten-Generaal. 
Commies-griffier: 

SCHAAL 222. 
f 3420-f ó580, 12 jaar. 

12 jaarlijksche verhoogingen van f 180. 
Financiën. 

Dfrecte belastingen, invoerrechten en accijnzen . 
Accountant (geen hoofd van een bureau). 
Inspecteur (geen hoofd van een inspectie) . 

SCHAAL 223. 
f 4140-f óó80, 8 jaar. 

8 jaarlijksche verhoogingen van f 180. 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 

I nspectie Lager Onde,·wijs. 
Inspecteur, waaronder ook de bouwkundig in

specteur (vóór 1 Augustus 1924 aangesteld) . 

SCHAAL 224. 
f 4500-f óó80, 6 jaar. 

6 jaarlijksche verhoogingen van f 180. 

Financiën, 
Rijksmunt . 

le Scheikundige, chef van de afdeeling con
trole. 

Defensie. 
Topog,·afische Dienst. 

Hoofd van den Reproductiedienst. 

SCHAAL 22ó. 
f 4680-f óó80, 5 jaar. 

5 jaarlijksche verhoogingen van f 180. 

Justitie. 
Rijkstucht- en opvoedingswezen. 

Directeur van een Rijksopvoedingsgesticht voor 
jongens. 

Financiën. 
Directe belastingen, invoerrechten en accijnzen. 
Ontvanger aan een kantoor der 3e klasse. 

Registratie en Domeinen. 
Bewaarder van de hypotheken, het kadaster 

en de scheepsbewijzen aan een kantoor der 
3e klasse. 

Ontvanger aan een kantoor der 3e klasse. 
Ontvanger, tevens bewaarder van de hypothe

ken, het kadaster en de scheepsbewijzen aan 
""n kantoor der 3e klasse. 

Ifolonlën: 
Koloniaal Etablissement. 

Hoofdambtenaar le klasse. 

SCHAAL 226. 
f 8780-f 5760, 11 jaar. 

11 jaarlijksche verhoogingen van f 180. 
Justitie. 

Gevangeniswezen. 
Geneesheer bij de Rijkswerkinrichtingen Veen

huizen. 

SCHAAL 227, 
f 4140-f 5760, 9 jaar. 

9 jaarlijksche verhoogingen van f 180. 

Justitie. 
Gevangeniswezen . 

le Geneesheer bij de Bijzondere Strafgevan
genis te 's-Gravenhage. 

SCHAAL 228. 
f 4320-f ó760, 8 jaar. 

8 jaarlijksche verhoogingen van f 180. 

Hoog·e Colleges van Staat. 
Raad van Stat e. 

Referendaris, chef der afdeeling geschiHen 
van bestuur. 

Economische Zaken. 
V isscherijinspectie . 

Inspecteur-Districtshoofd. * 

* Is de functionaris tevens afdeelingshoofd 
bij het Departement, dan geniet hij uit dien 
hoofde een ambtstoelage van f 540 per jaar. 
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Socia le Zaken. 
Verzekeringsraad. 

Secretaris. 

SCHAAL 229. 
f 2700-f 5850, 18 jaar. 

17 jaarl ijksche verhoogingen van f 180. 
1 jaarlijksche verhooging van f 90. 

Economische :/;aken. 
Rijkslandbouwwinterscholen, Rijkstuinbouw

winterscholen en daarm ede in karakter 
overeenkomende R ijkstuinbouwscholen. 

Directeur, niet tevens belast met den Rijks
voorlichtingsdienst ten behoeve van den 
Landbouw en het Rijkstoezicht op het lager 
landbouwonderwijs in een bepaald ambts
gebied. 

SCHAAL 230. 
f 3060-f 5850, 16 jaar. 

15 jaarlijksche verhoogingen van f 180. 
1 jaarlijksche verhooging van f 90. 

Defensie. 
Loodswezen, betonning, bebakening en ver

lichting. 
Chef van den bouwkundigen dienst. 

Waterstaat. 
Staatstoezicht op de mijnen. 

Ingenieur der mijnen. 

SCHAAL 231. 
f 3330-f 5850, 14 jaar. 

14 jaarlijksche verhoogiugen van f 180. 
Hooge Colleges van Staat. 

T weede Kamer der Staten-Generaal. 
Commies-g riffi er. 

SCHAAL 232. 
f 3960-f 5850, 11 jaar. 

10 jaarlijksche verhoogingen van f 180. 
1 jaarlij ksche verhooging van f 90. 

Onderwijs, Kunsten en W etenschappen. 
Rijksuniversiteiten en T echnische H oogeschool . 
Adjunct-directeur bij de Sterrenwacht. 

SCHAAL 233. 
f 4230-f 5850, 9 jaar. 

9 jaarlij ksche verhoogingen van f 180. 
Financiën. 

Rijksinkoopbu,·eau. 
Onderdirecteur. 

Waterstaat. 
R ijk.swaterstaat. 

Adjunct-hoofdingenieur van den algemeenen 
dienst. 

SCHAAL 234. 
f 4950-f 5850, 5 jaar. 

5 jaarlijksche verhoogingen van f 180. 
Hnanclën. 

Rijksgebouwendienst. 
Onderdirecteur van onderhouds- en uitbrei

dingswerken. 
Defensie. 

Staatsbedrijf der Artillerie-Inrichtingen. 
Chef van dienst. 

Waterstaat. 
T oezicht op de Spoorwegen. 

Rijkshoofdingenieur. 

Sociale Zaken. 
Raden van Arbeid. 

Voorzi tter van een Raad van Arbeid der 3e 
klasse. 

Koloniën. 
Koloniaal Etablissement. 

Onderdirecteur . 

SCHAAL 235. 
f 4320-f 5940, 9 jaar. 

9 jaarlijksche verhoogingen van f 180. 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschap1ien. 

Rijksarch ivaris. 
Rijksarchieven. 

Waterstaat. 

Inspecteur. 
Scheepvaartinspectie. 

K oninklijk N ederlandsch ,ll eteorologisch 
Instituut. 

D irecteur . 

SCHAAL 236. 
f 2700-f 6120, 19 jaar. 

19 jaarlijksche verhoogingen van f 180. 

Economische Zaken. 
R ij kslandbouwwinterscholen, Rij kstuinbouw

winterscholen en daarmede in karakter 
overeenkomende Rijkstuinbouwscholen. 

Directeur, tevens belast met den Rijksvoor
l ichtingsdienst ten behoeve van den L and
bouw en het Rijkstoezicht op het lager land
bouwonderwijs in een bepaald ambtsgebied. 

R ijltszuivelschool te B olsward. 
Directeur. 

Voorlichtingsdienst ten behoeve van den 
Landbouw. 

Rijksbijenteeltconsulent. 
Rijkslandbouwconsulent. 
R ijkspluimveeteeltconsulent. 
Rijkstuinbouwconsulent. 
Rij ksveeteel tconsulent. 
Rijkszuivelcon ulent. 

Domeinbeheer. 
R entmeester. 

Staatsboschbeheer. 
Houtvester. 

SCHAAL 237. 
f 3600-f 6120, 14 jaar. 

14 jaarlijksche verhoogingen van f 180. 

Departementen van Algemeen Bestuur. 
Accountant bij het Departement van Binnen

landsche Za ken. 
Accountant bij het Departement van Onder

wijs, Kunsten en Wetenschappen. 
Accountant bij het Bureau controle der Gene

rale Thesaurie van het Departement van 
1:1,inanciën. 

Blnnenlandscbe Zaken. 
Staatsbedrijf der Posterijen, T el egrafie en 

Telefonie. 
Accountant bij het H oofdbestuur. 
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Financiën. 
Directe belastingen, invoerrechten en accijnzen. 
Accountant (hoofd van een bureau). 
Inspecteur (hoofd van een inspectie), hier-

onder mede begrepen de inspect.eurs aan 
het Depart.ement van Financiën. 

le Secretaris der Tariefcommissie, bedoeld bij 
artikel 7 der Tariefwet 1924 (Staatsblad n°. 
568). 

Economische Zake n. 
Cent,•aal Bureau voor de Statistiek. 

Accountant. 

SCHAAL 238. 
f 4320-f 6120, 10 jaar. 

10 jaarlijksche verhoogingen van f 180. 

Financiën. 
Registratie en Domeinen. 

Inspect.eur. 

SCHAAL 239. 
f 4680-f 6120, 8 jaar. 

8 jaarlijksche verhoogingen van f 180. 

Economische Zaken. 
Veeartsenijkundige dienst. 

Inspect.eur. * 
Rijkszuivelinspectie. 

Rij kszu i vel inspecteur. 

SCHAAL 240. 
f 4950- f 6120, 8 jaar. 

5 jaarlijksche verhoogingen vi.n f 180. 
3 jaarlijksche verhoogingen van f 90. 

Defensie. 
Topografische Dienst. 

Hoofd van den Opnemingsdienst. 

Economische Zaken. 
Technische Voorlichtingsdienst ten behoeve 

van de Nijverheid. 
Nijverheidsconsulent. 

SCHAAL "241. 
f 4500-f 6300, 8 jaar. 

4 tweejaarlijksche verhoogingen van f 450. 

Blnnenlandsche Zaken. 
K rankzinnigenwezen. 

Geneesheer-waarnemend-Direct.eur van het 
Rijkskrankzinnigengesticht t,e Woensel. ** 

Geneeskundige bij het Rijkskrankzinnigenge
sticht te Woensel. 

Sociale Zaken. ' 
. Inspectie Volksgezondheid. 

Inspecteur. 
Inspectrice. 

* Is de functionaris t.evens Inspecteur van 
de Volksgezondheid, dan wordt hij beroldigd 
overeenkomstig de salarisregeling, vermeld in 
schaal 241 (f 4500-f 6300). 

** De in functie zijnde titularis geniet boven
dien eene ambtstoelage van f 180 's jaars. 

L. & S. 1933. 

SCHAAL 242. 
f 4680-f 6300, 9 jaar. 

9 jaarlijksche verhoogingen van f 180. 
Financiën. 

R egistratie en Domeinen. 
Ingenieur-verificateur van het kadaster. 
Ingenieur-verificateur der domeinen. 

Economische Zaken. 
Cursus tot Opl eiding van Landmeters. 

Lector. 

SCHAAL 243. 
f 4950-f 6300, 6 jaar. 

3 tweejaarlijksche verhoogingen van f 450. 

Departementen van Algemeen Bestuur. 
Administrateur of Raadadviseur. 
Bezuinigingsinspecteur. 
Directeur van het Centt'aal Bureau van voor

bereiding voor Ambtenarenzaken, tevens 
hoofd van de afdeeling Ambtenarenzaken 
bij het Departement van Binnenlandsche 
Zaken. 

Eerstaanwezend electrot.echnisch ingenieur bij 
het Departement van Defensie. 

Inspecteur bij het Bureau controle der Gene
rale Thesaurie van het Departement van 
Financiën. 

Hooge Colleges van Staat. 
T weede Kamer der Staten-Generaal. 

Administrat.eur. 
Algemeene R ekenkamer. 

Secretaris. 
Justitie. 

Gevangeniswezen. 
Hoofddirecteur van de Rijkswerkinrichtingen 

Veenhuizen. 

Blnnenlan1lsche Zaken. 
Algemeene Landsdrukkerij. 

Directeur. 

Lid. 
Secretaris. 

Pensioenraad. 

Rijkspostspaarbank. 
Onderdirecteur. 

Staatsbedrijf der P osterijen, T elegrafie en 
Telefonie. 

Administrateur bij het Hoofdbestuur. 
Hoofdingenieur. 
Onderdirecteur van den Postchèque- en Giro

dienst. 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 
R ijksuniversiteiten en Technische H oogeschool. 
Afdeelingsdirecteur bij een l aboratorium. 
Bibi iothecaris. 
Directeur van het Rijksmuseum voor natuur

lijke historie. 
Bureau van de Commissie voor 's Rijks 

geschiedkundige publicatiën. 
Directeur. 

R ijksbureau voor de Monum entenzorg. 
Di recteur. 
N ederlandsch Instituut voor geschiedkundig en 

kunsthistorisch onderzoek te Rome. 
Directeur. 

R ijksakademie van Beeldende Kunsten. 
Hoogleeraar. 

71 
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Rijksmuseum van Oudheden. 
Directeur. 

Rijles Ethnografisch Museum. 
D irecteur . 

Financiën. 
Registratie en Domeinen. 

Hoofdingenieur der domeinen. 
Hoofdinspecteur aan het Departement vau 

Financiën. 
Rijksgebouwendienst (afdeeling Nieuwbouw) . 
Hoofdarchitect. 
Hoofdingenieur. 

Defensie. 
Rijkswerven en Marine-Etablissement. 

Adviseur-scheikundige der Marine. 
Hoofdingen ieur der Marine. 

Verificatie van 's Rijles zee-instrumenten. 
Adviseur-verificateur. 

Loodswezen, betonning, bebakening en 
verlichting. 

Chef van den technischen dienst der kustver 
lichting. 

Geestelijke verzorging. 
Hoofdaalmoezenier. 
Legerpredikant in algemeenen dienst. 

Staatsbedrijf der A rtillerie-lnrichtingen. 
Fabriekschef. 
Hoofdadministrateur. 

Waterstaat. 
Rijkswaterstaat. 

Directeur. 
Directeur van het laboratorium voor chemisch

technologisch onderzoek van bouwstoffen 
voor den wegenbouw. 

Hoofdingenieur. 
Scheepvaartinspectie. 

Scheepsbouwkundig adviseur. 
Zuiderzeewerken. 

Eerstaanwezend-ingenieur. 
Luchtvaartdienst. 

Directeur. 1 
Rijksdienst ter uitvoering van de Zuiderzee

steunwet. 
Directeur. 

Economische Zaken. 
Technische Voorlichtingsdienst ten behoeve 

van de Nijverheid. 
Directeur van het nijverheidslaboratorium. 
Rijksbureau voor Onderzoek van Handelswaren. 
Directeur. 

R ijksproefstation en Voorl ichtingsdienst ten 
bate van de klei- en aardewerkindustrie. 

Directeur . 
Voorlichtingsdienst ten behoeve van den 

R ubb erhandel en de Rubbernijverheid. 
D irecteur. 

V oorl ichtingsdiens t ten behoeve van den 
Vezelhandel en de Vezelnijverheid. 

D irecteur. 
Instituut voor Brandstoffeneconomie. 

Directeur. 
Octrooiraad en B ureau voor den Industrieelen 

Eigendom. 
H oofdingenieur. 

Centraal B ureau voor de Statistiek. 
Administrateur. 

Dfrect·ie van den Landbouw. 
Adviseur bij den Landbouw. 

Landbouwhoogeschool. 
Bibi iothecaris. 

Middelbare Landbouwschool te Groningen. 
Directeur. 

M iddelbare Koloniale Landbouwschool te 
Deventer. 

Directeur. 
Rijkslandbouwproefstations en Rijksbosch

bouwproefstation. 
Directeur. 

Staatsboschbeheer. 
Inspecteur. 

Rij kszuivelstation te Leiden. 
Directeur. 

Rijksinstituut voor B iologisch Visscher-ij
onderzoek. 

Directeur. 
Rijksinstituut voor Chemisch, Microbiologisch 

en Hydrografisch Visscherijonderzoek. 
D irecteur. 

Sociale Zaken. 
Stoomwezen . 

Hoofdingenieur. 
Ingenieur l e klasse. 

Arbeidsinspectie en Inspectie van den 
Hav enarbeid. 

Geneeskundige. 
Rijksverzekeringsbank. 

Administrateur. 
Controleerend geneeskundige. 

W erkloosheidsverzekering en Arbeidsbe
middeling. 

Administrateur. 
Centraal LaboratoriU?n voor de Volks-

gezondheid. 
Hoofd der bacteriologische afdeeling. 
Hoofd der chemische afdee!ing. 
Hoofd der diergeneeskundige afdeeling. 

Rijles Serologisch Instituut. 
Geneeskundige, tevens plaatsvervangend di

recteur. 
Rijksbureau voor drinkwatervoorziening . 

Hoofd der chemisch-bacteriologische afdeeling. 
Hoofdingenieur. 

Koloniën. 
T echnisch B ureau. 

Eloofdingenieur. 

SCHAAL 244. 
f 5400-f 6300, 4 j aar. 

2 tweejaarlij ksche verhoogingen van f 450. 
Binnenlandscbe Zaken. 

Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en 
T elefonie. 

Inspecteur. * 
Inspecteur der kust- en scheepsradiotelegrafie. 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 
I nspectie gymnasiaal en middel baar onderwijs. 
I nspecteur. · 

I nspectie Nijverheidsonderwijs. 
I nspecteur. 

* Indien belast met de functie van di rec
teur van het telegraafkantoor te 's-Graven
hage, wordt toegekend f 6300. 

Indien belast met de functi e van directeur 
van het postkantoor te Utrecht, wordt toege
kend het rangsalaris. 
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I nspectie Lager Onde1•w;js. 
Hoofdin pecteur. 
Inspecteur van de onderwijzersopleiding. 
Inspecteur van het buitengewoon lager onder-

wijs. 

Sociale Zaken. 
A rbeid.sinspectie en I nspectie van den 

Havenarbeid. 
Hoofd inspecteur van den Havenarbeid te Am

sterdam. 
Raden van Arbeid. 

Voorzitter van een Raad van Arbeid der 2e 
klasse. 

Verzekeringsraad. 
Bezoldigd lid. 

SCHAAL 246. 
f 6400-f 6480, 8 jaar. 

4 tweejaarlijksche verhoogingen van f 270. 

Financiën. 
Di1-ecte belastingen, invoerrechten en accijnzen. 
Hoofdinspecteur. 

R egistratie en Domeinen. 
Hoofdinsp cteur bij den buitendienst. 

SCHAAL 246. 
f 6680-f 6480, 4 jaar. 

2 tweejaadijksche verhoogingen van f 450. 

Economische Zaken. 
V eea,·tsenij kundige dienst. 

Adjunct-directeur. 

SCHAAL 247. 
f 6860-f 6760, 4 jaar. 

2 tweejaarlijksche verhoogingen van f 450. 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 

N ederland.sch Centraal Instituut voor 
hersenonderzoek. 

Directeur. 
Financiën. 

Dfrecte belastingen, invoerrechten en accijnze1>
Inspecteur van den accountantsdienst. 

Rij ksinkoopbureau. 
Directeur. 

Defensie. 
Staatsbedrijf der Artillerie-Inrichtingen. 

Adjunct-directeur. 

Waterstaat. 
Rijksstudiedienst voor de luchtvaart. 

Directeur. 
Geologische dienst. 

Directeur. 
Staatsvisschershavenbedrijf te IJmuiden. 

Directeur. 
Economische Zaken. 

Centraal Bureau voor de Statistiek. 
Adjunct-directeur. 

Directie van den Landbouw. 
Inspecteur van den landbouw. 
Inspecteur van het landbouwonderwijs. 
Inspecteur van het zuivelwezen. 

Plantenziektenkundige dien:it. 
In pecteur. 

Staatsboschbeheer. 
Directeur. 

Veeartsenijkundige dienst. 
Directeur. * 
Directeur der· Rijksseruminrichting. 
Directeur van het Staats-Veeart enijkunclig 

onderzoekingsi nsti tuut. 

Sociale Zaken. 
Raden van Arbeid. 

Voorzitter van een Raad van Arbeid der l e 
klasse. 

SCHAAL 248. 
f 6120-f 7020, 4 jaar. 

2 tweejaarlijksche verhoogingen van f 450. 

Financiën. 
Directe belastingen, invoerrechten en accijnzen. 
Directeur van het laboratorium van het De

partement van Financiën. 

SCHAAL 249. 
f 6860-î 7200, 6 jao.r. 

3 tweejaarlijksche verhoogingen van f 450. 

Waterstaat. 
Zuiderzeewerken. 

Hoofdingenieur. 
Sociale Zaken. 

Stoomwezen. 
Hoofdingenieur-directeur. 

A rbeid.sinspectie en l n:ipectie van den 
Havenarbeid. 

Electrotechnisch adviseur. 
Hoofdinspecteur van den Arbeid. 
Hoofdinspecteur van den Havenarbeid te Rot-

terdam. 
Scheikundig adviseur. 

Contróle van sera en vaccin:i. 
Geneeskundige-controleerend- eroloog. 

SCHAAL 260. 
f 6300-f 7200, 4 jaar. 

2 tweejaar!ijksche verhoogingen van f 450. 
Departementen van Algemeen Bestuur. 

Chef van het bureau Scheep bouw bij het De
partement van Defensie. 

Raadadviseur, niet bij een afdeeling werk
zaam, of administrateur met den per oon
lijken titel van Directeur-Generaal. 

Hooge College Yan taat. 
Tweede Kamer der Staten-Generaal. 

Administrateur met den persoonlijken titel 
van Directeur der Griffie. 

J ustltle. 
P sychopathenzorg . 

Geneesheer-directeur der Rijksa yls voor Psy
chopathen. 

Blnnenlandsclte Zaken. 
K rankzinnigenwezen. 

Inspecteur van het Staatstoezicht op krank
zinnigen en krankzinnigengesti hten. 

P ensioenraad. 
Voorzitter. 

* Bij cumulatie van dit ambt met dat van 
H oofdinspecteur der Volksgezondheid treedt 
voor de bezoldiging volgens deze schaal een 
vast salaris van f 1800 in de plaats. 
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Directeur: 
Rijkspostspaarbank. 

Staatsbedrijf der Posterij en, T elegrafie en 
T elefonie . 

Directeur van den Postchèque- en Gi rodienst. 
Hoofdingenieur le klasse. 
Inspecteur in algemeenen dienst . * 

Onderwij s, Kunsten en Wetenschappen. 
Rijksuniversiteit.en en Technische H oo geschool . 
Lector-directeur. 

Rijksarchieven . 
Algemeen Rijksarchivaris . 

Koninklijke B iblio theek . 
Bibliotheca ris. 

Rijksmuseum . 
Hoofddirecteur. 

R ijksakademie van B eeldende K unsten. 
Hoogleeraar-directeur. 

Financiën. 
Directe belastingen , invoerrechten en accij nzen . 
Directeur. 

R egistratie en Domeinen. 
Directeur. 

Rijksgebouwendienst. 
Rijksbouwmeester. 

Defensie. 
R ij kswe,·ven en Marine-Etablissement. 

Directeur. 
Topografische Dienst. 

Directeur. 
Waterstaat. 

Rijkswaterstaat . 
Hoofdingenieur-directeur . 

T oezicht op de S poorwegen. 
Inspecteur-Generaal . 

Staatstoezicht op de mijnen. 
Hoofdingenieur. 

S cheepvaartinspectie . 
Inspecteur-Generaal . 

Economische Zaken. 
Centraal Bureau voor de S tatistiek. 

Directeur. 
R ij kslandbouwp oefstations en R ijksbosch

bouwp oefstation. 
Hoofddi recteur te Groningen . 

Sociale Zaken. 
Arbeidsinspectie en Inspectie van den 

Havenarbeid. 
Medisch adviseur. 

Rijksverzekeringsbank. 
Medisch adviseur. 
Secretaris-Generaal. 
Wiskundi g adviseur. 

Verzekeringsraad. 
Voorzitter. 

W erkloosheidsverzekering en A rb eidsb e
middeling. 

Directeur. 

* Indien belast met de fu nctie van direc
teur van het post- of van het telegraafkantoor 
te ' s-Gravenhage of Rotterdam wordt toege
kend het m aximmn rangsalaris. 

I ndien belast met de functie van directeur 
van het post- of van het telegraafkantoor te 
Amsterdam wordt toegekend het maximum 
rangsalaris + f 450. 

Inspectie V olksgezondheid. 
H oofd inspecteur. 

Gezondheidsraad. 
Voorzitter. 

Centraal Labomtorium voor de Volks
gezondheid. 

Directeur. 
R ijks S erologisch Insti tuu t . 

Directeur. 
R ijksbureau voor drin kwatervoorziening. 

Directeur. 
Koloniën. 

T echnisch Bureau. 
Directeur. 

SCHAAL 251. 
f 6760-f 8100, 6 jaar. 

3 tweejaarlijksche verhoogingen van f 450. 

Blnnenlaudsche Zaken. 
S taatsbedrijf der Posterijen , T el egrafie en 

'l'el efonie . 
Al gemeen-Secretaris. 
Hoofdingenieur-Di recteur. 
Hoofdinspecteur. 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 
R ij ksuniversiteiten en T echnische Hoogeschool . 
Directeur van het Academisch Ziekenhuis te 

Leiden. 
H oogleeraar. 

Inspectie Nij ve,·heidsonderwijs. 
I nspecteur-Generaal . 

Defensie. 
S taatsbedrijf der A rtill erie-lnrichtingen. 

Directeur. 

Economlsche Zaken. 
Landbouwhoo geschool . 

Hoogleeraar . 

Il. BEZOLDIGINGSBEDRAGEN, 
waarbij geen periodieke verhoogingen 

zijn vastgesteld. 
f 68 vast. 

Economische Zaken. 
Centrale Commissie voor de Statistie k. 

Bode. 
f 90 ten hoogste. 

Waterstaat. 
R ij kswaterstaat. 

Toezich thebbende op de Rij kshavenwerken te 
Lemmer. 

f 180 teil hoogste. 

Waterstaat. 
R ijkswaterstaat. 

Brugwachte r te Haagjesbrug (Wanneperveen) . 
f 226 ten hoogste. 

Waterstaat. 
Rijkswaterstaat . 

H avenmeeste r bij de Tramwegen te H elle
voetsluis. 
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f 270 ten hoogste. 
Waterstaat. 

R ijkswaterstaat. 
H avenmeester van het kanaal door Voorne. 
Sluisknecht te Goedereede. 
Sluiswachter te Beilen. 

f 270 vast. 
Blnnenlandsche Zaken. 

C entraal Stembureau. 
Adjunct-secretaris. 

Sociale Zaken. 
Arbeid.sinspectie en I nspectie van den 

Havenarbeid. 
Onderinspecteur van den havenarbeid te Vlis

singen. 
f 315 vast. 

Hooge Colleges van Staat. 
E erste Kam er der Stat en-Gen e,·aal.. 

Hulpbode (alleen dienstdoende tijdens de bij 
eenkom ten der Kamer). 

f 360 ten hoogste. 
Waterstaat. 

R ijkswaterstaat. 
Brugwachter te Beilervaart (Mond) . 
Brugwachter te Hijkerbrug (Dr.). 

f 360 vast. 
Sociale Zaken. 

Arbeid.sinspectie en I nspectie van den 
H avenarbeid. 

Onderinspecteur van den havenarbeid te Ter
neuzen. 

f 405 vast. 
Waterstaat. 

Koninklijk N ederland.sch M eteorologisch 
Instituut . 

Observator te Groningen. 
f 450 ten hoogste. 

Justitie. 
R eclasseering. 

Agent van een ambtenaar der Reclasseering. 
Blnnenlamlsche Zaken. 

Centrale Go,nniissie voor de keuring van f ilms. 
Secretaris. 

Waterstaat. 
R ijkswaterstaat. 

Brugwachter te Brunstigerbrug (Dr. ). 
Kanaalwachter te Nieuwe Statenzijl. 

f 450 vast. 
Justitie. 

R ijkspolitie. 
Grenscommissaris te Enschede, H eerlen, 

Nieuweschans, Venlo en Zevenaar. 
Waterstaat. 

Commissie van toezicht op den geologischen 
dienst. 

Secretaris. 
Economische Zaken. 

Gei.trale Gom.missie voor de Statistiek. 
Secretaris. 

Sociale Zaken. 
A rbeid.sinspectie en Inspectie van den 

H avenarbeid. 
Onderinspecteur van den havenarbeid te H ar

lingen. 

f 495 vast. 
Justitie. 

Gerechtshoven. 
Deurwaarder. 

f 540 ten hoogste. 
Bluneulaudsche Zaken. 

Armwezen. 
Secretaris van den Armenraad te Gouda. 

Waterstaat. 
Rijkswaterstaat. 

Brugwachter te H ommerts. 
f ó40 vast. 

Waterstaat. 
Koninklijk Nederland.sch M eteorologisdh 

I nstituut. 
Observator te Maastricht. 

f 585 ten hoogste. 
Justitie. 

P sychopathenzorg. 
Geagreëerd onderwij zer bij de Rijksasyls voor 

Psychopathen. 
Godsdienstonderwijzer bij de Rijksasyls voor 

Psychopathen. 
Blnneulandsche Zaken. 

Armwezen. 
Secretaris van den Armenraad te Breda. 

f 630 ten hoogste. 
Justitie. 

R ijks tucht- en opvoedingswezen. 
Rijksagent voor Gez insverpleging. 

Blnuenlandsclw Zaken. 
Ar,nwezen. 

Secretaris van den Armenraad te Venlo. 
Defensie. 

Loodswezen, betonning, bebakening en 
verlichting . 

Lichtwachter bij 's R ijks kustverlichting der 
4e categorie. 

·waterstaat. 
Rijkswaterstaat. 

Sluiswachter aan het Tienhovensche K anaal 
(Hilversum) . 

f 630 vast. 
Sociale Zaken. 

A1·beidsinspectie en Inspectie van den 
Havena,·beid. 

Onderinspecteur van den havenarbeid te Delf
zijl. · 

f 675 ten hoogste. 
Blnuenlan1lsche Zaken. 

A,·,nwezen. 
Secretaris van den Armenraad te Meppel. 

f 675 vast. 
Justitie. 

Hooge Raad der Nederlanden. 
Deurwaarder. 

Defensie. 
Loodswezen, betonning, bebakening en 

verlichting. 
Kantoorlooper te Hellevoetsluis. 

,v aterstaat. 
Zuiderzeeraad. 

Secretaris. 
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f 720 ten hoogste. 
Justitie. 

Gevangeniswezen. 
Godsdienstonderwijzer bij de gevangenissen en 

Rijkswerkinrichtingen . 
R ijks tucht- en opvoedingswezen. 

Plaatsverva ngend Secretaris bij de Voogdij
raden. 

Blnnenlandsche Zaken. 
Armwezen. 

Secretaris van de algemeene armencommissie. 
Waterstaat. 

R ijkswaterstaat . 
B rugwach ter bij de hoofdb rug te Drach ten. 
Brugwaker en brugwaakster (Apeldoornsch 

Kanaal). 
Molena a r te N ieuweschans. 

f 720 vast. 
Ju stitie. 

R ij kspolitie. 
Assistent bij he t toezicht op het vreemdel ingen

en landverhuizersverkeer te H eerlen en 
Nieuweschans. 

f 810 ten hoogste. 
Waterstaat. 

R ijkswaterstaat. 
Sluis- en brugwachter te B reukelen (K erk. 

g racht). 
f 900 ten hoogste. 

Justitie. 
Psychopathenzo,·g . 

Secretaris van den Algemeenen R aad. 
Rijkstucht- en opvoedingswezen. 

Secretari s van den Voogdijraad te: Almeio. 
M iddelburg, Roenuond, Winschoten. 

Defensie. 
Loodswezen, betonning, bebakening en 

verlichting. 
Lichtwach ter bij 's Rij ks kustverl ichting der 

3e categorie. 
f 900 ~-ast. 
Justitie. 

A rrondisse1nentsrechtbanker:, en K anton
gerechten. 

Bezoldigd deurwaarder , behalve te Amster
dam, R otterdam en ' s-Gravenhage. 

R ijkspoli tie. 
Assistent bij het toezicht op het vreemde! in

gen- en landverhu izersverkeer te H oek van 
H oll and, Oldenzaal en Zevenaar. 

R ij kstul ht- en opvoedingswezen. 
Secretaris van het Algemeen Coll ege van toe

zicht, bijstand en adv ies. 
Onderwijs, Kun sten en Wetenschappen. 

R ijks,nuseu,n van Oudheden. 
Werkman bij de opgravingen. 

Defensie. 
M ilitaire P ensioenraad. 

Lid, tevens lid van den P ensioenraad. 
f 990 ten hoogote. 

Ju stitie. 
R eclasseering. 

Secretaris van den R eclasseer i ngsraad. 
f 990 vast. 

Blnnenlandscho Zaken. 
Centraal St e1nbureau. 

Secret aris. 

f 1080 ten hoogste. 
Blnnenland sche Zaken. 

A1-mwezen. 
Secretaris van den Armenraad te: 's-Herto

ge!'bosch, Middelburg . 
Waterstaat. 

R ijksdienst ter uitvoe,-ing van de Zuiderzee
steunwet . 

Secretar is van de Generale Commiss ie inzake 
de Zuiderzeesteunwet. 

f 1080 vast. 
Blnnenland scbe Zaken. 

S taatsbedrijf der P osterij en, T elegra fie en 
T el efonie. 

Adspirant-electrotechn isch ambtenaa r. * 
Adspi rant-surnumerai r . 

Financiën. 
Directe belastingen, invoerrechten en accij nzen. 
Surnumerair der grondbelasting (zonder va k

examen ), gedurende ten hoogste 33 maan
den. 

Surnumerair van den waarborg en de bel as
t ing der gouden en zil veren werken (zon
der vakexamen ), gedu rende ten hoogste 33 
maanden . 

Economische Zaken. 
R ijksbureau voor Onderzoek van Handelswaren . 
Adjunct-anal ist. 

V oorlichtingsdienst ten behoeve van den 
R ubberhandel en de R ub bernijverheid. 

A djunct-anal ist. 
Sociale Zaken. 

P hannaco-T herapeutisch Instituut. 
Secretaris of secretaresse. 

f 1170 ten hoogste. 
Blnnenlandscbe Zaken. 

Arniwezen. 
Secretaris van den A rmenraad te Vl aardingen. 

f 1260 ten hoogste. 
Justitie. 

Gevangeniswezen. 
Geagreëerd onderwij zer bij de geva ngenissen 

en R ij kswerkinricht ingen. 
R ijkstucht- en opvoedingswezen. 

Secretari s van den Voogdij raad te Leeuwa rden. 
f 1260 vast. 
Financiën. 

Directe belastingen, invoerrechten en accijnzen . 
Surn umera ir (zonder vakexamen) , gedurende 

ten hoogste 33 maanden. 
R egistratie en Dom einen. 

Surnumera ir (zonder vakexamen ), gedurende 
ten hoogste 33 maanden. 

f 1850 ten hoogste. 
Justitie. 

Gevangeniswezen en Psychopathenz,, ,,, . 
Godsdienstleeraar bij de Rij ksasyls voor P sy

chopathen. 
Godsdienstleeraar bij de gevangen issen en 

Rijkswerkinr ichtingen . 
R ijkstucht- en opvoedingswezen . 

Godsdienstl eeraar (nevenbetrekk ing) bij de 
Rijksopvoedingsgestichten voor jongens. 

* Vergoeding voor dienstverr ichting f 1.35 
per dag; op dit ambt is de stand plaatsa ftrek 
va n toepassing. 
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Godsdienstleeraar (nevenbetrekking) bij het 
Rijksopvoedingsgesticht voor meisjes. 

Godsdienstleeraar (nevenbetrekking) bij de 
Tuchtscholen voor jongens. 

Godsdienstleeraar (nevenbetrekking) bij de 
Tuchtschool voor meisjes. 

f 13ó0 vast. 
Justitie. 

A 1Tondissementsrechtbanken en Kanton
ge1·echten. 

Bezoldigd deurwaarder te Amsterdam, Rotter
dam en 's-Gravenhage. 

Blnnenlandsche Zaken. 
Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en 

Telefonie. 
Secretaris van den Postraad. 
Secretaris van den Radioraad. 

Waterstaat. 
Mijnraad. 

Secretaris. 
Economische Zaken. 

College voor de Visscherijen. 
S.ecretaris. 

f 1440 ten hoogste. 
Justitie. 

Rijkstucht- en opvoedingswezen. 
Secretaris van den Voogdijraad te Zutphen. 

Blnnenlandsche Zaken. 
Armwezen. 

Secretaris van den Armenraad te: Apeldoorn, 
Den H el der, Enschede, Zaandam. 

f 1440 vast. 
Financiën. 

Registratie en Domeinen. 
Adspirant-landmeter. 

f 1620 ten hoogste. 
Justitie. 

Rijkstucht- en opvoedingswezen. 
Secretaris van den Voogdijraad te: Groningen, 

's-Hertogenbosch, Zwolle. 
Waterstaat. 

Inspectie voor de R ijnvaart . 
Inspecteur. 

f 1620 vast. 
Justitie. 

R eclasseering. 
Secretaris van het Centraal College voor de 

Reclasseering. 
Onderwij s, Kunsten en Wetenschappen. 

Rijksmuseum Van Bilderbeek-Lamaison. 
Directeur. 

Defensie. 
Militaire Pensioenraad. 

Geneeskundig adviseur. 
f 1800 ten hoogste. 

Justitie. 
Rijkstucht- en opvoedingswezen . 

Geneesheer (nevenbetrekking) aan de tucht
schol en voor jongens. 

Geneesheer (nevenbetrekking) aan de tucht
school voor meisjes. 

Secretaris van den Voogdijraad te: Alkmaar, 
Arnhem, Assen, Breda, Leiden. 

Raden van beroep voor de directe belastingen. 
Ambtenaar tot bijstand van den Secretaris. 

Blnnenlandsche Zaken. 
Arm,wezen . 

Secretaris van den Armenraad te: Delft, 
Deventer. 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 
Rijksuniversiteiten en Technische Hoog eschool. 
Behandelend en controleerend geneeskundige 

bij het Academisch Ziekenhuis te Leiden . 
f 1800 vast. 

Defensie. 
Militaire Pensioenraad. 

Lid. 
Sociale Zaken. 

Rijks Serologisch Instituut. 
Paardenarts. 

Rijkskweekschool , oor vroedvrouwen te 
Rotterdam. 

Hoofdonderwijzeres. 
f 1890 vast. 

Sociale Zaken. 
Rijksinstituut voor Zuivering van Afvalwater 
Directeur. 

f 2160 vast. 
Sociale Zaken. 

P harmaco-T herapeutisch 1 nstituut . 
Redacteur. 
Voorzitter. 

f 22ó0 ten hoogste. 
Justitie. 

Rijkstucht- en opvoedingswezen. 
Secretaris van den Voogdijraad te Haarlem. 

f 22ó0 vast. 
Blnnenlandsche Zaken. 

Staatsbedrijf der Posterijen. Telegrafie en 
Telefonie. 

Buitengewoon geëmployeerde bij den Post
dienst. 

Financiën. 
N ederlandsche Bank. 

Koninklijk Commissaris. 
Sociale Zaken. 

Rijhkweekschool voor vroedvrouwen te 
Rotterdam. 

Assistent-verloskundige ( mag part. praktijk 
uitoefenen) . 

f 2340 ten hoogste. 
Justitie. 

Rijkstucht- en opvoedingswezen. 
Geneesheer (nevenbetrekking) aan de Rijks

opvoedingsgestichten voor jongens. 
Geneesheer (nevenbetrekking) aan het Rijks

opvoed ingsgesticht voor meisjes. 
Blnnenlandsche Zaken. 

Armwezen. 
Secretaris van den Armenraad te Leeuwarden·. 

f 2430 ten hoogste. 
Blnnenlandsche Zaken. 

Armwezen. 
Secretaris van den Armenraad te: Alkmaar, 

Maastricht. 
f 2ó20 vast. 

Defensie. 
Militaire P ensioenraad. 

Voorzitter. 
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f 2700 ten hoogste. 
Justitie. 

Gevangeniswezen. 
Burgergeneesheer bij de gevangenissen en 

Rijkswerkinrichtingen. 
Rijkstucht- en opvoedingswezen. 

Secretaris van den Voogdijraad te: Dordrecht, 
Utrecht. 

Blnnenlandsche Zaken. 
Armwezen . 

Secretaris van den Armenraad te: Dordrecht, 
Hilversum, Nijmegen. 

Ambtenaar van administratie voor de werk
verschaffing in Drenthe. 

Sociale Zaken. 
P harmaco-T herapeutisch Instituut. 

Assistent voor pharmacologische onderzoekin-
gen. 

f 2700 vast. 
Financiën. 

R egist,·atie en Domeinen. 
Voorzitter van het Bestuur der visscherij en op 

de Zeeuwsche stroomen. 
f 2790 vast. 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 
N ederlandsch I nstituut voor geschiedkundig 

en kunsthistorisch onderzoek te R ome. 
Geschiedkundig me~ewerker. 

f 2880 ten hoogste. 
Waterstaat. 

R ijkswaterstaat . 
Voogd van Rottum. 

f 3060 vast. 
Waterstaat. 

K orps gel eiders van ontplof bare stoffen. 
Comm andant. 

f 3160 ten hoogste. 
Justitie. 

Rijkstucht- en opvoetlingswezen . 
Secretaris van den Voogdijraad te Maastrich t. 
Onderwijs, J{unsten en Wetenschappen. 

R ij ksakademie van B eeldende K unsten. 
Buitengewoon hoogleeraa r. 
Lector. 

f 3240 ten hoogste. 
Blnnenlandsche Zaken. 

Armwezen. 
Secretaris van den Armenraad te Groningen . 

Financiën. 
R ij ksinkoopbureau. 

Assistent-inkooper. 
f 3420 ten hoogste. 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 
Rijksmuseum H . W . M esdag te 's-Gravenhage. 
Directeur. 

Rijksmuseum Huis Lambert van M ee,·ten 
· te Delft . 

D irecteur. 
f 3600 ten hoog·ste. 

:Financiën. 
Directe belastingen, invoerrechten en accijnzen. 
Pl aatsvervangend Rijksadvocaat. 

f 3600 vast. 
Blnnenlandsche Zaken. 

P ensioen,·aad. 
Geneeskundig adviseur. 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 
Rijksmuseum G. M . Kam te N ijmegen. 

Directeur. 

Sociale Zaken. 
Pharmaco-Therapeutisch I nstituut. 

Assistent voor chemisch-pharmacologische on
derzoekingen. 

Assistent voor klinisch-therapeutische onder
zoekingen. 

f 3780 ten hoogste. 
Binnenlandsche Zaken. 

Armwezen . 
Secretaris van den Armenraad te H eerlen. 

f 4320 ten hoogste. 
Blnnenlandsche Zaken. 

A rmwezen. 
Secretaris van den Armenraad te : Arnhem, 

H aarlem, Leiden. 
f 4600 ten hoogste. 

Blnnenlandsche Zaken. 
A rmwezen. 

Secretaris van den Armenraad te U trecht. 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 

R ijksuniversiteiten en T echnische H oo geschool . 
Prosector. 

f 4600 vast. 
Onderwijs, l{unsten en Wetenschappen. 

K oninklijk K abinet van Schilderijen. 
Di recteur. 

f 4680 vast. 
Blnnenlandsche Zaken. 

Staatsbedrijf der P osterijen, T elegmfie en 
T el efonie. 

Electrotechnisch adviseur bij het Hoofdbestuur. 
Financiën. 

R egistratie en Domeinen. 
Directeur der Staatsloterij. 

f 4860 ten hoogste. 
On1lerwijs, Kunsten en Wete11schap1ien. 

W oo,·denboek der Nederlandsche taal . 
R edacteur. 

fnkooper. 

Financiën. 
Rijksinkoopbureau . 

f 6040 ten hoogste. 
Economische Zaken. 
Landbouwhoogeschool . 

Secretaris van het College van Curatoren. 
f 1800 ten minste, f 6400 ten hoogste. 

Financiën. 
Directe belastin gen, invoerrechten en accijnzen. 
Rijksadvocaat. 

f 6400 ten hoogste. 
Blnnenlandsche Zaken. 

A ,·m wezen. 
Rijksinspecteur voor de ondersteuni ng van be

hoeftige Nederlanders in het buitenland. 
Secretaris van den Armenraad te ' s-Graven

hage. 
Onderwijs, l{nnsten en Wetenschappen. 

R ijksuniversiteiten en 'l.'echnische H oogeschool . 
Lector bij de Technische Hoogeschool (niet 

met afzonderlijk onderwijsvak) . 
Financiën. 

R ijksinkoopbureau. 
Unificator. 
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f 5400 vast. 
Waterstaat. 

Raad voor de Scheepvaart. 
V oorzi tte1·. 

Sociale Zaken. 
Inspectie Vo l ksgezondheid. 

Technisch adviseur bij het bureau van den 
Hoofdinspecteur voor de Volkshuisvesting. 
Rijkskweekschool voo,· vroedvrouwen te 

Rotterdam. 
Geneesheer-Directeur. 

f 5850 ten hoogste. 
Justitie. 

Raden van be,·oep voor de directe belastingen. 
Secretaris. 

Blnnenlandsche Zaken. 
Armwezen. 

Secretaris van den Armenraad te Rotterdam. 

f 5850 vast. 
Hooge Colleges van Staat. 

J{ abinet der Koningin. 
Secretaris. 

f 6300 ten hoogste. 
Blnnenlandsclie Zaken. 

Armwezen . 
Secretaris van den Armenraad te Amsterdam. 

Onderwijs, J{unsten en Wetenschappen. 
Rijksuniversiteiten en Technische H oogeschool. 
B uitengewoon hoogleeraar. 
Lector (met afwnderlijk onderwijsvak). 

Economische Zaken. 
Landbouwhoogeschool. 

Buitengewoon hoogleeraar. 
Lector. 

f 6300 vast. 
Blnilenlandsche Zaken. 

Centrale Commissie voor de keuring van films. 
Voorzitter. 

Financiën. 
Di?-ecte belastingen, invoerrechten en accijnzen. 
Ontvanger aan een kantoor 2e klasse. 

Regist,·atie en Domeinen. 
BP-waarder van de hypotheken, het kadaster 

en de scheepsbewijzen aan een kantoor der 
2e klasse. 

Ontvanger aan een kantoor der 2e klasse. 
Ontvanger, tevens bewaarder van de hypothe

ken, het kadaster en de scheepsbewijzen aan 
een kantoor der 2e ki asse. 

Rijksgebouwendienst. 
D irecteur van onderhouds- en uitbreidings

werken. 
f 6480 vast. 

Blnnenlandsche Zaken. 
K rankzinnigenwezen. 

Geneesheer-Directeur van het R ij kskrankzin
nigengesticht te Grave. 

Financiën. 
R egist..atie en Domeinen. 

Bewaarder van de hypotheken, het kadaster 
en de scheepsbewijzen aan een kantoor der 
l e klasse. 

Ontvanger aan een kantoor der l e klasse. 
Economische Zaken. 

R ijksbureau voor de Ontwatering. 
Directeur. 

f 6750 vast. 
Hoog·e Colleges van Staat. 

Raad van S tat e. 
Secretaris. 

Financiën. 
Directe belastingen, invoerrechten en accijnzen. 
Ontvanger aan een kantoor der l e klasse. 

Economische Zaken. 
Octrooiraad en B ureau voo1· den l ndustrieelen 

Eigendo-,n. 
Lid. 

Koloniën. 
K oloniaal Etablissement. 

Directeur. 
f 6840 vast. 

Onderwij s, Kunsten en Wetenschappen. 
Rijksuniversiteiten en 1'echnische H oogeschool. 
Directeur-Geneesheer van de heelkundige en 

vrouwenklinieken te Utrecht . 

f 7200 vast. 
Hooge Colleges van Staat. 

E ers te Kame,· der Staten-Generaal 
Griffier. 

Kabinet der Koningin. 
Dir.icteur. 

Financlëu. 
Agentschap van het Ministerie van Financiën 

en Directie van de G,·ootboeken de,· 
Nationale Schuld. 

Agent-Directeur. 
Waterstaat. 

Koninklijk N ederlandsch Meteo,·ologisch 
Instituut. 

Hoofddirecteur. 
Economische Zaken. 

Octrooiraad en Bu,·eau voor den l ndustrieelen 
Eigendom . 

Ondervoorzitter. 
Sociale Zaken. 

Rijksve1"Ze ke1·ingsbank. 
Lid van het Bestuur. 

f 7650 vast. 
Blnnenlan<lsche Zaken. 

K rankzinnigenwezen. 
Geneesheer-Directeur van het Rijkskrankzin

nigengesticht te Woensel. 

Muntmeester. 

Financiën. 
Rijksmunt. 

Economische Zaken. 
Octrooiraad en Bu,·eau voor den l ndustrieelen 

Eigendom. · 
Voorzitter. 

f 8100 vast. 
Departementen van Alg·emeen Bestuur. 

Directeur-Generaal bij de Directie van den 
Landbouw. 

Directeur-Generaal , Chef der afdeel ing Volks
gewndheid bij het Departement van Sociale 
Zaken. 

Directeur-Generaal der Belastingen. 
Directeur-Generaal van het Onderwijs. 
Directeur van den Economischen Voorl ich-

tingsdienst. 
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Gecommitteerde voor Indische Za ken bij het 
Departement van Koloni ën. 

Secretaris-Generaal. 
Thesaur ier-Generaal. 

Hooge Colleges van Staat. 
T weede Kamer der Staten-Generaal. 

Griffier. 
Sociale Zaken. 

Lid en 
R ijksverzekeringsbank. 

Voorzitter van het Bestuur. 
f 9000 vast. 

Departementen van Algemeen Bestuur. 
D irecteu r-Generaal van Handel en NiiverhAirl . 

Blnnenlandsche Zaken. 
Binnenlandsch B estuur. 

Commissaris der Koningin. 
Sociale Zaken. 

Arbeidsinspectie en Inspectie van den 
H avenarbeid. 

Directeur-Generaal. 
f 10,800 vas t. 

Blnnenlandsche Zaken. 
Staatsbedrij f der P osterij en, T el egrafie en 

T elefonie. 
Directeur-Generaal . 

,vaterstaat. 
R ijkswaterstaat . 

Directeur-Generaal. 
Zuiderzeewerken. 

Directeur-Generaal. 
f 14,400 vast. 

Departementen , •an Algemeen Bestuur. 
M inister, hoofd van een Departement van Al

gemeen Bestuur. 

BI JLAGE B. 

Bevattende de schalen ,•an bezoldiging de r 
a mbtenaren, wier bezoldigin g In maand - of 

weekloon Is uitgedrukt. 

1. SALARISSCHALEN 
der ambtenaren, wier bezoldiging in 
maand- of weekloon is uitgedrukt, 

van 23 jaar en ouder. 
GROEP 1. 

M1u1nd- en weekloo,1 in gemeenten der : 

I • klasse 1 2• klasse 3• klas3e 

ma.and\ week maanêll week 
loon loon I loon loon 

maand! week 
loon loon 

td. gld. gid. e;ld. ~Id. gld . 
Bij aanv. 3.89 21.60 7.63 20.16 1.37 18.72 
Na l jaar · 98.06 22.56 91.80 2l.l2 85.54 19.68 
" 2 " 102.23 23.52 95.98 22.08 89.72 20.64 
" 3 " 

106.,H 24.48 100.15 23.04 93.89 21.60 

" 
4 

" 
U 0.58 25.44 104.32 24.- 98.06 22.56 

" 5 " 
ll4.75 26.40 108.491 24.96 102.23 23.52 

" 
6 

" 
118.92 27 .36 ll2.67 25.92 106.41 24.48 

Departementen van Algemeen Bestuur. 
Assistent bij de afdeeling Hydrografie van het 

Departement van Defensie. 
Tremmer. 
Vaste knecht. 

Hooge Colleg·es van Staat. 
E e,·ste Kamer der Staten-Generaal. 

Ass istent-bode of vaste knecht. 

T weede Karne,· der Stat en-Generaal . 
Vaste knecht. 

Raad van State. 
Knecht. 

Alge,neene R ekenka,ner. 
Assistent-bode. 

Kabinet de,· Honingin. 
Knecht. 

.Justitie. 
Burgerlijke en Militafre Gerechten, alsmede 

Centrale Raad van B eroep en Raden van 
B eroep ( 0.) . 

Knecht. 
Gevangeniswezen en Psychopathenzorg. 

Beambte voor huishoudelijke diensten . 
R ijkstucht- en opvoedingswezen. 

Beambte voor huishoudelijke diensten bij de 
R ij ksopvoedingsgestichten voor jongens. 

Beambte voor huishoudelijke d iensten bij de 
Tuchtscholen voor jongens. 

Vrouwelijke beambte voor den huishoudelij ken 
dienst bij de Tuchtscholen voor jongens. 

Blnnenlandsche Zaken. 
K rankzinnigenwezen. 

Bediende. 
Huisknecht. 
Nachtwaker. 
Tremmer. 
Tuinarbeider. 
Waschknecht. 

Vaste knecht. 
P ensioenraad. 

R ijkspostspaarban k. 
Nachtwatcer. 
Vaste knecht. 

Staatsb edrijf der P osterijen, 1'elegrafie en 
T ele fonie . 

Vaste knecht bij het Hoofdbestuur. 
Vaste knecht bij den Postchèque- en G iro

dienst. 
Werkman. 

Onderwij s, Kunsten en Wetenschappen. 
Rijksuniversiteiten en T echnische H oogeschool . 
Apothekersbediende. 
Badknecht. 
Bediende 2e klasse. 
Huisknecht. 
Hulpportier. 
Knecht. 

achtwaker. 
Stalarbeider. 
Transpor tbediende. 
T remmer. 
Tui nar beider. 
Waschknecht. 

Hulpbinder. 
R ijksarchieven. 

Koninklijk K abine t van S childerijen . 
Nachtwaker. 

H ulpportier. 
Nachtwaker. 

R ij ksrnuseurn. 

Financiën. 
Agentschap van het M inisterie van Financiën. 
Vaste knecht. 
Directe belastingen, invoerrechten en ar,cijnzen. 
Vaste knecht. 

R ijksgebouwendienst. 
N achtwaker. 
Vaste knecht . 
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Defensie. 
Loodswezen, betonning, bebakening en ver

lichting. 
Kantoorlooper (met uitzondering van dien te 

H ellevoetsluis) . 
Scheepsdiepgangmeter, tevens kantoorlonper. 
Mili tai?-e bureel en, gevestigd te 's-G,·avenhage. 
Vaste knecht. 

Staatsbedrijf de,· A1·till e1·ie-l nrichti11gen . 
Tremmer. 

Waterstaat. 
R ijkswaterstaat. 

Sluiswachter te Molenwijksluis (Dr.) . 
'l'oezicht op de Spoorwegen. 

Va te knecht. 
cl,eepvaartinspectie. 

Vaste knecht. 
Luchtvaartdienst . 

Vaste knecht. 

Economische Zaken. 
Octrooiraad en But·eau voor den l ndustrieelen 

Eigendom. 
Vaste knecht. 

Centmal Bit1·eau voor de Statistiek. 
Vaste knecht. 
Rijksinstituut voo,· Chemisch, Microbiologisch 

en H ydrografisch Visscherijonde,·zoek. 
Bediende. 

oclale Zaken. 
Rijksverzekeringsbank. 

Kantoorknecht. 
achtwaker. 

l' e1·zeke,·ings1·aad. 
Vaste knecht. 

R ijks S erologisch Instituut. 
Stal arbeider. 

R ijkskweekschool voor vroedv ,·ouwen te 
R otterdam . 

Huisknecht. 
Rijksbu,·eau voor drinkwat e,·voorziening. 

Knecht. 

Bij aanv. 
Na 1 jaar 

2 

" 3 " 
4 " 

" 5 " 
6 " 

GROEP 2. 

Maand- en weekloon in gemeenten der : 

l • klasse 1 2• klasse 1 3• klasse 
miiäii- week maandl weck 'maan week 
loon loon loon loon loon loon 
g d. gld~ gl<f:- gld. gld. l gld. 

100.15 23.04 93.89 21.60 85.54 19 68 
104.32 24. 98.06 22.56 89.72 20.64 
108.49 24.9(\ 102.23 23.52 93.89 21.60 
112.67 25.92 106.41 24.48 98.061 22.56 
116.84 26.881110.58 25.44 102.23 23.52 
121.01 27.84114.75 26.40106.41 24.48 
125.18 28.80,118.92 27.36110.58 25.44 

))epartementen van Algemeen Bestuur. 
Hul pstoffeerder bij het Departement van On

derwijs, Kunsten en Wetenschappen. 
Lichtdrukker bij het Departement van De

fensie. 
Magazijnbediende. 
Verwarmingsstoker. 

Hooge Colleges van Staat. 
Ee,·ste Kamer der Staten-Generaal. 

Verwarmingsstoker. 
'l'weede Kamer der Staten-Generaal. 

Verwarmingsstoker. 

Justitie. 
Burgerlijke en Militaire Gerechten, alsmede 

Centrale R aad van B eroep en R aden van 
B eroep ( 0 .). 

Verwarmingsstoker. 
Gevangeniswezen en Psychopathenzorg . 

Bijkok bij het Gevangeniswezen. · 
Bijkok bij de Rijksasyls voor Psychopathen. 
Hulpstoker. 

Binnenlandsche Zaken. 
Cent,·ale Commissie voor de keu,·ing van f il,ns . 
Hulpoperateur. 

K rankzinnigenwezen. 
Arbeider in de keuken. 
Bijkok. 
Hulpportier. 

!lagazijnbediende. 
achtportier. 
Staatsbedrijf der P osterijen, Tel egrafie en 

'l'elefonie. 
Verwarmingsstoker. 
Verwarmingsstoker bij den Postchèque- en 

Girod ienst. 
Werkman le klasse. 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschap1rn11. 
Rijksunivers-iteiten en T echnische H oogeschool. 
Bijkok. 
Hulpportier bij een ziekenhuis. 
Hulpstoker. 
Magazijnbediende. 
Museumbediende. 
Nachtportier. 
Operatiebediende 2e klasse . 
Polikliniekbediende 2e klasse. 

tal knecht. 
Transportbediende bij het Academisch Zieken

huis te Leiden. 
Verwarmingsstoker. 

K oninklijke B ibliotheek. 
Verwarmingsstoker. 

K oninklijk Kab inet van Schilderijen. 
Museumbediende. 
R ijks,nuseum H . W. M esdag te 's-Gravenhage. 
Museumbediende. 

R ijksmuseum H uis Lambe,·t van Mee1·t en 

Museumbediende. 
te Del ft. 

R ijksniuseum. 
Museumbediende. 

R ijksmuseu,n van Oudheden. 
Bediende. 
Museumbediende. 

Rijks Ethnogm/isch Museum. 
Museumbediende. 

}'lnauclë11. 
R egistratie en Domeinen. 

Meetarbeider. 

Opperman. 
R ijksgebouwendienst. 

De tensie. 
Topogmfische Dienst. 

Drukker 3e klasse. 
Magazijnbediende. 
Verwa rmingsstoker. 

Staatsbedrijf der Artillerie-Inrichtingen. 
Hulpstoker. 



1933 30 DECEMBER (S. 783) 1132 

Waterstaat. 
Rijkswaterstaat. 

Brugknecht (behalve te Spijkenisse). 
Brugwachter, voor zoover niet afwnderlijk 

genoemd. 
Dekknecht. 
Lichtdrukker. 
Pontknecht. 
Sluisknecht te: Crèvecoeur, Haastrecht, Hel

sluis, Jutphaas (Doorslag), Maarssen, Mark
kanaal, Nieuwezijlen, Nigtevecht Ottersluis, 
Rozenburg, Spieringsluis, Staphorstersluis, 
Werkendam. 

Sluiswachter, voor zoover niet afwnderlijk 
genoemd. 

Rijksstudiedienst voor de luchtvaart . 
Werkman. 

Geologische dienst. 
Bediende. 

Zuiderzeewerken. 
Brugknecht aan de basculebrug bij Van 

Ewijcksluis. 
Dekknecht. 

Sociale Zaken. 
Rijksins tituut voor Zuivering van Afvalwater. 
Bediende. 

Rijksverzekeringsbank. 
Verwarmingsstoker. 

Rijles Serologisch Instituut. 
Bedrijfsassistent. 

GROEP 2a. 

1 

Maand- en weekloon in gemeenten der : 

l • klasse 1 2• klasse 1 3• klasse 
maandl week maand week maandl week 

loon loon loon loon loon loon 

Bij aanv. 
Na 1 jaar 

,, 2 " 
" 3 " 4 

" 5 " 
,, 6 " 

gld. 
104.32 
108.49 
112.67 
116.84 
121.01 
125.18 
129.36 

fd. 
4.-

24.96 
25.92 
26.88 
27.84 
28.80 
29.76 

§Id. 
5.97 

gld. 
22.08 

td. 
7.63 

lid. 
0.16 

100.15 23.04 91.80 21.12 
104.32 24.- 95.97 22.08 
108.49 24.96 100.15 23.04 
112.67 25.92 104.32 24.-
116.84 26.88 108.49 24.96 
121.01 27.84 112.67 25.92 

Departementen van Algemeen Bestnur. 
Bode. 
Portier. 

Hooge Colleges , ·an Staat. 
E erste Ka111,er dei· Staten-Generaal . 

Bode. 
Tweede Kamer der Stat en-Generaal. 

Bode. 
Portier. 

Bode. 

Bode. 

Bode. 
Portier. 

Raad van State. 

Algemeene Re kenkamer. 

Kabinet der Koningin. 

Justitie. 
Burgerlijke en Milita fre Gerechten, alsmede 

Centrale Raad van B e,·oep en Raden van 
B eroep (0.). 

Bode. 
Portier. 

R ijkstucht- en opvoedingswezen. 
Bode bij de Voogdijraden. 

Blnnenlandsche Zaken. 
Alge,neene Landsdrukkerij. 

Portier. 

Bode. 
Portier. 

Bediende. 
Bode. 

Pensioenraad. 

Rijkspostspaarbank. 

Staatsbed,·ijf der Posterijen, Tel egrafi e en 
Telefonie . 

Bode bij het Hoofdbestuur. 
Bode bij den Postchèque- en Girodienst. 
Portier. 
Portier bij het Hoofdbestuur. 
Portier bij den Postchèque- en Girodienst. 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 
R ijksuniversiteiten en T echnische H oogeschool . 
Apothekersbediende, tevens magazijnbediende 

bij het Academisch Ziekenhuis te Leiden. 
Bode. 
Magazijnbediende bij het Academisch Zieken

huis te Leiden. 
Portier. 

Bode. 
Portier. 

Portier. 

Rijksarchieven. 

Koninklijke Bibliotheek. 

Rijksmuseum G. M . Kam te Nijmegen. 
Portier. 

Rijksmusemn. 
Portier. 
Koninklijke Akademie van Wetenschappen. 

Bediende. 
Rijks Ethnografisch Museum. 

Portier. 
Financiën. 

Agentschap van het Ministerie van Financiën. 
Bode. 
Portier. 

Rijksmunt. 
Portier. 
Directe belastingen, invoerrechten en accijnzen. 
Bode. 
Portisr. 

Portier. 

Bode. 
Portier. 

Bode. 
Portier. 

Registratie en Domeinen. 

Rijksinkoopbmeau. 

Rijksgebouwendienst. 

Defensie. 
Rijkswerven en Marine-Etablissement . 

Bode. 
L oodswezen, betonning, bebakening en ver

l ichting. 
Kantoorlooper-telefonist. 
Lichtwachter bij 's Rijks kustverlichting der 

2e categorie. * 
Matroos. 
2e Matroo aan boord van een motorbeton

nings- en verl ichtingsvaartuig. 

* In dit ambt is het loon in een derde klasse 
gemeente gelijk aan dat in een der tweede 
klasse. 
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Ze Matroos aan boord van een stoombeton-
nings- en verlichtingsvaartuig. 

Roeier Ze klasse. 
Militafre bureelen, gevestigd te 's-Gravenhage. 
Bode. 

Bode. 
Portier. 

T opografische Dienst . 

Staatsbedrijf der Artille,·ie-lnrichtingen. 
Portier. 

Waterstaat. 
Rijksstudiedienst voor de luchtvaart. 

Portier. 

Bode. 

Bode. 
Portier. 

Bode. 

Bode. 

Toezicht op de Spoorwegen. 

Scheepvaartinspectie . 

Raad voor de Scheepvaa,·t . 

Luchtvaartdienst. 

Economische Zaken. 
Octrooiraad en Bureau voo,· den Industrieelen 

Eigendom. 
Bode. 
Portier. 

Centraal Bureau voor de Statistiek. 
Bode. 
Portier. 

Landbouwhoogeschool. 
Kantoorbode. 

Sociale Zaken. 
Arbeidsinspectie en Inspectie van den 

Havena,·beid. 
Bode. 

Bode. 
Portier. 

Bode. 

Bode. 

Bode. 

Bij aanv. 
Na l jaar 

2 

" 3 " 
4 " 
5 
6 

R ijksverzekeringsbank. 

V erze kerings1·aad. 

Gezondheidsraad. 

Koloniën. 
Koloniaal Etablissement. 

GROEP 3. 

\ Maand- en weekloon in gemeenten der: 

l • klasse 1 2• klasse 1 :l• klasse 
maand! week maand! week maand! week 
loon loon loon loon loon loon 

g ld. gld. gld-:-'glil:--1 gld~ld:-
106.41 24.48 98.06 22.56 89. 72 20.64 
110.58 25.44102.23 23.52 93.89 21.60 
114.75 26.40106.41 24.48 98.06 22.56 
118.92 27.36110.58 25.441102.23 23.52 
123.10 28.32114.75 26.40106.41 24.48 
127.27 29.2~1118.92 27.36110.581 25.44 
131.44 30.2"1123.10 28.32,114.75 26.40 

Departementen van Algemeen Bestuur. 
Archiefbediende. 
Bibliotheekbed iende. 
Binder. 
Magazijnbediende bij het bureau Verificatie 

der afdeeling Invoerrechten en Accijnzen 
van het Departement van Financiën: 

Magazijnbediende-binder 2e klasse bij het bu
reau Materieel der afdeeling Centrale Direc
t ie van het Departement van Financiën. 

Verwarmingsstoker-vakman. 

Justitie. 
Psychopathenzo,·g. 

Laboratoriumbediende bij de R ijksasyls mor 
Psychopathen. 

Portier bij idem. 
Tuinman-stoker bij idem. 

Bluuenlandsche Zaken. 
K rankzinniyenwezen. 

Matrassënmaker. 
Parkwachter. 
Portier. 
Stoomstoker. 
Tuinknecht. 
Verver. 

Rijkspostspaarbank. 
Binder. 
Verwarmingsstoker-vakman. 

Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en 
T elefonie. 

Archiefbediende bij het Hoofdbestuur. 
Magazijnbediende bij den Postchèque- en Giro

dienst. 
Verwarmingsstoker-vakman. 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 
Rijksuniversiteiten en Technische Hoogeschool. 
Archiefbediende. 
Bediende l e klasse. 
Bibi iotheekbediende. 
Binder-vakman. 
Kasknecht. 
Laborato~iumbediende. 
Operatiebediende le klasse. 
Polikliniekbediende l e klasse . 
Portier bij een ziekenhuis. 
Stoomstoker. 
Tuinknecht. 
Verwarmingsstoker-vakman. 

Rijksarchieven. 
Bibliotheekbediende. 
Verwarmingsstoker-vakman. 

Koninklijke B ibliotheek. 
Bibliotheekbediende. 

Rijksmuseum. 
Tuinknecht. 
Verwarmingsstoker-vakman. 

Rijksakademie van B eeldende Kunsten. 
Bediende. 

Financiën. 
Directe belastingen, invoerrechten en accijnzen. 
Laboratoriumbediende bij het Laboratorium 

van het Departement van F inanciën. 
R egistratie en Domeinen. 

Knecht bij de visscherijpolitie op de Zeeuwsche 
stroomen. 

Stoker bij de visscherijpolitie op de Zeeuwsche 
stroomen. 

Rijksgebouwendienst. 
H alf-vakman. 
Verwarmingsstoker-vakman. 

Defensie. 
R ijkswerven en Marine-Etabl issement . 

H avenwachter. 
Sluiswachter. 
Loodswezen, betonning, bebakening en ver

lichting. 
2e Stoker. 

Bureau van den Generalen Staf . 
Archie fbediende bij het krijgsgeschiedkundig 

archief. 
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Topografische Dienst. 
Bibliotheekbediende. 
Kaartenplakker. 
Steenslijper. 

Staatsbedrijf der Artillerie-Inrichtingen. 
Stoomstoker. 

Waterstaat. 
Rijkswaterstaat. 

Brugknecht te Spijkenisse. 
Brugknecht-dekknecht. 
Brugknecht-helmduiker. 
Brugknecht-telegrafist aan de Zuid-Will ems-

vaart. 
Brugwachter: Boschkampsbrug (Drentsche 

Hoofdvaart), Dinteloord, Galgenkampsbrug, 
Gekanaliseerde H ollandsche IJssel, H aag
sche Schouw, Kiesterzijl , Markkanaal, Nieu
wediep, Norgerbrug, Pijlebrug (Drentsche 
Hoofdvaart), Zwoll e {veeladingsbrug), 
Schotdeuren (Zijtak), Veenhoopsbrug, Wil 
helminakanaal, Witterbrug. 

H avenknecht. 
Kantonnier bij de kanalen. 
Kantonnier hij de wegen. 
Kantonnier bij de zee- en havenwerken te 

Emmeloord (Schokland). 
Pontwachter, voor zoover niet afzonderlijk ge-

noemd}. 
Sluis- en pontknecht te Veere. 
Sluis- en stuwknecht. 
Sluisknecht te Gorinchem (tevens brugknecht). 
Sluisknecht te Gouwesluis (tevens brugknecht). 
Sluisknecht te Zutphen {Twenthekanalen). 
Sluisknecht, voor zoover niet afzonderlijk ge-

noemd. 
SI uisknecht-stoker te Schellingwoude. 
Sluiswachter: Asperen, Helsluis, Maarssen 

(Vechtsluis}, Ottersluis, Rozenburg, sl ui s 5 
van het Wilhelmina kanaal, sluis 20 van de 
Zuid-Willemsvaart, sluizen II en III van 
het Veenhuizerkanaal, Spieringsluis, Vech
terweerd, Zoutkamp (Friesche sluis). 

Stoker bij de gemalen en electrische bedrijven. 
Stoker (vaartuigen). 
Stoker-dekknecht. 
Stoomstoker bij de gemalen en electrische be

drijven. 
Stuurman-dekknecht of l e dekknecht. 

Staatsvisschershavenbed,·ij f te IJmuiden. 
Hal knecht. 
Havenknecht. 

Z uiderzeewerken. 
Sluisknecht aan de Kooi . 
Sluisknecht te Den Oever. 
Stoker. 
Stoker-dekknecht. 

Economische Zaken. 
Rijksbureau voor Onderzoek van Handels

wa1·en. 
Laboratoriumbediende. 
Rijksproefstation en Voorlichtingsdiens t ten 

bate van de leder- en schoenindustrie. 
Laboratoriumbediende. 

Voorl ichtingsdienst ten behoeve van den 
Rubberhandel en de Rubbernijverheid. 

Laboratoriumbediende. 
IJkwezen. 

Bediende. 
Centraal Bureau voor de Statistiek. 

Archiefbediende. 
Verwarmingsstoker-vakman. 

Landbouwho ogeschool. 
Archiefbediende. 
Bibi iotheekbediende. 
Laboratoriumbediende. 

Middelbare Koloniale Landbouwschool te 
Deventer. 

Bediende. 
Voorlichtingsdienst ten behoeve van den 

Landbouw. 
Laboratoriumbediende. 

Rijkslandbouwproefstations en Rijksbosch
bouwproefstation. 

Laboratoriumbediende. 
Plantenziektenkundige dienst. 

Laboratoriumbedi ende. 
V eeartsenijkundige dienst. 

L aboratoriumbediende bij de Rijkssenunin
richting. 

Verwarmi ngsstoker-vakman bij idem. 
R ijkszuivelstation te L eiden. 

L aboratoriumbediende. 

Matroos. 
Stoker. 

V isscherijinspectie. 

R ijksinstituut voo,· Chemisch, Microbiologisch 
en Hydrografisch Visschei·ijonderzoek . 

Laboratoriumbediende. 
Sociale Zaken. 

Arbeidsinspectie en Inspectie van den 
Havenarbeid. 

Laboratoriumbediende bij de Arbeidsinspectie. 
Rij ksverze kerings bank. 

Verwarmingsstoker-vakman. 
Centraal Laboratorium voo,· de Volksgezond

heid. 
Labo ra tori urn bediende. 
Verwarmingsstoker-vakman. 

R ijks Serologisch Instituut. 
Laboratoriumbediende. 

Rijkskweekschool voor vroedvrouwen te 
R ot terda,n. 

Portier . 
Stoomstoker. 

Bij aanv. 
Na 1 jaar 

2 
3 ., 
4 
5 " 

.. 6 " 

GROEP 3a. 

Maand- en weekloon in gemeenten der : 

1 • klasse 2• klasse 1 3• klasse 

maand! week maand! week maand! week 
loon loon loon loon loon loon 
gld. g ld. gld. gld. gld. 1 gld. 

108.49 24.96 102.23 23.52 93.891 21.60 
112.67 25.92106.41 24.48 98.06, 22.56 
116.84 26.88110.58 25.44102.231 23.52 
121.01 27.84114.75 26.40106.41 24.48 
125.18 28.80118.92 27.36110.581 25.44 
129.36 29.76123.10 28.32114.75 26.40 
133.53 30.72 127.27 29.281118.92 27.36 

Blnnenlandsche Zaken. 
Staatsbedrijf der Posterijen, Tel egrafie en 

T el efo nie. 
Magazijnbediende aan het Magazijn van post

zegels. 
Magazijnbediende bij het Hoofdbestuur. 

Onderwijs, Kunsten en ·w etenscha11pen. 
K oninklijke Akademie van Wetenschappen. 

Bediende-concierge. 
Financiën. 

Registratie en Domeinen. 
Dekknecht-motordrijver op een dome invaar

tuig. 
Knecht op een domeinvaartuig. 
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Defensie. 
Lood.swezen, betonning, bebakenin g en ver

lichting. 
Lichtwachter-kok aan boord van een licht

schip. 
Lichtwachter-motordrijver aan boord van een 

lichtschip. . . 
2e Lichtwachter aan boord van een ltchtsch1p. 
~e Matroos aan boord van een motorbeton

ni ngs- en verlichtingsvaartuig. 
Motordrijver bij 's Rijks kustverlichting. * 
Stoker bij 's Rijks kustverlichting. * 

Waterstaat. 
Korps geleiders van ontplofbare stoff en . 

Geleider. 
Economische Zaken. 

Veeartsenijkundige dienst . 
Portier bij de Rijksseruminrichting. 

Bij aanv. 
Na 1 jaar 

2 " 
,. 3 " 

4 
n 5 n 
.. 6 .. 

GROEP Sb. 

l\faand- en weekloon in gemeenten der: 

I • klasse J 2• klasse 1 3• klasse 
ïiiiïändJ week lmaandJ week maandJ week 
loon loon loon loon loon loon 

m:~~ ~t!t rnt!~I ~!:96 Iog: f ~ ~t8! 
gld. gld gld. 1 gldu !Id. 1 gld. 

118.92 27.36 112.671 25.92 104.321 24.-
123.10 28.32116.84 26.88108.491 24.96 
127.27 29.28 121.01 27.84112.67 25.92 
131.44 30.24 125.1 ~1 28.80/116.84 26.88 
135.62 31.20129.3tlj 29 76,121.01 27.84 

Blnnenlandsche Zaken. 
Staatsbedrijf der Posterijen, T elegrafie en 

T ele fonie. 
Besteller. 

GROEP 4. 

Maand- en weekloon in gemeenten der : 

J • klasse 1 2• klasse 1 3e klasse 
maand week maand week Jmaand week 
loon I loon loon I loon loon I loon 
gld. gld. gld. 1 gld. 1 gld. g iêJ:

Bij aanv. 112.67 25.92 106.41 24.48j 98.06 22.56 
Na I jaar 116.84 26.88 110.58 25.44102.23 23.52 

2 " 121.01 27.84 11 4.75 26.40106.41 24.48 
3 125. 18 28.80 118.92 27.36110.58 25.44 

" 4 129.36 29.76 123.10 28.321114.ï5 1 26.40 
" 5 133.53 30.72 127.27 29.28118.92 27 .36 
,. G " 137.70 31.68 131.44 30.24 123. 10 28.32 

Departementen van Algemeen Bestuur. 
Magazijnmeester bij het bureau Veri ficatie der 

afdeeli ng Invoerrechten en Accij nzen van 
het De partement van Financiën. 

Magazij nbediende-binder le kl asse bij het 
bureau Mater ieel der afdeeling Centrale 
Directie van het Departement van F inan
c i··n. 

Stoffeerder bij h t Departement van Econo
mische Zaken. 

Vakman. 
Hooge Colleges van Staat. 

A lgemeene R ekenkamer. 
B inder. 

* In di t ambt is het loon in een derde klasse 
gemeente gelijk aan dat in een der tweede 

klasse. 

Ju stitie. 
Gevangeniswezen en Psychopathenzorg. 

Kok bij het Gevangeni wezen. 
Kok bij de Rijksasyls voor P sychopathen . 

Rijkstucht. en opvoedingswezen. 
Kok bij de Rijksopvoedingsgestichten voor 

jongens. 
Blnnenland sche Zaken. 

K rankzinnigenwezen. 
Kl eerm a ker. 
Kok. 
Magazijnchef. 
Schilder. 

choenmaker. 
toomstoker-vakman. 

Timmerman. 
Tuinman. 
Wasscherijbediende. 

Staatsbedrij f der Posterijen, T eleg·rafie en 
T elefoni e. 

Vakwerkman. 
Vakwerkman bij den Postchèque- en Giro

dienst. 
01ulerwijs, Kunsten en ·w etenschappen. 

R ijksuniversiteiten en T echn_ische Ef. oo gesc7!ool. 
Badmeester in het Academisch Z,ekenhms te 

Leiden. 
Bankwerker. 
Fotograaf. 
Glasblazer. 
Kok. 
Matrassenmaker. 
Meubelmaker. 
Monteur. 
l e Portier bij het Academisch Ziekenhuis te 

Leiden. 
Sch ilder. 
Smid. 
Stoffeerder in het Academisch Ziekenhuis te 

Leiden. 
Stoomstoker-vakman. 
Timmerman. 
Tuinman. 
Verwarmingsstoker-vakman l e klasse. 
Wassche rijbediende. 

Rijksarchieven. 
Binder. 

Koninklijk Kabinet van childerijen. 
Chef-museumbediende. 
Rijks1nuseum H. W . M esdag te 's-Gravenhage. 
Chef-museumbediende. 

Timmerman. 
Tuinman. 

R ijks11,useum. 

Rijksmuseum van Oudheden. 
Chef-museumbediende. 

Financiën. 
D frecte belastingen, invoerrechten en accijnzen. 
Assistent van den waarborg en de belasting 

der gouden en zilveren werken. 
R egistratie en Domeinen. 

Onderopziener der domeinen. 
tempelaar van het buitengewoon zegel. 

Waardsman der domeinen. 
R ijksgebouwendienst. 

Vakman. 
Defensie. 

R ijkswe1'Ven en Marine-Etablissement. 
Beambte van politie. 



1933 30 DECEMBER (S. 783) 1136 

Loodswezen, betonning, bebakening en 
verlichting. 

Bediende bij het proefstation der kustverl ich
ting. 

L ichtwachter bij 's Rijks kustverlichting der 
l e categorie. * 

Matroo -motordrijver. 
Matroos-motordrijver aan boord van een mo

torbetonnings- en verlicht ingsvaartuig. 
le Matroos aan boord van een stoombeton

nings- en verlichtingsvaartuig. 
Roeier l e kl asse. 
Stoker aan boord van een stoombetonnings- en 1 

ver! ichtingsvaartui g. 
Rijksmagazijn van geneesmiddelen. 

Opzichter van de instrumentenkamer. 
Staatsbedrijf der A rtillerie-lnrichtingen. 

Stoomstoker-vakman. 
)Vaterstaat. 

Rijkswaterstaat. 
Brugwachoor: aan de Zuid-Willemsvaart, aan 

het kanaal door Voorne, voor zoover niet 
afzonderl ij k genoemd, aan het Merwede
kanaal rn Zuid-Holland, Alkmaar (draai
brug). Alkmaar (vlotbrug), Buiksloot, 
Burgervlotbrug, bij de schipbrug te Hedel , 
bij de schipbrug te Vreeswijk, Diemerbrug, 
Duivendrechtsche brug, Kogerpolder, Mui
den, Oude Schouw (Fr.), Schagervlotbrug, 
Sint-Maaroonsvlotbrug, Souburg, Vlotbrug 
te Koedijk (N.-H .) , Vlotbrug re 't Zandt 
(N.-H. ), Weespercarspel (Keulschevaart), 
Zwolle (Keersluis en veeladingsbrug). 

Electricien, voor zoover niet afwnderlijk ge
noemd. 

Kanaalwachoor t,e Hembrug. 
Kantonnier bij de rivieren, voor zoover niet 

afzonderlijk genoemd. 
Kantonnier hij de zee- en havenwerken, voor 

zoover niet afzonderlijk genoemd. 
Kantonnier-brugwachter. 
Kantonn ier-helmduiker bij de kanalen. 
Kantonnier-kanaalwachoor te Philippine. 
Kantonnier-schipper bij de kanalen. 
Kantonnier-sluisknecht. 
Kantonnier-si u iswach oor. 
K antonnier-stuwwachter bij de Overijsselsche 

Vecht. 
Kantonnier-stuwwachter bij de Stuw re Linne. 
·K antonnier-timmerman bij de kanalen. 
Motordrijver-dekknecht. 
J\fotorschipper, voor zoover niet afzonderlijk 

genoemd. 
Pontwachoor aan de Bergsche Maas re Capelle. 
Pontwachter aan de Bergsche Maas te Dron-

gelen. 
Pontwachter aan de Bergsche Maas te H erpt J 

en Bern. 
Pontwachter te Buioonhuizen. 
Pontwachoor re H embrug. 
Pontwachoor re Moerdijk. 
Pontwachoor re Velsen. 
Rijkswachthouder-kanaalwachter te Vreeswijk. 
Sluisknecht-dekknecht, voor zoover niet af-

zonderlijk genoemd. 

* In dit ambt is het loon in een derde klasse 
gemeente gelij k aan dat in een der tweede 
klasse. De lichtwachters bij de semaphore te 
IJmuiden en Hoek van Holland ontvangen 
f 3.60 per maand extra period_iek. 

Sluisknecht-schipper re Hansweert. 
Sluisknecht-schipper te Utrecht. 
Sluisknecht-oolegrafist re Engelen. 
Sluisknecht-oolegraf ist aan de Zuid-Willems-

vaart. 
Slui wachter: Crèvecoeur, Dieren, Drentsche 

Hoofdvaart, Jutphaas (Doorslag) , Nieuwe
diep (Nieuwe Werk). Nigtevecht Noorder
vaart, Staphorstersluis, Werkend~m. 

Stoomstoker-vakman te Schellingwoude. 
Stoomstoker-valanan bij het stoomgemaal t,e 

Schellingwoude. 
Stuurman. 

Staatsvisschershavenbedrijf te IJmuiden. 
Dok knecht. 
2e Electricien-monteur. 

Zuiderzeewerken. 
Brugwachter aan de basculebrug bij Van 

Ewijcksluis. 
K antonnier bij de zee- en havenwerken. 
Kantonnier-sluiswachter. 
SI uisknecht te Kornwerderzand. 
Sluiswachter bij de schutsluis aan de Kooi . 

Economische Zaken. 
Octrooiraad en B ureau voor den l ndustrieel en 

Eigendom. 
Binder. 

Landbouwhoogeschool. 
Timmerman. 
Tuinman. 

Voorlichtingsdienst ten behoeve van den 
Landbouw. 

Tuinman bij het Rijksinstituut voor pluim
veeteelt re Beekbergen. 

Visscherijinspectie. 
Matroos-stuurman. 

Sociale Zaken. 
Rijksverzekeringsbank. 

Timmerman. 
R ijkskweekschool voor vroedv1'0uwen te 

Rotte1·da1n. 
Linnenjuffrouw. 

Bij aanv. 
Na 1 jaar 

tl 2 Il 

U 3 11 

11 4 11 

H 5 11 

" 6 " 

GROEP 4a. 

Maand- en weekloon in geme(Jnten der : 

1 • klasse 1 2• klasse J 3• klasse 
maand week maand/ week ·

1

maand/ week 
loon loon loon I loon loon loon 
gld. gld. gld. gld. gld. gld. 

ll8.92 27.36 110.5S 25.44102.23 2: .52 
123.10 28.32 114.75 26.40106.41 24.48 
127.27 29.28118.92 27.36110.58 25.44 
131.44 30.24 123.10 28.32 114.75 26.40 

1

135.62 31.20127.27 29.28 118.92 27.36 
139.79 32.16131.44 30.24 123.10 28.32 
143.96 33.12135.62 31.20 127.27 29.28 

Justitie. 
Gevangeniswezen en P sychopathenzorg. 

Opzichter(es) bij den arbeid. 

Blnneulandsche Zaken. 
K rankzinnigenwezen. 

Eerste schoenma ker. 
Staatsbedrijf der Posterijen, T elegrafie en 

T ele fonie. 
K antoorknecht. 
Zaalwachoor. 
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Defensie. 
Loodswezen, betonning, bebakening en 

Matroos-kok. 
verlichting. 

Waterstaat. 
Rijkswaterstaat. 

Brugwachter: aa;1 het kanaal door Zuid-Beve
land, aan het Merwedekanaal (Utrecht), 
Diemen (Merwedekan~al) , Geertruidenberg 
(rolbrug), Gouda, Middelburg, N eder-He
mert, Neuzen, Schoorldam, Vlissingen (Keer
slu isbrug) , Vlissingen (Schipbrug), Wees
percarspel (Merwedekanaal), Wellebrug {ka
naal door Voorne), Zijkanaal C. 

Brugwachter-telegrafist te Weerterbrug {Zuid
Willemsvaart). 
Electricien of 2e monteur. 

Gezagvoerend pontwachter, gezagvoerder Bern
scheveer. 

Gezagvoerend pontwachter, gezagvoerder Ca
pelscheveer. 

Gezagvoerend pontwachter, gezagvoerder Dron
gelenscheveer. 

Gezagvoerend pontwachter, gezagvoerder of 
schipper van "Overijssel" . 

Gezagvoerend pontwachter, gezagvoerder of 
schipper van "Zeeland". 

Havenwachter. 
Hulpmonteur-motorschipper te IJmuiden. 
Kantonnier-helmduiker bij de zee- en haven-

werken. 
Kantonnier-timmerman bij de zee- en haven-

werken. 
Kantonnier-lichtwachter te Keteldiep. 
Kantonnier-] ichtwachter te Schoonhoven . 
Kantonnier-motorschipper bij de zee- en ha-

venwerken. 
Kantonnier hij de rivieren bij de Waal. 
Kantonnier bij de rivieren te Schiedam. 
Kantonnier bij de rivieren bij de hoofden te 

Hoek van Holland. 
Kantonnier bij de zee- en havenwerken te 

Callantsoog. 
Kantonnier bij de zee- en havenwerken te 

Delfzijl. 
Kantonnier bij de zee- en havenwerken te 

Ems (Schokland). 
Kantonnier bij de zee- en havenwerken te 

Helder. 
Kantonnier bij de zee- en havenwerken te 

P etten. 
Kantonnier bij de zee- en havenwerken te 

Vlieland. 
Lichtwachter, voor zoover niet afzonderlijk 
genoemd. 
2e Machinist, machinist-stoker of hulpmachi

nist van het Capelscheveer. 
2e Machinist, machinist-stoker of hulpmachi-

nist van het Drongelenscheveer. 
Machinist bij de gemalen te Assen. 
Machinist bij de gemalen te Vries (Dr.). 
Machinist-stoker bij de gemalen. 
Machinist-stoker 2e klasse bij de gemalen en 

electrische bedrijven. 
Motorschipper op de "Amer". 
Pontwachter te Zijkanaal F. 
Scheepstimmerman-monteur te Vreeswijk. 
Sluis- en pontwachter te Veere. 
Sluisknecht-electricien bij het Maas-Waalka-

naal. 
Sluisknecht-helmduiker bij het kanaal door 

het Bossche veld. 
L. & S. 1933 

SI uisknecht-helmduiker te Neuzen. 
Sluis- en stuwknecht-electricien op de Maas. 
Sluis- en stuwknecht-helmduiker. 
Sluiswachter te Arkelschedam. 
Sluiswachter te Gorinchem (Algem . Begraaf-

plaats). 
Sluis- en brugwachter te Gorinchem. 
Sluis- en brugwachter te Gouwesluis. 
Sluiswachter te Haastrecht. 
Sluiswachter aan het kanaal door Walcheren. 
Sluiswachter te Markkanaal. 
Sluiswachter te Panheel. 
Sluiswachter aan de sluizen van de Zuid

Will emsvaart, voor zoover niet afzonderlijk 
genoemd. 

Sluiswachter te Neuzen. 
Sluiswachter te Willemsluizen. 
Sluiswachter te Zwartsluis (Groote sluis). 
Sluiswachter te Zwolle (Keersluis). 
Waker bij de Rijksbaggerwerken. 

Rijksstudiedienst voor de luchtvaart. 
Monteur 2e klasse. 

Berichtendienst voor de luchtvaart. 
Monteur. 

Staatsvisschershavenbedrijf te IJmuiden . 
le H alknecht. 
Havenbeambte-timmerman. 
le Havenknecht. 

Zuiderzeewerken. 
Gezagvoerder 2e klas e. 
Machinist 2e klasse. 
Machinist-stoker. 
Sluisknecht-helmduiker bij de kunstwerken in 

ds afsluiting van de Zuiderzee. 

Bij aanv. 
Na 1 jaar 

2 
3 " 

11 4 " 
5 
6 

GROEP ó. 

Maand- en weekloon in gemeenten der : 

1 • klasse 1 2• klasse 1 3• klasse 
maandl week maandl week maand/ week 
loon loon loon loon loon I loon 
gld. gld. gld.! gld. gld. \ gld. 

12ö.18 28.80 116.8 26.88106.41 24.48 
129.36 29. 76121.01 27 .84110.58 25.44 
133.53 30.72125.18 28.80114.75 26.40 
137.70 31.68129.36 29.76118.921 27.36 
141.88 32.64133.53 30.72123.10 28.32 
146.05 33.60137.70 31.68127.27 29.28 
150.22 34.56141.88 32.64131.44 30.24 

Blnnenlandsclle Zaken. 
Centrale Oornrnissie voor de keuring van filrns. 
Operateur. 

K rankzinnigenwezen. 
Eerste timmerman. 
Gasfitter. 
Machinebankwerker. 
Monteur-electricien. 

Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en 
Tel efonie. 

Vakwerkman le klasse. 
Vak:werkman le klasse bij den Postchèque- en 

Girodienst. 
Onderwijs, Kunsten en Wetenscllappen. 

R ijksuniversiteiten en T echnische Hoog eschool . 
Autogeenlasscher. 
Chauffeur-monteur. 
Desinfecteur. 
Instrumentmaker . 
Machinebankwerker. 
Modelmaker. 

72 
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Scheepstimmerman-modelmaker. 
Stoomstoker-vakman l e klasse. 

Mouleur. 
Rijksmuseum. 

Financiën. 
R egistratie en Domeinen. 

Machinist bij de Visscherijpolitie op de 
Zeeuwsche stroomen. 

Defensie. 
Rijkswe,·ven en Marine-Etablisse,nent . 

Stoomstoker-vakman l e klasse. 
,vaterstaat. 

Rij kswate,·staat. 
Bestuurder van een Rijksmotorrijtuig. 

Rijksstudiedienst voor d e lu.chtvaa1·t. 
Instrumentmaker 2e kl asse. 

Koninklijk N ederlandsch Meteorologisch 
Instituut. 

Instrumentmaker 2e klasse. 
Economische Zaken. 

V issche,·ijinspectie. 
Mach i nisf;.motordrij ver. 

Bij aanv. 
Na 1 jaar 

2 
" 3 
" 4 
" 5 
n 6 n 

GROEP 5a . 

Maand- en weekloon in gemeenten dor : 

~ klasse -· 2• klasse 1 3• klasse 
maandl week maand week maand week 
loon loon loon I loon loon loon 
gld.-lg Jd:- gld. gld. gld. ~Id. 

127.27 29.28121.01 27.84110.58 25.44 
131.44 30.24125.18 28.80114.75 26.40 
135.62 31.20129.36 29.76118.92 27.36 
139.79 32.16133.53 30.72123.10 28.32 
143.96 33.12137.70 31.68127.27 29.28 
148.13 34.08141.88 32.64131.44 30.24 
152.31 3~.04146.051 33.GO 135.62 31.20 

Binnenlandsche Zaken. 
Staatsbedrijf de,· P osterijen, Telegrafie en 

T elefonie. 
Instrumentmaker. * 
Instrumentmaker bij den Postchèque- en Giro

dienst. 
Monteur.* 

Financiën, 
Registratie en Domeinen. 

Schipper op een domeinvaartuig. 
Defensie. 

L oodswezen, betonning, bebakening en 

le Stoker. 
verlichting. 

Waterstaat. 
Rijkswaterstaat. 

Boksch ipper-sl uisknecht. 
Brugwachter te Sluiskil. 
Brugwachter-telegrafi st aan de Veemarktbrug 

te 's-Hertogenbosch. 
Duinwachter. 
E lectricien-sluisknecht bij de Twenthekanalen. 
Gezagvoerder van de ,,Inspecteur Rose". 
2e Gezagvoerend pontwachter bij het veer te 

Velsen . 
Hulpmachinist, hulpmachinist-electricien of 

2e machinist bij de gemalen en electrische 
bedrijven, voor zoover niet afzonderl ijk ge
noemd. 

* In dit ambt is het loon in een derde kla se 
gemeente gelijk aan dat in een der tweede 
klasse. 

K anaalwachter te Maastricht. 
Kanaalwachter te Zwoll e. 
2e Machinist, machinist.stoker of hulpmachi

nist van "Inspecteur Rose". 
2e Ma0hinist, machinist.stoker of hulpmachi 

nist van "Merwede". 
2e Machinist, machinist-stoker of hulpmachi

nist van " Waal I , II en III". 
2e Machinist, machinist-stoker of hulpmachi

nist bij het veer te Buitenhuizen. 
2e Machinist, machinist.stoker of hulpmachi 

nist bij het veer te H embrug. 
2e Machinist, machinist-stoker of hulpmachi

nist bij het veer te Moerdijk. 
2e Machinist, machinist.stoker of hulpmachi

nist bij het veer te Velsen . 
Monteur te euzen . 
Sluiswachter: Gorinchem (Oudesluis en Groo

tesluis), Katerveer, Nieuwezijl en, sluizen 1 
t/m 4 van het Wilhelminakanaal, sluis 15 
van de Zuid-Wil emsvaart, St. Andries. 

Sluiswachter-telegrafist bij sluizen 4, 7 en 11 
der Zuid-Willemsvaart. 

2e Gezagvoerend pontwachter bij het veer te 
Buitenhuizen. 

2e Gezagvoerend pontwachter bij het veer te 
Hembrug. 

2e Gezagvoerend pontwachter bij het veer te 
Moerdijk. 

Scheepvaa,·tinspectie. 
Schipper op een motorboot. 

Staatsvisschershavenbei/;rijf te IJmuiden. 
le Electricien-monteur. 

Zuiderzeewerken. 
le Electricien-monteur bij de kunstwerken in 

de afsluiting van de Zuiderzee. 
Motorist aan boord van de " Flevo". 

Sociale Zaken. 
Arbeidsinspectie en Inspectie van den 

H avenarbeid. 
Schipper-motordrijver. 

Bij aanv. 
Na l jaar 

2 
J1 3 " 

4 
5 

., 6 " 

GlWEP 6. 

Maand- en weekloon in gemeenten der : 

1 • klasse 1 2• klassA 1 3• klasse 
maandj week maandj week maandl week 
loon j loon loon I loon loon loon 

1!ä~53 fb~12l1fà\8 ~~~soliri~.;5 N~~4o 
137.70 31.68129.36 29.761118.92 27.36 
141.88 32.641133.53 30.72123.10 28.32 
146.05 33.60137. 70 31.68 127.27 29.28 
150.22 34.56141.881 32.64:131.44 30.24 
154.391 35.52146.051 33.601135.62 31.20 
158.57 36.48,150.22 34.56139.79, 32.16 

Departementen van Algemeen Bestuur. 
Chef-vakman. 

Hoo e Colleg·es van Staat. 
Tweede Kamer der Staten-Generaal. 

Chef-vakman. 
Blnnenlantlsche Zaken. 

Rijkspostspaarbank. 
Chef-vakman. 

Staatsbedrijf der Posterijen, T elegrafie en 
T el efo nie. 

Chef-vakman. 
Chef-vakman bij . den Postchèque- en Gi ro

dienst. 
Chef-vakwerkman. 
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Ontlerwljs, Kunsten en Wetenschappen. 

Rijksuniversiteiten en T echnische H oogeschool . 
Chef-stoker. 
Hoefsmid. 
Instrumentmaker l e kl asse. 
Machinebankwerker l e klasse. 
Monteur l e klasse. 
Stalbaas. 
Tuinman le kl asse. 

Rijksarchieven. 
Chef-vakman. 

Konin klij ke B iblio theek. 
Chef-vakman. 

Chef-stoker. 
Rijksmuseum. 

F inan ciën. 
Registratie en Domeinen. 

Schipper bij de Visscherijpolitie op de Zeeuw
sche stroomen. 

Rijksgebouwendienst . 
Meesterknecht. 

Defensie. 
V,eri/icatie van ' s Rijks zee-instrumenten. 

Instrumentmaker. 
Loodswezen, betonning, bebakening en 

verlichting. 
Instrumentmaker bij 's Rijks kustverlichting. 
Monteur bij 's Rijks kustverl ichting. 

Genie. 
Opzichter. 
GentmJ, e Magazijnen van militaire kleeding 

Opzichter. 
en uitrusting. 

Rijksmagazijn van geneesmiddel en. 
Chêf-vakman. 

Topografische Dienst. 
Chef-vakman. 

Waterstaat. 
Rijkswate,·s taat. 

Electricien-monteur of l e monteur. 
Gezagvoerder van de "Christiaan Brunings" . 
Gezagvoerder van de " J an Blanken". 
Gezagvoerder van de "Noord". 
Gezagvoerder van de " Noord-Holland" . 
Gezagvoerder van de "IJ ssel". 
Gezagvoerder-kanaalwachter te IJmuiden. 
Lichtwachter te Maassluis. 
Machinist op de "Christiaan Brunings" . 
Machinist op de " Jan Blanken" . 
Machinist op de "C. A. J olles". 
M achinist bij de gemalen en e lectrische be

drijven te Ameide. 
Machinist bij de gemalen en electrische be

drijven te Arkel. 
Machinist bij de gemalen en electrische be

drijven te ieuwendij k. 
Machinist bij de gemalen en electrische be

drijven aan het Noordergemaal te Keizers
veer. 

Machinist bij de gemalen en electrische be-
drijven te Waalwijk. 

Machinist-stoker l e klasse bij de gemalen en 
electrische bedrijven. 
Machinist-stoker l e klasse bij het veer te 

Buitenhuizen. 

Machinist-stoker l e klasse bij het Yeer te H em
brug. 

Machinist op de " IJssel". 
2e Machinist, machinist-stoker of hulpmachi

nist van " Hoofdingenieur Dirks" . 
2e Machinist, machinist-stoker of hulpmachi-

nist van "Noord". 
Monteur-motorschipper te IJmuiden. 
Motorschipper op de " Kil". 
Sluiswachter bij het kanaal door het Bossche 

veld. 
Sluiswachter te Engelen. 
Sluiswachter te H eumen . 
Sluiswachter te St. Pieter. 
Sluiswachter-electricien te ijmegen. 

Rijksstudiedienst voor de lucht vaa,·t . 
I nstrumentmaker l e klasse . 
Monteur l e klasse. 
Timmerman-modelmaker l e klasse. 

Staatsvisschersha·venbedrijf te IJmuiden. 
Poli tie beambte. 

Zuide1·zeewe1·ken . 
Gezagvoerder l e klasse. 
Machinist l e klasse. 

Economische Zaken. 
Landbouwhoogeschool. 

Tuinm an l e klasse. 
Vissche,·ijinspec tie. 

Gezagvoerder. 

Sociale Zaken. 
R ijksverzekeringsbank. 

Opzichter-concierge. 
Rijkskweekschool vo01· vroedvrouwen te 

R otterda,n . 
Chef-vakman. 

Bij aanv.' 
Na 1 jaar 

" 2 " 
3 " 

" 4 " 
" 5 " 
" 6 ,, 

GROEP 6a. 

Maand- en weekloon in gemeenten der : 

1 • klasse 1 2• klasse 1 3• klasse 
maandl week maandl week maandl wee 
loon loon loon loon loon loon 
gld. 1 gld. gld. 1 gld. 1 gld. gld. 

141.881 32.64/133,/\31 30.72123.10 28.32 
148.13, 34.08139.79 32.16127.27 29.28 
154.39 35.52143.96 33.12133.53 30.72 
160.651 36.96150.22 34.56139.79 32.16 
164.83 37.921156.48 36. 143.96 33.12 
171.08 39.36,162.74 37.44150.22 34.56 
177.34 40.80169.-, 38.88156.48 36.-

Blnuenlantl sche Zaken. 
Staatsbedrijf de,· Posterijen, T elegrafie en 

T elefonie. 
Instrumentmaker le ki asse. * 
Instrumentmaker le klasse bij den Po tchèque-

en Girodienst. 
Monteur le kl asse. * 

·waterstaat. 
Koninklijk Nede,·landsch Meteo1·ologisch 

Instituut. 
Inst1·umentmaker l e klasse . 

* In dit ambt is het loon in een derde klasse 
gemeente gelijk aan dat in een der tweede 
klasse. 
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GROEP 6b. 

1\faand- en weekloon in gemeenten der: 

18 klasse __::_~asse 1 3• klasse 
maand! week maand! week 

1
maandl week 

loon loon loon loon loon loon 
gld. gld. f ld. gld. gld. gld. 

Bij aanv. 123.10 28.32 l 2.67 25.92 104.32 24.-
Na 1 jaar 129.36 29.76 121.01 27.84 110.58 25.44 

" 2 " 
137.70 31.68 127.27 29.28 118.92 27.36 

" 3 " 
143.96 33.12 135.62 31.20 ï25.18 28.80 

" 
4 

" 
152.31 3/i.04141.881 32.641133.53 30.72 

" 5 " 
160.65 36.96150.22 34.56141.8E 32.64 

" 6 " 
166.91 38.40,156.48, 3fl.- 148.13 34.08 

Defensie. 
T ovografische Dienst . 

Drukker 2e klasse. 

Bij aanv. 
Na 1 jaar 

n 2 " 
" 3 " 

4 

" 5 
" 6 " 

GROEP 6c. 

Maand- en weekloon in gemeenten der : 

1 • klasse 1 2• klasse 1 38 klasse 
maana week maand! week maand! week 
loon loon loon loon I loon loon 
gld. gld. gld. 1 gld. 1 gld. gld. 

148.13 34.08 139.79 32.16127.27 20.28 
152.31 35.04143.96 33.12131.44 30.24 
156.48 36.-148.131 34.08135.62 31.20 
160.65 36.96152.31 35.04139.79 32.16 
164.83 37.92156.48 36.-\143.96 33.12 
169.- 38.88160.65 36.96148.13 34.08 
173.17 39.84164.83, 37.921152.31 35.04 

Financiën. 
Rijksgebouwendienst. 

Hul popzichter. 

Waterstaat. 
RiJ kswate,·.staat . 

le Gezagvoerend pontwachter bij het veer te 
Buitenhuizen. 

le Gezagvoerend pontwachter bij het veer te 
Hembrug. 

le Gezagvoerend pontwachter bij het veer te 
Moerdijk. 

le Gezagvoerend pontwachter bij het veer te 
Velsen. 

Machinist bij het veer te Moerdijk . 
Machinist bij het veer te Velsen. 
Machi nist-electricien . 

Staatsvisschershavenbedrijf te l J muiden. 
Machinist-electricien. 

Bij aanv. 
Na~ jaar 

" 3 " 4 
5 

" 6 " 

GROEP Gd. 

Maand- en weekloon in gemeenten der : 

1 e klas~e 2• klas•e 1 3• klasse 

maand! week maand! week \maand! week 
loon loon loon loon loon loon 
gld. gld. 1 gld. 1 p;ld. I gld. ! gld. 

158.57 36.48146.05 33.60135.62 31.20 
164.83 37.92154.39 35.52141.88 32.64 
173.17 39.84160.651 36.961150.22 34.56 
177.34 40.80164.83 37.92 154.39, 35.52 
179.43 41.28169.- 38.88158.571 36.48 
183.60 42.24173.17 39.841162.74 37.44 
181.18 43.20111.341 4o.8olrn6.91 38.40 

Defensie. 
Hydrografie. 

Chef-machinedrijver aan boord van het op
nemingsvaartuig "Hydrograaf" . 

Topografische Dienst. 
Drukker l e klasse. 

Il. SALARISSCHALEN 
der ambtenaren, wier bezoldiging in 
maand- of weekloon is uitgedrukt, 
beneden den leeftijd van 23 jaar. 

GROEP A. 

Maand- en weekloon in gemeenten der : 

1 • klasse 2• klasse 1 38 klasse 
maand! week maand week maandl week 
loon loon loon I loon loon I loon 

Leeft. 14 j. 13.56 3.12 11.48 2.64 9.39 2.16 
gld. 1 gld. 1 gl . 1 g d. g la-:-g1ëi:-

" 15" 18.781 4.321 16.69 3.84 14.60 3.36 
" 16 " 28.17 6.48 23.99 5.52 22.95 5.28 
" 17 " 37.56 8.641 33.38 7.68 30.25 6.96 
" 18" 46.94, 10.80 42.77 9.84 37.56 8.64 
" 19 " 56.331 12.96 52.16 12.- 46.9 10.80 
" 20" 65.72 15.12 61.55 14.16 56.33 12.96 
" 21 " 75.11 17.28 70.94 16.32 65.72 15.12 

22 " 1 84.50, 19.44 80.33, 18.48 75.11 17.28 

GROEP B. 

l\Iaand- en weekloon in gemeenten der : 

l • klasse 1 28 klasse J 3• klasse 

maand! week maand! week \maand! week 
loon loon loon l oon loon loon 

Leeft. 14 j. l~.56 3.!2 11.48 2.64 9.3 2.16 
gld. gld. 1 gld. 1 gld. gld., gld. 

" 15" 22.95 5.281 18.781 4.32 16.69 3.84 
" 16 " 32.34 7.44 28.17 6.48 23.99 5.52 
" 17" 42.77 9.84, 39.64 9.12 33.38 7.68 
" 18 " 54.25, 12.48 49.03

1 

ll.28 42. 77 9.84 
19 " 1 65.721 15.12 60.51 13.92, 54.25 12.48 
20" 75.11 17.28 69.89 16.08 63.6 14.64 
21 " 84.50 19.44 79.28 18.24 73.021 16.80 
22 " 93.89 21.60 88.671 20.40 82.41 18.96 

GROEP C. 

Maand- en weekloon in gemeenten der : 

1 • klas.::.J 2• klasse 1 3• klasse 

maan4 week 1maand\ week maand! week 
loon loon loon loon \ loon loon 

Leeft. 14 j. 
gld. 
13.56 

gld. 
3.12 

gld . 
11.48 

gld. 
2.64 

gld. 
9.3~ 

gld. 
2.lû 

" 15" 22.95 5.28 18.78 4.32 16.6~ 3.84 

" 16" 32.34 7.44 28.17 6.48 26.0E 6.-

" 17" 42.77 9.84 39.64 9.12 -35.47 8.16 

" 18" 54.25 12.48 51.12 11.76 44.86 10.32 

" 19" 67.81 15.60 61.55 14.lG 56.33 12.96 

" 20" 80.33 18.48 75.ll 17.28 69.8~ 16.08 

" 21 " 93.89 21.60 88.67 20.40 82.41 18.96 

" 22" 103.28 23. 76 98.06 22.56 91.8C 21.12 
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111. SALARISSCHALEN 
der ambtenaren, wier bezoldiging in 
maand- of weekloon is uitgedrukt, 
van 23 jaar en ouder, tot 1 September 

1931 Rijkswerklieden geheeten. 

Bij a.anv. 
Na. 1 ja.ar 

2 
11 3 " 

4 
5 

" 6 

GROEP 1. 

11aand~ en weekloon in gemeenten der : 

1 • klasse 1 2• klasse 1 3• klasse 
maandj wee maandl week maand week 
loon J loon loon l oon l oon I loon 
gld. gld. gld. 1 gld. 1 gld. ! gld. 
93.89 21.60 87.63 20.16 81.37 18.72 
98.06 22.56 91.80 21.12 85.54 19.68 

102.23 23.52 95.981 22.08 89. 72 20.64 
106.41 24.48100.15 23.;4 93.891 21.60 
110.58 25.441104.32 24. 98.06 22.56 
114.75 26.401108.491 24.96102.23 23.52 
118.92 27.36112.67 25.92 106.41 24.48 

Binnenlandsche Zaken. 
Algemeene Landsdrukke1-ij. 

Hulpportier. 
Hulpvakarbeider. 
Liftbediende. 
Loopknecht. 
Nachtwaker. 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschap1ien. 
Rijksalcade,nie van B eeldende Kunsten. 

Werkman. 
Defensie. 

Rijkswerven en :Marine-Etablissement. 
Machinepoetser. 
Magazijnsjouwer. 
Sjouwer bij de verspermijnenmagazijnen. 
Sjouwer bij het torpedo-atelier. 
Werfsjouwer. 
Werkman bij het Marinehospitaal te Willems

oord. 
Magazijnen de,· Artillerie te Delft en 

Commissie van proefneming. 
Sjouwer. · 

Artillerie-Schietkamp. 
Terreinarbeider. 
Werkman in algemeenen dienst. 

Electrische en verwarmingsinstallaties in 

Werkman. 
kaz ernes, fort en, enz . 

Inrichting voor biologische reiniging te Ede. 
Werkman. 
Inrichting voor drinkwatervoorziening in de 

militaire gebouwen te U t'TV!cht. 
Werkman. 

Militair B oschbeheer in de l egerplaats bij 

Werkman. 
H a,·skamp. 

K orpsen. 
Oppasser in de rustkamer. 
Wapenpoetser. 
Werkman in a lgemeenen dienst. 
Centrale Magazijnen ,,an militaire kleeding en 

uit,·usting. 
Werkman zonder vakbekwaamheid. 

Rijksmagazijn van geneesmiddelen. 
Werkman zonder vakbekwaamheid. 

Militaire Hospitalen. 
Werkman in a lgemeenen dienst. 

/111-ichtingen voor Mil itair Onderwijs. 
\Verkman in algemeenen dienst. 

Staatsbedrijf der Artillerie-Inrichtingen. 
Afbramer. 
Sjouwer. 
Wapenpoetser. 
Werkman zonder vakbekwaamheid. 

EconomJsche Zaken. 
Landbouwhoogeschool . 

Landarbeider. 
Stal arbeider . 
Tuinarbeider. 

Middelbare Koloniale Landbouwschool te 
Deventer. 

Schoonmaker. 
Tuinarbeider. 

Rijkslandbouwpro efstations en Rijksbosch
bouwproefstation. 

Tuinarbeider. 
Plantenziektenkundige diens t. 

Tttinarbeider. 
Veeartsenijkundige dienst. 

Stalarbeider bij de Rijksseruminrichting. 

Bij sa.nv. 
Na 1 jaar 

11 2 " 
,, 3 ,, 
" 4 ,, 
" 5 
" 6 " 

Stoker. 

GROEP 2. 

Maand- en weekloon in gemeenten der : 

1 • klasse 1 2• klasse 1 3• klasse 
ma.andl week maand! week maandl week 
loon loon loon loon loon loon 

gld. \ g dä gld. gld. gl~I g d-:-
100.15 23.04 93.89 21.60 85.54 19.68 · 
104.32 24. 98.06 22.56 89.72 20.64 
108.49 24.96102.23 23.52 93.891 21.60 
112.67 25.92 106.41 24.48 98.06 22.56 
116.84 26.881110.58 25.44102.23 23.52 
121.01 27.841114.75 26.40106.41 24.48 
125.18 28.80,118.92 27.36110.58 25.44 

Blnnenlandsche Zalrnn. 
Alge1neene Landsdru"/ckerij. 

Financiën. 
Rijksmunt. 

Werkm an 2e klasse. 
Derensle. 

R ijkswe1·ven en Marine-Etablisse,nent . 
Badknecht. 
Bureau-oppasser. 
Conservatie-werkman. 
Conserveerder. 
Telefoonwachter. 
Voorslager. 
Werfwerkman. 
Werkman bij de reservemagazijnen. 
Werkman bij de verspermijnenmagazijnen . 
Werkman bij de voorraadmagazijnen. 
Zeesjouwer. 
Magazijnen de,· Artillerie te Delft en Com

n,issie van proefneming. 
Magazijnknecht. 

Artill erie-Schietkamp. 
Werkman met bijzonderen dienst. 

Electrische en verwarmingsinstallaties in 
kazernes, fort en, enz. 

Hulpmachinist. 
Stoker. 

Militai,·e Inrichting voo,· drinkwate,·voor
ziening in de Stelling A msterda,n. 

Hulpstoker. 
W erkplaatsen en Magazijnen van het 

Regiment Genietroepen. 
Assistent-lijnwerker. 
Magazijnknecht. 
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K o,·psen. 
Pa,·kknecht. 
Werkman met bijzonderen dienst. 

Marinebakkerij te Willemsoord . 
Assistent. 

Militaire Bakkerijen. 
Zolderknecht. 
Centrale Magazijnen van militaire kleeding 

en uitrusting. 
Hulpkleermaker. 
Magazijnoppasser. 
Verver. 
Voorwerker. 
Wasscher. 
Werkman met bijzonderen dienst. 

Rijles-magazijn van geneesmiddelen . 
Magazijnoppasser. 

Militaire H ospitalen. 
Werkman met bijzonderen dienst. 

Militaire Verpl egingsinrichtingen. 
Magazijnoppasser. 

Inrichtingen voo,· M ilitair Onderwijs. 
Magazijnknecht. 
Werkman met bijzonderen dienst. 

Staatsbei/J,•ijf der A rtillerie-In,-ichtingen . 
Bediende. 
Gloeier 
Harder. 
Hulpportier. 
Hul pstoke1·. 
Kleurder. 
Kopersmel ter. 
Kraandrijver. 
Laboreerder. 
Machinaal houtbewerker. 
Machinaal vormer. 
Magazijnknecht. 
Revolverbankdraaier. 
RubberbewerkeL". 
Rijwiellakker. 
Schuitenvoerder. 
Sjouwer (geoefend). 
Slijper-poleerde!" 3e klasse. 
Soldeerder. 
Sorteerder. 
Terreinwachter. 
Tuinknecht. 
Verver. 
Voorslager. 
Vijler. 
Werkman in de verbandkamer. 
Werktuigbediende. 
IJzergieter . . 
Zandbl azer. 

Loodswezen, betonning, bebakening en 
verlichting. 

Werkman bij het B etonningsmagazijn. 
Economische Zaken. 
Landbouwhoogeschool. 

Knecht bij de proefvelden. 
Melkknecht. 
Voederknecht. 

Middelba,·e Landbouwschool te Groningen. 
Stoker. 

Middelbare Koloniale Landbouwschool te 
Devente,·. 

Knecht bij de proefvelden. 
Rijkslandbouwproefstations en Rijksbosch

bouwpmefstation. 
Stoker. 

V.eeartsenijkundige dienst. 
Koetsier bij de Rijksseruminrichting. 
Stalknecht bij idem. 

GROEP 3. 

Maand- en weekloon in gemeenten der: 

l • klasse 1 2• klasse 1 3• klasse 
maandl week maandl week maand! week 
loon loon loon loon loon / loon 

Bij aanv. 
Na l jaar 

" 2 
" 3 
" 4 
" 5 
" 6 

gld. 1 gld. gld. l gld. , gld. 1 gld . 
106.41 24.48 98.06 22.56 89.72 20.64 
110.58 25.44102.23 23.52 93.89, 21.60 
114.75 26.40106.41 24.48 98.06 22.56 
118.92 27.36110.58 25.44 102.23 23.52 
123.l 28.321114.75 26.401106.41 24.48 
127.27 29.28118.92 27.36110.58 25.44 
,131.44 30.24,123.10 28.32 114.75 26.40 

Blnnenlandsche Zaken. 
Algemeene Landsdrukkerij. 

Hulpchauffeur. 
Magazijnknecht. 
V akarbeider. 

Financiën. 
Rijksmunt. 

Bediende bij de afdeeling Controle. 
Werkman le klasse. 

Defensie. 
Rijkswerven en Marine-Etablisse,nent. 

Artil I erie-werkman. 
Ernstvuurwerker. 
H alf-vakman. 
Hulpbeheerder. 
Hulpmonteur. 
Lederbewerker. 
Matroos. 
Motordrij ver. 
Mijnenmonteur. 
Schrijver. 
Stoker. 
Takelaar. 
We1·kman bij het Commandement der Marine. 
Werkman bij het scheikund ig laboratorium te 

Amsterdam. 
Werkman in de verbandkamer. 

Electrische en verwa,·mingsinstallaties in 
kazernes, f01·ten, enz. 

E lectricien. 
Machinist. 
Stoker-machinist. 

Garnizoenswe,·kplaatsen. 
H alf-vakman. 

Militair B oschbeheer in de legerplaats bij 
Harskamp. 

Werkman-boschwachter . 
Militaire Inrichting voor drinkwatervoor

ziening in de Stelling Amsterdam. 
Stoker. 

W erkplaatsen en Magazijnen van het 
Regiment Geniet,·oepen. 

Half-vakman. 

Rijwielhersteller. 
Stoker. 

Korps en. 

Timmerman bij de schietbanen. 
Marinebakkerij te Willemsoord. 

Half-vakman. 
Militaire Bakkerijen. 

Hulpmonteur. 
Schrijver. 
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Centrale Magazijnen van ·niilitaire kleeding 
en uitrwiting. 

Blikslager, 
Chloor- en zeepbereider. 
Half-vakman. 
Lasscher. 
Magazijnoppasser le klasse. 
Stoker. 
Toezichthoudend werkman. 

R ijksmagazijn van geneesmiddelen. 
Toezichthoudend werkman. 

M ilitaire H ospitalen. 
Kleermaker, 
Schrijver. 
Stoker. 

Mil itaire Verplegingsinrichtingen. 
Schrijver. 

Inrichtingen voor Militair Onderwijs. 
Slager. 
Stoker. 
Werkman-amanuensis. 

Staatsbedrijf de,· Artillerie-Inrichtingen 
Bankensteller. 
Binder. 
Blikslager, 
Chauffeur. 
Ernstvuurwerker. 
Framebou wer, 
Freeser. 
Gereedschapharder. 
Gereedschapslijper. 
Half-vakman. 
Houtbewerker. 
Keurder. 
Lasscher. 
Lederbewerker. 
Loopenrichter. 
Machinedrijver. 
Motorschipper. 
Rubberbewerker l e kl asse. 
Rijwielhersteller. 
Rijwielsoldeerder. 
Schrijver. 
Schutter. 
Slijper-poleerder 2e klasse. 
Stoker. 
Vatenhersteller. 
Werkman in de verbandkamer (gediplomeerd) . 
Werktuigbediende le klasse. 

Matroos. 
Stoker. 

Hydro grafie. 

Economische Zaken. 
Landbouwhoogeschool. 

Bediende bij de proefvelden. 
Bouw knecht. 
Kasknecht. 
Tuinknecht. 

M iddelbare Koloniale Landbouwschool te 
Deventer. 

Tuinknecht. 

Rijkslandbouwproefstations en Rijksbosch
bouwproefstation. 

Tuinknecht. 

Plantenziektenkundige dienst. 
Tuinknecht. 

1=== GROEP 4. 

Maand- en weekloon in gemeenten der: 

~ klasse 1 2• klasse 1 3• klasse 
maand! week maand! week maandl week 
loon I loon l loon ! loon loon 1 oon 

BiJ aanv. 
Na l jaar 

2 " 
,, 3 " 

4 
5 

" 6 

g ld. gld. gld. gld. I gld. gld. 
112.67 25.92106.41 24.48 98.06 22.56 
116.84 26.88110.68 26.441102.23 23.52 
121.01 27.84 114. 75 26.40106.41 24.48 
125.18 28.80118.92 27.36110.58 26.44 
129.36 29. 76123.10 28.32 114. 75 26.40 
133.53 30.72127.27 29.28118.92 27.36 
137.70 31.68131.44 30.24:123.10, 28.32 

Blnuenlandsche Zaken. 
N ederlandsche Staatscourant. 

Winkel bediende. 
Algemeene Landsdrukkerij. 

Binder. 
Bode-telefoonbediende. 
Chauffeur. 
Drukker. 
Expedi teur. 
Monteur. 
Timmerman. 
Zetter. 
Zette r-drukker. 

Financiën. 
Rijksmunt. 

Laboratori urn bediende. 
Vakman. 

Defensie. 
R ijkswerven en Marine-Etablissement. 

Bankwerker. 
Blokmaker. 
Electricien. 
Geschutmaker. 
Ketel maker. 
Koper- en blikslager. 
Kuiper. 
Lederbewerker-vakman. 
Loodgieter-zinkbewerker. 
Metselaar. 
Modelmaker. 
Scheepmaker. 
Scheepsbeschieter. 
Scheepstuiger. 
Schilder. 
Smid-vuurwerker. 
Torpedomaker. 
Tuinman (gediplomeerd). 
Vormer-gieter. 
Zeilmaker. 

Magazijnen der Artillerie te Delft en 
Commissie van proefneming. 

Magazijnknecht-vakman. 
Artillerie-Schiet karn p. 

Schilder. 
Smid. 
Timmerman. 
Wagenmaker. 
Werkman-opzichter. 

Garnizoenswerkplaatsen. 
Kleermaker. 
Schoenmaker. 

Inrichting voor biologische reinig-ing te Ede. 
Werkman-opzichter. 
Inrichting voor drinkwate,·voorziening in de 

militaire gebouwen te Utrecht . 
Machinist-electricien. 
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W erkplaatsen en Magazijnen van het 
R egiment Geniet,·oepen. 

Automobiel- en motormonteur. 
Bankwerker. 
Electromonteur. 
Fotograaf-teekenaar. 
Instrumentmaker 3e klasse. 
Kopers! ager. 
Laboratoriumbediende. 
Lijnwerker. ' 
Schilder. 
Smid. 
Timmerman. 

Korpsen. 
Werkman-vakman. 

Marinebakkerij te Will emsoord. 
Bakker. 

M ilitai?-e B akkerijen. 
Bakker. 
Molenaarsknecht. 
Centrale Magazijnen van ,nilitaire kleeding 

en uitrusting. 
Bankwerker. 
Electricien. 
Keurder-vakman. 
Kleermaker. 
Koper- en blikslager. 
Matrassenmaker. 
Monteur-bankwerker. 
Schilder. 
Schoenmaker. 
Schrijver l e klasse. 
Smid. 
Timmerman. 
Zadelmaker. 
Zeilmaker. 

Inrichtingen voor Militai,· Onderwijs. 
Boekbinder. 
Kleermaker. 
Schilder. 
Smid. 
Timmerman. 
Wagenmaker. 

Staatsbedrijf der Artillerie-Inrichtingen. 
Autogeenlasscher. 
Automobielmonteur. 
Bankwerker. 
Chauffeur-monteur. 
Draaier. 
Drukker. 
Electricien. 
Gereedschaphardei· le klasse. 
Gereedschapmaker 3e klasse. 
Geweermaker. 
Handvormer. 
Instrumentmaker 3e klasse. 
Keurder l e klasse. 
Koper- en blikslager. 
Kopers! ager. 
Laboratoriumbediende. 
Letterzetter. 
Lood- en zinkwerker. 
Loopenrichter l e klasse. 
Machinist. 
Metselaar. 
Modelmaker. 
Motorrijwielherstel ler. 
Plaatwerker. 
Rijwielmonteur. 
Schilder. 
Schrijver 2e klasse. 
Slijper-poleerder le klasse. 

Smid-vuurwerker. 
Teekenaar. 
Timmerman. 
W agenmaker. 
Zadelmaker. 

Economische Zaken. 
M iddelbare Koloniale Landbouwschool te 

Deventer. 
Tuinman. 

.Bij aanv. 
Na 1 jaar 

2 
" 3 

4 
5 

,, 6 ,, 

GROEP ó. 

Ma.and- en weekloon in gemeenten der: 

1 • klasse 1 2• klasse 1 3• klasse 
maan, week maand! wee maanj week 
loon loon l oon I loon loon lo~~ 
g . gl . g . gld. 1 gld. [ gld. 

125.18 28.80116.84 26.88106.41 24.48 
129.36 29.76 121.01 27.84110.58 25.44 
133.53 30.72125.18 28.81114.75 26.40 
137.70 31.68 129.36 29.76118.921 27.36 
141.88 32.64 133.53 30.72 123.10 28.32 
146.05 33.60137.70 31.68127.27 29.28 
150.22 34.56141.88 32.64131.44 30.U 

Blnnenlandsche Zaken. 

Algemeene Landsdrukkerij . 
Assistent van den meesterknecht in de zetterij. 
Binder le klasse. 
Drukker le klasse. 
Hui pcorrector. 
Leerling-opleider. * 
Monotypegieter. ** 
Ondermagazijnmeester bij het papiermagazijn. 
Reserve-! inotypezetter. 
Reserve-monotype-gieter. *** 
Reserve-rotatiedrukker . 
Reserve-stereotypeu r. 
Reserve-toetsenbordbewerker. t 
Toetsenbordbewerker. tt 
Zetter l e klasse. 

Defensie. 
Rijkswerven en Marine-Etablissement. 

Electro-monteur. 
Fijnschilder. 
Geschutmaker le klasse. 
Ketelmaker le klasse. 
Koper!lager le klasse. 
Loodgieter-zinkbewerker l e klasse . 
Machinebankwerker. 
Modelmaker le klasse. 
Scheepmaker le klasse. 
Scheepsbeschieter-schrijnwer ker . 
Smid-vuurwerker le klass1>. 
Vormer-gieter le klasse. 

A rtillerie-S chietka,np. 
Smid-autogeenlasscher. 

Werkplaatsen en Magazijnen van het 
R egiment Genietroepen. 

Automobiel- en motormonteur le klasse. 
Electromonteur le klasse. 

* Bovendien eene vaste toelage van f 2.16 
per week. 

** Bovendien eene vaste toelage van f 2.64 
per week. 

*** Bovendien eene vaste toelage van f 1.20 
per week. 

t Bovendien eene vaste toelage van f 0 .96 
per week. 

tt Bovendien eene vaste toelage van f 1.68 
per week. 
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Instumentmaker 2e klasse. 
Machinebankwerker. 
Meester-smid. 
l\1eester-timmerma11. 
Meester-vuurwerker. 

M ilitairc B akkerijen. 
Meesterknecht. 
Molenaar. 
Central e Magazijnen van militaire kleeding 

en uitrusting. 
Machinebankwerker. 
Meesterknecht. 
Monteur-electricien. 
Snijder. 

Inrichtingen voor Militair Onderwijs. 
Steendrukker. 

Staatsbedrijf d er Artillerie-Inrichtingen. 
Autogeenlasscher le klasse. 
Automobielmonteur le kl asse . 
Carosseriemaker. 
Draaier le klasse. 
Fijnschilder. 
Gereedschapmaker 2e klasse. 
Handvormer le klasse. 
Instrumentmaker 2e klasse. 
Koperslager l e klasse. 
Machinebankwerker. 
Modelmaker le klasse. 
Monteur-electricien. 
Plaatstrekker. 
Schrijver le klasse. 
Smid-vuurwerker le klasse. 
Teekenaar l e klasse. 

Bij aanv. 
Na l jaar 

2 
3 
4 

" 5 " 
,, 6 " 

GROEP G. 

Maand- en weekloon in gemeenten der : 

1 • klasse 1 2• klasse 1 3• klasse 
maandl week maandl week maandl week 
loon loon loon loon loon loon 
gld. gld. 1 gld. 1 gld. gld. glël-:-

133.53 30. 72 125. 18 28.80 ll4. 75 26.40 
137.70 31.68129.36l 29.76 ll8.92 27.36 
141.88 32.641133.53 30. 72123.10 28.32 
146.05 33.60137.70 31.68127.27 29.28 
150.22 34.56141.88 32.64,131.44 30.24 
154.39 35.52,146.051 33.60135.62 31.20 
158.57 36.48,150.22 34.56139.791 32.16 

Blnnenlandsche Zaken. 
N ede1·landsche Staatscourant . 

Winkelhouder. 
Algemeene Landsdrukkerij. 

Linotypezetter. 
Machinebankwerker-monteur. * · 
l e Monotypegieter. ** 
Monteu\· le klass·e . 
Ondermeesterknecht in de binderij en bij de 

expeditie. *** 
Ondermeesterknecht in de drukkerij. *** 
Ondermeesterknech t in de handzetterij. *** 
Rotatiedrukker. 
Stereotypeur. 
le Toetsenbordbewerker. *"" 
Voorman-drukker.** 

* Hebben eene vaste toelage van f 4.32 per 
week. 

** H ebben eene •raste toelage van f 2.16 per 
week. 

*** Hebben eene vaste toelage va n f 8.64 per 
week. . 

Voorman in de binderij en bij de expeditie. ** 
Voorman in de handzetterij. ** 
le Voorman in de machinezetterij. *** 
Voorman-rotatiedrukker. * 
Voorman-stereotypeur. * 

Graveur. 
Voorman. 

Financiën. 
Rijksmunt. 

Defensie. 
Rijkswe,·ven en Ma,·ine-Etablissement. 

Machinebankwerker le klasse. 
Voorman-electromonteur. 
V oorman-fijnsch i I der. 
Voorman-ketel maker. 
Voorman-koperslager. 
Voorman-modelmaker. 
Voorman-scheepmaker. 
Voorman-scheepsbesch iet01·. 
Voorman-smid: vuu rV:•erker. 

W erkplaatsîfü " en Magazijnen van het 
R egiment Genietroepen. 

Instrumentmaker le klasse. 
Centrale Magazij flen van ,nilitaire kleeding en 

·uitrusting. 
M achinebankwerker l e klasse. 
Snijder le klasse. _ 

Inrichtingen voor Mil itair Onderwijs. 
Chef-drukker. 

Staatsbedrijf de,· A ,·till e,·ie-Inrichtingen. 
Chef-drukker. 
Gereedschapmaker l e klasse . 
Instrumentmaker l e klasse. 
M achinebankwerker l e klasse. 

IV. SALARISSCHALEN 
der ambtenaren, wier bezoldiging in 
maand- of weekloon is uitgedrukt, 
van 23 jaar en ouder, tot 1 September 
1931 volwassen vrouwelijke Rijks
werklieden geheeten, die niet dezelfde 
soort van arbeid verrichten als man-

nelijke Rijkrwesklieden. 

GROEP A (ongeschoold ). 

Weekloon in gemeenten rl~r : 

l• klasse 2• klasse 

Bij aanvang. f 13.92 f 12.96 
Na 1 jaar .. 14.16 13.44 

2 14.64 13.92 
" 3 15.12 14.16 
" 4 15.60 14.64 
" 5 16.08 15.12 
" 6 " 16.80 16.08 

Blnnenlandsche Zaken. 
K rankzinnigen wezen. 

Dienstbode. 
Linnenmeisje. 
2e Waschmeisje. 

Zi e no ten l e kolom. 

3• klasse 

f 12.-
12.48 
12.96 
13.44 
13.92 
14.16 
15.12 
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Defensie. 
Centrale Magazijnen van 1nititaire kl eeding en 

uit,-,usting. 
W erkvrouw. 

Rijks,nagazijn van geneesn,iddelen. 
Werkvrouw. 

Koninklijke Militai1'e Akadc1nie. 
Werkvrouw. 

Schol en voor R esei-vc-0//icieren. 
Werkvrouw. 

Staatsbedrijf de,· A 1·ti/l P.rie-I nrichti11gen. 
\Verkvrouw. 

Sociale Zaken. 
Rijkskweekschool voor i·roedvrouwen te 

R otterdam. 
Dienstbode. 

GROEP B (met eenlge geoefendheid) . 

Weekloon in gemeenten der : 

l • klasse 2• klasse 

Rij aanvang . f 16.08 f 15.12 
Na l iaar . . 16.32 15.60 

2· 16.80 16.08 
" 3 17.28 16.32 

4 17.76 l C.80 
" 5 18.24 17.28 
" 6 18.96 18.24 

Blnnenlandsche Zaken. 
K rankzinnigenwezen: 

Bediende in de broodkamer. 
2e Keukenmeisje. 
Naaister. 
Portierster. 
Strijkster. 
le Waschmeisje. 

Sociale Zaken. 

3• klasse 

f 13.92 
14.16 
14.64 
16.12 
15.60 
16.08 
16.80 

Rijkskweekschool voor vroedvrouwen te 
R ott crda,n. 

Hulp-linnenkamer. 
Naaister. 

GROEP C (geoefend ). 

Weekloon in gemeenten der: 

l • klasse 2• klasse 

Bij aanvang. f 18.24 f 17.28 
Na 1 jaar . . 18.48 17.76 

" 2 " 
18.96 18.24 

" 3 19.44 18.48 
4 19.92 18.96 
5 20.40 19.44 

" 6 " 
21.12 20.40 

Blnnenlandsche Zaken. 
K rankzinnigenwezen. 

le Keukenmejsje. 
l e N aaister. 

Defensie. 

3• klasse 

f 16_08 
16.32 
16.80 
17.28 
17.76 
18.24 
18.96 

Centml e Magazijnen van ,nilitaire kleeding en 
uit,-usting. 

Naaister. 
Militaire H ospitalen. 

Naaister. 
K oninklijke Militaire Akade,nie. 

N aaister. 

V. SALARISSCHALEN 
der ambtenaren, wier bezoldiging in 
maand- of weekloon is uitgedrukt, 
beneden den leeftijd van 23 jaar, tot 
1 September 1931 jeugdige vrouwelijke 
Rijkswerkliel\en geheeten, die niet 
dezelfde soort van arbeid verrichten 

als mannelijke Rijkswerklieden. 
GROEP A. 

Weekloon in gemeenten der: 

1 e klasse 2e klasse .Je klasse 

Leeft. 14 jaar 3.12 2.64 2.16 
15 4.32 3.84 3.36 
16 6.- 5.52 5.28 
17 7.68 7.44 6.96 
18 9.60 9.12 8.16 
19 11.28 10.80 9.84 
20 12.- 11.76 10.80 
21 12.96 12.48 11.76 
22 13.44 12.96 12.-

GROEP Il. 

Weekloon in gemeenten der : 

l • klasse 2• klasse 3• klasse 

Leeft. 14 jaar f 3.12 f 2.64 f 2. 16 
16 4.32 3.84 3.36 
16 6.- 5.52 5.28 
17 8.16 7.44 6.96 
18 10.32 9.60 8.64 
19 12.- 11.28 10.32 
20 13.44 1~.48 11 .76 
21 14.16 13.44 12.48 
22 16.12 14.16 13.44 

GROEP C. 

Weekloon in gemeenten der: 

1• klasse i 2• klasse 3• klasse 

Leeft. 14 jaar 3.12 f 2.64 f 2.16 
15 4.32 3.84 3.36 
16 6.48 5.52 5.28 
17 8.64 7.68 6.96 
18 10.80 9.84 9.12 
19 

" 
12.96 12.- 11.28 

20 15.12 14.16 13.44 
21 16.08 15.12 14.16 
22 16.80 . 16.08 15.12 

BIJLAGE C. 

HOOl'DSTUK I. 

Algemeene bepalingen. 
Art. I. 1. W aar in deze bijlage ge proken 

wordt van lessen en lesuren, worden, tenzij 
anders is of wordt bepaald, daaronder ver
staan lessen van zestig minuten. 

2. Lessen, welke in duur meer dan 5 minu
ten verschillen met den voor de desbetreffende 
categorie van scholen voor eene normale les 
vastgestelden duur, worden tot normale lessen 
omgerekend. 
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Art. II. De verhooging van de jaa rwedde 
van een leeraar of onderwijzer wegens het ver
krijgen van eene bevoegdheid gaat in met den 
eersten dag van de maand, waarin hij die be
voegdheid verkrijgt. Hetzelfde geldt voor de 
verhooging van de jaarwedde van een leeraar, 
die een academischen graad verkrijgt. 

Art. III. 1. Aan den leeraar, die het doc
toraal examen aan eene N ederlandsche uni 
versiteit of hoogeschool heeft afgelegd of het 
diploma van ingenieur aan eene Nederland
sche hoogeschool heeft verkregen, worden des
wege voor de berekening van zijn voor perio
dieke verhoogingen geldigen diensttijd twee 
dienstjaren toegekend. Een leeraar, die zoowel 
het doctoraal als het ingenieursexamen heeft 
afgelegd, krijgt des,vege niet meer dan twee 
dienstjaren vergolden. 

2. Aan den leeraar, die aan eene N eder
landsche universiteit of hoogeschool is gepro
moveerd, worden deswege bovendien vier 
dienstjaren toegekend. 

Art. IV. Voor zoover de tijd, doorgebracht 
in vorige betrekkingen, geheel of gedeeltelijk 
rnedetelt bij de vaststell ing van den diensttijd, 
waarnaar de wedde in de nieuwe betrekking 
wordt berekend, kan deze tijd slechts enkel
voudig worden medegerekend. 

Art. V. Diensttijd, welke reeds met pen
sioen is vergolden , alsmede diensttijd in be
trekkingen, waarvoor verlofs- of non-activi 
teits-traktement wordt genoten, blijft voor de 
berekening van den voor periodieke verhoo
gingen geldigen diensttijd buiten aanmerking. 

HOO FDSTUK II. 
Jtijks lloogere burgerscholen en daarmede 

over.eenkomen1le lnrlcbtln g·en van 
onderwijs. 

§ 1. Rijks hoogere burgerscholen 1net vijf
jarigen cursus. 

Art. 1. De jaarwedde van de directeuren 
bedraagt f 4950, na 1, 2, 3, 4 en 5 dienstjaren 
telkens te verhoogen met f 180. 

Art. 2. 1. De jaarwedde van de leeraren, 
uitgezonderd die in de 1ichamelijke oefening 
en de leeraressen in handwerken, bedraagt: 

voor de eerste 10 lessen per week: 
f 135 per wekelijksche les, na 2, 4, 6, 8, 10, 

12, 14, 16, 18 en 20 dienstjaren telkens te ver
hoogen met f 13.50 per wekelijksche les; 

voor de volgende 10 lessen per week: 
f 90 per wekelijksche les, na 2, 4, 6, 8, 10, 

12, 14, 16, 18 en 20 dienstjaren telkens te 
verhoogen met f 9 per weke lij ksche les ; 

voor de overige lessen per week: 
f 45 per wekelijksche les , na 2, 4, 6, 8, 10, 

12, 14, 16, 18 en 20 dienstjaren telkens te 
verhoogen met f 4.50 per wekelij ksche les . 

2. Aan doctoren, gepromoveerd aan eene 
Nederlandsche universiteit of hoogeschool. 
wordt na 22 dienstjaren nog een verhooging 
toegekend van f 13.50 per wekel ijksche Ie~ 
voor de eerste 10 lessen per week; van f 9 per 
wekel ijksche les voor de volgende 10 lessen 
per week; van f 4.50 per wekelijksche les voor 
de over ige lessen per week. 

Art. 3. De jaarwedde van de leeraren in de 
lichamelijke oefening bedraagt voor de eerste 
10 lessen per week: 

f 117 per wekelijksche les, na 2, 4, 6, 8, 10, 
12, 14, 16, 18 en 20 dienstjaren telkens te 
verhoogen met f 9.90 per wekelijksche les; 

voor de volgende 10 lessen per week: 
f 81 per wekelij ksche les, na 2, 4, 6, 8, 10, 

12, 14, 16, 18 en 20 dienstj a ren telkens te ver
hoogen met f 6.30 per wekelijksche les; 

voor de overige lessen per week: 
f 45 per wekelijksche les, na 2, 4, 6, 8, 10 , 

12, 14, 16, 18 en 20 dienstj aren telkens te 
verhoogen met f 1.50 per wekelijksche les . 

Art. 4. De jaarwedde van de leeraressen in 
handwerken bedraagt: 

voor de eerste 20 lessen per week: 
f 101.25 per wekelijksche les, na 2, 4, 6, 8 

en 10 dienstjaren te lkens te verhoogen met 
f 4.50, na 12, 14, 16 en 18 di,:,nstjaren telkens 
te verhoogen met f 6. 75 per wekelijks-che les; 

voor de overige lessen per week: 
f 45 per wekelijksche les, na 2, 4, 6, 8, 10 . 

12, 14, 16 en 18 di enstjaren telkens te ver
hoogen met f 4.5 0 per wekelijksche les. 

Art. 5. 1. Een leeraar, die langer dan eene 
m aand achtereen wordt belast met de waar
neming van het directoraat van de school, 
ontvangt deswege, boven zijne wedde, bere
kend naar het getal lessen, hetwelk hij laat
stelijk gaf, eene vergoeding, berekend naar 
f 1080 's jaars, indien h ij al zijne lessen be
houdt, en eene vergoeding, berekend naar ten 
minste f 540 's jaars, indien zijn getal lessen 
moet worden verminderd, mits dat aantal niet 
daalt beneden dat, door den directeur gegeven. 

2. In geval van vermindering van het aan
tal lessen wordt het juiste bedrag van de ver
goeding vastgesteld met inachtneming van het 
aantal lessen, dat d"! betrokkene a ls leeraar 
behoudt. 

3. Indien deze leeraren reeds in het genot 
zijn van eene jaarlijksche toelage a ls bedoeld 
in artikel 16, dan komt die toelage in minde
ring op het bedrag, waarnaar de vergoedi ng 
voor de waarneming van het directoraat inge
volge het bepaalde in dit artikel wordt be
rekend. 

§ 2. R ijks hoogere burgerscholen 1net d1·ie
jarigen cu,·sus. 

Art. 6. De jaarwedde van de directeuren 
bedraagt f 4050, na 1, 2, 3, 4 en 5 dienstjaren 
telkens te verhoogen met f 180 . . 

Art. 7. De jaarwedde van de leeraren, uit
gewnderd de leeraressen in handwerken, be
draagt: 

voor de eerste 10 lessen per week: 
f 117 per wekelijksche les, na 2, 4, 6, 8, 10, 

12, 14, 16 , 18 en 20 d ienstjaren telkens te 
verhoogen met f 9. 90 per wekelijksche les; 

voor de volgende 10 lessen per week: 
f 81 per wekelijksche les, na 2, 4, 6, 8, 10 , 

12, 14, 16, 18 en 20 dienstj aren telkens te 
verhoogen met f 6 .30 per wekelijksche les; 

voor de overige lessen per week: 
f 45 per wekelijksche les, na 2, 4, 6, 8, 10, 

12, 14, 16, 18 en 20 dienstjaren telkens te 
verhoogen met f 4.50 per wekel ijksche les . 

Art. 8. De jaarwedde van de leeraressen 
in handwerken wordt op gelijken voet bere
kend als dat van die leeraressen aan de hoo
gere burgerscholen met vij f jarigen cursus. 

Art. 9. 1. Een leeraar, die langer dan een 
maand achtereen wordt belast met de waar-
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· neming van het directoraat van de school, ont
vangt deswege, boven zijne wedde, berekend 
naar het getal lessen, hetwelk hij laatstelijk 
gaf, eene vergoeding, berekend naar f 810 
' s jaars, indien hij al zijn lessen behoudt, en 
eene vergoeding, berekend naar ten winste 
f 405 's jaars, indien zijn getal lessen moet 
worden verminderd, mits dat aantal niet daalt 
beneden dat, door den directeur gegeven. 

2. In geval van vermindering van het aan
tal lessen wordt het juiste bedrag der vergoe
ding vastgesteld met inachtneming van het 
aantal lessen, dat de betrokkene a ls leeraar 
behoudt. 

3. Indien deze leeraren reeds in het genot 
zijn van een jaarlijksche toelage, a ls bedoeld 
in art. 16, dan komt die toelage in mindering 
op het bedrag, waarnaar de vergoeding voor 
de waarneming van het directoraat ingevolge 
het bepaalde in dit àrtikel wordt berekend. 

§ 3. B epalingen, geldende zoowel voor het 
onderwijzend personeel van hoogere burger
scholen met vijf-, als voor dat van hoogere 

bit1·gc1·schol en met d1·iejarigen cu,·sus . 

Art. 10. Onder lessen en lesuren worden 
verstaan lessen van een duur van 50 minuten. 

Art. 11. Voor iederen leeraar, die defini
tief aan een school wordt benoemd, wordt bij 
de benoeming een getal lessen vastgesteld , 
hetwelk vvor de berekening van zijne jaar
wedde aan die school als minimum zal gelden, 
behoudens latere vermindering van dat getal 
lessen op zijn eigen verzoek. 

Art. 12. 1. Voor de directeuren telt dienst
tijd, doorgebracht als directeur van eene hoo
gere burgerschool of van eene daarmede gelijk 
te stellen inrichting van middelbaar of voor
bereidend hooger onderwijs in Nederland en 
Nederlandsch-Indië, ten volle mede. 

2. Indien de school 10 of meer klassen telt, 
wordt de jaarwedde van een directeur met 
f 2 7 0 verhoogd. 

3. Indien een directeur gedurende vier ach
tereenvolgende jaren een weddeverhooging 
wegens de vorming van 10 of meer klassen 
aan dezelfde school heeft genoten, mag hem 
die verhooging aan deze school zonder zijne 
toestemming niet worden ontnomen. 
·Art. 13. 1. Voor leeraren telt als diensttijd 

ten volle mede de tijd als leeraar in Neder
land en Nederlandsch-Indië doorgebracht aan 
hoogere burgerscholen, middelbare scholen 
voor meisjes, gymnasia, lycea, middelbare of 
hoogere handelsscholen, zeevaartscholen, mid
delbare n ijverheids- en landbonwscholen (on
der laatstgenoemde scholen worden tevens be
grepen: de Rijkszuivelschool en de Rijksland
bouwwinterscholen, zoomede de Rijkstu inbouw
winterscholen en de daarmede in karak
ter overeenkomende Rijkstuinbouwscholen en 
voorts de overeenkomstige door het Rijk 
gesubsidieerde land- en tuinbouwscholen) , 
kweekscholen voor onderwijzers en onderwij
zeressen, de Koninklijke Militaire Academie, 
het Koninklijk Instituut voor de Marine, de 
voormalige Marine-machinistenschool, de voor
malige Aspirantenschool der Marine te Dor
drecht, de voormalige Cadettenschool, den 
voormaligen Hoofdcursus te Kampen en de 
voormalige dagcursussen bij het wapen der 
::ifanterie ( wat deze dagcursussen betreft ech-

ter alleen voor zoover door den betrokkene 
onderwijs is gegeven in vakken, genoemd in 
de Middelbaar-onderwijswet) , zoomede a ls on
derwijzer op jaarwedde aan Rijksnormaalles
sen. 

2. Voor leeraren in de lichamelijke oefening 
telt bovendien als diensttijd ten volle mede de 
t ijd, als leeraar doorgebracht aan de Militaire 
Gymnastiek- en Sportschool te Utrecht en de 
Marine Gymnastiek- en Sportschool te den 
Helder. 

Art. 14. 1. Diensttijd, aan lagere scholen 
en aan dagscholen voor lager nijverheids-, 
handels- en landbouwonderwijs in N ederl and 
en Nederlandsch-Indië doorgebracht, telt voor 
de helft van ten hoogste 12 jaren mede. 

2. Diensttijd, bewezen aan avondscholen, 
komt in geen geval in aanmerking. 

Art. 15. 1. Het getal lessen, hetwelk voor 
de berekening van de wedde van een vast aan
gesteld leeraar in aanmerking. komt, daalt -
tenzij het hem opgedragen getal lessen op zijn 
eigen verzoek verminderd is - zonder zijne 
toestemming niet beneden het hoogste mini
mum getal lessen, door hem gegeven in eenige, 
vier achtereenvolgende cursusjaren na 1 Sep
tember 1921 omvattende, periode van zijn 
diensttijd aan de school, waarvoor de wedde 
wordt berekend, met dien verstande, dat krach
tens deze bepaling niet meer dan het in artikel 
18 genoemde getal en niet meer dan anderh alf 
maal het werkelijk gegeven getal lessen -
zoo noodig tot het naastliggend geheel getal 
naar boven a fgerond - wordt vergoed. De 
vermindering tot anderhalf maal het getal 
werkelijk gegeven lessen heeft niet eerder 
plaats dan nadat krachtens den vorigen volzin 
gedurende vier achtereenvolgende cursusjaren 
meer dan anderhalf maal het getal werkelijk 
gegeven lessen moest wo,·den in berekening 
gebracht. 

2. De toepassing van het bepaalde in het 
eerste lid zal - tenzij het opgedragen getal 
lessen op eigen verzoek verminderd is - het 
getal in berekening gebrachte lessen nimmer 
doen dal en beneden het getal lessen, hetwelk 
den leeraar reeds op 31 October 1928 onder 
de werking van het Bewldigingsbesluit Bur
gerlijke Rijksambtenaren 1925 rechtens was 
gegarandeerd of zoude zijn gegarandeerd, in
dien de maanden September en October 1928 
te dezen denzelfden invloed hadden als een 
vol cursusjaar en genoemde datum de aan
vangsdatum van een nieuw cursusjaar was 
geweest. 

3. Deze, in de vorige leden gegeven, ga
rantie ontheft den leeraar niet van de ver
plichting om het hem uit dien hoofde ver
goede getal lessen te geven, indien hij hier
mede nader wordt belast. 

4. Indien wodanige leeraar één of meer 
nevenbetrekkingen aan onderwijsinrichtingen 
bekl eedt en het getal lessen in de nevenbetrek
king( en ), vermeerderd met het getal krachte1:1s 
het eerste I id gegarandeerde lessen, het m 
artikel ll! genoemde getal overschrijdt, wordt 
het gegarandeerd getal lessen verminderd, in 
dier voege, dat het getal dezer lessen en dat 
van de nevenbetrekking(en) te zamen het in 
artikel 18 genoemde getal bedraagt. Indien 
aan een leeraar in meer clan ééne betrekking 
lessen worden gegarandeerd op den voet als 
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in het eerste I id bedoeld en het totaa l van de 
gegara ndeercle lessen het in a rt ikel 18 ge
noemde getal overschrijdt , wordt de garantie 
tot het in a r t ike l 18 genoemde getal lessen 
teruggebracht, in dier voege, dat het getal 
gegarandeerde lessen in iedere betrekking 
wordt verm inderd in evenredigheid met he t 
werkelij k gegeven getal lessen. 

5. Indien de vaste aanste lling van een 
leeraa r, als in het eerste lid bedoeld, a ansluit 
aan eene tijdelij ke aanstelling aan dezelfde 
school, kunnen de vier jaren, in da t lid be
doeld, geach t worden te zijn ingegaan op een 
t ijdstip, vall ende vóór den datum van ingang 
van zij ne vaste aanstell ing, indien en voor 
zooveel naar de meening van Onzen Ministe r 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
daartoe aan leiding bestaat. 

6. Indien een op grond va n d it art ikel 
vastgeste ld getal lessen moet worden verhoogd, 
geschiedt dit met ingang va n den jaarcursus 
volgende op den dat um, waarop aanspraak op 
die verhooging ontstond. 

Art. 1 6. Indi en een leeraar word t aange
wezen om den directeur bij zijne taak ter zijde 
te staan, kan hem deswege eene toelage van 
ten hoogste f 180 per jaar worden ver leend, 
ind ien daartoe naar de meening van Onzen 
M inister van Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen aanle iding bestaat. 

Art. 17. Op het salaris va n hen, die in geen 
der door hen onderwezen vakken voll edige 
wet tel ijke bevoegdheid bezi tten voor de school , 
waaraa n zij werkzaam zijn, wordt vij ft ien ten 
honderd gekort, met dien verstande, da t de 
wedde va n een leeraa r aan eene hoogere bur
gerschool met vijfj a rigen cursus niet daalt 
beneden d ie van een leeraar aan eene hoogere 
burge rschool met dri eja ri gen cursus met ge
lijke bevoegdheid . 

Art. 18. A an leeraren in de l ichamelijke 
oefening worden ronder hunne toestemming 
niet meer dan 36, aan leeraren in een a nder 
vak niet meer dan 30 wekelijksche lessen op
gedragen. 

Art. 19. A an leera ren, die op den voet 
dezer regeli ng een wedde gen ieten va n minder 
dan f 2250, kan Onze Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenscha ppen een persoonlijke 
toelage toekennen. 

Art. 20. 1 . Indien leeraren zijn verbonden 
aan twee of meer in verschillende gemeenten 
gelegen schol en, aan welke hunne wedde naar 
dezelfde normen wordt berekend, mag hunne 
totale wedde niet stijgen boven het bedrag, 
dat zij zouden genieten, indien zij a lle lessen 
gaven aan de school , gelegen in de gemeente, 
die voor de toepass ing van stanclplaatsaftrek 
in de hoogste klasse is gerangschikt, vermeer
derd met 10 ten honderd. 

2. I nd ien leeraren zijn verbonden aan twee 
of meer in verschi ll ende gemeenten gelegen 
scholen, aan welke hunne wedde naar verschil 
lende van R ij kswege vastgeste lde sa la r isnor
men wordt berekend, mag hunne tota le weelde 
niet stijgen boven het bedrag da t zij wuden 
genieten, indien zij a lle lessen gaven aan de 
school , aa1} welke hunne weelde naar de hoog
ste van Rijkswege vastgestelde normen wordt 
.berekend, vermeerderd met 10 ten honderd . 

3. I ndien leeraren zij n verbonden aan twee 
of meer in dezelfde gemeente gelegen scholen, 

aan welke hunne wedde naar dezelfde normen 
wordt berekend, mag hunne totale wedde niet 
stijgen boven het bedrag dat zij zouden ge
nieten, indien zij a ll e iessen aan dezelfde 
school gaven, vermeerderd met 2 ten honderd . 

4. I ndien leeraren zij n verbonden aan twee 
of meer in dezelfde gemeente gelegen scholen, 
aan wel ke hunne wedde naar verschill en de va n 
Rij kswege vastgestelde sala ri snormen wordt 
berekend, mag hunne totale wedde niet stijgen 
boven het bedrag dat zij w uden genieten, in
dien zij a ll e lessen gaven aan de school , aan 
welke hunne wedde naar de hoogste van Rijks
wege vastgestelde normen wordt berekend, 
vermeerderd met 2 ten honderd. 

5. Ind ien ten gevolge van het in de vier 
vorige leden van di t artikel bepaalde op de 
totale wedde, da t is de som van de wedden, 
aan elk der schol en afzonder lij k berekend, 
korting moet worden toegepast , dan geschiedt 
deze korting naar evenredigheid va n het aa n 
iedere school gegeven getal Ie sen. 

6. De berekening van de korting, ingevolge 
dit art ikel toe te passen op de wedden der 
leeraren, d ie tevens verbonden zij n aan één of 
meer scholen, voor welke de van Rijkswege 
vas tgestelde sala risnormen n iet gelden, ge
schied t steeds zoodanig, alsof voor a ll e scholen 
de wedderegel ing wegens de van R ijkswege 
vastgestelde normen geldt. 

7. Onder scholen, in d it artikel bedoeld, 
zijn te verstaan gymnas ia, hoogere burger
scholen (lycea), middelbare nijverheidsdag
schoh n, ha ndelsdagscholen en kweekscholen 
voor onderwijzers en onderwijzeressen, met ui t
zondering van niet door het R ij k gesubsidieer
de bijzondere scholen . 

HOO FD STUK III. 
Rijkskweekscholen voor 0111lerwljzers en 

onderwijzeressen. 
Art. 1. 1 . De jaarwedde van de di recteuren, 

d ie in het bezit zijn van voldoende bevoegd
heid, a ls in het derde lid aa ngegeven, be
draagt f 4680, na 1, 2, 3, 4 en 5 jaren telkens 
te verhoogen met f 180. 

2. De jaarwedde van de d irecteuren , die 
niet in het bez it zijn van zoodanige bevoegd
heid, bedraagt f 450 m inder. 

3. Als voldoende bevoegdheid wordt aa n
gemerkt eene bevoegdheid of bevoegdheden, 
waarvan het bezit den d irecteur, ind ien h ij 
leeraar was, al s in a rtikel 4 bedoeld, het genot 
der volle jaarwedde wu verzekeren. 

4. De vermindering met f 450 word t niet 
toegepast ten aanzien van den di recteur, d ie 
ten minste zes lessen per week onderwijs geeft 
in opvoedku nde. Voor de bepal ing van di t 
aantal tel t het onderwijs aan een of meer 
parallel klassen niet mede. 

Art. 2. Zoolang aan de kweekschool eene 
afdeeling B verbonden is, wordt de jaarwedde 
van den d irecteur met f 180 ve rmeerderd. 

Art. 3. Voor de bereken ing van de jaar
wedde van de directeuren telt mede de tijd, 
doorgebracht als d irecteur eener Rijks-, ge
meentelijke of bij zondere kweekschool, a ls 
directeur van R ij ksclagnormaall essen, en a ls 
di recteur van eene hoogere burgerschool of 
eene daa rmede gelijk te stellen inrichting van 
middelbaar of voorbereidend hooger onder
wijs in N ederl and en Nederlandsch-Indië. 
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Art. 4. 1. De jaarwedde van de leeraren 
met uitrondering van hen, die in de drie vol'. 
gende artikelen zijn vermeld, bedraagt: 

voor de eerste 10 lessen per week: 
f 135 per wekelijksche les, na 2, 4, 6, 8, 10, 

12, 14, 16, 18 en 20 dienstjaren telkens te 
verhoogen met f 13.50 per wekelijksche les; 

voor de volgende 10 lessen per week: 
f 90 per wekelijksche les , na 2, 4, 6, 8, 10, 

12, 14, 16, 18 en 20 dienstjaren telkens te 
verhoogen met f 9 per wekelijksche les; 

voor de overige lessen per week: 
f 45 per wekelijksche les, na 2, 4, 6, 8, 10, 

12, 14, 16, 18 en 20 dienstjaren telkens te 
verhoogen met f 4.50 per wekelijksche les . 

2. Aan doctoren, gepromoveerd aan eene 
Nederl andsche universiteit of hoogeschool, 
wordt na 22 dienstjaren nog eene verhooging 
toegekend van f 13.50 per wekelijksche les 
voor de eerste 10 lessen per week; van f 9 
per wekelijksche les voor de volgende 10 
lessen per week; van f 4.50 per wekelijksche 
les voor de overige lessen per week. 

3. De jaarwedde van de bovenbedoelde 
leeraren, die in geen der door hen onderwe
zen vakken volledige bevoegdheid bezitten om 
daar in aan eene hoogere burgerschool met 
vijfjarigen cursus onderwijs te kunnen geven, 
wordt met 15 ten honderd verminderd. Deze 
vermindering wordt niet toegepast op hen, die 
in het bezit zijn van de akte A voor ten 
minste twee vreemde talen, of in het bezit 
van de akte A voor ééne vreemde taal en de 
akte K I voor wiskunde, de akte K II voor 
mechanica of de akte K III voor natuurkun
de, of in het bezit van één dezer akten en 
de akte als hoofdonderwijzer. Evenmin op hen, 
die ten minste zes lessen per week onderwijs 
geven in opvoedkunde. Voor de bepaling van 
dit aantal telt het onderwijs aan een of meer 
parallel ki assen niet mede. 

4. Voor leeraren, die in aanmerking komen 
voor de vermindering van jaarwedde vo lgens 
het vorige lid, wordt die vermindering niet 
ongedaan gemaakt wegens het geven van on
derwij s in vakken, als in de at·tikelen 5 tot 
en met 7 bedoeld, waarvoor zij in den zin van 
tlie artikelen volledig bevoegd zijn. 

Art. 5. 1. De jaarwedde van de leeraren 
in lichamelijke oefening bedraagt: 

voor de eerste 10 lessen per week: 
f 117 per wekelijksche les, na 2, 4, 6, 8, 10, 

12, 14, 16, 18 en 20 dienstjaren telkens te 
verhoogen met f 9.90 per wekelijksche les; 

voor de volgende 10 lessen per week: 
f 81 per wekelijksche les, na 2, 4, 6, 8, 10, 

12, 14, 16, 18 en 20 dienstjaren telkens te 
verhoogen met f 6. 30 per wekelij ksche les; 

voor de overige lessen per week: 
f 45 per wekelijksche les, na 2, 4, 6, 8, 10, 

12, 14, 16, 18 en 20 dienstja ren telkens te 
verhoogen met f 4.50 per wekelijksche les . 

2. De jaarwedde van de leeraren in li cha
melijke oefening, die niet de bevoegdheid be
zitten om daarin aan eene hoogere burger
school met vijfjarigen cursus onderwijs te kun
nen geven, wordt met 15 ten honderd ver
minderd. 

Art. 6. De jaarwedde van de leeraren in 
zingen, muziek en spreekonderwijs bedraagt,· 

voor de eerste 20 lessen per week: 
f 103.50 per wekelijksche les, na 2, 4, 6, 8, 

10, 12, 14, lG. 18 en 20 dienstjaren telkens 
te verhoogen met f 11.25 per wekelijksche les; 

voor de oyerige Je sen per week: 
f 45 per wekelijksche les, na 2, 4, 6, 8, 10, 

12, 14, 16, 18 en 20 dienstjaren telkens te 
verhoogen met f 4.50 per wekelijksche les. 

Art. 7. 1. De jaarwedde van de leeraren 
in schrijven, handenarbeid en handwerken voor 
meisjes bedraagt: 

voor de eerste 20 lessen per week: 
f 101.25 per wekelijksche les, na 2, 4, 6, 8 

en 10 dienstjaren telkens te verhoogen met 
f 4.50, na 12, 14, 16 en 18 dienstjaren telkens 
te verhoogen met f 6. 75 per wekelijksche les; 

voor de overige lessen per week: 
f 45 per wekelijksche les, na 2, 4, 6, 8, 10, 

12, 14, 16 en 18 dienstjaren telkens te verhoo
gen met f 4.50 per wekelijksche les. 

2. De jaarwedde van de leeraren in schrij
ven, die niet de akte voor middelbaar onder
wijs in schoonschrijven bezitten, wordt met 15 
ten honderd verminderd. 

Art. 8. 1. De jaarwedde van den leeraar , 
die niet meer clan 20 lessen per week onder
wijs geeft in vakken, vermeld of bedoeld in 
twee of meer der artikelen 4 tot en met 7 
wordt berekend door de bedragen voor elk 
dier vakken samen te tell en. 

2. Beloopt het aanta l lessen per week meer 
dan 20 voor den leeraar, bedoeld in artikel 
4, die ook onderwijs geeft in een vak of in 
vakken, genoemd in de artikelen 5 tot en met 
7, tot een aantal, dat de helft van het ge
heele aantal: 

a. niet overschrijdt, clan wordt zijne jaar
wedde berekend volgens de regeling van a r
ti kei 4, en wel naar alle uren; 

b . overschrijdt, dan wordt zijne jaarwedde 
berekend volgens de regeling voor elk der 
vakken afzonderlijk, tenzij de wedde volgens 
het totaal aantal lessen, berekend naar het 
hoogstbezoldigde vak, eene lagere uitkomst 
oplevert, in welk geval de jaarwedde daarop 
wordt vastgesteld . 

3. Beloopt het aantal lessen per week meer 
clan 20 voor den leeraar, die onderwijs geeft 
in vakken, genoemd in de artikelen 5 tot en 
met 7, dan wordt zijne jaarwedde berekend op 
de wijze als is aangegeven in het tweede I id 
onder b. 

Art. 9. 1. Voor leeraren telt als diensttijd 
ten volle mede de tijd, als leeraar in Neder
land en Neclerlanclsch-Indië doorgebracht aan 
hoogere burgerscholen, middelbare scholen 
voor meisjes, gymnas ia, lycea, middelbare of 
hoogere handelsscholen, zeevaartscholen, mid
de lbare nijverheids- en landbouwscholen (on
der laatstgenoemde scholen worden tevens be
grepen: de Rijkszuivelschool en de Rijksland
bouwwinterscholen, zoomecle de Rijkstuinbouw
winterscholen en de daarmede in karakter 

overeenkomende Rijkstuinbouwschol en en voorts 
de overeenkomstige door het Rijk gesubsi
dieerde land- en tuinbouwscholen), kweek
scholen voor onderwijzers en onderwijzeressen, 
de Koninklijke Militaire Academie, het Ko
ninklijk Insti tuut voor de Marine, de voor
malige Marine-machinistenschool , de voorma
li ge Aspirantenschool de r Marine te Dordrecht, 
de voormalige Cadettenschool, den voormaligen 
Hoofdcursus te Kampen en de voormalige 
dagcursussen bij het wapen der infanterie 
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(wat deze dagcursussen betreft echter all een 
voor zoover door den betrokkene onderwij s is 
gegeven in vakken, genoemd in de Middel
baar-onderwijswet) , zoomede a ls onderwijzer op 
jaa rwedde aan Rijksnorma all essen. 

2. Di ensttijd aan lagere scholen en aan 
dagschol en voor lager nijverheids- , h a ndels
en landbouwonderwijs in N ederl and en N eder
la ndsch-Indië doorgebracht, telt voor de helft 
van ten hoogste 12 jaren mede. · 

Art. 10. 1. Indien leera ren zijn verbonden 
i,an twee of meer in verschill ende gemeenten 
gelegen scholen, aan welke hunne wedde naa r 
dezelfde norm en wordt berekend , mag hunne 
totale wedde niet stijgen boven het bedrag, 
dat zij zouden genieten, indi en zij a ll e lessen 
gaven aan de school , gelegen in de gemeente, 
die voor de toepassing van standpl aatsa ftrek 
in de hoogste kl asse is gerangschikt, vermeer
derd met 10 ten honderd . 

2. Indi en leeraren zijn verbonden aan twee 
of meer in verschill ende gemeenten gelegen 
schol en, aa n welke hunne wedde naar ver
schill ende van R ij kswege vastgestelde salaris
normen wordt berekend, mag hunne tota le 
wedde niet stij gen boven het bedrag dat zij 
zouden genieten, indien zij a lle lessen gaven 
aan de school , aan we)ke hunne wedde naar 
de hoogste van Rijkswege vastgestelde normen 
wordt berekend, vermeerderd met 10 ten 
honderd . 

3. I ndi en leeraren zijn verbonden aan twee 
of meer in dezelfde gemeente gelegen scho
l en, aan welke hunne wedde naar dezelfde 
normen wordt berekend, m ag hunne totale 
wedde niet stijgen boven het bedrag dat zij 
zouden genieten, indien zij a ll e lessen aan de
zelfde school gaven, vermeerderd met 2 ten 
honderd. 

4. Indien leeraren zijn verbonden aan twee 
of meer in dezelfde gemeente gelegen scholen, 
aan welke hunne weelde naar verschill ende 
van Rijkswege vastgestelde sala risnormen wordt 
berekend, mag hunne totale wedde niet stij
gen boven het bedrag da t zij zouden genieten, 
indien zij alle lessen gaven aan de school , aan 
welke hunne wedde naar de hoogste van Rijks
wege vastgestelde normen wordt berekend. 
vermeerderd met 2 ten honderd. 

5. Indien ten gevolge van het in de vier 
vorige leden van di t a rtikel bepaalde op de 
totale wedde, da t is de som van de wedden, 
aan elk der schol en a fzonderlijk berekend, 
korting moet worden toegepast, da n geschiedt 
deze korting naar evenredigheid van het aan 
iedere school gegeven geta l lessen. 

6. De berekening van de korting, inge
volge dit artikel toe te passen op de wedden 
van de leer aren, die tevens verbonden zijn 
aan één of meer scholen, voor welke de van 
R ij kswege vastgestelde salarisnormen niet gel
den, geschiedt steeds zoodanig, alsof voor alle 
schol en de weelderegeling wegens de van 
Rijkswege vastgestelde normen geldt. 

7. Onder schol en, in dit artikel bedoeld, 
zijn te verstaan gymnasia, hoogere burger
scholen (lycea), middelbare nijverheidsdag
scholen, handelsdagscholen en kweekscholen 
voor onderwijzers en onderwijzeressen, met 
uitzondering van niet door het Rijk gesubsi
dieerde bijzondere schol en. 

Art. ll. Indien een leeraar wordt aange-

wezen om den directeur biJ zijne taak ter zijde 
te staan, kan hem deswege eene toel age van 
ten hoogste f 180 per jaar worden verl eend, 
indien daa rtoe naar de meening van Onzen 
Minister va n Onderwijs, Kunsten en Weten
rnhappen aanleiding bestaa t. 

Art. 12. 1. E en leeraar, die langer dan 
eene maand achtereen wordt belast met de 
waarneming van het directoraat der school , 
ontvangt deswege, boven zijne wedde, bere
kend naar het geta l lessen, he twelk hij laat
stelijk gaf, eene vergoeding , berekend naar 
f 1080 's jaars, indien hij a l zijne lessen be
houdt, en eene vergoeding, berekend naar ten 
minste f 540 ' s jaars, indien zijn getal lessen 
moet woden ve rminderd, mits da t aantal niet 
daalt beneden dat, door den directeur gegeven. 

2. In geval van vermindering va n het aan
ta l lessen wordt het juiste bedrag van de ver
goeding vastgesteld met inachtneming van 
het aantal lessen, dat de betrokkene a ls leeraar 
behoudt. 

3. Indien deze leeraren reeds in het genot 
zijn van eene jaarlijksche toelage als bedoeld 
in a r t ikel 11 , dan komt d ie toelage in minde
ri ng op het bedrag, waarnaar de vergoeding 
voor de waarneming van het directoraat inge
volge het bepa alde in dit artikel wordt be
rekend. 

Art. 13. 1. H et geta l lessen, hetwelk voor 
de berekening van de wedde va n een vast aan
gestelden leeraar in aanmerking komt, daalt 
- tenz ij het hem opgedragen geta) lessen op 
zij n eigen verzoek ve rminderd is - zonde,
zijne toestemming n iet beneden het hoogste 
minimum getal lessen, door hem gegeven in 
eenige, vier achtereenvolgende cursusja ren na. 
1 September 1924 omvattende, pe riode va n 
zijn d iensttijd aa n de school, waarvoor de 
wedde word t berekend, met dien versta nde, 
dat krachtens deze bepaling niet meer dan 
30 wekelijksche Je sen en niet meer dan ander
half maal het werkelijk gegeven geta l lessen 
- zoo noodi g tot het naastliggend geheel ge
tal naa r boven afge rond - worden vergoed. 
De vermindering tot ande,·halfma al het getal 
werkelijk gegeven lessen heeft niet eerder 
pla ats da n na dat krachtens den vorigen vol 
zin gedurende vier achtereenvol gende cursus
jaren meer dan anderhalf maal het getal 
werkelijk gegeven lessen moest worden in be
rekening gebracht. 

2. De toepass ing van het bepaalde in het 
eerste I iel za l - tenzij het opgedragen getal 
lessen op e igen verzoek ve rminderd is - het 
getal in berekening gebrnchte lessen nimmer 
doen dalen beneden het getal lessen, hetwelk 
den leeraar reeds op 31 October 1928 onder 
de werking van het Bezoldig ingsbesluit Bur
gerlijke Rijksambtenaren 1925 rechtens was 
gegarandeerd of zoude zijn gegarandeerd, in
di en de maanden September en October 1928 
te dezen denzelfden invloed hadden als een 
vol cursusjaar en genoemde datum de aan
vangsdatum van een nieuw cursusjaar was 
geweest. 

3. Deze, in de vorige leden gegeven, ga
rantie ontheft den leeraar niet van de ver
plichting om het hem uit dien hoofde vergoede 
getal lessen te geven, indien hij hiermede na
der wordt belast. 

4. Indien zoodanig leeraar één of meer 
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11e venbetrekkingen aan onderwijsinrichtingen 
bekleedt en het getal lessen in de nevenbe
t re kking( en), ve rmeerderd met het getal 
krachtens het eerste lid gegarandeerde lessen , 
30 overschrijdt, wordt het gegarandeerd getal 
lessen ve rminderd, in dier voege, dat het 
getal van deze Ie sen en dat van de neven
betrekking ( en) te zamen 30 bedraagt. Indi en 
aan een leeraar in meer dan ééne betrekking 
lessen worden gegarandeerd op den voet a ls in 
h et eerste lid bedoeld en het totaal der ge
garandeerde lessen 30 overschrijdt, wordt de 
_garantie tot 30 lessen teruggebracht, in dier 
voege, dat het getal gegarandeerde lessen in 
iedere betrekking wordt verminderd in even
redigheid met het werkelijk gegeven getal 
lessen. 

5. Ind ien de vaste aanstelling van een 
l ee raar, a ls in het eerste lid bedoeld , aan
s lui t aan een tijdelijke aanstelling aan de
-zelfde school, kunnen de vier jaren, in dat 
lid beuoeld , geacht worden te zijn ingegaan 
op een t ijdstip, vallende vóór den datum vau 
ingang van zijne vaste aanstelling, indien en 
voor zoovee l naar de mee ning van Onzen Mi
n ister van Onderwijs, K unsten en Wetenschap
pen daartoe aanleid ing bestaat. 

6. I ndien een op grond van dit a r t ikel 
vastgesteld getal lessen moet worden verhoogd , 
geschiedt dit met ingang van den jaarcursus 
volgende op den datum, waarop aanspraak op 
die verhooging ontstond. 

7. Voor leeraren in lichamelijke oefening 
wordt voor het in de eerste vie r leden ge
noemde geta l 30, gelezen: 36. 

HOOFDSTUl{ IV. 
Rljksnormaallessen en daaraan ,·erbonden 

voorbereillende klassen. 
Art. 1. Aan de onderwijzers aan Rij ksnor

maallessen, die met het directoraat zijn be
last, wordt daarvoor, indien zij op jaarwedde 
z ijn aangesteld, eene verhooging toegekend van 
f 585 per jaar en, indien zij op toelage zijn 
aangesteld, eene verhooging van f 360 per 
jaar. 

Art. 2. H et salaris van de op jaarwedde 
aangestelde onderwij zers aan Rijksnormaalles
sen is gelijk aan dat van de gewone leeraren 
aan de Rijkskweekscholen voor onderwijzers 
en onderwijzeressen. 

Art. 3. H et salaris van de op jaarwedde 
aangestelde onderwijzers aan voorberei dendr 
klassen van Rijksnormaall essen is gelijk aan 
dat van de onderwijzers aan scholen voor ge
woon lager onderwijs, vermeerderd met f 225 
per jaar. 

Art. 4. Het salaris van de op toelage aan
geste lde onderwijzers aan Rij ksnormaallessen 
- met uitzondering van de in het volgend 
artikel genoemden - bedraagt f 90 per we
kelijksche les, na 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 en 16 
dienstjaren telke ns te verhoogen met f 4.50 
per wekel ijksche les. 

A rt. 5. H et salaris van de op toelage aan
gestelde onderwijzers aan Rijksnormaallessen , 
voor zoover zij zijn belast met het onderwij s in 
schrijven, zang, handteekenen, gymnastiek, nut
tige handwerken voor m eisjes en handenar
beid, en het salaris va n de op toelage aan
gestel de onderwijzers aan voorbere idende klas
sen van Rijksnormaall essen bedraagt f 81 per 

wekelijksche les, na 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 en 
16 dienstjaren telkens te verhoogen me t f 4.50 
pe r wekelijksche les. 

Art. 6. 1. Voor de berekening van het sa
la ri s van a lle onderwijzers aan Rijksnormaal 
lessen en de daaraan verbonden voorbereiden
de klassen telt ten voll e mede de tijd, in e
derland en N ederlandsch-Ind ië doorgebracht 
als onderwijzer of leeraar aan Rijks-, gemeen
telijke of bijzondere kweekschole n voor onder
wijzers en onderwijzeressen, als onderwijzer op 
jaarwedde aan Rijksnormaallessen en a ls 
leeraar aan gymnasia, lycea, hoogere burger
scholen, mi ddelbare scholen voor meisjes, mid
del bare of hoogere handelsscholen, zeevaart
schol en, middelbare nijverheidsscholen , mid
delbare landbouwscholen (onder laatstgenoem
de scholen worden tevens begrepen: de Rijks
zuivel school en de Rijkslandbouwwinte rscho
l en, zoomede de Rijkstuinbouwwinterscholen 
en de daarmede in karakter overeenkomende 
Rijkstuinbouwscholen en voorts de overeen
komstige door het Rij k gesubsidieerde l and
en tuinbouwscholen) , de Koninklijke Militaire 
Academie, het Koninklijk Instituut voor de 
Marine, de voormalige Marine-machinisten
school , de voormalige Aspirante nschool der 
Marine te D ordrecht, de voormal ige Cadetten
school , den voormaligen Hoofdcursus te K am
pen en de voormal ige dagcursussen bij het 
wapen der infanterie (wat deze dagcursussen 
hetreft echter alleen voor zoo,-er door den 
betrokkene onderwijs is gegeven in vakken, 
genoemd in de M iddelbaar-onderwijswet). 

2. Bovendien telt mede : 
a. voor onderwijzers op jaarwedde aan 

Rij ksnormaallessen: 
voor de helft van ten hoogste 12 jaren de 

diensttijd aan lagere scholen, aan dagscholen 
voor lager nijverheids-, handels- en land
bouwonderwijs, en als onderwijzer op jaar
wedde aan voorbereidende kl assen van Rijks
normaallessen; 

b. voor onderwijzers op jaa rwedde aan 
voorbereidende klassen: 

ten volle de diensttijd als onderwijzer op 
jaarwedde aan Rijksnormaallessen, en voor de 
helft van ten hoogste 12 jaren de diensttijd 
aan dagscholen voor lager n ijverheids-, h an
dels- en landbouwenderwijs! als onderwijzer 
op toelage aan Rijksnormaa lessen en voorbe
reidende klassen van Rijksnormaallessen; 

c. voor onderwijzers op toelage aan Rijks
normaallessen: 

ten volle de diensttijd a ls onderwijzer op 
jaarwedde aan Rijksnormaallessen en aan 
voorbereidende kl assen van Rijksnormaalles
sen, en voor de helft van ten hoogste 12 jaren 
de diensttijd aan lagere schol en, aan dagscho
len voor lager nijverheids-, handels- en land
bouwonderwij s, en a ls onderwijzer op toelage 
aan voorbere ide nde klassen ; 

d. voor onderwijzers op toelage aan voor
bereidende klassen : 

ten voll e de diensttijd als onderwijzer aan 
Rij ksnormaallessen en die als onderwijzer op 
jaarwedde aan voorbereidende klassen van 
Rijksnormaallessen, en voor de helft van ten 
hoogste 12 jaren de di ensttijd aan lagere scho
len en aan dagscholen voor lager nij verheids-, 
ha ndels- en la ndbouwonderwij s in Nederland 
en ederlandsch-Indië. 
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HOOFDSTUK V. 

Inrichtingen voor lager onderwijs. 

§ 1. Gewoon lager en uitgebreid lager 
onderwijs. 

_Art .. 1. De jaarwedde van den onderwijzer, 
die met de akte als hoofdonderwijzer bezit, 
bedraagt f 1215, na 1, 2, 3 en 4 dienstjaren 
~el kens te verhoogen ,met f 90, na 5 dienst-
1aren te verhoogen met f 45, na 6 , 8, 10, 12, 
14, 16, 18, 20 en 22 dienstjaren telkens te 
verhoogen met f 90. 

Art. 2. De jaarwedde van den onderwijzer, 
die de akte als hoofdonderwijzer bezit, be
draagt f 1395, na 1 en 2 dienstjaren te lkens 
te verhoogen met f 90, na 3 dienstjaren te ver
hoogen met f 45, na 4, 6, 8 en 10 dienstjaren 
telkens te verhoogen met f 180, na 12, 14, 16, 
18 , 20 en 22 dien tiaren telkens te verhoogen 
met f 90. 

Art. 3. 1. Als diensttijd komt in aanmer
king de tijd, vóór en na de inwerkingtreding 
van de L ager-onderwijswet 1920 doorgebracht 
in dienst zoowel aan openbare .als aan bijzon
dere lagere scholen, als hoofd en als onderwij
zer, zoomede diensttijd volgens artikel 41 van 
die wet, artikel 33 der wet van 17 Augustus 
1878 (Staatsblad n°. 127) en het laatste lid 
van artikel 22 van de wet van 13 Augustus 
1857 (Staatsblad n°. 103), alsmede de dienst
tijd aan andere inrichtingen van onderwijs, 
welke Wij , den Onderwijsraad (afdeeling voor 
het a lgemeen vormend lager onderwijs en het 
bewaarschoolonderwijs) gehoord, hebben aan
gewezen. 

2. Mede wordt als diensttijd aangemerkt 
de tijd, door den onderwijzer na 1 Augustus 
1914 en vóór 1 Januari 1925 in verplichten 
krijgsdien t doorgebracht, voor zoover die tijd 
met bijtelling van verplichten diensttijd vóór 
1 Augustus 1914 acht en een halve maand te 
boven gaat, en voor zoover hij in het bezit 
was van eene akte van bekwaamheid als on
derwijzer. 

3. Ook wordt als diensttijd aangemerkt de 
t ijd , dien de onderwijzer als assistent volgens 
a rtikel 9bis der Lager-onderwijswet 1920, zoo
als dit heeft geluid ingevolge artikl)l IV der 
Wet van 30 Juni 1924, Staatsblad n°. 319, 
werkzaam is geweest, terwijl hij in het bezit 
was van de akte van bekwaamheid als onder
wijzer, mits hij eene schriftelijke verklaring 
van den inspecteur van het lager onderwijs 
overlegt, dat die werkzaamheid zich geregeld 
over alle schooltijden heeft uitgestrekt. 

Art. 4. 1. De jaarwedde van het hoofd of 
den onderwijzer eener school voor gewoon 
1 ager onderwijs wordt verhoogd, indien hij 
de bevoegdheid bezit tot het geven van lager 
onderwijs in Fransche taal , Duitsche taal, 
Engelsche taal of wiskunde en wel voor elk 
dezer bevoegdheden met f 45. 

2. Bezit hij voor eenig vak uit meerdet·en 
hoofde bevoegdheid, dan wordt slechts eene 
van die bevoegdheden in aanmerking geno
men. 

Art. 5. 1. De jaarwedde van het hoofd of 
den onderwijzer eener school voor uitgebreid 
lager onderwijs wordt verhoogd, indien hij 
de bevoegdheid bezit tot het geven van lage, 
onderwijs in Fransche taal, Duitsche taal , 
Engelsche taal, wiskunde of handelskennis, 
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voor elk vak, waarvoor hij de bevoegdheid 
bezit, met f 90 en voor elk dier vakken waar
voor hij eene hoogere bevoegdheid bezit, met 
f 180, mits in het vak, waarvoor de bevoegd
heid strekt, aan de school onderwijs wordt ge
geven. 

2. Bezit hij voor eenig vak uit meerderen 
hoofde bevoegdheid, dan wordt alleen in aan
merking genomen de bevoegdheid, op grond 
waarvan de hoogste verhooging kan worden 
genoten. 

Art. 6. De onderwijzer, die hoofd is van 
eene schooi voor gewoon lager onderwijs, ge
niet als zoodanig eene verhooging zijner jaar
wedde van f 360, indien het aantal volgens 
artikel 28 der Lager-onderwijswet 1920 ver
plichte onderwijzers van bijstand aan zijne 
school twee of minder bedraagt; van f 450, 
indien het aantal wettelijk verplichte onder
wijzers . van bijstand aan zijne school ten min
ste drie, doch niet meer dan zes bedraagt; 
van f 630, indien het aantal wettelijk ver
pi ichte onderwijzers van bijstand aan zijne 
school men dan zes bedraagt. Zoolang het 
hoofd als zoodanig in dienst van dezelfde ge
meente of hetzelfde schoolbestuur blijft, heeft 
vermindering van het aantal wettelijk ver
plichte onderwijzers van bijstand in zooverre 
geen vermindering van jaarwedde ten ge
volge, dat de hier bedoelde verhoogingen ge
ha ndhaafd blijven, zoolang niet uit anderen 
hoofde eene verhooging tot ten minste het
zelfde bedrag wordt verkregen. 

Art. 7. 1 . De onderwijzer, die hoofd is 
eener school voor uitgebreid lager onderwijs, 
met uitwndering van die, bedoeld in het 
tweede lid van artikel 27 van de Lager-onder
wijswet 1920, geniet als zoodanig, indien hij, 
hetzij de bevoegdheid bezit tot het geven van 
lage r onderwijs in ten minste twee der vak
ken Fransche taal, Duitsche taal, Engelsche 
taal , wiskunde of handelskennis, hetzij eene 
hoogere bevoegdheid voor ten minste één dier 
vakken, eene verhooging zijner jaarwedde van 
f 630, indien het aantal volgens artikel 28 
van die wet verplichte onderwijzers van bij
stand aan zijne school minder dan <lrie be
draagt; van f 810, indien het aantal wettelijk 
verplichte onderwijzers van bijstand aan zijne 
school ten minste drie, doch niet meer dan 
vijf bedraagt; van f 990, indien het aantal 
wettelijk verplichte onderwijzers van bijstand 
aan zijne school zes of meer bedraagt. Zoo
lang het hoofd van eene school voor uitgebreid 
lager onderwijs als zoodanig in dienst van de
zelfde gemeente of hetzelfde schoolbestuur 
blijft, heeft vermindering van het aantal wet
telijk verplichte onderwijzers van bijstand in 
zooverre geen vermindering van jaarwedde 
ten gevolge, dat de hier bedoel de verhoogin
gen gehandhaafd blijven, zoolang niet uit 
anderen hoofde eene verhooging tot ten min
ste hetzelfde bedrag wordt verkregen. 

2. De onderwijzer, die overeenkomstig het 
tweede lid van artikel 27 van de Lager-onder
wijswet 1920 hoofd is van eene school voor 
uitgebreid lager onderwijs en van eene school 
voor gewoon lager onderwijs, geniet als zoo
danig onder de in het vorige lid gestelde 
voorwaarden eene verhooging zijner jaarwed
de, welke f 90 grooter is dan daar genoemd. 
met dien verstande, dat de verhooging voor 
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het hoofdschap niet minder bedraagt dan het 
bedrag, waarop aanspraak zou bestaan als 
h~?fd eener school voor gewoon lager onder
WIJS met een aantal wettelijk verplichte on
derwijze1-s van bijstand, ten minste gelijk aan 
het gezamenlijk aantal van rlie onderwijzers 
van de onder hetzelfde hoofd staande scholen 
voor gewoon en voor uitgel;>reid lager onder
wijs. 

3. Het hoofd der school dat de bevoegd
heid niet bez it tot het ge~en van lager on
derwijs in ten minste twee der bovengenoemde 
vakken, of niet voor ten minste één dier vak
ken eene hoogere bevoegdheid bezit, geniet 
eone vorhooging zij ner jaarwedde welke f 360 
kleiner is dan in het eerste en h~t tweede lid 
van dit artikel genoemd. 

Art. 8. De onderwijzer eener chool voor 
uitgebreid lager onderwijs geniet als zoodanig 
eene verhooging zijner jaarwedde van f 360. 
indie!? hij de akte als hoofdonderwijzer bezit, 
en h1J tevens de bevoegdheid bezit, hetzij tot 
het geven van lager onderwijs in ten minste 
twee der vakken Fransche taal, Duitsche taal , 
Engelsche taal, wiskunde of handelskennis 
hetzij ee'ne hoogere bevoegdheid voor ten min'. 
ste één dier vakken, of wel, zonder de a kte 
als hoofdonderwijzer te bezitten de bevoegd
heid bezit, hetzij tot het geven ~an I ager on
derwij s_ in ten minste drie dier vakken, hetzij 
zoodamge bevoegdheid in ten minste één die r 
vakken benevens eene hoogere bevoegdheid 
voo r ten minste één ander dier vakken, hetzij 
eene hoogere bevoegdheid voor ten minste twee 
dier vakken. 

Art. 9. l. De jaarwedde van het hoofd en 
de onderwijzers van eene school, welke als 
eenige leerschool verbonden is aan eene van 
Rijkswege gesubsidieerde gemeentelijke of bij
zondere kweekschool voor onderwijzers en on
denvijzeressen, is gelijk aan die van het 
hoofd on de onderwijzers van eene school voor 
gewoon lager onderwijs, vermeerderd met f 405 
voor het hoofd en met f 225 voor de onder
wijzers, mits eerstbedoeld hoofd en eer tbe
doelde onderwijzers op 31 October 1928 a ls 
zoodanig aan bedoelde leerschool ve rbonden 
waren, en voor zoolang zij als hoofd of a ls 
onderwijzer aan die school verbonden blijven. 

2. Onder "eenige leerschool" is te verstaan 
de leerschool, welke overeenkom tig artikel 
21, eerste lid, van Ons besluit van 11 Sep
tember 1923 (Staatsblad n°. 440) of artikel 
24, eer te lid, van On besluit van 23 Augus
tus 1933 (Staatsblad n°. 456) door het ge
meentebestuur of het bestuur der bijzondere 
kweekschool is aangewezen, mits deze aan
wijzing door de bevoegde autoriteit is goedge
keurd, en zoolang deze goedkeuring niet is 
ingetrokken. 

3. Met ingang van den eersten dag der 
maand, volgende op die, waarin de goedkeu
ring, in het tweede lid bedoeld, is ingetrok
ken, vervalt de aanspraak op de verhooging 
in het eerste lid bedoeld. Bij nadere goedkeu-
1·ing van de aanwijzing van dezelfde school 
a ls eenige leerschool, herleeft de verhooging, 
bedoeld in het eer te lid, niet. 

Art. 10. De verhooging, waarop het hoofd 
van eene school op grond van het aanta l vol
gens artikel 28 der Lager-onderwijswet 1920 
verplichte onderwijzers van bijstand van zijne 

school aanspraak kan maken, gaat in met den 
eer ten J anuar i van het jaar, waarin het voor 
de ve1·hoogi ng vere ischte aantal is vastgesteld 
volgens de bepalingen van dat wetsartikel. 

Art. ll. Hij , die aan eene openbare school 
eene betrekking van hoofd of van onderwijzer 
tij_delijk waarneemt, zoomede hij, die aan eene 
bijzondere school voor een bepaalden tijd tot 
hoofd of tot onderwijzer is benoemd, geniet, 
indien hij n iet a ls vast onderwijzer aan eene 
lagere school is verbonden eene wedde die 
overeenkomt met hetgeen h/j met uitzond~ring 
van de periodieke verhoogingen op den voet 
van de vorenstaande bepali ngen zou genieten, 
indien hij vast was aangesteld. I s hij als vast 
onderwijzer aan eene school verbonden dan 
blijft hij in het genot der voor hem geldende 
jaarwedde. 

Art. 12. Voor de toepassing der bepalingen 
van deze paragraaf wordt: 

a. onder "onderwijzer" ook onderwijzere 
verstaan, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk is 
bepaald ; 

b. onder "akte als hoofdonderwijzer" ver
staan de akte van bekwaamheid, bedoeld in 
artikel 210bis der L ager-onderwijswet 1920 en 
artikel 77, onder b, der wet van 17 Augustus 
1878 (Staatsblad n°. 127); 

c. in vergelijking met de akte van be
kwaamheid tot het geven van onderwijs in 
handelskennis of de daa rmede gelijkgestelde 
diploma's, de akte van bekwaamheid tot het 
geven van middelbaar onderwijs in boekhou
den a ls de hoogere bevoegdheid aangemerkt. 

§ 2. Lee1·scholen, verbonden aan de Rijks
•kweekscholen. 

Art. 13. 1. De jaarwedde van hen, die op 
31 October 1928 als hoofd of als onderwijzer 
aan eene Rijksleerschool verbonden waren, is, 
voor zoolang zij als hoofd of als onderwijzer 
aan die school verbonden bl ij ven, gelijk aan 
d ie van het hoofd en de onderwijzers eener 
school voor gewoon lager onderwijs, vermeer
derd met f 405 voor het hoofd en met f 225 
voor de onderwijzers. 

2. De jaarwedde van hen, die op 31 Oc
tober 1928 al hoofd of a ls onderwijzer ver
bonden waren aan eene gemeentel ijke of bij
zondere lagere school, welke bij eene door 
Onzen 1inister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen te nemen beschikking erkend 
wordt als leerschool van eene Rijkskweek
school voor onderwijzers en onderwijzeressen, 
is van 1 ovember 1928 af, voor zoolang Onze 
Minister die erkenning niet heeft ingetrokken 
en zij a ls hoofd of als onderwijzer aan die 
school verbonden blijven, gel ij k aan de jaar
wedde, vastgesteld in het eerste lid. 

3. Met ingang van den eersten dag det' 
maand, volgende op die, waarin de erkenning, 
in het tweede lid bedoeld, is ingetrokken, ver
valt de aanspraak op de verhooging, in het 
eerste lid bedoeld. Bij nadere erkenning van 
de aanwijzing van dezelfde school als eenige 
leerschool , herleeft de verhooging, bedoeld in 
het eerste lid, niet. 

Art. 14. 1. De jaarwedde der onderwijzer 
aan de Rijksleerscholen, voo r zoover zij zij n 
belast met het onderwijs in teekenen, lichame
lijke oefening, nuttige handwerken voor meis
jes en handenarbeid, bedraagt f 63 voor elke 
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wekelijksche les, na 2, 4, 6, 8, 12 en 16 dienst
Jaren telkens te verhoogen met f 4.50 voor 
elke wekelijksche les. 

2. De diensttijd dezer vakonderwijzers wordt 
bepaald als voor de andere onderwijzers is 
vastgesteld. 
§ 3. Rijks lagere scholen in de koloniën van 

de Maatschappij van W eldadigheid. 
Art. 15 . De jaarwedde van de hoofden van 

de Rijks lagere scholen en van de onderwijzers 
aan die scho]e~ - met uitzondering der in 
het volgend artikel genoemden - is gelijk aan 
die van de hoofden van en van de onderwij
zers aan scholen voor gewoon lager onderwijs. 

Art. 16_. 1. De j!1arwedde der vakonderwij
zeressen m de nuttige handwerken voor meis
jes bedraagt f 63 voor e lke wekelijksche les. 

2. De belooning voor het geven van ver
volgonderwij s bedraagt f 70.20 per jaar voor 
elke wekelijksche les. 

HOOFDSTUK VI. 
Rijkslnrlchtingen voor Middelbaar land- en 

tuinbouwonderwijs. 
§ 1. Middelbare landbouwscholen en Rijks

zuivelschool. 
Art. 1 . De jaarwedde van de leeraren met 

middelbare bevoegdheid voor de landbouw
kundige vakken of met bevoegdheid voor de 
hoogere burgerscholen met vijfjarigen cursus 

voor ten minste één vak, waarin zij les geven, 
die eene volle betrekking bekleeden, bedraagt 
f 2340 tot f 504il (10 tweejaarlijksche verhoo
gingen van f 270), welke jaarwedde geldt voor 
ten hoogste 24 lessen per week, berekend voor 
een voll edigen j aarcursus. Lessen boven 24 
op dezelfde wijze berekend, worden naar ge'. 
lang van het getal dienstjaren extra betaald 
met f 45 tot f 90 per wekelijksche les (10 twee
jaarlijksche verhoogingen van f 4.50 per we
kelijksche les). 

Art. 2. Leeraren van de in het vorige ar
ti kel bedoelde categorie, die den graad van 
doctor bezitten, ontvangen, indien zij zijn ge
promoveerd aan eene N ederl andsche universi
teit of hoogeschool, na 22 dienstjaren nog 
eene verhooging van f 270. 

Art. 3. Aan leeraren van de in artikel 1 
hedoelde categorie, die minder dan 24 lessen 
per week geven, worden tevens andere werk
zaamheden opgedragen op het gebied van on
derwijs of (en) voorlichting en verdere zaken, 
welke de Directie van den Landbouw heeft te 
behartigen, waarbij met het aantal aan de 
school te geven lessen rekening wordt gehou
den. 

Art. 4. Wanneer ten gevolge van het op
dra_gen van andere werkzaamheden, als in 
artikel 3 bedoeld, de taak van een leeraar van 
zoodanigen omvang wordt, dat de norm van 
24 wekelijksche lessen geacht moet worden te 
zijn overschreden, kan die overschrijding in 
lessen worden geschat, waarvoor dan extra
betaling plaats heeft op de wijze als in ar
tikel 1 aangegeven. 

Art. 5. De jaarwedde van de leeraren in 
lichamelijke oefening bedraagt: 

voor de eerste 10 lessen per week: 
f 117 tot f 216 per wekelijksche les (10 twee

jaa rlijksche verhoogingen van f 9.90 per we
kei ijksche les) ; 

voor de volgende 10 lessen per week: 

. f s;_ tot f 144 per wekelijksche les (10 twee
JaarhJksche verhoogingen van f 6. 30 per we
kelijksche les); 

voor de overige lessen per week: 
. f 4~. tot f 90 per wekelijksche les (10 twee
JaarhJksche verhoogingen van f 4.50 per we
kelijksche les). 

Art. 6. De jaarwedde van de leeraren met 
bevoeg~h_eid voor de hoogere burgerscholen 
met v1JfJ ar1gen cursus voor ten minste één 
vak, waarin zij les geven - en niet behooren
cle tot eene der categorieën van leeraren be
doeld in de artikelen 1 en 5 -, bedraagt'. 

voor de eerste 10 lessen per week: 
. f 1~.5 tot f 270 per wekelijksche les (10 twee
JaarhJksche verhoogingen van f 13.50 per we
kelijksche les); 

voor de vol gen de 10 lessen per week: 
. f 9~. tot f 180 per wekelijksche les (10 twee
Jaarhiksche verhoogingen van f 9 per weke
lijksche les); 

voor de overige I essen per week: 
. f 4~. tot f 90 per wekelijksche les (10 twee
Jaarhiksche verhoogingen van f 4.50 per we
kelijksche les). 

Art. 7. Voor leeraren van de in artikel 6 
bedoelde categorie, die den graad van doctor 
bezitten, worden, indien zij zijn gepromoveerd 
aan eene Nederlandsche universiteit of hooge
scho<;Jl , de in het vor ig arti kel aangegeven 
maximum-bedragen na 22 dienstjaren nog ver
hoogd tot respectievelijk f 283.50, f 189 en 
f 94.50 per wekelijksche les. 

Art. 8. De jaarwedde van de leeraren die 
in geen der door hen onderwezen yakken' vol
ledige bevoegdheid bezitten voor het geven 
van onderwijs aan hoogere burgerscholen met 
5-jarigen cursus, bedraagt 15 ten honderd 
m inder clan in a rtikel 6 aangegeven, met dien 
verstande, dat de jaarwedde niet daalt bene
den die van een leeraar aan eene school, a ls 
bedoeld onder § 2 van dit hoofdstuk met 
gelijke bevoegdheid . ' 

Art. 9. 1. Een leeraar, die 1 anger dan eene 
maand ach tereen wordt belast met de waar
neming van het directoraat van de school , ont
vangt deswege, boven zijne weelde, berekend 
naar het getal lessen, hetwelk hij laatstelijk 
gaf, eene vergoeding, berekend naar f 1080 
's jaars, indien hij al zijne lessen behoudt en 
eene vergoeding, berekend naar ten mi;1ste 
f 540 's jaars, indien zijn getal lessen moet 
worden verminderd, mits dat aanta l niet daalt 
beneden dat, door den directeur gegeven . 

2. In geval van vermindering van het aan
tal lessen wordt het juiste bedrag van de 
vergoeding vastgesteld met inachtneming van 
het aantal lessen, dat de betrokkene als leeraar 
behoudt. 

Art. 10. Indien deze Ieeraar reeds in het 
genot !s van_ eene jaarlijksche toelage, als be
doeld 111 a rtikel 30, komt die toelage in min
dering op het bedrag, waarnaar de vergoe
ding voor de waarneming van het directoraat 
ingevolge het bepaalde in artikel 9, wordt 
berekend. 

§ 2. Rijkslandbouwwinterscholen, Rijkstuin
bouwwinterscholen en daa1··1nede in karakter 

overeenkomende Rijkstuinbouwscholen. 

Art. ll. De jaarwedde van de leeraren roet 
middelbare bevoegdheid voor de landbouw-
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kundige vakken of met bevoegdheid voor cle 
hoogere burgerscholen met vij fjar igen cursus 
voor ten minste één vak, waarin zij les geven, 
die eene volle betrekking bekleeden (volledig 
bevoegden) , bedraagt f 2340 tot f 5040 (10 
tweejaarlijksche verhoogingen van f 270), 
welke jaarwedde geldt voor ten hoogste 24 
lessen per week, berekend voor een volledi~_en 
jaarcursus. Lessen boven 24, op dezelfde w1Jze 
berekend, worden naar gelang van het getal 
dienstjaren extra betaald mi:t f ~!5 tot f 90 
per wekel ijksche les (10 twee1aarh1ksche ver-
1-ioogingen van f 4.50 pei: wekelijksche les) . 

Art. 12. Leeraren van de in artikel 11 be
doelde categorie die den graad van doctor 
bezitten, ontvangen, indien zij zij~ ge_Pr?mo
veerd aan eene Nederlandsche umvers1te1t of 
hoogeschool , na 22 dienstjaren nog eene ver
hooging van f 270 

Art. 13. Aan leeraren van de in artikel 11 
bedoelde categorie, die minder dan 24 lessen 
per week geven worden tevens andere werk
zaamheden opg;dragen op het gebied van on
derwijs of (en) voorl ichting en verdere zaken, 
welke de D irectie van den Landbouw heeft te 
behartigen waarbij met het aantal aan de 
school te geven lessen rekening wordt gehou
den. 

Art. 14. Wanneer ten gevolge van het op
dragen van andere werkzaamheden, als in ar
tikel 13 bedoeld, de taak van een leeraar van 
zoodanigen omvang wordt, dat de norm van 
24 wekelijksche lessen ge3:cht moet '~?r_den ~e 
,,ijn overschreden, kan d ie overschr11dmg lil 

les en worden geschat, waarvo_<?r dan _extra
betaling plaats heeft op de w11ze als m ar-
ti kei 11 aangegeven. . 

Art. 15. 1. Met volledig bevoegden, a ls m 
artikel 11 bedoeld worden gelijkgesteld: 

a. leeraren met' volle betrekking, die in h?t 
bezit zij n van twee akten, welke bevo~~dhe1d 
verleenen tot het geven van onderw1Js aan 
hoogere burgerscholen met driejarigen curs1;1s. 
zoomede van de akte(n) land- of (en) turn
bouwkunde lager onderwijs of van ten minste 
twee akten van bekwaamheid tot het geven 
,·an l ager onderwijs in de vakken Frans?h, 
Duitsch, Engelsch, wiskunde of handelskenm~; 

b. leeraren met volle betrekkmg, die m 
het bezit zij n van ééne akte, welke be.':'oegd
he id verleent tot het geven van _onderw1Js aan 
r.oogere burgerscholen met dne1ar1gen cur
sus, zoomede van de hoofdakte en van lagere 
akten als onder a aangegeven. . 

2. Bedoelde gelijkstelling geldt mtusschen 
alleen ind ien het bezit van de genoemde ak
ten n~ar het oordeel van Onzen Minister voor 
het onderwijs aan de desbetreffende school 
van belang wordt geacht. 
· Art. 1 6. 1. De jaarwedde van de leeraren 
met hoofdakte en akte(n) land- of (en) turn
bouwkunde lager onderwijs of met hoofdakte 
en ten minste twee akten van -~ekwaamhe1d 
tot het geven van lager onderw!JS m de vak
ken Fransch, Duitsch, Engelsch, w1sk~ude of 
handelskennis, die eene volle betr~kkm~ be
kl eeden en d ie tevens werkzaam z11 n b1J den 
Rijksvoorl icht ingsd ienst ten behoeve van den 
landbouw en het Rijkstoezicht op het lager 
landbouwonderwijs bedraagt 15 ten honderd 
minder dan die v;,n de in artikel 11 bedoelde 
categorie van leeraren. 

2. Op deze leeraren zijn mede van toepas
sing de bepalingen van de artikelen 13 en 14. 

Art. 1 7. l. De jaarwedde van leeraren, als 
in artikel 16 bedoeld, d ie niet tevens werk
zaam zij n bij den Rijksvoorlichtingsdienst ten 
behoeve van den landbouw en het Rij kstoe
zicht op het lager landbouwonderwijs, be
draagt f 2250 tot f 4050 (4 jaarlij k che ver
hoogingen van f 180 en 6 tweejaarl ijksche ver
hoogingen van f 180). 

2. Leeraren van deze categorie, die naast 
de hoofdakte meer dan drie der in artikel 16 
genoemde andere lagere akten bezitten , ont
vangen voor die meerdere akten eene verhoo
ging van jaarwedde ten bedrage van f 90 per 
akte , tot een maximum van f 180. 

Art. 18. l. Voor het bezit van akten, welke 
bevoegdheid verleenen tot het geven van on
derwijs aan hoogere burgerscholen met drie
jarigen cursus, en welker bezit naar het ~:
deel van Onzen Minister voor het onderw1Js 
aan de desbetreffende school van belang wordt 
geacht, wordt de jaarwedde der leeraren, be
doeld in artikel 17, voor elke akte met f 180 
verhoogd, met dien verstande evenwel, dat 
deswege nimmer meer dan f 540 extra kan 
worden genoten. Bij het bezit van akten, 
welke bevoegdheid verleenen tot het geven 
van onderwijs aan hoogere burgerscholen met 
vijfjarigen cursus en welker bez it naar h_E:t 
oordeel van Onzen Minister voor het onderw1Js 
aan de desbetreffende school v.an belang wordt 
geacht bedraagt de verhooging voor eene akte 
f 315 ~n voor twee akten f 630, terwijl bij het 
bezit van drie dergel ijke akten de regel ing 
voor de in artikel 11 bedoelde categorie van 
leeraren van toepas ing is. De akte boekhou
den middelbaar onderwijs wordt ten deze ge
lijkgesteld met eene akte, welke bevoegdheid 
verleent tot het geven van onderwijs aan hoo
gere burgerscholen met driejar igen cursus. 

2. B ij het bezit van meer akten voor een 
vak wordt eene verhooging als bovenbedoeld 
slechts toegekend voor de akte, waaraan de 
hoogste onderwijsbevoegdheid is verbonden. 

Art. 19. 1. De jaarwedde van de leeraren 
met bevoegdheid voor hoogere burgerschol_en 
met vijf. of driejarigen cursus voor ten mm
ste één vak, waarin zij les geven - en met 
behoorende tot eene der categorieën van leer
aren bedoeld in de artikelen 11 en 15 -, be
draa'gt: 

voor de eerste 10 1 essen per week : 
f 117 tot f 216 per wekelijksche les (10 twee

jaarlijksche verhoogingen van f 9.90 per we
kelijksche les); 

voor de vo l gen de 10 lessen per week: 
f 81 tot f 144 per wekel ijksche les (10 twee

jaarlijksche verhoogingen van f 6.30 per we
kelijksche les) ; 

voor de overige lessen per week: . 
f 45 tot f 90 per wekelijksche les (10 twee

jaarlijksche verhoogingen van f 4.50 per we
kelijksche les). 

2. De hiervermelde bedragen gelden voor 
een schoolj aar van 40 weken. 

Art. 20. De jaarwedde van de leeraren, 
die in geen der door hen onderwezen vakken 
bevoegdheid bezitten voor het geven van on
clenvijs aan hoogere burgerscholen met dne
jarigen cursus, bedraagt 15 ten honderd m m-
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der dan die van de in artikel 19 bedoelde 
categorie van leeraren. 

Art. 21. 1. Een leeraar, die langer dan 
eene maand achtereen wordt belast met de 
waarneming van het directoraat van de school, 
ontvangt deswege, boven zijne wedde, bere. 
kend naar het getal lessen, hetwelk hij laat-
telijk gaf, eene vergoeding, berekend naar 

f 810 's jaars, indien hij al zijne lessen be
houdt, en eene vergoeding, berekend naar ten 
minste f 405 's jaars, indien zijn getal lessen 
moet worden verminderd, mits dat aantal niet 
daalt beneden dat, door den directeur ge• 
geven. 

2. In geval van vermindering van het aan• 
tal lessen wordt het juiste bedrag van de ver
goeding vastgesteld met inachtneming van het 
aantal lessen, dat de betrokkene a ls leeraar 
behoudt. 

Art. 22. Indien deze leeraar reeds in het 
genot is van een jaarlij ksche toelage, als be· 
doeld in artikel 30, dan komt die toelage in 
mindei·ing op het bedrag, waarnaar de ver
goeding voor de waarneming van het direc
toraat, ingevolge het bepaalde in artikel 21, 
wordt berekend. 

§ 3. B epalingen, geldende zoowel voor rle 
leerkrachten aan de in § 1 als voor die 

aan de in § ll bedoelde scholen. 
Art. 23. .Onder lessen worden verstaan les

sen var ..en duur van 55 minuten. 
Art. 24. Voor iederen leeraar, die definitief 

aan eene school wordt benoemd, wordt bij de 
benoeming, voor zooveel daartoe naar de mee• 
ning van Onzen Minister aanleiding bestaat, 
een getal lessen vastgesteld, hetwelk voor de 
berekening van zijne jaarwedde aan die school 
a ls minimum zal gelden, behoudens latere ver• 
mindering van dat getal lessen op zijn e igen 
verzoek. 

Art. 25. Voor directemen tellen als dienst-
tijd ten volle mede de jaren van werkzaam• 
heid als Rijksconsulent voor den landbouw, 
zoomede de tijd a ls directeur doorgebracht aan 
eene of meer der in artikel 26 vermelde on
derwijsinrichtingen. 

Art. 26. 1. Voor leeraren telt a ls dienst
tijd ten volle mede de tijd, als leeraar in 
Nederland en N ederlandsch-Indië doorgebracht 
aan hoogere burgerscholen, middelbare scho
len voor meisjes, gymnasia, lycea, middel
bare of hoogere handelsscholen, zeevaartscho
len, middelbare nijverheids- en landbouwscho
len (onder laatstgenoemde scholen worden 
tevens begrepen: de Rijkszuivelschool en de 
Rijkslandbouwwinterscholen, zoomede de Rijks• 
tu inbouwwinterschol en en de daarmede in 
karakter overeenkomende Rijkstuinbouwscholen 
en voorts de overeenkomstige door het Rijk 
gesubs idieerde land. en tuinbouwscholen), 
kweekscholen voor onderwijzers en onderwijze. 
ressen de Koninklijke Mili taire Academie, 
het Koninklijk Instituut voor de Marine, de 
voormalige Marine-machinistenschool, de voor. 
malige Aspirantenschool der Marine te Dor
drecht, de voormalige Cadettenschool , den 
voormal igen Hoofdcursus te Kampen en de 
voormal ige dagcursussen bij het wapen der 
infanterie (wat deze dagcursussen betreft ech
ter alleen voor zoover door den betrokkene 
onderwijs is gegeven in vakken, genoemd in 

de Middelbaar-onäerwijswet), zoomede als on• 
derwijzer op jaarwedde aan Rijksnormaalles
sen. 

2. Voor leeraren in de lichamelijke oefe
ning telt bovendien als diensttijd ten volle 
mede de tijd, als leeraar doorgebracht aan 
de Militaire Gymnastiek. en Sportschool te 
Utrecht en de Marine Gymnastiek- en Sport-
school te den Helder. 

3. Bij overgang van een leeraar aan eene 
der in § 2 van dit hoofdstu k bedoelde scholen 
van de categorie, bedoeld in artikel 17, naar 
die, bedoeld in artikel 11, wordt diens jaar
wedde volgens de voor laatstbedoelde categorie 
geldende salarisregeling, in afwijking van het 
bepaalde in het eerste lid van dit artikel, 
vastgesteld overeenkomstig het bepaalde bij 
artikel 17, tweede lid, van dit besluit. 

Art. 27. 1. Voor leeraren telt diensttijd aan 
lagere scholen en aan dagscholen voor lager 
nijverheids-, handels- en landbouwonderwijs 
voor de helft van ten hoogste 12 jaren mede. 

2. Diensttijd, bewezen aan avondschole1., 
komt daarvoor niet in aanmerking. 

Art. 28. De verhooging, bedoeld in artikel 
III, eerste lid, van de algtmeene bepalingen 
van deze bijlage, wordt ook toegekend aan 
leeraren, die in het bezit zijn van een N eder
landsch diploma van veearts of die, ingevolge 
het bepaalde in het tweede of derde lid van 
artikel 64 van de wet van 15 December 1917 
tot regeling van het hooger landbouw- en 
hooger veeartsenijkundig onderwijs (Staatsblad 
n°. 700), gerechtigd zijn tot het voeren van 
den t itel van landbouwkundig ingen ieur. 

Art. 29. Voor leeraren, die les geven in 
vakken, welke aan de hoogere burgerscholen 
niet worden onderwezen, kunnen de in hun 
bezit zijnde diploma's of akten voor de toe
passing van de hiervoor vermelde wedderege-
1 ingen met bevoegdheden voor de hoogere 
burgerscholen met drie- of vijfjarigen cursus 
worden gelijkgesteld , indien daartoe naar het 
oordeel van Onzen Minister aanle iding be
staat. 

Art. 30. Indien een leeraar wordt aange
wezen om den directeur bij zijne taak ter zijde 
te staan, kan hem deswege eene toelage van 
ten hoogste f 180 worden verleend, indien 
daartoe naar de meening van Onzen Minister 
aanleiding bestaat. 

Art. 31. 1. Indien leeraren zijn verbonden 
aan twee of meer in verschillende gemeenten 
gelegen scholen, aan welke hunne wedde naar 
dezelfde normen wordt berekend, mag hunne 
totale wedde niet stijgen boven het bedrag, 
dat zij zouden genieten, indien zij alle lessen 
gaven aan de school, gelegen in de gemeente, 
die voor de toepass ing van standplaatsaftrek 
in de hoogste klasse is gerangschikt, vermeer
derd met 10 ten honderd. 

2. Indien leeraren zijn verbonden aan twee 
of meer in verschillende gemeenten gelegen 
scholen, aan welke hunne wedde naar ver
schillende van Rijkswege vastgestelde salaris• 
normen wordt berekend, mag hunne totale 
wedde niet stijgen boven het bedrag dat zij 
zouden genieten, indien zij alle lessen gaven 
aan de school, aan welke hun wedde naar de 
hoogste van Rijkswege vastgestelde normen 
wordt berekend, vermeerderd met 10 ten 
honderd . 
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3. Indien leeraren zijn ve~·bonden aan twee 
of meer in dezelfde gemeente gelegen scholen. 
aan welke hunne wedde naar dezelfde normen 
wordt berekend, mag hunne totale wedde niet 
stijgen boven het bedrag dat zij zouden ge
nieten, indien zij alle lessen aan dezelfde 
school gaven, vermeerderd met 2 ten honderd. 

4. Indien leeraren zijn verbonden aan twee 
of meer in dezelfde gemeente gelegen scholen , 
aan welke hunne weelde naar verschillende 
van Rijkswege vastgestelde salarisnormen 
wordt berekend, mag hunne totale weelde niet 
stijgen boven het bedrag dat zij zouden genie
ten, ind ien zij alle lessen gaven aan _ de 
school, aan welke hunne wedde naar de hoog
ste van Rijkswege vastgestelde normen wordt 
berekend, vermeerderd met 2 ten honderd. 

5. Indien ten gevolge van het in de vier 
vorige leden .-an dit artikel bepaalde op de 
totale wedde dat is de som van de wedden, 
aan elk de/ scholen afz.Jnderlijk berekend, 
korting moet worden toegepast, dan geschiedt 
deze korting naar evenredigheid van het aan 
iedere school gegeven getal lessen. 

6. De be,ekening der korting, ingevolge 
dit artikel toe te pas en op de wedden der 
leernren, die tevens verbonden zijn aan één of 
meer scholen, voor welke de van Rijkswege 
vastgestelde sal arisnormen niet gelden, ge
schiedt steeds zoodanig, alsof voor a ll e scho
len de weelderegeling wegens de van Rijks
wege vastgestelde normen geldt. 

7. Onder de scholen, in dit artikel bedoeld, 
zijn te verstaan de scholen , waarop dit hoofd
stuk betrekking heeft , zoomede overeenkom
stige onderwijsinrichtingen, welke door het 
R ijk worden gesubsid ieerd; onder de leeraren, 
in dit artikel bedoeld, zijn te verstaan de 
leeraren, behoorencle tot de categorieën, be
doeld in de artikelen 6, 8, 19 en 20. 

§ 4. L eeraar bij den dienst der land- en 
tuinbouw( winte,·)scholen. 

Art. 32. Voor den hierbedoelden leeraar 
gelden, zoowel ten aanzien. van de jaarwedde
herekening als met betrekkrng tot de opdrncht 
van andere werkzaamheden, dezelfde bepali n
gen als voor de leeraren aan de onder § 2 
van dit hoofdstuk bedoelde scholen. 

§ 5. Overgangsbepalingen . 

Art. 33. Voor de reeds op 1 J uli 1924 aan 
de middelbare landbouwscholen werkzame 
leeraren die eene volle betrekking bekleeden 
en die ' hoewel niet bevoegd zij nde tot het 
geven ~an onderwijs aan hoogere burgerscho
len met vijfjarigen cursus, tot dusverre met
ternin in jaarwedde werden gelij kgesteld met 
J eeraren aan eerstbedoelde scholen, die zoo
danige bevoegdheid wèl bezitten, blij ft die ge
lijkstelling ook verder gehandhaafd. 

Art. 34. De reeds op 1 Juli 1924 in dienst 
zij nde leeraren met middelbare bevoegdh~id 
voor de landbouwkundige vakken aan de Mid
delbare Landbouwschool te Groningen en aan 
de Rijksland- en -tuinbouwwinterscholen, die 
vóór 1 J anuari 1925 werden bezold1gd over
eenkomstig de bepalingen, geldende voor de 
Rijksconsulenten voor den l andbouw, ontvan
gen - voor zoover zij in het bezit zijn van een 
Nederlandsch diploma van landbouwkund1g 

ingenieur of van veearts, of ingevolge het 
bepaalde in het tweede of derde lid van ar
tikel 64 van de wet van 15 December 1917 
tot regeling van het hooger landbouw- en hoo
ger veeartsenijkundig onderwijs (Sta,a tsblad 
n°. 700) gerechtigd zij n tot het voeren van 
den titel van landbouwkundig ingenieur -
na 22, 24, 26 en 28 di enstjaren telkens nog 
eene verhooging van f 180 en na 30 dienst
jaren nog eene verhooging van f 90, met dien 
verstande evenwel, dat daardoor hunne jaar
wedde niet boven f 5850 stijgt. 

Art. 35. Voor den reeds op 1 Juli 1924 in 
dienst zijnden leeraar in li chamelijke oefening 
aan de Middelbare Koloniale Landbouwschool 
te Deventer, die vóór 1 Januar i 1925 op ge
lijken voet werd bezold igd a ls de andere 
leeraren aan die school en voor wien op dien 
grond van laatstgemelden datum af van toe
passing werd verklaard de salarisregeling voor 
de in artikel 6 bedoelde categor ie van leeraren 
aan de Middelbare L andbouwscholen en de 
Rijkszuivelschool, blijft d ie salarisregeling ook 
verder gelden. 

Art. 36 . De op 1 Juli 1924 in dienst zijnde 
leeraren aan de onder § 2 van dit hoofdstuk 
bedoelde scholen, die eene voll e betrekking 
bekleeden en die vóór 1 J anua ri 1925 wegens 
het bezit van twee akten, welke elk afzonder
lij k bevoegd maken tot het geven van onder
wijs aan hoogere burgerscholen met driejari 
gen cursus, uitgezonderd de akte voor schoon
schrijven werden bezoldigd a ls leeraren aan 
hoogere burgerscholen met vijfj arigen cursus, 
die voor deze scholen voor het door hen on
derwezen vak voll edig bevoegd zijn en voor 
wie op dien grond van laatstgemelden datum 
af van toepassing werd verklaard de wedde
regeling voor de in artikel 11 vermelde cate
gorie van leeraren aan eerstbedoelde onder
wijsinrichtingen, worden geacht ook verder tot 
die categorie van leeraren te behooren. 

Art. 37 . De jaarwedden van de leeraren , 
die op 31 Augustus 1923 in functie waren en 
wier wedden werden berekend naar een geta l 
wekelijksche lessen, dat geacht werd hun de
finitief te zijn opgedragen, blijven naar dat 
getal berekend, totdat hunne jaarwedden even
tueel naar een grooter getal lessen mogen 
worden vastgesteld. 

§ 6. Slotbepaling. 

Art. 38. Waar in de voorgaande artikelen 
van dit hoofdstuk wordt gesproken van Onzen 
Minister wordt bedoeld Onze Minister, H oofd 
van het 'Departement van Al gemeen _Bestuur, 
waaronder de in § 1 en § 2 van dit hoofd
stuk vermelde land- en tuinbouwscholen res
sorteeren. 

HOOFDSTUK VII. 
Rljksstraf-, tucht- en opvoedlng·slnrlch• 
tln gen en Rijksasyls voor psychopathen. 

§ 1. Gevangenissen, Rijkswerkinrichtingen en 
Rijksasyls voor psychopathen. 

Art. 1 . De jaarwedde van het onderwij~~nd 
personeel bij de gevang<>nissen en de R1J ks
werkinricht ingen, a lsmede van dat personeel 
bij de Rijksasyls voor psychopathen, wordt be
rekend op denzelfden voet a ls die van den 
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onderwijzer bij het gewoon lager onderwijs, 
met dien verstande, dat het a ldus berekende 
bedrag voor den- hoofdonderwijzer wordt ver
meerderd met f 450, en voor de onderwijzers 
met f 270. 

Art. 2. De jaarwedde van het hoofd en de 
onderwijzers aan de Rijks lagere school in de 
Rijkswerkinrichtingen Veenhuizen wordt bE>
rekend op denzelfden voet als die van de 
hoofden en de onderwijzers bij het gewoon 
l a g-e1· onderwijs. 

Art. 3. 1. ·wegens het bezit van akten en 
d iploma's wordt de jaarwedde op denzelfden 
Yoet verhoogd a ls die van het hoofd van eene 
school of den ondenvijzer bij het gewoon lager 
onderwijs. 

2. Bovendien kan wegens het bezit van 
eenig ander door een bevoegde examencom
missie afgegeven certif icaat van bekwaam
heid, waarop in het belang van het onderwijs 
prijs wordt gesteld , de jaarwedde met een 
door Onzen Minister van Justiti e te bepalen 
bedrag worden verhoogd . 

Art. 4. De vakonderwijzeressen in de nut
tige handwerken genieten een jaarwedde, be
rekend naar f 63 per jaar per wekelijksche les , 
na 2, 4, 6, 8, 12 en 16 dienstjaren telkens te 
verhoogen met f 4.50 per wekel ijksche les. 

§ 2. Rijksopvoedingsgestichten en tucht
scholen. 

Art. 5. De jaanvedde van den onderwijzer 
en de onderwijzeres aan de tuchtscholen en 
aan de Rijksopvoedingsgestichten wordt op 
clenzelfden voet berekend als die van den 
onderwijzer bij het gewoon lager onderwijs, 
met dien verstande, dat het aldus berekende 
bedrag wordt vermeerderd met een bedrag 
van f 270 per jaar. 

Art. 6. 1. De in de bijlage A geregelde 
wedde van het hoofd van onderwijs wordt 
wegens het bezit van onverplichte akten en 
diploma's a ls volgt verhoogd: 

akten teekenen M. 0., gymnastiek M. 0., 
boekhouden M. Q., Fransch M. 0., Duitsch 
M. 0. , Engelsch M. 0. met f 270; 

landbouw, tu inbouw, gymnastiek L. 0., nut
tige handwerken met f 90; 

Fransch L. 0., Duitsch L. 0., Engelsch L. 
0 ., wiskunde L. 0., handenarbeid, handtee
kenen L. 0., diploma zangonderwijs van de 
Maatschappij tot bevordering van de Toon
kunst met f 45 ; 

met dien verstande, dat bij het bezit van 
bevoegdheden van verschi llenden graad in 
hetzelfde vak a lleen de hoogste bevoegdheid 
bezoldigd wordt en de verhooging beperkt 
blijft tot f 270. 

2. Bovendien kan wegens het bez it van 
eenig ander door eene bevoegde examencom
missie afgegeven certificaat van bekwaamheid. 
waarop in het belang van het onderwijs prijs 
wordt gesteld, de wedde van de in dit artikel 
en in artikel 5 bedoelde ambtenaren met een 
door Onzen Minister van Justitie te bepalen 
bedrag worden verhoogd. 

HOOFDSTUl( VIII. 
Inrichtin gen voor militair onderwijs. 

§ 1. Koninklijk Instituut voor de Marine. 
Art. 1. De jaarwedde van de burgerleeraren 

bedraagt: 

a. bij 13 tot en met 22 lessen per week: 
f 3600, na 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 en 16 dienst

jaren telkens te verhoogen met f 225. Lessen 
boven 22, opgedragen voor een jaarcursus, 
worden bovendien vergoed met f 126 per we
kelijksche les; 

b. bij 8 tot en met 12 lessen per week: 
f 900, benevens f 126 per wekelijksche les , 

na 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 en 16 dienstjaren 
telkens te verhoogen met f 9 per wekelijksche 
les. 

De vaste wedde van f 900 wordt a ll een dan 
rnrleend, indien de Ieeraar geen andere be
trekking waarneemt. Indien dit wel het geval 
is kan de onder b van dit artikel bedoelde 
w~dde met eene toelage van ten hoogste f 900 
worden verhoogd; 

c. bij minder dan 8 lessen per week: 
f 360, benevens f 126 per wekelijksche les, 

na 2, 4, 6, 8 , 10 12 14 en 16 dienstjaren 
tel ken te verhoog~n ~et f 9 per weke! ij ksche 
les. De vaste vergoeding van f 360 wordt na 
18 en 20 dienstjaren telkens met f 90 ver
hoogd. 

Art. 2. 1. Als diensttijd telt ten volle mede 
de tijd, als leeraar in Nederland en Neder
landsch-Indië doorgebracht aan hoogere bur
gerscholen, m iddelbare schol en voor meisjes, 
gymnasia, lycea, middelbare of hoogere han
delsscholen, zeevaartscholen, middelbare nij
verheids- en landbouwscholen (onder laatst
genoemde scholen worden tevens begrepen: 
de Rijkszuivelschool en de Rijkslandbouwwin
terscholen, zoomede de Rijkstuinbouwwinter
scholen en de daarmede in karakter overeen
komende Rijkstuinbouwscholen en voorts de 
overeenkomstige door het Rijk gesubsidieerde 
land- en tuinbouwscholen) , kweekscholen voor 
onderwijzers en onderwijzeressen, de Konink
lijke Militaire Academie, het Koninklijk In
stituut voor de Marine, de voormalige Marine
machinistenschool, de voormali ge Aspiranten
school der Marine te Dordrecht, de voor
malige Cadettenschool, den voormal igen Hoofd. 
cursus te Kampen en de voormalige dagcur
sussen bij het wapen der infanterie (wat deze 
dagcursussen betreft echter alleen voor zoo
ver door den betrokkene onderwijs is gegeven 
in vakken, genoemd in de Middelbaar-onder
wijswet), zoomede a ls onderwijzer op· jaarwed
de aan Rijksnormaallessen en als officier
leeraar aan eenige inrichting tot opleiding 
van officieren. 

2. Diensttijd , aan lagere scholen en aan 
clagscholen voor lager nijverheids-, handels
en landbouwonderwijs in Nederland en Neder
landsch-Indië doorgebracht, telt voor de helft 
van ten hoogste 12 jaren mede. 

Art. 2a. 1. Het getal lessen, hetwelk voor 
de berekening van de wedde van een vast aan
gesteld leeraar in aanmerking komt, daalt -
tenzij het hem opgedragen getal lessen op 
zijn eigen verzoek ve1minderd is - zonder 
zijne toestemming niet beneden het hoogste 
minimum getal lessen, door hem gegeven in 
eenige, vier achtereenvolgende cursusjaren na 
1 September 1924 omvattende, periode van zijn 
diensttijd aan de school , waarvoor de wedde 
wordt berekend, met dien verstande, dat 
krachtens deze bepaling niet meer dan 30 
wekelijksche lessen en niet meer dan ander
half maal het werkelijk gegeven getal lessen 
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- zoo noodig tot het naast! iggend geheel ge
tal naar boven a fgerond - worden vergoed. 
De vermindering tot anderhalf maal het ge
tal werkelijk gegeven lessen heeft niet eerder 
pi aats, dan nadat krachtens den vorigen vol
zin gedurende vier achtereenvolgende cursus
jaren meer dan anderhalf maal het getal wer
kelijk gegeven lessen moest worden in bereke
ning gebracht. 

2. De toepassing van het bepaalde in het 
eerste I id zal - tenzij het opgedragen getal 
lessen op eigen verzoek verminderd is - het 
getal in berekening gebrachte lessen nimmer 
doen dalen beneden het getal Ie sen, het
welk den leeraar reeds op 31 October 192& 
onder de werking van het Bezoldigingsbesluit 
Burgerlijke Rijksambtenaren 1925 rechtens was 
gegarandeerd of zoude zijn gegarandeerd, in
di en de maanden September en October 1928 
te dezen denzelfden invloed hadden als een 
vol cursusjaar en genoemde datum de aan
vangsdatum van een nieuw cursusjaar was 
geweest. 

3. Deze, in de vorige leden gegeven, ga
rantie ontheft den leeraar niet van de ver
plichting om het hem uit dien hoofde ver
goede getal lessen te geven, indien hij hier
mede nader wordt belast. 

4. Indien zoodanig leeraar één of meer 
nevenbetrekkingen bekleedt en het getal les
sen in de nevenbetrekking(en), vermeerderd 
met het getal krachtens het eerste I id ge
garandeerde lessen, 30 overschrijdt, wordt het 
gegarandeerd getal lessen verminderd, in 
di er voege, dat het getal van deze lessen en 
dat van de nevenbetrekking(en) te zamen 30 
bedraagt. Indien aan een leeraar in meer dan 
ééne betrekking lessen worden gegarandeerd 
op den voet als in het eerste I id bedoeld en 
het totaal van de gegarandeerde lessen 30 
overschrijdt, wordt de garantie tot 30 lessen 
teruggebracht, in dier voege, dat het getal 
gegarandeerde lessen in iedere betrekking 
wordt verminderd in evenredigheid met het 
werkelijk gegeven getal lessen. 

5. Indien de vaste aanstelling van een 
lee raar, als in het eerste I iel bedoeld, aan
slu it bij eene tijdelijke aanstelling aan dit 
Instituut kunnen de vier jaren, in dat lid 
bedoeld,' geacht worden te zijn ingegaan op 
een tijdstip, vallende vóór den datum van 
ingang van zijne vaste aan telling, indien en 
voor zooveel naar de meening van Onzen 
Minister van Defensie daartoe aanleiding be
staat. 

6. Indien een op grond van dit artikel 
vastgesteld getal lessen moet worden ver
hoogd, geschiedt dit met ingang van den 
Jaarcursus volgende op den datum, waarop 
aanspraak op die verhooging ontstond. 

§ 2. Opleidingen van de Zee·macht. 
Art. 3. De jaarwedde van de burgeronder

wijzers wordt berekend op clenzelfden voet als 
van de onderwijzers bij het gewoon lager en 
uitgebreid lager onderwijs, met dien verstande, 
dat het aldus berekende bedrag wordt ver
meerderd met f 180 per jaar. 

§ 3. Koninklijke Militaire Academie. 

Art. 4. De jaarwedde van de burge•leeraren 
bedraagt: 

a. bij 13 tot en met 22 lessen per week: 
f 3600, na 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 en 16 dienst

jaren telkens te verhoogen met f 225. 
Les en boven 22, opgedragen voor een jaar

cursu , worden bovendien vergoed met f 126 
per wekel ij ksche les; 

b. bij 8 tot en met 12 lessen per week: 
f 900, benevens f 126 per wekelijksche les, 

na 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 en 16 dienstjaren 
telkens te verhoogen met f 9 per wekelijksche 
les. 

De va te wedde van f 900 wordt alleen clan 
verleend, ind ien de leeraar geen andere be
trekking waarneemt. Indien d it wel het ge
val is kan de onder b van dit artikel bedoel
de w~dde met eene toelage van ten hoogste 
f 900 worden verhoogd; 

c. bij minder dan 8 lessen per week: 
f 360 benevens f 126 per wekelijksche les , 

na 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 en 16 die~~jaren 
telkens te verhoogen met f 9 per wekehJksche 
les . De vaste vergoeding van f 360 wordt na 
18 en 20 dienstjaren te lkens met f 90 ver
hoogd. 

Art. 5. 1. Het getal lessen, hetwelk voor 
de berekening van de wedde van een vast 
aangesteld leeraar in aanmerking komt, daalt 
- tenzij het hem opgedragen getal lessen op 
zij n eigen verzoek verminderd is - zonder 
zijne toestemming niet beneden het hoogste 
minimum getal lessen, door h m ge!!"even lil 

eenige vier achtereenvolgende cursusJaren nà 
1 Sep~mber 1924 omvattende, periode van zijn 
diensttijd aan de school , waarvoor de wedde 
wordt berekend, met dien verstande, dat 
krachtens deze bepaling niet meer dan 30 we
kelijk che Ie en en niet meer dan anderhalf 
maal het werkelijk gegeven getal lessen -
zoo noodig tot het naast! iggencl geheel geta l 
naar boven afgerond - worden vergoed. De 
vermindering tot anderhalf maal het getal 
werkelijk gegeven les en heeft niet eerder 
plaats dan nadat krachtens den vorigen v_olzlll 
gedurende vier achtereenvolgende cursusJar~n 
meer dan anderhalf maal h!lt getal werkehJk 
gegeven lessen moest worden in berekening 
gebracht. 

2. De toepassing van het bepaalde in het 
eerste Jid zal - tenzij het opgedragen getal 
lessen op eigen verzoek verminderd is :----- het 
getal in berekening gebrachte lessen mmmer 
doen dalen beneden het getal lessen, hetwelk 
den leeraar reeds op 31 October 1928 onder 
de werking van het Bewldigingsbesluit Bu1·
gerl ijke Rijksambtenare~. 1925 rechtens was 
gegarandeerd of zoude z1Jn gegarandeerd, lil

dien de maanden September en October 1928 
te dezen denzelfden invloed hadden als een 
vol cursusjaar en genoemde datum de aan
vangsdatum van een nieuw cu1 usjaar was ge
weest. 

3. Deze, in de vorige leden gegeven, ga
rantie ontheft den leeraar niet van de ver
plichting om het hem uit dien . hoof1!! ".er
goecle getal lessen te geven, indien h1J hier
mede nader wordt belast. 

4. Indien zoodanig leeraar één of meer 
nevenbetrekkingen bekleedt en het getal les
sen in de nevenbetrekking(en), vermeerderd 
met het getal krachtens het eerste lid gega
randeerde lessen, 30 overschrijdt, wordt het 
gegarandeerd getal lessen verminderd, in dier 
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vo ge, dat het getal van deze lessen en dat 
van de nevenbetrekking(en) te zamen 30 be
draagt. Indien aan een leeraar in meer dan 
ééne betrekking lessen worden gegarandeerd 
op den voet als in het eerste lid bedoeld en 
het totaal van de gegarandeerde lessen 30 
overschrijdt. wordt de garantie tot 30 lessen 
teruggebracht, in dier voege, dat het getal 
gegarandeerde les en in iedere betrekking 
wo1·dt verminderd in evenredigheid met hei 
werkelijk ge goven getal lessen . . 

5. Indien de vaste aanstelling van een 
leeraar, als in het eerste lid bedoeld, aan
sluit aan eene tijdelijke aanstelling aan deze 
Academie, kunnen de vier jaren, in dat lid 
bedoeld, geacht worden te zijn ingegaan op 
een t ijdstip, vallende vóór den datum van 
ingang van zijne vaste aanstelling, indien en 
voor zooveel naar de meening van Onzen Mi
nister van Defensie daartoe aanleiding be-
taat. 

6. Indien een op grond van dit artikel 
vastgesteld getal lessen moet. worden verhoogd, 
geschiedt dit met ingang van den jaarcursus 
volgende op den datum, waarop aanspraak 
op die ve1·hooging ontstond. 

Art. 6. Voor het medetellen van dien ttijd 
i het b paalde in artikel 2 van § 1 van dit 
hoofd tuk van overeenkomstige toepassing. 

§ 4. V erde,·e inrichtingen van 111ilitai1-
onderwijs. 

Art. 7. De burgerleeraren aan deze inrich
tingen van onderwijs worden bezoldigd over
eenkomstig de bepalingen voor de hoogere 
burger cholen met vijfj arigen cursus, met dien 
verstande, dat ook diensttijd, doorgebracht als 
officier- leeraar aan eenige inrichting tot op
leiding van officieren, ten volle medetelt. 

Art. 8. De jaarwedde van de burgeronder
wijzers wordt berekend op denzelfden voet als 
va n de onderwijzers bij het gewoon I ager en 
uitgebreid lag r onderwijs, met dien verstan
de, dat het aldus berekende bedrag wo:·dt ver
meerderd met een som van f 180 per jaar. 

Art. 9. De burgeronderwijzers aan de scho
len tot opleiding van het kader bij het regi
ment genietroepen genieten drie-vierde ge
deel te van de in artikel 8 aangegeven wedde. 
vermeerderd ter zake van de in den even
tueelen zomer ursu te geven Ie sen met een 
bedrag, hetwelk op den grondslag van 1/26 
van de evenbedoelde wedde per wekelijksche 
les per jaar berekend wordt naar het aantal 
weken, hetwelk die cursus duurt, en met het 
aantal door hen daarin te geven wekelijksche 
lessen, zulks met dien verstande, dat in totaal 
niet meer dan de in artikel 8 bedoelde wedde 
per jaar kan worden genoten. 

§ 5. Hoogere Krijgsschool . 

Art. 10. 1. De jaarwedde van den leeraar 
in de natuurwetenschappen bedraagt f 4050, 
na 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 en 16 dien tjaren 
telkens te verhoogen met f 225. 

2. Lessen boven 22, opgedragen voor een 
jaarcursu , worden bovendien vergoed met 
f 135 per wekelijksche les. 

Art. ll. De jaarwedde van den leeraar in 
taatswetenschappen en oorlogsvoorbereiding 

bedraagt f 1170, benevens f 162 per wekelijk-

sche les, na 2, 4, 6, 8, 10, 13 en 16 dienstjaren 
telkens te verhoogen met f 9 per wekelijksche 
Ie , zulks met dien verstande, dat, voor zoover 
in het vak oorlogsvoorbereiding 3 of minder 
les en worden gegeven, die lessen voor de be
rekening der wedde als 4 lessen worden aan
gemerkt. 

Art. 12. Voor het medetell en van dienst
t ijd is het bepaalde in artikel 2 van § 1 van 
dit hoofdstuk van overeenkomst ige toepassing. 

BIJLAGE D. 

Bevattende de bijzon1lere regelen, ln acht 
te nem en bij de berekening van de n dlenst
tUd, waarnaar de wedden van 01> 81 Octobe r 
1928 reeds In 1lle nst zijnde ambtenaren OJ) 

1 N o,-embe r 192 behooren te worden 
vastgestel1l . 

YERYALLE 

Zie voor zoover noo11lg lie t Bezoldlg-lng·s 
beslult BurgerIUke RUksambtenaren 1928 

(Staats blad 1929, N°. 72). 

BIJLAGE E. 

Bevattende de klassenlndeellng ,•an de 
gemeenten. 

Eerste klasse. 1 

Alkmaar, Amersfoort, Amsterdam (gedeelte, 
op 31 December 1920 tot de eer te klasse be
hoorende, benevens de stadsgedeel ten der voor
malige gemeenten Buiksloot, Nieuwendam , 
Ransdorp en Sloten, het toegevoegde gebied 
der gemeente Nieuwer-Amstel en het stads
gedeelte van het toegevoegde gebied der ge
meente Ouder-Amstel) , Arnhem, Assen, Delft, 
Deventer, Dordrecht, Eindhoven, Enschede, 
Gouda, 's-Gravenhage, Groningen, Haarlem, 
Heerlen, Helder (Den), 's-Hertogenbosch (be
halve Orthen), Hih·ersum, Leeuwarden, Lei
den, faastricht, Middelburg, ijmegen, R ot
teroam (behalve Hoe k van Holland), Schie
dam, Schrans (de) (gem. Leeuwarderadeel), 
Tilbmg, Treebee k (gemeente Amstenrade), 

trecht, Vlaardingen, Vlissingen, Wagenin
gen, IJmuiden (groot) en Velsen (dorp) (gem. 
Velsen), Zaandam, Zandvoort, Zwolle. 

Tweede klasse. 

Aal smeer, Aalten, Almelo, Alphen aan den 
Rij n, Ambt-Hardenberg, Arnb ij , Ameland, 
Amstenrade (behalve Treebeek), Amsterdam 
(het landelijk deel van de voormalige gemeen
ten Buiksloot en Nieuwendam , de onderdeelen 
Durgerdam en Schellingwoude van de voor
malige gemeente Ran dorp, het landelijk deel 
van het toegevoegde gebied van de gemeente 

1 Antwerpen en Emmerik worden voor de 
bezoldiging van de aldaar geplaatste Rijks
ambtenaren gel ij kgeste ld met gemeenten der 
eerste ki asse. 
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Ouder-Amstel en het toegevoegde gebied van de 
gemeente Westzaan ), Anloo, Apel (ter) (gem. 
Vlagtwedde), Apeldoorn (dorp), Assendelft, 
Avereest, Baa rn, Beek (L.), Be il en, Bergen 
(N.-H .)_,_ Bergen op Zoom, Be,·g en Terblijt, 
BeverwIJ k, Bildt (de), Blerik (gem. Maas
bree), Bloemendaal, Bocholtz, Bodegraven , 
Bolsward, Borger , Boskoop, Boxtel, Breda, 
Bnelle, Brunssum, Bussum , Coevorden Cu
lemborg, Delfzijl , Doesburg, Doetinchem,' Don
gen, Dragten (gem. Smallingerland), Edam, 
Ede (kom), Emmen, Enkhuizen, Epe, Eijgels
hoven, Fra?eker, Geleen, Ginneken, Goes, 
Gorinchem, s-Gravenzande, Haarlemmerliede 
en Spaarnwoude, H aarlemmermeer, Hansweert 
(gem. Kruiningen) , H arderwijk, H aren, H ar 
lingen, Havel te, H eemstede, H eer, H eeren
veen, Hellevoetsluis , H elmond, H enge lo (0.) , 
Hillegersberg, Hillegom, Hindeloopen, Hoek 
van Holland (gem. Rotterdam), Hoensbroek, 
Hoogeveen, Hoogezand, Hoorn, H outhem, 
Hulsbe~g, Kampen, K atwijk, Kerkrade, Klim 
men, I\.oog aan de Zaan, Krimpen aan den 
I J sse l, Krommenie, Laren (N.-H.), L eerdam, 
Lisse, Lonneker, Maassluis, Marken, Meers
sen, .l\Ieppel, Munnekemoer (gem. Vlagtwed
de), Muntendam, Musselka naa l (gem. Onst
wedde), N aarden, Neuzen, ieuwenhagen, 
Nieuwer-Amstel, Noordwij k, Nuth, Odoorn, 
Oldenzaal , Oosterhout, Oostzaan, Orthen (gem. 
's-Hertogenbosch), Oude-Pekela, Ouder-Amstel, 
Oud Valkenburg, Overschie, Peize, Poede
royen,. Purmerend , R enkum, Rheden, Roer
mond, R oosendaal en Nispen, Rijswijk (Z.-H.) , 
Sappemeer, Schaesberg, Scheemda, Schiermon
nikoog, Schinnen, Schin op Geulle , Schinveld, 
Simpelveld, Sittard, Sleen, Sliedrecht, Smil
de, Sneek, Soesterberg (gem. Soest), Spau
beek, Spijkenisse, Stadskanaal en Stads-Mus
sel kanaal (gem . Onstwedde), Steenwijk, Ter-
chell ing, Texel , Tiel , Ubach over Worms, 

U rk, V aals, V alkenburg (L.), Veendam , 
V eenhuizen (gem. Norg), Velsen (overig deel), 
Venlo, Veur, Vlieland, Voerendaal Voor
burg, W aalwijk, W assenaar, Weesp, W~stzaan, 
Wier ingen, Wildervank, Winschoten, 'Winters
wijk, Woerden, Wormer, Wormerveer, Wij
nandsrade, Zaandijk, Zaltbommel, Ze ist, Ze
venaar, Zevenbergen, Zier ikzee, Zuidbroek, 
Zuidwolde, Zuil en (stadsgedeelte), Zutphen, 
Zwij ndrech t. 

Dercle klasse. 
De overige gemeenten of gedee lten van ge

meenten. 

BIJLAGE F . 

Bevattende de wedderegelln g·en, met ln
achtnemlug waarvan het wachtg·eld . vau 
ambtenaren, wier ambt Is opg·eheven, moet 
worden herzien Ingevolge art. 5, tweede 
lid, van de voor Burg·erlijke Rijksambte
naren gelden1le wachtgeldregeling, zoomede 
<Ie weddereg·ellng·en, met Inachtneming 
waarvan <Ie toekenning· \·an wachtgeld aan 
ambtenaren, wier ambt ls opgeheven, moet 

worden g·ereg·eld. 

Hooge Colleges ,·an Staat. 
Directeur van de T achygraphische Inrichting 

f 4320-f 5400, 6 jaarlijksche verhoog ingen 
van f 180. 

Onde rdi rncte ur bij de Tachygraphische Jn. 
richting f 4140- f 4680, 3 tweejaa rlijksche 
verhoogingen van f 180. 

R edacteur bij de T achygrnphische Inrichting 
f 3330-f 4320, 5 tweejaarlijksche verhoo
g ingen van f 180 en 1 twee jaarlijksche 
verhooging van f 90. 

Justitie. 

E xplo iteur _bij het Hoog Mili ta ir Gerechtshof 
f 1440- f 1980, 6 tweejaarlijksche verhoo
g ingen van f 90. 

H oofd van dienst bij een Rijksopvoedingsge
sticht voor jongens f 2520-f 3420, 5 twee
jaarlijksche verhoogingen van f 180. 

Leeraar bij de Rijksopvoedingsgestichten voor 
jongen f 2160-f 2970, 4 tweejaarl ijksche 
verhoogingen van f 180 en 1 tweejaarlijk
sche verhooging van f 90. 

Opvoedend ambtenaar bij de Rijksopvoedings
gestichten voor jongens f 1890- f 2790, 5 
tweejaarlijksche ve rhoog ingen van f 180. 

Blnn enlandsclie Zaken. 

Adju nct-directeur op een niet-geclassificeerd 
kantoor bij het Staatsbedrijf der Poste
rijen, enz. en Adjunct-inspecteur bij het 
Staatsbedrij f der Posterijen, enz. f 4320-
f 5400, 6 jaarlijksche verhoogingen van 
f 180. 

Ambtenaar, bela t met den huishoudelijken 
dienst in het gebouw van het Departe
ment, vrij wonen, vuur, li cht en water, te 
zamen gewaardeerd op een bedrag van 
f 575 per jaar. 

Commies bij het Staatsbedrijf der P oste rij en, 
enz. 1 f 1620-f 4680, 8 jaar lij ksche ver
hoogingen van f 180 en 9 tweejaarlijksche 
verhoogingen van f 180. 

Commies-titul a ir bij het Staatsbedrij f der Pos
terij en, enz. f 2340- f 3240, 5 tweejaar
lijksche verhoogingen van f 180. 

Comm issaris voor de Rijksondersteuning van 
behoeftige Nederlanders in het buitenland 
f 3420 ten hoogste. 

Concierge van de bureelen van den Directeur 
van het spoorwegpostkantoor O

• 3 te 
Zwolle (nevenbetrekking), vrij wonen, 
vuur, licht en water, zoomede belooning 
voor het schoonhouden der kantoren en 
andere werkzaamheden, tezamen gewaar
deerd op een bedrag van f 375 per jaa r. 

Di recteur van het postkantoor te Utrecht 
bij het Staatsbedrijf der Po terijen, enz. 
f 6480 vast. 

Directeur van een spoorwegpostkantoor en 
Directeur van een kantoor der klasse Ia 
bij het Staatsbedl'ij f der Posterijen, enz. 
f 5220-f 5760, 3 tweejaarlijksche verhoo
gi ngen van f 180. 

Directeur van een kantoor der kl asse I b 
bij het Staatsbedrijf der P osterijen , enz. 
f 6120 vast. 

Directeur van een kantoor der klasse Ha 
bij het Staatsbedrijf der Posterijen, enz. 
f 4500- f 5040, 3 tweejaarlijksche verhoo
g ingen van f 180. 

1 Commiezen, di e de geschiktheid voor 
hoofdcommies missen, ontvangen de laatste 
5 periodieke verhoogiugen niet. 
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Di recteur van een kantoor der klasse IIb 
bij het Staatsbedrijf der Postedjen, enz. 
f 4860-f 5400, 3 tweejaarlijksche verhoo
gingen van f 180. 

Directeur van een kantoor der klasse IIIa 
bij het Staatsbedrijf der P osterijen, enz. 
f 3780-f 4320, 3 tweejaarl ijksche verhoo
gingen van f 180. 

Di recteur van een kantoor der klasse IIIb 
bij het Staatsbedrijf de r Posterijen, enz. 
f 4140-f 4680, 3 tweejaarlijksche Yerhoo
g ingen van f 180. 

Directeur van een kantoor der klasse IVu 
bij het Staatsbedrijf der P osterijen, enz. 
f 3060-f 3600, 3 tweejaarl ijksche verhoo
gingen van f 180. 

Directeur van een kantoor der klasse IVh 
bij het Staatsbedrijf der Posterijen, enz. 
f 3420-[ 3960, 3 tweejaarlijksche verhoo
gingen van f 180. 

Hoofdcommies bij het Staatsbedrijf der Pos
terij en, enz. f 1620-f 4680, 8 jaarlijksche 
verhoogingen van f 180 en 9 tweejaarlijk
sche verhoogingen van f 180. 

Onderdirecteur bij de Algemeene L andsdruk
kerij f 3330-f 4320, 5 tweejaarlijksche 
verhoogingen van f 180 en 1 tweejaarlijk
sche verhooging van f 90. 

Onderwij s, J{unsten en Wetenschappen. 
Administrateur bij de bibliotheken bij de 

Rijksunivers ite iten en de Technische Hoo
ge chool f 1980-f 2520, 3 tweejaarlijksche 
verhoogingen van f 180. 

Administrateur bij het Oud-Academisch Zie
kenhuis te Leiden f 1980-f 3600, 9 jaar
lijksche verhoogingen van f 180. 

Ambtenaar van adm inistratie bij het Rijks
museum van Oudheden te Leiden f 1980-
f 2520, 3 tweejaarl ijksche verhoogingen 
van f 180. 

Assistent bij het Rijks Ethnografisch Museum 
f 1620-f 2520, 5 tweejaarlijksche verhoo
g ingen van f 180. 

Bibliothecaris aan de Veeartsenijkundige H oo
geschool f 4320-f 5400, 6 jaarlijksche ver
hoogingen van f 180. 

Boekhouder aan de psychiatrisch-neurologische 
klin iek te Utrecht en Boekhouder aan de 

heelkundige en vrouwenklinieken te Utrecht 
f 1980-f 3060, 6 tweejaarlijksche verhoo
gingen van f 180. 

Natuurkundige aan de Veeartsenijkundige 
Hoogeschool f 2160-f 5400, 18 jaarlijk che 
verhoogingen van f 180. 

Schoonmaakster aan de Technische Hooge
school f 0.30 per uur, f 787 per jaar. 

}'lnauclën. 
Betaalmeester l e klasse, Rijksschatkist f 4680 

-f 5580, 5 tweejaarlijksche verhoogingen 
van f 180. 

Betaalmeester 2e klasse, Rijksschatkist f 3780 
-f 4680, 5 tweejaarl ijksche verhoogingen 
van f 180. 

Betaalmeester 3e klasse, Rijksschatkist f 3330 
-f 4320, 5 tweejaarl ijksche verhoogingen 
Yan f 180 en 1 tweejaarlijksche verhoo
g ing van f 90. 

Che[ van administratie bij het Staatsmunt
bedrijf en Commies bij den Rijksgebouwen
dienst f 2340-f 3240, 5 tweejaarlijksche 
Yerhoogingen van f 180. 

Inspecteur der grondbelasting f 5040-f 5580, 
3 jaarlijksche verhoogingen van f 180. 

Rijksboekhouder l e klasse, Rijk schatkist 
f 2340-f 3240, 5 tweejaarlijksche verhoo
g ingen van f 180. 

Rijksboekhouder 2e klasse, Rijksschatkist 
f 1620-f 2520, 5 tweejaarlijksche verhoo
gingen van f 180. 

Rijksboekhouder 3e klasse, Rijksschatkist 
f 1080- f 1980, 5 jaarlijksche verhoogingen 
van f 90 2 tweejaarlijksche verhoogingen 
van f 180 en 1 tweejaarlijksche ve rhoo
ging van f 90. 

Surnumerair, Rijksschatkist f 1350 vast. 
Defensie. 

Burgerleeraar aan de Cadettenschool te Alk
maar, als leeraar in overeenkomstig vak 
aan een H.B.S. met 5-jarigen cursus. 

Leeraar aan de Sport- en Athletiekopleiding 
bij de Zeemacht f 2880-f 3600, 4 twee
jaarlijksche verhoogingen van f 180. 

Waterstaat. 
Geoloog-afdeelingschef b ij den Geolog:jschen 

dienst f 4950-f 6300, 3 tweei aarhJksche 
verboogingen van f 450 . 

Havenmeester te Zijpe f 1710- f 2070, 4 twee
jaarlijksche ve1·hoogingen· van f 90. 

Hoofdopzichter bij den aanleg van spoorweg
verb indingen met de havens-West bij Am
sterdam met bijkomende werken f 2160-
f 3870, 9 jaarlijksche verhoogingen van 
f 180 en 1 jaarlijksche verhooging van f 90. 

Inspecteur-Generaal van den Rijkswaterstaat, 
f 8100 vast. 

Lid van den Raad van Toezicht op de Spoor
wegdiensten f 6300-f 7200, 2 tweejaar
lijksche verhoogingen van f 450. 

Machinist bij de Rij ksstoomgemalen bij het 
oord-Willemskanaal, thans machinist bij 

de gemalen en e lectri sche bedrijven te 
Vries en Machinist bij het Stoomgemaal 
II te Assen, thans machinist bij de ge
malen en electrische bedrijven te Assen, 
als van loongroep 4a der salarisregeling 

voor de ambtenaren op maand- en weekloon. 
Rijksingenieur van het Stoomwezen_ der !?poor

wegdiensten f 3600-f 5400, 10 Jaarhiksche 
verhooJZingen van f 180. 

Economische Zaken. 
Chef van den adm inistratieven dienst bij den 

Octrooiraad en het Bureau voor den I n
dustrieelen Eigendom f 4320-f 5400, 6 
jaarlij ksche verhoogingen van f 180. 

Commies-redacteur bij de Visscheriji nspectie 
f 2520-f 4680, 12 jaarlijksche verhoogin
gen van f 180. 

Hoo[dinspecteur bij de Visscherij inspectie 
f 5850-f 6750, 2 tweejaarl ijksche verhoo
g ingen van f 450 . 

Onder inspecteur l e klasse bij de Visscherij
inspectie f 3330- f 4320, 5 tweejaadij ksche 
verhoogingen van f 180 en 1 tweejaarlijk
sche verhooging van f 90. 

Secretaris van de Rijkscomm issie voor de 
K euring van Dekhengsten f 2700-f 3780, 
6 tweejaarlijksche verhoogingen va n f 180. 

Werlnneester bij het Rijksproefstation en den 
Voorlichtingsd ienst ten bate van de klei
en aardewerkindustrie f 1260-f 2070, 3 
tweejaarl ijksche verhoogingen van f 180 
en 3 tweejaarlijksche verhoogingen van f 90. 
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Sociale Zaken. 
Assistent-verloskundige, tevens plaatsvervan

gend directeur aan de Rijkskweekschool voor 
vroedvrouwen te Amsterdam f 2700 vast. 

Beambte quarantainedienst bij de Inspectie 
Volksgezondheid, als van loongroep 2 der 
salarisregel ing voor de ambtenaren op 
maand- en weekloon. 

Geneesheer-Directeur aan de R ijkskweekschool 
voor vroedvrouwen te Amsterdam f 4320 vast. 

l\foesteresse-vroedvrouw, tevens adj unct-direc
trice aan de Rijkskweekschool voor vroed
vrouwen te Amsterdam f 2160-f 2880, 4 
tweejaarlij ksche verhoogingen van f 180. 

Koloniën. 
Huisbewaarder, tevens instrumentmaker aan 

de school tot opleiding van commies bij 
den I ndischen Post- , Telegraaf. en Tele
foon di enst, als van loongroep 6a der sa
larisregeling voor de ambtenaren op 
maand- en weekloon. 

Voor schrijvers, ontslagen onder de werking 
van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijks
ambtenaren 1920 (Staatsblad n°. 37) wordt 
aangenomen, dat onder de werking van dit 
besluit eene wedderegel ing zou hebben gegol
den, overeenkomstig de schaal van bezoldiging 
f 945- f 1710, 6 jaarlijksche verhoogingen van 
f 90, 2 tweejaarlij ksche verhoogingen van f 90 
en 1 tweejaarlijksche verhooging van f 45. 

Eenlg artikel. 
Voor zooveel voor opgeheven ambten in deze 

bijl age geene wedderegeling voorkomt, stelt 
het daartoe bevoegde Gezag de wedderegeling 
vast, indien uit die opgeheven ambten nog 
ambtenaren op wachtgeld voorkomen. 

INHOUDSOPGAVE. * 

Bezoldigingsbesluit. . . . . . . . 
A!gemeene bepaling . . . . . . 

Bladz. 
. 1-24 

1 
Art . 1. Vaststelling bezoldiging; jeugd

aftrek; datum toekenninj?: a.an
vangswedde; diensttijd voór 18-
j arigen "leeftijd, resp. tusschen 
18- en 21-jarigen leeftijd ; toe
kenning lagere bezoldiging wegens 
bijverdiensten e.d.; jeugdloon . 

2 . Standplaatsaftrek . . . . . . . 
3. Bijzondere regeling t. a . v. stand

p laatsaftrek . . . . . . . . . 
4. Definitie standplaats ambtenaar; 

aanwijzing andere gemeente a ls 
standplaats. . . . . . . . . . 

5. Bepalmg standplaatf bij deta
cheering en tijdelijke verplaat-
sing ....... .. . .. . 

6. Aftrek voor kost en inwoning, vrij 
wonen , vuur, licht en water en 
dienstldeed ing; berekening dezer 
kortingen ..... . .. . . 

7. Bepaling tijdstip van aimvang en 
einde der bezoldiging . 

8. Toekenning periodieke verhoo
gingen .. 

2 
3 

3 

3 

4 

4 

7 

7 

* De cij fe rs der bladz. zijn die van het 
Staatsblad. 

Bladz. 
Art. 9. Tijdel ijke onthouding periodieke 

verhoogingen . . . . . . . . . 7 
10. Ongehuwdenaft rek . . . . . . 8 
ll . H et tot het toekennen van toe

lagen, verhoogingen van bezol-
diging e. d . bevoegd gezag . . . 8 

12. Berekening diensttijd bij mili
tairen dien stplicht; idem bij ver
lof buiten genot van bezoldiging 
dan wel wegens schorsing . . . 9 

13. Medetellen van tijdelijken dienst 
voor periodieke verhoogingen . 9 

14. Ingangsdata van tijdvakken voor 
periodieke verhoogingen en van 
wijziging in de bezoldiging ten
gevolge van jeugdaft rek . . . . 10 

15. T erugwerkende kracht ingangs-
datum bij bevordering 10 

16. Toekenning van extra periodieke 
verhoogingen, zoomede eventueel 
van extra diensttijd; idem aan 
hen, die aan jeugdaftrek zijn on
derworpen . . . . . . . . . . 11 

17. Toekenning aanvangswedde bo-
ven het minimum ; toekenning 
extra diensttijd; berekening 
wedde, diensttijd en eventueele 
toelagen bij bevordering; voor
behoud ten aanzien van het be
grip " bevordering" . . . . . . 12 

18. Toekenning wedde boven het 
maximum . . . . . . . . . . 13 

19. Toekenning ambtstoelage; idem 
aan ambtenaren bij de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal . 13 

20. Huwelijkstoelage . . . . . . 13 
" 21. Kin der- en pleegkindertoelage . . 14 
" 22. Dit besluit is ook van toepassing 

op tijdelijke ambtenaren; va,st
stelling wedderegelingen voor 
leerling-verplegenden, belasting
klerken e.d. . . . . . . . . . 15 

23. Afronding totaalbedragen wedde 
enz. en aftrek . . . . . . . . 16 

,, 24. Bepalingen, geldend voor ambte
naren-werklieden ten aanzien van 
aanvangswedde, jeugdloon, stand
plaatsaftrek, aftrek voor kost en 
inwoning en kindertoelage ; moge
lijkheid tot vaststelling van 
nadere regelen t.a.v. de ambte
naren-werklieden, gerangschikt 
in de bijlagen B III en B IV . . 16 

" 25. Georganiseerd overleg . . . l 7 
" 26 t /m 30. Overgangsbepalingen 18-21 

26. Diensttijd en kindertoelage . . 18 
27 . Toepasselijkverklaring B.B. 1925, 

indien dit voordeeliger is . . . 19 
28 . Garantiebepalingen bij benoe

ming tot ander ambt, zonder dat 
d_eze ?enoeming als een bevorde
rmg 1s te beschouwen . . . . . 19 

29. Garantiebepalingen bij bevorde-
ring . . . . . . . . . . . . . 20 

30. Uitvoering overgangsbepalingen 21 
31 t /m 36. Slotbepalingen . . 21-23 
31. Intrekking vorig besluit . . . . 21 
32. ToepasseliJkverklaring verschil

lende artikelen van dit besluit op 
onderwijzers . . . . . . . . . 22 
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Art, 33. 

34. 

,, 35. 
36. 

Bladz. 
Treffen bijzondere regeling voor 
gevallen, waarin dit besluit of 
vorige besluiten niet naar bill ijk
heid voorzien; administratieve 
behandeling van besluiten en 
regelingen . . . . . . . . . . 2 2 
Rangorde toepassing verschil
lende artikelen . . . . . . . . 23 
Titel van het besluit . . . . . 23 
Datum van inwerkingtreding van 
het besluit; herziening wedde, 
indien ambtenaar meer geniet dan 
hem - met inachtneming van 
diverse desbetreffonde bepalingen 
- ingevolge dit besluit toekomt. 23 

Bijlage A. Bevattende d e salarisbedragen 
voor ambtenaren, wier bezoldiging 
niet in maand- of weekloon is uit-
gedrukt .. ... . .... 25-234 

A I. Salarisschalen, voor zooveel daarbij 
periodieke verhoogingen zijn voor
zien; s cha len 1 t / m 251 . . . 26-209 

A II. Bezoldigingsbedragen, waarbij geen 
periodieke ve rhoogingen zijn vast
gesteld . . . . . . . . . . 210-234 

Bijlage B. Bevattend e de schalen van 
bezoldiging der ambtenaren, wier 
bezoldiging in maand- of weekloon 
is uitgedrukt . . . . . . . 235-305 

BI. Salarisschalen der ambtenaren, wier 
bezoldiging in maand- of weekloon 
is uitgedrukt, van 23 jaar en ouder; 
g roepen 1, 2, 2a 3, 3a,, 3b, 4, 4a, 5, 
5a, 6, 6a, 6b, 6c en 6d . . . 236-278 

B II. Salarisschalen d er ambtenaren, wier 
bezoldiging in maand- of weekloon 
is uitgedrukt, beneden den leeftijd 
van 23 jaar ; groepen A, Ben C 279-280 

B III. Salarisschalen der ambtenaren, wier 
bezoldiging in maand- of weekloon 
is uitgedrulü, van 23 jaar en ouder, 
tot 1 September 1931 Rijkswerk
lieden geheeten; groepen 1, 2, 3, 4, 
5 en 6 .......... 281-300 

.B IV. Salarisschalen der ambtenaren, wier 
bezoldiging in maand- of weekloon 
is u itgedrul<t, van 23 jaar en ouder, 
tot 1 September 1931 volwassen 
vrouwelijke Rijkswerklieden gehee
t en, die niet dezelfde soort van 
arbeid verrichten als mannelijke 
Rijkswerklieden ; groepen A, B 
en C ... . , ... , . . 301- 303 

BV. Salarisschalen der ambtenaren, wier 
bezoldiging in maand- of weekloon 
is uitgedrukt beneden den leeftijd 
van 23 jaar, tot 1 eptember 1931 
jeugdige vrouwelijke Rijkswerklie
den geheeten, die nie t dezelfde soort 
van arbeid verrichten als mannelijke 
Rijkswerkliedon; groepen A B 
en C . . . , . . . . . . . 304-305 

Bijlage C. Bevattende de regelen omtrent 
de bezoldiging van onderwijzend 
personeel, voor zooveel niet geregAld 
in bijlage A . . . . . , . 307- 350 

RooFDSTUK I. Algemeene bepalingen . . 308 

Blad,. 
HooFDSTUK II. Rijks hoogere burgerscho-

len en daarmede overeenkomende in
richtingen van onderwijs. . . 309- 316 
§ 1. Rijks hoogere burgerscho ten met 

vijfjarigen cursns. , . . . .. 309 
§ 2. Rijks hoogere burgerscholen met 

driejarigen cursus . . . . . . 311 
§ 3, Bepalingen, geldende zoowel voor 

het· onderw\jzend personeel van 
hoogere burgerRcholen met vijf-, 
als voor dat van hoogere burger
scholen met driejarigen cursns. 312 

.rlooFuSTUK III. Rijkskweekscholen voor 
on:ierw\jzers en onderwijzeressen 316- 323 

HOOFDSTUK IV. Rijksnormaallessen en 
daaraan verbonden voorbereidende 
klassen , , . . . . . . . . . 324-326 

HOOFDSTUK V. Inri chtingen voor lager 
onderwijs . . . . . . . . . . 326-332 
§ 1, Gewoon lager en uitgehreid lager 

onderwijs . . . . . . . . . . 326 
§ 2. Leerscholen, verbonden aan de 

Rijkskweekscholen . . . . . . 331 
§ 3, Rijks lagere scholen in de ko lo

niën van de Maatschappij van 
Weldadigheid ....... . 331 

HooFDSTUK VI. Rijksinrichtingen voor 
middelbaar land- en tuinbouwonder-
wijs . . . . . . . . . . . . 332-343 
§ 1. Middelbare landbouwscholen en 

Rijkszuivelschool . . . . . . . 332 
§ 2. Rijkslandbouwwinterscholen, 

Rijkstuinbouwwinterscholen en 
daarmede in karakter overeen
komende Rijkstuinbouwscholen 334 

§ 3. Bepalingen, geldende zoowel 
voor de leerkrachten aan de in 
§ 1 als voor die aan de in § 2 be
doelde scholen . . . . . . . . 338 

§ 4. Leeraar bij den dienst der land-
en tuinbouw(winter)scholen . . 341 

§ 5, Overgangsbepalingen . . . . . 341 
§ 6. Slotbepaling . . . . . . . . . 343 

HOOFDSTUK VIL Rijksstraf-, tucht- en 
opvoedingsinrichtingen en Rijksasyls 

voor psychopathen. 343-344 
§ 1, Gevangenissen, Rijkswerkinrich

tingen en Rijksasyls voor psycho
pathen . . . . . . . . . . . 343 

§ 2. Rijksopvoedingsgestichten en 
tuchtscholen . . . . . . . . . 344 

Hom'DSTUK VIII . Inrichtingen voor mili-
tair onderwijs . . . . . . . . 345-350 
§ 1. Koninklijk Instituut voor de 

Marine ............ 345 
§ 2. Opleidin~en van de Zeemacht 347 
§ 3. Koninklijke Militaire Academie 347 
§ 4. Verdere inrichtingen van m ilitair 

onderwijs , . . . . . . . . . 349 
§ 5. Hoogere Krijgsschool . . . . . 350 

BIJLAGE D. Bevattende de bijzondere 
regelen, in acht te nemen bij de bereke
ning van den diensttijd, waarnaar de 
wedden van op 1 October 1928 reeds in 
dienst zijnde ambtenaren op 1 No
vember 1928 behooren te worden 
vastgesteld (niet weder opgenomen) . 351 

BIJLAGE E. Bevattende de klassenindeeling 
van de gemeenten . . . . . . 353-357 
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Bladz. 
BIJLAGE F. B eva ttende d e wedderege,in

gen, m et inachtneming waarvan het 
wachtgeld van ambtenaren , wier ambt 
is opgeheven, m oet worden h erzien 
ingevolge art. 5, tweede lid, van de 
voor Burgerlijke Rijksambtenaren gel
dende wachtgeld.regeling , zoomede de 
wedderegelingen, met inacht neming 
waarvan de toekenning va n wachtgeld 
aan ambtenaren, wier ambt is opge-
heven, moet worden geregeld 359-367 

Inhoudsopgave 369- 375 

s. 784. 

30 Deoember 1933. BESLU IT tot wijzig ing 
en aanvul! ing van· het Bezoldi g ingsbeslui t 
Burgerlijke Rijksambtenaren 1928 (Staats
bla.d 1929, n°. 72 ), laatstelijk gewijzigd 
bij het K oninklijk besluit van 28 Novem
ber 1933 (Staatsbla.d n°. 632). 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voord racht va n Onzen Mi nister van 

Staat, Minister van Koloniën, Voorzitter van 
den R aad van Ministers, van 13 December 
1933, n°. 598, K abinet M.R. ; 

Gelet o p a rtikel 63 de r Grondwet en o p 
art ike l 125, ee rste lid, der Ambtenarenwet 
1929 ; 

Den Raad van tate gehoord (advies van 
22 December 1933, n°. 21 ); 

Gezien het nader ra pport van Onzen Mi n is
te r voornoemd van 27 December 1933, n°. 
637, K a binet M.R. ; 

Overwegende, dat het wenschel ijk is, het 
Bezoldig ingsbeslui t Burger l ijke R ijksambtena
ren 1928 opnieuw te wij zigen en aan te vu l
len ; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
Art. 1. Gerekend van 1 :Fe bruari 1933: 
In bijl age F: 
Onder de afdeeling "Waterstaat" wo rdt na 

de inschrijving " Geoloog-afdeel ingschef bij den 
Geologischen dienst" enz. opgenomen: 

Hoofdopzich ter bij 1 
den aan leg va n spoor- f 2400- f 4300 
wegverbindingen met 9 jaa dijksche ve rhoo-
de havens-West bij g ingen van f 200 en 
Amsterdam met bij- j 1 jaa rl ij ksche verhoo-
komende werken. g ing van f 100. 

II . Gerekend va n 1 Juni 1933 : 
In bijl age F: 
Onder de afdeeling "Blnnenland sche Za

k en" word t na de inschrijving "Commissari s 
voor de R ij ksondersteuning van behoeft ige 
N ederl a nders in het bui tenl a nd" enz. opge
nomen: 

Concierge van de 
buree len van den Di
recteur van het spoor
wegpostkantoor 11°. 3 
te Zwolle (nevenbe
trekking ). 

Ill. Gerekend va n 1 
In bijlage F: 

Vrij wonen 1 vuur, 
li ch t en wate r, zoo
mede vcrgoedi ng voo r 
het choonhouden der 
ka nto rnn en a ndere 
werkzaamheden, te 
zamen gewaardeerd 
op een bedrag van 
f 417 per jaar. 
October 1933: 

1°. In het opschrift wo1·dt de punt 
,,wachtgeldregel ing" vervangen door : 

achter 

, z_oomede de weel de rege lingen, met inacht
nemi ng w aar van de toekenning van wacht
geld aa n am btenaren, . wier arnbt is opgeheven, 
moet worden geregeld. 

2°. Onder de afdeel ing "Binne nlandsche 
Zaken'' wordt na de insch rijving " Adjunct
inspecteur bij het Staa tsbech·ijf de r P .T.T. " 
enz. opgenomen : 

Ambtenaar, be last 
met den huishoudelij 
ken d ienst in het ge
bouw van het Depar
tement. 

Vrij won en, vu ur, 
licht en wate r, te za
men gewaardee t·d op 
een bedrag va n f 635 
pe t· jaar. 

2 . . Te bepalen, dat de in Ons Bes lu it van 
28 J ul i 1933, Staatsblru:l n°. 406 , onder VII 
opgenomen aanvu l I ing van g rnep 3a va n bij 
l age B I wordt ge re kend te zijn ingegaan op 
1 J anuari 1932 . 

Onze Ministers, H oofden de r Depa rtementen 
van Al gemeen Bestuur, zijn, iede r voor zoo
veel hem aangaat , be last met de ui tvoering 
van d it besluit, hetwelk in het Staatsbla.d zal 
worden geplaatst en waarvan afsch r ift za l 
worden gezonden aan de Al gemeene R eken
ka,ner. 

's-G ra venhage, den 30sten Decem ber 1933. 
vVILHELMIN A . 

De M inister ·van Staat, 
M inister van K oloni ën, 

Voorzitte,· van den Raad van M inisters, 
H . Co lij n. 

(l.iitgeg . 30 Decemb er 1933 .) 

s. 785. 

30 Decemb.er 1933. BE SLUIT tot verl aging 
met 10 ten honderd van weddeverhoog ingen 
en toelagen , toege kend op g rond van de 
a rtikelen 18, 19 en 43 van het Bezoldi 
gingsbes luit Burgerlijke Rijksambtenaren 
1928. 

Wij WILHELMINA, enz . ; 
Op de voordrach t van Onzen Ministe r van 

Staat, M in ister van K oloniën, Voorzitter va n 
den R aad van Ministers, va n 27 December 
1933, n° . 639, K ab inet M .R.; 

Overwegende,- dat de bij het op 1 J anuari 
1934 in werking tredende Bezoldi g ingsbeslui t 
B urgerl ijke Rijksambtenaren 1934 aangebrach
te sa lar isver lag ing eveneens di ent te worden 
toegepast op de wedden en toe lagen, toege
kend op grond van het bepaalde in de a r t i
kelen 18, 19 en 43, eerste I id , van het Be
zoldi g ingsbeslui t Burge rlijke Rijksambtenaren 
1928 of van de daarmede overeenstemmende 
bepali ngen van vori ge Bezoldi g ingsbes lui ten 
B urgerlij ke Rijksambte na ren ; 

H ebben goedgevonden en ve rstaan: 
te bepa len al s volgt : 
A rt. 1. Voor zoovee l de wedde van een 

am btenaar ingevol ge een door Ons, op grond 
va n het bepaa lde in artikel 18 van he t Be
zoldig ingsbeslui t Burgerlijke Rijksambtenaren 
1928 of het daa rmede overeenstemmende a rt i
kel van een vor ig Bezo ldig ingsbesluit Burger
lijke Rijksambtenaren , genomen besluit de in 
het Bezoldigingsbeslu it Burgerlijke R ij ksamb
tena ren 1934 voor het door den ambtenaa r 
verv ul de ambt vastges telde maximum wedde 
overtreft, wordt deze weelde ve rminderd met 
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10 ten honderd, tenzij deze hoogere wedde is 
uitgedrukt in een procentisch deel o f wordt 
berekend naar evenred igheid van de in het 
Bezoldig ingsbesluit Burgerlijke Rijksambtena
ren voor het betrokken ambt vastgestelde 
maximum wedde. 

2. 1. Eene gelijke vermindering van 10 ten 
honderd wordt toegepast op de bedragen van 
a Il e toe! agen door Ons toegekend op grond 
van de artikelen 19 en 43 , eerste I id , van 
het Bezoldi g ingsbesl uit Burge rlijke Rijksamb
tenaren 1928 of de daarmede overeenstemmen
de a rtikelen van vori ge Bezoldig ingsbes luiten 
Burgerlijke Rijksambtenaren, dan wel toege
kend krachtens door Ons op grond van voor
melde artikelen getroffen regelingen . 

2 . De in laatstgenoemde regelingen voor
komende bedragen aan toelagen worden voor 
de ve1·dere toepassing dezer regelingen even
eens met 10 ten honderd Yerminderd . 

3. De in de twee voorgaande leden be
doelde vermindering blijft achterwege, indi en 
de toelagen zijn ui tgedrukt of worden bere
kend naar evenredi ghe id van in het Bezoldi 
g ingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren vast
gestelde wedden. 

3. Bij de toepass ing. van de in de vorige 
artikelen bedoelde vermindering kan afron
ding tot een vollen gulden plaats vinden op 
den voet van het bepaalde in artikel 23 van 
het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksamb
tenaren 1934. 

4. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van 1 J anuari 1934 en is slechts van toepas
sing op de door Ons, op grond van de in de 
arti kelen 1 en 2 genoemde bepalingen van 
het Bezoldigingsbesluit Bu rgerlijke Rijksamb
tenaren, genomen besluiten, voor zoover deze 
besluiten niet nader door Ons worden gewij 
zigd en herzien . 

Onze Ministers, Hoofden van Departemen
ten van A lgemeen Bestuur, zij n, iede r voor 
zooveel hem betreft, be last met de uitvoer ing 
van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad ge
pi aatst en waarvan afschrift gezonden za l 
worden aan de Algemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 30sten December 1933. 

WILHELMINA. 

De Minister van Staat, 
M inister van K oloniën, 

Voorzitte,· van den Raad van M inisters, 
H. Co I ij n. 

( Uitgeg . 30 D ece,nb·er 1933.) 

s. 786. 

30 Dece1nber 1933. BESLUIT tot vaststelling 
van eene tijdelijke korting op de bezold i
g ing van de burgerlijke en milita ire Rijks
ambtenaren en van het personeel bij het 
lager-, nij verheids- en landbouwonderwijs, 
voor zoover di t bezoldi gd wordt naar door 
of vanwege de Kroon vastgeste lde regelen. 

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

Staat, M ini t.er van Koloniën, Voorzitter van 

den Raad van Mi nisters, van 19 Decembet 
1933, n°. 621, Kabinet M . R. ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
22 December 1933, n°. 23); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minis
ter voornoemd van 27 December 1933 n°. 
632, K ab inet M . R. ; ' 

Overwegende dat in verband met de sala ris
verlaging, voortvloeiende uit de invoering op 
1 Januari 1934 van het Bezoldigingsbesluit 
Burgerlijke Rijksambtenaren 1934 en van de 
wijzigingen in a ndere bezoldigingsregel ingen 
aangebracht, de tijdelijke korting, bedoeld in 
Ons besluit van den 29sten December 1931 , 
Staatsblad n°. 556, zooals dit is gewijzigd bij 
Ons besluit van den 24sten December 1932, 
Staatsblad n°. 635 , voo r zoover niet reeds af
geschaft ingevolge het bepaalde in artikel 31 
rnn het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijks
ambtenaren 1934 en de op 1 J anuar i 1934 in 
werking tredende wijzigingen in andere be
zoldigingsregelingen, dient te vervallen ; 

Overwegende dat het evenwel wenschelijk 
is, in afwachting van eene wettelijke voorzie
ning, welke het mogelijk maa kt het op de 
ambtenaren uit te oefenen verhaal van de 
door het Rijk verschuldigde bijdragen van het 
e igen pensioen van de ambtenaren met 1 ½ 
ten honderd te verhoogen, tijdelijk eene kor
ting van 1½ ten honderd te blijven toepassen 
op de bezoldiging van de burgerlijke en mili
ta ire Rijksambtenaren en van het personeel 
bij het lager-, nijverheids- en landbouw,mder
wijs, voor zoover dit bezoldigd wordt naar 
door of vanwege Ons vastgestelde regelen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
t.e bepalen als volgt: 
Art. 1. Ons besluit van den 29sten Decem

ber 1931, Staatsblad n°. 556, zooals dit is ge
wijzigd bij Ons besluit van den 24sten Decem
ber 1932, Staatsblad n°. 635, is ingetrokken. 

2. 1. Op de bezoldi g ing van: 
1 °. de burgerlijke en militaire R ij ksambte

naren ; 
2°. het personeel bij het lager -, nijverheids

en landbouwonderwijs, hetwelk, geen Rijks
ambtenaar zijnde , niettemin bezoldigd wordt 
naar door of vanwege Ons vastgestelde re
gelen; 

wordt eene tijdelijke korting toegepast van 
l1h ten honderd. 

2. Onder bezoldiging wordt verstaan de 
onder welke benaming ook aan de betrekking 
vast verbonden inkomsten, voor zoover niet 
strekkende tot vergoeding van onkosten, aan 
het vervullen der betrekking verbonden. 

3. Voor de toepassing van met de bezoldi
gingsregeling dan wel met de bezoldiging van 
den ambtenaar verband houdende bepal ingen 
en regelingen, den rechtstoestand van den 
ambtenaar betreffende, wordt de in het vorige 
arti kei bedoelde t ij del ij ke korting geacht geene 
wijziging te brengen in de bezoldigingsrege
lingen, noch in de bezoldiging van de ambte
naren. 

4. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van 1 Januari 1934. 

Onze Ministers, hoofden van departementen 
van algemeen bestuur, zijn ieder voor zooveel 
hem betreft, belast met de uitvoering van dit. 
besluit, hetwelk in het Staatsblad geplaatst 
zal worden en waarvan afschrift zal worden 
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gezonden aan den Raad van State en de Al
gemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 30sten December 1933. 
WILHELMINA. 

De Minister van Staat, 
Ministe1· van Koloniën, 

Voorzitter van den Raad van Ministers, 
H. Co I ij n. 

( Uitgeg. 30 Dece1nber 1933.) 

~- 787. 

30 Derembe1· 1933. BESLUIT tot uitvoering 
van artikel 22, tweede lid, van het Be
zoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambte
naren 1934 (Salarisregeling van leer) ing
verplegenden). 

Wij WILHELM! A, enz. ; 
Gelet op artikel 22, tweede I id , en op ar

tikel 33, tweede lid van het Bezoldigingsbe
sluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1934; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Koloniën, Voorzitter van 
den Raad van Ministers, van 27 December 
1933, n°. 638, Kabinet M.R.; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Onder intrekking van Ons besluit van den 

3den Mei 1930 {Staatsblad n°. 154), zooals 
dat is gewijzigd en aangevuld bij Ons besluit 
van den 26sten J anuari 1932 (Staatsblad n°. 
18), met ingang van 1 J anuari 1934 te be
palen als volgt: 

Art. 1. 1. De jaa rlijksche bezoldiging van 
de leerling-verplegenden bij Rijksverplegings
inrichtingen bedraagt: 

bij aanvang f 855; 
bij toe! ati ng tot het tweede gedeelte van den 

opleidingscursus { 925; 
bij toe] at i ng tot het I aatste gedeelte van den 

opleidingscursus f 990. 
2. Het genot der belooning vangt aan op 

den dag van de in functietreding. 
2. De jaarlijksche bezoldiging van de leer

] ing-verplegenden, die het wettelijk beschermd 
diploma, hetzij voor de gewone ziekenverple
ging (Diploma A), hetzij voor de verp leging 
Yan zenuwzieken en krankzinnigen (Diploma 
B), hebben verworven. bedraagt, zoolang zij 
nog niet tot verpleger(ster) zijn benoemd 
f 995. 

3. Verhooging van bezoldiging, toe te ken
nen in verband met de toelating tot het 
tweede en tot het laatste gedeelte van den op
leidingscursus of in verband met het verwer
ven van een diploma als bedoeld in artikel 
2, gaat in op den eersten dag van de maand, 
waarin het resultaat van het onderzoek naar 
de bekwaamheid van den candidaat, om tot 
het volgende gedeelte van den ople idings
cursus te kunnen worden toegelaten, dan wel 
van het examen ter verwerving van het diplo
ma bekend wordt. 

4. Op de in de artikelen 1 en 2 vermelde 
bedragen wordt voor het genot van kost en 
inwoning een korting toegepast van f 540 per 
jaar. 

5. Bij indienstnem ing en salarieering van 
leerling-verplegenden, komt, onverminderd de 
geldende uitvoeringsbepalingen van de wet 
van 2 Mei 1921 (Staatsblad n°. 702) tot wet
telijke bescherming van het diploma voor zie
kenverpleging, de in gelijksoortige inrichtin-

gen door hen met gunstig gevolg doorge
brachte cursustijd ten volle in aanmerking. 

6. Leerling-verplegenden, reeds in het be
zit van een. diploma A of B, die ople iding 
verkrijgen voor onderscheidenlijk het diploma 
B of A, ge_nieten eene bezoldiging, welke voo1· 
het eerste Jaar en volgende jaren gelijk is aan 
het bedrag, in artikel 1 onderscheidenlijk voor 
het tweede en voor het I aatste gedeelte van 
den ople idingscursus vastgesteld. 

7. Op de leerling-verplegenden vinden ove
rigens de bepali ngen, de overgangsbepalingen 
inbegrepen, van het bezoldigingsbesluit Bur
gerl ijke Rijksambtenaren 1934 - met uitzon
dering van die in de artikelen 1, tweede lid, 
en 10 - voor zoover van toepassing op ver
plegers, zooveel mogel ijk overeenkomstige toe
passing. 

Onze Ministers, Hoofden der Departementen 
van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor zoo
veel hem aangaat, belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan de Algemeene Reken
kamer. 

's-Gravenhage, den 30sten D cember 1933. 
WILHELM! A. 

D e Minister van Staat, 
Minister van l[oloniën, 

Voorzitter van den Raad van Ministe,·s, 
H . Co I ij n. 

(Uitgeg. 3 Januari 1934.) 

s. 788. 

30 December 1933. BESLUIT, houdende wijzi
ging van het Koninklijk besluit van 22 
Augustus 1931 {Staatsblad n°. 378), tot 
vaststelling van voorschriften betreffende 
den rechtstoestand van het militair per
soneel der landmacht. 

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

Defensie van 2 December 1933, Geheim Litt. 
G'""; 

Overwegende, dat de wenschelijkheid is ge
bleken om in de voorschriften betreffende den 
rechtstoestand van het militair personeel der 
landmacht eenige wijzigingen aan te brengen als 
gevolg van de noodzakelijkheid om de salarissen 
voor het Rijkspersoneel over de geheele lijn te 
ver!Agen; . 

Den Raad van State gehoord (advies van 19 
December 1933, n°. 47); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 27 December 1933, 
Geheim Litt. N"8 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art. I. Ins Ons besluit van 22 Augustus 

1931 {Staatsblad n°. 378), tot vaststelling van 
voorschriften betreffende den rechtstoestand 
van het militair personeel der landmacht, zooals 
dat besluit is gewijzigd en aangevuld bij Ons 
besluit van 27 October 1933 {Staatsblad no. 
553), worden, met ingang van 1 Januari 1934, 
de volgende wijzigingen en aanvullingen aan
gebracht: 

1°. in het eerste lid van artikel 35 worden 
in den eersten volzin tu~schen: ,,worden" en 
"bij volcloende bekwaamheid", ingevoegd de 
woorden : ,, , met inachtneming van het be
paalde bij het volgend artikel,"; 
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2°. artikel 36 wordt gelezen als volgt: 
"1. De jaarwedden, met inbegrip c.q. van 

de toelagen, als bedoeld in artikel 37, eerste lid, 
worden voor hen, die niet gehuwd of niet ge
huwd geweest zijn, met 3 ten honderd ver
ntinderd. 

2. Een militair, als in het eerste lid bedoeld, 
zal nimmer méér ontvangen dan 90 ten honderd 
van de voor zijn rang of zijn betrekking vast
gestelde maximum-jaarwedde, c.q. van de vaste 
jaarwedde, met inbegrip van een toelage, a ls in 
artikel 37, ee rste lid , aangeduid. 

3. Het bepaalde in de vorige leden vindt 
geen toepas ing ten aanzien van niet-gehuwde 
of niet gehuwd geweest zijnde, in gezinsverband 
levende eenige kostwinners. 

4. Wanneer ten aanzien van eenige categorie 
van rnilitairen is bepaald, dat zij bij bevordering 
tot den naasthoogeren rang of de naasthoogere 
klasse of groep zullen genieten de jaarwedde, 
welke in do schaal voor hunne nieuwe functie 
gelegen is onmiddellijk boven de jaarwedde, 
welke tot dusver door hen ~erd genoten, zal de 
nieuwe jaarwedde - met inachtnenting van 
het bepaalde in het eerste en het tweede lid -
worden vastgesteld naar het bedrag in de nieu
we schaal. dat den belanghebbenden, gehuwd 
zijnde, zou zijn toegekend. 

5. Wanneer ten aanzien van een ntilitair, . 
op wien het bepaalde bij het eerste of het tweede 
dan wel het derde lid is toegepast, wijziging 
komt in de omstandigheden, welke tot die toe
passing aanleiding geven, dan zal de door die 
wijziging veroorzaakte verhooging of ver
mindering zijner jaarwedde (en c.q. toelage) 
ingaan te rekenen van den l sten dag der maand, 
waarin die wijziging plaats vond.": 

30. in het eerste lid van artikel 38 worden 
de bedragen : ,,f 2000" en "f 200" vervangen 
door onderscheidenlijk "f 1800" en "f 180" ; 

40. in het eerste lid van artikel 39 wordt in 
plaats van: ,,f 240" gelezen: ,,f 216", en 

50_ in artikel 40 wordt in het vijfde lid het 
bedrag van "f 40" vervangen door: .,f 36" en 
wordt in het achtste lid in pla-ats van "f 150" 
gelezen "f 135" . 

Art. II. Voor den ntilitair, die op 1 Januari 
1934 recht heeft op eene kindertoelage voor 4 
of meer kinderen, zal - met afwijking in zoo
verre van het bepaalde bij artikel 39 van het 
Reglement voor de militaire ambtenaren der 
Koninklijke landmacht, vastgesteld bij Ko
ninklijk besluit van 22 Augustus 1931 (Staats
hlad no. 378), zooals dat artikel ingevolge dit 
besluit is komen te luid en - het bedrag aan 
kindertoelage ten gevolge van de op genoemden 
datum in de voor hem geldende bezoldigings
regeling gebrachte wijzigingen niet mogen dalen 
beneden het bedrag, hetwelk hem op èlien datum 
zou zijn toegekend, indien de tot dusver "an 
kracht geweest zijnde bezoldigingsregeling on
veranderd ware gerandhaafd gebleven, tenzij 
het aantal kinderen, waarvoor hem kinder
toelage wordt toegekend, verntindert. Bij ver
mindering van dit aantal wordt het aldus ge
garandeerde bedrag aan kindertoelage evenredig 
verlaagd. In het geval, dat_ dit aantal beneden 
4 daalt, vervalt de garantie. 

Art. III. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van den tweeden dag na dien der dag
teekening van het Staatsblad, wanrin het is 
geplaatst. 

L. & S. 1933. 

Onze Minister , an Defensie is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad 
zal worden geplaatst, en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van tate. 

's-Gravenhage, den 30sten December 1933. 
WILHELMINA. 

De jJf iniste, van Defensie, L. N. D e o k er s . 
(Uitgeg. '.10 Janua~i 1934.) 

s. 789. 

30 December 1933. WE'r tot wijziging van 
het vierde hoofdstuk de,· Rijksbegrooting 
voor het dienstjaar 1932. 

s. 790. 

30 Dece1nl;e:r 1933. WET tot wijziging van 
de Bevorderingswet voor de zeemacht 
1902 (Staatsblad n°. 86). 

Wij WILHELM! A, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het noodig is de Bevorderingswet voor de 
zeemacht 1902 (Staatsblad N°. 86), gewijzigd 
bij de wetten van 2 J anua,·i 1905 (Staatsblad 
N°. 3) , 5 December 1908 (Staatsblad N° . 
348), 30 December 1914 (Staatsblad N°. 623), 
4 December 1920 (Staatsblad N°. 868) en 2 
Juli 1923 (Staatsblad N°. 330) opnieuw te 
wijzigen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. De Bevorderingswet voor de zee

macht 1902, zooals die luidt krachtens den bij 
Ons besluit van 16 Januari 1915 (Staatsblad 
N °. 15) bekend gemaakten tekst, nader ge
wijzigd bij de wetten van 4 December 1920 
(Staatsblad N°. 868) en 2 Juli 1923 (Staats
blad N°. 330), wordt opnieuw gewijzigd als 
in de vol geode paragrafen is aangegeven: 

§ a. 
Artikel 10 wordt gewijzi gd als volgt: 
Aan het derde 1 id wordt toegevoegd: 
In zeer bijzondere omstandigheden kan door 

Ons van den onder a. gestelden diensttijdseisch 
worden afgeweken . 

§ b. 

Artikel 18 wordt gewijzigd als volgt : 
H et eerste I id vervalt. 
Het tweede en derde lid worden onderschei

denlijk eerste en tweede lid. 
In het nieuwe eerste lid worden de woorden 

.,inspecteur van den geneeskundigen dienst" 
vervangen door "kapitein-! ui tenant ter zee". 

2. Deze wet treedt in werking roet ingang 
van den dag, na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevel en, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 30sten De

cember 1933. 
WILHELMINA. 

De Minister van Defensie, L. . De c k e r s. 
( Uitgeg. 16 Januari 1934.) 

s. 791. 

30 Dece1nber 1933. WET tot wijziging van 
het negende hoofdstuk der Rijksbegroo
ting voor het dienstjaar 1932. 

74 
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s. 792. 1 

30 December 1933. WET tot wijziging van 
het zesde hoofdstuk der Rijksbegrooting 
voor het dienstjaar 1932. 

'3. 793. 

30 D ecember 1933. WET tot wijziging en 
verhooging van het zevende hoofdstuk B 
der Rijksbeg rooting voor het dienstjaar 
1932. 

s. 794. ' 

30 D ece1nbe1· 1933 . ,vE T tot verhooging van 
het N>-rste hoofdstuk der Rijksbegrooti ng 
voor het dienstjaar 1932. 

s. 795. 

30 December 1933. ,VET tot wijziging en 
verhoogi ng van het tiende hoofdstuk der 
Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1933. 
( I nstelling van een Cri.sis-a,ccoimtants
dienst.) 

s. 796. 

30 Dece1nbe1· 1933. WET tot regeling van 
den invoer van pluche, fluweel, trijp en 
andere stoffen met opstaande pool , als
mede van voorwerpen daarvan. 

Wij WILHELMINA, enz. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat door Ons bij besluit van 24 October 1933. 
N° . 9 (Nederlandsche Sta,atscourant van 26 
October 1933, N °. 209) , ingevolge artikel 2 
der "Crisisinvoerwet" 1931 (Sta,atsb la,d N °. 
535) de invoer van pluche, fluweel , trij p en 
a ndere stoffen met opstaande pool, alsmede 
van voorwerpen daarvan aan een t ijdelijke 
beperking is ondel'worpen en dat a rtikel 3 
van genoemde wet voorschrijft, dat in zooda
ni g geval een voorstel van wet tot voorziening 
van het in dat beslui t geregeld verbod van 
invoer za l worden gedaan ; 

Zoo is het, dat Wij , den R aad van State, enz. 
Art. l. In deze wet is te verstaan onder: 
1. ,, invoer" , invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks ui t het buitenland of na voornf
gaanden opslag in entrepot ; 

2. ,,Onze Ministe r" , de Minister van E co
nomi sche Zaken. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 5 maan
den , aanvangende 1 October 1933 en e indi gen
de 28 F ebruari 1934 of zooveel eerder a ls door· 
Ons op voordrach t van Onzen Minister zal 
wo rden bepaald, is de invoer uit iede r la nd 
verboden van pluche, fluweel , trijp en andere 
stoffen met opstaande pool , alsmede van voor
werpen daarvan, voor zoover deze meer be
draagt dan 75 ten honderd van de hoeveel
heid , welke gemiddeld pe r 5 maanden in de 
jaren 1931 en 1932 van d ie goederen uit dat 
la nd is ingevoerd, naar de waarde berekend. 

2. Boven de ingevolge het vorig lid vast
gestelde hoeveelheden kunnen door of vanwege 
Onzen Minister, op grond van bijzondere om
stand igheden, bijzondere vergunningen tot in
voer di er goederen worden ve!'leend. 

3. l. Gedurende het in het vor ig a rtikel 
genoemde t ijdva k za l de invoer der aldaar 
genoemde al't ikelen niet zijn toegestaan, tenzij 

daarbij wordt overgelegd eene daartoe door 
of vanwege Onzen Ministe r afgegeven ver
gunni ng. 

2. Door Ons worden op voordracht van 
Onzen Minister regelen gesteld betreffende de 
voorwaarden, krachtens welke en de wijze, 
waarop eene vergunning, in h et vorig lid be
doeld, wordt verstrekt, alsmede betreffende 
de vaststelli ng van bedragen, welke ter be
strijding van kosten, aan de uitvoering van 
dat beslui t verbonden, aan belanghebbenden 
worden in rekening gebracht. 

3. In een beslui t, als in het vori g lid be
doeld , kan aan Onzen Ministe l' bevoegdheid 
worde n verleend , nadere voorschriften vast te 
stellen ten aanzien van de in dat bes luit ge
stelde regelingen, a lsmede op grond van bij 
zondere omstandi gheden daarva n en van het 
bepaalde in het eerste lid, a fwijkingen toe te 
staan. 

4. E en besluit, a ls in di t artikel bedoeld , 
wordt in de Nede1·landsche Staatscoiira,nt be
kend gemaakt. 

4. 1. Voor de toepassing dezer wet stelt 
Onze Ministe r bepal ingen vast betreffende het 
leveren van bewijs van herkomst van ten in
voer aangegeven goederen. -

2. Invoer, in strijd met het bepaal de k rach
•tens het vorig lid, is verboden. 

5. 1. Hij , die opzettelijk goedel'en invoert 
in strijd met het bepaalde in de a rtikelen 2. 
3 en 4, wordt gestraft met gevangenis traf 
van ten hoogste 6 maanden of geldboete van 
ten hoogste f 10,000, terwijl de goederen, waar
mede o f ten aanzien waarvan de overtreding 
plaats had , kunnen worden verbeurd ver
klaard. 

2. Met deze] fde straffen wordt gestraft hij , 
die eenig goed · verkoopt, te koop aanbiedt , 
a fl evert of ten verkoop of ter a fl evering in 
voorraad heeft, waarvan hij weet, dat het is 
ingevoerd in strijd met een verbod krach tens 
het bepaalde in de a rtikelen 2, 3 en 4. 

3. De feiten, strafbaar geste ld bij deze wet, 
worden a ls misdrij ven beschouwd. 

6. Met het opsporen van feiten, strafbaar 
gesteld bij deze wet, zijn, behalve de bij of 
krachtens artikel 141 van het \Vetboek va n 
Strafvordering aangewezen pe rsonen, belast 
alle am btenaren der Rijks- en Gemeentepoli 
t ie, zoomede de ambtena ren de ,· invoerrechten 
en accijnzen. 

7. Op fe iten, vall ende in eene strafbepa-
1 ing dezer wet, zijn niet van toepass ing de 
stra fbepalingen, voorkomende in de wetten 
betreffende de invoerrechten en accijnzen . 

8. Met betrekking tot de in en krachtens 
deze wet gegeven vool'schriften zijn de a rt ike
len 5, 6 en 7 de r "Crisisinvoerwet" 1931 
(Sla,atsbla,d N °. 535) van overeenkomstige 
toepassing. 

9. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag , volgende op di en der afkondi 
g ing. 

L asten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 30sten De

cember 1933. 
WILHELMINA. 

D e M iniste1· ·van Economische Zaken, 
T . J. V ers c huur. 

(Ui tgeg. 20 Febmari 1934.) 
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s. 797. 

30 DECEMBER (S. 797-798) 1933 

30 Decemb er 1933. WET tot regeling van 
den invoer van brood en deeg. 

Wij WILHELMINA, enz . ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overwegi ng genomen hebben 

da t door Ons bij besluit van 30 October 1933 '. 
N°. 21 , (NederlandschP Staatscourant van 31 
October 1933, N°. 212) , ingevolge artikel · 2 
der " Crisis invoerwet" 1931 (Staatsblad N° . 
535) de invoer van all e brood en alle deeg 
aan een tijdelijke beperking is onderworpen 
en dat artikel 3 van genoemde wet voor
schrijft, dat in zoodanig geval een voorstel 
,·an wet tot voorziening van het in dat be
slui t geregeld verbod van invoer zal worden 
gedaan; 

Zoo .is he t, dat Wij, den R aad van State, enz . 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1. ,, invoer", invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks u it het buitenl a nd of na vooraf
gaanden opslag in entrepot ; 

2. ,.Onze Ministe1·", de N[ iniste r van Eco
nomische Zaken . 

2. 1. Gedurende het t ijdvak van 12 maan
den, aanvangende 1 Novembe r 1933 en e in
digende 31 October 1934 of zooveel eerder als 
door Ons op voordracht van Onzen Minister 
zal worden bepaald, is de invoer uit ieder 
land verboden van a ll e brood en a ll e deeg, 
voor zoover deze meer bedraagt da n 100 ten 
honderd van de hoeveelheid , welke gemiddeld 
per 12 maanden in het tijdvak van 1 Novem
ber 1930 tot 1 November 1932 van d ie goede
ren uit dat land is ingevoe rd. 

2. Boven de ingevolge het vor ig Jid vast
gestelde hoeveelheden kunnen door of vanwege 
Onzen Minister , op g rond van bij zondere om
standi gheden, bijzondere vergunningen tot in
voer dier goederen worden verleend. 

3. 1. Gedurende het in het vorig artikel 
genoemde t ijdvak zal de invoer der a ldaar 
genoemde artikelen niet zijn toegestaan , tenzij 
daarbij wordt overgelegd eene daai'toe door 
of vanwege Onzen Mi nister a fgegeven ver
gunning. 

2. Door Ons worden op voordracht van 
Onzen Minister regelen gesteld betreffende de 
voorwaarden, krachtens welke, en de wijze, 
waarop eene vergunning, in het vorig lid be
doeld, wordt verstrekt, a lsmede betreffende 
de vaststelling van bed ragen, welke ter be
strijdi ng van kosten, aan de u itvoering van 
da t bes] uit verbonden, aan belanghebbenden 
worden in rekening gebracht. 

3. In een besluit, a ls in het vorig lid be
doeld, kan aan Onzen Minister bevoegdheid 
worden verleend , nadere voorschriften vast te 
ste ll en ten aanzien van de in dat besluit ge
stelde regelingen, alsmede op grond va n bij
zondere omstandi gheden daarvan en van het 
bepaalde in het eerste lid, a fw ij kingen toe te 
staan. 

4. E en bes luit, a ls in dit artikel bedoeld , 
wordt in de N ederlandsch e Staatscourant be
kend gemaakt. 

4. 1. Voor de toepass ing dezer wet stelt 
Onze Minister bepalingen vast betreffende het 
leveren van bewijs van herkomst van ten in
voer aangegeven goederen. 

2. Invoer , in strijd met het bepaalde krach
tens het vorig lid , is verboden. 

5. 1. Hij , di e opzette! ijk goedernn invoer t 
in strijd met het bepaa lde in de a rtikel en 2, 
3 en 4, wordt gestraft met gevangenisstraf 
van ten hoogste 6 maanden of geldboete van 
te n hoogste f 10,000 , terwijl de goederen , waar
mede of ten aanz ien waarvan de overtreding 
plaats had , kunnen worden ve rbeurd ve r
klaard. 

2. Met dezelfde stra ffen wordt gestraft hij , 
di e eeni g goed ve rkoopt, te koop aanbied t , 
a fl evert of ten verkoop of ter a fl evering in 
voo r raad heeft, waarvan hij weet dat het is 
ingevoerd in strijd met een verbo'd krachtens 
het bepaalde in de a rtikelen 2, 3 en 4. 

3. De feiten, strafbaar geste ld bij deze wet 
worden a ls misdrijven beschouwd. ' 

6. Met het opsporen van feiten, strafbaar 
gesteld bij deze wet, zijn , behalve de bij of 
krach tens a rtike l 141 van het \Vetboek van 
Strafvordering aangewezen personen bel ast 
a ll e a mbtenaren de r R ijks- en Geme~ntepoli 
t ie, zoomede de ambtenaren de r in voe rrechten 
en accij nzen. 

7. Op fe iten, val lende in eene strafbepa
ling dezer wet, zijn niet van toepass ing de 
strafbepalingen, voorkomende in de wetten 
betreffende de invoerrechten en accijnzen . 

8. M et betrekking tot de in en krachtens 
deze wet gegeven voo rschriften zijn de artike
len 5, 6 en 7 de ,· ,,Cri sisinvoerwet" 1931 
(Staatsblad N °. 535) van overeenkomstige 
toepassing. 

9. Deze wet t reedt in werking met ingang 
van den dag, vo lgende op di en de r afkondi
g ing. 

L asten en bevelen, enz.; 
Gegeven te ' s-Gravenhage, den 30sten De

cember 1933. 
WILHELMINA. 

De M inister vcm Economische Zaken, 

s. 798. 

T. J . V e rs c hu u r. 
(Uitgeg. 20 Februari 1934.) 

30 D ece1n be1· 1933. WET tot regel ing van 
den invoer van gort. 

Wij WILHELMINA, enz .. .. doen te weten: 
Al zoo Wij in overweging genomen hebben 

dat door Ons bij bes ! uit van 31 October 1933'. 
N°. 55 (Nederlandsche Staatscourant van 2 
November 1933, N°. 214), ingevolge artikel 2 
der "Cri sisinvoerwet" 1931 (Staatsblad N°. 
535) de invoer van gor t van all e soorten we
derom aan een tijde lijke beperking is onder
worpen en dat a rtikel 3 van genoemde wet 
voorschrijft, dat in zoodani g geval een voor
stel van wet tot voorziening van het in dat 
beslu it geregeld verbod van invoer zal worden 
gedaan; 

Zoo is het, dat Wij , den R aad van State, enz. 
Art . 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1. ,, invoer", invoer in het v rij e verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 

2. ,,Onze M inister", de Minister van E co
nomische Zaken. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 3 maan
den, aanvangende 1 November 1933 en e in
digende 31 J anua ri 1934 of zoo vee l eerder als 
door Ons op voordracht van Onzen Minister 
za l worden bepaald , is de invoer uit ieder 



1933 30 DECEMBER (8. 798-800) 1172 

land vel'boden van gort van a ll e soorten, voor 
zoover deze meer bedraagt dan 100 ten hon
dercl van de hoeveelheid , welke gemiddeld 
pel' 3 maanden in de ja ren 1931 en 1932 van 
die goederen uit dat land is ingernerd. 

2. Boven de ingevolge het vorig lid vast
gestelde hoeveelheden kunnen door of vanwege 
Onzen Minister, op grond van bij zondere om
stand igheden, bijzondere vergunningen tot in
voe r dier goederen worden verleend. 

3. 1. Gedurende het in het vorig artikel 
genoemde t ijdvak zal de invoer der aldaar 
genoemde artike len niet zij n toegestaan, tenzij 
daarbij wordt overgelegd eene daartoe door 
o f van wege Onzen Ministe r afgegeven v e i·
g unning. 

2. Door Ons worden op voordracht van 
Onzen Ministe ,· regelen gesteld betreffende de 
voorwaarden, krnch tens welke, en de wijze , 
waarop eene vergunning, in het vorig lid be
doeld , wordt ver trekt, alsmede betreffende 
de vaststelling van bedragen, welke tel' be
st rijding van kosten, aan de uitvoering van 
dat bes! uit verbonden, aan belanghebbenden 
worden in rekening gebracht. 

3. In een besluit, als in het vorig lid be
doeld, kan aan Onzen M inister bevoegdheid 
worden verleend, nadere voorschriften vast te 
stellen ten aanzien van de in dat besluit ge
stelde regelingen, alsmede op grond van bij
zondere omstandigheden daarvan en van het 
bepaalde in het eerste lid, afwijkingen toe te 
staa n. 

4. Een besluit, als in dit artike l bedoeld, 
wordt in de Nederlandsche Staatscourant be
kend gemaakt. 

4. 1. Voor de toepassing dezer wet stelt 
Onze Minister bepalingen vast betreffende het 
leveren van bewijs van herkomst van ten in
voer aangegeven goederen. 

2. Invoer, in strijd met het bepaalde krach
tens het vorig I id , is verboden. 

5. 1. Hij, die opzettelijk goederen invoert 
in strijd met het bepaalde in de artikelen 2, 
3 en 4, wordt gestraft met gevangenisstraf 
van ten hoogste 6 maanden of ge ldboete van 
ten hoogste f 10,000, terwijl de goederen, waar
mede of ten aanzien waarvan de overtreding 
plaats had, kunnen worden verbeurd ver
klaard. 

2. Met dezelfde straffen wordt gestraft h ij, 
di e eenig goed verkoopt, te koop aanbiedt, 
aflevert of ten verkoop of ter aflevering in 
voorraad heeft, waarvan hij weet, dat het is 
ingevoerd in strijd met een verbod krachtens 
het bepaalde in de artikel en 2, 3 en 4. 

3. De feiten , strafbaar gesteld bij deze wet, 
worden a ls misdrijven beschouwd. 

6. Met het opsporen van feiten, strafbaar 
gesteld bij deze wet, zijn, beha! ve de bij of 
krach tens artikel 141 van het Wetboek van 
Strafvordering aangewezen personen, belast 
alle ambtenaren der Rijks. en Gemeentepoli
tie, zoomede de ambtenaren der invoerrechten 
en accijnzen. 

7. Op feiten, vallende in eene strafbepa-
1 ing deze r wet, zijn niet van toepassing de 
strafbepalingen, voorkomende in de wetten 
betreffende de invoerrechten en accijnzen. 

8. Met betrekking tot de in en krachtens 
deze wet gegeven voorschriften zijn de artike
len 5, 6 en 7 der "Crisisinvoerwet" 1931 

(Staatsblad N °. 535) van overeenkomstige 
toepass ing. 

9. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien der afkondi-
ging. · 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 30sten De

cember 1933. 
WILHELMINA. 

D e ~Minister van. Eco,wmische Zaken, 

s. 799. 

T . J. V ers c huur. 
(Uitgeg. 9 F ebruari 1934.) 

30 D ecember 1933. \VET tot wijziging en 
verhoogi ng van het tiende hoofdstuk der 
Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1932. 

s. 800. 

30 D ece,nber 1933 . WET tot vereeniging van 
de gemeenten Borkel en S chaft, D omme
l en en Valkenswaard. 

Wij WILHELMINA, enz. . .. doen te weten: 
Alzoo "Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is de gemeenten Borkel 
en Schaft, Dommelen en Valkenswaard te 
vereen i gen i 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. 1. De gemeenten B orkel en Schaft, 

Dommelen en Valkenswaard worden vereen igd. 
2. De vereenigde gemeente draagt den 

naam van Valkenswaa,·d. 
3. De vereeniging komt tot stand met in

gang van 1 Mei 1934. 
2. 1. Al Ie bezittingen, lasten, rechten en 

verplichtingen der opgeheven gemeenten gaan 
over op de nieuwe gemeente Valkenswaard, 
zonder dat daarvoor eene nadere akte ge
vorderd wordt. 

2. Voor zoover overschrijving in de open
bare registers krachtens of in verband met 
deze wet noodig mocht zijn, zal die gesch ieden 
krachtens deze wet. 

3. 1. De candidaatstelling en de eventueele 
stemming voor de verkiezing van de leden van 
den raad der nieuwe gemeente, geschieden op 
de dagen door Gedeputeerde Staten van 
No01,drbrabant te bepalen. 

2. Tot deelneming aan deze verkiezing zijn 
bevoegd de personen, voorkomende op de lij s
ten van kiezer voor den gemeenteraad, in de 
opgeheven gemeenten voor het loopende jaar 
vastgesteld, nadat deze lijsten door de bestu
ren van de bestaande gemeenten voor zooveel 
noodig zijn aangevuld met de vermelding van 
de plaats der woning van ei ken kiezer op den 
eersten Januari van het jaar der vastste lling 
en door het bestuur der gemeente Valkens
waard bovendien met de vermelding van het 
nummer van het stemdistrict, waartoe hij dien
tengevolge behoort. 

3. De raad van de gemeente Valkenswamrd be
noemt het hoofdstembureau en de stembureaux 
voor deze verkiezing, nadat, zoo noodig, door 
dienzelfden raad artikel 31 , derde lid, der 
ki eswet is toegepast, en onderzoekt de geloofs
brieven der leden van den raad der nieuwe 
gemeente. 

4. De dag der eerste vergadering van den 
raad der nieuwe gemeente wordt bepaald doo r 
Gedeputeerde Staten van N oo,·dbrabant. 
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5. :Met a fwijking in zoovene van het be
paalde in de a r t ikelen 29 en 87 der gemeente
wet, hebbe n de leden van den nie uw gekozen 
raad en de door di en r aad gekozen wethon
cle rs zitting ui te rlijk tot den eerste n Din dag 
va n e ptembe r 1939. 

4. 1. De ingezetenen der opgeheven ge
meente n worden voor het opmake n der ki e
ze rslijst en voor de ve rki esbaarheid tot l ede n 
va n den gemeente raad, m et ingang va n 1 
Me i 1934 a ls ingezete ne n de r ni e uwe ge
meente beschouwd. 

2. D e in de opgehe ven gemeenten o p 1 
M e i 1934 bestaande ki ezerslij st en voor het ki e. 
zen van de leden van de T weede K a mer der 
Staten-G ne raa l, van de P rovinc ial e S taten 
e n van den gemeenteraad, blij ven van k rach t 
in de ni euwe gemeen te, totdat zij , overeen 
komstig de ki eswe t , door een n ieuwe kiezers
] ijst zijn ve rvangen. 

5. M et a fwijkin g van het bepaalde in ar
ti ke l 4, eer ste I id, der gemeentewet geld t, tot 
aan de bekendm aking der ui tkomst va n de 
eerstvol gencle t ienj aa rlijksche volkstelling, 
voo r de toe pass ing van art ikel 5 dier wet , in 
de gemeente Val kenswaard het geta l inwo
ners, dat op 1 Me i 1934 volgens de be vol
kings registers der ve1·een ig de gemeenten aan
wezig is. 

6. 1. D e ui tkeer ing u it het gemeen te fo nds 
ingevolge a r t ikel 3, onder a, der wet van 15 
J uli 1929 (Staatsblad n°. 388), seder t gewij
zig d, voor de gemeenten B 01·kel en Schaf t en 
Dom mel en, overeenkomstig de bepali ngen d ier 
wet en van Ons besl u it rnn 4 ovember 1929 
(Staatsblad n°. 476 ), sedert gewijzigd, vast
gesteld voo r het vij fjar ig tijdvak, aa nva ngen
de met het ui t keer ingsjaar 1931/1932, verva lt 
met ingang van het u it keeringsjaar 1934/1935. 

2. Gedu rende den t ijd , dat de burgemees
ters en ecretar issen de r o pgeheven gemeenten 
k rachtens deze wet wach tgeld genieten , za l de 
ve reeni gde gemeente jaarlijks van het Rijk 
een bijdrage in di e wach tgelden ontvangen n 
we l voo r elke gemeente in de verhoud ing, 
we lke word t uitg dr ukt door een breuk, waar
in de teller gelijk is aan de u itkeering ui t 
het gemeentefonds, ingevolge artikel 3, onder 
et, der wet va n 15 J uli 1929 (S taatsblad n°. 
388) , sede rt gewij zigd , door die gemeente over 
het ui t keeringsjaar 1933/1934 ontvangen en 
de noemer aan de som der door den burge: 
meester en de n secreta r is der gemeente laat
stelijk v66r 1 M e i 1934 genoten jaarwedden, 
berekend op den voet, in deze wet aangegeven. 

7. 1. D e ui t keeri ng per inwoner ui t het 
gemeente fonds, ingevolge a rtikel 3, onder b, 
der wet van 15 Juli 1929 (Staatsblad n°. 388) 
sedert gew ijzigd, voor de gemeenten B orkel 
en Schaft , D01nmclen en Val kenswaard, over
ee nkomstig de be palingen dier wet en van 
Ons besluit va n 4 November 1929 (, taatsblad 
n°. 476) , sedert gewijzig d, vastgeste ld voor 
het vijfj a ri g tij dvak, aanva ngende met het 
ui t keeringsjaar 1931/1932, verva lt met in
gang van he t ui t keeringsjaa r 1934/1935. 

2. De ui t keeri ng ui t het gemeentefonds, in 
het vorig lid bedoeld, bedraagt voor de g . 
meente Val kenswaard gedurende elk der ui t
keeringsjaren 1934/1935 en 1935/1936: 

a. voor zoover het betreft het aanta l in
woners, dat op 1 J a nua ri 1934 gevestigd was 

in de gemeente B orkel rn S chaft, een gelijk 
bed rag pe r inwoner a ls door de gemeente 
B o1·kel en Schaf t zou zijn ontva ngen; 

b. voor zoo ve r het betl'eft het aantal in
wone rs, dat op 1 J a nua ri 1934 gevestigd was 
in de gemeen te Dom,nelen, een ge lijk bed rag 
per inwone r a ls door de gemeente Dommel en 
zou zijn ontvangen ; 

c. voor zoover het be tre ft het aantal in
wo ners, dat op 1 J a nua ri aan e lke dier be ide 
ui tkeeringsja ren voorafgaande , a ldaar geves
t igd was, verminde rd met het aantal inwoners. 
onder a en b genoemd, het bed rag, dat door 
de gemeente Valkenswaard per inwone r zou 
zij n ontvangen. 

3. Voor de toepass ing van a rti ke l 5 der 
wet va n 15 Juli 1929 (Staat sblad n°. 388), 
edert gewijzi gd, w01·dt het aa nta l inwoners 

de r gemeen te V alkenswaard o p 1 J a nuari 1934 
berekend alsof de vereeni g ing m et de ge
meenten B orkel en Sc ha f t en Dommelen reeds 
op di en datum tot stand wa re gekom en . 

4 . D e berekening van de ui t k ering pe r 
inwoner uit het gemeente fonds, bedoeld in 
a r t ikel 9 der wet van 15 J uli 1929 (Staats
blad n°. 388) , sede rt gewijzi gd, voor he t vijf
ja ri g tijd vak, aanva ngende met het uitkee
r ingsjaar 1936/1937 voor de gemeente Valkens
wMtrd, gesch iedt in a fwijking va n het be
paalde in dat artikel en in artikel 42 van 
het K oni nklijk beslui t va n 4 evember 1929 
(Staatsblad n°. 476 ) a ls volgt: 

de formule, genoemd in a rtikel 42 va n voor
meld K oninklij k besluit wordt toegepast voor 
a ll e bij deze wet betrokken geme nten , m et 
d ien verstande, dat voor het bedrag, voorge
steld door de letter "• het re keningsjaar 1934 
en voor de be re ke ning van het bedrag, voo r
gesteld door de letter b, he t belasting jaa r 
1934/1935 buiten aanmerking blijft en de let
ter e voorstel t het aanta l inwoners op 1 J a
nuari 1934. 

H et a ldus voo r de gemeente l"ttlkenswaa,·d 
verkregen bed rag, voo rgeste ld door de letter 
x, wordt vermeerde rd met de a ldus va n de 
gemeenten B o,·kel en Sc haf t en Dommelen 
verkregen bed ragen, voorgesteld door de let
ter x. 

8. D e vermindering van de ui t keering per 
inwoner uit het gemeentefond ingevol ge ar
tikel 3, onder b, de r wet van 16 J uli 1929 
( taatsblad n°. 388), sedert gewij zigd , op 
grond van het bepaa I de in a rti kei I , eerste 
l id , der wet van 18 M aar t 1932 ( taatsblad 
• 

0
• 104 ) voor de bij deze wet betrokken ge

meenten vastgesteld , voo r zoo ve r het betre ft 
het ui tkeeringsjaar 1934/1935 : 

a. ver valt voor de gemeenten B orkel en 
Schaft e n Dommel en; 

b. bed raagt voor de gemeente Vetl kens
wawrd het voor deze geme nte vastgestelde 
bedrag, vermeerderd met de tei-w ke voo r de 
gemeenten B orkel en S chaft en Domm el en 
vastgestelde bed ragen. 

9. 1. Zij , di e voor een der opgehe ven ge
meen ten tot gewoon o f tot buitengewoon 
di enstplich t ige werden bestemd, behouden deze 
bestemmi ng na de vereeni g ing. 

2. Voor de lich t ingen 1935 en 1936 vor
m en de inschrij vingsregisters voor den di e nst
plicht va n de opgeheven gemeenten tesamen 
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het inschrij vingsreg ister van de nieuwe ge-
meente. , 

10 . Het bepaalde in het tweede lid van 
a rt ike l 3 der Drankwet (Staatsblad 1931, n°. 
476) b lij ft te n aanzien van het gebied der 
n ieuwe gemeente Valkenswaa,·d, vroeger be
hooi-ende tot de gemeenten B orkel en Schaft 
en Dommelen, buiten toepas ing tot 1 Januar i 
1935. 

ll. De namen van de pe rsonen , di e in de 
opg-eheven gemeenten voorkomen op de l ijsten, 
bedoe ld in de a r tikel en 17 en 45 der D ,·ank
wet ( taatsblad 1931, n°. 476) worden op de 
voor de nieuwe gemeente op te maken lij sten 
geplaat t in volgorde van de dagen, waarop 
hunne verzoeken om vergunning, onderschei
denlijk ve rlof A , inkwamen ; voor zoover be
sluiten eenzelfde dagteeken ing dragen of ver
zoeken op denzelfden dag inkwamen, gaat de 
in leeftijd oudere voor ; bij gelijken ouderdom 
besl ist het I ot. 

12. 1. Aan de burgemeesters en vaste amb
tenaren, hoofden en onderwijzers van open
bare scholen uitgezonderd, der opgeheven ge
meenten, die tengevolge van de opheff ing wor
den ontsl agen, wordt, voor zoover zij a l clan 
niet in de termen va ll en om pensioen - uit
gezonderd vervroegd ouderdomspensioen, be
doeld in artikel 48 , eerste lid , onder b, der 
Pensioenwet 1922 - te genieten, ten I aste 
van de gemeente Valkenswaard een wachtge ld 
ve r leend met inachtneming der volgende be
palingen. 

Al s vaste ambtenaren worden mede aange
merkt de ambtenaren in tijdelijken dienst, d ie 
een niet wezenlijk onderbroken diensttijd a ls 
zoodanig van ten min te 5 jaren hebben ver
vuld , tenzij zij belast zijn met we,·kzaamheclen, 
welke een tijdelijk karakter dragen. 

2. Aan de personen. bedoeld in het vorig 
1 id, wordt wachtgeld toegekend: 

a. voor zoornel zij op 1 Mei 1934 een di enst
t ijd van ten minste 10 jaren hebben volbracht 
e n het aantal jaren van dien diensttij d, te 
zamen met het aantal jaren van den leeftijd, 
dien zij ten t ijde van het ontslag hebben be
reikt, 60 of meer bedraagt, tot het tijdstip, 
waarop ingevolge het bepaalde in de volgen
de zinsnede van dit l id het wachtgeld e indigt ; 

b. voor de overigen gedmende een tijdvak, 
gelijk aan hun diensttijd . 

Het wachtgeld e indigt in ieder geva l, zoo
d ra de op wachtgeld gestel de in de termen 
va lt om pensioen - uitgezonderd verv roeg d 
o ude rdomspens ioen, bedoeld in arti ke l 48 , 
eerste I id, onder b, der P en ioenwet 1922 -
te genieten. 

Onde r diensttijd wordt h ier verstaan alle 
aan het ontslag voorafgaande tij d , welke in 
aanmerking kom t voor pensioen, onverschillig 
in dienst van welk lichaam die tijd is door
gebracht, met dien verstande, dat alle dienst
tijd slechts éénmaal wordt medegetel cl en 
diensttijd u it een nevenbetrekk ing slechts in 
aanmerking komt, ind ien het wachtgeld uit 
hoolde van ont lag uit die betrekking wordt 
toegekend. 

3. Het bedrag van het wachtgeld wordt 
berekend naar de wedde of de som der wed
den in den zin der Pensioenwet 1922, welke 
in de opgeheven betrekking of betrekkingen 
laatste lijk ,,óór 1 Mei 1934 werd of werden 

genoten, en wel , voor wat betreft de wedden, 
welke door of vanwege het bestuur van een 
der opgeheven gemeenten werden gerege ld , 
volgens de op 1 Me i 1932 geldende wedde
regel ing, met dien verstande, dat de wedde 
of som der wedden dezelfde vermindering of 
vermeerdering ondergaat, welke de vaste kin
clertoel age zou ondergaan tengevolge van de 
wijziging van het aantal k inderen , dat voor 
di e toelage in aanmerking komt, ind ien be
langhebbende in dienst zou zij n gebleven. Voor 
de berekening van het wachtgeld worden tij
delijke en vaste kindertoelagen gelij kgeste ld . 
H et wachtgeld is gedurende de eerste 3 maan
de n gelij k aan de in den eersten volzin om
schreven '"'edde of som der wedden, en be
draagt daarna gedurende 3 maanden 85 en 
vervolgens 70 ten honde rd van de vorenbe
doelde wedde of som der wedden. 

4. W a nnee r de gemeente Valkenswamrd op 
of na den datum van de in werkingtred ing 
dezer wet op de wedde van zijn ambtenaren 
in verband met de tijdsomstandigheden een 
t ijdelijke korting, anders dan door verruiming 
van het verhaa l van pensioensbijdragen, gaat 
toepassen of een bestaande tijde lijke korting 
verhoogt, dan wordt de in het vOl'ig l id be
doelde wedde voor de toepas ing van dat lid 
en van het vijfde en zesde lid van dit artikel 
op overeenkomstige wijze geacht te zijn ver
minderd. 

5. Wanneer de op wachtgeld gestelde uit of 
in verband met arbeid of bedrijf op of na 1 
Mei 1934 inkomsten geniet of gaat genieten , 
wol ke hij op het tijdstip onmiddellijk vóór 
dezen datum niet genoot, wordt: 

a. indien hij die inkomsten geniet a ls amb
tenaar in den zin der Pensioenwet 1922, zoo
d ra en zoolang het wachtgeld, vermeerderd 
met die inkomsten, voor zoover zij als wedde 
in den zin dier wet zijn aan te merken , en in 
iede r geval met inbegr ip van kinderbijsl ag, 
de in het derde lid bedoelde wedde zou over
schrijden. het wachtgeld met het bedrag d ier 
oversch,·ijding verminderd; 

b . in de overige gevallen het wachtgeld 
voor den dtïur van die inkomsten met een be
drag gelijk aan de helft daarvan verminderd, 
met dien verstande echter, dat van d ie in
komsten buiten aanmerking blij ft een bedrag 
gelij k aan het ver chi! lus chen het wachtgeld 
en de in het derde lid bedoelde wedde ; 

c. bij ge lijktijdig genot van inkomsten als 
b doeld onder a. en b., het wachtgeld ver
minderd met het eventueel gedeelte der i11 -
komsten onder a. , waarmede deze, vermeer
derd met het wachtgeld, het bedrag der in 
het derde I id bedoelde wedde overschrij den , 
doch ten aanzien van de overbl ijvende inkom
sten gehandeld , a lsof zij alle onder b. vallen, 
echter met dien verstande, dat bij de in de 
tweede plaats bedoelde vermindering nimmer 
méér wordt a fgetrokken dan de helft va n de 
inkomsten onder b. 

6. Gel ij k gevolg a ls aan het genieten van 
inkomsten, als in het vo1·ig l id bedoeld, zal 
zijn verbonden aan eene benoeming tot eene 
financieel gelijkwaardige betrekking, al word t 
deze benoeming niet aangenomen, tenzij deze 
niet-aan nemi ng geschiedt op grond van be
zwaren, welke door Gedeputeerde Staten van 
N 001·db1 abant, den belanghebbende of diens 
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gemacht igde gehool'd, al thans behood ijk opge-
1·oepen, de11 gdelij k worden verklaard. 

Onder financi eel gelijkwaard ige betl'ekking 
wordt in dit lid verstaan eene betrekking of 
vel'eeniging van betrekkingen, welke den be
langhebbende een ten minste gelij k inkomen 
oplevert als de weelde of de som der wedden, 
in het derde I id bedoeld, alsmede eene ten 
minste soortgelijke pos itie als di e, welke hij 
laatste lijk vóó r 1 Me i 1934 in de opgeheven 
befrekking of betrekkingen had. Met inkomen 
wordt hier, waar het eene betrekking als 
ambtenaar in den zin der Pensioenwet 1922 
bet ,·eft, bedoeld de wedde ·in den zin die,· wet, 
vel'mee1·derd, indien die bijslag niet reeds in 
de weelde is begrepen, met kinderbijslag. 

7. Bij verlies vóór het tijdstip, waarop het 
wachtgeld vo lgens het tweede I id uiterlijk e in
digt, van de betrekking of andere bron van 
inkomsten, welke tot onthouding, intrekking 
of verminder ing van wachtgeld leidde, wordt 
het wachtgeld niet toegekend re pectievel ijk 

· verhoogd, wanneer Gedeputeerde Staten van 
Noordbmbant, den belanghebbende of dien, 
gemachtigde gehoot·d, a lthans behoorlij k op
geroepen, ver ki aren dat het verlies het ge
volg was van e igen ' schuld of van eigen ver
zoek, niet gegrond op deugdelijke redenen. 

8. Indien de op wachtgeld gestelde ambte
nares in het huwelijk treedt, verva lt voor den 
<l11ur van dat huwelijk het wachtgeld. 

9. Indien een wachtgeld, na onderbreking, 
opnieuw wordt genoten , wordt voor de bepa-
1 ing van den duur en het bedrag van het 
wachtgeld de tijd der onderbrek ing geacht op 
wachtge ld te zijn doorgebracht. 

10. Van het genot van inkomsten, als be
doeld in het vijfde lid, doet de op wachtgeld 
geste lde zoo spoedig mogelijk mededeel ing aan 
burgemeester en wethouders de,· gemeente 
Valkenswaard. De op wachtgeld gestelde is 
gehouden, ten aanz ien van di e inkom ten alle 
door genoemd coll ege en door Gedeputeerde 
Staten van Noo1·dbrabant verlangde inlichtin
gen te verstrek ken. 

De op wachtgeld gestelde ambtenares, die 
in het huwelijk treedt, doet daarvan eveneens 
onverwijld mededeeling aan burgemeester en 
wethouders der gemeente Vcdkenswaard. 

De op wachtgeld geste lde is verplicht, op 
eerste schriftel ijke aanzegging van burgemees
ter en wethouders der gemeente Valkens
waard eene aanvrage in te dienen tot het 
verkrijgen van invaliditeitspensioen en zich 
te ondenverpen aan het in verband daarmede 
te verrichten geneeskund ig onderzoek a ls be
doeld in artikel 74 der Pensioenwet 1922. 

Indien de op wachtgeld gestelde de in di t 
lid bedoelde verplichtingen niet nakomt, kun
nen Gedeputeerde Staten van N oo-,,db1·abant, 
burgemeester e n wethouders der gemeente 
Vcdkenswaard, benevens den belanghebbende 
of dien gemachtigde gehoord, althans be
hool'lijk opgeroepen, het wachtgeld geheel of 
gedeeltelijk vervallen verklaren . 

11 . Voor de ambtenaren der opgeheven ge
meenten wordt bij benoeming in de gemeente 
Valkenswaard ,·oor de regeling van hunne 
wedde de diensttijd in aanmerking genomen, 
in gelijke betrekking in de gemeente, waarin 
zij op 30 April 1934 werkzaam waren, ver
ndd. 

12. Geschill en over de toepassing van dit 
al'tikel wo rden, burgemeeste r e n wethouders 
der gemeente Valkenswaard benevens den be
langhebbende of di ens gemachtigde gehoord, 
althans behoorl ij k opgeroepen, beslist door 
Gedeputeerde Staten van Noordbmbant . 

13. 1. De tijd , gedurende wel ken krachtens 
deze wet wachtgeld is toegekend, wordt als 
diensttijd in den zin de,· Pensioenwet 1922 
aa11gen1erkt. voo i· zoover deze tijd n iet pa
ral lel loopt met diensttijd als ambtenaar in 
een betrekking, bedoeld in artikel 3 of 4 de r 
Pensioenwet 1922, waarin de betrokkene is 
he,-plaatst. 

2. Gedurnnde den t ijd , op wachtgeld door
gebracht, geldt als pensioensgrondslag het be
drag van den pensioensgrondslag of de som 
de,- pensioensgronds lagen , welke met inacht
neming van het bepaalde in het derde lid 
van artikel 12 voor den betrokkene zouden 
hebben gegolden . Verkrijgt de betrokkene na 
zijn ontslag opnieuw de hoedanigheid van 
ambtenaar in den zin der Pensioenwet 1922 
met een pensioensgrondslag of een som van 
pensioensgrondslagen lager dan die uit de 
opgeheven betrekking of betrekkingen, dan 
wordt voor de toepassing van de a rtikelen 33 
en 151 der Pensioenwet 1922 de wedde of de 
som der wedden in de nieuwe betrekking of 
betrekkingen geacht te zijn verhoogd tot het 
bedrag van de wedde of de som der wedden, 
bedoeld in vorengenoemd lid. 

3. De gemeente Valk,nswaard is voor de 
betrokken personen de bijdrage voor e igen 
pensioen verschu ldigd op den voet van artikel 
35 en artikel 36, eerste lid , onder a, dei· Pen-
ioenwet 1922, berekend naar den in het 

vorige lid aangegeven pensioensgrond lag en 
in geval van herplaatsing naar het verschil 
tusschen dezen pensioensgrondslag en d ien 
of die, welke voor de na het ontslag aanvaar
de betrnkking of betrekkingen zonder de wer
king van het vorige I id zou of zouden hebben 
gegolden. 

4. De gemeente Valkenswaa1·d kan van de 
in het vorig I id bedoelde bijdrage op de be
trokken personen verha len op den voet van 
het vierde lid van Mtikel 36 der Pen ioenwet 
1922, echter met beperking tot het bedrag, 
dat zou kunnen worden verhaald volgens de 
bepalingen, we lke laatstelijk vóór 1 Mei 1932 
van kracht waren in de gemeente, waar de 
opgeheven betrekking werd vervuld. 

5. Bijdragen voor inkoop van diensttijd 
voo,- pensioen voor de in dit artikel bedoelde 
personen door de opgeheven gemeenten ver
schuldi gd, komen rechtstreeks ten laste van 
de gemeente Valkenswaa1·d. Het verhaal daar
van geschiedt overeenkomstig de bepalingen, 
die laatstelijk vóór 1 Mei 1932 in die ge
meenten van kracht waren. 

6. Het laatste I id van artikel 12 is van 
toepassing. 

14. 1. De bij het in werking treden dezer 
wet in de op te heffen gemeenten bestaande 
besluiten en ambtenaren zullen in de ver
eenigde gemeenten voortduren, totdat door 
het bevoegd gezag eene nadere regeling is ge
troffen. 

2. De bij het in werking treden dezer wet 
in de gemeente Valkenswaard bestaande mach
ten zullen in de nieuwe gemeente voortduren, 
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totdat zij overeenkomstig de bepal ingen dezer 
wet door andere zijn vervangen. 

15. Met ingang van 1 Mei 1934 vervalt in 
wetten en daarop gegronde voorschriften de 
vermeld ing als gemeente van Borkel en Schaft 
en Doninielen en wordt onder Valkenswaard 
verstaan de nieuwe gemeente van dien naam. 

16. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 30sten De

ember 1933. 
WILHELMINA. 

D e M inis te,· van Binnenlandsche Zaken, 
J. A. d e W i I d e. 

( Uitgeg. 16 Januwri 1934.) 

s. 801. 

30 D ece1nbe1· 1933. WET tot w1Jz1grng en 
verhooging van het vijfde hoofdstuk der 
Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1932. 

s. 802. 

30 December 1933. WET tot wijziging van de 
grenzen der gemeenten Rotterdam, Rhoon en 
Poortugaal en opheffing van de gemeenten 
Pernis en Hoogvliet. 

Wij WILHELMIN'A, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is wijziging te brengen in 
de grenzen der gemeenten Rotterdam, Rhoon 
en Poortugaal, en over te gaan tot opheffing der 
gemeenten Pernis en Hoogvliet ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Met ingang van 1 Mei 1934 wordt 

de gemeente Rotterdam uitgebreid met : 
a. de deelen van de gemeenten Rhoon en 

Poortugaal binnen de grenslijnen, in artikel 2 
aangegeven ; 

b. de gemeenten Pernis en Hoogvliet. 
2. Met ingang van 1 Mei 1934 zal de grens 

tusschen de met de in artikel 1, onder b, ge
noemde gemeenten uitgebreide gemeente Rot
terdam en de gemeenten genoemd in artikel 1, 
onder a, loopen als volgt : 

Beginnende daar waar de bestaande grenzen 
van Rotterdam, Barendrecht en Rhoon samen
komen aan den z.g. Smitshoek, wordt de be
staande grens tusschen Rotterdam en Rhoon in 
westelijke en later in noord-westelijke richting 
gevolgd tot aan den zoogenaamden Molenvliet 
in den polder Nieuw Pendrecht. De grens buigt 
dan in zuid-westelijke richting om en volgt in 
die richting en later in meer zuidelijke richting 
het midden van dien Molenvliet tot de noord
oostelijke scheiding van het perceel gemeente 
Rhoon sectie B, n° . 236, doorsnijdt dit perceel 
en volgt dan weder het midden van den Molen
vliet tot den boezem genaamd de Oude Koe
dood, steekt dezen boezem in ongeveer zuide
lijke richting over, volgt de zuid-oostelijke 
scheidingen van de perceelen, kadastraal be
kend gemeente Rhoon, sectie B, nos. 310, 867, · 
393 en verder de zuid-westelijke scheiding van 
laatstgenoemd perceel en haar verlengde tot 
het midden van den Molenvliet, buigt daarna 
zuid-westwaarts, om vervolgens het midden 
van dezen Molenvliet en het verlengde daarvan 
in zuid-westelijke richting te volgen tot aan de 
oostelijke perceelscheiding van het perceel 

kadastraal bekend gemeente Rhoon, sectie A, 
n°. 1272. Daarna buigt de grens in noord 
westelijke richting af, volgende de noord -ooste
lijke scheiding van gemeld kadastraal perceel, 
vervolgens wordt weer in zuid-westelijke rich
ting afgebogen om de noord-westelijke perceels
scheiding te volgen van de perceelen sectie A, 
nos. 1272 en 269. Vervolgens buigt de grens 
noord-westwaarts om en volgt de noord-ooste
lijke scheiding van de perceelen sectie A, nos. 
268 en 266, snijdt in noord-westelijke richting 
de perceelen sectie A, nos. 1816 en 1815 tot 
de noord-oostelijke perceelscheiding van per
ceel n°. 262, volgt deze perceelscheiding en die 
van de perceelen nos. 259 en 258, snijdt ver
volgens in noord-westelijke richting het per
ceel n°. 255 tot aan de noord-ooste lijke scheiding 
van het perceel sectie A, n°. 252, volgt deze 
perceelscheiding en die van sectie A, n°. 250, 
buigt daarna noord-oostwaarts langs de zuid
oostelijke perceelscheiding van n°. 1348 om, 
volgt die perceelscheiding tot de noord-ooste
lijke scheiding van dit perceel, buigt dan weder
om noord-westwaarts om en volgt achtereen
volgens de noord-oostelijke scheidingen der 
perceelen sectie A, nos. 1348, 13-17, 247, 244, 
240 en 239. Dan buigt, de grens weer zuid-west
waa1·ts af, om de noord-westelijke scheiding van 
laatstgenoemd perceel te volgen en die van 
perceel sectie A, n°. 238 tot het punt waar deze 
perceelscheiding het perceel sectie A, n° . 1349 
ontmoet. Vanaf dit punt kruist de grens in 
vrijwel westelijke richting den z.g. Kleidijk tot 
het punt waar de noordelijke perceelscheiding 
van het perceel sectie A, no. 399 het perceel 
sectie A, n°. 349 ontmoet, volgt daarna de 
noordelijke perceel cheiding van n°. 399 over 
145 Meter lengte, snijdt daarna in een rechte 
l ijn het perceel sectie A, n°. 400 tot de noord
oostelijke perceelscheiding van het perceel 403, 
volgt deze perceelscheiding tot perceel n°. 409, 
buigt in vrijwel oostelijke richting om, om de 
zuid-oostelijke scheiding van laatstgenoemd 
perceel te volgen tot de noord-ooste lijke schei
ding, waarna in noord-westelijke richting wordt 
wordt omgebogen om de noord-oostelijke per
ceelscheidingen te volgen .an de perceelen 
sectie A, nos. 409 en 408, zoomede het \Ter
lengde daarvan tot het midden van de watering -
sectie A, n°. 1198. Dan buigt de gren in zuid
westelijke richting af en volgt het midden van 
deze watering en zijn verlengde tot aan de west
zijde van den Molendijk, buigt noord-westwa.arts 
om langs de oostelijke perceelscheidingen Yan 
nos. 1311, 1312 en 1734, buigt daarna wederom 
in westelijke richting af langs de noordelijke 
perceelscheiding van n°. 1734, om dan noord
waarts om te buigen en langs de oostelijke per
ceelscheidingen van nos. 53 en 51 te gaan; 
daarna bui~t de grens westwaarts om en volgt 
de noordeltjke cheiding van perceel n°. 51, 
kruist dan in zuid-westelijke richting de wate
ring n°. 1195 en volgt daarna de noordelijke 
scheidingen der perceelen nos. 54 en 55 en haar 
verlengde tot aan de bestaande grens tusschen 
de aemeenten Rhoon en Poortugaal. Hierna 
wordt in westelijke richting de Rhoonsche 
Dorpsdijk, gemeente Poortugaal , sectie B, 
n°. 693 en het perceel n°. 494 overgestoken naar 
den noord-oostelijken hoek van perceel ge
meente Poortugaal, sectie B, n°. 34 en wordt 
de noordelijke scheiding van dit perceel gevolgd 
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tot waar deze scheiding de oostelijke scheiding 
van perceel n°. 31 ontmoet ; van dit punt af 
volgt de grens in vrijwel westelijke richting 
een zuiver rechte lijn , snijdende de perceelen 
kadastraal bekend gemeente Poortugaal, sectie 
B, no. 31, en sectie A, nos. 381, 1383 en 1357 
tot aan het meest noordelijke punt van perceel 
sectie A , n°. 1356; daarna gaat de grens, weder
om een zuiver rechte lijn volgende, in ongeveer 
westelijke richting, snijdende de perceelen 
sectie A, no . 1388, 357, 1375 en 344 tot het 
zuid-oostelij kste punt van bet perceel sectie A, 
no. 346, volgt dan in westelijke richting de 
noordelijke scheiding van de perceelen 347, 
348 en 349, buigt dan, snijdende het perceel 
n°. 1259, eenigszins zuid-westwaarts af en gaat 
recht op het hoekpunt van n°. 1260 aan , waar 
de z.g. Botermeet langs het perceel n°. 1259 
noordwaarts afbuigt, daarna wordt de noorde
l ij ke scheiding van het perceel n°. 1260 gevolgd 
tot het meest noord -westelijke punt van d it 
perceel. Van daar gaat de grens in een zuiver 
rech te lijn in westel ijke rich ting naar het meest 
noordelijke punt van het perceel n°. 298, daarbij 
snijdende de perceelen gemeente Poortugaal, 
sectie A, nos. J 256, 1253 , 1254 en 1255, wederom 
1256, 1265, 321. 281 en 299. Van genoemd punt 
gaat de grens wederom in een rechte lijn onge
veer in dezelfde richting naar het meest zuide
l ij ke punt van perceel n°. 278, snijdende de per
ceelen nos. 281, 280 en 279. Daarna wordt , het 
verlengde van <lie l ijn volgende, de Pernissche 
weg overgestoken en vervolgens noord-west
waarts afbuigende de oostelijke scheiding ge
volgd van het perceel n°. ,587, waarna de grens 
weer westwaarts gaat langs de noordelijke 
scheiding van gemeld perceel tot aan den K od
deweg. Va n hier wordt de grens wederom een 
zuiver rechte lijn , snijdende de perceelen ge
meente Poortugaal, sectie A, nos. 601, 602 en 606 
en loopende naar de bestaande grens t usschen 
de gemeenten Poortugaal en Hoogvliet op het 
meest noordelijke punt van het perceel kadas
t raal bekend gemeente Hoogvliet, sectie B, 
n°. 243, alwaar deze bestaande grens een scherpe 
bocht maakt. 

Van dit punt af wordt zuid-zuid-westwaarts 
afgebogen en wordt de bestaande grens t usschen 
de gemeenten Poortugaal en Hoogvliet geheel 
gevolgd tot aan het midden der Oude Maas. 

Hierna volgt de grens de bestaande grens 
tusschen de gemeenten H oogvliet en P ernis 
eenerzijds en Spijkenisse, Rozenburg, Vlaar
dingen en Schiedam anderzijds, tot het punt 
waar de bestaande grens t usscben Schiedam en 
Rotterdam aan vangt . 

3. De uitkeering uit het gemeentefonds in
gevolge artikel 3, onder a, der wet van 15 J"uli 
1929 (Staatsblad n°. 388), seder t gewijzigd , voor 
de gemeenten Pernis en Hoogvliet overeenkom
stig de bepalingen <lier wet en van Ons besluit 
van 4 November 1929 (Staatsblad n°. 476), 
sedert gewijzigd, vastgesteld voor het vijfj arig 
t ijdvak, aanvangende met het uitkeeringsjaar 
1931/1932, vervalt met ingang van het uit
keering jaar 1934/1935. 

4. 1. De ui tkeering: per inwoner uit het ge
meentefond ingevolge art ikel 3, onder b, der 
wet van 15 Juli 1929 (Staatsblad n°. 388), sedert 
gew~jzigd , voor de gemeenten Rotterdam, Pernis 
en Hoogvliet overeenkomstig de bepalingen dier 
wet en van Ons bes luit, van 4 November 1929 

(Staatsblad n°. 476), sedert gewijzigd, vastge· 
steld voor het vijfjarig t ijdvak, aanvangende 
met het uitkeeringsjaar 1931 /1932, vervalt met 
ingang van het uitkeeringsjaar _1934/1935. 

2. De uitkeering uit het gemeentefonds, in 
het vorig lid bedoeld , bedraa,it voor de gemeen 
te Rotterdam gedurende elk der uitkeeringsjaren 
1934/1935 en 1935/1936 : 

a. voor zooveel betreft het aantal inwoners, 
dat op 1 J anuari 1934 geves tigd was in de ge 
meente Pernis, een gelijk bed rag per inwoner 
als door de gemeente Pernis zou zijn ont
vangen ; 

b. voor zooveel betreft het aantal inwoners, 
dat op l J anuari 1934 gevestigd was in de ge
meente Hoogvliet, een gelijk bedrag als door de 
gemeente H oogvliet per inwoner zou zijn ont
vangen ; 

c. voor zooveel betreft het aantal inwoners, 
dat op 1 J anua ri 1934 gevestigd was op het 
gedeelte van de gemeente Rhoon, da t aan de 
gemeente Rotterdam wordt toegevoegd, een ge
lijk bedrag als daarvoor door de gemeente 
Rhoon per inwoner zou zijn ontvangen ; 

d. voor zooveel betreft het aantal inwoners, 
dat op 1 J anuari 1934 gevestigd was op het 
gedeelte van de gemeente Poortugaal, da t aan 
de gemeente Rotterdam wordt toegevoegd, een 
geliJk bed rag a ls daarvoor door de gemeente 
P oortitgaal per inwoner zou zijn ontvangen ; 

e. voor zooveel betreft het aantal inwoners 
op l Januari aan elk d ier beide uit keeringsiaren 
voorafgaande, verminderd met bet aantal in
woners, onder a, b, r en d genoemd, de som, 
welke door de gemeente Rotterdam per inwoner 
zou zijn ontvangen. 

3. Voor de toepass ing van artikel 5 de!' wet 
van 1-~ Jul i 1929 (8tnat-•blad n°. 388), sedert 
gewijzigd , wordt het _aanta l inwoners der ge
meenten Rotterdam, Rhoon en Poortugoal op 
1 J anuari 19~4 berekend, also' de wijziging 
van de grenzen dier gemeente□ reeds op tl ien 
datum tot stand wa re gekomen. 

4 . De berekening va.n de uitkeering per in
woner uit het gemeentefonds, bedoeld in ar 
tikel 9 der wet van 15 Juli 1029 (S taatsblad 
n°. 388\, sedert gewijzigd, voor het vij fj arig 
tijdvak, aanvangende met het uit keeringsjaar 
1936/1937 ~oor de gemeenten Rotterdam, Rhoon 
en P oortugaal, geschiedt i □ afwijking van het 
bepaalde in dat a rtikel en in a rtikel 42 van 
het Koninklijk bes luit van 4 November 1929 
(Staatsblad n°. 476). sedert gewij7igd, als volgt: 

de formule, genoemd in artikel 42 van voor
meld K oninklijk bes luit, wordt toegepast voor 
alle bij deze wet betrokken gemeenten met dien 
verstande, da t voor de berekening van het be
d rag, voorgesteld door de l.et ter u, het reke
ningsjaar 1934 en voor de berekening van het 
bedrag, voorgesteld door de letter b, het be
lastingjaar 1934/1935 buiten aanmerking blijft 
en de li,tter e voorstel t het aantal inwoners op 
l J anuari 1934. 

_ Het a ldus voor de gemeente Rotterdam ver
kregen bedrag, voorgesteld door de letter x, 
wordt vermeerderd met de aldus voor de ge
meenten P ernis en Hoogvliet verkregen be
dragen, voorgesteld door de letter x, alsmede 
met het, gedeelte van de aldus voor de gemeen
ten Rhoon en Poortugaal verkregen bedragen, 
voorgesteld door de letter x, dat gevormd wordt 
door deze bed ragen te vermenigvuldigen met 
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een breuk , hebbende tot teller het aa nta l in
woners der bet rokken gemeente, dat op 1 Janu
a ri 1934 geves t igd was op het d ee l der gemeente, 
dat aa n de ge;neente Rotterdam word t toege
voeird, en tot noemer het t otaa l aa ntal inwoners 
der î ;emeente op 1 J anuari 1934. H et a ld us voor 
d e gemeenten Rhoon en Poortugaal verkregen 
bedrag, voorgest eld door de lette r x . wordt 
verminderd met het gedeel te , waarmede kracb.
t ens vorenstaande zinsnede het voor de ge
meente Rotterdam verkregen bedrag , voorge
steld door de lettét x , wordt vermeerderd . 

5. De verminder ing ,an de uit keering per 
jmvoner uit het gemeentefonds ingevolge ar
t ike l 3, onder b, der wet van 15 Juli 1929 (8/.aats
blad n°. 388_), sedert gewijzigd, op grond van 
het bepaalde in a r tikel 1, eerste lid , der wet 
van 18 Maar t 1932 (Staatsblad n° . 104), voo r d e 
bij deze wet betrokken gemeenten vastgesteld , 
voor zooveel betreft het uit keeringsjaar 
1934/1935 : 

a. vervalt voor de gemeenten Pernis en 
H oogvliet ; 

b. bedraagt voor de gemeente Rott-,rrlam 
h et voor deze gemeente vastgesteld bedrag, 
vermeerde rd me€ de t erzake voör de gemeenten 
P ernis en Hoogvliet. vastge3 telde bedragen , a ls 
mede met het gedeelte van de voor de gemeen 
ten Rhoon en Poortugaal vas tgestelde bedragen, 
d at gevonden word t door deze bed ragen te 
vermenigvuldigen met een breuk, hebbende tot 
teller het aanta l inwoners de r betrokken ge
meent e, dat op 1 J"a nuari 19:34 gevestigd was 
op het deel der gemeente, dat aan de gemeente 
Rotterdam wordt t oegevoegd en tot noemer het 
totaal aantal inwoners der gemeente op 1 Janu
ari 1934 ; 

c. word t voor de gemeenten Rhoon en Poor
/1,gaal verminderd met het bed rag, waarmede 
·ingevo lge het hiervoor onder b aan het slot 
bepaalde, de verminder ing voor de gemeente 
Rotterdam wordt vermeerderd . 

6. l . Aan de gemeenten Rhoon en Poor
tugaal word t door de gemeente Rotterdam, in
dien de raden der betrokken gemeenten daar toe 
aan Gedeputeerde Staten van Zuidhollani het 
verzoek doen , eene schadeloosstelling uitge
k eerd: 

a. wegens den overgang van bezittingen en 
rechten ingevolge a r tikel 10 deze r wet ; 

b. wegens het geldelijk nadeel , hetwelk d 3 
Yerkleinde gemeent e lij d t in de exploitatieuit
komsten van haar bed r ij ven en door de uit
v oering van werken, nood zakelijk geworden in 
haar bed rij ven door de verkle ining van haar 
gebied: 

c. wegens schulden , op de verkleinde ge
m eent ~ d rukkende en door haar aangegaan voor 
de uitvoering van werken op g rondgebied, da t 
naar de gemeente Rotterdam overgaat, voor
zoover sch arleloosstelling te dezer zake niet is 
begrepen in de schadeloosste lling wegen s over
gang van bezittingen en rechten. 

2. H e t verzoek moet worden gedaan vóór 
1 Augustus 19:34. 

3. H et bedrag der schadeloosstelling en de 
wijze van betal ing daar van worden bepaald 
door Gedeputeerde Staten voornoemd of, in 
hooger beroep , door Ons. 

4. De scha deloosstelling wordt berekend 
n aar den toestand , a n 30 Apr il 1934. 

7. 1. Gedeputeerde Staten van Zuidl\olland 

hooren den raa d van Rotterdarn over het ver 
zoek en zenden, nadat dit advies is ingekomen , 
een afschrift daarvan aan den verzoeker. 

2. De mondelinge behandeling van het ver
zoek , van de d aarom t rent ingewonnen arlviezen 
en van d e bezwaarschriften geschiedt in open
bare vergadering . 

3. D e mon deli nge behandeling vindt niet 
p laats, indien de raad van R otterdam verkl aart 
zich met het gevraagde bedrag aan schadeloos 
stelling te kunnen vereenigen of, indien de ver 
zoeker bezwaren , door den raad van Rotterdam 
geopperd, gegrond verklaar t . De raad van 
Rotterdam wordt geach t zich met het verzoek 
om schadeloosstelling t e hebben vereenigd , in
dien het advies van dien raad, bed oeld in het 
eerste lid van dit a r tikel , niet bij Gedeputeerde 
Staten is ontvangen d r ie maanden na den d a 
tum, waarop da t college het verzoek om schade 
loosstel ling aa n den raad van Rotterdam deed 
t oekomen. De beslissing van Gedeputeerde 
Sta t en wordt, met redenen omkleed , medege
deeld aan den verzoeker , aan den raad van 
Rotterdam zoomede aan Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken. De dag van verzending 
word t op b.et stuk vermeld . 

4. Gedurende dertig v rij e dagen na den dag 
van verzending kan zoowel de verzoeker als 
de raad van Rotterdam tegen de bes lissing van 
Gedeputeerde Staten b j Ons in beroep komen. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken geeft 
van een ingesteld beroep onverwijld kennis aan 
Gedeputeerde Staten en aan het belanghebbend 
gemeentebestuur . 

5. Onze beslissing word t aan de belangheb
bende partij en medegedeeld en in de Neder
landsche Sta<ttscourant opgenomen. 

8 . 1. De uitkeering van de toe0 ekellfle 
schadeloosstelling, voor zoover bepaald op een 
bedrag in eens, heeft plaats binnen 6 maanden , 
nadat de beslissing van Gedeputeerde Sta t en 
in krach t van gewijsde is gegaan of door Ons 
in hooger beroep is beslist, met vergoeding van 
5 procent ren te per jaar van 1 Mei 1934 af . 

2. T en opzichte van een gedurende een aan
tal ja ren terugkeerend bed ra.g wordt in de be 
slissing een rege ling omt ren t de ui t keerin <s op
genomen . 

9. 1. Boven de in artikel 6 bedoelde schade 
loosstelling keer t de gemeente Rotterdam aan 
elk der gemeenten Rhoon enPoortugaaljaarlijks, 
ingaande l Mei 1934 , eene schadeloosstelling 
tot een a.floopend bedrag uit , voor zoover t en 
aanzien van het afgestaan gebied het verlies 
aan a ndere inkomsten de ve rmindering , an -
a ndere uitgaven , dan die onder scheidenlijk be
doeld in ar t ikel 6, vermoede lijk met f 500 of 
meer per jaar zal overtreffen , berekend naar 
d ie inkomsten en uitgaven over 1933. 

2. Gedeputeerde St a ten van Zuidholland be 
pa len v<;>or elk der verkleinde gemeenten , haar 
bestuur en dat der gemeente Rotterdam ge
hoord , onder Onze goedkeur ing : 

a. met cijfers t oegelicht, of er vermoedelijk 
een saldoverlies , a ls bedoeld in het eerste lid, 
za l worden geleden , afgerond op het naastb ij 
gelegen veelvoud van f 100, welk afgerond be
d rag t ot grondslag strek t van de schadeloos
stelling ; 

b. of er mitsdien schadeloosstell ing door de 
gemeente Rotterdam is uit t e keeren, alsmede 
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gedurende welken termij n en tot welk bed rag 
de uitkeering jaarlijks zal geschieden. 

3. Voor elk der ka lenderjaren va n den vast. 
gestelden termijn wordt bedoelde grondslag 
telkenjare verminderd met een zooveelste deel , 
als het aantal ja ren van den termijn der schade
loosstelling beloopt . 

10. 1. De gemeente R otf.erdam t reedt, zoo 
noodig onder nader door Ons te geven regelen, 
in a lle rechten en verplichtingen, welke voo r de 
verkleinde ?emeenten ui t toepass ing van d e 
a rtikelen 51, 52 en 56 der Woningwet voort
v.loeien, voor zooveel het voorschotten en bij 
dragen betreft voor gronden en woningen, welke 
onderscheidenlijk gelegen z~jn of zijn of worden 
gebouwd bin nen het naar de gemeente R otter
dam overgaand gebied . 

2. De gemeente Rotterdam treedt eveneens, 
zoo noodig onder nader door Ons te geven 
regelen , in alle rechten en verplichtingen , welke 
voor de verkleinde gemeenten voortvloeien ui t 
de verleening van voorschotten en bij dragen 
door die gemeenten ten behoeve van grondaan
koop en woningbouw door andere personen of 
l ichamen dan de in a r tikel 52 der Woningwet 
bedoelde vereenigingen, vennootschappen of 
stichtingen, alsmede uit de verleening van zoo
danige voorschotten en bijdragen door het Rijk 
aan d ie gemeenten , een en ander voor zooveel 
het voorschotten en bijd ragen betreft voor 
gronden en woningen a ls bedoeld in het eerste 
lid van dit ar tikel. 

3. Bij de in het eerste en het tweede lid be
doelde regelen kunnen Wij voorschriften gernn 
betreffende het doen van betalingen door de 
gemeente R otterdam aan de verkleinde gemeen
t,en in verband met den overgang der rechten 
en verplichtingen . 

11. l. Voor zoover hierin in deze wet niet 
op andere wijze is voorzien, gaan a lle bezit 
t ingen, lasten, rechten en verplichtingen van 
de gemeenten Pernis en H oogvliet, zoomede de 
bezittingen der gemeenten Rhoon en Poortugaal, 
gelegen op het gebied, dat ingevolge ar tikel 1, 
onder a, van deze wet aan de gemeente R otter
dam wordt toegevoegd , over op de gemeente 
Rotterdam. 

2. De lasten , rechten en verp lichtingen der 
gemeenten Rhoon en Poorti,gac,l, betrekking 
hebbende op het gebied, dat aan de gemeente 
Rotterdam wordt toegevoegd en op de daarin 
gelegen gemeente-eigendommen, gaan op deze 
gemeente over. 

3. De overgang, in de voorgaande leden van 
dit artike l bedoeld, geschiedt zonder dat daar 
voor een nadere akte gevorderd word t . 

4. Voor zoover overschrijvin" in de open
ba,re registerR, krachtens of in verband met deze 
wet noodig mocht zijn , za l die op ve rzoek van 
de gemeente Rotterdarn geschieden krachtens 
deze wet. 

12. 1. De gemeente Rotterclarn komt vóór 
1 J anuari 1935 met de gemeenten Rhoon en 
Poortugaal overeen omtrent beëind iging of 
wijziging van de gemeenschappelijke rege ling 
betreffende de sticht ing en de exploitatie van 
eene wa terleiding voor de gemeenten Rhoon, 
P oortugaal en H oogvliet, genaamd "Klein-IJssel
monde-West" en de gemeenschappelijke rege
ling voor de gemeenten Hoogvliet, P ernis, Poor
tugaal en Rhoon betreffende de oprichting, de 
instandhouding en de exploitatie van de steen -

kolengasfabriek "IJ sselmonde West" . Die be
ëindiging of wijziging, welke op een door de 
gemeenten t e bepa len da tum za l ingaan . be
ho~ft de goedkeuring van Gedeputeerde Sta ten 
van Zuiclholland. 

2. Zijn de genoemde gemeenten niet of niet 
t ijdig omtrent de beëindiging of wijziging tot 
overeenstemming gekomen, dan zal deze door 
Gedepnteerde Staten van Zuidholland, geschie
den op den voet, doo r hen in hun bes luit tot 
beëindiging of wijziging der regeling te bepalen. 

13. De kosten der verpleging van arme 
lijders in gestichten, in aangewezen inricht ingen, 
bedoeld in ar t ikel 7 der wet van 27 April 1884 
(Staatsblad n°. 96), sedert gewijzigd, of in wonin
gen , bedoeld in a rtikel 35a dier wet , voor zoo
ver zij t ij dens de opneming daarin woonpl aats 
hadden op het grondgebied , dat ingevolge ar
t ike l 1. onder a, van deze wet aan de gemeente 
R otterdam word t toegevoegd, komen van 1 Mei 
1934 af voor rekening van laatstgenoemde ge
meente. 

14. De bijzondere lagere scholen, bij het in 
werking t reden dezer wet gevestigd in de ge
meenten Pernis en H oogvliet, a lsmede in de 
gedeelten der gemeenten Rhoon en P oortugaal, 
welke ingevolge a rt ikel 1, onder a , van deze 
wet aan de gemeente R otterda1n worden toege
voegd , worden voor de toepa sing der Lager
onder wijswet 1920 geacht te zijn gevestigd in 
een gemeente met minder dan 25,000 inge
zetenen. 

15 . l. De archieven der gemeenten Perni,~ 
en H oogvliet gaan over naar de gemeente Rotter
dam. 

2. A.lle kadastra le en andere stukken, uit
slnit.end betrekking hebbencle op het gebied, 
dat. ingevolge artikel l , onder a, van deze wet 
aan de gemeente R otterdam word t toegevoegd , 
worden overgedragen aan de gemeente Rotter
dam. 

3. Het bestuur der gemeente Rotterdam 
heeft te allen t ijde het recht kosteloos inzage 
te nemen van de archieven der verkleinde ge
meenten en van de zich in deze archieven be
vindende stokken , afschriften en uittreksels 
op kosten zijner gemeente t e vorderen, een en 
ander voor zoover betreft het gebied, dat inge
volge artikel 1, onder a, aan de gemeente Rot
terdam word t toeg«>voegd . 

16. De besturen der gemeenten Rlwon en . 
Poortugaal zijn ve rplicht op 2 Mei 1934 aan 
de gemeente Rotterdam kosteloos u ittreksels 
uit de bevolkingsregisters t e verstrekken, be
vattende de daarin voorkomende gegeven om
trent de personen, op 30 April 1934 wonende 
op het gebied , dat ingevolge art ikel 1, onder a, 
aan de gemeente R otterclarn wordt toegevoe/!d, 

17. 1. Burgemeester en wethouders van elk 
der gemeenten R hoon en P oortugaal zenden op 
2 Mei 1934 aan burgemeest.er en wethouders 
van Rotterdam, voor zoover de bet rokken per
sonen op 30 April 1934 gevestigd waren op het 
overgaand gebied, een nittreksel ui t de van 
kracht zijnde kiezerlijst . De namen der op die 
uittreksels voorkomende personen worden afge
voerd van de kiezers! ij st, waarop zij voor
kwamen. 

2. De ni ttreksels, bed Jeld in het eerste lid, 
worden door burgemeester en wethouders van 
R otterdmn toagevo egd aan de kiezerslijst van 
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de gemeente Rotterdam en vormen daarmede 
één geheel. 

3. De ingezetenen , gevestigd op het grond
gebied, dat ingevolge artikel J aan de gemeepte 
Rotterdam wordt toegevoegd, worden tep aan
zien van de kiezerslijst en voor de verkiesbaar
heid tot leden van den nieuwen raad van 1 Mei 
1934 af als ingezetenen van Rotterdam be
schouwd. 

18. De gemeente Rotterdam is ,,erplicht de 
onderwijzers der in de gemeente Pernis aan
wezige openbare lagere school in denzelfden 
rang, waarin zij op 30 April 1934 werkzaam 
zijn, in dienst te nemen . 

19. l. Aan de burgemeesters en vaste amb
tenaren der gemeenten PerniJJ en Hoogvliet, die 
tengevolge van de opheffing dier gemeenten 
worden ontslagen, wordt, voor zoover zjj alsdan 
niet in de termen vallen om pensioen - uitge
zonderd vervroegd ouderdomspensioen, be
doeld in artikel 48, eerste lid, onder b, der Pen
sioenwet 1922 - te genieten, ten laste van de 
gemeente Rotterdam een wachtgeld verleend met 
inachtneming van de volgende bepalingen. 

Als vaste ambtenaren worden mede aange
merkt de ambtenaren in tijdelijken dienst, die 
een niet wezenlijk onderbroken diensttijd als 
zoo,Janig van ten minste n jaren hebben ver
vuld, tPnzij z(j belast zijn met werkzaamheden, 
welke een tijdelijk karakter dragen. 

2. Aan de personen, bedoeld in het vorig lid, 
wordt wachtgeld toegekend : 

a. voor zooveel zij op 1 Mei 19;!4 een dienst
tijd van ten minste 10 jaren hebben volbracht 
en het aantal jaren van dien diensttijd, tezamen 
met het aantal jaren van den leeftijd, dien zij 
ten tijde van het ontslag hebben bereikt. 60 
of meer bedraal(t, tot het tijdstip, waarop inge 
volge het bepaalde ir de volgende zinsnede van 
dit lirl het wachtgeld eindigt; 

b. voor de overigen gedurende een tijdvak, 
gelijk aan hun diensttijrl. 

Het wachtgeld eindigt in ieder geval, zoodra 
de op wacht.geld gestelde in de termen valt om 
pensioen _.:. uitgezonderd vervroegd ouderdoms
pensioen, bedoeld in artikel 48, eerste lid, onder 
b, der Pensioenwet 1922 - te genieten . 

Onder diensttijd wordt hier verstaan alle a-an 
het ontslag voorafgaande tijd, welke in aanmer
king komt voor pensioen, on ver chillig in dienst 
van welk lichaam die tijd is doorgebracht, met 

-dien verstande, dat alle diensttijd slechts één
maal wordt medeireteld en diensttijd uit een 
nevenbetrekking slechts in aanmerking komt, 
indien het wachtgeld uit hoofde van ontslag 
uit d ie betrekking wordt toe11ekend. 

3. Het bedrag van het wachtgeld wordt be
rekend naa r de wedde of de som der wedden 
in den zin der Pensioenwet 1922, welke in de 
OJJgeheven betrekking of betrekkin11:en laatste
lijk vóór 1 Mei 1934· werd of werden genoten, 
en wel, voor wat betreft de wedden, welke door 
of vanwege het bestuur van een der opgeheven 
gemeenten werden geregeld, volgens de op 1 Mei 
1932 geldende wedderegeling, met dien ver
stande, dat de wedde of som der wedden dezelfde 
vermindering of vermeerdering ondngaat, welke 
de vaste kinder toelage zou ondergaan tenge
volge van de wijziging van het aantal kinderen, 
dat voor dii, toela~e in aanmerking komt, indien 
belanghebbende in dienst zou zijn geb leven. 
Voor de berekening van het wachtgeld en voor 

de toepassing van het vijfde en zesde lid van 
dit artikel wordt de tijdel ijke kinder toelage ge
acht in de wedde te zijn opgenomen. H et wacht
geld is gedurende de eerste 3 maanden gelijk 
aan de in den eersten volzin omschreven wedde 
of som der wedden, en bedraagt daarna ge
durende 3 maanden 85 en vervolgens 70 ten 
honderd van de vorenbedoelde wedde of som 
der wedden. 

4. Wanneer de gemeente Rotterdam op of 
na den datum van de inwerkingtreding dezer 
wet op de wedde van hare ambtenaren in ver
band met de tijdsomstandigheden een tijdel\jke 
korting, anders dan door verruiming van het 
verhaal van pensioensbijdragen , gaat toepassen 
of een bestaande tijdelijke korting verhoogt, 
wordt dP in het derde lid bedoelde wedde voor 
de toepassing van dat lid en van het vijfde en 
zesde lid van dit artikel op overeenkomstige 
wijze geacht te zijn verminderd. 

5. Wanneer de op wachtgeld gestelde uit of 
in verband met arbeid of bedrijf op of na 1 Mei 
1934 inkomsten geniet of gaa.t genieten, welke 
hij op het tijdstip, waarop het wetsontwerp, 
dat tot deze wet heeft geleid, bij de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal is ingediend, niet 
genoot,, worclt: 

a. indien hij die inkomsten geniet als amb
t enaar i'1 den zin der Pensioenwet 1922, zoodra 
en zoolang het wachtgeld, vermeerderd met die 
inkomsten, voor zoover zij als wedde in den ~in 
dier wet zijn aan te merken, en in. ieder geval 
met inbegrip van kindertoelage . cle in het derde 
lid bedoelde wedde zou overscllrijden, het wacht-
11eld met het bedrag dier overRchrijding ver
minderd; 

/J. in de overige gevallen het wachtgeld voor 
den duur van die inkomsten met een. bedrag 
"elijk aan de helft daarvan vermiriderd, met 
dien verstande echter, dat van die inkomsten 
buiten aanmerkina blijft een bedrag gelijk aan 
het ,erschil tusscltea het wachtgeld en d,, in 
het derde lid bedoelde wedde; 

c. bij gelijktijdig genot van inkomsten als 
bedoeld onder a. en b., het wachtgeld vermin
derd met het eventueel gedeelte der inkomsten 
onder a., waarmed • deze, vermeerrlerd met het 
wachtgeld, het bedrag der in het derde lid be
doelde wedde overschrijden, doch ten aanzien 
van de overblijvende inkomsten gehandeld, 
alsof zij alle onder b. vallen, echter met dien 
verstande, dat bij de in de tweede plaats be-
doelde vermindering nimmer méér wordt af
getrokken dan de helft van de inkom ten 
onder b. 

6. Gelijk gevolg als aan het o-enieten mu 
inkomsten, a ls in het vorig lid bedoeld, zal zijn 
verbonden aan eene benoeming tot eene finan
cieel gelijkwaardige betrekking, al wordt deze 
benoeming niet aangenomen, tenzij deze niet
aanneming geschiedt op grond van bezwaren, 
welke door Gedeputeerde Staten van Zuid
lwllarul,, den belanghebbende of diens gemach
tigde gehoord, althans behoorlijk opgeroepen, 
deugdelijk worden verklaard. 

Onder financieel gelijkwaardige betrekking 
wordt in dit lid verstaan eene betrekking of 
vereeniging van betrekkingen, welke den be
langhebbende een ten minste gelijk inkomen 
oplevert als de wedde of de som der wedden, 
in het derde lid bedoeld, alsmede eene ten minste 
soortgel ijke positie als die, welke hij laatstelijk 



1181 30 DECEMBER (S. 802) 1933 

vóór 1 Mei 1934 in de opgeheven betrekking 
of betrekkingen had. Met inkomen wordt hier, 
waar het eene betrekking als ambtenaar in den 
zin der Pensioenwet 1922 betreft , bedoeld de 
wedd 3 in den zin di •r w ,t, vermeerd rd, in dien 
die to lage niet reeds in de wedde is begrepen, 
met kindertoelage. 

7. Bij verlie vóór het tijdstip, waarop het 
wachtgeld volgens het tweede lid uiterlijk ein
digt, van de betrekking of andere bron van 
inkomsten, welke tot onthouding, intrekking 
of vermindering van wachtgeld leidde, wordt 
het wachtgeld niet toegekend respectievelijk 
verhoogd, wanneer Gedeputeerde Staten van 
Zuidholland, den belanghebbende of diens ge
machtigde gehoord, althans behoorlijk opge. 
roepen, verklaren, dat het verlies het gevolg 
wa.s van eigen schuld of van eigen verzoek , niet 
gegrond op deugdelijke redenen. 

8. Indien de op wachtgeld gestelde a mbte
nares in het huwelijk treedt, vervalt voor den 
duur van dat huwelijk het wachtgeld. 

9. Indien een wachtgeld, na onderbreking, 
opnieuw wordt genoten, wordt voor de bepaling 
van den duur en het bedrag van het wachtgeld 
de t ijd der onderbreking geacht op wachtgeld 
te zijn doorgebracht. 

10. Van het genot van inkomsten, a ls be
doeld in het vijfde lid, doet de op wachtgeld 
gestelde zoo spoedig mogelijk mededeeling aan 
burgemeester en wethouders der gemeente 
Rotterdam. De op wachtgeld gestelde is ge
houden, ten aanzien van die inkomsten alle 
door genoemd college en door Gedeputeerde 
Staten van Zuidholland verlangde inlich tingen 
te verstrekken. 

De op wachtgeld gestelde ambtenares, die 
in het huwelijk treedt, doet daarvan eveneens 
onverwijld mededeeling aan burgemeester en 
wethouders van Rotterdam. 

De op wachtgeld gestelde is verplicht, op 
eerste schriftelijke aanzegging van burgemees
ter en wethouders der gemeente Rotterdam eene 
aanvrage in te dienen tot het verkrijgen van 
invaliditeitspensioen en zich te onderwerpen 
aan het in verband daarmede te verrichten 
geneeskundig onderzoek a ls bedoeld in artikel 
74 der P ensioenwet 1922. 

Indien de op wachtgeld gestelde de in dit lid 
bedoelde verplichtingen niet nakomt, kunnen 
Gedeputeerde Staten van ZuidhoUand, burge
meester en wethouders van Rotterdam, benevens 
den belanghebbende of diens gemacht igde ge
hoord, altha ns behoorlijk opgeroepen, het 
wachtgeld geheel of gedeeltelijk vervallen ver
klaren. 

ll. De bepalingen van dit en van het vol
gend artikel zijn mede van toepassing ten op
zichte van hen, die bij één der gemeentenRhoon 
P.n Poortugaal in dienst zijn en die t engevolge 
van deze wet hunne betrekking verliezen. 

12. Voor de ambtenaren der gemeenten 
Pernis en Hoogvliet, en voor de in het vorige 
lid bedoelde ambtenaren der gemeenten Rhoon 
en Poortugaal, wordt bij benoeming in de ge
meente Rotterdam voor de regeling van hunne 
wedde de diensttijd in aanmerking genomen, 
in gelijke betrekking in de gemeente, waarin 
zij op 30 April 1934 werkzaam waren, vervuld. 

13. De burgemeesters, secretarissen en ont
vangers, d ie op 30 April 1934 in dienst van de 
verkleinde gemeenten zijn, ontvangen, zoo lang 

zij die betrekkin~ bekleeden, telken jare eene 
vergoeding ten oedraize van hetgeen hunne 
jaarwedde minder beloopt dan die, welke zij 
over dat jaar krachtens de op gemeld tijdstip 
geldende regeling zouden hebben ontvangen, 
indien het zielental der gemeente gelijk zou zijn 
gebleven aan dat op 30 April 1934. 

Voor de toepassing der Pensioenwet 1922 
wordt de hier bedoelde vergoeding als wedde 
aangemerkt. De vergoedi og en de over het 
bedrag daarvan verschuldigde pensioensbij 
dragen komen ten laste van de verkleinde ge
meenten, doch worden aan deze, na aftrek van 
het op de betrokkenen verhaalde gedeelte der 
pensioensbijdragen, door de gemeente Rotter
dam vergoed. 

14. Gedurende den tijd, dat de burgemees
ters en/of secretarissen der gemeenter> Pernis 
en Hoogvliet krachtens dit artikel wachtgeld 
genieten, zal de gemeente Rotterdam jaarlijks 
van het Rijk eene bijdrage in die wachtgelden 
ontvangen en wel voor elke gemeente in de ver
houding, welke wordt uitgedrukt door een breuk, 
waarvan de teller gelijk is aan de laatstgenoten 
uitkeering ingevolge artikel 3, onder a, der 
wet van 15 Juli 1929 (St(tatsblad n°. 388), sedert 
gewijzigd, en de noemer aan de som der door 
den burgemeester en den secretaris der ge
meente laatstelijk vóór 1 Mei 1934 genoten 
jaarwedden, berekend op den voet, in dit ar
tikel aangegeven . 

15. Geschillen over de toepassing van dit 
artikel worden, burgemeester en wethouders 
van Rotterdam benevens den belanghebbende 
of diens gemachtigde geboord, a lthans behoor
lijk opgeroepen, beslist door Gedeputeerde 
Staten van Zuidholland. 

20. l. De t ijd , gedurende welken krachtens 
deze wet wachtgeld is toegekend, wordt als 
diensttijd in den zin der P ensioenwet 1922 aan 
gemerkt, voorzoover deze tijd niet parallel 
loop t met diensttijd als ambtenaar in een be
trekking, bedoeld in artikel 3 of 4 der Pensioen
wet 1922, waarin de betrokkene is herplaatst. 

2. Gedurende den tijd, op wachtgeld door
gebracht, geldt als pensioensgrondslag het be 
drag van den pimsioensgrondslag of de som der 
pensioensgrondslagen, welke met inachtneming 
van het bepaalde bij het derde lid van artikel 
19 voor den betrokkene zouden hebben gegol
den. Verkrijgt de betrokkene na zij n ontslag 
opnieuw de hoedanigheid van ambtenaar in 
den zin der Pensioenwet 1922 met een pen
sioensgrondslag of een som van pensioensgrond
slagen lager dan d ie uit de opgeheven betrek
king of betrekkingen , dan wordt voor de toe
passing van de artikelen 33 en 151 der Pen
sioenwet 1922 de wedde of de som der wedden 
in de nieuwe betrekking of betrekkingen geacht 
te zijn verhoogd tot het bedrag van de wedde 
of de som der wedden, bedoeld in vorengenoemd 
lid. 

3. De gemeente Rotterdam is voor de be
trokken personen de bijdrage voor eigen pen 
sioen verschuldigd op den voet van artikel 35 
en artikel 36, eerste lid, onder a, der Pensioen
wet 1922, berekend naa r den in het vorige lid 
aangegeven pensioensgrondslag en in geval van 
herplaatsing naar het verschil tusschen dezen 
pensioensgrondslag en dien of die, welke voor 
de na het ontslag aanvaarde betrekking of be-
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trnkkingen zonder de werking van het vorige 
lid zou of zouden hebben gegolden. 

4. De gemeente Rotteniam kan van de in het 
vorig I id bedoelde bijdrage op de betrokken 
personen verhalen op den voet van het vierde 
lid van a rtikel 36 der Pensioenwet 1922, echter 
met beperking tot het bedrag, dat zou kunnen 
worden verhaald vo lgens de bepalingen , welke 
laatstelijk vóór 1 Mei 1932 van kracht waren 
in de gemeente, waar de opgeheven betrekking 
werd vervuld. 

5. Bijdragen voor inkoop van diensttijd voor 
pensioen voor de in dit artikel bedoelde per
sonen door de verkleinde gemeenten verschul 
d igd, komen rechtstreeks t en laste van de ge
meente R otterdam. H et verhaal daarvan ge
schiedt overeenkomstig de bepalingen, die 
laatste ) ijk vóór 1 Mei 1932 in die gemeenten van 
kracht waren . 

6. H et laatste lid van artikel 19 is van toe
passing. 

21. l. Zij, die vóór l Mei 1934 voor de ge
meenten P ernis en H oogvliet tot gewoon of tot 
buitengewoon dienstplichtige bestemd zijn , 
behouden deze bestemming. Hetgeen echter te 
hunnen aanzien overeenkomstig de Dienst
plichtwet en de te harer uitvoering gegeven 
voorschriften zou moeten worden verricht door 
den burgemeester der gemeente, waar zij voor 
den dienstplicht zijn ingeschreven, geschied t 
na de g renswijziging door den burgemeester der 
gemeente R otterdam. 

2. De namen van hen , die op 30 April 1934 
voor de lichtingen 1935 en 1936 staan inge
schreven in de gemeenten P ernis en Hoogvliet 
worden overgebracht in de registers van ge
noemde lichtingen van de gemeente Rotterdam. 

22. l. Tot 1 Mei 1944 is de bepaling van 
artike l 3, tweede lid, der Drankwet, voo1· zoo
veel betreft den verkoop in een voor het pu
bliek toegankelijke local iteit niet van toepassing 
op het naa r de gemeente Rotterdam overgaande 
gebied , voor zoover op dit gebied gemelde wets
bepaling op 30 April 1934 niet van kracht is. 

2. Zij, die op 30 April 1934 voorkomen op 
de lij t, bedoeld in artikel 17 der Drankwet 
voor de gemeenten Pernis en H oogvliet, worden 
overge chreven op de lijst der gemeente Rotter
dam. Zij , die op 30 Apri l 1934 voorkomen op 
de bedoelde lijsten voor de gemeente Rhoon of 
voor de gemeente Poortugaµl en op d ien datum 
wonen op het naar de gemeente Rotterdam over
gaande deel onderscheidenlijk van deze ge
meenten, worden overgeschreven op de lijst der 
gemeente Rotterdam. 

3. Bij de overschrijving vo lgens het t weede 
lid op de lijst voor de gemeente R otterdam, ge
schiedt de inschrijving in volgorde van de dagen, 
waarop de verzoeken om vergunning vat1 de 
reeds ingeschrevenen en van de over te schr1Jven 
personen bij de betrokken gemeentebesturen 
inkwamen ; voor zoover verzoeken op denzelfden 
dag inkwamen , gaat de in leeftijd oudere voor; 
bij gelijken leeftijd beslist het lot . • 

4. Ten aanzien van een akte van vergunning 
tot verkoop van sterken drank in bet klein, 
geldende voor een localiteit in een gebouw, ge
legen in een volgens deze wet naar de gemeente 
R otterdam overgaand gebied, kan vermelding 
van een localiteit in een ander gebouw, a ls be
doeld bij a rtikel 28, eerste en tweede lid , der 
Drankwet, tot l Mei 1943 slechts pl aat s vinden, 

indien de ,ergunni ng wordt overgebracht naar 
een localiteit in een gebouw, staande op grond
gebied, dat ,óór de grenswijziging tot dezelfde 
gemeente behoorde a ls het eerstbedoelde ge
bouw. 

5. Voor elk der gemeenten Rhoon en P oor
tugaal geldt als maximum onderscheidenlijk der 
vergunningen en der verloven A het op 1 Mei 
1934 geldende maximum , verminderd met het 
aantal onderscheidenlijk der vergunningen en 
der verloven A voor inrichtingen, welke zich 
bevinden binnen het gebied, da t ingevolge 
artikel l , onder a, van deze wet aan de gemeente 
R otterda,n wordt toegevoegd, een en ander on
verminderd het bepaalde in ar tikel 6 der Drank
wet. 

23. l. In de verordening tot heffing van 
opcenten op de hoofdsom der gemeentefonds
belasting en in die tot heffi ng van opcenten op 
de hoofdsom der Personeele belasting, zoomede 
in de verordeningen, bedoeld in artikel 
31 diwdecies der wet op de Personeele belasting 
1896, kunnen voor verschillende gedeelten van 
de gemeente R otterdam ver chillende regels 
worden vastgesteld . 

2. Behoudens de afwijking, die het verschil 
in levensstandaard noodig mocht maken. en 
behoudens de afwi,ikibg, die bij toepassing van 
artikel 3l duodecies § l der wet op de Personeele 
belasting 1896 of bij de regeling der stijging 
van opcenten op de hoofdsom der P ersoneele 
belasting boven 50 het verschil in de huurwaar
de, waarbij het hoogste hoofdsom- of opcenten
tarief intreedt, mocht medebrengen, mogen de 
in het eerste lid bedoelde ver eb.i l len slechts in 
het voordeel zijn van de inwoners van die ge
deelten, welke ingevolge deze wet aan de ge
meente Rotterdam worden toegevoegd . 

24. l. De heffing van directe belastingen , 
waarvoor het belastingjaar samenval t met het 
ka lenderjaar, vindt voor zoo,7 eel het belasting
jaar 1934 betreft, plaats alsof deze_ wet eerst in 
werking t reedt met ingang van 1 Januari 1935. 

2. De uitkeering door het Rijk aan de ge
meenten Rhoon en Poortugaal wegens aan die 
gemeenten toekomende hoofdsom en opcenten 
van grond- en personeele belasting vindt plaats, 
a lsof deze wet eerst in werking treedt met in 
gang van 1 Januari 1935. 

3. Voor zooveel de aanslagen over het be
lastingjaa r 1934 betreft, en voorzoover die aan
slagen betrekking hebben op het bij deze wet 
van die gemeenten afge cheiden gebied, keeren 
de gemeenten Rhoon en Poortugaal aan de ge
meente R otterdam t wee derde van de zuivere 
opbrengst van die aanslagen tüt. 

25. l. Gedeputeerde Staten van Zuidhol
land kunnen, den raad der gemeente R otterdam 
gehoord, één of meer gedeelten van de gemeen
te Rotterda11i aanwijzen, waar hulp-secretarieën 
zijn gevestiod. 

2. Op elke hulp- ecretarie kunneu ten be
hoeve van het aangewezen gedeel te der gemeen
te afzonderlijke bevolkingsregisters en registers 
van den burgerlijken stand worden gehouden. 

3. In of voor zoodani<>e hulp-secretarie zullen 
ten behoeve van het betrokken gedeel te der 
gemeente alle handelingen kunnen worden ver
richt, welke volgens wetten, algemeene maat
regelen van bestuur, provinciale verordeningen 
en gemeenteverordeningen in of vóór het huis 
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der gemeente of ter gemeentesecretarie moeten 
plaats hebben. 

4. Met name voor het doen van huwelijks
afkondigingen en het sluiten van huweljjken 
wordt zoodanige hulp- ecretarie geacht deel 
van het gemeentehu is uit te maken. 

26. 1. De burgemeester van Rotterdam is 
onder zijne ve rantwoordelijkheid en behoudens 
de beperkingen, welke door Ons mochten wor
den gesteld, bevoegd , om in elk der krachtens 
het vórige artikel aangewezen gedeel ten van 
de gemeente met de hem opgedragen uitvoering 
van wetten, algemeene maatregelen van bestuur, 
provinciale verordeningen en gemeenteverorde
ningen een door hem aan te wijzen ambtenaar 
te belasten. 

2. Die ambtenaar kan, in afwijking van het 
in artikel 183 der gemeentewet bepaalde, a mb
tenaar van den burger lijken stand zijn en tevens 
commissaris van politie. 

3. Wijst het gemeentebestuur a ls p laats voor 
verhoor één der hulp-secretarieën aan , dan is 
het bevoegd één of meer ambtenaren met het 
houden van dat verhoor te belasten , ook , wan
neer bij wettelijk voorschrift een·verhoor wordt 
voorgeschreven ten overstaan van het gemeen
tebestuur of één of meer zijner leden. 

27. Met afwijking van het bepaalde in ar
t ikel 4, eerste lid, der gemeentewet geldt, voor 
de toepassing van ar tikel 5 en ar tikel 86 dier 
wet, in de gemeenten R otterdam, Rhoon en 
P oortugaal het aantal inwoners, dat op 1 Mei 
1934 volgens de bevolkingsregisters dier ge
meenten aanwezig is, zooals dit aantal door 
Gedeputeerde Staten van Zuidholland, de be
trokken gemeentebesturen gehoord, voor elke 
gemeente vóór 1 Juni 1934 wordt vastgesteld. 

28. De op 30 April 1934 in de ingevolge 
artikel 1 aan de gemeente Rotterdam toe te 
voegen gebieden bestaande besluiten en a mbte
naren zullen, met inachtneming van de be
palingen dezer wet, voortduren, totdat door 
het bevoegd gezag eene andere regeling is ge
t roffen. 

29. 1. Met ingang van 1 Mei 1934 worden 
in alle wetten en daarop gegronde voorschrif
ten onder de gemeenten R otterdam, Rhoon en 
P oortugaal d ie gemeenten verstaan , zooals zij 
bij deze wet zijn gewijzigd . 

2. Met ingang van dat tijdstip verval t in 
wetten en daarop gegronde voorschriften de 
vermelding als gemeente van P ernis en H oog
vliet. 

30. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na d ien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's -Gravenhage, den 30sten De

cemper 1933. 
WILHELMINA. 

De Minister van B innenlandsche Zaken, 

s. 803. 

J. A. d e W i 1 d e . 
(Uitgeg. 16 Jan. 1934.) 

30 Decemb e,· 1933. WET tot wijziging van 
de begrooting van de Ontvangsten en Uit
gaven van het Algemeen Burgerlijk P en
sioenfonds voo,· het dienstjaa r 1933. 

s. 804. 
30 December 1933. BESLUIT houdende nadere 

wijziging en aanvulling van het Koninklijk 
besluit van 15 Juni 1905 (Staatsblad n°. 
207) tot vaststelling van den algemeenen 
maatregel van bestuur, als bedoeld in 
artikel 385b, laatste lid, van het Burgerlijk 
Wetboek. (Betreffende de Voogdijraden.) 

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

Justitie van den Uden December 1933, 3de 
Afdeeling B., N°. 839; 

Overwegende, dat het wenschelijk is den al
gemeenen maatregel van bestuur, bedoeld in 
artikel 385b, laatste lid, van het Burgerlijk 
W etboek, zooals dit luidt ingevolge de wet van 
6 Februari 1901 (Staatsblad N°. 62), vastgesteld 
bij Koninklijk besluit van 15 Juni 1905 (Staats
blad 0 • 207), laat stelijk gewijzigd bij Konink
l ijk besluit van 3 Maart 1933 (Staatsblad N°. 82), 
nader t e wijzigen en aan t e vullen ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
19 December 1933, n°. 40) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister van Justitie yan den 28sten December 
1933, 3de Afdeeling B ., N°. 879; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
met ingang van 1 Januari 1934 te bepalen: 
In den algern eenen maatregel va n bestuur, 

in hoofde vermeld, worden de volgende wijzi
gingen aangebracht. 

Artikel 1 wordt gelezen : 
" In ieder arrondissement is één voogdijraad 

gevestigd, behalve in de arrondissementen 
's-Gravenhage en Groningen, waarin twee voog
dijraden gevestigd zijn. 

De voogdij raden hebben hnn zetels in de 
arronnissementshoofdplaatsen en in de gemeen
ten Leiden en Winschoten ." 

Artikel 2 wordt gelezen : . 
" Met uitzondering van de voogdijraden te 

's-Gravenhage, Leiden, Groningen en Win
schoten strekt zich het ressort van een voog
dijraad uit over het geheele arrondissement. 

Het ressort van den voogdijraad te 's-Gra
venhage strekt zich uit over de kantons 's-Gra
venhage en Delft. H et ressort van den voogdij
raad te Leiden strekt zich uit over de kantons 
Leiden en Alphen. H et ressort van den voogdij
raad te Groningen strekt zich uit over het kan
ton Groningen. H et ressort van den voo~dij
raad te Winschoten strekt zich uit over de 
kantons vVinschoten en Zuidbroek." 

Onze Minister van Justitie is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwel k in het S taats
blad zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den R aad van State 
en aan de Algemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 30sten December 1933. 
WILHELMINA. 

ne M ir,i.,tpr van Justitie, va n S c ha ik. 
{ Uitgeg. 3 J an. 1934.) 

s. 805. 

30 December 1933. BESLUI T tot bepaling 
van de toe lage van den griffie1· der ar
rond issements-rechtban k in diens hoeda
nigheid van secretari s der Kamer van 
Toezicht over de notarissen en candidaat
notarissen en van bewaarder van het a r
chief dier Kamer. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
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Op de voordracht van Onzen linister vau 
Just itie van den 29 December 1933, Afdee
ling A . S., n°. 874 ; 

Gelet op artikel 50a, derde 1 id , der wet op 
het ota ,·isambt ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. De toelage van den griffier van de 

Anondissements-rechtbank in diens hoedan ig
heid van secretar is van de Kamer van toez icht 
over de notarissen en candi daat-nota r issen en 
a ls bewaarder van het archief dier Kame r 
bedraagt f 405. 

2. Onze besluiten van 12 Juli 1909 (Staal s
bltul n°. 269). 30 Mei 1921 ( taatsbltul n°. 
'750) en van 24 April 1924 (Staatsblad n°. 
207) zijn ingetrokken. 

3. Dit besluit treedt in werking met ingang 
,·an 1 J a nua r i 1934. 

Onze li nister .van Justiti is hela t met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
, lcu,,tsblad zal worden geplaatst en waa rvan 
a fschrift zal worden gezonden aan de Alge
meene Rekenkamer. 

's-Grnvenhage, den 30sten Decembe,· 1933. 
WILHELMINA. 

De M iniste1· van J ustitie, V an Scha i k. 
(Uitg eg. 3 Janua,·i 1934.) 

s. 806. 

30 Decem,ber 1933. BESLUIT tot schorsing 
tot 1 J ui i 1934 van het bes! uit van den 
raad der gemeente Ewijk, van 29 Septem
ber 1933, n°. 226, strekkende tot opheffing 
van de openbare lagere school te Winssen, 
in die gemeente, met ingang van 1 J a
nuari 1934, van het besluit van Gedepu
teerde Staten van Gelderland, van 11 Oc
tober 1933, n°. 110, L. 0., tot goedkeuring 
van dit raadsbesluit, en van het besluit 
van den raad der gemeente Ewijk, van 21 
D ecember 1933, waarbij met ingang van 
1 J a nuari 1934 eervol onts lag is verleend 
aan A. P. J. van R ooy, als hoofd der 
openbare lagere school te Winssen, en aan 
mejuffrouw C. M. P ol, als vakonderwijze
res in de nuttige handwerken voor meis
jes aan die school. 

Geschol'St lot 1 J ul i 1934. 

-s. 807. 

30 December 1933. BESLUIT tot verdee l ing 
van het Rijk in districten ten behoeve van 
den dienst der arbeidsinspectie. 

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

Sociale Zaken van 22 December 1933, n° . 
2348, Afdeel ing Arbeid ; 

Gez ien arti kel 77 , tweede l id, der Arbeids
wet 1919 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Ten behoeve van den dienst der ar

beids inspectie wordt het Rij k verdeeld in tien 
districten, waarvan omvatten: 

het l ste de provincie Li11iburg; het gedeelte 
der provincie Noordbrabant, dat behoort tot 
h et rechtsgebied van de kantongerechten Eind,. 
hoven, H elmond en B oxmeer , met uitzonde
r ing van de gemeenten Grave en Velp; de 
gemeenten B oekel, Budel, Diessen, Dinther, 

Erp, H eeswijk, H ooge- en Lage-Mierde, 
Liempde, Maarheeze, Oost-, West- en Middel
beers, Schijndel, Uden, V eghel en Z eeland; 

het 2de de provincie Z eeland en het gedeel te 
der provincie N oordbrabant, dat niet behoort 
tot het l ste en het 7de distri ct ; 

het 3de het gedeelte der provincie Zuidhol
land dat behoort tot het rechtsgebied van de 
kant~ngerechten R otterdam, Schiedam, B riel 
le, Sommelsdijk en Oud,.B eijerland, alsmede 
de gemeenten Dordrecht, Dubbeldam, G,essen
darn, Hardinxveld, H endrik- Ido-Ambacht, P a
pendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht; 

het 4de de provincie Utrecht; het gedeelte 
der provincie Zuidholland, dat behoort tot het 
rechtsgebied van het kantongerecht Dordrecht, 
met uitzondering van de gemeenten Dordrecht, 
Dubbeldam, Giessenda,n, H endrik-Ido-Am
bacht, Papendrecht, Sliedrecht en Z wijndr,echt ; 
het rechtsgebied van het kantongerecht Go
rinchem, met uitzondering van de gemeenten 
Almkerk, Hardinxveld, W erkendam, de W er
ken en Sleeuwijk en W oudrichem; de gemeen
ten Everdingen, Hag estein, H ei- en Boeic~p . 
Lexmond en Vianen ; het gedeelte der provin
cie N oordholland, dat behoort tot het rechts
gebied van het kantongerecht H ilversum; het 
gedeelte der provincie Gelderland, dat behoort 
tot het rechtsgebied van het kantongerecht 
Harderwijk alsmede de gemeente Oldebroe k; 

het 5de de gemeenten A msterdam, Diemen, 
Nieuw er-A. mstel, Ouder-Amstel en Uithoorn , 
benevens het niet tot eeni ge provincie be
hoorende watergebied des Rijks; 

het 6de het gedeelte der provincie Noord
holland, dat niet behoort tot het 4de, het 5de 
en het 9de district; 

het 7 de het gedeelte der provincie Gelder
land dat niet behoort tot het 4de distnct , a ls
med~ de in de provincie Noordbrabant ge
legen gemeenten Alem, Maren en K essel, 
B erghem, Geffen, Grave, H eesch, Herpen , 
Li th Lithoijen, M egen, Haren en Mac haren, 
Nist~lrode, Nuland, Oss, Oijen en 'l'ee ff elen, 
Ravenstein, Reek, Schayk en Velp; 

het 8ste de provincie Overijssel; 
het 9de de provinciën Groningen, Friesland 

en D,·enthe, benevens de e il anden Vl ieland en 
Terschelling; 

het l0de het gedeelte der provincie Zuid
holland dat niet behoort tot het 3de en het 
4de district. 

2. Ons besluit van 6 September 1932 (Staats
blad n°. 462) wordt ingetrokken. 

3. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van 1 Januari 1934. 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast 
met de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
a fschrift zal worden gezonden aan de Alge
meene R ekenkamer. 

's-Grnvenhage, den 30sten December 1933. 
WILHELMINA. 

De M inister van Sociale Zaken, 
J. R. SI o tem a ker cl e B ruïne. 

(Uitg eg. 12 J anuari 1934. ) 
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30 Dece,nber 1933. BESLUIT tot aanvulling 
van het Margarinekaasbesluit (Staatsblad 
1932, n°. 327} . 

Wij WILHELMI NA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Sociale Zaken van 9 November 1933, n°. 928 
D, Afd . Volksgezondheid ; 

Gelet op de artikelen 14 en 15 der Waren
wet (Staatsblad 1919, n°. 581) ; 

Gezien het Margarinekaasbesluit (Staatsblad 
1932, n°. 327) ; 

Gelet op het advies van de Commissie, be
doeld in artikel 17 der Warenwet (Staatsblad 
1919, n°. 581); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
12 December 1933, n°. 55) ; 

Gelet op het nade·r rapport van Onzen Mi
nister van Sociale Zaken van 27 December 
1933, n°. 1091 D, Afdeeling Volksgezondheid ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
in het Margarinekaasbeslui t (Staatsblad 

1932, n°. 327) de navolgende aanvullingen 
aan te brengen: 

I. In den aanhef van artikel 1 wordt in 
plaats van " Aangeduid moet worden" gelezen 
,,Aangeduid moet en mag uitsluitend worden" . 

II. Aan a rtikel 3 wordt toegevoegd: 
5°. het stikstofgehalte van de droge stof, 

vol gens Kjeldahl bepaald, moet ten minste 5 
procent bedragen . 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast 
met de uitvoering van dit beslui t, dat in het 
Staatsbl·ad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van Sta te. 

's-Grnvenhage, den 30sten December 1933. 
WILHELMINA. 

De Minis ter van S ocial e Za ken, 
J. R. SI o tem ak e r d e B ruïn e. 

( Uitg eg. 16 Januari 1934. ) 

s. 809. 

30 December 1933. BESLUIT tot vaststelling 
van regelen voor vergoedingen voor opium
verloven, als bedoeld in de artikelen 5, 
tweede alinea, en 6, Jid 1, tweede alinea, 
der Opiumwet (Staatsblad 1928, n°. 167), 
gewijzigd bij de wet van 28 Juli 1933 
(Staatsblad n°. 381). 

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

Sociale Zaken van 29 November 1933, n°. 
1761 P., Afdeeling Volksgezondheid: 

Gelet op de artikelen 5, tweede alinea, en 6, 
Jid 1, tweede alinea, der O,Piumwet (Staatsblad 

· 1928, n°. 167), gewijzigd biJ de wet van 28 Juli 
1933 (Staatsblad n°. 381) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 19 December 1933, n°. 57; 

Gezien het nader rapport van Onzen Minister 
van Sociale Zaken van 23 December 1933, 
n°. 1924 P., Afdeeling Volksgezondheid ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
terzake van de vergoedingen, bedoeld in de 

artikelen 5, tweede alinea, en 6, lid 1, tweede 
alinea, van de Opiumwet (Staatsblad 1928, 

L. & S. 1933. 

n°. 167), gewijzigd bij de wet van 28 Juli 1933 
(Staatsblad n°. 381), gerekend van 1 Januari 
1934, de navolgende regelen vast te stellen: 

Art. 1. De verschuldigde vergoeding voor 
een verlof voor vervaardigen van verdoovende 
middelen, waaronder begrepen raffineeren, be
draagt 

10. voor ieder kalenderjaar of gedeelte 
daarvan: 

voor het vervaardigen van één verdoovend 
middel f 100 : 

voor het vervaardigen van elk ander ver
doovend middel meer f 10, 

en bovendien : 
2°. één percent van den normalen verkoop

prijs van de onder 1°. bedoelde verdoovende 
middelen of van de bereidingen dezer middelen, 
welke in Nederland worden afgeleverd, naar 
boven afgerond tot veelvouden van vijf centen. 

2. De verschuldigde vergoedingen voor een 
verlof voor het bereiden, bewerken en ver
werken van verdoovende middelen bedraagt 
voor ieder kalenderjaar of gedeelte daarvan f 25. 

3. De verschuldigde vergoeding voor een 
verlof voor het invoeren, uitvoeren, verkoopen, 
afleveren, verstrekken, vervoeren, bezitten en 
aanwezig hebben van verdoovende middelen 
bedraagt voor ieder kalenderjaar of gedeelte 
daarvan f 15. 

4. De vergoeding, voor een certificaat, be
doeld in artikel 5 van de Opiumwet (Staatsblad 
1928, n°. 167) of artikel 3 van de beschikking 
van Onzen Minister van Sociale Zaken van 
8 December 1933, n°. 1763 P., Afdeeling Volks
gezondheid, verschuldigd, bedraagt : 

1°. voor ieder certificaat voor invoer of 
voor uitvoer een vast recht van f 0,50 : 

20. en bovendien voor ieder certificaat voor 
invoer in het vrije verkeer: 

a. voor alle verdoovende middelen, behalve 
cocabladeren, ruwe opium en ruwe cocaïne, 
één procent van den normalen verkoopprij s 
dier middelen of bereidingen dier middelen, 
naar boven afgerond tot veelvouden van vijf 
centen, met een minimum van f 0,50; 

b. voor cocabladeren, ruwe opium en ruwe 
cocaïne f 0,50. 

5. De vergoeding voor een certificaat, be
doeld in artikel 12, lid c, van de beschikking 
van den Minister van Sociale Zaken van 8 
December 1933, n° . 1763 P., afd. V., tot wijzi
ging der bestemming, bedraagt f 1. 

6. De vergoedingen in artikel 1, 2, 3 en 4 
bedoeld, zijn niet verschuldigd voor een verlof 
uitsluitend voor wetenschappelijk doel of 
politioneel doel. 

7. De vergoedingen in artikel 1, 2, 3 en 4 
bedoeld, moeten door dengene, die het verlof 
vraagt, worden betaald op de wijze door Onzen 
Minister van Sociale Zaken nader vastgesteld. 

8. Indien blijkt, dat de vergoeding in artikel 
4 bedoeld is betaald voor verdoovende midde
len, welke aan den afzender zijn teruggezonden, 
kan Onze Minister van Sociale Zahen toestaan, 
dat de betaalde vergoeding aan den verlof
houder wordt t eruggegeven. 

9. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na dien der dagteekening 
van het Staatsblad, waarin het is geplaatst. 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast 
met de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 

75 
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afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

's-Gravenhage, den 30sten December 1933. 
WILHELMINA. 

De Minister van Bocial~ Zaken, 
J. R. 1 o t e m a k er d e B r n ï 'l e. 

(Uitge,g. 29 J anuari 1934.) 

s. 810. 

30 Dece11tber 1933. BESLUIT tot schorsing 
van de besluiten van den raad der ge
me nte Montfoort van 4 December 1933 
strekkende onderscheidenlijk tot opheffing'. 
met m~ang van 1 Januari 1934, van de 
betrekkrng van gemeente-opzichter dier 
gemeente, met dien verstande, dat de 
daaraan verbonden functie van ambtenaar 
belast met het bouwkundig toezicht inge'. 
volge de Woningwet, blijft gehandhaafd · 
en tot . vermindering, met ingang van i 
J anuari 1934, van de jaarwedde van den 
agent der arbeidsbemiddeling. 

Geschorst tot 1 M ei 1934. 

s. 811. 

30 Decemb er 1933. BESLUIT, regelende de 
kosten van aanmunting ten behoeve van 
het Rijk, van Nederlam:lsch-lndiiJ van 
Surina11te en van Cu1·açao . ' 

Wij WILHELM! A, enz. ; 
Gezien artikel 2, 2e lid der wet van 23 

Mei 1901 (Staatsblad, n°. 130) , houdende be
palingen omtrent het toezicht en de zorg over 
d_e zak~n der Munt, zooal die wet is gewij
zigd b1J de wet van 1 Jul i 1909 (Staatsblad 
n°. 253) ; 

Gezien de Muntwet 1901 en de Indische 
Muntwet 1912, alsmede Onze besluiten van 20 
J anuari 1913 (Staatsblad, n°. 35), zooals dat 
nader is gewijzigd, en van 3 Februari 1913, 
n°. 90, gewijzigd bij Ons besluit van 2 Sep
tember 1919, n°. 128 ; 

Gelet op artikel 70 der wet op de Staats
inrichting van Nederlandsch-lndiiJ (Staatsblad 
n°. 327 van 1925); 

Overwegende, dat het gewenscht is de in 
opgemelde be luiten vervatte regeling' betref
fende de ko ten van aanmunting te wijzigen 
en dat deze wijziging van spoedeischenden 
aard is, zoodat de gelegenheid ontbreekt daar
omtrent vooraf den Volksraad te hooren; 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Financï"n en van Koloniën van 24 November 
1933, n°. 185, Gen. Thes., en van 24 Novem
ber 1933, n°. 9, 2e Afdeeling; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 12 December 1933, n°. 41); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 22/27 December 1933, 
nos. 126/14, afdeel ing Generale Thesaurie/2; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen als volgt: 
Art. 1. Voor de aanmuntingen ten behoeve 

van het Rijk, van N ederlandsch-lndië, van 
Suriname en van Curaçao wordt tel ken jare 
door het Rijk en door N ederlam:lsch-lnwië aan 
het Staatsmuntbedrijf, ieder tot een gelijk 
gedeelte, een zoodanig bedrag vergoed, dat 

de verlie - en winstrekening van het Staats
muntbedrijf zonder nadeelig sal do sluit. 

Vers~mill en . tusschen het wettelijk en het 
werkehJk gewicht en gehalte der vervaardigde 
en afgeleverde munten komen ten bate of ten 
laste van het Staatsmuntbedrijf. 

2_. De artikelen 13, 14 en 15 van Ons be
simt van 20 J anuari 1913 (Staatsblad n°. 35), 
zooals dat nader is gewijzi gd, alsmede Ons 
beslu1t __ van 3 F ebruari 1913, n°. 90, gewij
zigd b1J Ons besluit van 2 September 1919 
n° . 128, vervallen. ' 

3. Dit be luit treedt in werking met 1 
Januari 1934. 

Onze Ministers van Financiën en van Ko
loniën zij n belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsblad, zal worden ge
plaatst. 

' s-Gravenhage, den 30sten December 1933. 

s. 812. 

WILHELM! A. 
De Minister van Financiën, 0 u d. 

De Ministe1· van Staat , 
Ministe1· van Koloniën, 

H. Co I ij n. 
(Uityey. 9 Januari 1934.) 

30 December 1933. BE LUIT tot nadere wij 
z1gmg van de bepalingen betreffende den 
Geneeskundigen Raad van het Departe
ment van Koloniën en tot wijziging van 
het besluit van 25 Januari 1932 (Staats
blad n°. 16). 

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

Staat, Minister van Koloniën, van 27 Decem
ber 1933, Commi ariaat voor Indische Zaken 
Afdeeling C, n°. 18 ; ' 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
1 °. In te trekken het bepaalde onder B van 

Ons besluit van 25 Januari 1932 (Staatsblad 
n°. 16) ; 

2°. Te bepalen, dat met ingang van 1 J a
nuari 1934 de toelagen van den Voorzitter en 
de overige leden van den Geneeskundigen 
Raad van het Departement van Koloniën vast
gesteld bij artikel 4 van Ons be luit van 19 
Mei 1917 (Staatsblad n° . 404), zooals dit ar
tikel luidt na de wijziging bij Ons besluit van 
13 Februari 1922 (Staatsblad, n°. 62) worden 
teruggebracht onderscheidenl ijk tot f 5400 en 
f_4050, 's jaars, en dat daarvan, in afwach
tmg van __ d!3 . totstandkoming van de voorge
nomen w1Jz1gmg van de " Pensioenwet 1922" 
(nieuwe tekst Staatsblad, 1925, n°. 365) tijde
lijk een korting zal worden geheve~ van 
1½ pct. 

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

's-Gravenhage, den 30sten December 1933. 
WILHELM! A. 

De Minister van Staat, 
Minister van Koloniën, 

H. Co I ij n. 
(Uityey. 12 J anuari 1934.) 
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30 Dece m,b er 1933. BESLUIT, bepal ende de 
bekendma king in het Staats blad van het 
op 5 Ap1·il 1933 te 's-Gravenhaue tusschen 
N ede1·land en Venezuela gesloten verdrag 
tot beslechting van gesch ill en door a rbi 
trage, rechts praak en verzoening. 

Wij WILHEL MINA, enz.; 
Gezien de Wet va n 17 November 1933 

(Staatsblad n°. 609 ), houdende goedkeur ing 
van het op 5 April 1933 te 's -Gra,venhage 
tus chen N ede1·land en V cnezuela gesloten ver
drag tot beslecht ing van geschillen doo r ar
bitrage, rechtspraak en verzoening, van welk 
verdrag een afdru k en eene vertali ng bij d it 
B es! ui t zijn gevoegd ; 1 

Overwegende, dat de akten van bekrachti
g ing van dat verdrag op 19 December 1933 
te 's-Gravenhage zijn uitgewisseld ; 

Overwegende mede, dat het ver drag dade
l ijk na de uitwisseli ng dei· bekracht igings
oorkonden is in werk ing getreden; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Bui ten landsche Zaken van den 27sten Decem
ber 1933, Directie van het P rotocol , n°. 
43305; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
genoemd verdrag, alsmede de vertaling 

daa rvan, te doen bekend maken door de plaat
sing van d it Besluit in het Staats blad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departemen
ten van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor 
zooveel hem betreft, belast met de u itvoering 
van hetgeen ten deze wordt vereischt. 

's-Gravenhage, den 30sten December 1933. 
WILHELMINA. 

De M iniste1· van B uitenlandsche Z aken, 
De Graeff. 

(Uitgeg. 12 J anum·i 1934.) 

Ver t a 1 i n g. 

VERDRAG tusschen het Koninlcrijk de,· Ne
derlanden en de Vereeni gde Staten van 
Venezuela tot beslechting van geschillen 
door arbitrage, rechtspraak en v&rzoening. 

H are M a jesteit de K on ingin der Neder
landen 

en 
De P resident der Vereenigde Staten van 

Venezuela, 
bezield met het verl angen de vriendschaps

banden, d ie N ederl and en de Vereeni gde Sta
ten van Venezuela vereenigen, nauwer aan 
te halen en de vreedzame beslecht ing te be
vorderen van de gesch illen d ie de twee lan
den kunnen komen te verdeelen, 

hebben besloten daar toe een verdrag te si ui
ten en hebben tot Hunne wederzijdsche Ge
volmachtigden benoemd, te weten: 

H are M ajesteit de Koningin der Nederlan
den: J onkheer F rans Beelaerts van Blokl and, 
H oogstderzelver Mi nister van Buitenl andsche 
Zaken ; 

De Presi dent der Vereenigde S taten van 
Venezuela : den H eer José I gnac io Car denas, 

1 Zie voor de F ransche tekst van het ver
drag Staatsblad 1933, n°. 609 . 

Buitengewoon Gezant en Gevolmach t igd Mi
nister der Vereenigde Staten van Venezuela 
bij H are M a jesteit de K oningin der N eder
landen ; 

die na elkaar mededeeli ng te hebben gedaan 
van hun wederzij dsche volmach ten, welke in 
goeden en behoorl ijken vorm zijn bevonden, 
omtrent de vo lgende bepali ngen zij n overeen
gekomen. 

Art. 1.. De Hooge ve rdrags luitende partijen 
verbinden zich wederzijds om op eene vriend
schappelij ke wijze de confl icten en geschillen 
op te Jo sen, die tusschen de beide I a nden 
mochten ontstaan en di e niet binnen redelij
ken t ij d mochten kunnen worden opgelost 
langs de gewone di plomatieke wegen. 

A rt. 2. All e ge ch illen van jur idischen 
aard, die niet op vriendschappelij ke wijze 
langs de gewone d iplomatieke wegen mochten 
kun nen worden geregeld, hieronder begrepen 
de geschillen betreffende de u it legging van 
dit Verdrag, zull en worden voorgelegd hetzij 
aan een scheidsgerecht, hetzij aan het P erma
nente H of van Internationale J ustitie, over
eenkomstig de volgende bepalingen. 

De bepaling va n de vor ige paragraaph is 
n iet van toepass ing op gesch illen ontstaan uit 
fe iten die hebben plaats gehad vóór de tot
standkomi ng van d it verdrag en die tot het 
verleden behooren, en evenm in op geschillen 
over vragen d ie het intemationale recht over 
laat aan de u itslui tende bevoegdheid van 
Staten. 

De geschillen, voor wier oplossing een spe
ciale procedure wordt voorzien in andere ver
d ragen, d ie tusschen de H ooge verdragslui ten
de P artijen van kracht zij n, zu ll en worden 
geregeld volgens de bepal ingen van d ie ver
dragen . 

Art. 3. Vóór een ige procedure voor het Per
manente H of van I nternationale Justit ie of 
voor een schei dsgerecht zal het geschil , in 
overnenstemming tusschen de P artijen, ter fine 
van verzoening kunnen worden voorgelegd 
aan een permanente internationale commissie, 
genaamd P ermanente Verzoeningscommissie, 
d ie is gevormd overeenkomstig de bepal ingen 
van dit Verdrag. 

Art . 4. W anneer , in geval van een der 
geschillen als bedoeld in artikel 2, de twee 
Partijen niet de tusschenkomst der Perma
nente Verzoeningscommiss ie hebben ingeroe
pen, of wanneer deze er niet in geslaagd is de 
P artijen te verzoenen, dan zal het geschi l in 
gemeenschappel ijk overleg bij wege van een 
compromis worden onderworpen, he tzij aan 
een scheidsgerecht, dat zal bes] issen onder de 
voorwaarden en volgens de procedure, vast
gesteld door het Verdrag van den Haag van 
18 October 1907 voor de vreedzame beslech
t ing van internationale ge chillen, hetzij aa n 
het P ermanente H of van Internationale J u
stitie, dat zal beslissen onder de voorwaarden 
en volgens de procedure vastgesteld door zijn 
Statuut. 

B ij gebreke van overeenstemming tusschen 
de P ar t ijen over de keuze van het rechtspre
kend orgaan, over de bepalingen van het 
comprom is, of, in het geval dat zij de arbi 
trale procedure hebben gekozen, over de 
keuze der arb iters, zal het geschil voor het 
P ermanente H of van I nternationale J ustitie 
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gebrach t worden, dat zal oordeelen op grond 
van de aanspraken die hem zul len zijn voor
gelegd. 

Art. 5. ·wanneer het een geschil betreft, 
dat zijn oorsprong vind t in eene reclamatie 
van een onderdaan van een der beide Staten 
tegen den anderen Staat, en waarvan het voor
werp volgens de interne wetgeving van deze 
l aatste Partij va lt onder de bevoegdheid vau 
hare nationale rechtbanken, zij n de procedu
res van dit verdrag slechts toepasselijk in het 
geval van rechtswe igering, hieronder begre
pen uitstel dat a ls misbruik van de zijde der 
,·echtbanken kan wm·den beschouwd, en in 
het, geval van een rechterlijke beslissing welke 
niet vatbaar is voor beroep en welke onver
eenigbaar is met de uit een verdrag voort
vloeiende verplichtingen of met de andere in
ternationale ve1·pl ichtingen van den Staat, of 
welke klaa rblijkelij k onrechtvaardig is. 

De vaststelling of een van de hierboven be
doel de gevallen zich voordoet, zal kunnen 
worden uitgelokt door arbitrage of door recht
spraak, volgens de bepal ingen van artikel 4. 

Het geschil zal niet aan de door dit verdrag 
voorziene procedure worden onderworpen dan 
na uitputting van de gewone wettelijke rechts
middelen. 

Art. 6. De Hooge verdragsluitende Par
tijen komen overeen, dat, wanneer het scheids- · 
gerecht of het Permanente Hof van Interna
tionale Justitie mocht verklaren, dat een be
sli ssing of een maatregel, die door een rech
terlijke of welke andere autoriteit ook van 
een der partijen in het gesch il genomen of 
voorgeschreven is, geheel of gedeeltelijk in 
strijd is met het internationale recht en wan
neer het grondwettelijk recht van die partij 
niet of slechts onvoldoende toelaat, dat de 
gevolgen van die beslissing of van dien maat
regel te niet worden gedaan, er door het ar
bitraal of rechterlijk vonnis aan de benadeel 
de partijen een billijke vergoeding moet wo1·
den toegekend. 

Art. 7. Alle vragen waarover de Hooge 
verdragsluitende Partijen verdeeld mochten 
zij n, zonder die op vriendschappelijke wijze te 
kunnen oplossen langs de gewone diplomatieke 
wegen, zu llen, wanneer het vragen betreft 
waarvan de oplossing niet zou kum1en worden 
gezocht door een uitspraak a ls voorzien in 
arti kel 2 van dit Verdrag, en wanneer daar
voor n iet reeds een procedu1·e tot oplossing is 
voorzien door een verdrag of overeenkomst, 
tusschen Partijen van kracht, worden onder
worpen aan de Permanente Verzoeningscom
missie, die belast zal zijn om aan de Par
tijen een aannemelijke oplossing voor te stel
len en in ieder geval om haar een verslag 
aan te bieden. Deze bepaling is niet toepas
selijk op geschillen ontstaan uit feiten die 
hebben plaats gehad vóór de totstandkoming 
van dit Verdrag en die tot het verleden be
hooren. 

Bij gebreke van overeenstemming tusschen 
de Partijen omtrent het verzoek tot de Com
missie te richten, zal de een of de andere van 
haar de bevoegdheid hebben de vraag recht
streeks aan die Commissie voor te leggen, na 
daarvan een maand van te voren kennis te 
hebben gegeven aan de andere Partij. 

Wanneer er versch il van meening tusschen 

de Partijen bestaat over de vraag of het ge
schil a l of niet de natuur heeft va n een ge
schi l a ls bedoeld in a ,·tikel 2 en de1halve kan 
worden opgelost door een bindende uitspraak, 
za l dat ve rschil punt, a lvorens tot eenige pro
cedure voo1· de P e rmanente Verzoeningscom
missie wordt overgegaan. worden voorgelegd 
aan de bes] iss ing van het Permanente H of Yan 
Internat ional e Just itie . 

Art. 8. De P ermanente Verzoen ingscomm is
sie, waarin door dit Verdrag voorzien wordt, 
za l zijn samengeste ld uit vijf leden, die a ls 
volgt zu ll en worden aangewezen, te weten: 
de Hooge verdragsluitende P a rtijen zullen 
elk een Commissaris benoemen, gekozen ui t 
haar wederzijdsche onderdanen en zu ll en drie 
andere Commissarissen in gemeenschappelijk 
overleg aanwijzen onde r de onderdanen van 
derde mogendheden; die drie Commissarissen 
zullen van verschillende nationalite iten moe
ten zij n en de Hooge verdragslu itende Par
tijen zullen onder hen den Voorzitter van de 
Co1nmissie aanwijzen. 

De Commissarissen worden voor zes jaar 
benoemd ; hun opdracht kan hern ieuwd wor
den. Zij zu ll en in functie bl ij ven tot hun ver
vanging en, in ieder geval , tot het voleindi
gen van hun op he t oogenbl ik, waarop de tijd 
van hun mandaat verstrijkt, aanhangige werk-
zaamheden. · 

Voor elk der vijf leden zal een plaat ver
va ngend lid worden aangewezen op de wijze, 
voorzien YOOr de aanwijzing van elk der vijf 
in de eerste a linea bedoelde leden. Elk plaats
vervangend lid zal vanzelf gewoon lid worden 
indi en zich eene vacature mocht voordoen ten 
gevolge van overlijden of van ontslagneming; 
hij zal t ijdel ijk dienst doen in geval van eenige 
tijdel ij ke verhindering van het lid, in wiens 
vacature hij is aangewezen om te voorzien. 

Er zal zoo spoedig mogelijk op de voor de 
benoemingen vastgestelde wijze en binnen een 
t ijdsverloop, dat drie maanden niet te boven 
mag gaan, worden voorzien in de vacatures 
die zich mochten voordoen onder de plaats
vervangende leden ten gevolge van het feit, 
dat zij, zooals voorzien is in de vorige alinea , 
geroepen worden om definitief de plaats in 
te nemen van een gewoon lid, dat overleden 
is of ontslag heeft genomen. 

Art. 9. De Permanente Verzoeningscommis
sie zal worden samengesteld binnen de zes 
maanden volgende op de uitwissel ing der be
krachtigingsoorkonden van dit Verdrag. 

Wanneer de benoeming van de gewone en 
de plaatsvervangende leden, die gemeenschap
pelij k moeten worden aangewezen, ni et binnen 
dat tijdsverloop mocht plaats hebben, of, in 
geval van vervanging van de plaatsvervangen
de leden, binnen drie maanden te rekenen van 
het openvallen van den zetel, dan zal bij ge
breke van een andere afspraak aan den Presi
dent van het Permanente Hof van Internatio
nal e Justitie door de H ooge verdragsluitende 
Partijen worden verzocht tot de vereischte be
noemingen _over te gaan. Indien de President 
is verhinde1·d, of indien hij onderdaan is van 
een der Partijen, zal aan den Vice-President 
worden verzocht tot die benoemingen over te 
gaan. Indien deze verhinderd is of indien hij 
onderdaan is van een der Partijen, zal aan 
den eerste der andere rechters volgens de volg-
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orde van het tableau van het Hof, die geen 
onderdaan is van een der Partijen, worden 
verzocht, tot die benoemingen over te gaan. 

Art. 10 . Men za l zich tot de Permanente 
Verzoeningscommissie richten door een ver
zoekschrift, gericht tot den Voorzitter op de 
wijze, voorzien in de artikelen 3 en 7, al naar 
den aard de r zaak. 

Het verzoekschrift zal, na het voorwerp van 
het geschil te hebben uiteengezet, de uitnoo
di g ing tot die Commissie bevatten om over te 
gaan tot alle maatregelen, die geëigend zijn 
om tot een verzoening te geraken. 

vVanneer het verzoekschrift uitgaat van 
slechts één der Partijen, zal het door deze 
onmiddellijk ter kennis van de tegenpartij 
worden gebracht. 

Art. 11. Binnen een tijdsverloop van 14 da
gen, te rekenen van den dag, waarop een der 
Hooge verdragsluit.ende Partijen een geschil 
voor de P ermanente Verzoeningscommissie 
mocht hebben gebracht, zal elk der Partijen, 
voor het onderzoek van dat geschil, haar Com
missaris kunnen vervangen doo,· iemand, die 
speciaal ter zake kundig is. 

De Partij, die van dat rech t gebruik mocht 
maken, zal daarvan dadelijk kennis geven 
aan de andere Partij ; deze zal alsdan de be
voegdheid hebben om op gelijke wijze te han
delen b innen een tijd verloop van 14 dagen, 
te rekenen van den dag waarop die kennis
geving haar zal hebben bereikt. 

Art. 12. De Permanente Verzoeningscom
missie za l tot taa k hebben om de geschi lpun
ten op te hel deren, daartoe alle in] ichtingen, 
die nuttig kunnen zijn, verzamelen, hetzij 
door een onderzoek, hetzij op a ndere wijze en 
zich inspannen om de Partijen te verzoenen. 
Zij zal na onderzoek van de zaak aan de Par
tijen kunnen uiteenzetten op wel ken voet eene 
schikking haar redelijk zou voorkomen en 
aan de Partijen een termijn kunnen stell en om 
zich uit te spreken, a ls daartoe aan leiding be
staat. 

A an het e inde van haar werkzaamheden za l 
de Commissie een verslag opstellen dat daar
van het resultaat zal vast] eggen en waarvan 
aan e lk der Partijen een exemplaar zal wor
den overhand igd. 

De Partijen zullen nooit gebonden zijn door 
de feitelijke, rechts- of andere overwegingen, 
die de Commissie mocht hebben aangenomen. 

Onder voorbehoud van het bepaalde bij arti
kel 7, lid 3, zu llen de werkzaamheden van de 
Comm issie, tenzij de Partijen anders overeen
komen, moeten worden beëindigd binnen een 
tijdsverloop van zes maanden, te rekenen van 
den dag, waarop de Comm issie kennis zal 
hebben genomen van het geschil. 

Art. 13. Behoudens bijzondere bepalingen 
in tegengestelden zin zal de Permanente Ver
zoen ingscomm iss ie zelve haar procedure rege
len, die in all e geva ll en zal moeten plaats 
hebben op tegenspraak. In zaken van onder
zoek zal de Commiss ie, a ls zij niet eenstem
mig anders beslist, zich houden aan de be
pal ingen van 'l.'ite l lII (internationa le com
mis ie van onderzoek) van het Verdrag vai, 
den Haag van 18 October 1907 voor de vreed
zame beslechting van internationale gesch ill en. 

Art. 14. De Permanente Verzoeningscom
missie zal, tenzij de P artij en anders mochten 

zijn overeengekomen, samenkomen op de 
plaats die door den Voorzitter is aangewezen. 

Art. 15. De werkzaamheden van de Perma
nente Verzoeningscommissie zijn slech ts open
baar luachtens een besluit van de Commiss ie 
genomen met instemming van de Partijen. 

De Hooge verdragsluitende Partijen komen 
overeen om het resultaat van de werkzaam
heden van de Commis ie niet openbaar te 
maken, zonder el kaar eerst geraadpleegd te 
hebben. 

Art. 16. De Partijen zullen bij de Penna
nente Verzoeningscommissie vertegenwoord igd 
zijn door agenten , di e tot taak hebben als 
tusschenpersonen te dienen tusschen haar en 
de Comm issie; zij zullen zich bovendien kun
nen doen bijstaan door raadslieden en des
kundigen, daartoe door haar benoemd, en het 
verhoor vragen van al Ie personen, wier ge
tuigenis haar nuttig mocht lijken. 

Van haar kant zal de Commiss ie de bevoegd
he id hebben om mondelinge uiteenzettingen 
te vragen aan de agenten, raadslieden en des
kund igen der twee Partijen, evenals aan a lle 
personen, die zij nuttig mocht oordeelen om 
met toestemming van hare Regeering voor 
zich te I aten verschijnen. 

Art. 17. Behoudens in dit Verdra g opge
nomen a fwij kende bepalingen, zull en de be
lissingen van de Permanente Verzoenings

commissie met meerderhe id van stemmen wor
den genomen. 

De Commissie zal geen besluit kunnen nemen 
omtrent de kern van het gesch il , dan wan
neer alle leden behoorlijk zijn opgeroepen en 
wanneer ten minste all e leden, d ie gemeen
schappelijk zijn gekozen, aanwezig zijn. 

Art. 18. De H ooge verdragslui tende Par
tijen verbinden zich om de werkzaamheden 
van de Permanente Verzoeningscommissie te 
vergemakkelijken en in het bijzonder om aan 
haar den bijstand te verzekeren van haar be
voegde overheden om haar in de ruimst moge
lijke mate alle ter zake dienende stukken en 
inlichtingen te verschaffen en om de noodige 
maatregelen te nemen om de Comm iss ie in 
staat te stel 1 en op haar grondgebied over te 
gaan tot het oproopen en hoornn van getuigen 
of deskundigen , evenals tot een onderzoek ter 
plaatse. 

Art. 19 . Voor den duur der werkzaamhe
den van de Permanente Verzoeningscommissie 
zal elk der Comm issarissen een vergoeding 
ontvangen , waarvan het bedrag zal worden 
vastgesteld iu gemeen overleg tusschen de 
Hooge verdragsluitende Partijen, die daarvan 
elk een ge lijk dee l zu ll en dragen . 

Art. 20. In a ll e gevallen en met name als 
de vraag, waaromtrent de Partijen verdeeld 
zijn, voortv loeit uit daden, die reeds zijn ver
ri cht of op punt zijn dat te worden, zu llen 
de Permanente Verzoeningscommissie, nadat 
Partijen het daaromtrent eens zijn geworden, 
of het Pennanente Hof van Internationale 
Justitie, handelende ingevolge artikel 41 van 
zijn Statuut of het scheidsgerecht zoo spoedig 
mogelijk de voorloopige maatregelen kunnen 
aangeven, welke genomen moeten worden. 

Elk der Hooge Verdragsluitende Partijen 
verbindt zich om zich te onthouden van het 
nemen van eiken maatregel , die een nadee
l igen terugslag zou kunnen hebben op de ten 
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u itvoerlegging van de beslissing of op de 
schi kkingen, die mochten worden voorgesteld 
dool' de P ermanepte Verzoeningscommissie en, 
in het a lgemeen, om niet over te gaan tot 
het verrichten van een ige daad van welken 
aard ook, di e het geschil zou kunnen ve re rge
ren o f ui tbreiden. 

Art. 21. De bepali ngen van di t Verdrag 
zull en n iet van toepassiug zijn op geschill en 
die het belang van een derden Sta a t raken 
of di e betrekking hebben op de acti e van een 
de rden Staat. 

A,-t . 22. Di t Verdrag zal bekrach t igd wor
den. De a kten van bekrach t ig ing zullen zoo 
spoedig mogel ijk te 's-Gl'avenh age worden ui t
gewisseld. 

Art. 23. D it Verd rag zal in werking treden 
dadelijk na de u itwisseli ng de r bekrach t ig ings
oorkonden en za l een duur hebben van ti en 
ja ren te rekenen vana f zijn inwerkingtreding. 
H et zal overeenkomstig artikel 18 van het 
H a ndvest ter registra tie aan den Volkenbond 
worden medegedeeld. ·w anneer het n iet is 
oµgezegd zes m aanden vóór het verstrijken van 
dien term ij n, zal het beschouwd worden a ls 
stilzwijgend te zijn ve rl engd voor een nieuw 
tijd vak van vij[ jaa,- en zoo ve rvolgens. 

Wanneer ten t ij de van de buitenwerkingtre
ding van dit Verdrag eenige procedure krach
tens d it Verd rag ha ngende mocht zijn voor de 
P erma nente Verzoeningscommissie, voor het 
P erma nente Hof van I nternationale J ustitie 
of voor een arbitra le rechtbank, da n zal d ie 
procedure tot het e inde worden vervolgd . 

Ter oorkonde waarvan de bovengenoemde 
Gevolmachtigden d it Verdrag hebben getee
kend en e r hun zegels aan hebben gehecht. 

Gedaan in tweevoud te 's-Gravenhage, den 
5den April 1933. 

s. 814. 

(L.S. ) Beelaerts va n Blokl a ncl. 
(L .S.) J osé I g . Cardanas. 

30 December 1933. BESLU IT tot overbren
g ing van Cr isisui tgaven van het Vde en 
X de Hoofdstuk der R ijksbegrooting voor 
het dienst jaar 1932 uaar de beg rooting 
van het Leeningfonds 1914 voo r het dienst
jaa r 1932. 
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NAGEKOMEN STAATSBLADEN 

s. 447. 

Vervalbn. 

s. 531. 

24 Octobe>r 1933. BESLUIT tot toepassing 
Yan de a rtikelen 9, 12, 13 en 14 van de 
Landbouw-Crisiswet 1933 op va rkens en 
,·a rkensvleesch en ter uitvoering van ar
tikel 6 van de Crisis-Varkenswet 1932 
(Staatsblad n°. 374). 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht. van Onzen Mini ster van 

E conomische Zaken van den 8 September 1933 
n°. 15156. Directi e van den Landbouw Af'. 
deeling II ; ' 

Gezien de artikelen 9, 12, 13 en 14 van de 
Landbouw-Crisiswet 1933 en artikel 6 van de 
Cri sis-Varkenswet 1932 (Staatsbl-ad n°. 374) ; 

Gehoord de Centrale Commissie, bedoeld in 
artikel 27 van de L andbouw-Crisiswet 1933 
(advies van den 16 September 1933, n°. 51); 

Gehoord den Raad van State (advies van 
den 26 September 1933, n°. 60) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noem den Minister van den 18 October 1933, 
n°. 15648, Directie van den Landbouw Af-
deeli ng II ; ' 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
A. in te trekken , met uitzondering van ar

tike l 1, onder 2°. en 3°. , het Crisis-Varkens
besh,it 1932, beha! ve ten aanzien van begane 
strafbare feiten ; 

B. te bepalen: 
Art. 1. Dit besluit neemt over de termino

logie van artikel 1 van het Crisis-Organisatie
besl ui t 1933, artikel 1 van het Crisis-Mono
pol iebesluit 1933, artikel 1 van het Crisis
H effin gsbesluit 1933 en verstaat voorts onder: 

l°. ..Varkens": levende varkens; 
2°. .,Varkensvleesch": 
a . geslachte varkens in verschen, niet dan 

door afkoeling verduurzaamden toestand; 
b. bacon en door Onzen Minister aan te 

wijzen ander gezouten varkensvleesch dan ba
con en 

c. alle door Onzen Minister als zoodanig 
aan te wijzen al dan niet toebereide of ver
duurzaamde, voor de menschelijke voed ing ge
sch ikte en niet onder a of b vallende deelen 
van geslachte varkens. 

2. Bij de uitvoering van dit beslu it kan 
Onze Minister zich doen bijstaan door een door 
Ons te benoemen Regeer ingscommissaris voor 
de steunverleening aan de varkenshouderij. 

3. Dit besluit geldt voor het tijdvak, aan
vangencle met ingang van den dag van zijn 
in werking treden en eindigende met ingang 
van den l sten Januari 1935. 

4. De in- en u itvoer van varkens en var
kensvleesch is slechts toegestaan aan een door 

Onzen Minister, a ls monopoliehouder aan te 
wijzen crisis•orgànisatie. 

5. Het in voor raad hebben of verhandelen 
van varkens is slechts toegestaan aan een of 
meer door Onzen Minister aan te wijzen crisis
organisaties en aan hem , die al s georganiseer
de is aangesloten bij een of meer door Onzen 
Minister aan te wijzen crisis-o rganisaties. 
welke bij de statu ten of bij aan de goedkeu
ring van Onzen Minister onderworpen regle
ment eene regeling moeten vaststellen ten aan
zien van de aa nta flen door de leden te houden 
varkens boven 20 kg., welke in totaal een door 
Onzen Min ister voor het werkgebied van elk 
der m·isis-organisaties vast te stell en aantal 
niet mag overschrijden. 

6. Onverminderd het bepaalde bij het vorig 
a rtikel, is het in voorraad hebben, vervoeren . 
verhandelen, afleveren of slachten van var
kens, zwaarder da n een door Onzen Ministe1· 
te bepalen levend gewicht, hetwelk verschil
lend kan zijn ten aanzien van elk der gP
noemde handelingen, slechts toegestaan, in
di en de varkens : 

1 °. zijn voorzien van een door Onzen Mi
nister vast te stell en oormerk, hetwelk ver
schill end kan zijn naar gelang het levend ge
wicht der varkens en aangebracht is overeen
komstig het bepaalde in artikel 7 van di ( 
besluit ; 

2°. in e igendom toebehooren aan een der 
in het vorig artikel bedoelde georganiseerden. 

7. H et aanbrengen van oormerken, als be
doeld in het vorig artikel, is slechts toege
staan aan een of meer door Onzen Minister 
aan te wijzen crisis-organisaties, wel ke bij de 
statu ten of bij aan de goedkeuring van Onzen 
Minister onderworpen reglement moeten be
palen: 

1 °. dat geen oormerken worden aangebracht 
dan tegen betaling van een door Onzen Minis
ter vast te stellen bedrag per oormerk, het
welk verschi llend kan zijn naar gelang het 
aantal oormerken, da t ten behoeve van een 
varkenshouder wordt aangebracht; 

2°. dat in het werkgebied der crisis-organi
satie niet meer oormerken worden aange
hracht dan een door Onzen Minister voor dat 
geb ied vast te steil en aantal. 

8. Varkens mogen na slachting n iet wor
den voorzien van merken , als bedoeld in ar
tikel 70 van de Veewet en in artikel 16 van 
de Vleeschkeuringswet 1919 (Staatsblad n°. 
524). 

a. indien zij niet zijn voorzien van een oor
merk, a ls bedoeld in artikel 6 van dit be
sluit ; 

b. indien niet is voldaan, ter keuze van het 
Hoofd van den betrokken keuringsdienst, aan 
het onder A of het onder B bepaalde: 

A . dat zij volgens door Onzen Minister te · 
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stel len voorsch riften zijn gewogen door een 
daa rtoe door het Hoofd van den betrokken 
ke ur ingsdienst aangewezen persoon en dat 
aan den betrokken keuringsdienst a ls verte
genwoordiger van het Fonds is betaald een 
door Onzen Minister, de Nederlandsche Va r
kenscentral e gehoo,·d, telkens voor een door 
hem daa1·bij bepaald t ijdvak vast te stel len 
bedrag pe r kilogram ; 

B. dat aan den betrokken keu1·ingsd ienst 
voorloopig is betaa ld een bedrag, overeen
komstig door Onzen Minister te stell en rege
len, door het Hoofd van dien keuringsdienst 
vastgesteld. 

9. I nd ien beta ling heeft plaats gehad over
eenkomstig het vori g artikel onder b, B , heeft 
het wegen der varkens en de verrekening van 
het versch il tusschen het voorloopig betaalde 
bedrag en het bedrag, hetwelk in verband met 
dat wegen uiteinde lijk door den betrokkene 
blijkt te zij n verschuldigd, plaats volgens door 
Onzen Mini ter te stellen voor ch,·iften. 

10. Varkens, welke ingevolge de bepalin
gen der Vleesch keuringswet 1919 (Staatsblad 
n°. 524) na slachti ng van merken, a ls be
doeld in artikel 16 van die wet, moeten wor
den voorzien, mogen na slachting niet wor
den vervoerd dan na volgens door Onzen Mi
niste r te stell en regel en te zijn gewogen door 
een daartoe door het Hoofd van den keurings
dienst, welke met het aanbrengen der merken 
belast is, aangewezen persoon en nadat aan 
voormelden keuringsdienst als vertegenwoor
diger van het Fonds betaald is het in he t ar
tikel 8, onder A, van di t be lui t bedoelde 
bedrag pe r kilogram . 

l l. H et slachten van varken, welke inge
,·olge de be palingen van de Vleeschkeurings
wet 1919 (Staatsblad n°. 524) na slachti ng 
n iet van merken, als bedoeld in a rt ikel 16 
van die wet, behoeven te zijn voo rzien , is 
s lechts toegestaan , nadat degene, die wil slach
ten, va n zij n voornemen da artoe overeenkom
stig het bepaalde in artikel 6a van die wet 
hee ft kenni sgegeven en de ontvangst van d ie 
ken nisgeving hem schriftelijk is bevestigd. 

12. Varkens, a ls bedoeld in het vorig ar
t ike l mogen na slachting niet worden in voor
raac!' gehouden, verdeeld of op andere wij ze 
bewerkt, noch worden verw ij de rd van de 
plaats waar zij geslacht zij n, dan nadat: 

1° . 'aan een, door de in artikel 4 bedoelde 
crisis-organi atie aangewezen, persoon het in 
het vorig artikel bedoelde ontvangstbewijs is 
overge legd ; 

2°. de vorenbedoelde pe rsoon overeen kom
t ig door Oozen Ministe r te ste ll en t·egel en 

het ges lachte varken heeft gewogen ; 
3°. aa n de in artikel 4 bedoelde cns ,s

organisatie al s vertegenwoordi gste r van het 
Fonds is betaald een door Onzen Minister vast 
te stellen bed rag per ki logram. 

13. Van de verplichtingen ui t hoofde van 
de voorwaarden, gesteld in de artikelen 8, 
onde1· b, 10 en 12 van dit besluit, kan vrij 
stelling worden ver leend overeenkomst ig door 
Onzen Minister te stell en regelen. 

14. Varken vleesch, af komsti g van varkens, 
welke voorz ien zij n van merken, a ls bedoeld 
in artikel 16 van de Vleeschkeuringswet 1919 
(Staatsblad n°. 524) en ten aanz ien waarvan 
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een vrijstelli ng, a ls bedoeld in het vorig a r
t ike l, is verleend , mag : 

A . slechts in voorraad worden gehouden, 
a. door dengene, ten name van wien voren

bedoelrle vrijstelling is ve rl eend ; 
b. ter pl aatse, waar de slachting --a n het 

varken is geschied , of in het perceel. be
woond door dengene. bedoeld onder a rnn dit 
a rtike l · 

c. i~dien het is voorzien overeen kornstig 
door Onzen M iniste r te ste ll en rege len va n 
een of meer merken, waarvan het model door 
hem wordt va tgestel d, 

B. niet worden ve rhandeld , indi en het is 
voorzien van een o[ m ee r n1erken, a Is bedoeld 
onder c van dit artikel. 

15. De keu1·ingsdiensten en de in art ikel 
12 van di t besluit bedoelde cri sis-organisatie 
doen rekening en verantwoord ing van de door 
hen a ls vertegenwoo,·digers van het Fonds ont
vangen gelden volgens door Onzen ~Ii nister 
t.e stell en regelen. 

16 . lVlet het opsporen van ove,-treclingen 
van voorsclu·i [ten, bij of krachtens de Cris is• 
Va,·kenswet 1932 (Staatsblad n°. 374 ) gege
ven, zijn beha lve de ambtenaren, aangewezen 
in artike l 20 , onder a en b, van deze wet, 
belast: 

a. de ambtenaren, krachtens de bepa lingen 
der Vleeschkeuringswet 1919 (Staat sblad n°. 
524) belast met de keuring van slachtdiernn ; 

b. de ·control eurs Crisis-Varkenswet 1932, 
di e a ls zoodanig door Onzen Minister zijn 
aangesteld; 

c. de controleurs Landbouw-Cris iswet 1933 , 
die a ls zoodanig door Onzen Minister zijn 
aangesteld. 

17. Di t beslu it ka.n worden aangehaald 
r,nder den t itel : ,,Crisis-Varkensbes l ui t 1933". 

18. Dit besluit treedt in wer ki ng met in
gang van den tweeden dag na dien van zijne 
afkondiging. . . 

Onze Minister van E conom ische Zaken 1s 
be last met de uitvoering van di t bes luit , het
welk in het Staatsblad zal worden geplaa tst 
en in afschrift za l worden gezonden aa n den 
R aad van State. 

's-Gravenhage den 24sten October 1933. 
' WILHELMINA. 

De Afiniste1· van E cono1nisc h. e Za ken, 
T. J . Ver s c h u u r. 

( Uitgeg. 9 Decem/J.er 1933.) 

s. 555. 

30 October 1933. BESLUIT tot nadere rnr
lenging van de schors ing van het bes luit 
van den Raad der gemeente B eertri van 
14 J uni 1933 , strekkende tot het van ge
meentewege verschaffen van werk aan 
den landarbeider G. R ösken, die ingernlge 
besl issing van den 1inister van Binnen
landsche Za ken dd. 6 Februa1·i 1932 , n°. 
981 Afdeeling W. en S. , van plaats ing 
bij de van Rij kswege gesubs icliee1·de werk
verschaffing was uitgesloten. 

V erl engd tot 1 Februari 1934. 
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s. 636. 

Op bladzijde 781 (tabel onderaan), kolom 
Sectie. tusschen Soest en 2014 in te voeg;en: E. 

S. 636 B. 

30 X o.-em ber 1933. BESLUIT tot vernieti 
ging van het besluit van den raad der 
gemeente B urta van 2 Januari 1933, 
strekkende om bij de berekening van den 
aan werkloozen in de roul eerweken uit te 
keeren steun geen aftl'ek toe te passen van 
gez insinkomsten. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op rle voordracht van Onze Ministers van 

Sociale Zaken en van Binnenlandsche Zaken 
van 12 September 1933, n°. 7915 II, Afd. 
1Verk,·erechaffing en Steunverleening en van 
20 September 1933, n°. 16677, Afd. Binnen
]andsch Bestuur tot vernietiging van het be
slui t van den raad der gemeente Bee,·ta van 
2 J anua ri 1933, strekkende om b ij de bereke
ning van den aan werkloozen in de rouleer
weken uit te keeren steun, geen a ftrek toe te 
passen van gezins inkomsten; 

Gezien Onze bes! uiten van 23 Januari 1933, 
Staatsblad n°. 22, 22 April 1933 , Staatsblad 
11° . 221 en van 25 Augustus 1933, Staatsblad 
n°. 461 , waarbij de schors ing van genoemd 
i-aadsbesluit werd uitgesproken en ach tereen
rnlgens werd verlengd , laatstelijk tot 1 J a
nuari 1934; 

O,·envegende, dat de raad der gemeen~ 
B eerta op 2 Januari 1933 heeft besloten, b1J 
de berekening van den aan werkloozen in de 
rouleerweken uit te keeren steun , geen a ftrek 
toe te passen van gezinsinkomsten; 

dat volgens de door Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw vastge
stelde algemeen geldende regeling inzake het 
verleenen van Overheidswege van steun, ge
zinsinkomsten, al of niet uit arbeid verkregen, 
gedeeltelijk of geheel op die steunuitkeering 
in mindering behooren te worden gebracht; 

dat de bij het bes! uit van den raad der ge
meente Bee,·ta vastgestelde regeling, derhalve 
afwijkt van de algemeen geldende regeling; 

dat het een der eerste vereischten voor een 
juiste en billijke steunverleening is, dat deze 
in het algemeen belang verbonden aan de 
rechtsgelijkheid, in a ll e gemeenten des lands 
gelijke toepassing vindt en met name van 
bovenbedoelde regeling niet naar willekeur 
ten aanzien van eene bepaalde gemeente wordt 
afgeweken; 

dat vermits bij bovenvermeld raadsbesluit 
die rnchtsgel ijkheid niet in acht is genomen, 
dat besluit derhalve in strijd is met het al
gemeen belang; 

Gelet op art. 185 der gemeentewet ; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

17 October 1933, 11° . 38); 
Gelet op het nader rapport van Onze voor

noemde Ministers van Sociale Zaken en van 
Binnen landsche Zaken van 22 November 1933, 
11°. 2501/82 I , Afdeeling Werkverschaffing en 
Steunve rl eening en van 28 November 1933, 
n°. 23099, Afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Genoemd raadsbesluit van den raad der ge-
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meente Beerta te vernietigen wegens strijd met 
het a lgemeen belang. 

Onze Minister van Sociale Zaken is bel ast 
met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in 
het Staatsblad zal worden geplaatst en waar
van a fschrift zal worden gezonden aan den 
Raad van State. 

's-Gravenhage, den 30sten November 1933. 
WILHELMINA . 

De llfinister van Sociale Zaken, 
J. R . S I o t • m a k e r d e B r u ï n e . 
De M ini.,ter van Binnenlandsche Zaken, 

J. A. cl e W i I de. 
(Uitgeg. 27 Ap,·il 1934.) 

s. 651. 

2 De,·P111bcr 1933. BESLUIT tot vern ietiging 
van het beslui t van den Raad der ge
meente B efYrtci van 6 December 1932, 
strekkende tot tewerkstelling van a ll e on
geh uwde werkloozen, ouder dan 16 jaar, 
bij de werkverschaffing. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Sociale Za ken en van Binnenlandsche Zaken 
van 12 September 1933, 11°. 7914 II, Afdee
l ing Werkverschaffing en Steunverleening, en 
van 20 September 1933, n°. 16678, afdeeling 
Binnenl andsch Bestuur, tot vern ietiging van 
het besluit van den Raad der gemeente B eerta 
van 6 December 1932, strekkende tot tewerk
stel] ing van alle ongehuwde werkloozen, ouder 
dan 16 jaar bij de werkverschaffing; 

Gezien Onze beslui ten van 28 December 
1932, Staatsblad n° . 649, 25 Maart 1933, 
Staatsblad 11°. 121 en van 25 Augustus 1933, 
Staatsblad n°. 460, waarbij de schorsing van 
genoemd raadsbesluit werd uitgesproken en 
achtereenvolgens werd ve rl engd, laatstelijk tot 
1 December 1933 ; 

Overwegende, dat de raad der gemeente 
B eerto op 6 December 1932 heeft besloten tot 
tewerkstelling van all e ongehuwde werkloozen, 
ouder dan 16 jaar bij de werkverschaffing; 

dat tot de beginselen, waarop de voor en na 
door Onze Ministe rs van Binnenlandsche Za
ken en Landbouw en van Sociale Zaken ge
geven voorschriften met betrekking tot de 
werkverschaffing berusten, behoort de alge
meen geldende bepaling, dat in geen geval 
personen beneden den leeftijd van 18 jaar 
voor tewerkstelli ng bij de werkverschaffing in 
aanmerking kunnen komen ; 

dat de bij vermeld besluit van den raad der 
gemeente B eerta genomen maatregel derhalve 
afwijkt van bovengenoemde algemeen gelden
de regeling; 

dat een der eerste vereischten voor een juiste 
en billijke hulpverleening aan werkloozen is, 
dat deze in het a lgemeen belang, ve rbonden 
aan de rechtsgelijkheid, in alle gemeenten 
des lands ge lijke toepassing vindt en met name 
van bovenbedoelde regeling niet naar will e
keur ten aanz ien van eene bepaalde gemeente 
wordt afgeweken; 

dat vermits bij bovenve rmeld raadsbesluit 
die rechtsge lijkheid niet in acht is genomen, 
dat besluit derhalve in strijd is met het alge
meen belang; 

Gelet op artikel 185 der gemeentewet; 
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Den Raad van State gehoord; (advies van 
17 October 1933, n°. 39) ; 

Gelet op het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van Sociale Zaken en van 
Binnenlandsche Zaken van 22 November 1933, 
n°. 8/2501/82 I, Afdeeling Werkverschaffing 
en Steunverleening, en van 28 November 1933, 
n°. 23098, afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Genoemd besluit van den raad der gemeente 

B ee,·ta te vernietigen wegens strijd met het 
algemeen belang. 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast 
met de uitvoering van dit besluit, hetwelk 
in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
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waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den R aad van State. 

's-Gravenhage, den 2den December 1933. 
WILHELMINA. 

D e M inister van Sociale Zaken. 
J. R . S I o t e m a k e r d e B r u ï n e. 

De Minister van B innenlandsche Zaken, 
J. A. de W i 1 d e. 

(Uitgeg . 27 April 193-l. ) 

s. 695. 

Op bladzijde 842, 28sten regel, staat : lan
taarn met rood licht", lees : lantaarn met. rood 
licht heen en weer gezwaaid wordf". 
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3 2 JANUARI 1933 

2 Januari . 1933. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Visscherijwet 1931 S. 410 artt. 17, 
3e Jid b en 19; Alg. Visscherijregl. bin
nenwateren art. 5.) 

Art. 5, lste lid van het Algemeen Vis
scherijreglement voor de binnenwateren, 
woals dat bij K. B. van 19 Mei 1931 S. 
198 is gewijzigd, blijft binnen de grenzen 
do01 art. 19 aanhef en onder a en b der 
Visscherijwet 1931 S. 410 met betrekking 
tot het uitvaardigen van bepalingen bij 
algemeenen maatregel van bestuur gesteld. 

Art. 19 aanhef en onder a der wet laat 
wel eveneens toe bij algemeenen maatregel 
van bestuur het visschen met behulp van 
bepaal de stoffen te verbieden, doch gezegd 
art. 5, lste lid houdt niet in een verbod 
van het vi schen met behulp van een be
paalde stof, maar van een bepaalde soort 
visschen met een bepaald vischtuig. Een 
onderzoek naar de juistheid van req.'s be
wering, dat visch als aas niet valt onder 
het begrip "stoffen" in gezegd art. 19, 
kan derhalve achterwege blijven, daar dit 
niet van belang is voo1· de beoordeeling, 
of aan meergenoemd art. 5 lid 1 al of niet 
verbindende kracht moet worden ontzegd. 

[Proc.-Gen. Tak meent, dat uit de qua
lificatie van het bewezene door de Rechtb. 
ondubbelzinnig blijkt, dat zij visch, levend 
of dood als aas gebezigd, rekent tot de 
"stoffen" waarvan art. 19 aanhef en sub a 
der Visscherijwet spreekt, een opvatting, 
welke hij deelt.] 

A1·t. 1 7 aanhef en onder 3b der Vis
scherijwet 1931 S. 410 erkent in het alge
meen een recht om zonder schriftelijke ver
gunning van den 1·echthebbende op het 
vischrecht in de daargenoemde wateren 
met één hengel te visschen. Volgens art. 4 
dier wet wordt onder "hengel" in deze wet 
echter niet begrepen de hengel geaasd met 
visch, wodat het in art. 17 onder 3b er
kende recht niet betrekking heeft op het 
visschen met den hengel geaasd met visch. 

Art. 5, le lid van het Algem . Visscherij
regl. voor de binnenwateren, dat uitslui
tend het visschen met den hengel, geaasd 
met visch, onder de daar vermelde voor
waarden verbiedt, is derhalve niet in strijd 
met art. 17, 3b. Een en ander vindt be
vestiging in de geschiedenis van de wijzi
ging van art. 4 bij de wet van 9 Juli 1931 
s. 276. 

[Proc.-Gen. Tak: het door de Kroon uit
gevaardigd verbod van het visschen met 
den hengel geaasd met visch gedurende 
een bepaald tijdvak is gebaseerd op art. 
19 der Visscherijwet en rechtsgeldig.] 

Op het beroep van C. M. , requirant van cas
satie tegen een vonnis van de Arr.-Rechtbank 
te 's-Gravenhage van 22 September 1932, waar
bij in hooger beroep, met vernietiging van een 
mondeling vonnis van het Kantongerecht al
daar op 14 Juni 1932 tegen requirant gewe
zen, - deze ter zake van: ,,visschen met een 
hengel geaasd met visch, tusschen 1 Juni en 
31 Oct. in een binnenwater, behoorende tot de 
in de artt. 577 en 579 B. W . bedoelde wateren", 
is veroordeeld tot eene geldboete van vijftig 
cent, subsidiair een dag hechtenis, met ver
beurdverklaring van het in beslag genomen 
vi chtuig. 

Conclusie van den Proc.-Gen. Tak. 

Bij besluit van 27 Mei 1929, no. 1158, Afd. 
Visscherijen, bepaalde de Minister van Bin
nenlandsche Zaken en Landbouw, krachtens 
art. 5 van het Alg. Visscherijreglement voor 
de binnenwateren, dat het in het belang van 
de bescherming van de snoek verboden zou zijn 
van 1 Juni tot en met 31 October te visschen 
met een hengel, geaasd met visch, in alle 
binnenwateren, behoudens enkele uitzonderin
gen, die hier niet ter zake doen. Bedoeld 
reglement steunt op zijn beurt op art. 19 der 
Visscherijwet, hetwelk voorschrijft, dat bij al
gemeenen maatregel van bestuur kan worden 
aangegeven o. a. de tijd, gedurende welken, 
de wijze waarop, de omstandigheden waaron
der en met behulp van welke stoffen de vis
scherij niet mag worden uitgeoefend, hetzij in 
eenig, hetzij in sommige wateren. 's Ministers 
decreet ging Uwen Raad te ver. Hij kende 
daaraan geen verbindende kracht toe, als be
helzende . geen daad van uitvoering, doch van 
zuivere wetgeving, die door art. 5 van ge
noemd reglement niet aan den Minister had 
mogen worden toebedeeld, weshalve bij arrest 
van 19 Januari 1931, W. 12439, N. J. 1932, 
blz. 439, de toen-verdachte van een feit van 
visschen gedurende het verboden tijdvak met 
een hengel, geaasd met visch, in een niet door 
den Minister uitgezonderd binnenwater, van 
alle rechtsvervolging werd ontslagen. 

De Regeering meende deze materie niet on-
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geregeld te mogen laten. Immers reeds op 19 
Mei 1931 verscheen een Koninklijk Besluit, 
hetwelk geplaatst werd in het Staatsblad 198 
van dat jaar, waarin verordend wordt, dat 
art. 5 van het Alg. Visscherijreglement voor 
de binnenwateren (Stbl. 1922, no. 503), ge
wijzigd bij Besluit van 16 Maart 1928 (Stbl. 
no. 71) voortaan zal luiden als volgt: 

Art. 5. 1. Het is verboden van 1 Juni tot 
en met 31 October in de binnenwateren, be
hoorende tot de in de artt. 577 en 579 B . W. 
bedoelde wateren, te visschen met den hengel, 
geaasd met visch. 

2. Het verbod van het eerste lid is niet 
van toepass ing op binne nwateren: 

a. welke de rechthebbende op het visch
recht u itsluitend met den hengel bevischt of 
laat bevisschen: 

b. waarin het vischrecht gepacht is door 
een hengelaar of een hengelaarsvereeniging. 

3. Het verbod van het eerste lid is niet 
van toepassing op den hengel, geaasd met 
steurkrab of garnaal. 

D it voorschrift, hetwelk met 1 Juni 1931 in 
werking is getreden, heeft onrust verwekt 
onder de overi gens zoo vreedzame hengelaars. 
Zij wenschen , gelijk vermeld staat in het on
derschrift op Uwe beslissing, welke ik zoo
even noemde, in W. 12439, eene .,vaststaande 
interpretatie van art. 19 der Visscherijwet, on
verschillig hoe die zal luiden." Dies liet zich 
ditmaal deze sportieve verdachte voor den 
H aagschen K adi brengen ter berechting der 
aanklacht: ,,dat hij, op 2 Juni 1932, des voor
middags te t ien uur te Veur heeft gevischt met 
een hengel geaasd met visch in het binnen
water van het Rijn-Schiekanaal , zij nde een 
water, waarin binnenvisscherij wordt u itge
oefend, vallende onder de bepalingen van het 
Alg. Visscherijreglement voor de Binnenwate
ren 1922 (Stbl. no. 503) en zijnde een be
vaarbaar en vlotbaar water als bedoeld in 
art. 577 B. W. , door dat vischtuig te water te 
brengen en weder op te halen." 

Toen deze hem schuldig bevond, wendde hij 
zich tot den opperrechter, voor wien hij , blij 
kens diens aud iëntiebl ad, ofschoon bekennende 
het hem te laste gelegde te hebben gepleegd, 
zijne niet-strafbaarheid deswege bepleitte, 
" daar art. 5 van het Alg. Reglement voor de 
binnenwateren verbindende kracht mist, even
als het op dit artikel gebaseerde Koninklijk 
Besluit", terwijl "voorts het visschen met een 
hengel, geaasd met visch, geen bijzondere 
wijze van visschen is, als bedoeld in art. 19 
sub a der Visscherijwet", ,,visch geen stof is" , 
en "een op voormelde wijze geaasde hengel 
geen bijzonder vischtuig is." 

Ook deze wilde echter dit verweer niet aan
vaarden. H et laatste deel ervan verwierp hij 
door het bewezene te qualificeeren als: ,, Vis
schen met een hengel geaasd met visch, tus
schen 1 Juni en 31 October in een binnen
water, behoorende tot de in de artt. 577 en 579 
B. W . bedoelde wateren", en dit strafbaar te 
achten krachtens de artt. 19 en 39 van de 
Visscherijwet en de artt. 5 en 11 van het Al g. 
Visscherij reglement voor de binnenwateren 
1922 (Stbl. 503 ), terwijl hij het eerste aldus 
ontzenuwde: ,,dat verdachte wel is waar zich 
hierop heeft beroepen, dat aan art. 5 van het 

Alg. Visscherijreglement voor de binnenwate
ren (Stbl. 1922, no. 503), verbindende kracht 
moet worden ontzegd en hij derhalve niet straf
baar zoude zijn, doch ten onrechte, waar ver
dachte zich beroepen heeft op art. 5 van be
doeld reglement, zooals dit artikel luidde 
vóórdat het bij Koninklijk Besluit van 19 Mei 
1931, Stbl. 198, werd gewijzigd." 

De tijding, dat hem eene boete van f 0.50 
subsidia ir hechtenis werd opgelegd en dat de 
hem ontnomen hengelroede verbeurd was, deed 
den verdachte aanstonds cassatie aanteekenen, 
terwijl hij , ter ondersteuning van dit beroep . 
tijdig een schriftuur indiende, waarbij hij in 
de eerste plaats het vonnis der Rechtbank be
ticht van onvoldoende motiveering, omdat 
daarin niet is aangegeven, waarom een hen
gel , geaasd met visch, ,,valt onder de tech
n ische mogelijkheden van art. 19 der Vis
scherijwet" en vervolgens betoogt, dat art. 5 
van het Alg. Visscherijreglement voor de bin
nenwateren bindende kracht zou missen, om
dat het hengelen in openbaar water verbiedt, 
hetgeen krachtens art. 17, 3 b der Visscherij
wet ongeoorloofd is. 

H et eerste bezwaar acht ik onjuist. De 
R echtbank toch qualificeert het bewezene en 
bestraft den dader deswege, waaruit ondubbel
zinnig blijkt, dat zij visch, levend of dood als 
aas gebezigd, rekent tot de "stoffen" , waar
van art. 19 aanhef en sub a der Visscherijwet 
spreekt. Deze meening verkondigde ik reeds 
in mijne conclusie voorafgaande aan Uw ar
rest van 1931 en blijf ik onverzwakt hand
haven. 

De tweede gr ief komt op voor de vrijheid 
der hengelaars , die door art. 17 aanhef en sub 
3 b van genoemde wet zou worden gewaar
borgd. Begrijp ik de klacht goed, dan zou de 
Kroon aan die vrijheid ten onrechte in art. 5 
van het meermal en geciteerd reglement eene 
beperking hebben aangelegd. 

Ik steun haar niet. Immers wel erkent de 
wetgever in art. 17 aanhef en sub 3 b der 
Visscherijwet in het algemeen een vischrech t 
met één hengel in de daarin genoemde wate
ren zonder dat daarvoor schri ftelijke vergun
ning wordt vereischt, doch in art. 19 aanhef 
en sub a dierzelfde wet besnoeit hij dit recht 
weder, door daarin de mogelijkheid te openen 
bij algemeenen maatregel van bestuur voor 
elke soort van visscherij - dus ook voor de 
visscherij met den hengel - te verordenen den 
tijd waarin, de wijze waarop, de omstandig
heden waaronder en de stoffen waarmede ge
vischt mag worden. Waar nu art. 5 van het 
Alg. Visscherij reglement voor de binnenwate
ren, blijkens de jongste herziening daarvan bij 
K oninklijk Besluit van 19 Mei 1931, S. 198, 
het visschen met den hengel geaasd met visch 
gedurende een bepaald tijdvak verbiedt, is di t 
door de Kroon uitgevaardigd verbod gebaseerd 
op bedoeld art. 19 der Visscherijwet en dus 
rechtsgeldig. Uw Raad besliste dit reeds in 
zijn arrest van 19 J anuari 1931, W . 12439, 
N . J. 1932, blz. 439, waarin ik lees: ,,dat toch 
volgens art. 19 der Visscherijwet wel bij al
gemeenen maatregel van bestuur voorschrif
ten als de hierboven bedoelde, overeenkomstig 
artikel 30 door straf te handhaven, mogen 
worden vastgesteld." 
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Ik concludeer mit.sdien tot verwerping 
het beroep. 

van 1 bank gevoerde verweer met die overweging 
voldoende is weerlegd; 

dat deze grief dus feitelijken grondslag mist; 
Ten aanzien van de tweede grief: De Hooge Raad, enz. ; 

Gehoord het verslag van den Raadsheer 
De Menthon Bake; 

Gelet op grieven door den requirant voor
gesteld bij schriftuur, hierop neerkomende:* 

1 °. dat het bestreden vonnis niet voldoende 
met redenen is omkleed ten aanzien van requi
rant's ter terechtzitting voorgedragen verweer, 
dat art. 5 van het Alg. Visscherijreglement 
voor de binnenwateren 1922, S. 503, verbin
dende kracht mist, omdat het niet steunt op 
art. 19 der Visscherijwet 1931, S. 410; en 

2°. dat requ.irant van alle rechtsvervolging 
had moeten zijn ontslagen; 

a. omdat het visschen met den hengel, ge
aasd met visch niet valt onder de in gezegd 
art. 19 vermelde technische mogelijkheden, 
terwijl in 't bijzonder visch als aas niet valt 
onder het begrip "stoffen" in dit art. 19 onder 
a vermeld; 

en b. omdat een verbod van visschen met 
den hengel in openbare wateren niet verder 
kan gaan dan art. 17 der Visscherijwet 1931, 
S. 410, toelaat, te weten in verband met eene 
vergunning van den rechthebbende op het 
v isch recht ; 

0. dat bij het bestreden vonnis bewezen ver
klaard is, - met qualificatie en strafopleg
ging als voormeld, - het aan requirant te
lastegelegde, luidende: ,,dat hij op 2 Juni 
1932 des voonniddags te 10 uur te Veur heeft 
gevischt met een hengel geaasd met visch in 
het binnenwater, het Rijn-Schiekanaal , zijnde 
een water waarin binnenvisscherij wordt uit
geoefend, vallende onder de bepalingen van 
het Algemeene Visscherijreglement voor de 
Bibnenwateren 1922, S. 503, en zijnde een be
vaarbaar en vlotbaar water als bedoeld in art. 
577 B. ,v., door dat vischtuig te water te 
brengen en weder op te halen;" 

0. dat de Rechtbank daarbij overwogen 
heeft: 

"dat verdachte weliswaar zich hierop heeft 
beroepen, dat aan art. 5 van het Algemeen 
Visscherijreglement voor de binnenwateren (S. 
1922, o. 503) verbindende kracht moet wor
den ontzegd en hij derhalve niet strafbaar 
zoude zijn, doch ten onrechte, waar verdachte 
zich beroepen heeft op artikel 5 van bedoeld 
reglement, zooals dit artikel luidde vóór dat 
het bij K. B. van 19 Mei 1931, S. 198, werd 
gewijzigd;" 

Wat requirant's grieven betreft; 
Ten aanzien van de eerste grief: 
0. dat blijkens de hiervoor aangehaalde 

overweging van het bestreden vonnis requi
rant weliswaar heeft betwist de verbindende 
kracht van art. 5 van het Alg. Visscherij
reglement voor de binnenwate1·en (S. 1922, n°. 
503 ), maar daarbij zich heeft beroepen op dit 
artikel , zooals het luidde vóór de wijziging 
bij K. B. van 19 Mei, S. 198, onder welke om
standigheid het door requirant bij de Recht-

* Bij het weergeven van requirants verweer 
wordt ten onrechte gesproken van de Vis
scherijwet 1931 S. 410. Dit moet zijn de Vis
scherijwet. (Red.). 

0. met betrekking tot het onderdeel onder a 
van deze grief: 

dat art. 19 aanhef en onder a en b van de 
Visscherijwet (S. 1931, n°. 410) toelaat, dat 
bij algemeenen maatregel van bestuur wordt 
vastgest.eld, dat gedurende zekeren tijd in be
paalde wat.eren een bepaald soort visscherij op 
eene bepaalde wijze niet mag worden uitge
oefend, en dat bepaalde vischtuigen onder 
so=ige omstandigheden ve1·boden zijn; 

dat art. 5, lste lid van bedoeld Alg. Vis
scherijreglement, gewijzigd als gezegd, ver
biedt van 1 Juni tot en met 31 October in de 
binnenwateren, behoorende tot de in de artt. 
577 en 579 B. W. bedoelde wateren, te vis
schen met den hengel, geaasd met visch ; 

dat deze bepaling blijft binnen de grenzen 
door art. 19 aanhef en onder a en b der Vis
sche,;jwet (S. 1931, n°. 410) gesteld met be
trekking tot het uitvaardigen van bepalingen 
bij algemeenen maatregel van bestuur; 

dat voormeld art. 19 aanhef en onder a nu 
wel eveneens toelaat bij algemeenen maatregel 
van bestuur het visschen met behulp van be
paalde stoffen te verbieden, doch dat gezegd 
art. 5, lste lid inhoudt niet een verbod van 
het visschen met behulp van een bepaalde 
stof, maar van een bepaalde soort van visschen 
met een bepaald vischtuig, zoodat een onder
zoek naar de juistheid van requirant's bewe
ring, dat visch als aas niet val t onder het 
begrip "stoffen" in gezegd art. 19, achter
wege kan blijven, daar dit blijkens het hier
voor overwogene niet van belang is voor de 
beoordeeling, of aan meergenoemd art. 5, l ste 
lid al of niet verbindende kracht moet wor
den ontzegd; 

0. met betrekking tot het onderdeel onder b 
van deze grief: 

dat art. 1 7 aanhef en onder 3 b der Vis
scherijwet 1931 , S. 410, in het algemeen er
kent een recht om zonder schriftelijke vei·gun
ning van den rechthebbende op het vischrecht 
in de daar genoemde wat.eren met één hengel 
t.e visschen; 

dat volgens art. 4 dier wet onder " hengel" 
in deze wet echter niet begrepen is den hengel 
geaasd met visch, zoodat het in a1·t. 17 onder 
3 b erkende recht niet betrekking heeft op 
het visschen met den hengel, geaasd met visch; 

dat art. 5, lste lid van gezegd Algemeen 
Visscherijreglement, dat uitsluitend het vis
schen met den hengel, geaasd met visch, onder 
de daar ve1·melde voorwaarden verbiedt, der
halve niet in strijd kan zijn met bedoeld ar
tikel 17, 3 b ; 

dat een en ander bevestiging vindt in de 
geschiedenis van de wijziging van voormeld 
art. 4 bij de Wet van 9 Juli 1931, S. 276; 

dat toch bij de behandeling in de Tweede 
Kamer van het Ontwerp dezer wet de woor
den "hengel geaasd met visch" bij nota van 
wijzigingen in art. 4 zijn ingevoegd, omdat 
het vrije visschen met den snoekhengel (hengel 
geaasd met visch) in sterke mate de belangen 
van den beroepsvis cher schaadde en daardoor 

, aan de ontwikkeling van een rationeel bedrijf 
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in de wateren, bedoeld bij de artt. 577 en 579 
B . W . in den weg stond, hetgeen voor den 
Minister aanleiding is geweest om den hengel, 
geaasd met visch, van het begrip "hengel" in 
art. 4 af te scheiden, teneinde zoodoende de 
uitzondering op het verbod van art. 17, lste 
lid, neergelegd in het derde lid onder b van 
dit artikel, voortaan niet meer van toepassing 
te doen zijn op het visschen met den hengel, 
geaasd met visch ; 

0. dat requirant's tweede grief dus in hare 
beide onderdeel en ongegrond is ; 

Verwerpt het beroep. 
(N. J . ) 

2 Januari 1933. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Mot.- en Rijw.wet art. 22.) 

Uit de onder de bewijsmiddelen in het 
vonnis opgenomen getuigenverklaringen 
kon de R echtb. afleiden, dat req. aan A. 
den v,·ijcn doorgang ontnomen heeft. Uit 
die verklaringen toch blijkt, dat A. wel 
zooveel ruimte had, dat hij [met zijn mo
torrijwiel] de auto kon passeeren, maar de 
ruimte zoo smal was, dat hij zijn vrijheid 
van beweging in die mate verloor, dat hij, 
terwijl zich in die smalle ruimte een voet
ganger bevond, die hij uiteraard moest 
mijden, even na het pas eeren tegen een 
boom reed. 

Weliswaar is het onder omstandigheden 
een automobilist geoorloofd om van de 
voor hem bestemde rechterhelft van den 
weg naar de linkerhelft over te steken, 
doch, wanneer daardoor aan een op die 
linkerhelft rijdend, tegemoetkomend, rij 
of voertuig zonder het goedvinden van den 
bestuurde·r hiervan de vrije doorgang ont
nomen wordt, wordt gehandeld in strijd 
met art. 22 onder a der Mot.- en Rijw.wet. 

[Anders Proc.-Gen. Tak, die van oordeel 
is, dat het naar links oversteken nergens 
verboden is en dat telaste had moeten wor
den gelegd, dat hij bij dit oversteken den 
motorrijder te dicht is genaderd en hem 
geen passage heeft gelaten, wat ech ter niet 
geschied is.] 

Op het beroep van H. W. V. , requirant van 
cassatie tegen een te zijnen laste gewezen von
nis van de Arr.-Rechtbank te Roermond van 
18 October 1932, waarbij in hooger beroep, 
met gedeeltelijke vernietiging van een vonnis 
van het K antongerecht te Roermond van 15 
Juni 1932, de requirant ter zake "het als be
stuurder van een motorrijtuig daarmede over 
een weg rijden op eene zoodanige wijze, dat 
daardoor de vrijheid van het verkeer wordt in 
gevaar gebracht", met aanhaling van de artt. 
22 aanhef en sub a, 29 lid 2 der Motor- en 
Rijwielwet, 23 en 91 Sr., is veroordeeld tot 
eene geldboete van tien gidden subs idi a ir vijf 
dagen hechtenis. 

Conclusie Prncureur-Generaal Tak. 

Verdachte werd door de An.-Rechtbank te 
R oermond in eene geldboete veroordeeld we
gens: ,,Het als bestuurder van een motor
rijtuig daarmede over een weg rijden op eene 
zoodanige wijze dat daardoor de vrijheid van 

het verkeer wordt in gevaar gebracht", op 
eene dus luidende bewezenvet·klaring: ,,dat 
verdachte op 16 Mei 1932 des voormiddags 
circa 11 uur te Merum, gemeente Herten, al s 
bestuurder van een auto, daarmede rijdende 
op den voor het openbaar verkeer openstaan. 
den rijweg den rijksweg Roermond- Sittard, 
bij het tegenkomen van een door P. J. Aarts 
bestuurd motorrijwiel dien Aarts den vrijen 
doorgang ontnomen heeft door naar links den 
weg te gaan oversteken." 

Tegen dit vonnis heeft hij zich van cassatie 
voorzien en bij schriftuur verdedigt hij, ter 
ondersteuning daarvan, de stelling, ,,dat de 
R echtbank bij gemeld vonnis te n onrechte uit 
de afgenomen en in het vonnis opgenomen ge
tuigenverklaringen als bewezen heeft aange
nomen, hetgeen de Rechtbank in gemeld von
nis als bewezen aanneemt, terwijl de Recht
bank verder uit het bewezenverklaa1xle ten 
onrechte afgeleid heeft een schend ing van art. 
22 aanhef en sub a der Motor- en Rijwielwet, 
daar uit het bewezen verklaarde niet volgt, 
dat requirant op zoadanige wijze gereden 
heeft, dat hij de vrijheid van het verkeer in 
gevaar heeft gebracht." 

Ik acht zijne bezwaren gegrond en het be
wezene niet strafbaar. Verdachte zou immers 
den motorrijder den vrijen doorgang ontnomen 
hebben "door naar links den weg te gaan 
oversteken". Welnu, dit naar links oversteken 
is nergens verboden. Telaste had moeten zijn 
gelegd, dat hij bij dit oversteken den motor
rijder te dicht is genaderd en hem geen pas
sage heeft gelaten, wat echter niet geschied is . 

Ik concludeer dus tot vernietiging van het 
bestreden vonnis, doch enkel voorzoover dit 
den verdachte strafbaar acht, het bewezene 
qualificeert als gezegd en deswege straf oplegt 
en voorts tot ont lag van rechtsvervolging ~an 
requirant. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Kirberger; 
Gelet op het middel van cassatie door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur en hierop 
neerkomende, dat de Rechtbank a. in strijd 
met de desbetreffende bepalingen van het 
Wetboek van Strafvordering uit de in het von
nis opgenomen getuigenverklaringen als be
wezen heeft aangenomen, hetgeen zij als be
wezen aanneemt, en b. uit het bewezen ver
klaarde ten onrechte heeft afgeleid eene over
treding van art. 22 aanhef en onder a der 
Motor- en Rijwielwet, daar uit het bewezen 
verklaarde niet volgt, dat requirant op zoo
danige wijze gereden heeft, dat hij de vrijheid 
van het verkeer in gevaar heeft gebracht; 

0 . dat van het tela tegelegde - met quali
ficatie en strafoplegging als voormeld - wet
tig en overtuigend is bewezen verklaard, -dat 
de requirant op 16 Mei 1932 des voormiddags 
circa 11 uur te Merum, gemeente Herten, als 
bestuurder van een auto, daarmede rijdende 
op den voor het openbaar verkeer openstaan
den r ijweg, den rijksweg Roermond-Sittard, 
bij het tegenkomen van een door P. J. Aarts 
bestuurd motorr~wiel dien Aarts den vrijen 
doorgang ontnomen heeft door naar links den 
weg te gaan oversteken ; 
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0. omtrent het middel: 
ad a : dat dit deel van het middel aldus is 

toegelicht, dat de Rechtbank ten onrechte 
heeft bewezen verklaard, dat requirant den 
vrijen doorgang ontnomen heeft, daar door de 
getuigenverklaringen vaststaat, dat het motor
rij tuig vrij gepasseerd is om pas naderhand 
tegen een boom te rijden, tengevolge van eene 
aanraking met een voetganger; 

dat onder de bewijsmiddelen in het vonnis 
opgenomen, verklaringen voorkomen van den 
getuige Aarts : dat de auto, waarvan requirant 
bestuurder was, van het rechtergedeelte van 
den weg op het linkergedeel te reed en voor 
hem, getuige, bij het passeeren slechts een 
smalle ruimte van den weg overl iet en hij 
aldus, door dat zich mede op die smalle ruimte 
-een voetganger bevond, met een boom in aan
raking is gekomen en is gevallen; en van den 
getuige Van Pol : dat de auto, waarvan re
qu irant bestuurder was, eerst de rechterzijde 
van den weg hield, doch ter hoogte van den 
zijweg op het linkergedeelte van den weg ging 
rijden en, terwijl getuige Aarts deze aldaar 
met een motorrijwiel passeerde, voor hem 
slechts eene smalle ruimte overliet; dat iets 
verder het motorrijwiel tegen een boom is 
terecht gekomen; 

dat de Rechtbank uit deze verklaringen kon 
a fleiden, dat requirant aan Aarts den vrijen 
doorgang ontnomen heeft ; 

dat toch uit die verklaringen blijkt, dat 
Aarts wel zooveel ruimte had, dat hij de auto 
kon passeeren, maar de ruimte zoo smal was, 
dat hij zijn vrijheid van bewegen in die mate 
verloor, dat hij, terwijl zich in die smalle 
ruimte een voetganger bevond, dien hij uitter
aard moest mijden, even na het passeeren te
gen een boom opreed; 

ad b: dat, zooals in de toelichting wordt 
opgemerkt, het onder omstandigheden een 
automobilist geoorloofd is om van de voor hem 
bestemde rechterhelft van den weg over te 
steken naar de l inkerhelft, maar dat, wanneer 
daardoor aan een op die linkerhelft rij dend, 
tegemoetkomend, rij- of voertuig zonder het 
goedvinden van den bestuurder hiervan de 
vrije doorgang ontnomen wordt, gehandeld 
wordt in strijd met art. 22 onder a der Motor
en Rijwielwet; 

dat het middel derhalve niet tot cassatie kan 
leiden; 

Verwerpt het beroep. 
(N. J.) 

2 Janua1·i 1933. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Arbeidswet 1919 art. 83.) 

De kennelijke strekking van de zeer ruim 
gestelde bepaling van het zesde lid van 
art. 83 der Arbeidswet 1919 is om den 
dader vrijuit te laten gaan, indien de om
standigheden, waaronder een bij het eerste 
lid strafbaar gesteld feit is gepleegd, van 
zoodanigen aard zijn, dat daardoor naar 
's rechters oordeel de wetsovertreding wordt 
verontschuldigd. 

Waar nu de wet hieromtrent eenige na
dere aanduiding niet bevat, is het oordeel 
over de beteekenis en de draagkracht der 
omstandigheden voor ieder geval geheel 

overgelaten aan den rechter, die over de 
feiten oordeelt, waartegen in cassatie niet 
kan worden opgekomen. 

Op het beroep van den Officier van Justitie 
bij de Arr.-Rechtbank te Breda, requirant van 
cassatie tegen een vonnis van die Rechtbank 
van 27 October 1932, waarbij in hooger be-
1·oep, met vernietiging van een vonnis door 
het Kantongerecht te Breda va n 22 Apri l 
1932, R. A. M. J. J . J ., Directeur der N. V. 
"Hero Conserven Breda", is ontslagen van 
alle rechtsvervolging ter zake van het hem 
bij dagvaarding telaste gelegde en bewezen-

' verklaarde feit, als zijnde dit niet strafbaar. 
(Gepleit voor gerequireerde door Mr. v. Oven .) 

Conclusie van "den P1·ocu1·ew·-Generaal Tak. 

Verdachte, die directeur is der N. V. ,,Hero 
Conserven Breda", zou in de werkplaatsen dier 
onderneming in strijd met eene hem voor zijne 
fabriek krachtens de artt. 28 en 31 sub 8 der 
Arbeidswet 1919 verleende vergunning hebben 
gehandeld door te laten overwerken. Hij er
kende dit, doch beriep er zich op, ,,dat in de 
week, waarin de bij dagvaarding gestelde dag 
van 17 Juli 1931 viel, eene zeer groote zen
ding kersen, die, zooals met zijne Belgische 
leveranciers was overeengekomen, hem, regel
matig over de dagen dier week verdeeld, had 
moeten zijn toegezonden, tengevolge van on
gunstige weersomstandigheden ter plaatse van 
afzending, zeer onregelmatig is binnengeko
men, zoodat hij op Donderdag 16 Juli 1932 in 
den loop van den dag de eerste zending ont
ving, die minstens gel ij k was aan hetgeen hij 
anders bij rngelmatige toezending reeds des 
Maandags en des Dinsdags tevoren in totaal 
zou hebben ontvangen, terwij l te voorzien was, 
dat het grootste deel der gecontracteerde partij 
in de weinige dagen der week zou binnen
komen; dat deze kersen, die terstond, ten ein
de deze voor verdere bewerking ter voorko
ming van bederf geschikt te maken, moeten 
worden ontsteeld, door alle eenigszin beschik
bare leden van het fab1·iekspersoneel zijn be
werkt, doch dientengevolge met betrekking 
tot andere artikelen, die in zijne fabriek wor
den verwerkt en die evenmin in onvoldoend 
bewerkten toestand konden blijven liggen, op 
gevaar van bederf - zooals erwten, tuinboo
nen, frambozen en bessen - achterstand on
dervond, die ter voorkoming van groot nadeel 
terstond moest worden ingehaald, terwijl hij 
van deze overschrijding van den werktijd het 
betrokken Districtshoofd - zooals deze ter 
terechtzitting in appèl heeft erkend - onver
wijld schriftelijk heeft kennisgegeven." 

De Arr.-Rechtbank te Breda vond hetgeen 
met de kersen zou hebben plaats gehad beves
tigd door de verklaringen van de getuigen 
Frey en Duniëls, weshalve zij, na vooraf het 
vonnis van eersten aanleg vernietigd en het 
bij dagvaarding primair telaste gelegde bewe
zen te hebben verklaard, hem van alle rechts
vervolging ontsloeg, omdat zij wel in het al
gemeen het gepleegde feit als strafbaar erkent, 
doch dit onder de geschetste omstandigheden 
als gerechtvaardigd beschouwt, waar tevens 
gebleken was , dat de verdachte voldaan had 
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aan de verplichting hem aan het slot van art. 
13, sub 6 der Arbeidswet opgelegd. 

Met deze beslissing is de Offic ier van Justi
tie het oneens, weshalve hij zich daartegen 
van cassatie voorzag en bij schriftuur, ter on
dersteuning van dit beroep, klaagt over: 

"Schending, al thans verkeerde toepassing 
van de artt. 74, lid 4 sub b en 83, leden 2 en 
4 der Arbeidswet 1919, voorzoover het ontslag 
van rechtsvervolging betreft de feiten, sub B, 
C en D telaste gelegd, door den verdachte te 
ontslaan van rechtsvervolging te dier zake, in 
stede van hem daaraan schuldig te verklaren." 

In zijn toelichtend betoog beweert hij op 
grond der getuigenis van Asselberg en de ver
klaring van verdachte dat deze zich zelf in 
de onmogelijkheid braéht de toegezonden hoe
veelheden fruit en groenten te verwerken en 
zelfs, indien dit onjuist zijn wu, dat dan in 
de Herofabrieken telkebs wederkeerende sei
zoenarbeid wordt verricht, waarmede als voor
zienbaar dient te worden rekening gehouden. 

De Rechtbank, die als feitelijke rechter uit
sl uitend belast is met de waardeering van het 
bewijs, leert dit geheel anders en al kan dus 
het middel reeds deswege nimmer tot cassatie 
leiden, zoo wil ik toch vermelden, dat geens
zins is komen vast te staan, dat het overwer
ken aan rnquirant kan worden geweten, doch 
wel, dat de regelmatige toevoer van kersen, 
die mocht worden verwacht, door de niet te 
voorziene ongunstige weersomstandigheden is 
ontaard in eene onregelmatige, tengevolge 
waarvan het geheele bedrijf in de war zou zijn 
gestumd, indien niet gerechtvaardigd en 
krachtig door requirant was ingegrepen. 

Ik concludeer dus tot verwerp ing van het 
beroep. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsh eer 

Schepel; 
Gelet op het middel van cassatie door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur en lui 
dende: (zie concl. Proc.-Gen.); 

0. dat bij het bestreden vonnis overeenkom 
stig het aan gerequireerde primair telaste 
gelegde wettig en overtuigend be\\·ezen is ver
klaard: ,,dat hij op Vrijdag 17 Juli 1931 des 
nam,iddags tusschen 6%. uur en 8½ uur onder 
de gemeente Teteringen als directeur der .V. 
.. Hero Conserven Breda", en als wodanig als 
hoofd of bestuurder eener conservenfabriek
onderneming, ten behoeve van welke onder
neming bij beslissing van 2 Juli 1931 onder 
N°. 4133 van het Hoofd van het 2de District 
der Arbeidsinspectie te Breda, met machtiging 
van den Minister van Arbeid, H andel en Nij 
verheid, eene vergunning ingevolge art. 28 en 
31 sub 8 der Arbeidswet 1919 was verleend 
waarbij onder meer was bepaald, dat in de 
fabri ek der onderneming der r_ V . ,,Hero 
Conserven Breda" te Teteringen voor zoover 
betrof de arbeiders, die werkzaamheden ver
richtten bestaande in het verwerken en conser
veeren van versche groenten en versch fruit, 
in afwijking van het bepaalde bij art. 24 der 
Arbeidswet 1919, gedurende het tijdvak van 
2 Juli 1931 tot en met 30 November 1931, op 
ten hoogste 100 werkdagen in totaal, door 
vrouwen en jeugdige personen van 16 jaar of 
ouder arbeid mocht worden verricht gedurende 

ten hoogste 10 uren per dag en 55 uren per 
week, niet heeft gezorgd, dat eene bij boven
bedoelde vergunning, waarvan alstoen door 
hem, verdachte, gebruik werd gemaakt, door 
genoemd Districtshoofd gestelde voorwaarden, 
onder meer luidende, dat de arbeidstijd van 
de v1·ouwen en jeugdige personen in zijn ge
heel gelegen was op de eerste 5 werkdagen 
der week tusschen des voormiddags 6 uur en 
6 uur des namidda~s, in gemelde onderneming, 
werd nageleefd, ziJnde immers op Vrijdag 17 
Juli 1931 des namiddags tus chen 6%. uur en 
8½ uur bevonden: 

A. dat in de kokerij op de eerste verdieping 
in de fabri e k dier onderneming, zijnde eene 
besloten ruimte a ls bedoeld in artikel 2, sub 
la der Arbeidswet 1919, gelegen aan den 
Teteringschendijk onder de gemeente Teterin
gen, in die onderneming arbeid werd verricht, 
bestaande in het koken van erwten door 1 °. 
Johanna Antoni a Loonen, geboren 4 Maart 
1909 en 2°. Johanna van Zon, geboren 3 
J anuari 19 07; 

B. dat in de vóórwerkafdeeling in de fa
briek dier onderneming zijnde eene besloten 
ruimte als bedoeld bij art. 2, sub la der Ar
beidswet 1919, gelegen aan den Teteringschen
dijk onder de gemeente Teteringen in die on
derneming arbeid werd verricht, bestaande in 
het ontsteelen van kersen, door 1° . P etronell a 
van Vugt, geboren 14 April 1914, en 2°. Caro
lina T ak, geboren 31 Januari 1913; 

C. dat in eene kookafdeeling beneden in de 
fabriek dier onderneming, zijnde eene besloten 
ruimte als bedoeld in art. 2 sub la der Ar
beidswet 1919, gelegen aan den Teteringschen
dijk onder de gemeente Teteringen, in die 
onderneming arbeid werd verricht, bestaande 
in het koken van groote boonen (tuinboonen) 
door Maria Sistig, geboren 11 J a nuari 1905 ; 

D. dat in eene andere kookafdeeling bene
den in de fabriek dier onderneming, zijnde 
eveneens eene besloten ruimte als bedoeld in 
art. 2 sub la der Arbeidswet 1919, en even
eens aldaar gelegen, in die onderneming ar
beid werd verricht door 1 °. Hullegonda Kore
mans, geboren 14 October 1909, 2°. Elisabeth 
Snoeren, geboren 1 Juni 1906, wier a rbeid be
stond in het koken van frambozen; 

zulks gepleegd nadat op 30 Juli 1929 krach
tens machtiging van den Ambtenaar van het 
Openbaar Ministerie bij het Kantongerecht te 
Breda en binnen een door dien Ambtenaar 
van het Openbaar Ministerie bij de voorwaar
den gestelden termijn, ter Griffie van het Kan
tongerecht te B reda , zijnde de bij die voor
waarden aangewezen plaats, was betaald een 
bedrag Yan elf gulden, ter voorkoming van 
eene strafvervolging wegens eene door hem, 
verdachte op 20 Juni 1929 onder de gemeente 
Teteringen gepleegde overtred ing van art. 74 
sub 2a der Arbeidswet 1919; 

dat de R echtbank dit bewezen verklaarde 
niet strafbaar heeft geoordee ld en vervolgens 
heeft beslist als boven is weergegeven; 

0. dat de R echtbank omtrent het niet straf
bare van het bewezen feit heeft overwogen: 

dat de verdachte ten betooge dat dit be
wezen verklaarde feit niet strafbaar wude zijn, 
zich erop heeft beroepen, dat (zie concl. Proc.
Gen.); 
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dat de Rechtbank hetgeen de verdachte om
trent het ten aanzien dezer kersen voorgeval
lene waaromtrent zij bevestiging bevindt in 
de ~nbetwist gebleven verklaringen der blij
kens het proces-verbaal dei· Terechtzitting in 
eersten aanleg alstoen gehoorde getuigen Frey 
en Daniëls, als juist aanneemt, hebbende zij 
toch geen enkele reden kunnen vinden, om de 
juistheid dier opgaven in twijfel te trekken, 
evenmin als hetgeen verdachte als de gevolgen 
claa,·van heeft medegedeeld ; 

dat de door verdachte te zijner verdediging 
ingeroepen bepaling van art. 83 lid 6 der Ar
beidswet 1919 blijkens de geschiedenis harer 
totstandkoming de strekking heeft om eene 
bevredigende voorziening te treffen voor ge
vallen, waarin onmiddellijk moet worden ge
handeld; 

dat de Rechtbank daarom onder de ten deze 
vaststaande omstandigheden, in verband met 
hetgeen de overige ten verzoeke van verdachte 
in eersten aanleg omtrent den gang van zaken 
in diens bedrijf gehoorde getuigen hebben 
medegedeeld, dit beroep gegrond acht ; 

dat toch de overschrijding van de bij de ver
leende overwerkvergunning gestelde voorwaar
de hare rechtvaardiging hierin vindt dat, wan
neer niet onmiddellijk werd gehandeld, zooals 
ten deze is geschied, door de onderneming 
aan wier hoofd verdachte staat, in verband 
met de groote hoeveelheid der toen te verwer
ken producten, eene zeer aanmerkelijke schade 
zou zijn geleden, die alleen op deze wijze voor
komen kon worden ; 

dat dus het primair telaste gelegde geen 
strafbaar feit oplevert, zooclat verdachte te 
dier zake van a lle rechtsvervolging moet wor
den ontslagen; 

0. omtrent het middel van cassatie: 
dat in de toelichting daartoe de redenen 

worden genoemd waarom in het bestreden von
nis ten onrechte de in dit geval gegeven om
standigheden zijn aangemerkt als rechtvaar
digende het bewezen geoordeeld, bij het eerste 
lid van art. 83 der Arbeidswet 1919 strafbaar 
gesteld, feit ; 

dat echter het middel niet tot cassat ie kan 
leiden; 

dat toch de kennelijke strekking van de zeer 
ru im gestelde bepaling van het zesde lid van 
genoemd wetsartikel is om den dader vrijuit te 
laten gaan indien de omstandigheden, waar
onder een bij- het eerste lid strnfbaar gesteld 
feit is gepleegd, van zoodanigen aard zijn, dat 
daardoor naar 's rechters oordeel de wetsover
treding wordt verontschuldigd; 

dat. waar nu de wet hieromtrent eenige 
nadere aanduiding niet bevat, het oordeel over 
de beteekenis en de draagkracht der omstan
digheden voor ieder geval geheel is overge-
1 aten aan den rechter, die over de feiten be
slist, en in cassatie tegen dat oordeel niet kan 
worden opgekomen; 

Verwerpt het beroep. 
(N. J.) 

2 Januari 1933. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 72.) 

Nu de beoogde overdekking van een ge
deelte van de speelpl aats der school wel 

degelijk van prnctisch nut zal zijn en de 
" normale eischen" niet overschrijdt, vindt 
de aanvrage om beschikbaarstelling van 
gelden voor dit doel steun in art. 72. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Appel tern , tegen het 
besluit van Geel . Staten van Gelderland van 
21 Juni 1932, N°. 277, waarbij met vernieti
ging van het besl uit van dien raad van 22 
Maart 1932, N° . 2674, is bepaald, dat de door 
het Bestuur der Roomsch-Katholieke lagere 
school "Sint Jozef", gevestigd te Altforst N° -
5, gemeente Appeltern, overeenkomstig art. 
72 der Lager Onderwijswet 1920 gevraagde 
medewerking voor het overdekken van een 
gedeelte der speelplaats gelegen bij de 
Roomsch-Katholieke lagere school "Sint Jo
zef" aldaar, alsnog behoort te worden ver
leend; 

Den Raad van State, Afcleeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
8 Dec. 1932, N°. 689; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
29 Dec. 1932, N°. 17009, afdeeling Lager On
derwijs Financieel ; 

0 . dat de raad van Appeltern in zijne ver
gadering van 22 Maart 1932 afwijzend heeft 
beschikt op de aanvrage ingevolge art. 72 der 
Lager Onderwijswet 1920 van het Bestuur der 
Roomsch-Kathol ieke bijzondere lagere school 
te Altforst d.d. 23 Dec. 1931 om beschikbaar
stelling van de noodige gelden, geraamd op 
f 325, voor het overdekken van een deel der 
speelplaats gelegen bij de Roomsch-Kathol ieke 
bijzondere lagere school, aldaar, Kerkbuurt 
N°. 6, uit overweging, dat naar 's raads mee
ning de gevraagde overdekking der speel
plaats niet noodzakelijk en uit hygiënisch oog
punt niet practisch is en dat, gezien den 
slechten financieelen toestand der gemeente, 
iedere niet hoognooclige uitgave dient ver
meden te worden; 

dat, nadat het choolbestuur van dit besluit 
bij Geel. Staten van Gelderland in beroep was 
gekomen, dit College bij bes! uit van 21 Juni 
1932, N°. 277, met vern ietiging van het be
streden raadsbesluit, heeft beslist, dat door 
den raad alsnog medewerking wordt verleend 
met betrekking tot het overdekken van een 
gedeelte der speelplaats, gelegen bij de 
Roomsch-Katholieke lagere school "Sint Jo
zef" te Altfort N° 5 · 

dat Geel. Staten °da~rbij hebben overwogen, 
dat het overdekken van een deel eener speel
plaats is te beschouwen als verander ing van 
inrichting van een choolgebouw met bijbe
hoorenden grond, in den zin van art. 72 der 
wet ; dat volgens het bepaalde in het tweede 
1 id van art. 75 der wet de raad zijne mede
werking slechts had mogen weigeren, wanneer 
niet aan de in art. 73 omschreven vereischten 
was vol cl aan; dat bij onderzoek der overge
legde stukken is gebleken, dat aan de gestelde 
e ischen was voldaan; 

dat van dit be luit de raad van Appeltern 
bij Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, 
dat de raad van meening is, dat de bedoelde 
overdekking niet noodzakel ijk en uit hygië-
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nisch oogpunt minder wenschelijk is, terwijl 
verwacht wordt, dat de gevraagde overdek
king grootendeels haar doel zal missen, ge
lijk gebleken is bij eene soortgelijke school 
in deze gemeente; dat tevens vermeld werd 
door het schoolbestuur, dat het overdekte ge
deelte der speelplaats tevens zal kunnen die
nen voor het geven van onderwijs in licha
melijke oefening, doch dat, daar die over
dekking slechts groot zou worden 10 X 3.10 
Meter, in de practijk de bruikbaarheid daar
voor zeer miniem zou zijn, terwijl de speel
plaats overigens met het oog op het kleine 
aantal leerlingen (± 50) voor het geven van 
dat onderwijs wel geschikt is ; dat Ged. Sta
ten overwegen, dat het overdekken van een 
deel eener speelplaats is te beschouwen als 
verandering van inrichting van een school
gebouw met bijbehoorenden grond in den zin 
van art. 72 der wet ; dat, al moge zulks waar 
zijn, dit toch niet insluit, dat voor iedere ver
andering van inrichting door den raad de 
noodige gelden uit de gemeentekas behooren 
te worden beschikbaar gesteld; dat in het 
onde1·havige geval de noodzakelijkheid van de 
verandering niet is gebleken en dat, alhoewel 
niet direct ter zake dienende, gezien den 
slechten financieelen toestand der gemeente, 
iedere niet hoognoodige uitgave dient ver
meden te worden ; 

0. dat op grond van een nader op verzoek 
van de Afdeeling van den Raad van State 
voor de Ges<lhillen van Bestuur, door het 
Rijksschooltoezicht ingesteld onderzoek moet 
worden aangenomen, dat de beoogde overdek
king van een gedeelte van de speelplaats der 
bovengenoemde school, welke aan twee kan
ten zal worden afgesloten en voor ongeveer 
50 kinderen een goede gelegenheid zal geven 
om bij ongunstige weersgesteldheid voor en 
tusschen de schooltijden te schuilen, terwijl zij 
bovendien voldoende ruimte bieden zal om er 
onderricht in het vak lichamelijke oefening 
te geven, wel degelijk van practisch nut zal 
zijn en de normale eischen, aan het geven 
van lager onderwijs te stellen, geenszins over
schrijdt; 

dat de aanvrage dus steun vindt in art. 72 
der Lager Onderwijswet 1920, zoodat, nu aan 
de vereischten, omschreven in artikel 73 der 
wet, is voldaan, Ged. Staten terecht hebben 
beslist, dat de gevraagde medewerking moet 
worden verleend ; 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920 ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verkla1·en. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast enz. 
(A.B.) 

7 Jan•uar·i 1933. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 72.) 

Daar moet worden geoordeeld, dat de 
aanschaffing van een globe en de in de 
aanvrage nader aangeduide leesboekjes de 
,,normale e ischen" niet te buiten gaat, 
hebben Ged. Staten terecht beslist, dat de 
gevraagde medewerking door den Raad 
behoort te worden verleend. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Franeker, tegen het 
besluit van Ged. Staten van Friesland van 
28 Sept. 1932, n°. 62, 2e afdeeling F. , waarbij 
met vernietiging in zooverre van het besluit 
van dien raad van 19 Aug. 1932 is bepaald, 
dat de door het bestuur der vereeniging voor 
Christelijk Nationaal Onderwijs te Franeker 
overeenkomstig art. 72 der Lager Onderwijs
wet 1920 gevraagde medewerking voor de 
aanschaffing van leermiddelen ten behoeve 
van de bijzondere school voor gewoon lager 
onderwijs aan de Voorstraat aldaar alsnog be
hoort te worden verleend; 

Den Raad van State, afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 14 
Dec. 1932, n°. 850 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 4 
J an. 1933, n°. 17275, afdeeling Lager Onder
wijs Financieel ; 

0. dat àe raad der gemeente Franeker, bij 
besluit van 19 Augustus 1932 o. a. afwijzend 
heeft beschikt op de aanvrage van het boven
genoemde schoolbestuur om de benoodigde 
gelden te ontvangen voor de aanschaffing van 
een globe voor de zesde en zevende klasse en 
62 exemplaren leesboekjes " Lezen Jeeren" , 
2e leesboekje voor het eerste leerjaar, daarbij 
o. m. overwegende, dat art. 72 der Lager On
derwijswet 1920 slechts toegepast kan worden, 
voor zoover de aangevraagde leermiddelen be
hooren tot die, welke noodig zijn ter voldoe
ning aan de normale e ischen aan het geven 
van lager onderwijs te stellen; dat ten aan
zien van de leermiddelen (globe en boekjes) 
het standpunt wordt ingenomen, dat met de 
aanschaffing daa,-van de grenzen van het nor
male worden overschreden, aangezien zij, naar 
gebleken is, zonder schade te doen aan het 
lager onderwijs, kunnen worden gemist; dat 
de huidige tijdsomstandigheden, bovendien 
niet toestaan de gemeentegelden te besteden 
voor de aanschaffing van leermiddelen, die 
tot nu toe onnoodig bleken te zijn; 

dat, nadat van dit raadsbesluit het hoofd 
der onderhavige school bij Ged. Staten van 
Friesland in beroep was gekomen, deze bij 
besluit van 28 September 1932, n°. 62, 2e 
afdeeling F , met vernietiging voor zooveel 
noodig van het raadsbesluit, hebben beslist, 
dat de gemeenteraad de door hem geweigerde 
medewerking tot de aanschaffing van de hier
voor met name genoemde leermiddelen alsnog 
aan het bestuur der bijzondere lagere school 
voor Christelijk ationaal Onderwijs te Fra
neker behoort te verleenen; 

dat Ged. Staten daarbij o. m. hebben over
wogen, dat krachtens art. 72 der Lager On
derwijswet 1920 het bestuur eener rechtsper
soonlijkheid bezittende instelling of vereeni
ging bij den gemeenteraad de gelden kan aan
vragen, benoodigd voor de aanschaffing van 
nieuwe schoolmeubelen, de leer- en hulpmid
delen daaronder begrepen ; dat ingevolge art. 
75, 2e lid, op eene dergelijke aanvraag slechts 
dan afwijzend mag worden beschikt, wanneer 
niet aan de in art. 73 omschreven vereischten 
is voldaan; dat, naar Wij meermalen hebben 
beslist, de bewoordingen van art. 72 geen aan-
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leiding geven om onderscheid te maken naar 
gelang het betreft vernieuwing van reeds aan
wezige leermiddelen, aanschaffing voor hei 
eerst van nieuwe leermiddelen of aanschaffing 
in verband met de uitbreiding van het aantal 
leerlingen; dat Wij Ons evenwel op het 
standpunt stellen, dat bij de aanschaffing van 
leermiddelen ten behoeve van eene bijzondere 
school voor gewoon lager onderwijs art. 72 
slechts toepassing kan erlangen voor zoover 
de aangevraagde leermiddelen behooren tot 
die, welke noodig zijn ter voldoening aan de 
normale eischen, aan het geven van zoodanig 
onderwijs te stellen; dat, daar kennelijk i. c. 
het schoolbestuur het bepaalde bij art. 73 
heeft in acht genomen, hier verder alleen van 
belang is de vraag, of door de voorgenomen 
aanschaffing de grenzen van het normale zou
den worden overschreden ; dat de betrokken 
Inspecteur van het Lager Onderwijs deze vraag 
ontkennend beantwoordt; dat in verband 
hiermede hun College alle voorwaarden voor 
eene gunstige beschikking op de ingediende 
aanvrage aanwezig -en het afwijzende besluit 
van den gemeenteraad daarom met de wet in 
strijd acht; 

dat van dit besluit van Ged. Staten de ge
meenteraad van Franeker bij Ons in beroep 
is gekomen, aanvoerende dat zijns inziens de 
normale eischen, aan het geven van lager 
o nderwijs te stellen, worden overschreden, in
dien de door het schoolbestuur verlangde leer
middelen werden toegestaan; dat de andere 
in de gemeente gevestigde schoolbesturen, die 
tot nu toe soortgelijke u itgaven bestrijden uit 
de instandhoudingsvergoeding ex art. 101 der 
wet, aan hem zullen verzoeken de gelden op 
grond van art. 72 toe te staan; dat dit tot 
gevolg zal hebben, dat aan de bijzondere 
schoolbesturen de kosten van aanschaffing van 
leermiddelen tweemaal worden vergoed, een
maal langs den weg van art. 72 der wet en 
nogmaals door de jaarlijksche uitkeeringen 
ex art. 101 derzelfde wet; dat hierdoor van 
de gemeente groote offers zullen worden ge
vergd; 

0. dat de aanvrage strekt tot het ontvangen 
van de noodige gelden voor de aanschaffing 
Yan leermiddelen, als bedoeld in art. 72 der 
Lager Onderwijswet 1920; 

dat met Ged. Staten moet worden geoor
deeld, dat de voorgenomen aanschaffing van 
deze leermidelen, te weten een globe en de in 
de aanvrage nader aangeduide leesboekjes, dr, 
normale eischen, aan het geven van lager on • 
derwijs te stellen, niet te buiten gaat; 

dat mitsdien Ged. Staten terecht hebben be
slist, dat de gevraagde medewerking door den 
gemeenteraad behoort te worden verleend; 

dat van eene dubbele vergoeding geen sprake 
kan zijn, daar uitgaven, welke langs den 
weg van art. 72 zijn vergoed, niet nogmaals 
bij de vergoeding, bedoeld bij art. 101 der 
wet, in aanmerking komen; 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 

Het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast enz. 
(A.B.) 

Januari 1933. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Winkelsluitingswet art. 8 ; Gem.
wet art. 209a.) 

Art. 8 der Winkelsluitingswet, welke wet 
regeling der winkelsluiting door reglemen
teering van verkoop-gelegenheid beoogt, 
houdt weliswaar een verbod in om op de 
in dat artikel genoemde dagen en uren op 
of aan, voor het openbaar verkeer open
staande, land- of waterwegen te venten, 
doch dit artikel laat onverlet de bevoegd
heid van den gemeenteraad om in het be
lang der openbare orde of veiligheid het 
venten op openbare wegen en op bepaalde 
uren te verbieden. Een verbod als het 
laatstbedoelde betreft toch een ander, in 
de bepaling aangeduid, rechtsbelang dan 
het verbod van art. 8 en voorziet dan ook 
in het algemeen niet in het door dit wets
artikel geregelde onderwerp. [Aldus ook 
Adv.-Gen. Wijnveldt]. 

Slechts, indien de gemeenteve rordening, 
zij het in het belang van de openbare orde 
of veiligheid, een verbod tot venten in
houdt op dagen en uren, als door het ver
bod van art. 8 der Winkelsluitingswet wor
den omvat, zou die verordening in zóóver 
van rechtswege hebben opgehouden te 
gelden. 

Ambtshalve: Art. 85 A.P. V. van Haar
lem moet aldus worden verstaan, dat de 
gemeenteraad een algemeen verbod heeft 
gegeven om op openbare wegen op som
mige uren te venten, doch daaraan heeft 
toegevoegd een opdracht aan den burge
meester om de wegen en de uren aan te 
wijzen, waarop dit verbod zal gel-den. 

Een dergelijke aanwijzing is echter, waar 
zij krachtens de verordening geschiedt, een 
daad van uitvoering, welke ingevolge art. 
209 aanhef en onder a der Gemeentewet in 
den regel behoort tot de uitsluitende be
voegdheid van B. en W. [Anders implicite 
de Adv.-Gen.]. 

Op het beroep van den Officier van Justitie 
bij de Arr.-Rechtbank te Haarlem, requirnnt 
van cassatie tegen een vonnis van de Arr.
Rechtbank te Haarlem van 27 October 1932, 
waarbij in hooger beroep een vonnis van het 
Kantongerecht te Haarlem van 27 Juli 1932 
is bevestigd, voorzoover het telastegelegde is 
bewezen verklaard, maar overigens dit vonnis 
is vernietigd en de gerequireerde R. K ., koop
man, ter zake van: ,,te Haarlem venten op 
openbare wegen en op uren, waarop dit in het 
belang van de openbare orde of vei ligheid 
krachtens openbare kennisgeving van den 
Burgemeester ongeoorloofd is verklaard", met 
aanhaling van de artt. 85 en 137 der Alg. 
Pol.verordening te Haarlem, 23 en 91 Sr., is 
veroordeeld tot eene geldboete van vijfti g cent, 
subsidiair een dag hechtenis. 

Conclusie van den Adv.-Gen . Wijnveldt. 

Art 85 der Algemeene Politieverordening 
voor Haarlem luidt: ,,Het is verboden te 
venten op openbare wegen en op uren, waarop 
dit in het belang van de openbare orde en 
veiligheid krachtens openbare kenn isgeving 
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van den Burgemeester ongeoorloofd is ver
klaard." 

Daarnaa t kent de verordening eveneens in 
het tweede hoofdstuk,§ 1, dat den titel draagt: 
" Van handelingen die gevaar, nadeel, hinder 
of aanstoot kunnen veroorzaken", nog de be
paling van art. 83: ,,H et is verboden, tenzij 
met schriftelijke vergunning van Burgemeester 
en Wethouders, met papier, potlooden, luci
fers, zeep, garen, band, geschreven stukken of 
andere kleine koopwaar langs de huizen der 
ingezetenen of op den openbaren weg te ven
ten" en van art. 84 - voorzoover het venten 
betreffend - ,,het is verboden op Zondag op 
den openbaren weg met luider stemma te 
venten". 

Op overtreding dezer be pal in gen staat blij
kens art. 89 een geldboete van ten hoogste 
f 25 of hechten is van ten hoogste zes dagen. 

Bovendien bestond te Haarlem een Veror
dening op de W inkelslu iting, welke in art. 7 
stelde: ,,Onverminderd de bepalingen op het 
venten in de Algemeene Politieverordening 
opgenomen, is het venten en verkoopen of te 
koop aanbieden, op of aan den openbaren weg 
verboden op de uren, waarop het volgens art. 
1 vel'boden is, winkels voor het publiek ge
opend te hebben." 

De Ambtenaar 0 . M. bij het Kantongerecht 
Haarlem legde gerequireerde te laste, dat hij 
op 30 Juni 1932 des namiddags omstreeks te 
2¼ ure in de gemeente Haarlem op den open
baren weg Generaal Cronjéstraat met bloemen 
heeft gevent, zulks terwijl op dien weg het 
venten met bloemen in het belang van de 
openbare orde of veiligheid krachtens open
ba,·e kennisgeving van den Burgemeester dier 
gemeente ongeoorloofd was verklaard. 

De Kantonrechter verklaarde bij mondeling 
vonnis het telastegelegde bewezen, doch ont
sloeg verdachte van alle rechtsvervolging op 
grond dat art. 85 der Algemeene Politiever
ordening voor de gemeente Haarlem, waar
aan de burgemeester zijne bevoegdheid ont
leent om bij openbare kennisgeving in het 
belang der openbare orde en veiligheid het 
venten ongeoorloofd te verklaren van rechts
wege heeft opgehouden te gelden op 1 Mei 
1932 door de inwerkingtreding op dien datum 
der Winkelsluitingswet 1930, S. 460, daar deze 
wet in art. 8 eene regeling ten aanzien van 
het venten inhoudt. 

Ik merk hierbij op, dat als bewijsmiddel 
alleen is gebruikt het proces-verbaal waarbij 
de overtrnding werd geconstateerd. Dit bevat 
ten opzichte van de kennisgeving van den 
Burgemeester de mededeeling: ,,Bovengenoemd 
tijdstip is gelegen op een dag en uur, ,rnarop 
dit (i.c. venten) in het belang der openbare 
orde of veiligheid krachtens openbare kennis
geving van den Burgemeester dezer gemeente, 
d.d. 4 Apri l 1931, ongeoorloofd is verklaard." 

In hooger beroep oordeelde de Arr.-Recht
bank te Haarlem op 27 Oct. 1932 anders dan 
de Kantonrechter. 

Zij achtte het feit strafbaar krachtens artt. 
85 en 137 der Al gemeene Politieverordening 
van Haarlem, en veroordeelde gerequireerde 
tot eene geldboete van f 0.50, bij gebreke van 
betaling en verhaal te vervangen door 1 dag 
hechtenis. 

Ten onrechte haalt de Rechtbank art. 137 
aan, dit moet zij n art. 89. Hier is eene ver
gissing in de §, welke de strafbepal ing bevat. 

De Rechtbank overwoog, ter weerlegging 
van het ontslag van rechtsvervolging, dat 
meergenoemd art. 85 eene bepal ing is in het 
belang der openbare orde en ve ilighe id en der
halve een geheel ander onderwerp regel t dan 
art. 8 der Winkelsluitingswet 1930, S. 460, 
hetwel:k kennel ijk slechts beoogt het venten 
te verbieden op tijden, gedurende welke ook 
de winkels gesloten moeten zijn, welke ver
boden der Winkelsluitingswet niet berusten 
op het motief: ,,openbare orde of veilighe id" . 

De Officier van Justitie bij de Rechtbank 
stelde tijdig beroep in cassatie in en voert bij 
schriftuur als middel aan: 

Schending van Ht. 194 Gemeentewet j 0
• art. 

8 Winkelsluitingswet 1930, S. 460 en art. 85 
j 0

• 137 A. P. V. Haarlem (m. i. ook hier weer 
te lezen art. 89) , door art. 85 toe te passen, 
ofschoon in het onderwerp, waarop dit artikel 
betrekking heeft door het in werking treden 
van art. 8 Winkelsluitingswet is voorzien . 

De Heer requirant zegt in de toelichting de 
bevoegdheid van den Gemeenteraad om krach
tens art. 168 Gem.wet ten aanzien van het 
venten op den openbaren weg regelend op te 
treden, niet te betwijfelen, doch naar zij n oor
deel heeft art. 85 der Haarlemsche Pol itiever
ordening, dat een algemeenen norm geelt, op
gehouden van kracht te zijn, nu ten aanzien 
van Zondagen en ten aanzien van bepaalde 
uren op werkdagen door de Winkelsluitings
wet hetzelfde onderwerp wordt geregeld. 

Er had dus volgens hem onslag van alle 
rechtsvervolging moeten worden uitgesproken. 

Om de vraag in hoeverre art. 8 der ,vinkel
sluitingswet 1930 S. 460 invloed moet hebben 
op de gemeentelij,ke verordeningen betreffen
de het venten, te beantwoorden, valt uit de 
geschiedenis van dit artikel we inig te leeren. 

Blij kens de Memorie van Toelichting is de 
bepaling opgenomen met het oog om de bil
lijkheid te betrachten tegenover den winkelier, 
die krachtens de Wet zij n zaak moet lu iten. 
Op 20 Febr. 1932 zond de Minister van Ar
beid, Handel en N ijverheid een rondschrijven 
aan de gemeentebesturen betreffende de uit
voering der Winkelsluitingswet 1930, S . 460. 

Daarin komt de zinsnede voor: ,,De bepa
lingen in gemeentelijke verorden ingen inzake 
het venten - welk onderwerp in art. 8 der 
Winkelsluitingswet regeling vindt - betreffen 
meermalen onder meer het venten en aan den 
openharen ,veg te koop aanb ieden en ve.-koo
pen van dnikwerken. 

Het verdient aanbeveling, c. q . Yan die 
drukwerken met name uit te zonderen dag- en 
weekbladen, en wel omdat die genoemd zijn 
in a r t. 3 der wet en daaromtrent dus geen 
voorzieningen op het gebied van winkelsluiting 
getroffen mogen worden". D it rondschrijven, 
te v inden in het Weekbl. voor Gem . Belangen 
1932, 0

• 10, 4 bevat wenken voor de ge
meentebesturen betreffende de eischen, waar
aan gemeentelij ke verordeningen bedoeld in 
artt. 9 en 6 der wet moeten voldoen . 

De Vereeniging van Nederlandsche Gemeen
ten heeft zich in een adres aan den Minister 
eveneens uitgelaten over de geld igheid van 
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ventverboden (Weekbl. Gem.bel. 1932, N°. 14, 
2). Zij oefent daarin kritiek uit op de uitzon
dering te maken voor dag- en weekbladen. 
Immers schrijft zij, uit het feit, dat Uwe Ex
cellentie bestaande verordeningen ten aanzien 
van het venten van drukwerken niet van 
rechtswege wil laten vervallen met de inwer
kingtreding van art. 8 der Winkelsluitings
wet, blijkt dat zij - overeenkomstig de " mo
t ieftheori e van Rink (Oppenheim)" , welke 
door "Gwe Excellentie zooals ten duidelijkste 
uit het rondschrijven blijkt, wordt aanvaard, 
- uit een ander motief gekozen werden dan 
het motief dat ten grondslag heeft gelegen 
aan art. 8 der wet. Echter is dàn niet nood
zàkelijk dat van deze drukwerken de dag- en 
weekbladen worden uitgezonderd. 

Het vraagstuk van den invloed der Winkel
sluitingswet op gemeentelijke ventverboden 
heeft twee schrijvers naar de pen doen grijpen. 
Mr. H . L. 's Jacob betoogt in het Weekblad 
voor Gem.bel. 1932, N°. 13, 2, dat in verband 
met artt. 193 en 194 Gem.wet, de gem!3ente
lijke ventverboden het in art. 8 nieuw betreden 
terrein van den Wetgever zullen moeten ver
laten of in ieder geval eerbiedigen. Hij komt 
tot de slotsom, dat behoudens de bijzondere 
omstandigheden bedoeld in art. 9 der Wet, 
alle verordeningen het venten regelende in 
verband met de Zondagsrust, voor de Winkel
sluitingswet moeten wijken. De rust voor den 
,·enter beter te willen bewaken dan de Wet
gever zelve doet, gaat te ver. Of de raad ech
ter den verkooper in het belang van gezond
heid, zedelijkheid, orde en ru t in zijn koop
mansijver wenscht te beteugelen, blijve aan 
dit College vrij, zelf te beoordeelen. 

Mr. A. F'. Helmstrijd bespreekt het onder
werp in een artikelenreeks " Op de grenzen" , 
in het Weekblad voor den Nederlandschen 
Bond van Gemeente-Ambtenaren (1932, 
1605, blz. 194 en 1606, blz. 206). 

Zijn oordeel is, dat de gemeentewetgever 
zich niet behoeft te gaan onthouden of terng
trekken, omdat de Wirikelsluitingswet in wer
king is getreden. Voor zoover echter de ge
meentelijke regeling voorschriften inhoudt, af
wijkend van die der wet, zullen deze moeten 
worden opgenomen in eene verordening be
doeld in art. 9 1. 1 der Wet. 

Ik kan mij vereenigen met het vonnis der 
Rechtbank, nu deze zaak betreft overtreding 
van art. 85 der Alg. Politieverordening van 
Haarlem. Met opzet vermeldde ik de verschil
lende bepalingen betreffende het venten, om 
het uiteenloopend karakter ervan te doen uit
komen. Ik ben niet, als de heer requirant van 
oordeel, dat art. 85 heeft opgehouden van te 
gelden, nu de wet t. a. van Zondagen en t. a. 
van bepaalde uren op werkdagen het venten 
regelt. Wellicht geldt het bezwaar van den 
Officier van Justitie voor de andere verbods
bepalingen betreffende het venten, maar art. 
85 regelt een geheel ander onderwerp, dat in
derdaad met de winkelsluitingswet niets te 
maken heeft; het is b.v. zeer begrijpelijk dat 
deze bepaling toegepast wordt - zooals i.c. 
ook het geval is - om op dr1.4kke wegen ver
keersstoornis tegen te gaan. Art. 85 bevat niet 
eene regeling afwijkend van de Winkelslui
tingswet, maar behandelt een onderwerp dat 

' volkomen zelfstandig daarnaast staat. 
Ik acht derhalve het middel niet juist en 

concludeer dat het aangehaalde art. 137 worde 
gewijzigd in art. 89 en voorts tot verwerping 
van het beroep. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Kirberger ; 
Gelet op het middel van cassatie door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur en lui
dende: (zie concl. Adv.-Gen.); 

0. dat ten laste van den gerequireerde -
met qualificatie en strafoplegging als voor
meld - wettig en overtuigend is bewezen ver
klaard, dat hij op 30 Juni jongstleden des 
namiddags omstreeks te 2½ uur in de ge
meente Haarlem op den openbaren weg, Ge
raai Cronjéstraat, met bloemen heeft gevent, 
zulks terwijl op dien weg het venten met bloe
men in het belang van de openbare orde of 
veiligheid krachtens openbare kennisgeving 
van den Burgemeester dier gemeente ongeoor
loofd was verklaard; 

0. omtrent het middel: 
dat art. 85 van de Alg. Pol..verordening voor 

Haarlem luidt: (zie concl. Adv.-Gen.) ; 
dat art. 89 der Verordening tegen overtre

ding van dit verbod straf bedreigt; 
dat de Rechtbank omtrent de in het ged ing 

opgeworpen vraag, of art. 85 zou hebben op
gehouden te gelden op 1 Mei 1932 door de 
inwerkingtreding op dien dag der Winkelslui
tingswet (Staatsblad 1930 n°. 460), daar deze 
wet in art. 8 eene regeling ten aanzien van 
het venten zoude inhouden, overweegt, da t 
zulks niet het geval is, omdat art. 85 eène be
paling is in het belang der openbare orde en 
veiligheid en derhalve een ander onderwerp 
regelt dan art. 8 der Winkelsluitingswet (S. 
1930, 460}, ,,hetwelk kennelij,k slechts beoogt 
het venten te verbieden op tijden, gedurende 
welke ook de winkels gesloten moeten zijn, 
welke verboden de~ Winkelsluitingswet niet 
berusten op het motief: openbare orde of vei
ligheid"; 

0. dat ten onrechte in het middel wordt ge
steld, dat de Rechtbank door gemelde beslis
sing, de in het middel genoemde a rtikelen 
heeft geschonden; 

dat art. 8 van de Winkelsluitingswet (S. 
1930 °. 460}, welke wet regeling der winkel
sluiting door regl ementeering van verkoop
gelegenheid beoogt, wel is waar onder meer 
een verbod inhoudt om op de in dat artikel 
genoemde dagen en uren op of ·aan, voor het 
openbaar verkeer openstaande, land- of wa
terwegen te venten, maar dit artikel onverlet 
laat de bevoegdheid van den gemeenteraad 
om in het belang van de openbare orde of 
veiligheid het venten op openbare wegen en 
op bepaalde uren te verbieden; 

dat toch een verbod als het laatstbedoelde 
een ander, in de bepaling aangeduid, rechts
belang betreft dan het verbod van art. 8 en 
dan ook, in het algemeen, niet voorziet in het 
door dit wetsartikel geregelde onderwerp ; 

dat slechts indien de gemeenteverordening, 
zij het in het belang van de openbare orde of 
veiligheid, een verbod tot venten inhoudt op 
dagen en uren, als door het verbod van art. 8 
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der Winkelsluitingswet (Staatsblad 1930 N°. 
460) worden omvat, die verordening in zóóver 
van rechtswege zou hebben opgehouden te 
gel den, maar hiervan in deze niet blij1kt; 

dat het middel dus niet tot cassatie kan 
leiden ; 

0. echter ambtshalve: 
dat art. 85 voormeld aldus moet worden ver

staan, dat de gemeenteraad een algemeen ver
bod heeft gegeven om in het belang van de 
openbare orde of veiligheid op openbare we
gen op sommige uren te venten, doch daaraan 
heeft toegevoegd een opdracht aan den bur
gemeester om de wegen en de uren aan te 
wijzen, waarop dit verbod zal gelde n; 

dat echter dergelijke aanwijzing, waar zij 
krachtens de verordening geschiedt, is een 
daad van uitvoering, welke ingevolge art. 209 
aanhef en onder a der Gemeentewet in den 
regel behoort tot de uitsluitende bevoegdheid 
van Burgemeester en Wethouders ; 

dat dus, waar niet uit eenige wetsbepaling, 
als art. 221 der Gemeentewet, het tegendeel 
volgt de opdracht aan den Burgemeester om 
de w~gen en uren aan te wijzen, waarop het 
verbod zal gelden, is in strijd met de wet en 
verbindende kracht mist; 

dat hiervan het gevolg is, dat, nu art. 85 
niet dan onder toevoeging van gemelde op
dracht is vastgesteld, aan het artikel in zijn 
geheel verbindende kracht moet worden ont
zegd; 

dat mitsdien het bewezenverklaarde niet 
krnchtens de artt. 85 en 89 der Algemeene 
Politieverordening van Haarlem strafbaar is, 
zoodat, waar het evenmjn bij een andere wet
telijke bepaling strafbaar is gesteld, het be
streden vonnis in voege als hierna te melden 
moet worden vernietigd; 

Vernietigt het bestreden vonnis voorzoover 
daarbij het bewezenverklaarde is gequalifi
ceerd als voormeld, de requirant deswege straf
baar is verklaard en tot straf is veroordeeld ; 

En alsnu rechtdoende ingevol ge art. 105 
RO.: 

0. dat het bewezenverklaarde niet is een 
strafbaar feit; 

Ontslaat den requirant van alle rechtsver
volging te dier zake. 

(N. J. ) 

9 Januari 1933. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Wegenbelasting-wet art. 17 ; Sv. 
art. 430.) 

Uit de getuigeverklaringen blijkt, dat 
get. W. in den voormiddag van den bij 
dagvaarding genoemden dag bedoeld mo
torrijtuig, waarmede hij zijn chauffeur P . 
de Jong had doen rijden, voor enkele uren 
van den verd. had gehuurd en voorts dat 
hij dat motorrijtuig geregeld van den verd. 
huurde, soms met en soms zonder chauf
feur en wel minstens tweemaal in de week, 
soms wel eens voor een paar dagen. 

Uit dit alles kan niet volgen, dat verd. 
geen houder was van het motorrijtuig. De 
politierechter heeft, nu immers moet wor
den aangenomen, dat de dagvaarding het 
woord houder bezigt in den zin, welke het 
in art. 17 der Wegenbelastingwet heeft, 

niet op den grnndslag der t.1.1. beslist, 
zooclat de vrijspraak niet kan geleien als 
een vrijspraak in art. 430 bedoeld. 

Op het beroep van den Rijksadvocaat bin
nen het ressort van het Gerechtshof te Leeuw
arden, requirant van cassatie tegen een monde
ling vonnis van den Politierechter bij de Arr.
Rechtbank te Leeuwarden, van 7 September 
1932, waarbij de gerequireerde H . H ., bij ver
stek van het hem tenlastegelegde is vrijge
sproken. 

Conclusie van den Advocaat-Generaal Wijn
veldt. 

Bij mondeling vonnis sprak de Poli tierechter 
bij de Arr.-Rechtbank te Leeuwarden op 7 
September 1932 gerequireerde vrij van het 
feit ter zake waarvan deze was gedagvaard, 
nl. dat hij op 5 J anuari 1932 als houder van 
een motorrijwiel Pieter de Jong, chauffeur te 
Leeuwarden, daarmede heeft doen rijden op 
den openbaren weg te Leeuwarden, zonder 
dat daarvoor de verschuldigde belasting be
doeld bij art. 1 der Wegenbelastingwet was 
voldaan. 

Na iijdig beroep in cassatie te hebben inge
steld diende de Rijksadvocaat een schriftuur 
in, waarbij hij als middel aanvoert: ,,schen
ding of verkeerde toepassing van art. 17 der 
Wegenbel astingwet en art. 352 j 0 art. 367 Sv. 
en niet toepass ing van art. 351 Sv." 

De Administratie ziet in de gegeven vrij
spraak een bedekt ontslag van rechtsvervol
ging. De Politierechter toch motiveerde zijn 
vrijspraak met de opmerking, dat niet bewe
zen is, gezien de in de getuigenverklaringen 
geschetste rechtsverhouding tusschen verdachte 
en getu ige Westra, dat verdachte houder was 
van het motorrijtuig, en was van oordeel, dat 
in dezen de huurder van de vrachtauto als 
houder moet worden aangemerkt. 

Blijkens het vonnis is verklaard door Pieter 
de Jong, oud 24 jaar, chauffeur, te Leeuw
arden. 

"In den voormiddag van den 5 J anuari 1932 
bereed en bestuurde ik het motorrijtuig Ford, 
genummerd B. 13498 langs den openbaren weg 
Willemskade Noordzijde in de gemeente 
Leeuwarden. 

Ik werd toen aldaar aangehouden door een 
ambtenaar der belastingen, die mij verzocht 
hem de wegenbelastingkaart te toonen. Het 
bleek mij dat deze kaart niet in het motor
r ij tuig aanwezig was. 

Het motorrijtuig, waarmede ik reed, be
stuurde ik dien ochtend op last van mijn pa
troon, A. Westra. Ik heb er dien morgen een 
paar uur mee gereden. Met ditzelfde motor
,;jtuig reed ik geregeld minstens tweemaal 
in de week, soms ook wel een paar dagen ach
ter elkaar. Ik ken den verdachte niet." 

en door Albert Westra, oud 34 jaar, koop
man te Leeuwarden: 

" In den voormiddag van 5 Januari 1932 
heb ik een bij mij in dienst zijnden chauffeur, 
getuige Pieter de Jong, opdracht gegeven 
om te rijden met het motorrijtuig, fabrieks
merk Ford, genummerd B. 13498, dat ik 
dien voormiddag voor enkele uren gehuurd 
had van den verdachte. Ik huurde dat motor-
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rijtuig geregeld van den verdachte, soms met 
en soms zonder chauffeur, ik huurde het mins-· 
tens tweemaal in de week, soms wel eens voor 
een paar dagen aaneen. 

Dat huren heeft gedurende een paar maan
den plaats gevonden en het laatst begin Fe
bruari van dit jaar. Toen heb ik zelf een 
vrachtauto gekocht." 

De Rijksadvocaat zegt in zijne toelichting, 
dat nu \Vestra het motorrijtuig op den dag 
der geconstateerde overtreding slechts voor 
enkele uren had gehuurd van verdachte, deze 
laatste dus beschouwd moet worden als de 
houder van het motorrijtuig, die daarmede op 
den openbaren weg heeft doen rijden. De 
huurder voor enkele uren is niet houder ge
worden, maar verdachte is houder gebleven, 
en had moeten zorgen, dat zijn huurder of 
diens knecht de vereischte wegenbelasting
kaart in het rijtuig aanwezig had. 

Ik merk naar aanleiding van dit middel iu 
de eerste plaats op, dat een geval, dat over
eenstemm ing vertoont met deze zaak, behan
deld wordt in Uw arrest van 13 J anuari 1932 
(N. J. 1932, blz. 1337, m. o. prof. Taverne). 

Ook daar had het begrip " houderschap" den 
Politierechter moeilijkheden opgeleverd en 
rnlgde een vrijspraak. Het ingestelde beroep 
in cassatie werd niet. ontvankelijk verklaard, 
daar een zuivere vrijspraak gegeven was. 

Is dit hier ook het geval? Uit de telaste
legging maak ik de gevolgtrekking, dat het 
wöord . ,,houder" daarin is gebezigd in de be
teekenis, welke dit woord heeft in art. 17 der 
Wegenbelastingwet. De Politierechter geeft 
bij den in den aanvang mijner conclusie ver
melde motiveering der vrijspraak althans in 
negatieven zin te kennen, wat naar zijn oor
deel onder " houder" moet worden verstaan. 
Door die motiveering ben ik van meening, 
dat de cassatierechter zich de vraag zal kun
nen en moeten stel len of hier een zuivere 
n-ijspraak is, da n wel een bedekt ontslag van 
rncht.svervolging. Het vonnis geeft meer dan 
een formeele vrijspraak. 

Naar mijne opvatting is de motiveering on
juist en leidt de rechter uit de vaststaande 
rechtsverhouding tusschen verdachte en den 
getuige Westra ten onrechte af, dat verdachte 
niet houder zou zijn. Krachtens art. 2 der 
Wegenbelastingwet is de belasting verschul
digd door hem die het motorrijtuig houdt. 

Taalkundig wijst "houden" reeds op een 
bi ijvenclen toestand en omvat het veel en veel 
meer cl an "onder zich hebben". Blijkens de 
toelichting op de Wet ging de wetgever ook 
van het taalln.mdi g begrip uit. De Memorie van 
Toelichting zegt dat de uitdrukking "houder" 
als terugslag op het beginsel van art. 2 moet 
worden opgevat als economisch, niet als juri
clisch begrip. In de Memorie van Antwoord 
wordt dit beginsel herhaald, en gezegd: ,,als 
houder van een motorrijtuig is te beschouwen 
hij, die feitelijk en niet geheel voorbijgaand 
de beschikking over een motorrijtuig heeft. 
Iemand die zich bij een huurovereenkomst ge
durende eenige maanden de beschikking over 
een motorrijtuig verzekert, zal dus gedurende 
den huurtijd als houder van het rijtuig moeten 
worden aangemerkt" . 

Uit de bovenvermelde verklaringen blijkt, 

dat getuige Westra op den dag der overtre
ding het motorrijtuig voor enkele uren van 
den verdachte gehuurd had. Daardoor heeft, 
verdachte in mijn oog zijn houderschap niet 
verloren. Ik vermoed, dat de rechter tot die 
opvatting is gekomen, omdat ook bleek dat 
Westra het motorrijtuig geregeld van verdachte 
huurde, minstens tweemaal in de week, soms 
wel eens voor een paar dagen. 

Die feiten b1·engen m. i. geen verandering 
in de omstandigheid, dat op den dag der over
treding Westra slechts voorbijgaand de be
schikking had over het motorrijtuig en op 
de vraag hoe geoordeeld zou moeten worden 
wanneer de overtreding eens begaan zou zijn 
op een tijdstip, vallende in een langeren huur. 
termijn behoef ik dus niet in te gaan. 

Ik ben dus van meening, dat het beroep 
ontvankelijk is, en het vonnis zal moeten wor
den vernietigd daar de v1·ijspraak berust op 
een onjuiste opvatting van het begrip "hou
der". 

De steller der telastlegging verstaat daar
onder iets ander clan de rechter. 

Omtrent het al of niet bewezen zijn van 
diens opvatting heeft de 1·echter dus geen be
sli ss ing gegeven, hetgeen een vormverzuim op. 
levert en leidt tot vernietiging der uitspraak 
(cfr. Blok-Besier, II 430) en verwijzing der 
zaak. 

Tot deze slotsom komend, meen ik achter
wege te kunnen I aten de verder niet in eersten 
aanleg ter sprake gekomen vraag, of hier van 
" doen rijden" gesproken mag worden in den 
zin van art. 17 der Wegenbelastingwet. 

Ik concludeer tot ontvankelijk-verklaring 
van het beroep, vernietiging van het vonnis 
en verwijzing der zaak naar het Gerechtshof 
te Leeuwarden. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het vers! ag van den raadsheer Ta

verne; 
Gelet op een door den requirant ingediende 

schriftuur, houdende een middel van cassatie, 
luidende: (Zie Concl . Adv.-Gen.); 

0 . dat, nu het beroep tegen een vrijspraak 
i gericht, allereerst moet worden onderzocht, 
of het beroep ontvankelijk is; 

0. dat aan den gerequireerde bij inleidende 
dagvaarding is ten Jaste gelegd, dat hij op 
den 5 Jan. 1932 als houder van een motor
rijtuig Pieter de Jong, chauffeur te Leeuwar
den, daarmede heeft doen rijden zonder dat 
daarvoor de verschuldigde belasting bedoeld 
bij art. 1 der Wegenbelastingwet was voldaan ; 

0. dat de gegeven vrijspraak hierop be
rust, dat niet is bewezen, dat verdachte, ge
zien de in de getuigenverklaringen geschetste. 
rechtsverhouding tusschen verdachte en ge
tuige Westra, houder van het motorrijtuig 
was; 

0. dat uit die in het proces-verbaal der te
rechtzitting opgenomen getuigenverklaringen 
blijkt, dat de getuige Westra in den voor
middag van den bij dagvaarding genoemden 
dag bedoeld motorrijtuig, waarmede hij zijn 
chauffeur Pieter de Jong had doen rijden , 
voor enkele uren van den verdachte had ge
huurd en voorts dat hij dat motorrij tuig ge
regeld van den verdachte huurde, soms met. 
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en soms zonder chauffeur en wel minstens 
t weemaal in de week, soms wel eens voor een 
paar dagen ; 

0. dat uit dit alles niet kan volgen, dat de 
verdachte geen houde ,· van het motorrijtuig 
was en de Politierechter, nu immers moet 
worden aangenomen, dat de dagvaarding het 
woord houder bezigt in den zin, welke dit 
woord heeft in art. 17 der Wegenbelasting
wet, niet op den grondslag der telastelegging 
heeft beslist, zoodat de vrijspraak niet kan 
gelden a ls een vrijspraak a ls in art. 430 Sv. 
bedoeld ; 

0. dat het beroep derhalve ontvankelijk is, 
terw ijl hi e ruit tevens volgt, dat de Politie 
rechter het op straffe van nietigheid gegeven 
voorschr ift van art. 358 Sv. in verband met 
de a r tt. 350, 352, 367 , 528 Sv. en art. 17 der 
Wegenbelastingwet heeft ge chonden, zoodat 
het bestreden vonnis niet in stand kan blij ven; 

Vernietigt het bestreden vonnis, en 
R echtdoende krachtens art. 106 R. 0.: 
Verwijst de zaak naar het Gerechtshof te 

Leeuwarden, ter berechting en afdoening op 
-de bestaande dagvaa rding. 

(N. J.) 

:9 J anua1·i 1933. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 17 j O • 

art. 19.) 
E en besluit rnn Ged. Staten, dat er geen 

termen zijn om te voldoen aan het verwek 
om eene besl iss ing krachtens art. 19 al. 5 
te nemen, is niet eene krachtens de L. 0.
wet 1920 genomen beslissing. V an een 
dergelijke mededeeling staat dus niet inge
volge art. 17 beroep op de Kroon open. 

Wij WILHELM! A, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

G. Lekkerkerker te Polsbroek, tegen het be
sluit van Ged. Staten van Utrecht van 26 
Juli 1932, 3e Afd. n°. 2452/2071, waarbij dit 
-College hem op zijn verzoek om te willen be
vorderen, dat krachtens art. 19, vijfde lid , 
der L ager Onderwijswet 1920, de mogelijk
heid worde geopend, dat zijne kinderen de 
openbare lagere school n°. 2 te Benschop kun
nen bezoeken , heeft medegedeeld, dat er geene 
termen zijn om aan dat verzoek te voldoen ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord , advies van 14 
Dec. 1932, n° . 855 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 5 
J an. 1933, n°. 8933, Afd. L. 0 . A.; 

0 . dat, nadat G. Lekke rkerker te Polsbroe
kerdam, gemeente Pol sbroek, Ged. Staten van 
Utrecht had verzocht, te willen bevorderen, 
dat krachtens art. Hl, 5e I id , der Lager On
derwijswet 1920 de mogelijkheid geopend 
worde, dat zij ne kinderen de openbare lagere 
school n°. 2 te Benschop kunnen bezoeken, 
Ged. Staten bij schrijven van 26 Jul i 1932, 
3e afd. n°. 2452/2071, aan den adressant heb
ben medegedeeld, dat er geen termen zijn aan 
dat verzoek te voldoen; 

dat G. Lekkerkerker van deze mededeeling 
van Ged .. Staten bij Ons in beroep is gekomen, 
aanvoerende o. a. , dat hij een verzoek heeft 

ge richt tot de gemeentebesturen van Polsbroek 
en B enschop tot toelating van zijne kinderen 
op de openbare lagere school n°. 2 te Ben
schop ; dat op beide verzoeken door de ge
meentebestu ren afwijzend is beschikt, waarna 
hij een verzoek heeft gericht tot Ged. Staten 
van Utrecht ; dat hij verzoekt te willen be
vorderen, dat zijne kinderen ten spoedigste 
naar de openbare school n°. 2 te B enscho p 
kunnen worden gezonden en van de beslissing 
van Ged. Staten in beroep komt ; 

0 . dat art. 17 der Lager Onderwijswet 1920 
onder meer bepaalt, dat ieder, die belang 
heeft bij de vernietiging of verbetering van 
een krachtens deze wet door Ged. Staten ge
nomen besluit, bij Ons in beroep kan komen ; 

dat een bes! uit van Ged. Staten, dat er 
geen termen zijn om te voldoen aan het ver
zoek, om eene beslissing krachtens art. 19, 
alinea 5, dier wet te nemen, niet is eene 
krachtens die wet genomen beslissing; 

dat van eene dergelijke mededeeling dus 
geen beroep openstaat; 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920 ; 
H ebben goedgevonden en verstaa n: 

den appellant in zijn beroep niet-ontvanke
lijk te verklaren. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
, vetenschappen i belast enz. 

(A.B. ) 

9 J anuari 1933. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Ondenvijswet 1920 Art. 23.) 

Nu opheffing van een meisjesschool mor 
u. 1. o. in het financieel belang van het 
Rijk en van de gemeente is te achten, ter
wijl hei, onderwijsbelang zich daartegen 
niet verzet en niet is geb leken, dat over
plaatsing d r leerlingen op andere - zij 
het ook gemengde - scholen voor de leer
) ingen overwegend bezwaar zou opleveren, 
is het desbetreffend raadsbeslui t door Ged. 
Staten terecht goedgekeurd . 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Besch ikkende op het beroep, inge teld door 

J . C. van Schaik, G. W . L. Monné, J. Ober 
en F . J . Hollebeek, inwoners der gemeente 
Leiden, de laatste twee tevens ouders van 
leerlingen van de meisjes-opleidingsschool 
voor uitgebreid lager onderwijs aan de Boom
markt, in die gemeente, tegen het besluit van 
Ged. Staten van Zuid-H olland van 30 Mei 
1932, B. n°. 3113 (4e afd.) G. S. n°. 397/1, 
waarbij goedkeuring is verleend aan het be
slui t van den raad der gemeente Leiden, van 
9 Mei 1932, n°. 9, voor zoover daarbij onder 
III en VI de meisjes-opleidingsschool voor 
uitgebreid lager onderwijs aan de Boommarkt, 
in die gemeente, met ingang van 27 Juni 
1932 is opgeheven ; 

Den R aad van State, Afdeeling voor de 
Gesch ill en van Bestuur, gehoord, advies van 
21 December 1932, n°. 860; 

Op de voordracht van Onzen Ministe r van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 5 
J anuari 1933, n°. 9063, afd. L. 0 . A. ; 

0. dat de raad der gemeente Leiden bij 
beslui t van 9 Mei 1932 o. a. de meisjes
opleidingsschool voor uitgebreid lage r onder-
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wijs aan de Boommarkt met ingang van 27 
Juni 1932 heeft opgeheven; 

dat Geel. Staten van . Zuid-Holland bij be
s! uit van 30 Mei 1932 het raadsbesluit, voor 
zooveel het bovenstaande betreft, hebben goed
gekeurd; 

dat van het besluit van Geel. Staten J. C. 
rnn Schaik, G. W. L. Monné, J. Ober en F. 
J. Hollebeek, inwoners der gemeente Leiden, 
de laatste twee tevens ouders van l eerlingen 
van de bovengemelde meisjes-opleidingsschool, 
bij Ons in beroep zijn gekomen, aanvoerende, 
dat zij hun beroep gronden op het groote al 
gemeene belang, dat met deze opheffing der 
school is gemoeid voor het openbaar onder
wijs in het algemeen en voor de ouders der 
leerlingen der school in het bijzonder, terwij '. 
zij voorts verwijzen naar een bij hun beroep
schrift gevoegd afschrift van het adres van 
het Afdeelingsbe tuur Leiden van den Bond 
rn n ederl andsche Onderwijzers, gericht tot 
Geel . Staten, waa rin o. a. wordt aangevoerd, 
dat het hoofdrr,otief waarom het College van 
B. en W. meent, dat de meisjes-opleiding,
school moet worden opgeheven, is dat de Ia 
gere leerjaren matig zijn bezet; dat echte,· 
de hoogere leerjaren in deze school altijd 
heter bezet zijn geweest dan de lagere lee r
jaren, omdat de ouders, di e deze school op 
hoogen prijs stellen, niet allen hunne doch
te rtjes met 5½ jaar naar deze school sturen, 
zoowel om den afstand en de moeilijkheden 
van brengen en halen, als de gevaren van het 
rnrkeer, doch op lateren leeftijd, als zij zich 
zelven beter kunnen redden langs den weg; 
dat de meisjes van deze school uit bijna alle 
wijken van de stad komen; dat de ouders 
deze school willen houden en aanvankelijk 
plannen in overweging hadden genomen, om 
medewerking voor eene bijzondere neutra le 
meisjesschool aan te vragen, wat aan de ge
meente f 100,000 zou kosten ; dat het Af
deel ingsbestuur de oprichting van eene bij 
zondere neutrale schoolvereeniging ontraden 
heeft; dat bij de opheffing van de school aan 
de Boommarkt 65 meisjes naar de Leerschool 
zullen moeten gaan, zoodat deze school dan 
286 leer! in gen zal tellen; dat de beide scho
len aan de Langebrug 71 leerlingen van de 
Boommarktschool moeten opnemen en der
halve 4 79 1 eer! i ngen gaan tellen ; dat het 
geven van vruchtdragend onderwijs aan dus
danig zwaar bevolkte scholen daardoor ill u
soir wordt; rlat de leerlingen de ,· hoogste 
leerjaren aan de Boommarktschool het meest 
gedupeerd zullen worden; dat de eigenlijke 
bedoel ing van B. en W. deze is, dat er ruimte 
gezocht moet worden voor de Aal marktschool ; 
dat in het stadsgedeelte, waarin de meeste 
lee i-lingen dezer school komen, eene tweede 
opl e idingsschool nood ig is; dat, om voor en
kel e jaren het bouwen van eene noodige 
tweede opleidingsschool te kunnen uitstellen, 
eene goed bevolkte en verlangde meisjesschool 
wotdt opgegeven, wat onherstelbarn schade 
beteekent aan het openbaar onderwij ; 

0. ten aanzien van de ontvankelijkheid van 
de a ppellanten in hun beroep, dat art. 17 der 
Lager Onderwijswet 1920 beroep op Ons open
stelt aan ieder, die belang heeft bij de ver
nietiging of verbetering van een krachtens 
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deze wet door Geel. Staten genomen besluit; 
dat belang in dit artikel is te verstaan in 

den zin van eigen, persoonlijk belang; 
dat van de appellanten J. C. van Schaik en 

0. W. L. Monné niet gebleken is, dat zij bij 
de vern ietiging van het bestreden besluit een 
eigen, persoonlijk belang hebben; 

dat zij mitsdien niet-ontvankelijk zijn in hun 
beroep; 

0. ten aanzien van de hoofdzaak, voor wat 
de appellanten J. Ober en J. F. Hollebeek 
betreft, dat de opheffing van de meisjes
opleidingsschool voor uitgebreid lager onder
wij aan de Boommarkt in het financieele be
lang van het Rijk en van de gemeente is te 
achten, terwij I het onderwijsbelang zich daar
tegen niet verzet; 

dat niet is gebleken, dat overplaatsing der 
leerlingen op andere - zij het clan ook ge
mengde - scholen voor die leerlingen over
wegend bezwaar zou opleveren ; 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920 ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

le. de appellanten J. C. van Schaik en 
G. W. L. Monné in hun beroep niet-ontvan
ke lijk te verklaren; 

2e. het be1·oep der beide andere appe ll an
ten ongegrond te verklaren. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast, enz. 

(A.B. ) 

9 Januari 1933. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Ondenvijswet 1920 Artt. 17 en 33.) 

Een besluit van Geel. Staten houdend 
mecledeeling, dat een raadsbesluit tot vast.
steil ing van eene verordening tot rege ling 
der belooning voor onderwijzers op grond 
van hunne aanwijzing tot plaatsvetvanget 
van het hoofd eerst in werking kan treden 
nadat daarop hun goedkeuting is verkre
gen en bezwaar bestaat dit bes luit goed te 
keUl'en op grond, dat aan de daarin opge
nomen regeling terugwerkende kracht 
"·ordt verleend, moet worden opgevat als 
een besluit tot onthouding va n goedkeu
ring, zoodat daarvan krachtens art. 17 be
roep openstaat. 

Tegen het verleenen van te rugwerkende 
kracht aan de door den raad vastgestelde 
regeling bestaat geen bezwaar. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Tiel tegen het besluit 
van Geel. Staten van Gelderland van 19 Juli 
1932, n°. 255, L. 0., waarbij hem bij af
schrift is meclegecleeld, dat zijn besluit van 21 
Juni 1932, n °. 11, tot vaststel! ing van eene 
verordening, tot regeling der belooning voor 
onderwijzers aan scholen voor openbaar of 
voor bijzonder gewoon of uitgebreid lager 
onderwijs in de gemeente Tiel, op grond van 
hunne aanwijzing tot plaatsvervanger van het 
hoofd der school, eerst in werking kan tre 
den, nadat daarop de goedkeuring van Geel. 
Staten is verkregen en bezwaar bestaat dit 
besluit goed te keuren op grond dat aan de 
daarin opgenomen regeling terugwerkende 
kracht wordt verleend; 

2 
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Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
14 December 1932, n°. 843; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onde1·wijs, Kunsten en Wetenschappen van 6 
Januari 1933, n°. 8932, a fd . L. 0. A .; 

0. dat de raad van Tiel in zijne vergade
r ing van 21 Juni 1932 heeft vastgesteld eene 
verordening tot regeling der belooning voor 
onderwijzers aan scholen voor openbaar n 
,·oor bijzonder gewoon of uitgebreid lager 
onderwijs in de gemeente Tiel , op grond van 
hunne aanwijzing tot plaatsvervanger van het 
hoofd der school, welke verordening krach
tens art. 8 geacht wordt te zijn in werking 
getreden gerekend met ingang van 1 Juni 
1931; 

dat Geel. Staten van Gelderland bij besluit 
rnn 19 Juli 1932 n°. 255, L. 0. hebben goed
gevonden den raad mede te deelen, dat zijn 
voormeld besluit eerst in werking kan treden 
nadat daarop de goedkeuring van Geel . Staten 
is verkregen . en bezwaar bestaat dit besluit 
goed te keuren op grond, dat aan de daarin 
opgenomen regeling terugwerkende kracht 
wordt verleend; 

dat van dit besluit de raad vaP Tiel bij 
Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, dat 
van 13 Juni 1931 tot 1 September daaraan
volgend het hoofd van de openbare school 
mor uitgebreid lager onderwijs zijner gemeente 
(school El, wegens ziekte. is vervangen door 
een aan die school verbonden onderwijzer; 
dat voorts Yan 16 Nov. 1931 af tot, zeer waar
echijnlijk, 1 Sept. 1932 , de betrekking van 
hoofd der openbare lagere school D onver
Yulcl zal zijn geweest en dat gedurende even
genoemd t ijdvak aan den onderwijzer van die 
school de waarneming van het hoofdschap is 
opgedragen; dat, wanneer aan het gewraakte 
raadsbesluit geen terugwerkende kracht zou 
worden toegekend, de door beide bovenge
noemde onderwijzers gepresteerde diensten 
,-oor het overgroote deel niet zouden worden 
beloond; dat dit, naar 's raads oordeel, on
billijk moet worden geacht, te meer, omdat 
dergelijke diensten, in den vervolge, wèl zul
len worden beloond ; dat de raad eerst in zijne 
vergadering van 21 Juni 1932 tot vaststelling 
van meergenoemd besluit is overgegaan, om
dat eene regeling, waarbij de toekenning van 
eene vergoeding voor de aanwijzing van on
derwijzers tot plaatsvervanger van het hoofd 
der school afhankelijk wordt gesteld ·van een 
zekeren tijd van feitelijke waarneming van 
het hoofclschap, tot voor kort in strijd werd 
geacht met de L ager Onderwijswet 1920 ; dat 
echter bij Ons besluit van 23 Sept. 1931, n°. 
33, met vernietiging van het betrekkelijke 
besluit rnn Ged. Staten, van 14 April 1931, 
goedkeur ing werd verleend aan het besluit 
van den raad der gemeente Zalt-Bommel , van 
27 Maart 1931, van geheel dezelfde strekking 
als het onderhavige besluit; weshalve de raad 
heeft verzocht, om met vernietiging van het 
bestreden besluit van Ged. Staten, aan het 
door hem d.d. 21 Juni 1932, n° . 11, genomen 
besluit a lsnog goedkeuring te verleenen; 

0. dat het bestreden besluit van Geel. Staten 
Yan Gelderland moet worden opgevat als een 
beslui t tot het onthouden van goedkeuring 

aan het besluit van den raad van Tiel van 21 
Juni 1932, n°. 11, tot vaststelling van eene 
verordening op grond .van art. 33 der Lager 
Ondenvij wet 1920, zoodat daarvan krachtens 
a rt. 1 7 der wet beroep op Ons openstaat; 

0. voorts, dat de raad in zijn beroepschrift 
de wenschelij kheid heeft aangetoond de in de 
bedoelde verordening vervatte regeling te 
doen ingaan te 1·ekenen van 1 Juni 1931 ; 

dat daartegen geen bezwaar bestaat, zoodat 
Geel. Staten ten onrechte het raadsbesluit niet 
hebben goedgekeurd; 

dat Geel. Staten in hun nader ambtsbericht 
nu wel aanvoeren , dat een raadsbesluit, als 
hie r genomen niet eerder in werking kan tre
den dan nadat daarop de wettelijk vereischte 
goedkeuring is verkregen, doch dat van het 
inwerkingtreden van het bedoelde raadsbe
sluit vóór het verleenen van de goedkeuring 
in deze geen sprake is, aangez ien niet dit 
raadsbesluit, doch wel de daarbij vastgestelde 
,·erordening krachtens art. 8 daarvan gere
kend wordt van 1 Juni 1931 af in werking te 
zijn getreden , en de strekking van het raads
besluit derhalve deze is, dat nà verkregen 
goedkeuring daarop, de verordening zal wor
den toegepast te rekenen van 1 Juni 1931 ; 

Gezien .de Lager Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Ged. Staten van Gelderland van 19 Juli 
1932, n°. 256 , L. 0., aan het raad besluit van 
21 Juni 1932, n°. 11 houdende vaststelling 
eener verordening tot regeling der belooning 
voor onderwijzers aan scholen voor openbaar 
of voor bijzonder gewoon of uitgebreid lager 
onderwijs in de gemeente Tiel, op grond van 
hunne aanwijzing tot plaatsvervanger van het 
hoofd der school , alsnog goedkeuring te ver
leenen. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
vVetenschappen is belast enz. 

(A.B.) 

11 Januari 1933. ARREST van den Hoogen 
R aad. (Onteig.wet art. 40.) 

De Rechtb. heeft aangenomen, dat onder 
de taak van verweerder is begrepen, dat 
zij den predikant van behoorlijk onderhoud 
voorziet en zij, om haar taak als tot dus
verre op cloelLreffende wijze te blijven ver
vullen, in de noodzakelijkheid verkeert de 
verhuiskosten, welke de predikant en de 
koster niet zelf kunnen dragen, voor hare 
rekening te nemen. Op deze gronden heeft 
de Rechtb. terecht vergoeding voor ge
noemde kosten toegekend. 

,veliswaa r zal verweerster, indien die 
kosten door predikant en koster zelf moe
ten worden gedragen, geen stoffelijke 
schade lijden, ter voorkoming waarvan het 
noodzakelijk zou zijn, dat haa r di e kosten 
worden vergoed, doch zulks doet aan de 
juistheid van de opvatting der Rechtb. niet 
af, daar verweerster, die niet een bedrijf 
uitoefent, doch een kerkelijk lich aam is, 
recht heeft op vergoeding van alle uit
gaven, welke zij , als rechtstreeksch en 
noodzakel ijk gevolg der onteigening, zal 
hebben te doen, opdat zij na de onteigening 
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haar taak zal kunnen blijven vervullen op 
gelijke wijze als daarvóór, terwijl , blijkens 
de overwegingen van het vonnis, de ver
huiskosten van predikant en koster ten 
deze als zoodanige uitgaven zijn aan te 
merken. 

De Burgemeester van Amsterdam, a ls zoo
danig die gemeente in rechte vertegenwoor
digende en voor haar ten deze optredende, 
wonende te Amsterdam, e ischer tot cassatie 
van een tusschen partijen gewezen vonnis der 
Arr.-Rechthank te Amsterdam van 15 Nov. 
1932, advocaat Mr. B. M. Telders, 

tegen: 
de Gereformeerde Kerk te Sloterdijk, thans 
gemeente Amsterdam, van wier Kerkeraad 
voorzitter is B. van der Werff, wonende te 
Amsterdam, verweerster in cassatie, advocaat 
Mr. A. E. J. Nysingh. 

Conclusie van den Proc.-Gen. Tak. 

Door de Arr.-Rechtbank te Amsterdam werd 
ten name van den Burgemeester aldaar en ten 
laste van de Gereformeerde K erk te Sloter
<lijk de onte igen ing uitgesproken van bepaalde 
in de gemeente Sloten gelegen perceelen a ls 
pastorie, koster woning en kerkgebouw tegen 
eene schadeloosstelling van f 52,550. Daar
mede is voor verhuiskosten van den predikant 
gerekend op een bedrag van f 1000 en voor 
die van den koster op f 200. Zij komt hiei·toe, 
na vooraf te hebben vastgesteld , dat de ver
weerster in de noodzakelijkheid verkeert haren 
predikant die kosten te vergoeden, terwijl ge
lijke vergoeding aan den koster bovendien nog 
\Yordt gemotiveerd, beha) ve door de daarvoor 
reeds weergegeven dadelijk te ve1melden rede
nen, door het feit, dat hij in de onm iddellijke 
nabijheid der kerk wonen moet, ten einde daa r
op voortdurend toezicht te kunnen houden. 

De overwegingen, waarop de besli ssi ng der 
Rechtbank steunt, luiden aldus: .,Zooals ook 
deskundigen aangeven, bestaat de taak van 
gedaagde in den opbouw van het geestelijk 
leven van haar lidmaten, waarbij de eeredienst 
een praedomineerende plaats inneemt; ter 
uitvoering van deze taak moet zij o. m. aan
stellen een predikant en een koster. Wat eerst
genoemde betreft, is zij uit hoofde van art. 11 
der Kerkenordening van de Gereformeerde 
Kerken in Nederland, waaraan ook gedaagde 
is onderworpen, ,,verplicht hem van behoorlijk 
onderhoud te verzorgen." Gedaagde geeft daar
aan gevolg door haren predikant te verstrek
ken een voor den aard en omvang van zijn 
werkkring niet ruim tractement van f 5000 en 
de vrije bewoning van de thans te onteigenen 
ruime pastorie met tuin, tot dat doel door 
haar aangekocht. De werkkring van den pre
dikant in aanmerking nemende moet men aan 
de als pa torie te zijner beschikking te stell en 
woning de navolgende eischen stellen: dat zij 
gelegen zij in of dicht bij de wij k van den 
predikant en niet te ver verwijderd van de 
kerk, dat de omgeving zoo rustig mogelijk zij 
en dat zij de noodige ruimte bevat, zoowel 
voor eigen werk en gezin als ten behoeve van 
vergaderingen, besprekingen en dergelijke. 
Op grond van een en ander en op grond van 

hetgeen deskundigen in dit verband in hun 
advies stell en omtrent de bezwaren aan een 
huurwoning verbonden, is de Rechtbank van 
oordeel, dat gedaagde, om haar taak ten deze 
evenals tot dusverre op doeltreffende wijze te 
kunnen blijven vervullen, genoodzaakt zal zij n 
een e igen woning aan te koopen en a-Js pasto
rie in te richten. De omstandigheid, dat meer
dere predikanten van de Ge1·eformeerde Ker
ken te Amsterda1n niet in e igen pastorie maar 
in huurhuis wonen, kan aan het vorenstaande 
niet afdoen, daar hier alleen van belang is 
de vraag, of in het onderhavig geval moet 
worden aangenomen, dat gedaagde ten einde 

. niet in minder gunstige omstandigheden te 
geraken dan vóór de onteigening, in de nood
zaak verkeert een eigen pastorie te koopen. 
In aanmerking nemend hetgeen hiervoren in 
het algemeen daaromtrent is uiteengezet a ls
mede de wijze waarop gedaagde tot heden aan 
die verplichting voldeed, neemt de Rechtbank 
aan, dat die noodzaak voor haar bestaat ;" 

"Dezelfde overwegingen brengen naar het 
oordeel der Rechtbank mede, dat gedaagde 
ook in de noodzakelijkheid verkeert haar pre
dikant (en haar koster) de verhuiskosten te 
vergoeden. De bezwarnn van eischer, dat 
zulks n iet in den beroepsbrief zoude zij n over
eengekomen en dat het zoude berusten op de 
contractueele verhouding tusschen gedaagde 
en haar predikant (en koster) dus geen recht
streeksch gevolg van de onteigening zou zij n, 
stu iten af op de overweging, dat die verplich
ting niet op eenige afspraak berust of uit een 
civielrechtelijke verhouding voortvloeit, doch 
de uitvoering van de taak van gedaagde als 
zoodanig noodzakelijk medebrengt, dat zij de 
verhuiskosten, die rekening houdend met het 
tractement van den predikant door dezen niet 
kunnen worden gedragen, voor haar rekening 
neemt." 

Tegen deze uitspraak is als cassatiemiddel 
opgeworpen: ,,S. en/of v. t . van artt. 152 
Grondwet, 625 B . W., 2, 37, 39, 40, 41, 42, 
77- 79, 88, 92 en 95 Onteigeningswet, 48 Rv., 
doordat de Rechtbank, uit overweging, dat de 
uitvoering van de taak van verweerster (ge
daagde in eersten aanleg), welke taak bestaat 
in den opbouw van het geestel ijk leven van 
haar lidmaten, waartoe verweerster o.m. een 
predikant en een koster moest aanstellen, 
noodzakelijk medebrengt dat zij, hoewel daar
toe niet krachtens eenige afspraak of civiel
rechtelij ke verhouding verplicht, de verhuis
kosten, die - rekening houdende met de 
tractementen van den predikant en den koster 
- door dezen niet kunnen worden gedragen, 
voor haar rekening neemt, aan verweerster 
vergoeding voor de aldus te haren laste ge
brachte onkosten, resp. f 1000 en f 200 heeft 
toegekend, zulks ten onrechte, omdat doOl' de 
Rechtbank niet is aangenomen, noch uit de 
als vaststaand aangenomen feiten en omstan
digheden volgt, dat verweerster, indien de 
verhuiskosten door predikant en koster zelf 
worden gedragen, stoffelijke schade zal lijden 
ter voorkoming waarvan het noodzakelij k 
zoude zijn , dat haar die kosten door den ont
eigenaar worden vergoed". 

Ik ga adviseeren tot afwijzing der grief. 
VolgEY1s art. 152 der Grondwet heeft de ont-
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e igende het recht op schadeloosste lling ronder 
eenige beperking en kent het dit racht toe in 
den meest ruimen zin. Hij moet derhalve wor
den herplaatst in den toestand, waarin hij 
voor de onteigening verkeerde. 

In het onderhavige geval staat nu onder
werpelij k vast, dat de verweerster, wil zij hare 
taak naar behooren vervullen, tengevolge van 
de onte igening elders eene nieuwe pastorie en 
kosterswoning zal moeten aankoopen, waar
voor haar respectievelijk f 1560 en f 750 zijn 
toegekend, behalve uog een bedrag van f 1000 
voor het in o,·de brengen van eerstgemeld 
gebouw. 

Mogen en Lnoeten haar nu bovendien de 
kosten worden vergoed vau verhu izi r,g van 
den predikant en den koste r ? I k antwoord op 
die vraag bevestigend . De Rechtbank toch 
zegt, dat art. 11 der Kerkenorden ing van de 
Gereformeerde K erken in ederland haar 
verplicht, als zijnde zij aan die Ordening on
derworpen, den predikant " van behoorlijk on
derhoud te verzorgen" , waaraan zij gevolg 
geeft door hem een bescheiden salaris van 
f 5000 toe te kennen met vrije woning in eene 
ruime pastorie. Op een en ander bouwt zij nu 
haren rechtsplicht wegens de onteigening der 
pastorie aan den ambtelijken bewoner daanan 
diens verhuiskosten te moeten vergoeden, daar 
zij door hem persoonlijk, gelet op zijn gering 
tractemcnt, niet kunnen worden gedragen . 
iVaar de verhuizing en de plicht tot betaling 
der kosten daarvan een noodzakelijk en recht
streeksch gevolg der onteigening zijn , moest 
op dien grond de eischer q.q . tot schadevergoe
ding worden veroordeeld. Hiernit blijkt der
halve, dat de R echtbank van meening is, dat 
de tot verhuizing gedwongen predikant eene 
directe actie heeft, zij het dan ook niet uit 
overeenkomst of krachtens afspraak, tegen de 
verweerster tot terugbetaling der verhu iskos
ten en dat het bestaan die,· rechtsvordering 
moet en kan worden gebaseerd op het niet
naleven van bedoelde Kerkenordening, indien 
mag worden aangenomen, dat de niet-terug
betaling a ls niet-verzorging m ag worden ge
qual i [iceerd. 

Waar nu voor de verhuiskosten des koste rs 
volgens het vonnis a quo evenzeer voren
staande beschouwingen behooren te gelden, 
met dien verstande, dat hij meer materieelen 
arbeid verricht, waarom het noodig is, dat hij 
in de nabij he id der kerk woont, om daarop 
voortdurend te kunnen toezien, wordt. ook de 
vergoeding van diens verhuiskosten aan ver
weerster, di e ze zal moeten betalen, omdat 
de koster in verband met zijne geringe be
zoldiging daartoe niet in staat is en de K er
kenordening daartoe verweerster verpl icht, a ls 
belast met de verwrging van zijn onderhoud, 
ten onrechte bestreden. 

Al zou dus de betaling der verhuiskosten 
door predikant en koster persoonlijk voor ver
weerster een meevaller zijn, zoo neemt dit niet 
weg, dat zij tot terugbetaling krachtens de 
Kerkenordening gehouden is in verband met 
het feit, dat hunne bezoldiging te gering is 
om ze zelf te dragen, weshalve die eventueele 
t,erugbetaling materieele schade beteekent, die 
als rechtstreeksch gevolg der onte igening door 
e ischer q.q . behoort te worden vergolden. 

Ik concludeer mi tsdien tot rnnverping van 
het beroep, met veroordeel ing van den eischer 
q.q. in de kosten op de behandeling dezer zaak 
in cassatie geval I en. 

De Hooge Raad, enz. ; 
0 . dat, vool'zooveel thans van bel'ang, uit 

het bestl'eden vonnis blijkt, dat daal'bij ten 
behoeve van de gemeente Amsterdam de ont
eigening is uitgesproken van eenige aan ver
weerstel' toebehool'ende perceelen onder die 
gemeente, bestaande onder andere in pastorie 
en kosterswoni ng, en daarbij onder de schade
loosstelling zijn opgenomen een bedrag vau 
f 1000 als verhui s kosten van den pree); kant, en 
van [ 200 als verhuiskosten van den koster, 
nadat de Rechtbank had ovel'wogen: 

" dat deskund igen van meening ziju, dat aan 
gedaagde vel'der nog schadeve rgoeding toe
kom t ter zake van de kosten, we lke zij tenge
volge van de onteigening van deze perceelen 
moet maken voor aankoop van een nieuwe 
pastorie en een nieuwe kosterswo11ing en we
gens aan pl'edikant en koster te vergoeden 
verhuiskosten, daar het naal' hun oordeel vool' 
gedaagde op de gronden in het advies nader 
uiteengezet, 11oodzakelijk is, dat zij aan predi
kant en koste!' eigen woningen te r beschikking 
stel t en hun de verhuiskosten vergoedt; 

"dat eischer de noodzakelijkheid van een en 
ander op meerdere gronden heeft bestreden. 
welke in de hierna volgende uiteenzetting rnn 
het standpunt van de Rechtbank zullen worden 
besproken: 

Zooals ook deskundigen aangeven, zie rnr
de,· concl. P roc.-Gen. 

0. dat als middel van cas atie is opgewor
pen: zie alsvoren: 

0. daaromtrent: 
dat, naar de R echtbank heeft aangenomen. 

onder de taak van verweerst,er is beg,·epen, da t 
zij den predikant van behoorlijk onderhoud 
verzorgt en zij, om haar taak evenal s tot dus
verre op doeltreffende wijze te blijven vervul
len, in de noodzakelijkheid verkeert om aan 
den predikant de verhuiskosten te vergoeden. 
brengende de uitvoering van haal' taak nood
zakelijk mede, dat zij die kosten, welke, gelet 
op het niet ruime traktement van den predi
kan t, door dezen niet kunnen worden gedragen 
voor haar rekening neemt, tel'wijl een en an
der evenzeer geldt voor den koster ; 

dat de R echtbank op deze gl'onden terecht 
aan verweerster vergoeding voor de ve rhui s
kosten van predikant en koster heeft toege
kend; 

dat, weliswaar, indien die kosten door pre
dikant en kost.er zei[ moeten worden gedragen . 
verweersrer geen stoffelijke schade zal lijden, 
ter voorkoming waa rvan het noodzakelijk zou 
zijn , dat haar die ko ten ten deze worden ver
goed, doch zulks aan de juistheid van de op
vatting der R echtbank niet in den weg staat; 

dat immers verweerster, die niet een bedrijf 
uitoefent, doch een kerkelijk lichaam is, recht 
heeft op vergoeding van alle uitgaven, welke 
zij , als rechtstreeksch en noodzakelijk gevolg 
der onteigening, zal hebben te doen , opdat zij 
na de onteigening haar taak zal kunnen blij 
ven vervullen op gel ijke wiize als daarvóór en. 
blijkens de overwegingen van het bestreden 
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vonnis, cie verhuiskosten van predikant en kos
ter ten deze als zoodanige uitgaven zijn aan 
te merken· 

dat mits~li en het middel geen doel kan tref
fen· 

Ve1·werpt het beroep. 
(N. J.) 

11 .Januari 1033. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 72.) 

De ketel der centrale verwarming van 
een schoolgebouw kan niet worden be
schouwd als een schoolmeubel. E en aan
vrage x art. 72 voor vernieuwing van een 
zoodani gen ketel is dus niet voor inwilli 
ging vatbaar. 

Wij WILHELM! A, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het Be tuur der Vereeniging " Eben Haëzer" 
tot stichting en instandhouding van scholen 
met den Bijbel te Berlicum, gemeente Menal
dumadeel, tegen het besluit van Ged. Staten 
van Fries land van 7 Sept. 1932, n°. 65, 2e 
afdeeling F, tot ongegrondverklaring van zijn 
beroep tegen het besluit van den raad der ge
meente Menaldumadeel van 13 Aug. 1932, 
n°. 3, 6e a, houdende weigering van de door 
den appellant overeenkomstig art. 72 der La
ger Onderwijswet 1920 gevraagde medewer
king voor de vernieuwing van den ketel der 
centrale verwarming met toebehooren, in het 
gebouw der bijzondere lagere chool dier ver
eeniging, Berlicum n°. 47, aldaar; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 30 
Nov. 1932, n°. 815 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Ondenvij , Kunsten en ·wetenschappen van 7 
Jan. 1933, n°. 16863, Afdeeling Lager Onder
wijs Fi nanci el ; 

0. dat de raad der gemeente Menalduma
deel bij besluit van 13 Aug. 1932 afwijzend 
heeft beschikt op het verzoek van het Bestuur 
der Vereeniging "Eben Haëzer" om gelden 
beschikbaar te stellen voor de vern ieuwing 
van den ketel der centrale verwarming met 
toebehooren, in het schoolgebouw dier ver
eeniging, Berlicum n°. 47, uit ovenveging, 
dat blijkens de overgelegde toelichting, de 
bestaande installatie voor centrale venvarming 
in het scoolgebouw, voorzooveel de in het ver
zoekschrift genoemde onderdeelen betreft, door 
langdurig gebruik versleten is, in elk geval 
niet goed meer functionneert; dat met de 
voorgenomen vernieuwing niet wordt beoogd 
eene verandering in of uitbreiding van het 
stelsel der verwarming in de school, doch 
slechts het in bedrijfsvaardigen toestand her
stellen van een niet meer in bruikbaren toe
stand verkeerende installatie; dat de kosten 
daarvan op grond van art. 72 der Lager On
derwij wet 1920 niet van de gemeente gevor
derd kunnen worden; 

dat, nadat het school bestuur bij Ged. Staten 
van Friesland in beroep was gekomen, dit 
college bij besluit van 7 Sept. 1932 het be
roep ongegrond heeft verklaard, daarbij over
wegende, dat bij Ons Besluit van 3 Febr. 1927, 
n°. 6, op gronden overeenkomende met de in 

het voormelde raadsbesluit van 13 Aug. 1932 
genoemde, is beslist, dat de aanschaffing van 
nieuwe radiatoren voor de centrale verwar
ming niet valt onder de toepassing van art. 
72, le lid der Lager Onderwijswet 1920; dat 
hierdoor is uitgesproken, dat radiatoren niet 
als schoolmeubelen kunnen worden aange
merkt; dat de centrale verwarmingsinstallatie 
al deel van de inrichting van het schoolge
bouw geacht moet worden met dit gebouw een 
geheel uit te maken ; dat volgens art. 101 der 
Lager Onderwijswet 1920 de gemeente aan de 
be turen der in art. 97, le lid bedoelde scho
len de kosten van in tandhouding vergoedt; 
dat de instandhouding van een bepaald ob
ject noodzakelijk medebrengt onderdeelen van 
dat object te vernieuwen; dat, daar de ver
nieuwing van den ketel, onderdeel der cen
trale verwarmingsinstallatie, als eene ver
nieuwing van een onderdeel van het school
gebouw moet worden beschouwd, de kosten 
dier vernieuwing behooren tot de kosten van 
instandhouding ; dat de bedoelde kosten dus 
uit de vergoeding ex art. 101, le lid der wet 
moeten worden gekweten en niet langs den 
weg van art. 72 van de gemeente kunnen wor
den gevraagd ; 

dat van dit besluit het schoolbestuur bij Ons 
in beroep is gekomen, in hoofdzaak aanvoe
rende, dat evenals kachels als meubelen wor
den beschouwd, de ketel van de centrale ver
warming, die de plaats inneemt van verschil
lende kachels, als een meubel moet worden 
beschouwd, dat een radiator dient voor de 
uitstraling van warmte, niet voor de ontwik
keling er van, dat, daar de andere scholen 
in de gemeente kachels hebben, welke langs 
den weg van art. 72 kunnen worden ver
nieuwd, het onbillijk zou zijn, als voor deze 
eene school de centrale kachel uit de exploi
tatievergoeding zou moeten worden betaald; 

0. dat naar Ons oordeel de ketel van eene 
centrale verwa1ming niet kan worden be
schouwd als een schoolmeubel; 

dat mitsdien Ged. Staten terecht het be
roep tegen het afwijzend raadsbesluit onge
grond hebben ve1·klaard; 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

Het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast enz. 
(A.B.) 

13 Janua,·i 1933. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Mijnwet 1810 art. 7; Wet 26 Maart 
1920 S. 157 art. 1.) 

De stelling, dat het winnen van delf
stoffen in de wet van 26 faart 1920 S. 
157 tot heffing van een recht op de mij
nen, beteekent het dooi· losliakk,cn of los
snijden verkrijgen van die stof/, n, is on
aanne,nelijk en door het Hof op juiste 
wijze weerlegd. 

De grief, dat het Hof de vrnag, of, door 
het loshakken en los nijden der teenkolen 
onder Duitsch gebied, de Dominiale Mijn 
Mij. al dan niet den eigendom der delf
stof heeft verkregen, heeft beoordeeld, niet 
naar Dui tsch, maar naar ederlandsch 
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recht - hebbende toch het Ho[ art. 7 der 
Mijnwet van 1810 ten deze toegepast, 
krachtens hetwelk de concessionaris den 
e igendom van de mijn krijgt en dus reeds 
vóór de afscheiding uit de lagen de,· mijn 
den eigendom der delfstof heeft - mist 
feitelijken grondslag. In dit geding immers 
staat vast, dat de Domini ale Mijn Mij. met 
betrekking tot de onderhavige mijn niet is 
concess ionaris, doch uit anderen hoofde in 
het ,beheer en genot der mijn is gekomen. 
H et Ho[ hee[t dan ook voormeld art. al
leen genoemd om erop te wijzen, aL de 
Mijnwet van 1810 van een geheel ander 
systeem uitgaat dan dat hetwelk door de 
Dom. Mijn Mij. met betrekking tot het 
verkrijgen van den eigendom der steenkool 
is ontwikkeld, zonder genoemde wet op het 
onderhavige geval toepasselijk te verklaren. 

De N V. Domaniale Mijn Maatschappij, ge
vestigd te Kerkrade, eischeres tot cassatie van 
een arrest van het Gerechtshof te 's Hertogen
bosch den eersten Maart 1932 tusschen par
tijen gewezen (N. J. 1932, 1620, Red.), advo
caat Jhr. Mr. E. C. U. van Doorn; gepleit 
door Mr. H. W. C. J. de Jong, 

tegen: 
den Ontvanger der Directe Belastingen, In
voerrechten en Accijnzen, meer speciaal in 
zijne hoedanigheid van Ontvanger der Accijn
zen te Kerkrade, zijnde thans A. F. P. M. 
Clavareau, wonende te Kerkrade, verweerder 
in cassatie, advocaat Jhr. Mr. A. K, C. de 
Brauw. 

Conclu ie van .den Adv.-Gen. Berger. 

Volgens de Wet van 26 Maart 1920 S. 157, 
gewijzigd bij de Wet van 29 December 1928 
S. 524, wordt van de delfstoffen, die binnen 
het Rijk door mijnontginning worden gewon
nen, een recht geheven onder den naam van 
"recht op de mijnen". Eischeresse, die een te 
dier zake van haar geheven bedrag van 
f 31,608.80 aan verweerder had voldaan, 
meende dit bedrag als onverschuldigd betaald 
te kunnen terugvorderen op grond, dat de 
steenkolen, waarover het recht was geheven, 
volgens haar daaraan niet waren onderwor
pen, wijl dat gedeel te der door haar ontgon
nen mijn, waaruit die kolen door een schacht 
op Nederlandsch gebied te Kerkrade aan de 
aardoppervlakte werden gebracht, gelegen is 
onder Duitsch grondgebied en dus - naar 
eischeresse's meening - de kolen niet binnen 
het Rijk werden gewonnen. 

Tegen het arrest, waarbij het vonnis, hou
dende ontzegging dier vordering, werd beves
tigd, worden de navolgende middelen van 
cassatie voorgesteld: 

I. ,,Schending, immers verkeerde toepas
sing van artt. 555, 556, 560, 565, 1395, 2014 
B. W., 1, 2, 7, 8, 9 der Wet van 21 April 
1810 (Bulletin des Lois n°. 235 concernant 
les mines, les minières et les carrières), 1, 2, 
13 der Wet van 26 Maart 1920 S. 157, door
dat het Hof: 

A. onder delfstoffen door mijnontginning 
gewonnen in het Koninkrijk der ederlanden 
begrijpt "met het oog op_ de gebruiksdoelein-

den van uit de lagen in den bodem in de mijn 
naar boven en naar de aardoppervlakte bren
gen van die delfstoffen en het aldaar dan ter 
beschikking krijgen van die delfstoffen", ook 
al is het loshakken of lossnijden gelijk in casu 
vaststaat, geschied op Duitsch grondgebied. 

B. Verwerpt de opvatting van eischere , 
dat de woorden "door mijnontginning gewon
nen" , alleen zoude be tee kenen het loshakken 
of lossnij den van de bergsto[ uit de lagen 
in de mijn en niets meer. 

C. zelfs elders in zijn arrest de onderhavige 
delfstof steenkolen eerst dan a ls gewonnen 
beschouwt, wanneer zij boven den grond bo
vendien nog zijn gewasschen, gezeefd, gebro
ken en gesorteerd. 

D . Overweegt, dat art. 13 der Wet van 1920 
S. 157 niet enkel eene admini tratieve of 
boekhoudkundige bepaling inhoudt, doch dit 
artikel juist, in verband met het tweede lid 
van art. 1, het tijdstip aangeeft en vaststelt, 
waarop het winnen van steenkolen als geheel 
voltooid en het mijnrecht als verschuldigd 
moet worden aangemerkt; 

ten onrechte, daar het winnen van delfstof
fen in de genoemde Wet van 26 Maart 1920 
S. 157 niets anders beteekent dan het door 
loshakken of Jo snijden verkrijgen van die goe
deren als roerende objecten uit den grond, 
waarmede ze te voren een geheel uitmaakten, 
en noch art. 13 j O • art. 1 lid 2 der genoemde 
Wet, noch art. 7 der Mijnwet 1810, op welke 
artikelen het Hof zich beroept, ook maar 
eenigszins tot een andere uitlegging nopen." 

II. ,,Schending, door verkeerde toepassing 
van artt. 2, 6, 7 en 10 A. B., 48 Rv., 1 der 
Wet van 26 Maart 1920 S. 356, doordat het 
Hof, het betoog, dat met winnen door mijn
ontginning alleen loshakken wu bedoeld zijn, 
omdat door die handelingen de concessionaris 
den eigendom van de delfstof krijgt, heeft ver
worpen op grond, dat volgens art. 7 der Mijn
wet van 1910 (lees 1810) de concess ionaris het 
eigendomsrecht op de mijn krijgt, en hij dus 
krachtens gemeld artikel reeds voor het los
hakken uit de lagen in de mijn den eigendom 
van de zich in de mijn bevindende delfstoffen 
heeft, en die stoffen door het loshakken slechts 
van onroerend, roerend worden, waarbij het 
Hof voorbijziet, dat de mijn, waarover het ten 
deze gaat, gedeeltelijk ligt op Duitsch gebied, 
en de in dit geding bedoelde kolen onder 
Duitsch gebied zijn Jo gehakt, zoodat het zoo
even bedoeld betoog niet kon worden rnrwor
pen met een beroep op bepalingen van Neder
landsch recht." 

Onderdeel A van het eerste middel mist in 
zooverre feitelij ken grondslag, als daarin ten 
onrechte als vaststaande wordt aangenomen, 
dat het loshakken of lossnijden der kolen is 
geschied op Duitsch grondgebied. Het arrest 
laat dit immers in het midden, als zijnde hier 
niet van belang in verband met 's Hofs be
slissing, dat de woorden "delfstoffen door mijn
ontginning gewonnen" in art. 1 der Wet van 
26 Maart 1920 S. 157 beteekenen "het met 't 
oog op gebruiksdoeleinden van uit de lagen 
in den bodem in de mijn naar boven en naar 
de aardoppervlakte brengen van delfstoffen en 
het aldaar dan ter be ch ikking krijgen van 
die delfstoffen" en het vaststaande feît, dat 
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de hierbedoelde kolen in elk geval op Neder
landsch grondgebied naar boven worden ge
bracht. 

De geëerde pleiter voor eischeresse die het 
,voord "winnen" in de beteekenis, waarin het, 
naar zijne opvatting, in voormelde· wet is ge
bezigd, als een germanisme wraakt, legt zijn 
beleedigd taalgevoel het zwij gen op, waar het 
hem gelegenheid biedt om hier te betoogen 
dat het Duitsche woord "gewinnen" in het 
mij nbedrij f onzer oostelij ke naburen pleegt te 
worden gebezigd in den door hem gewenschten 
zin van: ,,losarbeiten", loshakken. 

De belangwekkende, taalkundige en mijn
technische beschouwingen, door pleiter, met ver
schillende aanhalingen van Duitsche geschrif
ten op beiderlei gebied, aan dit betoog ver
bonden, hebben mij intusschen niet de over
tuiging bijgebracht, dat de door het Hof ge
geven uitlegging van art. 1 onzer meerge 
noemde wet onjuist zoude zijn. Integendeel 
meen ik mij met die uitlegging te moeten 
vereenigen, omdat het mij voorkomt, dat zij, 
zonder aan de taalkundige beteekenis geweld 
aan te doen, den zin van het hier gebezigde 
woord "winnen" vaststelt in verband met de 
strekking der wet, waarin het voorkomt. 

Dat winnen in het bierbedoelde verband 
(van delfstoffen door mijnontginning) taalkun
dig niets anders wil zeggen, dan "verkrijgen" 
kan aan eischeresse gereedel ij k worden toege
geven. Men vergelij ke v. Dale, Groot Woor
denboek der Ned. Taal, i. v. ,,winnen" -
,,hooizaad winnen" = verkrijgen (en inzame
len). Reeds deze toevoeging van de woorden: 
"en inzamelen" geeft echter m. i. te denken 
en wel in de r ichting van eene bepaalde doel
stelling, aan het verkrijgen verbonden, eene 
economische doelstelling, het verkrijgen met 
het oog op zeker nuttig gebruik. En in dezen 
zin van verkrijgen schijnt ook de wet het be
doelde woord " winnen" op te vatten, daar zij 
kennelijk het oog heeft op, gebruikswaarde 
vertegenwoordigende, delfstoffen, als hoedanig 
zij uitdrukkelijk noemt: steenkolen (art. 13), 
bruinkolen ( art. 14) en steenzout of chloor
natrium (art. 15). Dat nu delfstoffen alleen 
gebruikswaarde bezitten, wanneer zij aan den 
grond, waarin zij zich bevinden, zijn onttrok
ken niet door het enkele loshakken of los-
nijden uit dien grond, maar door het vervol

gens aan de aardoppervlakte brengen dier los
gemaakte stoffen, teneinde ze aldaar ter be
schikking te krij gen, is , meen ik, n iet twij fel
achtig. Het Hof handelde dus m. i. geheel in 
overeenstemming met geest en trekking der 
wet door aan de woorden "delfstoffen door 
mijnontginning gewonnen" de hierbovenge
noemde in het middel afgekeurde, beteekenis 
toe t~ kennen en de rechtsoverwegingen 3 en 
4 van het bestreden arrest schijnen mij eene 
juiste redengeving hiervoor te bevatten. 

Terecht, naar het mij voorkomt, merkt het 
Hof immers op, dat de woorden " door mijn
ontginning gewonnen" wijzen op een complex 
Yan handelingen in den bodem, van het 
oogenblik af, dat zij (de delfstoffen) in den 
bodem uit de lagen worden gehakt of gesne
den of op andere manier verwijderd, totdat zij 
de onderaardsche mij n hebben verlaten en de 
aardoppervlakte bereikt, en aldaar dan ter 

beschikking van den ontginner zijn gekomen, 
en de, bij pleidooi herhaalde tegenwerping van 
eischeresse, dat ontginning taalkundig enkel 
zoude beteekenen "aansnij den", ,,aansteken", 
dus loshakken of lossnijden van de bergstof 
zonder meer, wordt, naar het mij voorkomt, 
in rechtsoverweging 4 met juistheid weerlegd. 
Immers, al moge "ontginnen" oorspronkelijk 
alleen de door eischeresse bedoelde beteekenis 
hebben gehad, dat het woord herhaaldelijk, zoo 
niet gemeenlijk, pleegt te worden gebezigd in 
den ruimeren zin van "exploiteeren", ,,winst
gevend maken", valt, meen ik, niet te ontken
nen. Wat bepaaldelijk het mijnbedrij f betreft, 
gel ieve Uw Raad te vergel ij ken het gebruik 
van bedoeld woo,·d in de benaming en in art. 
9 onder a der Wet van 27 April 1904 S. 73 
houdende nadere bepal ingen betreffende de 
mijnontginning. De gegeven uitlegging vindt 
bovendien, naar het mij voorkomt, eenen niet 
te versmaden steun in art. 15 der onderhavige 
wet, waarin van eene der in deze wet bedoelde 
delfstoffen, het steenzout (chloornatrium), uit
drukkelijk wordt gezegd, dat het door oplos
sing van zoutlagen en oppomping van het 
zouthoudend water wordt gewonnen, als ook 
- wat meer bepaaldelij k de steenkolen betreft 
- in de Memorie van Toelichting op art. 13 
van het wetsontwerp - thans het gelijkgomm1-
merd artikel der wet, - waar men (Bij l. 
Hand. He Kamer 1918-1919, N°. 533 . 3 blz. 
3) leest: ,,De steenkolen behooren niet ter
stond bij de uitdelving cij nsbaar te worden, 
omdat het ruwe product niet voor den ver
koop geschikt is. Het bevat waardelooze be
standdeelen (steenen en steengruis), die er uit 
moeten worden gezocht, gezift of gewasscben. 
Doch al wilde men met dit afval rekening 
houde~ bij de bepaling van het te heffen recht, 
dan zou nog het bezwaar overblijven, dat de 
kolen niet gewogen worden, zoo<lra zij uit de 
mijn komen". Hieruit blijkt toch m. i., dat do 
wetgever het als vanzelf sprekend beschouwt, 
dat de kolen niet "gewonnen" zijn, voordat zij 
zijn uitgedolven, uit de mij n zijn gekomen, en 
zulks terecht, omdat zij niet vóór dat oogen
blik de hun eigene gebruikswaarde bekomen. 
Men zie ook M. v. T . blz. 2: ,,De ontginner 
eener mijn zal - op iedere plaats waar delf
stoffen aan de oppervlakte worden gebracht -
hebben te zorgen voor het houden van een re
gister, dat bestemd is om, telkens wanneer met 
den fiscus moet worden afgerekend, de hoe
veelheid delfstoffen aan te wijzen, waarvoor 
het recht verschuldigd is geworden. In elk 
geval behoort dus m. i. nog tot het winnen 
van de kolen, in den zin der wet, het buiten 
de mijn brengen van die delfstof, gelijk het 
Hof het verstaat. In zij ne onderdeelen A. en B . 
komt het eerste middel mij derhalve niet ge
grond voor . 

Bij de beoordeeling van de onderdeelen C 
en D van het middel dient m. i. vooropgesteld 
te worden, dat de hoofdgrond, waarop het ar
rest de, door eischeres bepleite, beteekenis van 

1 het woord "winnen" verwerpt, te vinden is 
in de voormelde interpretatie, welke het Hof 
in rechtsoverweging 6 nog eens uitdru kkelijk 
aldL1s, als de zijne, herhaalt dat, naar 's Hofs 
oordeel, het door mijnontginning winnen van 
een delfstof beteekent: het van uit de lagen 
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in de mijn naar de aardoppervlakte brengen 
dier stof, en dat, naar het oordeel van het Hof, 
'van het winnen door mijnontginning geen 
sprake kan zijn , alvorens de delfstof de aard
oppervlakte heeft bereikt. \Vaar het Hof nu 
voorts in deze en de volgende overwegingen, 
op grond van de strekking der meergenoemde 
wet, nog een stap verder meent te mogen 
gaan en meent te mogen aannemen, dat uit 
art. 13 dier wet voortvloeit, dat het "winnen" 
der steenkolen eveneens omvat het, - naar 
feitelijk vaststaat - gebruikelijke, boven den 
grond wasschen, zeven, breken en sorteeren 
van het ruwe product, teneinde daaruit a ldus 
de, voor gebrui k, verzending of aflevering ge
schikte, steenkolen af te zonderen, geeft het 
m.i . eene beslissing ten overvloede, welke, ook 
al ware zij onjuist, niet tot cassatie zoude kun
nen leiden, omdat zij in ieder geval de m. i. 
juiste uitlegging van "winnen", als omvatten
de het uit de mijn aan de aardoppervlakte 
brengen van het ruwe product, onaangetast 
zoude laten. Ik meen intusschen, dat ook hier 
het Hof terecht uit art. 13 der wet afleidt, 
dat de wetgever, als tijdstip voor de heffing 
van het recht voor steenkolen, in verband met 
de bepaling van art. 1, tweede lid , aanwij
zende dat, waarop zij worden afgeleverd of tot 
e igen verbruik bestemd, daarmede tevens te 
kennen heeft gegeven, dat h ij in elk geval 
eerst na de zuivering van het ruwe product 
de steenkolen als "gewonnen" in den zin dezer 
wet beschouwd wenscht te zien, gel ij k ook 
volgt uit het reeds hiervoren aangehaald" ge
deelte der M. v. T. , waarin betoogd wordt, 
dat de steenkolen niet terstond bij de uitdel
ving cijnsbaar behooren te zijn, omdat het 
ruwe product niet voor den verkoop geschikt 
is, daar het waardelooze bestanddeelen bevat, 
die eruit verwijderd moeten worden. De tegen
werping van eischeresse, dat, in 's Hofs stelsel, 
de beteekenis van "winnen" zoude wisselen 
naar gelang van de soort delfstof, die aan de 
orde is, schijnt mij niet gerechtvaardig<i Aan 
het woord "winnen" wordt immers ook hier 
geene andere taalkundige beteekenis toege
kend, dan die van "verkrijgen" en het eenige, 
wat de wet in dezen doet, is de daaraan be
antwoordende voorstell ing nader te bepalen, 
door het tijdstip vasi; te stellen, waarop in elk 
geval de bepaalde delfstof, waarvoor het recht 
naar de wet zal zijn te heffen, als verkregen, 
" gewonnen", zal zijn te beschouwen. V g. in 
verband met de ten dezen door het Hof ge
volgde wijze van interpretatie, Asser-Scholten, 
Algemeen Deel, blz. 49/50 . 

Het komt mij dan ook niet juist voor, dat 
art. 13 enkel eene administratieve of boek
houdkundige bepaling zoude inhouden, gelijk 
e ischeresse beweert, daar m. i. het tegendeel 
volgt uit het door het Hof terecht gelegde 
verband tusschen dit artikel en de bepaling 
van art. 1, tweede lid. 

In het middel wordt nog aangevoerd, dat 
a rt. 7 der Mijnwet 1810 niet zoude nopen tot 
eene andere uitlegging van het begrip "win
nen van delfstoffen" in de wet van 26 Maart 
1920, S. 157, dan die van het " door loshakken 
of lossnijden verkt-ijgen van die goederen als 
roerende objecten uit den grond, waarmede ze 
te voren een geheel uitmaakten." Deze op-

merking slaat blijkbaar terug op de rechts
overweging 5 van het arrest, welke aldus 
luidt: ,,0. dat appellante (thans eischeresse) 
nu wel betoogt, dat met "winnen door mijn
ontginning" alleen loshakken zou zijn bedoeld, 
omdat door die handelingen de concessionaris 
den eigendom van de delfstof krijgt, doch di t 
betoog faalt, omdat volgens art. 7 der Mijn
wet van 1810 de concessionaris het eigendoms
recht op de mijn krijgt, en hij dus krachtens 
gemeld artikel reeds vóór het loshakken uit 
de lagen in de mijn den eigendom van de zich 
in de mijn bevindende delfstoffen heeft, en die 
stoffen door het loshakken slechts van onroe
rend roerend worden." Het Hof betoogt der
halve niet, dat art. 7 der Mijnwet 1810 zich 
zoude verzetten tegen de stelling van eische
resse, dat met "winnen door mijnontginning" 
enkel loshakken is bedoeld, maar alleen tegen 
den hiervoor door eischeresse aangevoerd en 
grond, dat zulks het geval zoude zijn, omdat 
de concessionaris door die handeling den 
eigendom van de delfstof krijgt. Het middel 
mist dus in zooverre feitelijken grondslag. 

De uit voormelde overweging blijkende op
vatting van art. 7 der Mijnwet van 1810, na
melijk dat volgens die bepaling de concessiona
ris den eigendom van de mijn verkrijgt, wordt 
in het middel, waarin bedoelde overweging 
niet is opgenomen, m. i. niet bestreden. Ik 
meen mij dus ontslagen te mogen rekenen van 
bespreking van de, terloops bij pleidooi aange
roerde, vraag, of in genoemd wetsartikel in
derdaad moet worden gedacht aan een eigen
domsrech t van den concessionaris op de mijn , 
althans op de daarin aanwezige delfstoffen, 
dan wel slechts aan een zakel ijk recht om zich. 
de delfstoffen uit eens anders grond toe te 
eigenen (in laatstgenoemden zin: B. F . Boek
hold, Mijnrecht, Ac. pr. Leiden 1912, bi. 115, 
n°. 123 v.v.). 

Met het eerste middel kan ik mij derhalve 
niet vereenigen. 

Het tweede middel za l m. i. evenmin tot 
cassatie kunnen leiden. Het ziet voorbij, dat 
het Hof in de hiervoren aangehaalde rechts
overwegin~ 5 geenszins bealist, dat in het on
derwerpeliJke geval de eischeresse als conces
sionarisse den eigendom der hierbedoelde mijn 
zoude hebben verkregen. Dit volgt reeds hier
uit, dat, gelijk uit het arrest blijkt, de R echt
bank a ls onbetwist aannam, dat eischeresse 
geene concess ie bezit en dus niet ingevolge art. 
7 der Mijnwet 1810 eigenaresse der in dezen 
bedoelde mijn is, terwijl het Hof nergens het 
tegendeel heeft uitgemaakt. Er is dan ook 
geen sprnke van, dat het arrest in voormelde 
overweging genoemd wetsartikel op de h ier
bedoelde mijn, voorzoover in Duitschl ancl ge
legen, zoude hebben toepasselijk geacht. De 
bedoelde overweging heeft kennelijk geene 
andere strekking, dan aan art. 7 der meerge
noemde mijnwet eene weerlegging te ontleenen 
van eischeresse's beweren , dat onder "winnen 
van delfstof" slechts moet worden verstaan 
loshakken, omdat door deze handeling de 
eigendom der delfstof door den mijnontginner 
wordt verkregen. Dat deze bewering onjuist is, 
l e idt het Hof nu af uit art. 7 der Mijnwet 1810, 
volgens welke, naar 's Hofs, door velen ge
deelde, opvatting, de concessionaris reeds YÓÓt· 
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het loshakken eigenaar der delfstof is, zoodat 
ten aanzien van concessionarissen het winnen 
der delfstof niet de beteekenis van eigendoms
verkrijging kan hebben en dus ook niet kan 
worden aangenomen1 dat aan het woord "win
nen" in art. 1 der Wet van 26 Maart 1920, 
S. 157, waarvan de beteekenis dezelfde moet 
zij n voor concessionarissen en niet-concessiona
rissen, voormelde beteekenis zoude kunnen 
toekomen. 

De beide voorgestelde middelen mitsdien 
ongegrond achtende, concludeer ik tot ver
werping van het cassatieberoep met veroordee
i ing van eischeresse in de daarop gevallen 
kosten. 

De Hooge Raad, enz. ; 
0. dat, voorzooveel thans van belang, uit 

het bestreden arrest en uit het daarin ten 
aanzien der feiten overgenomen vonnis der 
Arr.-Rechtbank te Maastricht Yan 16 April 
1931 blijkt: 

dat de eischeres tot cassatie, de Domaniale 
Mijn Maatschappij, de Domaniale Mijn exploi
teert, waarvan een gedeelte, ter grootte van 
175 H .A. zich uitstrekt onder Duitsch grond
gebied; 

dat gedurende de eerste dr ie kwartalen van 
het jaar 1929 eene hoeveelheid steenkolen, af
komstig uit dit gedeelte, door eene schacht op 
Nederland ch gebied te Kerkrade naar boven 
is gebracht en over die hoeveelheid van de 
Maatschappij als mij nrecht is ingevorderd 
en door haar is betaald een bedrag van 
f 31,608 .80; 

dat de Maatschappij voormeld bedrag van 
den verweerder, den Ontvanger, heeft terug
gevorderd, als zijnde onverschuldigd door haar 
betaald, waarbij zij heeft aangevoerd, dat de 
genoemde delfstoffen niet zijn gewonnen bin
nen het Rijk, gelijk de wet als voorwaarde 
voor de heffing van het recht op de mijnen 
bepaalt, maar onder Duitsch grondgebied, in 
de republiek Pruisen; 

dat na bestrijd ing van den eisch door den 
Ontvanger de Arr.-Rechtbank te Maastricht bij 
haar voornoemd vonnis de vordering van de 
Domaniale Mij n Maatschappij heeft ontzegd, 
en, op het door deze tegen het vonn is der 
Rechtbank ingesteld hooger beroep, het Hof 
heeft overwogen : 

"dat de grief van appellante tegen voormeld 
Yonni~ n iet opgaat; 

" dat toch de woorden, vermeld in het eerste 
lid van art. 1 der Wet van 26 Maart 1920 
,,delfstoffen door mij nontginni11g gewonnen", 
naar het oordeel rnn het Hof beteekenen "het 
met 'toog op gebruiksdoeleinden van uit de 
lagen in den bodem in de mijn naar boven en 
naai· de aardoppervlakte brengen van delf
stoffen en het aldaar dan ter beschikking krij
gen van die delfstoffen"; 

" dat zul ks niet alleen voortv loe it uit het 
woord "del !stoffen", maar voora l uit de woor
den "door m ij nontginning gewonnen", die 
wijzen op een complex van handel ingen in 
den bodem, vanaf het oogenblik, dat zij in den 
bodem uit de lagen worden gehakt of gesneden 
é>f op andere manier verwijderd, totdat zij de 
ondbraardschc mij n hebben ve1·laten en de 
aardoppervlakte hebben bereikt, en aldaar dan 

ter beschikking van den ontginner zijn ge
komen; 

"dat de appellante beweert, dat de woorden 
"door mijnontginning gewonnen" in art. 1 lid 1 
dier wet a lleen zouden beteekenen hetloshakken 
of lossnijden van de bergstof uit de lagen in de 
mij n, en niets meer, doch het Hof niet kan 
inzien waarom, waar de werkzaamheden in de 
mijn in den bodem aan de delfstof te verrich
ten, vanaf het loshakken en verwij deren u it de 
Jagen, totdat zij aan de aardoppervlakte komt, 
bestaan uit een reeks handelingen, slechts de 
eerste dier handelingen, een onderdeel van het 
geheel vormende, en nog wel niet steeds de 
gewichtigste, zijnde toch beha! ve het vervoer 
van de delfstoffen onder in de mij n en het 
ophijschen van de stof in wagens door de 
schacht, of het oppompen van de bergstof, 
veelal noodig het maken van gaanderij en in 
den bodem of van een schacht, teneinde het 
product aan de oppervlakte te kunnen bren
gen, alleen winnen door mijnontginning zou 
beteekenen en niet het geheele complex dier 
handelingen; 

"dat appellante nu wel betoogt, dat met 
,,winnen door mijnontginning" alleen loshak
ken zou zijn bedoeld, omdat door die hande
lingen de concessionaris den eigendom van de 
delfstof krij gt, doch dit betoog faalt, omdat 
volgens art. 7 der Mijnwet van 1810 de con
cessionaris het eigendomsrecht op de mij n 
krijgt en hij dus krachtens gemeld artikel 
1·eeds vóór het loshakken uit de lagen in de 
mijn den eigendom van de zich in de m ij n be
vindende delfstoffen beeft, en die stoffen door 
het loshakken slechts van onroernnd roerend 
worden· 

,,dat ~l beteekent ook naar 's Hofs oordeel, 
het door mijnontginning winnen van een delf
stof het vanuit d lagen in de mij n naar de 
aardoppervlakte brengen dier stof, en a l kan 
naar het oordeel van het Hof van het winnen 
door m ijnontginning geen sprake zijn a lvorens 
de delfstof de aardoppervlakte heeft bereikt, 
daaru it toch nog n iet voor tvloeit, dat volgens 
deze Wet elke delfstof, zoodra zij nà ontgin
n ing de aardoppervlakte heeft bereikt, - zoo
als b.v. het steenzout, (art. 15 der Wet) -
kan geacht worden te zijn gewonnen; 

"dat toch lid 2 van art. 1 d ier Wet tot de 
algemeene bepalingen behoorende, onder meer 
bepaalt, dat de tijdstippen, waarop de ver
sch illende delfstoffen aan het recht op de 
mijnen zijn oncler worpen, versch ill end kunnen 
zij n, en kunnende geen recht worden geheven 
alvorens, zooals art. 1 l id 1 der \Vet ver
meldt. de delfstof is gewonnen; 

,,dat nu voor wat speciaal de steenkolen be
treft, waarover in dit proces de reden*, de,.e, 
nadat zij door de schacht de aardoppervlakte 
hebben bereikt, zooa ls ten processe vaststaat, 
boven den grond nog worden gewasschen, ge
zeefd, gebroken en gesorteerd, en eerst na d ie 
bewerking worden afgeleverd of voot· e ig·en 
gebrnik aangewend, en art. 13 der meerge
noemde wet van 26 Maart 1920 clan ook eerst 
na voormelde bewerking de steenkolen, immers 
zooclra zij worden verzonden of voor e igen ge-

* Bedoeld zal zij n het onuitroeibaar Ger
manisme "rede". (Red.) 
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bruik gebezigd, aan het recht op de mijnen 
onderwerpt; 

,,dat het Hof, evenals de Rechtbank, acht, 
dat gemeld art. 13 niet enkel een administra
tieve of boekhoudkundige bepaling inhoudt, 
zooals appell ante van meening is, doch dit ar
tikel juist, in verband met het tweede lid van 
art. 1, het tijdstip aangeeft en vaststel t, waar
op het wi nnen van steenkool als geheel vol
tooid, en het mijnrecht als verschuldigd moet 
worden aangemerkt; 

" dat, waar uit het hiervoren overwogene 
volgt, dat de grief tegen het vonnis niet op
gaat, niet meer behoeft te worden onderzocht, 
als zijnde verder van geen belang, of, zooals 
geïntimeerde bovendien beweert, het loshakken 
der steenkol en speciaal in dit proces bedoelà, 
niet geacht moet worden, ingevolge de bepa
lingen bij het grenstractaat, binnen het Rijk 
te zij n gesch ied;" 

dat op deze gronden het Hof het vonnis der 
Arr.-Rechtbank te Maastricht heeft bekrach
tigd; 

0. dat tegen deze uitspraak als middelen van 
cassatie zijn voorgesteld: Zie Coocl . Adv.-Gen. 

0. omtrent het eerste middel: 
dat dit in a l zijne onderdeelen gegrond is 

op de stelling, dat het winnen van delfstoffen 
in de wet van 26 Maart 1920 S. 157, tot hef
fing van een recht op de mijnen, beteekeot 
het door loshakkeo of lossnijden verkrijgen 
van die stoffen; 

dat deze stelling onaannemelijk is; 
dat volgens het eerste lid van art. 1 der wet 

van de delfstoffen, die binnen het Rij k door 
mijnontginning worden gewonnen een recht 
wordt geheven onder den naam van "recht op 
de mijnen'' ; 

dat het Hof met juistheid heeft beslist, dat 
het "door mijnontginning winnen" van delf
stoffen omvat het uit de lagen in de mij n naar 
de aardoppervlakte brengen van die stoffen; 

dat toch de nader door het Hof vermelde 
werkzaamheden van onderscheiden aard, die 
in de mijn worden verricht ter verkijg ing der 
delfstoffen, alle daden van mijnontginning 
zij n, die ten nauwste met elkander samenhan
gen, en het verkrijgen der del [stoffen, vol 
tooid door het aan de oppervlakte brengen 
ervan, door a lle bedoelde, één geheel vormen
de werkzaamheden tezamen is het "door mijn
ontginning winnen" der delfstoffen; dat dan 
ook niet is in te zien, waarom dat winnen 
alleen zou bestaan in het verkrij gen door één 
enkele dier werkzaamheden - het afscheiden 
der stof uit de lagen van den bodem - los en 
onafhankelijk van de andere; 

dat het woord "winnen" oog voorkomt in 
art. 15 der wet, waar sprake is van "steen
zout", dat door oplossing van zoutlagen en 
oppompiog van het zouthoudend water wordt 
gewonnen; 

dat hieruit blijkt, dat deze delfstof niet 
reeds door de enkele afsche iding van den 
bodem is gewonnen, doch eerst, nadat zij aan 
de oppervla kte is gebracht, en hetzelfde ook 
voor steenkolen is aan te nemen; 

dat wel de nadere regelen der wet omtrent 
het recht op de mijnen ten aanzien van steen
kolen - art. 13 in verband met art. 1, tweede 
lid -, de vraag doen r ij zen, of het voorwerp 

van het recht zij n de steenkolen, zooals zij aan 
de oppervlakte zijn gebracht, dan wel de steen
kolen in den staat, waarin zij zich op een nog 
later t ij dstip bevinden, namel ijk in dien waar
in zij worden verzonden of afgeleverd of be
stemd tot eigen gebruik; dat echter op deze 
vraag niet behoeft te worden ingegaan, daar, 
hoe zij ook worde beantwoord, de wet zich in 
ieder geva l verzet tegen de leer van het mid
del, krachtens welke voorwerp van het recht 
zou zijn de stof, terstond nadat zij van den 
bodem is afgescheiden; 

dat de Domaniale Mijn Maatschappij nog 
wel een beroep heeft gedaan op de Memorie 
van Toelichting der wet, voorzooveel deze han
delt over bijdragen, ,,te vorderen van hen, 
d ie het recht hebben gekregen mineralen -
bestanddeelen van den Nederlandschen bodem 
- te hunnen bate uit te delven"; dat hierbij 
echter blijkbaar niet gedacht is aan en geene 
tegenstelling bedoeld is met den in het re
derlandsch-Pruisisch grenstractaat van 26 J uni 
18lö geregelden toestand, waarbij aan Neder
land de exploitatie van de onderhavige mijn 
onder Pruisisch gebied wordt toegestaan, onder 
afstand door Pruisen van het recht ter zake 
der ontginning belasting te heffen (de artt. 
19 en 20 van het tractaat, S. 1850 N°. 10); 

dat bovendien ande1·e uitlatingen in de l\Je
morie van Toelichting er op wijzen, dat men 
niet het ruwe product terstond bij da uitdel
ving, bevattende waardelooze bestanddeelen als 
steenen of steengruis, cijnsbaar heeft willen 
maken· 

dat in de mondelinge toelichting tot het 
middel nog is aangevoerd, dat in de Duitsche 
taal het woord "gew innen" ten aanzien van 
delfstoffen de beteekenis heeft van " loshakken 
of lossnijden", doch dat uit het bovenstaande 
volgt, dat in de wet van 26 Maart 1920 S. 157 
de uitdrukking "winnen van delfstoffen" die 
beteekenis niet heeft; 

0. dat mitsdien het eerste middel onge
grond is; 

0. ten aanzien van het tweede middel: 
dat dit erover klaagt, dat het H of de vraag, 

of door het loshakken en lossoij den der steen
kolen onder Duitsch gebied de Domaniale Mijn 
Maatschappij al dan niet den e igendom der 
delfstof heeft verkregen, niet naar Duitsch 
maar naar Nederlandsch recht heeft beoor
deeld, hebbende toch het Hof art. 7 der M ij n
wet van 1810 ten deze toegepast, krachtens 
hetwelk de concess ionaris den e igendom van 
de mijn krijgt en dus reeds vóór de afscheiding 
uit de lagen der mijn den eigendom der delf
stof heeft; 

dat deze grief feitelijken grondslag mist; 
dat toch in het geding vaststaat, dat de 

Domaniale Mijn Maatschappij met betrekking 
tot de onderhavige mijn niet is concessionaris, 
doch uit anderen hoofde in het beheer en 
genot der mijn is gekomen, en dan ook het 
Hof geenszins heeft beslist, dat de Maatschap
pij een concess ionaris is als bedoeld in de 
artt. 5 en volgende der Mijnwet van 1810, die 
krachtens art. 7 der wet, ook voor wat betreft 
het onder Duitsch gebied gelegen gedeelte, den 
eigendom der steenkolen reeds vóór de afschei
ding daarvan uit den bödei;n heeft verkregen; 

dat immers het Hof niet meer heeft gedaan 
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dan, naar aanleiding van de bewering der 
Maatschappij, dat het loshakken der steen
kolen den eigendom daarvan doet verkrijgen, 
te wijzen op het geheel verschillend sy teem 
der Mijnwet van 1810, zonder echter laatst
genoemde wet op het onderhavige geval toe
passelijk te verklaren ; 

Verwerpt het beroep. 
(N. J . ) 

16 Januari 1933. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Winkelsluitingswet art. 9 ; Sv. 
art. 359.) 

De Rechtb. heeft het vonnis des Kanton
rechters in zijn geheel vernietigd en ver
volgens het den verd. bij dagv. in de ·eer
ste plaats telastegelegde bewezen ver
klaard. Dit is echter niet te rijmen met 
de in den aanvang van het vonnis voor
komende overweging, dat de Rechtbank, 
,rnt de bewezenverklaring betreft, tot de
zelfde beslissing is gekomen, als die van 
het vonnis, waarvan beroep. 

De H. R. verstaat het vonn is der Rechtb. 
derhalve a ld us, dat het in eersten aanleg 
gewezen vonnis is vernietigd, behalve wat 
de bewezenverklaring betreft, waardoor 
dus de zelfstandige bewezenverklaring a ls 
overbodig komt te verva ll en. 

[Anders Proc.-Gen. Tak, die van oordeel 
is, dat de Rechtb. over de geheele lini e 
nieuw recht doet, doch verzuimt in haar 
bes! issing de dagv. te insereeren, zoodat 
deze, gezien uitspraken van den H. R. van 
den l aatsten tijd, wegens schendi ng van 
artt. 369 j 0 

• .415 Sv. niet in stand kan 
blijven.] 

Rechtb.: Blijkens de gesch iedenis van 
art. 9 Winkelsluitingswet moet onder "bij
zondere omstandigheden", a ls in dit arti
kel genoemd, worden verstaan omstandig
heden, welke door haren aard aan een al
gemeen geldige regeling der winkelsluiting 
bij de wet in den weg staan. 

Menigvuldigheid van winkelfilialen. in 
een gemeente is een zoodanige bijzondere 
omstandigheid niet; zulks is immers een 
gestad ig voorkomend, overal gelijkvormig 
verschijnsel, waarin de wetgever, zoo hij 
zulks had gewi ld, door een a lgemeen gel
dige bepaling in de wet zeer wel had kun
nen voorzien. De verordening is niet ver
bindend. 

H. R.: Uit art. 9 der wet blijkt, dat de 
gemeenteraad slechts dan de afwijking -
beYoegdheid heeft, wanneer bijwndere om
standigheden bestaan en het goedkeurend 
gezag met den Raad van oordeel is, dat 
deze bestaande omstandigheden afwijkin
gen van bepalingen der wet in de ge
meente gewenscht maken. 

Hieruit volgt, dat de rechter, wil hij 
aan de afwijkingsbepalingen verbindende 
kracht toekennen, allereerst de omstandig
heden, die tot de vasts teil ing va n die be
palingen hebben geleid moet kennen om 
te kunnen beoordeelen of die omstandig
heden beantwoorden aan hetgeen de wet
gever in art. 9 onder bijzondere omstan
digheden verstaat. 

Noch uit den inhoud van a rt. 3 de,· 
Haagsche vero1·dening noch elders uit die 
verordening blijkt, welke 01ristandigheden 
den gemeenteraad onder hoogere goedkeu
ring tot de afwijking hebben bewogen. 
Derhalve blijkt niet, dat de raad tot het 
vaststellen der afwijkingsbepa ling bevoegd 
was en mist de bepaling van art. 3 der 
verorden ing verbindende kracht. 

Op het beroep van den Officier van Justitie 
bij de Arr.-Rechtbank te 's-Gravenhage, requi
rant van cassatie tegen het vonnis der genoem
de Rechtbank van 10 November 1932, waarbij 
in hooger beroep, met vernietiging van een 
vonnis van het Kantongerecht te 's-Gra.ven
hage van den 16den Augustus 1932, P. H. L. 
J . is ontslagen van alle rechtsvervolging ter 
zake van het hem bij dagvaarding in de eerste 
plaats telaste gelegde, als zijnde dit wèl be
wezen maar niet strafbaar; (Gepleit door Mr. 
R. H. M. Hoogewegen.) 

Conclusie van den Proc.-Gen. Tak. 

Art. 2 der Winkelsluitingswet 1930, Stbl. 
460, bepaalt, dat het verboden is gedurende 
den Zondag een winkel geopend te hebben, 
terwijl haar art. 4 aanhef en sub d dit verbod 
voor winkels, waar uitsluitend of in hoofdzaak 
brood, banket, suikerwerk en chocolade wordt 
verkocht, eenigszins verzacht, door mogelijk 
te maken, dat zij tu schen 9 uur 's morgens 
en 8 uur 's namiddags voor den verkoop dier 
artikelen mogen geopend zijn gedurende ten 
hoogste vier achtereenvolgende uren. Daar
naast vestig ik nog Uwe aandacht op ·art. 9 
dier wet, waarin onder sub 1, aan de gemeen
teraden de bevoegdheid wordt verleend met 
goedkeuring der Kroon afwijkingen harer be
palingen vast te stellen, echter a lleen, .,indien 
bijzondere omstandigheden zulks in eene ge
meente gewenscht maken". Van die bevoegd
heid heeft de R aad van 's Gravenhage gebruik 
gemaakt door in art. 3 der Verordening op 
de Winkelsluiting op te nemen: .,In afwijking 
van het bepaalde in art. 4, le lid, onder d der 
Winkelsluitingswet 1930, Stbl. 460, vindt het 
bepaalde in art. 2, onder a, dier wet geen toe
passing van 10 tot 14 uur ten behoeve van 
winkels, waar uitsluitend of in hoofdzaak 
brood, banket, suikerwerk en chocolade worden 
verkocht, doch uitsluitend voor den verkoop 
van die waren". Dergelijke winkels mogen dus 
hier te stede, indien althans dit voorschrift 
verbindend is, geopend zijn van 10 uur 's voor
middags tot 2 uur 's namiddags. 

Ten aanzien van verdachte werd nu door den 
K antonrechter te 's-Gravenhage bewezen ver
klaard: .,dat hij te 's-Gravenhage op Zondag 
19 Juni 1932 des namiddags omstreeks 4 uur 
als hoofd en bestuurder van eene onderneming 
tot den verkoop van in hoofdzaak banket, cho
colade en suikerwerk, den tot deze onderne
ming behoorenden winkel gevestigd in perceel 
Vlamingstraat 31, van welken winkel hij, ver
dachte, eveneens hoofd en bestuurder was, zijn
de een besloten ruimte waar in hoofdzaak 
banket, chocol ade en suikerwerk aan het pu
bliek in het klein placht te worden verkocht, 
voor het publiek geopend heeft gehad, hebben-
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de de alstoen aldaar aanwezige filiaalhoudster 
Elizabeth, Marie, Josephina Portengen aan 
een in dien winkel aanwezigen klant een hoe
rnelheid rumboonen verkocht en afgeleverd." 

Ondanks zijn verweer, dat genoemd art. 3 
der Verordening op de Winkelsluiting geen 
rechtsgeldigheid zou hebben, werd hij deswege 
strafbaar geacht en veroordeeld in eene onbe
duidende boete wegens: ,,Het in de gemeente 
's-Gravenhage een winkel, waar in hoofdzaak 
banket, su ikerwerk en chocolade wordt ver
kocht, voo1· het publiek geopend hebben gedu
rende den Zondag nà 14 uur." 

In appèl dacht de Arrondissements-Recht
bank terzelfder plaatse er anders over. Zij be
gint met te overwegen: ,,dat de Rechtbank op 
grond van het in eersten aanleg en in hooger 
beroep gehouden onderzoek door dezelfde be
wijsmiddelen, als in het vonnis waarvan honger 
beroep zijn opgenomen, tot dezelfde beslis
singen is gekomen wat betreft het bewezen zijn 
van het aan verdachte ten laste gelegde", zegt 
vervolgens, waarom art. 3 niet verbindt en 
eindigt, niet met bekrachtiging van het vonnis 
des Kantonrechters met betrekking tot het be
wezen zijn van het primair telaste gelegde, 
doch met vernietiging van het geheele vonn is 
en verklaart, ,,opnieuw rechtdoende", dat ver
dachte het hem bij dagvaarding in de eerste 
plaas te laste gelegde heeft gepleegd", dat dit 
aldus bewezene niet strafbaar is en dat hij dus 
wordt ontslagen van alle rechtsvervolging. 

Nu zijn mij uit den laatsten tijd drie arres
ten van Uwen Raad bekend, te weten die van 
25 Juni 1928, W. 11867, N.J. 1928, blz. 459, 
30 Maart 1931, W. 12355, .J. 1931, blz. 736 
en 9 Nov. 1931, W. 12407, N. J. 1931, blz. 
1556, geannoteerd door Prof. Taverne, waarbij 
is uitgemaakt, dat de eisch van art. 359, le lid 
S.v. ook in hooger beroep geldt, wanneer in 
deze instantie opnieuw recht gedaan wordt en 
de telaste legging niet behoort tot de overge
nomene gedeelten van het vonnis. Alle voor
waarden voor eene gelukte schending door de 
Rechtbank van art. 359 Sv. in verband met 
de artt. 415 en 425 van dat Wetboek zijn hier 
aanwezig. Immers, zij doet over de geheele li
nie opnieuw recht, maar verzuimt de dagvaar
ding in hare beslissing te insereeren, zoodat 
deze niet in stand kan blijven. 

Echter wil ik, voor het geval misschien Uw 
Raad door eene uitlegging van de overwe
gingen der R echtbank en haar dictum tot de 
slotsom zou wenschen te komen, dat zij 's Kan
tonrechters uitspraak alleen vernietigt ten aan
zien van de strafbaarheid des verdachten de 
aan het bewezene gegeven rechtskundige be
naming, de motiveering der traf en de straf 
zelf, wat niet zou strooken met de bewoor
dingen van haar vonis, het door het Openbaar 
Ministerie bij schriftuur opgeworpen middel 
behandelen ter adstructie van zijn cassatiebe
roep. Dit luidt: ,,Schending of verkeerde toe
passing van art. 9 der Winkelslu itingswet 
1930, Stbl. 460, en art. 3 der Verordening op 
de Winkel !uiting te 's-Gra,venhage." 

Ter toelichting dezer grief schrijft de requi
rant: ,,De R echtbank overweegt, dat art. 3 
van de Verordening op de Winkelsluiting, al 
in strijd met de Winkelsluitingswet, niet ver
bindend kan worden geacht, en wel op grond, 

dat blijkens de geschiedenis van genoemd art. 
der verordening de Gemeenteraad van 's-Gra
venhage de afwijking van art. 4, le lid sub cl 
der Winkelsluitingswet heeft gemeend te kun
nen gronden op de bijwndere omstandigheid, 
dat er in die gemeente bedrijven zijn met tal
rijke door de geheele stad verspreide winkel
filialen; dat echter blijkens de geschiedenis 
van art. 9 Winkelslui tingswet onder "bijzon
dere omstandigheden", als in dit artikel ge
noemd moet worden verstaan omstand igheden, 
welke door haren aard aan eene algemeen 
geldende regeling der winkelsluiting bij de 
wet, in den weg staan, en dat menigvuldigheid 
van winkelfilialen in een gemeente een roo
danige bijzondere omstandigheid niet is, im
mers zulks is een gestadig voorkomend, overal 
gelijkvormig verschijnsel, waarin de wetgever, 
zoo hij zulks gewild had, door een algemeen 
geldige bepaling in de wet zeer wel had kun
nen voorzien. 

Naar mijn oordeel is deze meening der 
Rechtbank onjuist. 

De Gemeenteraad van 's-Gravenhage heeft 
op grond, dat bijwndere omstandigheden af
wijking van bepalingen der wet gewenscht 
maakten, ingevolge de bij art. 9 der Winkel
sluit ingswet gegeven bevoegdheid, bij art. 3 
der Verordening op de Winkelsluiting, een 
afwijking der wet vastgesteld. 

Dat die omstandigheden zich wellicht in een 
groot aantal gemeenten voordoen, heeft niet 
tengevolge, dat deze voor de gemeente 's-Gra
venhage niet zouden vallen onder "bijzondere 
omstandigheden" in art. 9 der wet bedoeld, 
en kan aan de bevoegdheid van den Raad tot 
het vaststellen van genoemd artikel der rnr
ordening niet afdoen." 

Ik deel het gevoelen van den requirant. 
1 Volgens de Memorie van Antwoord (blz. 13) 

heeft de Minister in de Memorie van Toe
lichting (blz. 5) slechts eenige voorbeelden 
gegeven van hetgeen onder "bijzondere om
standigheden" is te verstaan, terwijl hij erkent, 
dat de bevoegdheid in art. 9 aan de gemeen
teraden verleend inderdaad ruim genoemd 
mag worden, en zij dit ook zijn moet, wil men 
met het uiteenloopend plaatselijk belang vol
doende rekening kunnen houden. Dit brengt 
mede, dat de rechter in elk geval , waarin door 
den gemeentewetgever van eenige bepaling der 
Winkelsluitingswet wordt afgeweken, zich be
hoort af te vragen, of èa afwijking a ls bijzon
der is aan te merken. Daarvoor is ongetwijfeld 
onnoodig, dat de reden van afwijking excep
tioneel is, in dien zin, dat zij zich niet elders 
kan voordoen. 

Toets ik nu aan dit criterium de mogel ijke 
aanleiding voor het maken van art. 3 der 
meermalen aangehaalde Verordening van 
's-Gravenhage, n.l. het aanwezig zijn in eene 
gemeente van meerdere fi lia len eener zelfde 
zaak, waardoor een bepaald winkelbedrijf 
e igenlijk den geheelen Zondag open zou kun
nen blijven, dan komt het mij voor, dat dit 
eene bijzondere omstandigheid zijn kan, welke 
aanleiding mag geven voor ingrijpen van den 
gemeenteraad, zooals hier ter stede daadwer
kelijk is geschied . 

Dat overigens in gezegd art. 3 niet wordt 
aangegeven, waarom de Raad van de alge-
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meene regeling der Winkelsluitingswet is af
geweken, kan geen motief zijn aan dat voor
schrift rechtskracht te ontzeggen. De Raad 
toch behoeft zijn motief niet te noemen en de 
rechter heeft zich slechts af te vragen, of hij 
zich een geldig motief voor de afwijking kan 
denken. Denkbaar nu is dit buiten kijf, waar
voor ik verwijs naar 's Raads Handel ingen 
en naar de daarin opgenomen discussies, ter
wijl, zoodra maar die denkbaarheid vaststaat, 
het artikel door den rechter behoort te worden 
toegepast. 

Ik concludeer dus tot vernietiging van het 
bestreden vonnis en tot verwijzing der zaak 
naar liet Gerechtshof alhier ter verdere be
rechting en afdoening op het bestaande hooger 
beroep en, voor het geval het Uwen Raad zou 
gelukken het middel ten toets te brengen tot 
vernietiging der uitspraak, voorzoover ver
dachte daarbij is ontslagen van a ll e rechtsver
volging, en tot bevestiging van die des K an
tonrechters. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer, 

Schepel; 
Gelet op het middel van cassatie door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur: (zie 
concl. Proc.-Gen.) ; 

0. dat aan gerequireerde bij inleidende dag
vaarding is telaste gelegd: 

"dat hij te 's-Gravenhage op Zondag 19 
Juni 1932 des namiddags omstreeks 4 uur als 
hoofd en bestuurder van eene onderneming tot 
den verkoop van in hoofdzaak banket, choco
lade en suikerwerk, den tot deze onderneming 
behoorenden winkel gevestigd in perceel Vla
mingstraat 31, van welken winkel hij, ver
dachte, eveneens hoofd en bestuurder was , zijn
de een besloten ru imte waar in hoofdzaak 
banket, chocolade en suikerwerk aan het pu
bliek in het klein placht te worden verkocht, 
voor het publiek geopend heeft gehad, heb
bende a lstoen de aldaar aanwezige filiaal
houdster E lisabeth Maria Josephina Portengen 
aan een in dien winkel aanwezigen klant een 
hoeveelheid rumboonen, althans eenig suiker
werk, verkocht en afgeleverd;" 

dat in het bestreden vonnis is beslist als in 
hoofde dezes is aangegeven; 

0 . dat de Rechtbank het vonnis des Kan
tonrechters in zijn geheel heeft vernietigd en 
vervolgens het den verdachte bij dagvaarding 
in de eerste plaats telaste gelegde heeft be
wezen verklaard; 

0. dat dit echter niet is te rijmen met de 
in den aanvang van het vonnis voorkomende 
overweging, dat de Rechtbank, wat de bewe
zenverklaring betreft, tot dezelfde beslissing 
is gekomen als die van het vonnis, waarvan 
beroep; 

0. dat de H. R. het vonnis der Rechtbank 
derhalve aldus verstaat, dat het in eersten 
aanleg gewezen vonnis is vernietigd behalve 
wat de bewezenverklaring betreft, waardoor 
dus de zelfstandige bewezenverklaring als , 
overbodig komt te vervallen; 

0. dat in dat vonnis met betrekking tot het 
niet strafbaar zijn van het bewezenverklaarde 
feit is overwogen: 

dat art. 9 der Winkelsluitingswet aan den 

Gemeenteraad de bevoegdheid verleent, om 
onder goedkeuring van de Kroon afwijkingen 
van bepalingen dier wet vast te stellen indien 
,,bijzondere om tandigheden" zulke afwijkin
gen gewenscht maken ; 

dat de gemeenteraad van 's-Gravenhage in 
art. 3 van de Verordening op de Winkelslui
ting een afwijking van art. 4 le lid sub d 
der wet heeft vastgesteld, en, blijkens de ge
schiedenis van genoemd artikel der verorde
ning, deze afwijking gemeend heeft te kunnen 
gronden op de bijzondere omstandigheid dat 
er in voormelde gemeente bedrijven zijn, met 
talrijke over de geheele stad verspreide win
kelfilialen; 

dat echter blijkens de geschiedenis van art. 
9 der wet onder "bijzondere omstandigheden", 
als in dat artikel genoemd, moet worden ver
staan omstandigheden, welke door haren aard 
aan een algemeen geldige regeling der winkel
sluiting bij de wet, in den weg staan ; 

dat menigvuldigheid van winkelfilialen in 
een gemeente een zoodanige bijzondere om
standigheid niet is, immers zulks is een ge
stadig voorkomend, overal gelijkvormig ver
schijnsel, waarin de wetgever, zoo hij zulks 
gewi ld had, door een algemeen geld ige be
p_al ing in de wet zeer wel had kunnen voor
zien ; 

dat voormeld art. 3 van de Verordening op 
de Winkelslui ting van de gemeente 's-Graven
hage mitsdien, als in strijd met de Winkel
sluitingswet, niet verbindend kan worden ge
acht; 

dat der R echtbank ook geen andere wette
lijke bepaling bekend is , op grond waarvan 
het bewezene strafbaar zoude zijn; 

0 . omtrent het middel van cassatie: 
dat het hier betreft de vraag of art. 3 van 

de door den gemeenteraad van 's-Gravenhage 
op 9 Me i 1932 vastgestelde en bij Koninklijk 
Besluit van 18 Mei 1932, n°. 25 goedgekeurde 
,,Winkelsluitingsverordening 1932" verbinden
de kracht heeft ; 

dat dit artikel luidt: (Zie Concl. Proc.-Gen.) 
dat blijkens den inhoud van dit artikel en 

de Koninklijke goedkeuring van de verorde
ning, waarvan het deel uitmaakt, de gemeen
teraad ten dezen gebruik heeft gemaakt van 
de bevoegdheid hem toegekend in art. 9 van 
de " Winkelsluitingswet, S. 1930, n°. 460", tot 
het vaststellen onder hoogere goedkeurrng van 
afwij kingen van bepalingen der genoemde wet, 
indien bijzondere omstandigheden deze afwij
kingen in eene gemeente gewenscht maken; 

dat uit deze wetsbepaling blijkt, dat de ge
meenteraad slechts dàn de afwijkingsbevoegd
he id heeft, wanneer bijzondere omstandigheden 
bestaan en het goedkeurend gezag met den 
Raad van oordeel is, dat deze bestaande om
standigheden afwijkingen van bepalingen der 
wet in de gemeente gewe11Scht maken; 

dat hieruit volgt, dat de Rechter, wil hij 
aan de afwijkingsbepalingen verbindende 
kracht toekennen, allereerst de omstand ighe
den, die tot de vaststelling van die bepalingen 
hebben geleid, moet kennen om te kunnen be
oordeelen of die omstandigheden beantwoor
den aan hetgeen de wetgever in art. 9 der 
genoemde wet onder bijzondere omstandighe
den verstaat; 
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dat echtêr hoch uit den boven weergegeven 
inhoud van art. 3 der genoemde verordening 
noch elders uit die verordening blijkt, welke 
de omstandigheden zijn, die den gemeenteraad 
onder hoogere goedkeuring ertoe hebben be
wogen de in voormeld art. 3 der verordening 
omschreven afwijking vast te stellen; 

dat dientengevolge niet blijkt, dat de ge
meenteraad tot het vaststellen van deze af
wijkingsbepaling ingevolge de wet bevoegd 
was, zoodat de bepaling van art. 3 verbin
dende kracht mist; 

dat daarom het middel is ongegrond, zijnde 
bij het bestreden vonnis in elk geval terecht 
aangenomen, dat in dezen op grond van de 
onverbindbaarheid van voornoemd art. 3 eene 
veroordeeling niet kan volgen; 

Verwei·pt het beroep. 
(N. J .} 

16 Januari 1933. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Gemeentewet art. 168 ; Sr. art. 1.) 

Een verbod in het belang der openbare 
orde om de straa t ten gebruike in te ne
men, ligt binnen de grenzen door art. 168 
der Gemeentewet aan de verordeningsbe
voegdheid van den Gemeenteraad gesteld, 
tenzij het in strijd zou zijn met een ig wet
telijk voorschrift, wat in deze niet het 
geval is. 

U it het verband tusschen het l ste en de 
beide overige leden van art. 40 der A. P . 
V. van L eeuwarden vloeit duidelijk voort, 
dat reg.'s opvatting, als zoude dat artikel, 
toegepast a ls bij het bestreden vonnis ge
schied is, een parkeerverbod op a lle stra
ten der gemeente Leeuwarden leggen -
daargelaten of dit niet geoorloofd zou zijn 
- onjuist is. 

I-fot middel onder d richt zich tegen de 
tioelmati ghe id van de bepaling van art. 
40 A. P. V. L eeuwarden, hetgeen echter 
n iet ter beoordeel ing staat van de rechter
lijke macht. 

Op het beroep van L. S., requirant van cas
satie tegen een mondeling vonnis van het 
Kantongerecht te Leeuwarden va11 10 Novem
ber 1932, waarbij requirant ter zake van " in 
de gemeente Leeuwarden de straat ten ge
bruike innemen", met toepassing van de artt. 
40, lste lid en 104, 2de Jid der A. P. V . voor 
de gemeente Leeuwarden en art. 23 Sr. is ver
oordeeld tot eene geldboete van één g ulden , 
subsidiair één dag hechtenis. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Wijnveldt. 

Art. 40 der A. P. V. voor de gemeente 
Leeuwarden luidt: ,,1. Onverminderd de be
palingen der verordening op de marktpolitie, 
is het verboden de straat ten gebrni ke in te 
nemen. 

2. Di t verbod is niet van toepa si ng voor 
zooverre gehandeld wordt krachtens door Bur
gemeester en W'ethouders verleende schrifte
lijke vergunning en de daarbij gegeven voor
schr iften worden in acht genomen. 

3. Die vergunning wordt geacht verkregen te 
zijn voor het op de daarvoor aangewezen 

plaatsen en tijdstippen innemen van de straat 
met goederen of voorwerpen, waarvoor een 
bepaalde marktplaats is aangewezen. Zij wordt 
voorts geacht verkregen te zijn voor het i nne
men van de straat op daartoe door Burge
meester en Wethouders aan te wijzen plaatsen: 

a. met rijtuigen of motorrijtuigen, die op 
min of meer geregelde tijdstippen personen 
vervoeren van andere bepaalde plaatsen naar 
deze gemeente of terug; 

b. met vracht- of hondenkarren of voertui
gen, of motorrij tuigen die geregeld goederen 
vervoe1·en van andere bepaalde plaatsen naar 
deze gemeente of terug; 

c. voor zoover kaden of wallen betreft, met 
uit vaartuigen geloste, of ter inlading in vaar
tuigen aangebrachte goederen: 

een en ander onder voorwaarde, dat de aan
wijzingen door de ambtenaren dei· politie in 
het belang van orde en veiligheid gegeven, 
worden opgevolgd. 

V an belang is hierbij nog, dat blijkens art. 
1 der Verordening in de verordening worden 
verstaan: onde1· ,,straat", alle voor ieder toe
gankelijke voet- en rijstraten, enz., welke in 
den regel voor den algemeenen dienst bestemd 
zijn, of voor het openbaar verkeer openstaan, 
enz. 

Requirant stond terecht voor het Kanton
gerecht te Leeuwarden ter zake dat hij in den 
namiddag van 3 October 1932 te ongeveer 4½, 
uur te L eeuwarden de openbare straat de 
Vl aanderijstraat ten gebruike heeft ingenomen 
door toen op die straat een vierwielig motor
rijtuig, gemerkt A . 11634, onbeheerd te laten 
staan. 

Bij mondeling vonnis van 10 Nov. 1932 ver
oordeelde de Kantonrechter verdachte met 
aanhaling van artt. 1 aanhef en 1 °, 401, 1042, 
en 109 der A. P . V. voor de gemeente 
Leeuwarden, artt. 23 en 91 Sr. tot eene geld
boete van f 1, bij gebreke van betaling en ver
haal te vervangen door één dag hechtenis, het 
bewezen verklaarde qua! ificeerende als: ,, in de 
gemeente Leeuwarden de straat ten gebru ike 
innemen. " 

Tijdig in cassatie gekomen - op de over
treding is eene geldboete gesteld van ten 
hoogste f 15 - voert requirant bij schriftuur 
a ls middelen aan, ,,schending, althans ver
keerde toepassing van artt. 168, 195 Gemeente
wet, art.t. 6, 7 Motor- en Rijwielwet, artt. 25, 
8, 10, 11 Motor- en Rijwielreglement, artt. 40, 
104 1 2 der A . P . V. der gemeente Leeuwar
den , art. 395 Sv., art. 111 Sr., door requ irant 
schuldig te verklaren aan overtreding van art. 
40 der A. P . V . der gemeente Leeuwarden 
met toepassing van straf.'' 

Blijkens zijne schriftelijke toelichting ont
leent requirant aan deze artikelen vier be
zwaren. 

1. In de eerste plaats voert hij" aan, dat art. 
40 der Leeuwardensche politieverordening door 
de politie te Leeuwarden a ldus wordt uitgelegd 
en door den Kantonrechter toegepast, da t 
krachtens deze bepaling op el,ke straat binnen 
de gemeente een parkeerverbod rust. Dit zou 
onjuist zijn, daar de woorden. van. liet artikel 
nimmer een normaal gebruik of een normaal 
ten gebruike innemen kiumen. bedoelen, wijl" 
de straat daartoe bestemd is .. 
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2. Voorts is requirant van oordeel, dat de 
bepaling onverbindend is, omdat de gemeente, 
raad niet bevoegd is op alle straten binnen de 
gemeente een parkeerverbod te leggen, onge
acht of dit in het belang der huishouding van 
de gemeente is. 

3. Ten derde voert requirant aan, dat het 
,·e rbod van art. 40 nergens op zichtbare wijze 
door borden e. cl. kenbaar is gemaakt, zoodat 
niet~inwoners van Leeuwarden er niet van op 
de hoogte kunnen zijn. Hem als Groninger 
treft dus geen schuld. 

4. Ten slotte zegt hij, dat gevolg der be
pal ing of van hare toepassing is, dat zelfs 
ieder voetganger die stilstaat, in overtreding 
is, wat tot een toestand van rechteloosheid 
en willekeur leidt. 

Ik kan mij met deze bezwaren niet ver
eeni gen. Opzettelijk haalde ik in den aanhef 
mijner conclusie het geheel art. 40 aan omdat 
de inhoud daarvan, - welke meer omvat dan 
de verbodsbepaling van het eerste lid , waarop 
requirant zijn middelen bouwt, - een weer
legging bevat van eenige beweringen van 
requirant. Na het algemeene verbod in lid 1 
volgen de uitzonderingen. Men kan vergun
ning krijgen van B. en W. en bovendien zijn 
er nog een aantal gevallen waarin men ver
gunning geacht wordt verkregen te hebben. 
Deze wijze van inkleeding der verbodsbepaling 
maakt de telastelegging eenvoudiger. 

De verbodsbepaling "den weg ten gebruike 
in te nemen" komt, zij het in velerlei vor
men, in vele gemeentelijke politieverordenin
gen voor. Meermalen is zij aan het oordeel 
van den H. R. onderworpen geweest. Ik ver
wijs b.v. naar Uwe arresten van 7 Mei 1923, 
(W. 11083; N. J. 1923, 977) 15 Oct. 1923 
(W. 11114 ; N. J . 1923, 1335) , 13 Oct. 1924, 
(W. 11271). Veel overeenkomst vertoont de 
nu besproken verbodsbepaling van de Leeuwar
densche verordening met die der gemeente 
Delft, welke in Uw arrest van 18 Oct. 1926 
(W. 11581 ; N. J. 1926, 1221) behandeld 
werd. Deze luidde (art. 78): ,,Het is verbo
den den weg ten gebruike in te nemen, tenzij 
daartoe door Burgemeester en Wethouders 
voor elk bijzonder geval vergunning is ver
leend." Uw College besliste toen, dat het 
verbod den weg ten gebruike in te nemen de 
openbare orde betreft, zoodat het uitvaar
digen daarvan, nu die bepaling ook niet met 
eenig wettelijk voorschrift strijdt, ligt binnen 
de bevoegdheid van den Gemeenteraad, ter
wijl de vraag of wellicht het voorschrift het 
gebru ik van den weg meer dan wenschelijk 
bemoeilijkt, de doelmatigheid der verordening 
raakt, hetgeen niet ter beoordeeling der rech
terlijke macht staat. 

H et eerste, tweede en vierde bezwaar van 
requ irant zijn m . i. door de vermelding van 
den inhoud van art. 40 A . P . V . Leeuwarden 
en hetgeen ik verder heb aangevoerd, vol
doende weerlegd, terwijl verder de in het 
middel aangehaalde bepalingen van Motor
en Rijwielwet en -reglement niet betrekking 
hebben op het parkeeren, maar zien op ver
bodsbepalingen omtrent rijden en het laten 
staan van een motorrijtuig anders dan met 
in rust gebrachten motor. 

H et derde punt door requirant aangevoerd 

eischt weinig bespreking. Nergens toch wordt, 
in de wet of wettelijke bepalingen geëischt 
dat dit verbod door uiterlijke kenteekenen 
moet worden kenbaar gemaakt. Op het ont
breken van schuld kan geen beroep worden, 
gedaan. Requirant had zich op de hoogte. 
moeten en kunnen stellen van de te Leeuwar
den geldende bepalingen toen hij zich binnen 
die gemeente begaf. 

Ik concludeer tot verwerping van het be
roep. 

De Hooge R aad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

de Menthon Bake; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur, luidende : 
(zie concl. Adv.-Gen.); 

0. dat bij het bestreden vonnis is bewezen, 
verklaard, - met qualificatie en strafopleg
ging als voormeld, - het aan requirant te-. 
laste gelegde, luidende : dat hij in den na
middag van 3 October 1932 te ongeveer 4½. 
uur te Leeuwarden de openbare straat de. 
KI anderijstraat ten gebruike heeft ingenomen, 
door toen op die straat een vierwielig motor
rijtuig, gemerkt A 11634, onbeheerd te laten1 
staan; 

:Pen aanzien van IMt 1niddel: 
0. dat dit blijkens de toelichting steunt op, 

de navolgende grieven: 
ei. dat in het bestreden vonnis art. 40 lste. 

lid van de A. P. V. voor de gemeente. 
Leeuwarden ten onrechte aldus wordt toege
past, alsof het behelsde een parkeerverbod 
voor alle straten dier gemeente, en zoodoende 
een verbod van het normaal gebruik die,, 
straten krachtens hare bestemming; 

b. dat, mocht die toepassing in het vonni~ 
juist zijn, genoemd artikel verbindende kracht 
mist, omdat de gemeenteraad onbevoegd is op 
all e straten in eene gemeente een parkeer
verbod te leggen, ongeacht of dit in het be
lang van de huishouding der gemeente ge, 
boden is; 

c. dat, nu het verbod van art. 40, lste lid 
niet op eene duidelijke wijze door eenig zicht
baar teeken of publicatie kenbaar gemaakt is , 
ook voor weggebruikers als requirant, niet 
inwoners van Leeuwarden, requirant's straf
rechtelijke aansprakelijkheid bij volslagen af
wezigheid van eenige schuld zijnerzijds weg
valt; 

d. dat de in het bestreden vonnis gehuldig
de opvatting van meergenoemd art. 40, lste 
lid ertoe moet leiden, dat iedere voetganger, 
die stilstaat, en iedere gebruiker van een rij
of voertuig, dat niet in beweging is, ten allen 
tijde op ieder punt van iedere straat binnen 
Leeuwarden moet geacht worden in overtre
ding te zijn; 

0. dat art. 40 van de Algemeene Politie
verordening voor de gemeente Leeuwarden 
voorkomt in de 2de afdeeling onder het op
schrift "Bepalingen in het belang der open
bare orde" en in zijn geheel luidt : (zie concl. 
Adv.-Gen.) ; 

0. dat een verbod in het belang der open
bare orde om de straat ten gebruike in te 
nemen, ligt binnen de grenzen, door art. 168 
der Gemeentewet aan de verordeningsbevoegd-
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heid van den Gemeenteraad gesteld, tenzij het 
in strijd zou zijn met eenig wettel ijk voor
.schrift, hetgeen in deze niet het geval is; 

0 . verder dat uit het verband tusschen het 
lste lid en de beide overige leden van bedoeld 
art. 40 duidelijk voortvloeit, dat 1·equirant's 
-opvatting, als zoude art. 40, toegepast als bij 
het bestreden vonnis geschied is , een parkeer
verbod op alle straten der gemeente Leeuwar
den leggen, - daargelaten of dit niet geoor
loofd zou zijn, - onjuist is, waarbij in aan
merking moet worden genom en, dat requirant 
niet valt en ook niet beweert te vallen onder 
het bepaalde bij het 2de en 3de lid van ge
zegd artikel; 

0. dat uit een en ander volgt, dat door de 
bij het bestreden vonnis gegeven uitspraak 
bedoeld art. 40 noch onjuist uitgelegd, noch 
ten onrechte toegepast is, zoodat de grieven 
-0nder a en b ongegrond zijn ; 

0 . dat de grief onder c welke ten deele een 
verweer van feite lijken aard inhoudt, dat niet 
-ook reeds voor den Kantonrechter is gevoerd, 
niet voor het eerst in cassatie kan worden on
derzocht ; 

0. dat de grief onder d gericht is tegen de 
doelmatigheid van de bepaling van art. 40, 
hetgeen echter niet ter beoordeeling staat van 
-de rechterlijke macht; 

0. dat het middel derha lve in geen zij ne,· 
v ier onderdeel en tot cassatie kan leiden ; 

Verwerpt het beroep. 
(N. J. ) 

-i 7 Januari 1933. KO ·r KLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet Art. 26 j 0

• a rt. 28.) 
Al was het raads lid volgens de inschrij

ving in het hande lsregister geen directeur 
der N. V., toch nam hij blijkens verschil
lende gegevens eene positie in, die feitelijk 
daarvan weinig verschilde. Onder di e om
standigheden moet hij geacht worden mid
dellijk aan leveringen ten behoeve van de 
gemeente te hebben deelgenomen. 

Nu de middellijke deelneming aan de 
levering bewust heeft plaats gehad, zij het 
ook, dat het raadslid veronderstelde dat 
hij daarmee zijn raadslidmaatschap niet in 
de waagschaal stelde, hebben Ged. Staten 
terecht van hunne bevoegdheid gebruik 
gemaakt. 

Wij WILHELMl • A, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

J. C. M euwissen te Uithoorn, tegen het be
sluit van Ged. Staten van oord-Holland d.d. 
17 Aug. 1932, n°. 165 , waarbij hij vervallen 
is verklaard van zijn lidmaatschap van. den 
raad der gemeente Uithoorn; 

Den Raad van State, Afdeel ing voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, adv ies van 5 
Jan. 1933, n°. 5; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken 
van 13 Jan. 1933, n°. 752 Afd. B. B. ; 

0. dat Ged. Staten bij bovengenoemd be
sluit J. C. M euwissen vervallen hebben ver
klaard van zijn lidmaatsch ap van den raad 
der gemeent_e Uithoorn, uit overweging, dat 
B. en W. van Uithoorn bij hun voorstel van 

2/3 Juni 1932, aan den raad in overweging 
hebbe n gegeven J . C. Me uwissen in zijne be
trekking als I id van den raad te schorsen, en 
wel op de navolgende gronden: dat de N. V . 
Teerbedrijf "Uithoorn" meermalen teer en 
koolasch aan de gemeente had geleverd; da t 
B. en W., meenend, dat J. C. Meuwissen di
recteur was van deze vennootschap, hem had
den ke nnis gegeven van hun voornemen zijne 
schors ing als raadslid aan den raad voor te 
stellen wegens middellijke deelneming aan le
veringen ten behoeve der gemeente; dat de 
belanghebbende daarop had te kennen ge
geven geen directeu r van de genoemde ven
nootschap te zijn; dat de juistheid van deze 
verklaring weliswaar bevestigd was door de 
inlichtingen uit het handelsregister. door B. 
en ,v. verkregen, bij welk register de naam 
van den belanghebbende niet bekenct bleek te 
zijn ; dat ech ter hiertegenover stond, dat, zoo
wel op de loonlijst, bijgehouden voor de toe
passing van de Ongevallenwet, over het eer 
ste halfjaa r 1931 a ls op die over het tweede 
halfjaar 1931 , de naam J . C. Meuwissen voor
kwam in de kolom "soort van werkzaamheden 
of betrekking van den verzekerde" onder ver
melding van de kwaliteit van " directeur" , 
terwijl de laatstbedoelde loonlijst door den
zelfde was onderteekend, uit hetwelk , naa,· 
B. en \V. aanvoerden, kennelijk bleek, da t 
h ij de vennootschap naar buiten vertegenwoor
digde ; dat B. en W. van Uithoorn in een 
nader stuk, gedagteekend 8/8 Juni 1932, aan 
den raad nog mededeeling hebben gedaan van 
verschillende handelingen van J. C. Meuwis
sen, wel ke, naar hunne meening, zoowel elk 
afzonderlijk als a lle tezamen, getuigden van 
daden van beheer voor de vennootschap van 
zijne zijde, onder andere; het namens de ven
nootschap bezwaar maken tegen een opgeleg
den aanslag in de zakelijke bedrijfsbelasting 
en het verschijnen als vertegenwoordiger van 
de vennootschap voor den Raad van Beroep 
voor de Directe belastingen, het voeren van 
onderhandelingen met de gemeente betreffen
de de le\"erantie van teer en koolasch , het 
aannemen van personeel in dienst der ven
nootschap en het geven van ontslag aan per
soneel ; dat de raad het voorstel van B. en W . 
in zijne vergadering van 10 Juni 1932 heeft 
verworpen, waarna B. en W . zich in boven
aangegeven zin tot hun college gewend heb
ben; dat de belanghebbende daarop, overeen
komstig art. 28, 2e lid, der Gemeentewet, in 
de vergadering van hun College van 13 Juli 
1932 is gehoord en bij die gelegenheid het 
navolgende heeft verklaard, dat hij geen di
recteur is van de N. V. Teerbedrijf " Uit
hoorn" , doch bij deze vennootschap de functie 
vervult van bedrijfsleider; dat hij als zoo
danig geen procuratie heeft; dat het beheer 
der vennootschap berust bij den Gedelegeerd 
Commissaris onder toezicht van den raad van 
commissarissen; dat de verschillende hande
lingen, welke hij voor de vennootschap ver
richt, geheel behooren tot zijne taak als be
drijfsl eider en hij zich daarbij hee ft te hou
den aan de richtlijnen, door den Gedelegeerd 
Commissaris aangegeven; dat hij geen tan
tièmes of aandeel in de winst geniet en geen 
gel delij k belang heeft bij de leveringen van de 
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vennootschap aan de gemeente; dat hier
tegenover de in die vergader ing mede aan
wezige vertegenwoordiger van B. en W., onder 
verwijzing voor het overige naar hetgeen in 
de stukken was medegedee ld, heeft aa nge
voerd , dat J. C. Meuwissen naar buiten steeds 
optrad als ware hij het, bij wien het beheer 
de r vennootschap berust, met name, dat de 
onderh a ndel ingen met de gemeente steeds met 
hem gevoerd werden, zonder dat bleek, da t hij 
niet bevoegd was namens de vennootschap op 
te t reden ; dat, wa t betreft de vraag, of we
gens de leveringen, door de N . V . Teerbedrijf 
,,Uithoorn" gedaan aan de gemeente U ithoom, 
het raadsl id J. C. Meuw issen moet geacht 
worden middellij k te hebben deelgenomen aan 
leveringen ten behoeve der gemeente, het a nt
woord op deze vraag niet hie rvan afha nkelijk, 
is, of de belanghebbende was directeur der 
vennootscha p, rechtens bevoegd om deze te 
ve1·binden, en evenm in h iervan, o f h ij ge lde
lijk van deze leveringen een ig voordee l ge
noot , doch slechts hierva n, o f zijne fei te lijke 
posit ie bij het beheer va n de vennootschap 
van dien aard was, dat hij op het tot stand 
komen van de ove reenkomsten over leveri ng 
va n teer en koolasch aan de gemeente over
wegenden inv loed kon uitoefenen ; dat ui t 
de wederzijds verkregen in lich t ingen is ge
bleken dat deze vraag bevestigend moet wor
den bea,ntwoord , en daaraan niet afdoet, dat 
de belanghebbende zich ha d te houden aa n 
zekere richtlij nen, aangegeven door hem of 
hen, bij wie rechtens het behee r der vennoot
scha p berust; dat, nu J . C. Meuwissen op 
deze wij z.e middellijk heeft deelgenomen aan 
leveringen ten behoeve der gemeente, e r aan
le iding is hem, ingevolge a r t. 28, 2e I id , de r 
gemeentewet va n zijn raadslidm aatschap ve r
va ll en te verkl a ren ; 

da t van dit bes lui t J . C. Meuwissen bij Ons 
in beroep is gekomen, in hoofdzaa k aanvoe
rende, dat na de jongste wijzig ing van de 
Gemeentewet, tot verva llenverklaring van het 
raadsl idmaatschap eerst ka n worden overge
gaa n, indien het raadslid l e. heeft deelge
nomen aan leveringen ten behoeve van de 
gemeente, waarbij volgens eene vaststaande 
jurisprudent ie onder lever ing is te ve rstaan 
de fei telij ke overgave va n roerend goed in 
dier voege dat de feite lijke e igendom over
gaat op den ontva nge r, 2e. een stel I ige daad 
heeft gepleegd , 3e. daarbij den opzet heeft 
gehad om het gebod, zich va n leveringen te 
onthouden, te overt reden, 4e. daa rbij va n zij n 
raaclsl idmaatscha p misbruik heeft gemaakt en 
5e. zich daarmee een financiee l voordee l heeft 
verschaft ; da t dit b lijkt uit hetgeen ter zake 
door Onzen Minister in de Memor ie va n T oe
lich t ing op het wetsontwerp 1928 tot he rzie
n ing va n de Gemeentewet is vermeid ; da t 
Geel. Staten ten onrech te de vraag uitslui ten, 
of een raadsl id bij de transact ies à l dan niet 
ge ldelij k voordeel heeft gehad ; da t Ged. Sta
ten het voldoende achten, da t het raad I id op 
het tot sta nd komen van de overeenkomsten 
over Ie.vering va n teer en koolasch aan de 
gemeente overwegenden invl oed kan ui toe fe
nen; dat de1,e overweging van Geel . Staten, 
in de practijk aanvaard, het ten eenenm a le 
onmogelij k maakt, volgens rnststaande cri -
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ter ia te bepal en, wanneer middt;: llij k aan de 
gemeente gel eve rd wordt; dat, ind ien men 
met Ged. Staten aanneemt, dat een N aam
looze Vennootschap ook door middel va n pe r
sonen, die geen organen der Naarn looze V en
noot-scha p zij n , ka n ha ndelen, men da n de 
conclusie moet aanvaarden, da t de N aam
looze Vennootschap kan ha ndelen door middel 
van pe rsonen, di e niet voor haar kunnen con
tracteeren, hetgeen met zichzelf in tegen
spraa k zou zijn ; dat Ged. Staten de verva ll en
verkl a ring ui ts praken op g rond van de over
weging, dat hij op het totstandkomen van 
overeenkomsten met de gemeente een ove t·
wegenden invloed heeft kunnen uitoefenen ; 
da t , indi en die inv loed niet ka n bestaan in 
het rechtens tot stand brengen van de over
eenkomsten ze lve, de vraag rijst, welke (fei
te lijke ) invloed dan wel bedoeld kan zij n ; dat 
het duidelijk is da t een bed iende, geen o ,·ga an 
der Naam looze Vennootschap zij nde, n iet kan 
leve ren ; dat niet kan worden be twij feld , dat 
hij vo l komen te goeder trouw hee ft geha ndeld ; 

0 . da t vaststaat, dat de aaml ooze Ven-
nootschap meenna len teer en koolasch aan de 
gemeente heeft geleverd ; 

0. dat blij kens de overgelegde stu kken J . C. 
Meuwissen weliswaa r vo lgens de inschrij ving 
in het ha ndelsregister geen directeur de r 
N aaml ooze Vennootschap wa , doch toch een 
pos it ie innam, die fe itel ij k daa rvan we inig 
ve rsch i I de; 

dat dit va lt a f te le iden o. a. u it de om
standigheid, dat hij brieven deocl uitgaan met 
aan het hoofd de ve rmeldi.ng van zijn naam, 
gevol ge! door " dir. T . V . 'l'ee rbedrij f U it
hoorn", te rwij l hij vee la l ook a ls ,.dir." zijn 
correspondentie onderteekende; 

dat dez.e positie medebracht, da t bij de fi 
na ncieele ui t komst van het bedrij f zijn pe r
soonlijk bela ng nauw was betrokken ; 

da t onder die omsta ndi gheden J . C. Meuwi -
sen moet geacht wo rden middellij k aan leve
ringen ten behoeve van de gemeente te hebben 
dee l genomen ; 

dat weliswaa r Geel . Staten ingevol ge a rt . 28 
der Gemeentewet niet verplicht zij n elk raad -
l id , dat a rt . 26 over t reed t, va n zij n lidmaa t
scha p verva llen te ve rklaren, maa r dat Ged. 
Staten in het onderhavige geval, nu de mid
de ll ij ke deelneming aan de levering bewust 
heeft plaats gehad, zij het ook, dat J . C. 
Meuwissen veronderstelde dat hij daa rmee zijn 
raadslidmaatscha p niet in de waagschaa l ste l
de, terech t va n hunne bevoegdheid hebben gf'
brui k gemaakt; 

Gezien de Gemeentewet; 
H ebben goedgevonden en ve rstaa n: 
het be roep ongegrond te ve rkl a ren. 
Onze Mi nister van Bi nnenl a ndsche Za ken 

is be l ast enz. 
(A .B.) 

20 Januari 1933. ARREST va n den H oogen 
R aad. (Rv. a rt . 134 ; Octrooiwet 1910 
313 artt. 1, 30. } 

Kata nol. Trifol. H et be re iden van zwa
velhoudende derivaten van phenol , zij ne 
homologen en subst itutieprnducten. Gelij ke 
werkwijze. Aeq ui valente we rkwij z.e. YVerk-

3 



1933 20 J ANU A Rl 34-· 

wijze van verweerder afhankelijk van die 
van eischeres. 

[Gesteld is, dat de beide werkwijzen, te 
weten die van eischeres en die van ver
weerster, dezelfde, althans aequ ivalent zijn, 
terwijl in den loop van het geding eische
res de stelling, dat de beide werkwijzen 
dezelfde zijn, heeft verlaten, doch heeft 
volgehouden, dat de werkwijze van ver
weerster van de hare afhankelijk is. Vor
dering wegens inbreuk op octrooirncht af
gewezen door R échtb. wegens ongeoorloof
de verandering van de grondslagen van 
den eisch]. 

Hof: De stelling betreffende de afhan
kelijkh e id van verweersters werkwijze van 
die van e ischeres kan niet vallen onder de 
oorspronkel ijke stelling betreffende de 
aequivalentie, zoodat de beweerde afhan
kelijkheid niet kan worden onderzocht. 
Aequivalentie is hier niet aanwezig. 

H ooge Raad: De gr ief, dat het Hof is 
uitgegaan van een onjuiste opvatting van 
het octrooirechtelijk- begrip aequivalentie, 
kan niet tot cassatie leiden, omdat de aan
gehaalde wetsartikelen omtrent dit begrip 
niets inhouden. 

H et Hof heeft, door te be I issen, dat de 
beide werkwijzen niet aequivalent zijn , te
vens bes! ist, dat de gestelde afhankelijk
heid van verwee,·sters werkwijze van die 
van eischeres, voorzoover deze stelling 
mocht samenvallen met die der aequ iva
lentie, niet aanwezig is. 

Voorzoover die afhankelijkheid niet 
mocht amenval len met de aequ ival entie, 
heeft het Hof in deze nadere steil ing te
recht een verboden verandering van het 
onderwerp van ei ch gezien. 

De Duitsche Vennootschap Interessengemein
schaft Farbenindustrie Aktiengesellschaft, ge
vestigd te Frankfurt an Main, eischeres tot 
cassatie van een tus chen partijen gewezen 
arrest van het Gerechtshof te 's-Gravenhage 
van 18 Maart 1932, ( J. 1932, -'771, R ed.), 
advocaat Mr. L. G. van Pi-aag ; gepleit door 
Mr . • \. Hyman, 

tegen: 
de N. V. Fabriek van Chemische Producten, 
gevestigd te Pernis, verweerster in cassatie, 
advocaat Jhr. Mr. A. K. C. de Brauw. 

Conclusie van den Adv.-Geri. Berger. 

Eischeresse vorderde bij inl eidende dagvaar
ding onrechtmatigverklaring van en veroor
deeling tot schadevergoeding ter zake van ver
weersters daarbij omschreven handel in gen, 
hierin bestaande, dat verweerster eene, door 
haar in den handel gebrachte en " Trifol" ge
naamde, stof vervaardigt volgens dezelfde, 
althans aequivalente, werkwijze, a ls de aan 
eischeresse geoctrooieerde ter vervaard iging 
van de, door haar onder de benaming " K ata
nol" verhandelde, stof. Nadat in den loop der 
proced ure aan verweerster eveneens octrooi 
was verleend voor de door h aar toegepaste 
werkwijze, gaf eischeresse hare stelling, dat 
de werkwijze van verweerster dezelfde wa , als 
de ham, prij , doch hield staande, dat die 

werkwijze van de hare afhankelij k was. De 
Rechtbank zag hierin eene ong"oorloofde ver
amlering der grondslagen van den eisch en 
ontzegde de v01·dering. In hooger beroep voer
de eischeresse, volgens het bestreden arrest, 
aan, dat û j , door nader te stellen, dat ver
weersters werkwijze van de hare afhankelijk 
was, was gebleven binnen de grenzen var;, het 
begrip "aequivalent" , dat zij naast "clezelfde" 
in hare dagvaarding had opgenomen, aange
zien eene octrooieerbare vinding, welke met 
eene reeds geoctrooieerde aequi valent is, zich 
dientengevolge tegenover dat octrooi in eene 
positie van afhankelijkheid bevindt. Het Ge
rechtshof alhier heeft zich op grond, als in 
na te melden middel onder A weergegeven, 
met die bewering niet kunnen vereenigen '1n 
l;,,eeft het beroepen vonnis bevestigd, na boven
dien te hebben overwogen, dat de werkwijze 
van verweerster niet io den in het arrest ge
noemden zin aequivalent is aan die van eische
resse. 

Tegen deze beslissing komt eischeresse O!) 

met het volgende middel van cassatie: 
" Schending en verkeerde toepassiog van 

artt. 5, 48, 134, 347 Rv. , 1, 30, 34, 43 Oc
trooiwet, S. 1910 n°. 313, doordien, waar 
eischeres de verweei·ster had gedagvaard we
geos inbreuk op haar ederlaodsch Octrooi 
n°. 7538, daarbij onder meer stellende dat 
verweerster eene werkwijze toepaste welke 
aequivalent was aan die waarop der eischeres 
voormeld octrooi is verleend, en eischeres later 
had gesteld dat de werkwijze van verweerster 
waarop deze iotusschen in Nederland octroo: 
had verkregen, van die der eischeres afhan
kelijk was, het Hof; 

A. besliste, dat dit uitmaakte een ongeoor
loofde verandering der grondslagen van den 
ei ch, zulks uit overweging, dat, om in de on
derhavige zaak te kunnen slagen, eischeres zou 
hebben waar te maken dat een octrooieerbare 
vinding, welke zich tegenover een reed geoc
trooieerde in positie van afhankelijkhe id be
vindt, aan laatstbedoelde vinding aequ iva leot 
is, dat dit echter niet het geval is, aangezien 
in de terminologie van het octrooirecht de 
aequiva lente werkwijze, zoo al niet volkomen 
identiek, clan toch io wezen gel ijk is aan de 
oorspronkelijke, terwijl de afhankelijke, vanaf 
het punt tot aan hetwelk zij met de oor~pron
kelij ke werkwijze samengaat, geheel uieuw 
kan zijn, waaruit volgt, dat een afhankelijke 
werkwijze niet aequivalent behoeft te zijn ; 

B. de vraag, of de werkwijze van verweer
ster aan die vao eischeresse aequivalent is, 
getoetst heeft aan het begrip aequivalentie in 
bovengenoemden zin, en dientengevolge die 
vraag ontkennend heeft beantwoord; 

een en ander ten onrechte
1 

omdat, al moge 
juist zijn, dat eene afhankelijk werkwijze niet 
aequivalent behoeft te zijn, de beslissing, dat 
e ischeres door hare bovenbedoelde latere stel
ling den grondslag van haren eisch heeft ver
anderd, daardoor niet gerechtvaardigd wordt 
en in ieder geval onjuist is, terwijl voorts het 
Hof bij het nemen vao voormelde beslissingen 
is -uitgegaan van eene onjuiste opvatting van 
het octrooirechtelijk begrip aequivalentie en 
der eischeres de haar krachtens haar octrooi 
toekomende bescherming- heeft onthouden". 
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Voor wat betreft de grief, dat het Hof zoude 
zijn uitgegaan van eene onjuiste opvatting van 
het octrooirechtelijk begrip "aequivalentie" zal 
het midèlel, naai· het mij voorkomt, reeds 
hierom niet tot cassatie kunnen leiden, omdat 
de uitdrnkking "aequivalentie" in de wet niet 
voorkomt en dus het Hof, uitleggende, wat 
onder den bij dagvaarding gebezigden term 
,,aequivalente werkwijze'; moet worden ver- , 
staan, geen der aangehaalde wetsartikelen kan · 
heböen geschonden, ook al zoude zijne opvat
t ing van dit begrip onjuist zijn te achten. 

De andere grief van het middel; dat, al 
moge juist zijn, dat eene afhankelijke werk
wijze niet aequivalent behoeft te zijn, de be
slissing, dat eischeres door hare la.tere stelling 
den grondslag van haren eisch heeft veran
derd, daardoor niet gerechtvaardigd wordt en 
in ieder geval onjuist is, zal naar het mij voûl'
komt, evenmin tot het bereiken van het door 
eischeresse gewenschte doel kunnen bijdragen. 
Vermits immers de in het arrest aangegeven 
beteekenis van het begrip "aequivalentie", ge
lijk boven opgemerkt, m. i. niet met vrucht in 
ca satie kan worden bestreden en eischeresse 
in hooger beroep alleen heeft beweerd, dat zij , 
door nader te stell en afhankelijkheid van het 
aan verweerster verieende octrooi van het aan 
haar toekomende, niet buiten de grenzen dl'r 
dagvaarding is getreden; aangezien een oc
trooieerbare . vinding, welke met eene reeCIB 
geoctrooieerde aequ ivalent is, zich dientenge
volge tegenover dat octrooi in eene positie van 
afhankel ijkheid bevindt, heeft het Hoi, naar 
het mij voorkomt, kunnen beslissen, dat de 
termen "afhankelijkheid" en "aequival entie" 
elkander niet dekken en dat dus de nadere 
stelling van eischeresse, voorwover zij betrek
king mocht hebben op eene afhankelijkheid, 
niet uit aequivalentie, in den daaraan blij kens 
het arrest te hechten zin, voortvloeiende, bui
ten de grenzen van de dagvaarding trad. Voor
zoover de gestelde afhankelijkheid naar eische
resse's voorstelling uit die aequ ivalentie zoude 
voortvloeien, heeft het bestreden arrest blijk
baar niet aangenomen, dat de nieuwe stelling 
van eischeresse de grenzen der dagvaarding te 
buiten ging of den grondslag van haren eisch 
Yerliet, nu het immers de posita der dagvaar
ding, wat het beroep op de aequivalentie van 
verweersters werkwijze met die van eischeresse 
betreft, in de zesde overweging in rechte on
derzocht, doch daarbij, in verband met de ge
geven uitlegging van den term "aequivalente 
werkwijze", tot een negatief resultaat kwam. 

Mocht het thans voorgedragen middel wel
licht de strekking hebben om te betoogen, 
dat ook onjuist is de door het Hof gegeven 
beslissing, dat eene ongeoorloofde verandering 
der grondslagen van den ei5ch wel aanwezig 
wa , voorzoover het door eischeresse gedaan 
beroep op afhankelijkheid ook omvatte afhan
kelijkheid, welke niet uit aequivalentie vo01·t
vloeide, dan zoude het, naar het mij toeschijnt, 
in zooverre een novum bevatten, vermits eische
resse in hooger beroep tegen de beslissing der 
Rechtb., die in hare nadere stelling eene onge
oorloofde verandering van eisch zag, alleen 
is opgekomen met de bewering, dat zij met 
hare nadere stell ing binnen de grenzen der 
dagvaarding is gebleven, omdat zij is gebleven 

binnen de grenzen va11 het gestel de begrip 
"aequivalent" , aangezien eene octrooieerbar_e 
uitvinding, welke met éene reeds geoctrooi
eerde aequivalent is, zich dientengevolge te
genover dat octrooi in eene positie van afhan-
kelijkheid bevindt. , . 

Het voorge:;telde middel mitsdien in zijne 
beide onderdeelen ongegrond achtende, conclu
deer ik tot verwerping vQ,n het cassatieberoep, 
met veroordeeling van ei~cheresse in de daar
op gevallen kosten. 

De Hooge Raad, enz.; 
0. dat uit het bestreden arrest blijkt: 
dat tusschen partijen geschil heeft bestaan 

over de vraag, of de verweerster bij het, ter 
vervaardiging van. ,,Trifol", volgen van hare, 
inmiddels Nederlandsch geoctrooieerde, werk
wijze, inbreuk maakte op de insgelijks geoc
trooieerde werkwijze van de eischeres tot cas
satie ter vervaardiging van "Katanol"; 

dat de eischeres bij de inleidende dagvaar
ding stelde, dat beide werkwijzen dezelfde, 
althans aequ ivalent waren, maar dat zij in 
den loop van het geding heeft verlaten de 
stelling, dat de werkwijze van verweerster de
zelfde was als de hare, doch heeft volgehou
den, dat die werkwijze 11iettemin van qe hare 
afhankelijk is ; 

dat de Arr.-Rechtbank te Rotterdam bij 
haar vonnis van 25 Juni 1931 ( r. J. 1932, 386, 
Red.) hierin een 01;1geoorloofde verandering 
der grondslagen van den eisch heeft gezien, 
en de vordering der eischeres heeft afge
wezen; 

dat eischeres hiertegen in hoog!)r beroep 
heeft aangevoerd, dat zij door nader te stel
len, dat verweersters we1·kwijze van de hare 
afhankelijk was, is gebleven binnen de grenzen 
van het begrip "aequivalent" , dat zij naast 
,,dezelfde" in haar dagvaarding heeft opge
nomen, aangezien een octrooieerbare vinding, 
welke met een rneds geoct1·ooieerde aequiva
lent is, zich dientengevolge tegenover dat oc
trooi in een positie van afhankelijkheid be
vindt; 

dat het Gerechtshof te 's-Gravenhage bij het 
bestreden arrest omtrent voormelde grief heeft 
geoordeeld, dat, om in de onderhavige zaak 
te kunnen slagen, eischeres zou hebben waar 
te maken, dat het omgekeerde van hare reden
geving ook zou opgaan; dat dit echter niet 
het geval is, aangezien in de terminologie van 
het octrooirecht de aequivalente werkwijze 
zooal niet volkomen identiek, dan toch in 
wezen gelijk is aan de oorspronkelijke, terwijl 
de afhankelijke vanaf het punt, tot hetwelk 
zij met de oorspronkel ijke werkwijze samen
gaat, geheel nieuw kan zijn, waaruit volgt, 
dat een afhankel ijke werkwijze niet aequiva
lent behoeft te zijn; dat derhalve de beslissing 
van de Rechtbank op dit punt juist is; 

dat het Hof voor,ts heeft overwogen, dat, nu 
door de processueele houding van eischeres de 
vraag, of de werkwijze van verweerster dezelf
de is als die van eischeres, buiten geschil is, 
en dié' vraag omtrent de afhankelijkheid niP.t 
kan worden onderzocht, slechts zou kunnen 
overblijven de vraag of de werkwijze van ver
weerster aan die van eischeres in bovenge
noemden zin aequivalent zou kvnnen zijn; 
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dat het Hof daarnmtrent nog heeft beslist, 
dat dit klaarblijkelijk niet het geval is, om
dat, ofschoon beide werkwijzen ten doel heb
ben: ,,het bere iden van zwavelhoudende deri
vaten van phenol, zijne homologen en substi
tutieproduoten'', de eene . hierin bestaat, dat 
men deze stoffen in tegenwoordigheid van 
waterig alkali met zwavel verhit, en de an
dere hierin , dat men hun al kalizouten bij af
wezigheid van water in overmaat phenol of 
indifferent suspendeermiddel met zwavel ver
hit; dat derhalve, voorzoover geacht moet 
worden, dat eischeres ook in hooger beroep 
deze vraag heeft opgeworpen, het Hof van 
oordee l is, dat de afwijzing van den e isoh 
terecht is geschied; 

dat op voormelde gronden het Hof het von
nis der Rechtbank heeft bevestigd; 

0. dat tegen het bestreden anest wordt op
gekomen met een middel van cassatie , lui
dende: zie concl. Adv.-Gen. ; 

0. omtrent di t middel: 
dat de klacht, dat het Hof uij zijne besli -

s ingen is uitgegaan van een onju iste opvatting 
van het octrooirechtelijk begrip aequivalentie, 
niet tot cassatie kan leiden, omdat àe in het 
middel aangehaalde wetsartikelen omtrent dit 
begrip niets inhouden en dan ook door 's Hofs 
opvatting van dit begrip niet zij n geschonden 
of verkeerd toegepast ; 

dat het Hof op grond van zijne voormelde 
opvatting feite lijk heeft vastgesteld, dat de 
e ischeres, in hare dagvaarding stellende, dat 
de werkwijze van de verweer ter aequi val ent 
is aan de hare, daarmede heeft aangevoerd, 
dat de werkwij ze van de verweerster, zooal 
niet volkomen identiek, dan toch in wezen 
gelijk is aan de hare; 

dat het H of dezen grondslag van den eisch 
heeft onderzocht en heeft bes! ist. dat deze 
onjuist is, waarmede het Hof derhalve tevens 
onjuist geoordeeld heeft de nader door de 
eischeres gestelde afhankelijkheid van ver
weersters werkwijze van de hate. voor zoover 
deze stell ing mocht samenvallen met de bij 
dagvaarding gestelde aequivalentie; 

dat voorzoover de nader door de eischeres 
gestelde afhankelijkheid van verweersters 
werkwijze van de hare daarentegen niet mocht 
samenvall en met de bij dagvaarding gestelde 
aequ ivalentie, het Hof terecht in deze nadere 
stelli ng heeft gezien een verboden verandering 
van het onderwerp van den ei ch; 

dat mitsdien het aangevoerde middel is on
gegrond ; 

Verwerpt het beroep. 
(N. J .) 

21 J anua1i 1933. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Keurenwet Art. 9. ) 

De bepaling in een keur, krachtens welke 
a Il e weg- en dij kslooten door de aangren
zende eigenaars of gebruikers geheel moe
ten worden onderhouden, i in strijd met 
de bepaling van het Alg. Reglement, waar
bij het onderhoud ten laste der eigenaren 
wordt gebracht "behoudens dat daardoor 
de pol dei· niet mag worden ontlast van een 

onderhoud, hetwelk hij onve,·plicht heeft 
aanvaard", aa11gezien het "geheel onder
houden" mede omvat het z.g. wate,·ingen 
van de weg- en dijkslooten, hetwelk tot 
dusver van wege den polder gesch iedde. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

Dirk Koyck Dzn. te Mijnsheeren land, tegen 
het besluit van Ged. Staten van Zuid-Holland 
van 28 Dec. 1931, n°. 185/1, tot goedkeuring 
van de herziene keur van den Polder Moer
kerken (onderdeel Mijnsheerenland); 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
sch il !en van Bestuur, gehoord, adv ies van 21 
Dec. 1932, u 0

• 861; 
Op de voordracht ,-an , Onzen lV.I inister van 

Waterstaat van 13 Januari 1933, n°. 425; Afd. 
Waterstaatsrecht; 

0. dat het bestuur van den pol der Moer
kerken (onderdeel Mij nsheerenland) op 5 Aug. 
1931 heeft vastgesteld eene (herziene) keur 
van den gemelden Polder, waarvan a ,·t. 24 
1 uidt als volgt: 

Art. 24 . Alle weg- en clijkslooten voorzoove·r 
zij I angs polderwegen I iggen, a ll e sche idslooten 
en degene die op weg- en dijkslooten en ge
meenelandswateringen uitloopen, met uitzonde
r ing der tot gemeenelandswateriugen verklaar
de, zullen door de aaugrenzende e igenaars of 
gebruikers geheel moeten worden onderhouden. 
en om de zes jaren worden afgerned en ge
schoten. 

De slooten langs de Provinciale wegen, wel 
ke eigendom zij n van de Provincie, zullen 
door haar moeten worden onderhouden. 

Bij het sch ieten der wegs looten mag de weg
kant niet afgestoken worden. 

De weg- en dij kslooten moeten eene wijdte 
hebben op den bovenkaut 2.80 JU ., in den 
bodem 1.40 M. , en ter diepte bodemschoon 
op minstens 0.60 M. diep onder het zomer
peil, alle andern op het maaive ld gemeten 
van 2 M . 5 D., in den bodem van 1 M. 25 C. 
en te r diepte bodem choon op minstens 0.30 M . 
diep onder het zomerpeil; 

dat Ged. Staten rnn Zuid-Holl and bij be
sluit van 28 December 1931, n°. 185/1, de 
door het polderbestuur vastgestelde keur heb
ben goedgekeurd; 

dat van dit besluit D. Koyck Dzn., land
bouwer te Mijnsheerenland en stemge1·echtigd 
ingeland van den polder Moerkerken (onder
deel Mijnsheernnland), bij Ons in beroep is 
gekomen, aanvoerende, dat z. i. art. 24 der 
herziene keur in strijd is met a1-t. 94 van het 
Al gemeen Pol den-eglement; dat bij de keur 
van 10 ov. 1920, zooals deze is gewij zigd, 
laatstelijk bij besluit van het polderbestuur 
van 9 Oct. 1925, goedgekemd bij besluit van 
Ged. Staten van 1 Juni 1926, o.a. in art. 24 
is bepaald , dat alle weg- en dij ks looten, alle 
schei dslooten en degene, die op weg- en dijk
s looten en gemeenelandswateren uitloopen, met 
uitzondering der tot gemeenelandswateringen 
verklaarden, door de eigenaars ieder voor de 
helft zul Jen moeten worden onderhouden; dat 
daarentegen bij art. 24 der op 5 Aug. 1931 
vastgestelde keur o. a. wordt bepaald, dat 
alle weg- en dij kslooten , voor wover zij langs 
polderwegen liggen, door de aang,·enzende 
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eigenaars of gebruikers geheel zullen moeten 
onderhouden worden; dat hij tegen deze be
paling bezwaar maakt 1°. omdat daarnnder 
ook valt het zoogenaamde "wateringen" (d.i. 
het schoonmaken der slooten), hetgeen tot 
dusver niet door de aangrenzende eigenaren, 
maar door den polder zelven geschiedde; 2° . 
omdat daar de polder onverplicht het onder
houd van versch ill en weg- en dijkslooten een-
1naal had aanvaard, art. 24 der keur van 5 
Aug. 1931 haar niet van deze verplichting 
mag ontlasten; weshalve hij heeft verzocht 
het bestreden bes! uit van Geel. Staten te ver
nietigen; 

0. dat het eerste I iel van at't. 94 van het 
Algemeen Reglement voo,· de po lders in de 
provincie Zuid-Holland o. a . inhoudt, dat het 
bestuur bevoegd is bij keur te bepalen, dat een 
watergang of eene sloot moet worden onder
houden door de e igenaren van de daaraan 
grenzende landen, voor zoove,· ieders eigen
dom strekt en op de wijze bij de keur te om
schrijven, behoudens dat claal'door niemand en 
dus ook niet de Polder, mag worden ontheven 
van eene verplichting tot onderhoud, en dat 
daardoor de pol der niet mag worden ontlast 
van een onderhoud, hetwelk hij onverplicht 
heeft aanvaard; 

dat artikel 24, l e I id, der herziene keur, 
krachtens hetwelk alle weg- en dijkslooten, 
voorzoover zij langs polcle"wegen li ggen, alle 
scheidslooten en degene, die op weg- en 
dijkslooten en gemeenelandswater ingen uit
loopen, met uitzonde,·ing de,· tot gemeene
lanclswateringen verklaarde, door de aan
grenzende eigenaars of gebruikers geheel 
zu ll en moeten worden onderhouden, met de 
evengenoemcle bepaling van het Al gemeen 
Reglement in strijd is, aangezien dit "geheel 
onderhouden" van de hierbedoelde slooten 
mede omvat het z.g. wateringen van de weg
en dijkslooten, hetwelk tot dusverre van wege 
den pol der geschiedde; 

dat voorts in het artike l niet tot uitdruk
king kom t, dat het onderhoud der slooten 
door de (aangrenzende) eigenaren ieder voor 
de helft heeft te gesch ieden , zooals de ge
wijzigde keur van 10 Nov. 1920 wèl bepaalde, 
terwijl het, blijkens de stukken, niet in de be
doeling van het polderbestuur heeft· gelegen, 
de keur in dit opz icht te veranderen; 

dat dit_ tot misverstand aanle iding kan ge
ven· 

dàt op grond van een en a nder -tegen ·goed
keuring van de keur bezwaal' bestaat, zoodat 
het besluit van Geel. Staten niet kan blijven 
gehandhaa fd ; 

Gezien de Keurnnwet; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 
met vel'nietiging van het bestl'eden besluit 

van Geel . Staten van Zuid-H olland van 28 
Dec. 1931, n°. 185/1, goedkeuring te onthou
clen a.an het bes! uit van het bestuur van den 
polder Moe"ke"ken (onderdeel Mijnsheeren
land) van 5 Aug. 1931 tot vastste lling van 
de keur van den genoemden polde1·. 

Onze Minister van Waterstaat is be last enz. 

(A. B.) 

21 Januari 1933. KO INKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet art. 15 .) 

u de aanv1·age om vergunning tot het 
houden eener collecte was ingediend bin
nen den in art. 15 Armenwet genoemden 
termijn, had de vergunning niet mogen 
worden geweigerd op grond, dat B. en W. 
eene regeling hebben vastgesteld, krach
tens welke aanvragen om coll ecten voor 
1 Januari van het jaar, waarin zij zu ll en 
worden gehouden, moeten worden inge
diend. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het Bestuur van de Vereeniging " Zonnestraal" , 
gevestigd te 's-Gravenhage, tegen het bes! uit 
van buro-emeester en wethouders van Helmond 
d.d. 25/27 Juli 1932, n°. 102c/21, waarbij toe
stemming is geweigerd tot het houden van 
eene openbare inzameling in die gemeente op 
28 Augustus 1932; 

Den Raad van State, Afdeeling vo_or de Ge
sch ill en van Bestuur, gehoord, advies van 5 
J anuari 1933, n°. 12; 

Op de voord racht va11 Onzen Ministe r van 
Staat Minister van Binnenlandsche Zaken, 
van 17 J anuari 1933, n° . 296, afdee ling Arm
wezen; 

0. dat burgemeester en wethouders de toe
stemm ing hebben geweigerd, omdat het ver
zoekschrift niet vóór 1 J'anuari 1932 wa inge
diend; 

dat de appel! a nt in beroep aanvoert, dat het 
verzoek burgemeester en wethouders heeft be
reikt 39 dagen voor den datum der voorgeno
men coll ecte en hij dus behoorlijk den wette
lijken termijn van ten minste 30 dagen heeft 
in acht genomen, zoodat het motief de l' a fwij
zing ten eenenmale ongegrond is; 

0 . dat het bestreden bes! uit op 28 J ui i 1932 
door den a ppell ant is ontvangen, tertvijl het 
beroepschrift op 27 Augustus 1932 ten post
kantore te Apeldoorn is ontvangen; 

dat mitsdi en de termijn van 30 dagen, bij 
art. 15 der Armenwet voor het komen in be
rnep gegund ,- moet wo"den geacht niet te zijn 
overschreden; 

0. wat de hoofdzaak betreft, dat, nu de aan
vrage, bedoeld in art. 15 der Armenwet was 
ingediend vóór den bij dit wetsartike l gestel
den termijn , de verguru,ing niet had mogen 
worden geweigerd op den g rond, dat burge
meester en ·wethouders eene regel 111g hebben 
vastgesteld, k1·achtens welke aanvragen voor 
coll ecten vóór 1 J anuari van het jaar, waarin 
men de co ll ecte wenscht te houden, moeten 
worden ingediend; 

Gezien de Armenwet; 
H ebben goedgevonden en verstan n : 
te bepalen, dat burgemeester en wethouders 

ten onrechte op den aangegeven grond de toe
stemming hebben geweigerd. 

Onze Ministe l' van Binnenlandsche Zaken 
is bel ast enz. 

(B.) 
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23 Januar·i 1933. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Motor- en Rijwielreglement art. 8.) 

De omstandigheid dat een weg nog niet 
voor doorgaand verkeer kan worden open
gesteld, levert op zichzelf geen motief op, 
om ook een daaraan aansluitenden weg 
voor verkeer met motorrij tuigen op meer 
dan twee wielen ges loten te houden. Nu 
niet is geb leken dat de vrijheid en veilig
heid van het verkeer op laatstgenoemden 
weg zoodanig verkeer niet zou gedoogen, 
terwijl de openstelling van dien weg in het 
belang is te achten van de daaraan ge
legen hote ls, en ter plaatse, waar de beide 
wegen e l kaar ontmoeten, een zeer ge
schikte keerplaats voor automobielen aan
wezig is, hebben Ged. Staten ten onrechte 
laatstgenoemden weg voor het verkeer met 
motorrijtuigen op meer dan twee wielen 
gesloten verklaard. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

J . M. A . Gerritsen te Loosdrecht, tegen het 
besluit van Ged. Staten van Utrecht van 28 
Juni 1932, l e afd. n°. 2423/1243, tot afwij
zing van zijn verzoek om openstelling van den 
Veendjjk in de gemeente Loosdrecht voor het 
verkeer met motorrijtuigen op meer clan twee 
wielen; 

Den Raad van State, Afdeeling voo,· de 
Geschillen van Bestuur, gehoord , adv ies van 
21 Dec. 1932, n°. 844 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
W aterstaat van 19 Jan. 1933, n°. 443, Afd. 
Waterstaatsrecht; 

0. dat Ged. Staten van Utrecht bij boven
genoemd besluit afwijzend hebben beschikt op 
het verwek van J . M. A. Gerritsen te Loos
drecht om den weg, waaraan zij n hotel is ge
legen, ll"enaamcl de Veendijk te Loosdrecht, 
welke weg bij hun besluit van 6 Aug. 1929, 
le afd. n°. 2681/1539, opgenomen in Provin
c iaal blad n°. 44 van 1929, in bet belang van 
de vrijhe id en veil igheid van het verkeer ge
sloten werd verklaard voor het verkeer met 
motorrijtuigen op meer dan twee wie len, voor 
dit verkeer open te stel len; 

dat Ged. Staten daarbij hebben overwogen, 
dat de Veendijk deel uitmaakt van den pro
vincialen weg Hilversum-Loenen; dat de 
Veendijk in het jaar 1931 weliswaar is ver
beterd, doch dat zulks nog niet het geval is 
met het op den Veenrujk aansluitende ge
deelte van den genoemden provincialen weg 
in de richting Loenen, genaamd de Bloklaan, 
en derhalve, nu de Bloklaan nog ges loten 
moet blijven, het doorgaand verkeer van eene 
openstel[ ing als gevraagd geen nut · za l. heb
ben ; dat het hun College ook uit een oog
punt van doe lmatige controle op de Bloklaan 
niet gewenscht voorkomt tot openstelling van 
den Veendij k over te- ·gaan, zoolang de ge
noemde Bloklaan nog niet voor openste ll ing 
in aanmerking komt ; 

dat van dit besluit J. M. A. Gerri tsen bij 
Ons in beroep is gekomen, aanvoe rende, dat 
de Veendijk in 1931 aanmerkelijk is verbe
terd en uitnemend geschikt is voor het ver
keer met alle motorrijtuigen ; dat z. i. niet 
alleen de vraag, of de openstelling van nut is 

voor het doorgaand verkee,· in deze v,rn ,be
teekenis is, maar ook of het verkeer tot aan 
de Bloklaan van ,de openstelling nut zou heb
ben; dat dit laatste in sterke mate het -geval 
is, daar thans het geheele autoverkee r voor 
zijn hotel, alsmede voo,· de andere aan den 
Veen dijk gelegen hotels en pensions, belet 
wordt ; dat, nu de Veendijk eenm aa l verbe
terd is, hij ook behoort te worden gebrnikt; 
dat z. i. niet valt in te zien, op grond waarvan 
de controle op het verkeer over de Bloklaan 
zou worden bemoeilijkt, indien de Veendijk 
voor het verkeer wordt opengeste ld; dat deze 
controle ten volle mogelijk blijit en z.i. zelfs 
gemakkelijker wordt; dat al ware dit anders, 
de belangen van het verkeer moeten voorgaan; 

0. dat de omstandigheid, dat de Bloklaan 
nog niet voor doorgaand verkeer kan wprclen 
opengesteld, op zich zei f geen motief oplevert, 
om ook den Veendijk in Loosdrecht voor ver
kee r met motorrijtuigen op meer dan twee 
wielen gesloten te houden; 

dat niet is gebleken, dat de vrijheid en de 
veiligheid van het verkeer op den l aatstge
noemden dijk zoodanig verkeer niet zou ge
doogen, terwij I de openstelling va n dezen dijk 
in het belang is te achten van de daaraan 
gelegen hotels met roe i- en zeilgelegenheid. 
we lke van Hilversum uit plegen te worden 
bezocht; 

dat Ged. Staten van de openstel ling van 
den Veendijk nu wel bij se izoendrukte het ont
staan van een verkeersobstakel voor terug
keerend autoverkeer duchten, daar de motor
rijtui gen zouden moeten keeren ter plaatse, 
waar de weg zu lks niet toelaat, doch dat voor 
die vrees geen voldoende grond bestaat, aan
gezien blijkens het door den appellant, in 
zijne nadern memorie aan de Afdeeling van 
den Raad van State, voor de Geschillen van 
Bestuur, aangevoerde, ter plaatse waai· de 
V eendijk en de Bloklaan elkaar ontmoeten, 
een zeer gesch il..-te keerplaats aanwezig is; 

dat onder deze omstandigheden Ged. Staten 
ten onrechte op het verzoek afwijzend hebben 
beschih; 

Gez ien de Motor- en Rijwielwet en het 
Motor- en Rijwiel reglement ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met vernietiging van het bestreden besluit 

van Ged. Staten van Utrecht van 28 Juni 
1932, l e afd. n°. 2423/1243, het bepaalde 
onder II van het besluit van Ged. Staten van 
Utrecht van 6 Aug. 19.29, le afd. n°. 2681/ 
1539 (Prov. bl ad n°. 44 van 1929) te wijzigen 
in dezer voege, dat in de vermelding in kolom 
2 van de wegen, welke, voor zoover .zij buiten 
de bebouwde komme n der gemeenten. zijn ge
legen, voor alle motorrijtuigen op meer ,dan 
twee wielen gesloten zijn verklaard, vervalt 
de in de gemeente Loosdrecht gelegen Veen
dijk. 

Onze l\.linisl~r van Waterstaat 1s belast e nz. 
(A. , B.) 

23 Januari 1933. ARREST van d~n Hoogen 
Raad. (Handelsnaamwet artt. 5 en 6.) 
· A. en B. waren firmanten eener ve n
nootschap onder de firma " Ingenieurs
bureau Connector", een handel in radio-
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toestellen. Na ontbinding dezer vennoot
schap, waarbij over het recht op den fir
manaam geen regeling werd getroffen, 
blijven zoowel A. als B. ieder voor zich 
denzelfden handel drij ven, doch B., zijn 
zaak drijvende in het perceel der vroegere 
firma, voert daarbij, zonder toestemming 
van A ., den naam Ingenieursbureau Con
nectc>r en richt vervolgens een N. V. onder 
dien naam op (C.). A. vordert nu veroor
<leeling van C. om zich te onthouden van 
het gebruik van dien naam, althans om 
dien naam te wijzigen. 

Kantonrechter en Rechtbank verklaren 
A. in zijn vordering niet-ontvankelijk. 

Feitelijk werd beslist, dat het verzoek 
van A. steunt op verwarring tusschen de 
handelszaken van A. en C. en niet op ver
warring -tusschen de handelszaken van C. 
en de ontbonden vennootschap onder firma , 
die den door C. gevoerden handelsnaam 
te voren rechtmatig voerde. A . heeft dus 
geen feiten gesteld, welke een vorder ing 
gegrond op art. 5 der Handelsnaamwet 
rechtvaardigen. 

Nu door A. niet was gesteld , dat h~jzelf 
op den voornoemden handelsnaam nog 
eenig recht kan doen gelden, zijn de ge
stelde feiten niet voldoende om hem in 
den zin van art. 6 als " belanghebbende" 
aan te merken, waarom hij ook aan art. 
2 geen vordering kan ontl eenen. 

VERZOEKSCHRIFT. 

,lcm 
den Ho ogen Raad dei· N ederlanden . 

Geeft eei·biedig te kennen: 
Th . H. Gmelig, zich noemdende en schrij

vende Meyling, koopman te Amsterdam (adv. 
Mr. W. Francken) ; 

dat de Rb. te Amsterdam, Eerste Kamer, bij 
haar beschikking in hooger beroep dd . 24 Nov. 
1932 heeft bekrachtigd de beschikking van den 
Ktr. te Amsterdam dd. 27 Aug. 1932 waarbij 
1·equestrant niet-ontvankelijk werd verklaard 
in zij n bij request dd. 1 'Aug. 1932 tot den Ktr. 
gericht verzoek, om, de N , V . Ingen ieursbtu·eau 
,,Connector" , gevestigd te Amsterdam, te ver
oordeelen zich te onthouden van het op eeniger
lei wijze in haar handelsnaam ·voeren of ge
bruiken van de . woorden IngenieursbLu·eau 1 

Connector, althans om in haar handelsnaam 
zooclanige door den Ktr. te bepalen wijziging 
aan ' te brengen, , dat de onrechtmatigheid ten 
opzichte van requestrant wordt opgeheven, met 
veroordeel ing van de gerequestreerde tot be
taling van een bedrag van f 5000 in geval van 
overtreding ,:van het door den Ktr. te geven 
bevel en met 'bevel van voorloopige tenuitvoer
legging van de. do01· den Ktr. te geven be
schikking; 

da t verzoeker tegen voormelde. besch ikking 
der Rb. te Amsterdam, waarvan een authen
tiek afschri,ft hierbij wordt overgelegd, beroep 
op cassatie . instelt en daartoe de navolgende 
middelen aanvoert: 

I. Schending van de artt. 1 , 5, 2 en 6 Han
delsnaamwet, S . 1921 , n°. 842 , en art. 30 K ., 
doordat de Rb., 

terwijl in het introductief request, zooals 
blijkt uit de beschikking des Ktrs., waarnaar 
de Rb. verwijst, feitelijk was gesteld: 

1. dat verzoeker bij onderhandsche akte del . 
1 Sept. 1925 met H . . H . Bouma, ingenieur, 
wonende te Heemstede, een vennootschap van 
koophandel is aangegaan, die werd gedreven 
onder de firma Ingenieursbureau " Connector" , 
was gevestigd te Amsterdam, aldaar in he.t 
Hande lsregister was ingeschreven en te n doe l 
had den handel in radiotoestellen en benoo
d igdheden, het vertegenwoordigen van buiten
Jandsche huizen in deze branche en al wat tot 
genoemden handel in den. meest uitgebreiden 
zin behoort; 

2. dat deze vennootschap bij onderhandsche 
akte dd. 19 Maart 1.932 op dien dag is ontbon
den en H. H. Bouma voornoemd met de liqui
datie van haar zaken we~d belast; 

3. dat bij en na de .ontbind ing der vennoot
schap over het recht op den firmanaam Inge
n ieursbureau ConnectoJ· een regeling met is 
getroffen, doch het wel de uitgesproken en 
vaststaande bedoeling van beide partijen is 
geweest, dat "Ingenieursbureau Connector" zou 
worden opgeheven, terwij l er geen sprake is 
van sti lzwijgende toestemming! waarmede de 
e en het voeren van dien hande snaam door de 
andere partij van zaken, niet de liquidatie be
treffende , zou gedoogen; 

4. dat• requestrant on.middellijk na de voor
melde ontbinding der vennootschap zich te 
Amsterdam heeft gevestigd als handelaar in 
radiotoestellen en benoodigdheden en verte
genwoordiger van buitenlanclsche huizen in 
deze branche ; 

5. dat ook H. H. Bouma vo01:noemd, die ge
vestigd bleef aan hetzelfde adres -der vroegere 
firma, Bloemgracht 174 te Amsterdam is voort
gegaan behalve ten behoeve van de l iquidatie 
der zaken van de ontbonden firma te handelen 
in radiotoestellen en benoodigdheden en op te 
trnden als vertegenwoordiger van bui.tenland
sche huizen in deze branche, daarbij den naam 
voerende: ,,Ingenieursbureau Connector" T 

V. in oprichting; .. , . , 
6. dat H . H . Bouma vervolgens bij akte 

verleden voor den notaris Charbon te Amster
dam te zamen met zijn rechtskundigen raads
man Mr. J. Martin -MuUex &Is eenige oprich
ters heeft opgericht de N . V. Ingenieursburea11 
Connector, wier doel is de handel in radio
electrotechnische en andere artikelen, een en 
ander in den meest uitgebreiden zin, zoomede 
het verrichten \lan a\ , hetgeen daarmede ver
band houdt, en. die , is ge,vestigd te Amsterdam, 
eveneens aan het genoemde adres B loemgracht 
174, waar ook de ontbon_den, vennootschap is 
gevestigd geweest; . . . 

7. dat de N . V . Ingenieursbmeau Corrnector, 
onder vermelding da.t haar hardelsnaam luidt: 
N . V. Ingenieursbu;·eat• Connector en dat H. 
H. Bouma is haar directeur, op diens aan
gifte dd . 16 J uli 1932 in het Handelsregiste r 
te Amsterdam is ingeschreven; 

8. dat die N . V, , .diin handelsnaam Inge
nieursbureau Connector voerend, bij afnemers 
offerten doet en .hun goederen verkoopt en af
levert,. voorts de· vertegenwoordiging van bui 
tenlandsche huizen tracht te verwerven en 
heeft verworven ,, en . met ee[l en ander niet-
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tegen taande het daartegen kenbaar gemaakte 
bezwaar van verzoeker voortgaat; 

9. dat verwekers bel,mgen hierdoor ern tig 
zij n en worden geschaad daar hem hierdoor 
schade is en wordt veroorzaakt, terwij l h ij ook 
overigens daardoor in zij n zaken last onder
vindt· 

heeft besl ist, dat verzoeker geen feiten heeft 
gesteld, d ie een vordering gegrond op voor
meld artike l rech tvaardigen, 

ten onrech te, 
A. omdat de Rb. haar beslissing mede heeft 

doen steunen op de overweging, dat het in 
art. 5 der H andelsnaamwet vervatte verbod 
zich kee1.-t tegen gevaar voor verwarring bij 
het pub! iek ten opzichte van bestaande han
delszaken, ofschoon de wet voor het verbod 
een handelsnaam te voeren, die voordat de 
handelszaak onder dien naam werd gedreven, 
reeds door een anderen koopman rechtmatig 
gevoerd werd, niet den eisch stelt, dat de door 
dien anderen koopman gedreven handel zaak 
nog bestaat; 

B . u it de gestelde feiten niet slechts zou 
kunnen worden a fgeleid, dat verwarr ing bij 
het publiek te duchten is tusschen requestrants 
handelszaak en de handelszaak van de gere
questreerde N. V., maar die feiten in den zin 
van het genoemde art. 5 inhouden, immers de 
rechtskundige gevolgtrekking wettigden , dat 
bij het pub! iek verwarring tusschen de vroeger 
onder de firma Ingenieursbureau Connector 
gedreven handelszaak en de handelszaak der 
gerequestreerde N. V. Ingenieursbureau Con
nector i te duchten. 

II. Schend ing van de artt. 1, 2, 5 en 6 der 
Handelsnaamwet, S. 1921, n°. 842, en art. 30 
K., doordat de Rb. overwegende, dat het waar 
moge zijn, dat de gerequestreerde N. V. niet 
het recht heeft overeenkomstig art. 1 en 2 der 
H andelsnaamwet den handelsnaam van de fir
ma I nge nieursbureau Connector te voeren, 
heeft bes li st, dat verweker aan de Handels
naamwet n iet het recht kan ontleenen daar
tegen op te komen, nu hij zelf niet het m inste 
rech t op d ien handelsnaam heeft en daarom 
ook n iet aangemerkt kan worden als belang
hebbende in den zin van art. 6 der Handels
naamwet, - ten onrechte, omdat art. 6 der 
Handelsnaamwet niet bepaalt, dat slechts h ij , 
die zelf recht heeft om een handelsnaam te 
voe ren , bezwaar kan ma ken tegen het voeren 
van d i-eh •há•ntlelsnaam in strijd met de Hal\
delsnaamwet, doch het recht om den K tr. het 
in dat wetsaTtikel omschreven verzoek te doen 
aan iederen belanghebbende geeft; 

dat requestrante zich nog veroorlooft de aan
dacht van U wen H . R . te verzoeken voor de 
volgende beschouw ingen omtl'ent de m iddelen
van cassatie: 

ad I, sub A . H et beroep, dat de Rb. ter ,·er
dediging harer interpretatie van a r t. 5 der 
Handelsnaamwet heeft gedaan op de woorden 
.,de plaats, waar zij gevestigd zijn" , betoo
gende, dat die niet kunnen slaan op handels
zaken, waarvan één niet meer bestaat, wettigt 
die interpretatie niet. Deze woorden stonden 
ook reeds in art. 5 van het oorspronkel ijke 
wetsontwerp, waarin achter de woorden "doo,· 
een a nderen koopman rechtmatig gevoerd 
werd " nog volgden de woorden : ,.en nog 

steeds gevoerd wordt". Nadat Prof. Mr. Aal
berse in zij n artikel in het Kathol iek Sociaal 
Weekblad van 27 Apri l 1918 (p. 163) had 
betoogd, dat de woorden " en nog steeds ge
voerd wordt" in het stelsel der wet overbodig 
en zelfs verkeerd waren, heeft de Regeering 
bij de Memorie van Antwoord die woorden 
geschrapt met de motiveering, dat de woorden 
van Prof. Aalberse haar volkomen juist voor
kwamen. Prof. Aalberse had aangevoerd, dat. 
de toevoeging overbodig was, omdat het niet 
de bedoeling was een uitsluitend recht op den 
handelsnaam te erkennen en te beschermen en 
zich voor zijn opvatting, dat de toevoeging 
verkeerd was, juist beroepen op het geval, dat 
een bestaande firma werd ontbonden en dat 
daarna anderen onder haar handelsnaam in 
dezelfde branche een zaak zouden beginnen. 

De Rb. meent nu, dat de bedoel ing, die zij 
voorzichtel ij k bij den wetgever veronderstelt, 
doch die deze blijkens de duidelij ke bewoor
dingen der Memorie van Toelichting ongetwij 
feld heeft gehad (na die Memorie heeft in 
geen van de beide Kamers der Staten-Gene
raal nog schr ifte lijke gedachtenwisseling p laats 
gehad en de wet is in beide K ame1·s zonder 
beraadslaging en stemming aangenomen) niet 
tot uiting is gekomen, omdat de woorden ·,,de 
plaat , waar zij gevestigd zij n", zij n bl ij ven 
staan . Indien al verzuimd mocht zij n in deze 
woorden een correctie aan te brengen, d ie met 
de wijziging in den aanhef van het artikel 
correspondeerde, dan zou toch de tekst, zooals 
hij thans I uidt, niet dwingen tot een interpre
tatie, die met de bekende bedoeling van den 
wetgever strijdt, nu die bedoel ing gefo rmu
leerd (is) iu de woorden : ,,door een anderen 
koopman rechtmatig gevoerd werd", terwijl de 
woorden: ,,gevestigd zijn" taal kundig niet het 
voortduren van een toestand behoeven te be
teekenen, maar ook op de hande li ng va n het 
vestigen kunnen slaan. 

De door de Rb. venvorpen interprntatie 
wordt ook verded igd door Greup, de H andels
naamwet, p. 41 (dezelfde ook in R ech tsge leerd 
Magaûj n 1929, p. 229), die dan ook de beslis
sing in anderen zin van Ktr. 's Gravenhage 
27 Maart 1925, W. 11352, onju ist acht. 

Overeenkom tig de thans door requestrant 
verdedigde interpretatie beslisten: Ktr. Am
sterdam 9 Maart 1923, W. 11054, Rb. 's Gra
venh age 1 J ul i 1924, N. J . 1925, p. 101. 

a d I , sub B . H et m iddel is niet'ge'ri cht tegen 
een feitelijke besl issing, omdat de omsta ndig
he id, dat iets te duchten is, reeds in het a lge
n1een niet is een voor waarneming vatbaar 
feit, terwij l het te duchten zij n van verwarring 
bij het pub! iek in den zin van art. 5 der H an-

. delsnaamwet is een rechtskundig begrip. De 
Rb. is bovendien tot haar opvatting kennel ij k 
gekomen in verband met haar sub A bestreden 
opinie, dat a ll een bestaande zaken in aanme,·
k ing kunnen worden genomen. Uit d it pos itum 
dat de gernque tree rde N . V . denzel fden han
delsnaam voert, in dezel fde artikelen handel 
drij ft en aan hetzelfde adres is gevestigd als 
de ontbonden firma volgt echter onmiddellijk , 
dat verwaning tusschen die beide handelsza
ken te duch ten is, ook a l bestaat laatstgenoem
de niet meer. 

ad II. De inte rpretatie dei· Rb. van de woor-
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den "ieder belanghebbende" in art. 6 der 
Handelsnaamwet is n iet slechts in strij d met 
deze zeer ruime uitdrukk ing, d ie elke gedachte 
aan een beperking tot een bepaald soort van 
belanghebbenden en stellig ook aan een beper
k ing tot hem, die zelf rech t heeft om den mis
bruikten hande lsnaam te voeren, uitsluit, maar 
ook in strijd met de strekking en de grond
gedachte der wet. Ook hier kan requestrant 
zich op het boven geciteerde opstel van Prof. 
Aalberse beroepen. Deze schrijver beschouwt 
a ls de strekking der wet te voorkomen, dat de 
handelsnaam een middel zij tot oneerlij ke me
dedinging en hij formu leert de grondgedachte 
aldus, dat de wet, terwijl eene1·zij ds een uit
sluitend recht op den handelsnaam niet be
staat, anderzij ds het m isbruiken bestrijdt van 
de vrijheid, waardoor misleiding van het pu
bl iek en daardoor benadeel ing van concunen
ten kan ontstaan. 

Requestrant citeert ten slotte nog uit de 
Memorie van Toel ichting bij het ontwerp van 
wet op den Handelsnaam het volgende betref
fende art. 6: Het spreekt van zelf, dat indien 
een naam wordt gevoerd in strijd met deze 
wet, degene ,-• die zich daaraan schul dig maakt 
een omechtmatige daad begaat en verplicht 
zal zij n den benadeelde de schade te vergoe
den, welke deze dientengevolge heeft geleden. 

De actie tot schadevergoeding op zich zelve 
is echter n iet voldoende. Den benadeelde be
hoort de gelegenheid geopend te worden een 
rechterlij ke uitspraak te verkrijgen, waardoor 
de onrechtmatige handelsnaam in een recht
matigen verandert. 

Op deze gronden verzoekt requestraut Uwen 
H . R. de bovenvermelde beschikking der Rb. 
te Amsterdam, eerste Kamer van 24 Nov. 1932 
te vernietigen en hetzij de zaak naar de Rb. 
te Amsterdam terug te verwijzen opdat zij met 
inachtnem ing van 's Hoogen Raads u itspraak 
verder warde behandel cl en afgedaan, hetzij 
zoodanige ande,·e beschikk ing te geven als Uw 
H. R. za l ve rmeenen te behooren. 

De Proc.-Gen. (Mr. Tak) ; 
Gezien enz. ; 
0. dat onderdeel A der eerste gr ief n iet tot 

cassatie leiden kan, daar het zich niet richt 
tegen de beslissing der Rb., dat de Ktr. terecht 
bovendien overwoog, dat art. 5 (der H andels
naamwet, S. 1921, n°. 842) den koopman ver
h iedt te handelen ohder dlln 'naam, ,waaronder 
een andere kooph, an rechtn\atig hande lt of 
onder een naam, die daarvan wein ig versch ilt 
(zoodat verwaning is te duchten), welk feit 
de gerequestreerde "ten deze niet wordt Yer
weten" , doch tegen de daarop vo l gen de recl en
gevi ng voor die besli s ing, aanvangende met 
de woorden "dat immers"; 

0 . dat ook onderdeel B daarvan moet wor
den a fgewezen, wijl u it.s i uitend aan den feite
lij ken rechter de uitlegging der di ngtalen toe
komt en deze van oordeel is, dat daarin door 
thans-requestrant geen feiten zijn gesteld, 
welke eene vordering op grond van evenge
rnelcl wetsvoorschri ft rechtvaardi gen, omdat 
daaru it slechts blijkt, dat verwarri ng zou zij n 
te duchten tusschen de handelszaak van thans
,·e rzoeker en d ie Yan nu-gerequestreerde, even
wel 11iet tusschen de firma Ingenieursbu reau 

Connector en de N. V. Ingenieur burnau Con
nector· 

0. d;it het tweede middel evenzeer dient ter-· 
zij de gesteld ; 

0. toch, dat de Rb. feitelijk en in cassatie 
onaangevochten vaststel t , dat nu-verzoeker 
niet het minste recht heeft op den handels
naam Ingenieursbureau Connector, waaruit 
voortv loe it, dat h ij geen belanghebbende zij n 
kan in den zin van art. 6 der gemel de wet, 
wij I daaronder is te verstaan ieder, wiens naam 
in strijd met een wettel ij k verbod gebru ikt 
wordt, terwijl uit dat gebru ik wu ku nnen 
worden afgeleid dat hij eigenaar of mede
eigenaar is var: de onder den misbruikten 
naam gedreven handelszaak (Vgl. H. R. 1:i 
Aug. 1923, W . 11119, N. J . 1923, blz. 1219 ) ; 

Concludeert tot verwerping van het beroep_ 

De Hooge Raad, enz.; 
0 . dat bij de bestreden beschikking feite lij k 

en al zoo in cassatie onaantastbaar is bes! ist . 
dat ui t het door requestrant bij d iens inleidend 
verzoekschrift gestelde, indien daaruit a l bij 
het pub! iek te duchten verwarr ing mocht kun
nen worden afgele id, in elk geva l slech ts zou 
volgen verwarring tusschen de handelszaken 
van den requestrant en van de gerequestreerde 
Naam looze Vennootschap; 

0. dat op deze feite lij ke besl issing het eerste 
middel in zij n beide onclerdeelen moet afstu i
ten, daar, wat er zij van de over ige door de 
Rb. gebezigde gronden, zij in elk geval terecht 
bes! i te, dat, - nu het verzoek niet steunt op 
hij het publiek te duch ten verwarr ing t usschen 
de handelszaak der gereq uestreercle en die der · 
ontbonden vennootschap onder de firma " In
gen ieursbureau Connector" , zij nde de koop
vrnuw die den door de gerequestreerde ge
voercl~n handelsnaam te voren rech tmatig 
voerde, - requestrant geen feiten heeft ge
steld, welke een vordering, gegrond op art. 5 
der Handelsnaamwet 1921 , S. 842, rechtvaar
digen; 

0. dat ·n ve rband met de voormelde bes li s
sing, ook het tweede middel ongegrond is te 
achten, daar de Rh. terecht aannam, dat. -
waa i· requestrant's verwekschr ift slechts in
hield, dat de door gerequestreercle gevoerde 
handelsnaam rechtmatig door de tusschen re
questra nt en gerequestreercle bestaan hebbende 
vennootschap onder een firma was gevoerd, 
waardoor -ven va•r ri ng bij het publiek a ls voor
zegd te duchten was, en daàrnevens u i~t was 
gesteld , dat requestrant zel f op meergenoem
den handelsnaam nog eenig recht kon doen 
gelden - de gestelde feiten niet vo ldoende 
wa ren orr1 hem in den zin van art . 6 a]s "be
langhebbende" aan te merken, zoodat h ij rneds 
om die reden ook aan art. 2 geen vorder ing 
kon 011tleenen ; 

Verwerpt het be roep. 
(W .) 

23 ,Januari 1933. KO I IB:LIJK BESLU IT. 
(Lager Onderwij swet 1920 A rtt. 17 en 72. ) 

Nu het best reden beslui t van Geel. Sta
ten op 17 Aug. aan het gemeentebestuur 
is verzonden, waarna het beroepschr ift op 
1 6 Sept des voormiclclags door dat bestuur 
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is toegewnden aan de Kroon, zoodat het 
geacht kan worden het postkantoor te 
's-Gravenhage dienze lfden dag te hebben 
bere ik t, kan de termijn van 30 n-ije dagen, 
gegund bij art. 17 2e li d a ls inachtgeno
men wol"Clen beschou wd . 

Terech t heeft de Raad medewerk ing ge
weigerd voor verandering van de closets 
en waterplaatsen in d ien zin, dat de ge
noemde ge legenheden achteruit gebouwd 
zu llen worden , terwijl eene tweede afs lui
ting v66r aangebracht zal worden, nu na
genoeg overal in den lande de privaten en 
waterplaatsen , evenals in het onderhavig 
schoolgebouw, onmiddellijk aan de gang 
worden aangebracht, en bij eene goede in

richting geen aanleiding tot kl achten geven. 

Wij WILH ELM! A, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Goes, tegen het be
si uit van Ged. Staten van Zeeland van 5/12 
Augustus 1932, n°. 35, le afd ., waarbij met 
vern ietig ing van het beslu it van dien rnad 
van 15 F ebr. 1932, n°. 3, is bepaald, dat de 
door het R oomsch-K atho l ieke Ke,·kbestuur van 
de parochie van de Heil ige Maria Magdalena 
te Goes overeenkomstig art. 72 der Lager On
derwijswet 1920 gevraagde medewerking voor 
eene verandering van inrichting van de clo
set en waterplaatsen in het gebouw van de 
R. -K. J ongensschool aan den Wests inge l a l
daa r alsnog moet worden verleend; 

Den Raad van . State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord , advies van 
6 J anuari 1933, n°. 800 (1932) ; 

Op de voordracht van Onzen Minister va n 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
19 Jan. 1933, n°. 6312, Afd. L. 0. F. ; 

0 . dat de raad der gemeente Goes bij be
slu it van 16 Februari 1932, n°. 3, afwijzend 
hee ft beschikt op het verzoek van het boven
gemelde schoolbestuur om medewerking voor 
eene verandering van inrichting van de clo
sets en waterplaatsen in het gebouw van de 
bovenbedoelde school , in dien zin, dat ge
noemde gelegenheden achteruit gebouwd zul 
len worden, terwij l eene tweede a fsluiting 
v66r aangebracht zal worden ; 

dat de raad daarbij heeft overwogen, dat het 
schoolbestuur onder dagteekening van 6 Nov. 
1930 de medewerking heeft gevraagd, ten 
einde de bestaande hardsteenen urinoirs te 
vervangen door porceleinen inrichtingen van 
dezelfde soort, hetgeen toen, blijkens de over
gelegde toelichting, de eenige oploss ing was 
om te ontkomen aan den onaangenamen reuk, 
dien de hardsteenen ~u·inoirs afgeven; dat bij 
raadsbesluit van 14 J an. 1931 hierop afwij 
zend is besch_ikt, u it overweging, dat de kos
ten dier veranderi ng u it hun aard niet zij n te 
be chouwen a ls verander ing van imichting of 
a ls verbouwing, zooa ls in art. 72 de r wet 
bedoeld, doch als kosten van instandhouding 
a ls bedoeld in art. 101, 5e I id, dier wet ; dat 
het schoolbestuur van deze besli ss ing niet in 
beroep is gegaan, waarmede het derhalve 
sti lzwij gend de juistheid daarvan heeft er
kend ; dat het schoolbestuur thans de aanvan
kelijk gedachte goedkoopere oplossing heeft 
losgelaten om de duurdere verbouwing daar-

voor in de plaats te stellen ter verkrijging 
van de noodige gelden uit de gemeentekas 
langs den weg van art. 72 cjer wet; dat blij
kens het uitgebrachte rapport van den Direc
teur van gemeentewerken, de bestaande uri
noirs slecht zij n ingericht en stank afgeven, 
doch dat door eene betere verzorg ing d ier in
r ichting door vuurk le i-urinoirs te plaatsen en 
deze goed te construeeren het bezwaar opge
heven wordt, indien de hand ,~ordt gehouden 
aan geregelde waterspoeling en schoonhouden 
zoowel van privaten als urinoirs, zoodat deze 
dure verbouwing niet nooc;lig is; dat mitsdien 
door deze verbouwing de normale eischen, 
aan het geven van lager onderwijs te ste llen, 
overschreden worden; 

dat, ingevolge een door het · schoolbestuur 
bij Ged. Staten van Zeeland ingesteld beroep, 
dit college, bij besluit van 6/12 Aug. 1932, 
n° . 35, l e afd. met vernietiging van het be
streden bes! uit heeft bepaald, cjat de gemeente
raad alsnog medewerking behoort te verleenen 
voor verandering van, de inrichting van de 
closets en waterplaatsen in het gebouw van 
de school; 

dat Ged. Staten daarbij hebben overwogen, 
dat de Bouwkundig-Inspecteur in zij n rapport 
mededeelt, dat de tegenwoordige inrichting 
van de urinoirs niet aan behoor lij ke hygiëni
sche e ischen voldoet; dat zulks niet wordt ver
oorzaakt doordat deze urinoirs zij n vergaan 
of versleten , doch in hoofdzaak is te wijten 
aan het materiaal waaruit de urinoirs zij n 
samengeste ld ; dat hieruit volgt, dat de ver
andering van inrichting van urinoirs valt 
onder het bepaalde in art. 72 der Lager On
derwijswet 1920 en dat door deze verandering 
van inrichting op zich zelf geensz ins de nor
mal e eischen, aan het geven van lage r onder 
wijs te stell en, worden ove1-i,;chreden; dat de 
wijze waarop de adressant tot deze verande
ring van inrichting wensci\t te geraken niet 
door den gemeente1·aad maar in eerste instan
tie overeenkomstig het bepaalde in aL"t. 82, 
juncto art. 77, der Lager Onderwijswet 1920, 
door burgemeester en, wethouders moet worden 
beoordeel d ; dat de gemeenteraad de gevraag
de medewerk ing had behooren te verleenen; 

dat _van het besluit van Ged. Staten de ge
meenteraad bij Ons in beroep is gekomen, 
aanvoerende, dat het schoolbestuur zich onder 
dagteekening van 6 Nov. ~930 tot den ge
meenteraad wendde met verzoek om gelden 
uit de gemeentekas beschikbaar te stellen te,· 
verbetering van een 2-tal urinoirs, welke ver
bete ring zou bestaan in het vervangen der 
bestaande hardsteenen urinoirs doox porcelei
nen dito, zijnde dit volgens medecleeling van 
het schoolbestuu r het eenige middel, on:i aan 
het euvel van stankverspreidirig een e inde te 
maken; dat de raad onder dagteekening van 
14 J an. 1931 hierop afw ij zei;id beschikte ; dat 
het schoolbestuur onder dagteekening van 14 
Nov. 1931 een nieuw ve~welj: ind iende, name
lij k om medewerking tot het verkrijgen van 
e!)ne kostba re verbouw ing,; ,dat uit de over
weging van het besluit van Ged , Staten blijkt, 
dat di,t College zich op .het standpunt ste lt, 
a lsof het eene beslissing, II)Oet nemen in zake 
h_et eerste pl an, hetgeen n.aar de meening van 
den gemeenteraad niet juist is; dat immer-
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het eerste verzoek is afgedaan; dat aan het 
raadsbeslui t van 14 Jan. 1931, waartegen het 
schoolbestuu r zich niet in beroep heeft voor
zien, naai· de bedoeling des wetgevers de 
kracht van eindbeslissing is verzekerd gewor
den; dat Ged. Staten al leen eene besl issi11g 
hadden mogen nemen ten opzichte vao het 
feit, of met uitvoering van het tweede, in 
verband met het eerste plan de norm a le 
,e ischen , aan het onderwijs te ste ll en, niet 
worden overschreden; dat Ged. Staten tot de 
conclusie zullen moeten komen, dat zulks in
derdaad het geval is; dat bij Ons beslui t van 
22 April 1932, n° . 12, is beslist, dat de eco
nomische crisis een belangrijke factor is bij 
het beoordeel en va n de vraag, of de aanvrage 
van het schoolbestuur de normal e eischen 
overschrijdt ; 

0. dat in de openbare vergadering der Af
deeling van den Raad van State voor de Ge
chill en van Bestuur, waarin over deze zaak 

verslag is uitgebracht, o. m. i aangevoerd, 
dat de gemeenteraad heeft verzuimd, met in
achtnemjng van den termijn van drie maan
den, bedoeld bij art. 76, l e I iel, der Lager 
Onderwijswet 1920, te beslissen op de aan
. vrage om medewerking en voorts, dat het 
bernep van den gemeenteraad niet tijdig zou 
zijn ingesteld, da a r het bestreden bes luit op 
12 Aug. 1932 is genomen en het beroep
,schr i ft eerst op 19 Sept .. daaraan vol gende bij 
,Ons is ingekomen ; 

0. omtrent een en ander, dat bi ij kens na
dern inlichting, ingewonnen op verzoek van 
rele Afdeeling van· den Raad van State voor 
de Geschi ll en van Bestuur, de onderwerpe
lijke aanvrage ter gemeente-secretarie te Goes 
i.s. ingekomen op 16 Nov. 1931, terwijl de raad 
,hierop op 15 Febr. 1932 heeft beschikt, zoodat 
de in art. 76, ·1e I id, clex wet genoemde ter
mijn wèl is in •acht genomen, en de raad cle ,·
halve niet van rechtswege geacht moet wor
den tot medewerking te hebben besloten; 

dat voorts, blijkens de stukken, het bestre
den besluit van Ged. Staten op 17 Aug. 1932 
aan het ·gemeentebestuur is verzonden, waarna 
het beroepschrift op 16 Sept. 1932 des voor
middags uit Goes aan Ons is toegezonden, zoo
dat het geacht kan worden het postkantoor te 
·'s-Gravenhage di enzelfden dag • te hebben be
rnikt · 

dat' onde,· deze omstandigheden de te rmijn 
van dertig vrije dageJ'l, gegund bij art. 17, 2e 
lid , der bovengemelçle wet a ls in acht ge
nomen kan .worden be chouwd; 

0. wat de hoofdzaak betreft, dat , de mede
werking is gevrnagd en bij 1·aadsbe lui t van 
15 F ebr. 1032, u 0

• 3, is geweigerd voo r ver
andering van de closets en wate rplaatsen in 
dien zin, dat de genoemde gelegenheden ach
teruit gebouwd zu) len worden, terwijl eene 
tweiicle afsluiting yóó_r aangebracht zal wor-
den; , , , . . 

dat op grnnd van het ambt berioht va n den 
.Bouwkundig-Inspecteur yan het Liiger Onder
wijs moet wo,·den aangenomen, da t weliswaar 
verandering in de inrich t ing -van de privaten 
eu waterclosets geboden i~ en meçlewerking 
daartoe zou kunnen worden verwcht krach
tens art. 72 der Lager Onderwijswet 1920, 
doch de , veranderi 11g van jnrich ti ng, waarvoor 

thans medewerking is aangev1·aagd, de nor
male eischen, aan het geven van lage,· onder
wijs te stellen, overschrijdt, daar nagenoeg 
overa l in den lande de privaten en water
plaatsen, evenals in het onderhavige school 
gebouw, · onmiddellijk aan de gang worden 
aangebrncht en bij eene goede imichting geene 
aanleiding tot klachten geven; 

dat clerhàl ve de medewerking terncht bij het 
bovengemelde raadsbesluit is gewe iS'erd en 
Ged. Staten ten omechte bij hun bestreden 
besluit hebben bepaald, dat de gemeenteraarl 
de gevraagde medewerking alsnog behoort te 
verleenen; . 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het bes) uit van Geel. 
Staten van Zeeland van 5/12 Aug. 1932, n°. 
35, l e afd. , het besluit van den raad der ge
meente Goes van 15 Febr. 1932, 11 ° . 3, te 
ha ndhaven. 

Onze Ministe r van Onde rwij s, Kunsten en 
Wetenscha ppen is belàst enz. 

(A.B.) 

24 Januari 1933. KONI KLIJK BESLUIT . 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 72.) 

Terecht hebben Ged. Staten de vervan
g ing van de mastiekbedekking van het 
schooldak door een dak met pannenbedek
kiug aangemerkt als verbouw van de school 
in den zin van art. 72 . 

• u door • vernieu}ving van het bEl ta,tr;de 
mastiekdak, gepaard met het aanbrengen 
van eenige minder ingrijpende verande
ringen in de inrichting en constructie va11 
he,t dak en wat. daarmede verband houdt, 
eene afcioende. verbetering . van den toe
stand kan worden_ verkregen, moet rle door 
het school bestuur gewenschte verbouw ge
acllt worden de "normale e ischen" te bo
ven te gaan. 

W;j WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het Bestuur der Vereeniging voor Christelijk 
Schoolonderwijs te Echtenpolder, gem. Lew
sterland, tegen het besluit van Ged. Staten 
van Friesland van · 28 Sept. 1932, n° . 61, 2e 
Afd. F., tot ongegrondverklaring van zijn bes 
roep tegen )let besluit van den raad der gem. 
Lemsterland van 30 Juni 1932., n° . 7/3, hou
dende weigering ".an de door den appellant 
overeenkomstig art. 72 der Lager Ond11rwij s
w,et _ 1920,, gev,1,aagde miidewerking voor de 
vervanging .van de niastieke bedekkiqg van 
het da k van de bijzondere lagere school te 
Echtenpolder, door een dak met panuenbedek
king ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
5 Januari 1933, n°. 16 ; · : 

Op de voordracht van Onzen Ministe1· van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
20 Januari 1933, n_0 • 6313, Afd. L. O. F.; 

0. dat de raad van Lemsterla_nd in zijne v11r
gadering van ,30 Juni 1932 afwijzend .heeft 
bes,chikt op de aanvrage van het Bestum: der 
bijzondere school te Echten(polder) uitgá~m;le 
van de Vereeniging . voor Christelijk l;lc.lwol• 
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onderwijs aldaar, om beschikbaarstelling van 
gelden uit de gemeentekas voor verbouwing 
van de genoemde school in dier voege, dat de 
mastieke dakbedekking wordt vervangen door 
een kap met pannenbedekking, uit overwe
ging, dat bij Ons besluit van 21 Juli 1928, 
n°. 279, is beslist, dat de kosten van ver
nieuwing van het dak eener school krachtens 
hunnen aard vallen onder die van instandhou
ding als bedoeld in art. 101, lid 5, der Lager 
Onderwijswet 1920 en dat deze kosten niet 
van aard veranderen, wanneer het bestaande 
dak wordt vervangen door een dak van an
dere samenstelling, tengevolge waarvari im
mers niet de bouw of de inrichting van de 
school wordt gewijzigd; dat sedert dien niet 
op deze zienswijze is teruggekomen; dat naar 
analogie van de aangehaalde beslissing op des 
adressants verzoek eene afwijzende beschik
king moet worden genomen; 

dat, nadat het schoolbestuur van dit besluit 
bij Ged. Staten van Friesland in beroep was 
gekomen, dit college bij besluit van 28 Sept. 
1932, n°. 61, 2e afd. F ., met handhaving van 
het bestreden besluit het daartegen ingesteld 
beroep ongegrond heeft verklaard, uit over
weging, dat volgens mededeeling van het 
Rijksschooltoezicht eene voldoende oplossing 
der door het schoolbestuur ondervonden be
zwaren kan worden verkregen, indien: a. het 
bestaande mastiekdak geheel wordt vernieuwd, 
mits, in het belang van eene behoorlijke af
vloeiing van het hemelwater de platbebording 
meer hellend wordt aangebracht, daarvoor 
scheggen op de bestaande balken worden ge
plaatst en tevens worde gezorgd voor meer
dere afvoerpijppen en voor de noodige grind
keeringen; b. voor de berging der leermidde
len een drietal in de schoollokalen te plaatsen 
kasten wordt aangeschaft; dat, blijkens de 
stukken, een dergelijke oplossing minder kost
baar zoude zijn dan de vervanging van het 
mastiekdak door een kapdak; dat de onder
werpelijke vervanging van het mastiekdak 
door een pannendak moet worden aangemerkt 
a ls verbouw van de school in den zin van art. 
72, le lid, der Lager Onderwijswet 1920; dat, 
daar echter met het oog op het voorgaande 
moet worden aangenomen, dat de bedoelde 
Yervanging niet noodzakelijk is, maar op goed. 
koopere wijze eene afdoende verbetering van 
den toestand kan worden verkregen, de inge
cliéncle aanvrage geacht moet worden de nor
male eischen aan het geven van lager onder
wijs te stellen, te buiten te gaan en daarom 
in art. 72 voonneld geen steun te vinden; 
dat volgens de geldende jurisprudentie de 
kosten van vernieuwing van het dak der school 
moeten worden bestreden uit de vergoeding, 
bedoeld in art. 101 der wet, terwijl voor de 
uit de constructiewijziging voortvloeiende meer
dere uitgaaf en die van aan chaff ing der leer
middelenkasten eene aanvraag ex art. 72 der 
wet al nog bij den gemeenteraad kan worden 
ingediend; 

dat van het besluit van Ged. Staten het 
schoolbestuur bij Ons in beroep is gekomen, 
aanvoerende, dat door eene vernieuwing (re
paratie) van het bestaande dak of door een 
verbeteri ng van de bestaande constructie geen 
afdoende verbetering van den toestand moge-

lijk is; dat een oplossing, als door Geel. Sta
ten aan de hand gedaan, niet goodkooper, 
doch integendeel duurder zal uitkomen, daar 
een geheel n ieuw dak op de oude balklaag 
zeer zeker geen afdoende verbetering van den 
toestand zal zijn, aangezien juist die balklaag 
een van de grootste constructiefouten is van 
het bestaande dak en door de genoemde scheg
gen de draadkracht der balken niet noemens
waard wordt vermeerderd; dat de treurige er
varing, gedurende de laatste jaren met een 
mastiek dak opgedaan, dat ten slotte geen 
langeren levensduur kan hebben dan twaalf 
jaar, zoowel als de mecledeeling van deskun
digen en het feit, dat de levensduur van een 
kap met pannenbedekking veel langer i dan 
van een mastiekdak en gunstigen invloed uit
oefent op temperatuur en I uchtbeclerf, hem, 
appellant, versterken in zijn meening, dat de 
gedane aanvraag de normale eischen niet te 
boven gaat en op den duur de goedkoopste 
en meest afdoende oplossing zal zijn; dat on
voldoende bergplaats voor leermiddelen door 
het plaatsen van een drietal kasten in de 
lokalen wellicht zal zijn verholpen en zijn 
bestuur met de oplo sing, door Geel. Staten in 
dit opzicht aangegeven, wel genoegen kan 
nemen, doch dat dit een bijkomstige zaak is, 
die tegelijk op de goedkoopste wijze kan wor
den afgedaan; dat het Bestuur meent, d3:~ 
de mecledeeling van Geel. Staten, als zou b1J 
het aanbrengen van een nieuw mastiekdak, 
die kosten daarvan, die gevolg zijn van de 
verbetering der constructie, krachtens art. 72 
der Lager Onderwijswet 1920 kunnen worden 
aangevraagd, in deze wet noch in de jurispru
dentie eenigen steun vindt; dat Ons beslui t 
van 1 Mei 1928, n°. 50, de gedane aanvrage 
steunt en de daar genoemde omstandigheden 
in dit geval niet aanwezig zijn, die de aan
vrage de genoemde normale eischen , zouden 
doen te boven gaan ; 

0. dat Ged. Staten de onderhavige vervan
ging van de mastiekbedekking van het school
dak door een dak met pannenbedekking te
recht hebben aangemerkt als verbouw van de 
school in den zin van art. 72, le lid, der 
Lager Onderwijswet 1920 ; . 

dat echter blijkens het aan Ged. Staten mt
gebrachte ambtsbericht van den I nspecteur 
va n het Lager Onderwijs in de inspectie Sneek 
deze verbouw in dit geval onnoodig is , daar 
door vernieuwing van het bestaande mastiek
dak,"gepaard met het aanbrengen van eenige 
minder ingrijpende veranderingen in de in
l' ichting en constructie van het dak en wat 
daarmede verband houdt, eene afdoende vel'
betering van den toestand kan worden ver
kregen · 

dat ~nder deze omstandigheden tel'echt is 
, geoordeeld, dat de bovenbedoelde, door het 

schoolbestuur gewenschte verbouw de normale 
eischen, aan het geven van lager onderwij 
te stellen, te boven gaat; 

dat de aanvrage dus niet steunt op art. 72 
der Lager Onderwijswet 1920 en Geel. Staten 
mitsd ien terecht het beroep van het school
bestuur tegen de afwijzende beschikking van 
den gemeenteraad, ongegrond hebben ver
klaard. 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920 ; 
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H ebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

,vetenschappen is belast enz. 
(A.B.) 

24 Jan·ua,·i 1933. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 73.) 

Nu van twee kinderen , die de doOl' hen 
bezochte school hebben verlaten, resp. op 
14 Sept. 1931 en 31 Maart 1930, redel ij 
kenvijze niet kon worden aangenomen, dat 
zij de op te richten school , waarvan de 
opening op 1 Mei 1932 te verwachten was, 
blij vend zouden bezoeken, te minder waar 
rnor het eene kind. bereids op 2 Juli 1931 
een arbeidskaart was afgegeven en het 
andere kind in Sept. 1931 op een fabriek 
werd te werk gesteld, zij11 deze beide kin
deren terecht bij de beoordeeling der aan
vrage niet medegerekend. 

Wij WILHEL:iVII 'A, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het Bestuur der Ch ri ste lijke Nationa le Schoo l
vemen igi ng, gevestigd te Aalst, gemeente 
Waalre, tegen het besluit va11 Geel . Staten 
van Noord-Brabant van 6 Juli 1932, n°. 379 , 
IVe afd. , waarbij met handhaving van het 
bes lui t van den raad der gemeente ,vaalre 
van 9 ov. 1931, houdende weigering van de 
door den appellant overeenkomstig art. 72 
der Lager Onderwijswet 1920 gevraagde mede
werking voor de st icht ing van eene bijzondere 
school voor gewoon I age,· onderwijs a ldaar, 
het tegen dit besluit ingestelde beroep onge
grond is verk laard; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adv ies van 
5 Januari 1933, n°. 778 (1932); 

Op de voordracht van Onzen :Minister van 
Onderwijs, Kunsten en \ .Yetenschappen van 
20 J anuari 1933, n°. 6311, Afd. L. 0. F.; 

0. dat de raad der gem'eente Waa lre bij 
beslui t van 9 ov. 1931 afwijzend heeft be
sch ikt op het verzoek van het Bestuu r der 
Christelijke Nationale School vereenig ing, ge
vestigd te Aalst, om medewerking tot de 
stichting van eene bijzondere school voor ge
woon lager onderwijs, uit ovenveging, dat de 
overgelegde verklaring, als bedoeld in art. 
73 sub a der Lager Onderwij swet 1920, 41 
leerlingen vermeldt, di e de te stichten school 
zu ll en bezoeken, doch dat daaronder een 7-ta l 
leerlingen zij n opgenomen, waarmede geen 
rekening mag worden gehouden, omdat te 
hunnen aanzien ten tijde der indi ening der 
aanvi·age rede! ij kerwijze moet worden aange
nomen, dat zij de te stichten school niet zul
len bezoeken; dat het immers niet te ver
wachten is, dat de te stichten school voor 1 
Mei 1932 za l kunnen worden geopend, zoodat 
van één op die verklar ing vermelde leerling, 
die op dat tijdstip 14 jaren oud zal zijn, als
mede van een 2-tal op die verklaring ver
melde lee rlingen, die op dat tijdstip nog geen 
51h jaar oud zull en zijn , redelijkerwijze 'moet 
worden aangenomen, dat zij de te stichten 
school niet zullen bezoeken; dat voorts vier 
op die verklaring vermelde leerlingen, zich 
sedert 23 en 30 Sept. 1931 metterwoon in de 

gemeente Eindhoven hebben gevestigd, zoodat 
ook deze leerlingen de te stich te n school niet 
zullen bezoeken; dat door het Bestuur der 
Schoolvereenig ing onder dagteekening van 5 
Oct. 1931 eene aanvull ende verklaring, a ls 
bedoeld in art. 73 sub a der Lager Onderwijs
wet 1920, is ingezonden, waarop de namen 
van 6 leer! ingen zij n vermeld, doch da t deze 
verklaring buiten beha ndeling dient te wor
den gelaten, omdat zij niet bij de aanvrage is 
overgelegd en derhalve niet voldaan is aan 
den wettelijken e isch; 

dat, nadat het school bestuur bij Ged. Staten 
van ' oord-Brabant in beroep ,vas gekomen, dit 
col lege het beroep heeft afgewezen, uit ove r
weging, dat de statuten der Christelijke Na 
tiona le Schoolvereeniging te Aalst zijn goed
gekeurd bij Ons besluit van 3 Aug . 1931, 11 °. 
35 , dus vóór de indiening der aan den ge
meenteraad gerichte aanvrage dd. 28 Aug. 
1931, zoodat de bedoelde vereeniging op 
laatstgemeld tijdstip de in art. 72 der Lager
Onderwijswet 1920 gevorderde rechtspersoon
lijkheid bezat ; dat, ofschoon in de aanvrage 
niet overeenkomstig het voorschrift van art. 
1 va n Ons besluit van 31 Dec. 1920, S . 953, 
zijn vermeld de dagteekening en het nummer 
van de Staatscourant, waarin de goedgekeurde 
statuten der Vereeniging zij n openbaar ge
maakt, dit verzuim geen grond opleve,t de 
aanvrage af te wijzen, vermits nevenbedoeld 
voo rschrift niet behoort tot de in art. 73 de,· 
wet omschreven ve reisch ten en dus niet-na ko
m i ng van da t voorschrift niet tot afwijzing 
der aanvrage op grond van art. 75, 2e lid , 
l en volzin, der wet kan le iden; dat door den 
appe ll ant twee lij sten van leerl ingen, a ls be
doeld in art. 73, le lid a, der wet zij n over
gelegd, namelijk één bij de aanvrage dd. 28 
Aug. 1931 èn één dd. 5 Oct. 1931 ; dat de 
laatstbedoelde lijst buiten beschouwing moet 
blijven, aangezien zij niet overeenkomst ig den 
aanhef van art. 73 bij de aanvrage is over
gelegd ; dat op de eerstbedoelde lijst de na
men van 41 kinderen voorkomen, waarvan 4 
inmiddels de gemeente Waalre metterwoon 
hebben verlaten; dat deze 4 kinderen door 
den gemeenteraad ten onrech te buiten be
schouwing zijn gelaten, vermits ten tijde van 
het indienen der lijst noch aan het school
bestuur, noch aan de ouders dier kinderen 
bekend was dat verhuiz ing naar elders zou 
plaats vinden en dus op dat tij dstip redel ijke r
wij ze kon worden aangenomen, dat die kin
deren de school, tot oprichting waarvan mede
werking is gevraagd, zouden bezoeken; dat 
op de laatstbedoelde lijst tevens voorkomen 
een kind van W. de Ron, geboren 14 Sept. 
1917 en een van F. de Boer, geboren 17 Mei 
1917, die wegens beëind iging van den leer
plichtigen leeftij d de door hen bezochte school 
hebben verl aten onderscheidenlijk 14 Septem
ber 1931 en 31 Maart 1930, terwijl de aan
vrage van het school bestuur eerst op 28 Aug. 
1931 bij de gemeente is ingediend en voorts 
een derde kind ,·an C. G. van L angen, ge
boren 7 Sept. 1928, da t op 1 Mei 1932, zijnde 
de datum, waarop het schoolbestuur voor
!'emens was de school te openen, nog geen 4 
Jaa1· oud was en dus op grond van art. 1 van 
Ons ter uitvoering van art. 11 der wet ui t
gevaardigd besluit van 13 December 1920, n°. 
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37, op 1 Mei 1932 nog niet tot de school kon 
worden toegelaten ; dat mi tsd ien ten aanzien 
van deze 3 kinderen ten tijde van het indienen 
der leerlingenl ijst (28 Aug. 1931) redelijker
wijze niet kon worden aangenomen, dat zij de 
te stichten bijzondere school zouden bezoeken ; 
dat dus deze 3 leer] in gen bij de beoordeel ing 
der aanvrage en der daarbij overgelegde lijst, 
bevattende de namen van 41 leer] in gen n iet 
mogen worden medegerekend , zoodat di e lij st 
niet bevat het ingevolge art. 73 , l e lid a der 
wet gevorderde getal leer] ingen; 

dat van dit besluit het schoolbestum bij Ons 
in beroep is gekomen, aanvoerende, dat art. 
73 , 1 id 1 , onder a, der wet geen onderscheid 
maakt tusschen leerplichtige en niet-leer
pl ichtige kinderen, vermits het bestuur bij 
de indiening der aanvrage redelijkerwijze mag 
aannemen, dat de op de lijst voorkomende 
kinderen inderdaad de te stichten school zul
len bezoeken: dat derhalve nu aan deze laatste 
voorwaarde inderdaad is voldaan, de raad het 
kind van vV. de Ron en dat van F. de Boer, 
a l zouden deze kinderen zijn geboren onder
sche idenl ijk op 14 September 1917 en 17 Mei 
1917 en de door hen bezoch te school hebben 
verlaten onderscheidenlijk op 14 Sept. 1931 
en 31 Maart 1930, terwijl de aanvrage van 
het bestuur op 28 Aug. 1931 bij de gemeente 
werd ingediend, op dien grond niet van de 
lijst de,· leerlingen had mogen afvoeren; dat, 
wat betreft het kind van C. G. van Langen , 
hetwelk eerst op 7 Sept. 1928 zou zijn geboren, 
een misverstand in het spel moet zijn; dat n.m. 
het hie rbedoelde kind thans den leeftijd van 
13 jaren reeds heeft bereikt; dat dit k ind is 
een pleegkind van C. G. van Langen, terwijl 
deze ook eigen kinderen heeft, van wie nog 
geen den leerplichtigen leeftijd heeft bernikt; 
dat de raad abusievelijk een van de laatstge
noem de kinderen zal hebben bedoeld , terwijl 
van vermelding van een van deze op de lij st 
inderdaad geen sprake wa ; dat er derhalve 
geen aan leiding bestond de bovenbedoelde 3 
ki nderen bij de beoordeel i ng van de overge
legde lijst en verklaring niet mede te tellen; 

0. dat, wat er zij van het kind van C. G. 
van Langen, ten aanzien van het kind va n W . 
de Ron en dat van F. de Boer, die de door 
hen bewchte school hebben verlaten onder
scheidenlijk op 14 Sept. 1931 en 31 Maart 
1930 redelijkerwijze niet kon worden aange
nomen, dat zij de op te richten school , waar
van de opening op 1 Mei 1932 te verwachten 
was, blijvend zouden bezoeken, te minder, nu 
bl ijkens nader op verzoek van de Afdeeling 
van den Raad van State voor de Geschillen 
van Bestuur ingesteld onde1·zoek voo r het kind 
van F. de Boer bereids op 2 Jul i 1931 een 
arbeidskaart was afgegeven en het kind van 
W . de Ron in Sept. 1931 op een fabr iek werd 
te Werk gestel cl; 

dat met aftrek van deze twee kinderen de 
overgelegde verklaring niet de namen van het 
bij art. 73 der wet gevorderde minimum getal 
leerlingen inhield ; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920 ; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, "Kunsten en 

Wetenschappen is belast enz. (A . B.) 

25 Januari 1933. RONDSCHRIJVEN vai> 
den Minister van Justitie, Ze Afd. A . 
1001, aan Autoriteiten, Colleges en Amb
tenaren, ressorteerencle onder het Depar
tement van Just itie, betreffende het uit
steken van andere dan nationa le vlaggen 
uit dienstwon ingen. 

Ik heb de eer U te berichten, dat ten aan
zien van het uitsteken van a ndere clan natio
nal e vlaggen ui t dienstwoningen door den 
Ministerraad het navolgende is besloten: 

" De ambtenaar-bewoner zal zich onthouden 
van het uitsteken of hijschen van andere dan 
nationale (c.q. rnet oranjen wimpel ) of oranje 
vlaggen; evenmin zal uit het uiterl ij k aanzien. 
van zij n dienstwoning of van het daarbij be
hoorend erf van de politieke gezindheid van 
hem of zijne huisgenooten mogen blij ken". 

Ik heb de eer te verzoeken, deze bepaling 
aan de betrokken bewoners van dienstwoni n
gen, yoor zooveel deze onder U mochten res
sorteeren, ter kennis te willen brengen en op 
h are naleving te willen toezien. 

Vermoedelijk zal te zijner tijd een voorschr ift 
van gelij ke strekk ing worden opgenomen in 
het Algemeen Rijksambtenarern:eglement. In
middels is het besluit va n den Ministerraad 
in werking getreden . 

(B.) 

27 Januari 1933. KONI KLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet Art. 26.) 

Ten onrechte hebben Geel. taten appel
lant van zijn raadslidmaatschap vervallen 
verkl aard, nu tegenover diens uitdrukke-
1 ijke ontkentenis, dat ooit eenig gedeel te 
van de inkomsten uit de door zijn zwager 
ten behoeve van de gemeente verrichte 
werkzaamheden en aan deze gemeente ge
dane leveranties aan hem, appe ll ant, of 
aan de door hem met zijn zwager gedreven 
sm idszaak ten goede is gekomen, n iet is 
komen vast te staan, dat appellant bij deze 
leveringen en werkzaamheden is betrok
gen geweest of daarbij dusdanig belang 
zou hebben gehad, dat van een middellijk 
deelnemen zijnerzijds aan de bedoelde le
veringen of aannemingen ten behoeve der 
gemeente zou kunnen worden gesproken. 

Wij WILHELM! A, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

A. van Berghem te Tricht, gemeente Buur
malsen, tegen het besluit van Geel . Staten van 
Gelderland van 9 ov. 1932, N°. 81, waarbij 
hij vervall en is verklaard van het lidmaat
schap van den raad der gemeente Buurmalsen; 

Den R aad van Sta.te, Afcleel ing voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, a dvies van 
11 J anuari 1933, N °. 28; 

Op de voordracht van Onzen Ministe r van 
Staat, Minister va n Binnenlandsche Za ken , 
van 25 J an. 1933, Afdeeling Binnenl andsch 
Bestuur 10 . 1344; 

0. dat Ged. Staten van Gelderland bij hun 
besluit van 9 ov. 1932, N°. 81, ambtshalve 
uitspraak doende, A. van Berghem van zijn 
1 idmaatschap van den raad van Buurmalsen 
vervallen hebben verk laard, uit ovenveging, 
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dat aan hun Coll ege is medegedeeld , dat door 
A. van Berghem, lid van den raad van Buur
malsen, met zijn ·,wager Huijgen o. m. aan 
smids- en electrfoiteitswerkzaamheden en le
veranties ten behoeve van de veldwachters
woning en een school der gemeente zoude :iij n 
deelgenomen; dat het raadslid Van Berghem 
overeenkomstig a1·t. 28, 3e lid, der Gemeente
wet in de gelegenheid is gesteld, om zich ter 
zake mondeling te verdedigen; dat hij bij dat 
verweer niet ontkende, dat de bovenbedoelde 
leveranties en werkzaamheden met zijn mede
weten hebben plaats gehad, doch er zich op 
beriep, dat deze door zijn zwager Huijgen 
voor eigen rekening zijn geschied; dat verder 
door Van Berghem werd verklaard, dat de 
bij deze leveringen betrokken smidszaak, door 
Huijgen en hem voor gemeenschappel ijke re
kening wordt gedreven en dat de winst jaar
lijks tusschen hen gelijkelijk wordt verdeeld; 
dat het onder deze omstandigheden is aan te 
nemen, dat Van Berghem ook bij de boven
bedoelde leveringen en werkzaamheden is be
trokken geweest, althans daarbij belang heeft. 
gehad; dat hij dus moet geacht worden te 
hebben deelgenomen aan leveringen en ,ian
nemingen ten behoeve van de gemeente Buur
malsen en zich van de bestemming van een en 
ander bewust te zijn geweest; 

dat van dit besluit A. van Berghem bij Ons 
in beroep is gekomen, aanvoerende, dat de 
overwegingen van Ged. Staten, volgens welke 
hij , appellant, bij de bedoelde leveringen en 
werkzaamheden zou zijn betrokken geweest, 
althans daarbij belang zou hebben gehad, daar 
de bij deze leveri ngen betrokken sm idszaak 
door Huijgen en hem voor gemeenschappelijke 
rekening zou worden gedreven, feitelijk on
juist en blijkbaar op eene misvatting berus
ten; dat toch sinds den aanvang van zijn der
tienjarig lidmaatschap van den raad de re
questrant geen enkele leverantie aan of werk
zaamheid voor de gemeente Buurmalsen ge
daan heeft; dat zijn ·zwager Huijgen zulks 
wel gedaan heeft, doch voor e igen rekening 
en nooit èen ig gedeelte van inkomsten daar
uit aan hem , appellant, of aan de smidszaak, 
door hem en zijn zwager gedreven, is ten 
goede gekomen; dat deze inkomsten slechts 
aan Huijgen privé ten goede zijn gekomen en 
hij, appell ant, hierbij nimmer eenig eigen 
belang had; dat hij noch eenigen invloed 
heeft kunnen uitoefenen op het gunnen dezer 
leveranties of werkzaamheden aan zijn zwa
ger, noch uitgeoefend heeft; dat hij dan ook 
meent, dat geenerlei reden is om hem van 
zijn raadslidmaatschap vervallen te verklaren; 

0. dat tegenover de uitdrukkelijke ontken
ten is van den appellant, dat ooit eenig ge
deelte van de inkomsten uit de door zijn zwa
ger Huijgen ten behoeve van de gemeente 
Buurmalsen verrichte werkzaamheden en aan 
deze gemeente gedane leveranties aan hem, 
appell ant, of aan de door hem met den ge
noemden Huijgen ged,·even smidszaak ten 
goede is gekomen, niet is komen vast te staan, 
dat de appellant bij deze leveringen en werk
zaamheden is betrokken geweest of daarbij 
dusdanig belang zou hebben gehad, dat van 
een middellijk deelnemen zijnerzijds aan de 
bedoelde leveringen of aannemingen ten be-

hoeve van de gemeente zou kunnen worden 
gesproken; 

dat mitsdien Ged. Staten ten onrechte den 
appellant van zijn raadslidmaatschap verva l
len hebben verklaard; 

Gezien de Gemeentewet; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

het besluit van Geel. Staten van Gelderland 
van 9 Nov. 1932, N°. 81, te vernietigen. 

Onze Minister van Binnen1andsche Zaken is 
belast enz. 

(A.B.) 

27 Jan·ua1"i 1933. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet Art. 235.) 

Eerst nà de verzending van een b es! ui t 
van Geel. Staten, houdende weigering der 
gevraagde goedkeuring, kan van een be-
l uit tot het instellen van beroep daar

tegen sprake zijn . Nu de Raad tot het in
stellen van beroep besloot, toen Geel. Sta
ten omtrent de goedkeuring van de hun 
aangeboden raadsbesluiten nog geen be
si issi ng hadden genomen, is het gemeente
bestuur in het beroep n iet-ontvankelijk. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld doo, 

B. en W. van Huizen (Noorcl-Holland), na
mens den raad dier gemeente, tegen het be
sluit van Geel. Staten van Noord-Holland 
d.d. 27 Juli 1932, N°. 192, waarbij goedkeu
ring is onthouden aan raadsbesluit betreffende 
de bepaling van erfpachtscanons enz.; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adv ies van 
28 Dec. 1932, N°. 888; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken, 
van 25 J anuari 1933, N°. 80 M./P.A. ; Af
deeling Volksgezondheid; 

0. dat de raad van Huizen in zijne verga
dering van 8 Maart 1932 heeft besloten: 

a. met wij zig ing van het raadsbesluit van 
8 Oct. 1931, N°. 71/5/1928/20, in zake de uit
gifte in erfpacht van grond aan J . Kok te 
Huizen, den erfpach tscanon te bepalen op 
f 0.10 per M2. per jaar ; 

b. met intrekking van het raadsbesluit van 
8 Oot. 1931, N°. 71/31: 1. den canon van alle 
g ronden, welke de gemeente in erfpacht heeft 
uitgegeven tegen meer dan f 0.10 per M2 
per jaar, te verlagen tot f 0.10 per jaar, in
gaande met den aanvang van het erfpachts
jaar in 1932 ; 2. a ls gevolg daa rvan het recht 
van erfpacht voor de gronden, uitgegeven 
aan de na te noemen firma's te bepalen a ls 
volgt: voor de N. V. Belatum met ingang · 
van 1 Mei 1932 van f 193.80 op f 129.20, voor 
de firma Veerman-Zwart van 20 Febr. 1932 
af van f 240 op f 160 ; 

c. een perceel grond, kadastraal bekend 
sectie C. N°. 3247, groot 180 M2., welken 
grond de gemeente tot 31 Dec. 1951 in erf
pacht heeft van Stad en Lande van Gooiland, 
te verhuren aan den heer A. Fermin Jr. te 
Bussum tegen den prijs van f 0.10 per M2. of 
in totaal van f 18 per jaar; 

d. een stukje grond, deel uitmakende van 
het perceel kadastraal bekend sectie C. N° . 
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-459 7, groot 30 i\112., te verhuren aan den heer 
K . van de,· B en te Bussum tegen den prijs 
wa n f 0.10 per M2. per jaar; 

dat, nadat Ged. Staten van I oord-Holland 
.aan den raad van Huizen hunne bezwaren 
tegen deze raadsbesluiten had kenbaar ge
maakt, met verzoek het erfpachtsrecht en den 
huurprij s van de bedoelde gronden van f 0.10 
tot f 0.15 per M2. per jaar te verhoogen, de 
raad in zij ne vergadering van 11 Mei 1932 
heeft besloten aan het vorenvermelde verzoek 
van Ged. Staten niet te voldoen en van de 
bes lissing van Ged. Staten op de bedoelde 
.raadsbeslui ten van 8 Maart 1932, zoo die 
mocht bestaan iu onthouding van de ,·e r
,e ischte goedkeuring, bij Ons in beroep te 
gaan, daarbij overwegende, dat Ged. Staten 
van oordeel zijn , dat, wanneer gronden in de 
buitenwijken der gemeente, bestemd voor open 
bebouwing, verkocht worden voor f 2.50 per 
M2. , de waarde van industrieterre in dat des
verlangd gehee l mag worden bebouwd, zonder 
bezwaar op f 3 mag worden gesteld; dat ech
ter de waarde van den grond in de buiten
·wijken juist wo hoog is door de open bebou
w ing en dat, wanneer het geheele terrein 
bebouwd zou mogen worden , de grondprijs 
ontegenzeggel ij k zou dalen ; dat hierdoor de 
vergelijking tusschen industriegrond en bouw
.grond in de buitenwij ken niet opgaat; dat 
voorts een ca non onderscheidenlijk huurprij s 
van f 0.10 per i\112., overeenkomende met een 
grondprij s van f 2 per M2. voldoende en bil 
lijk is te achten; dat hierdoor de vestiging 
van industrie aangemoedigd wordt, hetgeen 
voor de gemeente Huizen, met haar groot 
.aantal arbeiders, van veel belang moet wor
den geacht; dat in verband met een en ander 
het belang der gemeente eischt, dat aan het 
verzoek van Ged. Staten niet wordt vol <laan ; 

dat Ged . Staten daarop bij besluit van 27 
.J ui i 1932 aan de bedoelde raadsbesluiten de 
goedkeuring hebben onthouden, uit ovenvc
ging, dat naar het oordeel van den Hoofd
ingenieur-Directeur van den Provincial en Wa 
terstaat een canon, onderscheidenlijk een huur
prij s van f 0.15 per M2. per jaar a ll eszins 
billij k is; dat de omstandigheid, dat het be
talen van dit bedrag voor een enkelen be
langhebbende te bezwarend is, geen reden kan 
zijn den canon te verlagen; dat het niet wen
schelijk is zich, onder den invloed van de 
malaise, voor de toekomst te binden aan later 
moeilijk te wijzigen minder gunstige overeen
komsten en ten slotte, dat ook verge lijking 
met de grondprijzen in andere deelen van de 
gemeente niet tot verlaging van het erfpachts
recht, onderscheidenlijk tot het bepalen rnn 
den huurprij s op f 0.10 per M2. pe,· jaar kan 
leiden; dat hun College, zich met dit gevoel 
vereenigende, B . en W . heeft uitgenood igd te 
bevorderen, dat de vier bovenomschreven 
raadsbesluiten worden ingetrokken, doch de 
raad daartoe niet bereid is bevonden; dat 
voorts, wat de raad bes! uiten, onder a en b 
bedoeld, betreft, door de voorgenomen ver
l aging de gemeente tijdens den duur van de 
thans geldende overeenkomsten jaarlijks on
<lersche idenl ijk f 64.60 en f 80 zou derven; 
dat op grond van een en ander de meerbe
<loelde v ier raadsbesluiten niet in het belang 

van de gemeente kLinnen worden geacht; 
dat krachtens het voormelde op 11 Mei 

1932 door den raad van Huizen genomen be
slui t, B . en W. dezer gemeente, namens dien 
raad , van het besluit van Geel. Staten bij 
Ons in beroep zijn gekomen; 

0. dat art. 235 der Gemeentewet bepaalt, 
dat, ingeval Ged. Staten het besluit van een 
gemeentebestuur (als bedoeld in art. 228 of 
art. 229 dezer wet) weigeren goed te keurnn , 
dit bestuur binnen dertig dagen, te rekenen 
van de dagteekening van de verzending der 
beslissing van Ged. Staten, bij Ons rnorzie
ning kan vragen; 

dat hieruit volgt, dat eerst nà de rnrzen
ding van een besluit van Ged. Staten, hou
dende weigering van de gevraagde goedkeu
ring, van een besluit tot het instel.l en van 
beroep daartegen sprake kan zijn ; 

dat in het onderwerpelijke geval, toen de 
raad op 11 Mei 1932 tot het instellen van 
beroep besloot, door Geel. Staten omtrent de 
goedkeuring van de hun aangeboden raads
besluiten nog geen beslissing was genomen, 
terwijl nà de toezending van het besluit van 
Geel. Staten door den raad geen bes! uit tot 
het inste ll en van beroep is genom·en; 

dat B. en \.V. , uitvoering gevende aan het 
raadsbesluit van 11 Mei 1932, niet geacht 
kunnen worden ingevolge art. 235 der Ge
meentewet namens den raad bij Ons voo rzie
ning te hebben gevraagd; 

Gezien de Gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het gemeentebestuur van Huizen in zijn be
roep niet-ontvankelijk te verklaren. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast enz. 

(A.B.) 

27 Januari 1933. KONI TKLIJK BESLUIT. 
'ferecht hebben Geel. Staten goedkeuring 

onthouden aan een raadsbesluit tot onder
ha ndsche aanliesteding aan een leverancier 
binnen de gemeente tegen hoogeren prijs, 
nu in casu het belang der gemeente, ge
legen in bestrijding der werkloosheid, niet 
in die mate is gediend, dat daarvoor het 
voo rdeel van den lageren p,·ijs bij aanbe
steding elders mag worden prijsgegeven. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Hellevoetsluis tegen 
het besluit van Geel. Staten van Zuid-Holland 
van 25/27 October 1932, C.S. n°. 72, 3e afdee
l ing, waa,·bij goedkeuring is onthouden aan 
het raadsbesluit van 12 October 1932 tot on
derhandsche aanbesteding van de levering aan 
de gemeente van brandstoffen voor het seizoen 
1932/1933 ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord , advies van 11 
J anuari 1933, n°. 29; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken van 
25 J anuari 1933, n°. 1282, Afdeeling Binnen
landsch Bestuur ; 
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0. dat de raad der gemeente Hellevoetsluis 
bij besluit van 12 October 1932 de leve ringen 
van de brandstoffen voor het komende seizoen 
heeft gegund aan den inschrijve ,· J. van En
gelen te Hell evoetsluis voor de totaal-som van 
f 1258.40, daarbij ove1wegende, dat voor de 
levering van brandstoffen ten behoeve van de 
gemeente H ellevoetsluis voor het se izoen 
1932/1933 ve-rschillende prijsaanbiedingen zijn 
binnengekomen, zoowe) van hande lare n woon• 
achtig te Hell evoetslu is a ls te Nieuw-Helvoet ; 
dat de laagste aanbieding is gedaan door de 
firma J. P. van den Ban te Nieuw-Helvoet, 
welke aanbieding f 85 lagei· is clan die van de 
firma J. van Engelen te H ell evoetsluis; dat 
evenwel het verschil van f 85, in verband met 
de belangen der plaatselijke handelaren, niet 
van zooclanigen aard is, dat om dit verschil 
de levering aan buiten de gemeente gevest igde 
handelaren moet worden opgedragen; 

dat Ged. Staten van Zuid-Holl and bij hun 
besluit van 25/27 October 1932, G.S. n°. 72, 3e 
a fdeeling, hunne goedkeur ing aan het genoem
de raadsbesluit hebben onthouden, daarbij o.a. 
overwegende, dat in dit geval met de gun ning 
aan den , plaatse lijken handelaar het belang 
der gemeente, gelegen o. a. in bestrijding van 
de werkloosheid ter plaatse, niet irr die mate 
is ged iend, dat met het oog daarop het voor
deel van f 85, dat aan het aanvaarden van de 
aanbiedi ng van de firma J. P. van den Ban 
is verbonden, zou mogen worden prijsgegeven; 
dat van andere redenen voor het voorbijgaan 
van de laagste inschrijving niet is gebleken; 
dat het besluit .van den raad derhalve in strijd 
moet worden geacht met het financiee l belang 
der gemeente; 

dat van dit besluit van Geel. Staten de ge
meenteraad van Hellevoets luis bij Ons in be
roep is gekomen, aanvoerende, dat hij zich 
met de beslissing van Geel. Staten niet kan 
vereenigen, op g rond van de overwegingen, 
reeds vermeld in zijn niet goedgekeurd besluit ; 

0. dat Ged. Staten terecht op de in het be
streden beslui t vermelde gronden hunne goed
keuring aan het raadsbesluit hebben onthou
den · 

G~zien de gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond te ve rkl aren. 
Onze .Minister van Binnenlandsche Zaken is 

belast enz. (B.) 

30 Janua1·i 1933. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Crisispachtwet 1932 artt. 1, 3, 8.) 

[Niet-ontv.verklaring van het ve rzoek op 
grond, dat voor griendland en voor grond, 
voor griendland bestemd, de Crisispachtwet 
1932 niet van toepassing is.] 

Art. 8 Crisispachtwet 1932 sluit wel e lk 
rechtsmiddel, behalve cassat ie in bet be
l a,ng der wet, uit tegen bes! iss ingen van 
de Kamer voor crisis-pachtzaken, doch een 
dergelijk voorschrift geeft de wet niet ten 
aanzien van de beslissingen van den Kan-
tonrechter. . . 

Nu van beschikkingen op verzoekschrift 
in het algemeen hooger beroep openstaat, 
tenzij de wet het uitsluit of de aard der 

L. 1933. 

beschikking het niet toelaat, is dus de 
beschikking van den Kantomechter, hou
dende niet-ontvankelijkverklaring van het 
rnrzoek, aan hooger beroep onderworpen. 

Al behelst de wet dienaangaande geen 
uitdrukkelijke bepaling, zoo kan aan den 
Kantonrechter de bevoegdheid niet worden 
ontzegel om· - hetzij vóór de oproeping, 
bedoeld bij al't. 3, hetûj nadat partijen 
voo,· hem_ zijn verschenen, doch vóór de 
oproep111g, becloel.d bij art. 5' - na te gat•n, 
of het verzoek op de wet steunt en met 
inachtneming harer bepalingen is inge
diend en, zoo dit · niet het geval is, met 
acbterwegelating dier oproepingen, cle11 
verzoeker aanstonds niet-ontvan·kelijk te 
verk laren. 

Beschikking R echtb., waa,·bij de beschik
king van den Kantomechte,· vernietigd 
was , vemietigcl en zaak naar de R echtb. 
te rnggewezen. 

Geeft ee rbiedig te kennen : 
J . J. S., particulier, wonende te Oosterhout, 

a ls ten deze ve rtegenwoordigende de Maat
schappij "de Noorder-Plaat", gevestigd te Oos
terhout, (adv. Mr. G. W. J. Jonker); 

dat de Gebroeders Jan Jasper, Marius Jan 
en Jacobus Gerrit van Oord allen wonende te 
Werkendam, zich bij verwekschrift d.d. 28 
Juli lll32 hebben gewend tot den E.A.H eer 
Kantomechter te Oosterhout, teneinde inge
volge de bepalingen der Crisispachtwet 1932 
ontheffing van betaling te verkrijgen van .eenc 
op 1 Maart 1932 verschenen pachttermijn aan 
requirant q .q. ingevolge pachtovereenkomst 
cl.cl. 5 Dec. 1928 toekomend. 

Bij beschikking van 16 Sept. 1932 heeft ge
noemde Heer K antonrechter het gedaan ver
zoek, voorzooveel Jan Jasper en Jacobus Ger
rit van Oord vnd. betreft afgewezen op grond 
dat deze personen - ofschoon overeenkomstig 
de Wet opgeroepen - niet ten bepaalden dage 
voor genoemden Heer Kantonrechte r zijn ver
schenen zonder geldige reden van v;,rhinde
ring te doen kennen, terwijl de derde verzoe
ker, i\1arius J an van Oord vncl . niet-ontvan
kelijk is verklaard in zijn verzoek, omdat voor 
het gehuurde a ls griendland en voor griend
land bestemden grond de Crisispachtwet 1932 
niet val1 toepassing is ; 

dat genoemde Gebroeders van Oord van 
evengemelde beschikking tijdig in beroep zijn 
gekomen bij de Arr.-Rechtbank te Bi·ecla, 
welke bij beschikking d.d . 16 Dec. 1932 de be
slissing van den Heer K a ntonrechter te Oos
terhout d.d. 16 Sept. 1932 heeft bevestigd voor 
wat aangaat de afwijzing van het verwek van 
J an Jasper en Jacobus Gerrit van Oord en 
vernietigd ten aanz ien van Marius Jan van 
Oord vnd. met terugwijzing dezer zaak naar 
den Heer K ~ntomechter te Oosterhout ter 
verdere afdoening; 

dat requirant q.q. zich met gemelde bes! is
sing der Arr.-Rechtbank te Breda d.d. 16 Dec. 
1932 niet kan vereenigen en bij deze daartegen 
beroep i•n cassatie instelt, als middelen v.an 
cassat ie aanvoerende: 

Primo : 
Schending, a lthans verkeerde toepassing van 

artt. 54 R. 0., 332, 345 Rv., 1, 2, 3, 34, 5 en 
4 
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10 Crisispachtwet 1932, omdat de Rechtbank 
heeft beslist, dat van de beslissing van den 
Kantonrechter hooger beroep bij Haar open
staat. 

Zelfs voor het geval juist zou zijn de over
weging der Rechtbank, dat hooger beroep 
tegen beschikki ngen op verzoekschrift steeds 
openstaat, tenzij de Wet dit rechtsmiddel uit
sluit of de aard de r beschikking zulks niet toe
laat, meent requirant qq. , dat beide door de 
Rechtbank genoemde ui1zonderingsgronden in 
casu aanwezig zijn. 

Niet alleen is tijdens de tot standkom ing 
der Crisispachtwet 1932 stellig tot uiting ge
bracht, dat men de procedure ingevolge deze 
Wet uitslui tend wilde beperken tot de behan
deling voor den Kantonrechter en de Kamer 
van Crisispachtzaken en is een amendement 
tot het invoeren van hooger beroep verworpen, 
omdat laatstgemelde rechterlijke organen mede 
met het oog op de plaatselijke toestanden wer
den geacht de haar voorgelegde quaestie's met 
de beste kennis van zaken te kunnen beoor
deelen, doch daarnaast si ui t de Cris ispachtwet 
1932 telli g het rechtsmiddel van hooger be
mep uit, hetgeen op de eerste plaats volgt uit 
art. 8 dier wet en vervolgens uit art. 10 van 
evenbedoelde Wet, welk laatste artikel, ware 
appèl toegelaten, een regeling voor de kosten 
aan de behandeling eener appèlprocedure ver
bonden, zou hebben ingehouden. 

ubsidiai,· : 
Schending, althans verkeerde toepassing der 

artt. 54 R. 0., 332, 345 Rv., 1, 2, 3, 4 en 5 
Cr isispachtwet 1932, omdat de Rechtbank 
heeft beslist dat de Kantonrechter, wanneer 
partij en aan Zij ne oproeping ingevolge art. 3 
Crisispachtwet 1932 hebben gevolg gegeven 
slechts bevoegd wu zijn een regeling tusschen 
partijen te beproeven en bij niet totstandko
.ming daarvan partijen zoo spoedig mogelijk ter 
zitting der Kamer van Crisispachtzaken in zijn 
Kanton op te roepen. 

Requirant q .q. is van meening, dat de Kan
tonrechter a lvorens de regeling a ls voormeld 
te beproeven bevoegd en verplicht is te onder
zoeken of de door den pachter aanhangig ge
maakte zaak valt onder de Crisispachtwet 1932 
en de Kantonrechter derhalve de ontvankelijk
he id van het verzoek heeft te beoordeel en. 

Immers het ingevolge art. 2 der Crisispacht
wet 1932 vere ischte verzoekschrift wordt ge
richt aan den Kantonrechter, die van het ge
daan verzoek derhalve in eerste instantie ken
nis neemt. 

Wil de Kantonrechter komen tot de uitvoe
ring der Crisi pachtwet 1932 a ls bedoeld in de 
artt. 4 en 5 dier Wet, zoo zal allereerst dienen 
te worden vastgesteld, of het gedaan verzoek 
aan de wettelijke bepalingen vol doet, in casu 
ontvankelijk is, bij gebreke waarvan er geen 
wettelijke termen aanwezig zijn om een rege
ling te beproeven of de tweede instantie ( de 
Kamer van Cris ispachtzaken) de zaak voor te 
leggen. 

Ook in het systeem der W et past slecht een 
beoordeeling der ontvankelijkheid door den 
Kantonrechter alleen en niet door de Kamer 
van Crisispachtzaken, in welke de K antonrech
ter wordt terzijde gestaan door twee niet tot 
cle rechte rlijke macht behoorende personen, 

die deskund ig zij11 van de verhoud ingen op 
1 andbouwgeb ied. 

Bij de totstandkoming van art. 5 der Crisis. 
pachtwet 1932 is uitsluitend gedacht aan het 
toevoegen van op landbouwgebied deskundigen 
- aanvankelijk zelfs als vertegenwoordigers 
der belangen van verpachters en pachte rs -
voor wat de te nemen bes] issi ngen omtrent de 
ontheffingen betreft met betrekking tot ont
vankelijke vei·zoeken. 

Op grond van het vorenstaande verzoekt re
qui rant q.q. eerb iedi g: 

dat het den H . R. moge behagen de beslis
sing van de R echtbank, waartegen de cassatie 
is gerjcht, te vernietigen en te bevestigen de 
beslissing van den Heer Kantonrechter d .d. 16 
September 1932 a ls voormeld, of met zoo
danige beschikking als de H. R . zal vermeenen 
te behooren. 

Conclusie van den Proc.-Gen. Tak. 

Gezien eene beschikking van de Arr. -R echt
bank te Breda van 16 December 1932, bekrach
tigende die van den Kantonrechter te Ooster
hout van 16 Sept.ember bevorens, waarbij het 
verzoek van Jan J asper en Jacobus Gerrit 
van Oord, strekkende tot ontheffing van pacht 
op grond · van de bepalingen der Crisispacht
wet 1932, wegens hunne niet-verschijning na 
oproeping ter audiëntie zonder geldige reden 
van verhindering, is afgewezen, terwijl zij 
voor het overige is vernietigd en de zaak naar 
dien Kantonrechter is teruggewezen, teneinde 
haar ten aanzien der uitgesproken niet-ontvan
kel ijkverkl aring van Marius Jan van Oord, 
orpdat , het hier geen pachtovereenkomst zou 
betreffen als bedoeld in art. 1 dier wet, met 
inachtneming van de beslissiug der Rechtbank 
verder te berechten en af te doen; 

Gelet o. m. op de tegen eerstgemelde be
schikking aangevoerde middelen van cassatie ; 

0. dat het sub primo gestelde ongegrnnd is; 
0. toch, dat van beschikkingen op verwek

schr iften, waarin eene daad van rechtspraak 
wordt verricht in het algemeen hooger beroep 
open staat, tenzij de wet het uitsluit of de 
aard der beschikking dit rechtsm iddel niet 
toelaat; 

0. dat derhalve, waar noch de Crisispacht
wet 1932, noch de aard der door den K anton
rechter te Oosterhout gegeven beschikking, 
waarin wordt recht gesproken, hooger beroep 
daarvan uitsluit, thans-gerequestreerden daarin 
terecht door de Rechtbank zijn ontvangen 
(Vgl. H . R. 8 October 1925, W. 11442, N. J. 
1925, blz. 1221 en 11 Mei 1931, W . 12348, 
N. J . 1931 , blz. 1617); 

0 . dat ook de subsidiaire g ri ef moet worden 
afgewezen; 

0 . immers, dat de artt. 3, 4 en 5 der Crisis
pachtwet 1932 de taak van den Kantonrechter 
nauwkeurig omschrijven en deze als zoodanig 
uitsluitend bevoegd is tot rechtspraak inge
volge de laatste alinea van art. 3, terwijl het
geen onderwerpelijk verder door hem is beslist, 
n.l. de niet-ontvankelijkverklaring van Marius 
Jan van Oord wegens vermeende niet-toepas
selij kheid der Crisispachtwet 1932 naar art. 6 
dier wet tot de bevoegdheid der K amer voor 
crisis-pachtzaken behoort; 

Concl ucleert tot verwerping van het beroep. 
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De Hooge Raad, enz.; 
Gezien vorenstaand verzoekschrift, zoomede 

de conclusie van den Procureur-Generaal, 
strekkende tot verwerping van het beroep ; 

Gezien de stukken; 
0 . dat de gerequestreerden zich bij verzoek

schrift tot den Kantonrechter te Oosterhout 
hebben gewend teneinde gedeeltelijke onthef
fing te bekomen van de betaling der pacht van 
door hen van J. J. Smits, als vertegenwoor
digende de N. V. ,,de oordplaat" te Ooster
hout, gepacht grasland van den polder de 
Oude en · de I ieuwl) 'oorderplaat, gelegen in 
den Biesbosch onder de gemeente Made en 
Drimmelen ; 

0. dat de Kantonrechter bij beschikking van 
16 September 1932 het verzoek der gereques
t reerden J. J. en J. G. van Oord heeft afge
wezen, als zijnde zij op de ingevolge art. 3 der 
Cr isispachtwet 1932 gedane oproeping zonder 
geldige reden niet verschenen, en den gere
questreerde M . J. van Oord in diens verzoek 
niet-ontvankelijk heeft verklaard, wijl hem 
bij de in art. 4 bedoelde poging was gebleken, 
dat het verzoek niet eene pachtovereenkomst, 
als bij art. 2 der genoemde wet bedoeld, 
betrof· 

0. d;tt, nadat a Il e gerequestreerden van deze 
beschikking in hooger beroep waren gekomen, 
de Rechtbank te Breda bij de bestreden be
schikking hen in dit verzoek ontvankel ijk heeft 
verklaard, waarna zij de beschikking des Kan
tenrechters, v.oor zoover betreffende het ver
zoek der gerequestreerden J. J . en J. G. van 
Oord, heeft bevestigd, doch haar, voor wat het 
ve rzoek van den gerequestreerde M . J. van 
Oord betreft, heeft vernietigd, op grond dat, 
- nu• deze gerequestreerde op de in art. 3 be
doel de oproeping was verschenen, - de Kan
to nrechter, overeenkomstig het bepaalde bij 
art. 4, een regeling tusschen hem en de weder
partij had moeten beproeven te bewerkstel-
1 igen en, indien deze niet zou zijn tot stand 
gekomen, zoo .spoedig mogel ijk beide partijen 
bij aangeteekenden brief ter zitting der Kamer 
voor crisis-pachtzaken in zijn kantoor had be
hoo ren op te roepen ; 

0 . dat tegen deze beschikking zijn gericht de 
middelen van cassatie: zie verzoekschrift; 

0 . ten aanzien van het eerste middel : 
dat van beschikkingen op verzoekschrift in 

het algemeen hooger beroep openstaat, tenzij 
de wet het uitslui t of de aard der be chikking 
het niet toelaat; 

dat het een noch het ander ten deze het 
geval is, daar eenerzijds art. 8 der Crisispacht
wet 1932 wel inhoudt, dat tegen beslissingen 
va n de Kamer voor crisispachtzaken als rechts
middel slechts cassatie in het belang der wet 
openstaat, doch de wet ten aanzien van beslis
singen van den Kantonrech ter in cr i is-pacht
zaken een dergelijk voorschrift niet behelst -
terwijl ook aan het ontbreken in art. 10 e:ner 
regeling voor de kosten, aan de behandeling 
eener appèlprocedure verbonden, geen grond 
voor uitsluiting van het hooger beroep is te 
ontleenen, waar er blijkbaar geen reden was 
te dien aanzien een a fzonderlijk, van de ge
wone regelin_/J afwijkend voorschrift te geven, 
- en anderz1Jds ook de aard van beslissingen, 
als ten deze voor den Kantonr. gegeven, zich 

tegen het in hooger beroep daarvan komen 
niet verzet; 

dat dit middel dus niet tot cassatie kan 
leiden ; 

En aangaande het tweede middel: 
0. dat, al behelst de wet dienaangaande 

geen uitdrukkelijke bepaling, aan den Kanton
rechter de bevoegdheid niet kan worden ont
zegd om, - hetzij vóór de oproeping, bedoeld 
bij art. 3, hetzij nadat partijen voor hem zijn 
verschenen, doch vóór de oproeping, bedoeld 
bij art. 5, - ,na te gaan, of het verzoek om 
geheele of gedeeltelijke ontheffing van beta
ling van pacht te bekomen op de wet steunt 
en met inachtneming harer bepalingen is in
ged iend, en , zoo di t niet het geval is, met 
achterwegelating dier oproepingen, den ver
zoeker aanstonds niet ontvankelijk te verkla
ren· 

d~t immers, in geval uit het verzoek zelf 
blijkt dat het in de wet geen steun vindt, een 
poging om pa rtijen tot een aannemelijke rege
ling te bewegen geen zin hee ft, terwijl, indien 
zulks daarna, bij de verschijning van partijen, 
blijkt, een behandeling voor de Kamer voor 
crisispachtzaken als in de artt. 5, 6 en 9 om
schreven niet van nut kan zijn en de wetgever 
niet kan hebben bedoeld in die gevallen niet
temin de in de voorschreven artikelen bevolen 
oproepingen en behandelingen te doen plaats 
vinden; 

dat ook de artt. 3, 6 en 8 er niet toe dwin
gen dit aan te nemen, daar die artikelen 
slechts eene regeling betreffende de behande-
1 ing van op de artt. 1 en 2 teunende en met 
inachtneming van het daarbij bepaalde inge
diende verzoekschriften behelzen; 

0. dat dit middel al zoo gegrond is; 
Verwerpt het beroep, voor wat het verzoek 

der gerequestreerden J. J. en J. G. van Oord 
betreft· 

Vernietigt de bestreden be chikking, voor 
wat het verzoek van den gerequestreerde M. J. 
van Oord betreft; 

Wijst de zaak in zoover terug naar de Arr.
Rechtbank te Breda, teneinde haar met inacht
neming van dit a rrest te berechten en af te 
doen . (N. J.) 

30 Janua1·i 1933. ARREST van den Hoogen 
R aad. (Motor- en Rijwiel wet a rt. 1 ; Mot.
en Rijw.-Regl . art. 80. ) 

Uit de in het vonnis gebezigde bewijs
middelen blijkt , dat req. in een vierwielig 
motorrij tuig ...... was gezeten naast zeke-
ren G. B. , die achter het stuurwiel had 
pi aats genomen en dat met dit motorrijtuig 
werd voortgereden over den voor het open
baar verkeer openstaanden rijweg; dat 
deze G. B. , die een proefr it deed ter ver
krijging van een verklaring, bedoeld in 
art. 15 , 4°, c der Motor- en Rijw.wet, niet 
was in het bezit van een rijbewijs, maar 
req. zoodanig rijbewijs wel bezat en dit 
aan den verbalisant vertoonde. 

De R echtb. heeft hieruit a ls bewezen 
kunnen aannemen, dat req . het motorrij
tuig onder zijn onmiddellijk toez icht door 
G. B. heeft doen besturen . 
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Uit die: bewijsmiddelen toch blij kt, dat 
genoemde B ., ingevolge art. 9, 3° Motor
en R ij w. wet, tot het besturen va ri het mo
torrij tu ig niet bevoegd was, terwij I req., 
die daartoe de bevoegdheid wel bezat, aan 
alle voorwaarden van die wet en het Mo
tor- en ·Rij w.reglement om als bestuurder 
te kunnen gelden voldeed. 

Hierop wordt noch in de wet noch in het 
reglement een uitzondering gemaakt voor 
hen , die ingevolge de wet zijn aangewezen 
als bevoegd tot het afgernn van bewijs
stuk ken van r ij vaard igheid, wanneer· zij 
met dengene, die zoodanig bewijsstuk 
wenscht te verkrijgen, een proefrit doen , 
d ie ingevolge art. 80 Mot.- en Rij w.Regle
ment onder hun toezicht en leidi ng moet 
worden afgelegd. 

De a rtt. 42 en 43 Sr. waarborgen enkel 
n iet-strafbaarheid aan hen, die een [e it 
begaan ter uitvoering van een wettelijk 
voorschrift of van een ambtelij k bevel. 
Daarvan is in dezen ook geen sprake·. In 
de toelichting wordt dan ook zoodanig wet
telij k voorschrift of zoodanig ambtel ijk 
bevel om als deskundige bij het doen van 
proefritten eventueel het besturen niet over 
te nemen of niet in te grijpen, niet aange
wezen. 

Op het beroep van D . M. F., requirant van 
cassatie tegen een vonnis van de An-.-Recht
bank te Leeuwarden van 23 November 1932, 
waarbij in hooger beroep, met vernietiging 
van een vonnis van het Kantongerecht te Har
l ingen van 5 Juli 1932, requirant ter zake 
van: ,,als bestuurder van een motorrij tuig, 
waarmede over een weg wordt gereden, voor
nemens van richting te veranderen, van dat 
voornemen niet t ijdig doen blij ken, hetzij door 
een duidelijk teeken, gegeven op of aan het 
rij- of voertuig, hetzij door het goed zichtbaar 
uitsteken terzijde van het rij- of voertuig van 
een der armen of een stok of ander voorwerp, 
in de richting welke zal worden ingeslagen", 
met aanhal ing van de artt. 1 2, 4 1 sub b, 
73, 88 Motor- en Rijwielregl~ment, 1, 2, 39 
Motor- en Rijwielwet, 23 en 91 Sr. , is veroor
deeld tot betaling van eene geldboete van één 
gulden of vervangende hechtenis van één dag. 

Conclusie van den Procureur-Generaal Tak. 

Requirant, die als examinator optrad ter 
verkrijging van een rij bewijs door zekeren 
Geert Bantema werd in appèl, met vernieti
ging van een vonnis van den Kantonrechter 
te Harlingen, door de Arr.-Rechtbank te 
Leeuwarden in eene boete veroordeeld wegens: 
,,Als bestuurder van een motorrijtuig, waar
mede over een weg wordt gereden, voornemens 
van richting te veranderen, van dat voor
nemen niet tijdig doen blijken, hetzij door een 
duidelij k teeken, gegeven op of aan het rij- of 
voer tuig, hetzij door het goed zichtbaar uit
steken terzijde van het rij- of voertu ig van een 
der armen of een stok of ander voorwerp, in 
de richt ing welke zal worden ingeslagen", op 
eene dus lu idende bewezenverklaring: ,,dat hij 
op 19 M aart 1932 des namiddags te ongeveer 
3.05 in de gemeente Harlingen in een vier-

wielig moton-ijtuig gemerkt B. 1669, dat een 
eigen gewicht had van niet meer dan 1800 
K.G. en waarvan de wielen waren voorzien 
van luchtbanden, eene zoodanige plaats inne
mende dat hij ieder oogenblik het beshuren 
kon overnemen, immers gezeten naast na te 
noemen onder zijn, verdachtes' toezicht bestu
rende persoon, dat motorrijtuig onder zijn on
middellijk toezicht door Geert Bantema heeft 
doen besturen en aldus krachtens art. 1 der 
Motor- en R ijwielwet in verband met art. 2 
van het Motor- en Rijwielreglement als be
stuurder van opgeroeid motorrij tuig heeft ge
reden over den voor het openbaar verkeer 
openstaanden rijweg den Zuiderhaven aldaa r 
en toen hij voornemens , was · naar links van 
richting te veranderen naar den voor het open
baar verkeer openstaanden rijweg de Raam
straat, van dat voornemen niet heeft doen blij
ken''. 

Van deze uitspraak is hij in cassatie geko
men, ter ondersteuning van dit beroep bij 
schriftuur de navolgende middelen aanvoeren
de: .,I. Schending van artt. 350, 358 en 359 
Sv. , vt')l,mits uit den inhoud der gebruikte be
wijsmiddelen niet kan blijken, dat requirant 
het bij dagvaarding bedoelde motorrij tu ig door 
Geert Bantema deed besturen". 

"II. Schending van art. 42 althans art. 43 
Sr., door te beslissen, dat de in deze artikelen 
genoemde uitsluitingsgronden onderwerpelijk 
niet aanwezig zijn". 

De eerste grief lijkt mij onjuist. Daarin 
wordt betoogd, dat requirant, als examinator 
voor de rijvaardigheid, door art. 15, 4° sub c 
slechts belast zou worden met het toezicht op 
de proefritten en niet op de personen, welke 
bij wijze van proefrit z.ich rijvaardi.g moeten 
fuonen. Die opvatting acht ik verkeerd. De 
Motor- en Rijwielwet toch vordert in art. 9 
voor het berijden met een motorrij tuig van 
een weg of rijwielpad het bezit van een rij be
wijs door den bestuurder. Het is derhalve niet 
aan te nemen, dat diezelfde wetgever bij het 
afleggen van proefritten door examinandi, ter 
verkrijging van zulk een bewijs, niet zou heb
ben gerorgd voor veiligheidsmaatregelen. Dit 
heeft hij dan ook gedaan in gemeld art. 15 , 
4° sub c, door te verordenen, dat die proefrit
ten zullen worden gehouden niet in tegenwoor
d igheid van een aangewezen examinator, doch 
onder toezicht van dezen. H ij koos derhalve 
met opzet het woord toezicht, om daardoor de 
aansprakelijkheid voor overtredingen bij proef
ritten op den toezichthouder te kunnen afwen
telen. 

Wat het tweede middel betreft, zij aange
stipt, dat ik niet begrijp, hoe ooit hier sprake 
zou kunnen zijn van toepassing van de artt. 
42 en 43 Sr. Het eerste toch· vordert een wet
telijk voorschrift ter uitvoering waarvan het 
bewezene is begaan, dat ik niet vermag aan 
te wijzen, en dat zeker niet te vinden is in 
art. 15 der Motor- en Rijwielwet, terwij l het. 
tweede een wettelijk bevel eischt, waarvoor de 
aanstelling als examinator van requirant aller
minst zich eigent en waaruit veel gemakke
lijker eene verpl ichting tot ingrijpen zou kun
nen worden gedistilleerd. 

I k concludeer dus tot verwerping van het 
beroep. 
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De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

chepel; 
Gelet op de middelen van cassatie namens 

clen requirant voorgesteld bij schriftuur: 
le. Schending van cle artt. 350, 358, 359 Sv., 

verm its door den inhoud van de als bewijsmid
delen gebruikte verklaringen van verdachte 
en van den getuige Dirk Sluis nimmer kan 
worden bewezen, het aan requirant telaste ge
legde feit; 

2e. Schending van art. 42, althans art. 43 
Sr. door te beslissen, dat de in deze artikelen 
genoemde strafuitsluitingsgronden slechts dan 
aanwezig zijn wanneer uit eenig wettelijk voor
schrift of ambtelijk bevel een verplichting 
van den verdachte zoude voortvloeien om het 
als bewezen aangenomen fe it te plegen; 

0. dat aan requirant bij dagvaarding is te
laste gelegd: ,,dat hij op 19 Maart 1932 des 
namiddags te ongeveer 3.05 uur in de ge
meente Harlingen in een vierwielig motor
rijtuig gemerkt B. 1669, dat een eigen gewicht 
had van niet meer dan 1800 Kilogram en 
waarvan de wielen waren voorzien van lucht
banden eene zoodanige plaats innemende dat 
hij ieder oogenbl ik het bestur,:m kon over
nemen, immers gezeten naa t na te noemen 
onder zijn, verdachtes, toezicht besturende per
soon, dat motorrijtuig onder zijn onmiddell ijk 
toezicht door Geert Bantema heeft doen be
sturen en aldus krachtens art. 1 der Motor- en 
Rijwielwet in verband met art. 2 van het 
Motor- en Rijwielreglement als bestuurder met 
opgemeld motorrijtuig heeft gereden over den 
voor het openbaar verkeer openstaanden rij 
weg de Zuiderhaven aldaar en toen hij voor
nemens was naar I inks van richting te veran
deren naar den voor het openbaar verkeer 
openstaanden rijweg de Raamstraat, van dat 
voornemen niet al thans niet tijdig, heeft doen 
blijken, hetzij door een duidelijk teeken, ge
geven op of aan dat motorrijtuig, hetzij door 
het goed zichtbaar uitsteken terzijde van dat 
motorrijtuig van een der armen of een stok of 
ander voorwerp in de richting, welke zou 
worden ingeslagen, hebbende hij, verdachte, 
toen aldaar in het geheel niet van opgemeld 
voornemen doen blijken;,, 

dat 'bij het bestreden vonnis dit aan requi
rant te laste gelegde wettig en overtuigend 
bewezen is verklaard met dien verstande dat 
hij van het voornemen om van richting te ver
anderen niet heeft doen blijken; dat het be
wezen verklaarde is gequal ificeerd en te dier 
zake straf is opgelegd als boven is gezegd; 

0. omtrent het eerste middel: 
dat dit aldus is toegelicht, dat uit de in het 

vonnis gebezigde bewijsmiddelen niet kan blij
ken, dat requirant ten tijde en ter plaatse als 
in de telastelegging vermeld, het daar be
doelde motorrijtuig onder zijn onmiddellijk 
toezicht door Geert Bantema heeft doen be
turen, blijkende toch uit deze bewijsmiddelen 
]echts, dat Geert Bantema een in art. 15 sub 

4° c der Motor- en Rijwielwet juncto art. 80 
van het Motor- en Rijwielreglement bedoelden 
proefrit heeft gehouden en dat requirant als 
bevoegd tot het afnemen. van proefoitten, inge
volge de genoemde bepaling van de Motor- en 
Rijwielwet daarop toezicht heeft gehouden, 

de1·hal ve heeft toegezien hoe Geert Bantema 
den proefrit aflegde, maar niet dat requirant 
Geert Bantema het motorrijtuig onder zijn on
middellijk toezicht heeft doen besturen in dier 
voege dat hij door toe te zien op dat besturen 
als "bestuurder" bedoeld in de genoemde be
paling der Motor- en Rijwielwet mag worden 
aangemerkt, zijnde derhalve het beroepen von
nis niet behoorlijk met redenen omkleed; 

0. dat uit de in het vonnis gebezigde bewijs
middelen blijkt, dat ten tijde en ter plaatse als 
in de telastelegging bedoeld requirant in een 
vierwielig motorrijtuig, dat een eigen gewicht 
had van niet meer dan 1800 Kilogram en 
waarvan de wielen waren voorzien van lucht
banden, was gezeten naast een zekeren Geert 
Bantema, die achter het stuurwiel had pi aats 
genomen en dat met dit motorrijtuig werd 
voortgereden over den voor het openbaar ver
keer openstaanden rijweg de Zuiderhaven te 
Harlingen; dat deze Geert Bantema, die een 
proefrit deed 1,er verkrijging van eene verkla
ring, bedoeld in art. 15 4° c der Motor- en 
Rijwielwet, niet was in het bezit van een rij
bewijs maar requirant zoodanig rijbewijs wel 
bezat en dit aan den verba! isant vertoonde; 

dat de Rechtbank hieruit als bewezen heeft 
kunnen aannemen, dat requirant het motor
rijtuig onder zijn onmiddellijk toezicht door 
Geert .Bantema heeft doen besturen; 

dat toch uit die bewijsmiddelen blijkt, dat 
genoemde Bantema, ingevolge art. 9, 3° der 
Motor- en Rijwielwet, tot het besturen van het 
motorrijtuig · niet bevoegd was, terwijl requi
rant, die daartoe de bevoegdheid wel bezat, 
aan alle voorwaarden van de Motor- en Rij
wielwet en het Motor- en Rijwielreglement om 
als bestuurder 4' kunnen gelden, voldeed; 

dat hierop noch in de wet noch in het regle
ment eene uitzondering wordt gemaakt voor 
hen, die ingevolge de wet zijn aangewezen als 
bevoegd tot het a fgeven van bewijsstukken van 
rijvaardigheid wanneer zij met dengene, die 
zoodanig bewijsstuk wenscht te verkrijgen, een 
proefrit doen, die ingevolge art. 80 van het 
Motor- en Rijwielreglement onder hun toe
zicht en leiding moet worden afgelegd; 

dat het ,middel dus niet tot cassatie kan 
leiden; 

0. omtrent het tweede middel : 
dat dit is ongegrond, omdat de in het mid

del genoemde wetsbepalingen niet-strafbaar
heid waarborgen enkel aan hen, die een feit 
begaan ter uitvoering van een wettelijk voor
schrift of van een .ai;nl:itelijk . bevel en daarvan 
in dezen geen sprake is, wordende in de toe
lichting van het middel zoodanig wettelijk 
voorschrift of zoodanig ambtelijk bevel om als 
deskundige bij het doen van proefritten even
tueel het besturen niet over te nemen of niet 
in te grijpen. ook niet aangewezen ; 

Verwerpt het beroep. 
( 'J.) 

30 Januari 1933. ARREST van den Hoogen 
Raad. (A. R. D. Spoorw. artt. 7 en 101.) 

Onder de feite lij ke omstandigheden, zoo
als ·die- in het vonnis als vaststaande zijn 
aangenomen, heeft de Rechtb. kunnen 
aannemen, dat de gereq. noch door het 
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ontvangen van een kloksiguaal noch op 
eenige andere wijze met de komst van 
dezen trein zoo tijdig bekend kon zijn, dat 
hij nog tijd had om aan het voorschrift 
van tenminste drie minuten vóór de aan
komst te sluiten, te voldoen. Op grond 
daarvan heeft zij gerequireerde's beroep 
op overmacht terecht aanvaard . 

Aldus ook Adv. -Gen. Wijnveldt, deze nog 
in het bijzonder: De Rechtb. legt op juis
ten grond dit artikel uit. Het bevat niet 
een voorschrift voor de wegwachters, mam· 
voor de bestuurders d. w. z. voo,· de onder
nemers van den spoorwegdienst. Een alge
meene mededeeling van die bestuurders, 
dat de overwegwachter er rekening mee 
moet houden, dat _goederentreinen 10 mi
nuten te vroeg kunnen aankomen, is niet 
voldoende om daarmede op die beambten 
de verplichting te leggen de boomen 13 
minuten voor de officieele dienstregeling 
te sluiten , ten minste niet in dien zin , dat 
zij daardoor voor strafbaarheid ex art. 7 1 id 
3 A. R. D. niet op overmacht zouden kun
nen beroepen. 

Op het beroep van den Officier van Justitie 
bij de Arr.-Rechtbank te Maastricht, requi
rant van cassatie tegen een vonnis van die 
Rechtbank van 14 Nov. 1932, waarbij in hoo
ger beroep, met vernietiging van een vonnis 
van het Kantongerecht te Maastricht van 16 
April 1932, Th. B ., overwegwachter, is ont
slagen van alle rechtsvervolging ter zake van 
het hem bij dagvaarding subsidiair telaste 
gelegde, als zijnde dit wel wettig en over
tuigend bewezen maar de verdachte deswege 
niet strafbaar, met vrijspraak van hetgeen 
hem primair is telaste gelegd, als zijnde dit 
niet wettig en overtuigend beweze_n; 

Conclusie van den Adv.-Gen. Wijnveldt. 

Gerequireerde stond blijkens de inleidende 
dagvaarding terecht voor het Kantongerecht 
te Maastricht, ter zake dat hij den 18 Jan. 
1932 des voormiddags circa 9.55 uur te Meers
sen als beambte der Nederlandsche Spoorwe
gen belast met de bediening en bewaking der 
beweegbare afsluitingen van den openbaren 
overweg bij K.M. 3.108 in den spoorweg 
faastricht-Sittard, deze beweegbare afslui

tingen niet vóór de komst van trein n°. 4617 
welke omstreeks 9.55 uur des voormiddags die 
overweg zou passeeren, althans niet minstens 
3 minuten vóór de komst van dien trein heeft 
gesloten. 

De Kantonrechter ontsloeg verdachte van 
alle rnohtsvervolging voor wat het bewezen 
verklaarde (het subsidiair te laste gelegde) 
betreft en sprak hem overigens vrij. 

De Arr.-Rechtbank te Ma~stricht vernietig
de in hooge,· beroep bij vonnis van 14 Nov. 
1932 deze uitspraak op grond van vormgebre
ken, doch kwam tot vrijwel dezelfde slotsom. 

H et primair telastegelegde werd niet be
wezen verklaard en verdachte werd daarvan 
vrijgesproken. Daarentegen nam de Recht
bank als bewezen aan, dat_ de verdachte op 18 
Januari 1932 des voormiddags circa 9.55 uur 
te Meerssen als beambte der Nederlandsche 
Spoorwegen belast met de bediening en bewa-

king der beweegbare afsluitingen van den 
openbaren overweg bij K.M. 3.108 in den 
spoorweg Maastricht-Sittard, deze beweeg
bare afsluitingen niet minstens 3 minuten 
vóór de komst van dien trein heeft gesloten. 
Verdachte had zich op overmacht beroepen, 
en de Rechtbank nam aan dat dit juist was , 
weshalve zij hem niet strafbaar verklaarde en 
van alle reoht,sve,·volging ontsloeg. 

De Officier van Justitie bij de Arr.-Recht
bank te Maastricht stel de van dit vonnis tij
dig beroep in cassatie in; blijkens de schrif
tuur ziet het beroep alleen op het ontslag van 
rechtsvervolging, zoodat de Heer requirant 
ten deele in zijn beroep niet-ontvankelijk moet 
verklaard worden. 

Als middel stelt de Officier van Justitie, 
dat hij zich niet kan vereenigen met het aan
nemen van overmacht, zoodat z. i. art. 7 lid 3 
A. R. D. Spoorwegen is geschonden en art. 
40 Sr. verkeerd toegepast. 

Ter toelichting voert ZEG. aan: ,,Tegen
woordig is het bewijs van het ontvangen 
hebben van het kloksein niet meer noodig. 
Daardoor is de bepaling wel wat heel ruim 
geworden, maar het oordeel om al of niet ver
volgen is altijd nog in goede handen. In dit 
geval is voor mij (d.w.z. requirant) de hoofd
zaak, dat de wachter de trein 700 Meter kon 
zien aankomen, zoodat hij in ieder geval had 
kunnen zorgen, dat de hoornen voor de komst 
van den trein gesloten waren, zonder dat de 
trein had behoeven in te houden. Was dat het 
geval geweest dan was door niemand aan
dacht geschonken aan de drie minuten. Bo
vendien is den wachter wel een kloksein ge
geven. De trein was wel is waar 8 minuten 
te vroeg, maar volgens zijn voorschrift moet 
de wachter de trein 10 minuten te vroeg kun
nen verwachten." 

Tot goed begrip van dit middel, dat de 
bewezen verklaarde feiten niet geheel juist 
weergeeft, vermeld ik eerst waarop het bewijs 
berust volgens het vonnis. Dit steunt in hoofd
zaak op de verklaring van verdachte: ,,dat 
hij in den morgen van 18 J an. 1932 omstreeks 
9 uur 55 als beambte der Nederlandsche 
Spoorwegen belast was met de bediening en 
de bewaking der beweegbare afsluitingen van 
den openbaren overweg bij K.M. 3.108 te 
Meerssen in den spoorweg Maastricht-Sit
tard · 

dat hij toen plotseling zag, dat over dien 
spoorweg uit de richting van Sittard en in 
de richting naar Maastricht de goederentrein 
461 7 naderde, waarop hij haastig de beweeg
bare afsluitingen van den overweg heeft ge
sloten; 

dat hij deze voor de komst van den trein 
niet drie minuten daarvoor heeft gesloten; 

dat hij op dat oogenblik de komst van den 
trein niet verwachtte, daar deze toen acht mi
nuten te vroeg was, terwijl hij bijna dagelijks 
te laat is tot anderhalf uur toe; 

dat hij geen kloksignalen had gehoord ter 
aankondiging van den trein, dat hij toen 
bezig was op het emplacement een lamp te 
vullen en daarbij niet uitkeek in de richting 
naar Sittard; 

dat een trein uit de richting Sittard komen
de op een afstand van 700 Meter van den 
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door hem bedienden overweg zichtbaa1· is." 
Voorts nog op de verklaring van den ma

chinist van trein 4617 die ter terechtzitting 
heeft gezegd: ,,Ik was {op 18 Jan. 1932) on
geveer 10 minuten te vroeg van Sittard ver
trokken en, toen ik den openbaren overweg 
bij K.M. 3108 onder Meerssen naderde, zag ik 
op 70 à 80 Meter afstand, dat de beweegbare 
afsluitingen van den overweg niet waren af
gesloten. Ik zette de remmen aan en gaf 
signaal, doch toen ik den overweg genaderd 
was, waren de afsluitingen reeds gesloten. Ik 
ben toen zonder meer doorgereden. 

Ik was uit Sittard ongeveer 10 minuten te 
vroeg vertrokken en passeerde den overweg 
omstreeks 9 uur 55, doch vóór den tijd vol
gens dienstregeling vastgesteld. 

Het naderen van een trein wordt door elk 
station met een kloksignaal aan het volgende 
aangekondigd." 

Hiermede kan men het in de tweede plaats 
telastegelegde, zooals de Rechtbank deed, be
wezen achten. Ten aanzien van het primair 
telastegelegde merk ik slechts op, dat is ko
men vast te staan dat de afsluiting vóór de 
komst van den trein was tot stand gebracht. 

Nu beriep verdachte zich echter op over
macht, zeggend, dat hij vau het voorafgaande 
station geen kloksignaal over de komst van 
den trein had ontvangen, dat deze trein op 
ongeregelde tijden en wel altijd veel over den 
tijd den overweg voorbijrijdt, dat de trein 
dien dag echter minstens acht minuten te 
vroeg kwam, dat hij ook uit anderen hoofde 
niet in staat was den aankomenden trein zoo 
tijdig waar te nemen, dat hij nog drie mi
nuten voor het passeeren van den overweg de 
afsluitboomen kon neerlaten. 

De Rechtbank acht dit beroep op overmacht 
gegrond. 

In aanmerking bij de beoordeeling van deze 
zaak komt de bepaling van art. 7 lid 3 A. R. 
D. Spoorwegen, voorschrijvend dat de be
weegbare afsluitingen ten minste drie minu
ten vóór de komst van een trein gesloten wor
den, hetgeen moet geschieden ongeacht of de 
dienstdoende beambte al dan niet het kloksein, 
dat hem volgens art. 20 drie minuten voor de 
komst van den trein moet worden gegeven, 
heeft ontvangen. In dit verband moet echter 
ook nog gelet worden op art. 101 lid 2, dat 
zegt dat bestuurders {van den spoorwegdienst) 
kunnen voorschrijven, dat goederentreinen ten 
hoogste 10 minuten voor den in de dienstrege
ling aangegeven tijd van een station mogen 
vertrekken, mits de veiligheid van het ver
keer niet in gevaar worde gebracht. Een ge
tuige, Rijksinspecteur, heeft dan ook ter te
rechtzitting verklaard volgens het vonnis, dat 
bij goederentreinen, zooals trein n°. 4617 was, 
de overwegwachter er rekening mede moet 
houden, dat de trein 10 minuten voor den op 
de diensttabel aangegeven tijd kan komen. 

Op een samenvoeging van verschillende 
gronden is de Rechtbank met het beroep op 
overmacht medegegaan. Zij zegt n.l. 1 °. niet 
is komen vast te staan dat verdachte een klok
signaal heeft ontvangen of er hem een is ge
geven. 

2°. Art. 7 Jid 3 A. R. D. kan moeilijk toe
passing vinden wanneer een trein acht mi-

nuten te vroeg bij den overweg komt, en de 
beambte niet op andere wijze van die aan
komst zóó tijdig kennis draagt, dat hij nog 
in staat is tot sluiting drie minuten vóór aan
komst. 

3°. Aannemelijk is, dat van deze post de 
uit Sittard komende trein slechts op 700 Me
ter afstand is te zien. Dan kan ook daardoor 
verdachte niet d'rie minuten vóór aankomst 
sluiten. 

4°. Ook de bepaling van art. 101 lid 2 
A. R. D . brengt niet mede, dat de beambte 
3 + 10 minuten vóór den in de dienstrege
ling aangegeven tijd de boomen moet sluiten. 
Het voorschrift beteekent "alleen dat de be
ambte ook vroeger dan den officieelen tijd 
van voorbijrijden zijn aandacht er aan moet 
wijden om in ieder geval tijdig de hoornen 
te kunnen sluiten. De beambte moet, volgens 
de Rechtbank, dan echter bij te vroeg pas
seeren van den trein hetzij door het klok
signaal , hetzij door eigen waarneming zoo 
tijdig met die vervroegde komst bekend zijn, 
dat hij nog drie minuten tijd heeft om aan 
het voorschrift tot sluiten te voldoen. Daar
om staat niets vast, en dus is het beroep op 
overmacht gegrond. 

Ik vereenig mij met het samenstel van 
redenen, door de Rechtbank aangegeven om 
verdachte's niet-strafbaarheid aan te nemen. 

In het algemeen is het al of niet óntvangen 
van hêt kloksein voor den beambte bij den 
overweg niet meer een element, dat tot zijn 
strafbaarheid of onschuld kan leiden. 

Een soortgelijk geval als het thans behan
delde deed zich voor bij de zaak besproken in 
Uw arrest van 27 Juni 1927 {W. 11713, 1 ; 
N. J. 1927, 964). Daar kwam de trein vier 
minuten vóór den in de dienstregeling aange
geven komst bij den overweg. Het beroep op 
overmacht werd op feitelijke gronden terecht 
verworpen geacht, maar tevens werd beslist, 
dat overwegwachters in de gevallen, waarin 
zij op andere wijze met het juiste tijdstip, 
waarop de trein den overweg zal passeeren 
niet bekend lnmnen zijn, wegens het niet
ontvangen van het voorgeschreven sein beroep 
op overmacht openstaat. 

Het arrest van 5 Nov. 1928 {W. 11913, 1; 
N. J. 1929, 211) behandelt weer een ander 
geval, doch daar had requirant er zich niet 
op beroepen, dat het hem wegens het niet
ontvangen van het sein onmogelijk is geweest, 
het juiste tijdstip, waarop de trein den over
weg zou passee~en, tijdig te kennen. Voorts 
wordt daarin een belangrijke beschouwing ge
geven over het belang van het uitzicht op de 
lijn. In de thans aanhangige zaak heeft gere
quireerde voldaan aan zijne ve1·plichting, om, 
toen hij den trein eenmaal zag nog de af
sluitingen aan te brengen, zooals ook blijkt 
uit de verklaring van den machinist. 

De toelichting op het middel is niet geheel 
duidelijk. De Rechtbank zegt niet, dat het 
kloksein element is, noodig voor de strafbaar
heid, maar dat in dit geval nu de trein te 
vroeg kwam, de wachter gewaarschuwd had 
moeten worden, b.v. door een kloksein. On
juist acht ik ook de opmerking, dat i. c. de 
hoofdzaak is dat de wachteç op 700 Meter 
den trein had kunnen zien aankomen, zoodat 
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hij in' elk geval zoo tijdig had kunnen sluiten, 
dat de trein niet had behoeven te remmen.
Daaimede toch zou de strafbaarheid van het 
niet sluiten vóór drie minuten niet opgeheven 
zijn . De vraag of dan al dan niet vervolgd 
zou zijn, betreft alleen de opportuniteit. Niet 
gebleken is, dat een kloksein gegeven is. 

Het punt waar het hier op aankomt is m. i. 
of inderdaad de wachter 10 minuten eer op 
den trein moet rekenen vóór de dienstregeling 
aangeeft, m. a.w. of hij strafrechtelijk aan
sprakelijk wordt op grond van art. 101 A . R. 
D . Ik acht dat de Rechtbank op juisten grond 
dit artikel uitlegt. Het bevat toch niet een 
voorschrift voor de wegwachters, maar voor 
de bestuurders, d. w. z. voor de ondernemers 
van den spoorwegdienst. Zij kunnen voorschrij
ven, dat goederentreinen hoogstens 10 minu
ten te vroeg vertrekken mogen mits de vei
ligheid van het verkeer daardoor niet in 
gevaar wordt gebracht. Een algemeene mede
deeling van die bestuurders, dat de overweg
wachter er rekening mee moet houden, dat 
goederentreinen 10 minuten te vroeg kunnen 
:;ankomen, is niet voldoende om daarmede op 
die beambten de verplichting te leggen de 
hoornen 13 minuten voor de offioieele dienst
regeling te sluiten, ten minste niet in dien 
zin, dat zij daardoor zich voor strafbaarheid 
ingevolge art. 7 lid 3 A. R. D . niet op over- , 
macht zouden kunnen beroepen. 

Ik concludeer derhalve tot niet-ontvankelijk
verklaring van het beroep, voorzoover tegen 
de vrijspraak ingesteld, en overigens tot ver
werping. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raad heer 

Schepel; 
Gelet op het middel van cassatie door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur: (Zie Con
clusie Adv.-Gen.); 

Schending van art. 7, lid 3, A. R. D . Spoor
wegen en verkeerde toepassing van art. 40 Sr. ; 

0. dat bij dagvaarding aan den gerequi
reerde is telaste gelegd: (Zie Conclusie Adv.
Gen.); 

dat bij het bestreden vonnis de Rechtbank 
het in de eerste plaats telaste gelegde niet wet
tig en overtuigend bewezen heeft verklaard en 
gerequireerde te dier zake heeft vrij gesproken, 
daartoe overwegende, dat vóór de komst van 
trein 4617, die de door verdachte bediende be
weegbare afsluitingen van den openbaren over
weg omstreeks 9.55 uur is gepasseerd, die af
sluitingen ·waren gesloten; 

dat verder·•met1bëtrekklng- tot het subsidiair 
telaste gelegde ' de 'Rechtbank de beslissingen
heeft gegeven, die boven zijn vermeld ; 

0. dat de Rechtbank in het vonnis ten aan
zien ,-an de strafbaarheid van gerequireerde 
heeft overwogen: dat de verdachte tot zijne 
verdediging een beroep heeft gedaan op over
macht doordien hij geen kloksignaal van het 
Yoorafgaande station over de komst Yan dezen 
goederentrein had ontvangen, deze trein op 
ongeregelde tijden en wel altijd veel over tijd 
den overweg voorbijrijdt, dien dag echter min
sten acht minuten te vroeg kwam; 

dat hij ook uit anderen hoofde niet in staa t 
was den aankomenden trein zoo t ijdi g waar te 

nemen dat hij nog 3 minuten voor het passee
ren van den overweg de afslu itboomen kon 
neerlaten ; 

dat niet is komen vast te staan dat de ver
dachte een kloksignaal hem verwittigende rnn 
de komst van dezen trein heeft ontvangen of 
aan den wachtpost van den verdachte is ge-
geven; . 

dat weliswaar art. 7 derde lid A . R. D. 
Spoorwegen bepaalt dat de beambte de be
weegbare afsluitboomen moet sluiten ten min
ste drie minuten voor de komst van een trein 
ongeacht of het in art. 20 bedoelde sein al dan 
niet werd ontvangen, doch zulks niet wel 
doenlijk is, wanneer een trein a ls de onder
werpelijke op dien dag acht minuten te vroeg 
den overweg voorbij rijdt, en de beambte niet 
op andere wijze zóó tijdig van de aankomst 
van den trein kennis draagt dat hij nog in 
staat is aan het voorschrift om ten minste drie 
minuten voor de aankomst te sluiten, - te vol
doen; 

dat aannemelijk is de bewering van den ver
dachte dat hij van zijn post een uit de richting 
Sittard komenden trein slechts op 700 ·.Meter 
afstand van dien post kan waarnemen, en ver
dachte derhalve ook daardoor niet in staat 
werd gesteld om nog 3 minuten voor de aan
komst van den trein te sluiten; 

.,dat de getuige ;wjjnmalen ·wtiliswaar heeft 
verklaard dat aan het personeel krachtens 
reglementair voorschrift ingevolge art. 101 
sub 2 A . R. D. bekend is dat een goederen
trein 10 minuten vóór den in de dienstregeling 
aangegeven tijd den overweg kan passeeren, 
doch deze bepaling naar het oordeel der R echt
bank niet medebrengt en ook niet kan mede
brengen dat de beambte nu ook 3 + 10 minu
ten vóór den in de d ienstregeling aangegeven 
tijd de hoornen moet sluiten, maar alleen dat 
hij ook vroeger àan den officieelen tijd van 
voorbijrijden zijn aandacht er aan moet wijden 
om in ieder geval tij dig de hoornen te kunnen 
slu iten ; dat dan echter bij te vroeg passeeren 
van den trein de beambte hetzij door het klok
signaal , hetzij door eigen waarneming vanaf 
zijn wachtpost op de lijn bekend moet wol'den 
met die vervroegde komst van den trein, en 
wel zoo tijdig dat hij nog drie minuten tijd 
heeft om aan het voorsch rift van sluiten del' 

· hoornen te voldoen ; 
dat waar ten deze noch het een noch het 

ander vaststaat het beroep van verdachte OJ> 
overmacht i gegrond zoodat hoewel het sub
sidiair ten laste gelegde is bewezen, de ver
dachte als zijnde deswege niet strafbaax,. be- ., 
hoort te wol'den ontslagen van alle reèhtsverc 
volging; 

0. omtrent het middel van cassatie: 
dat dit zich richt tegen het vonnis in zijn 

geheel maar de requirant in zijn beroep is 
niet-ontvankelijk voor zooverre het vonnis eene 
vrijspraak inhoudt.; 

dat voor het overi ge het middel is onge
grond ; 

dat toch onder de feite lijke omstandigheden, 
zooals die in het vonnis als n1ststaande zijn 
aangenomen en boven daaraan zijn ontleend. 
de Rechtbank heeft kunnen aannemen, dat de 
gerequireerde noch door het ontvangen van 
een kloksignaa I noch ook op eenige anclet'e 
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wijze met de komst van dezen trein zoo t ijdig 
bekend kon zijn, dat ,hij nog tijd had om aan 
het voorschrift van ten minste drie minuten 
vóór de aankomst te sluiten, te voldoen, en 
op grond daarvan gerequireerde's beroep op 
ove1macht terecht ·heeft aanvaard en hem, als 
niet strafbaar, van a lle rechtsvervolging heeft 
ontslagen; 

Verklaart requirant niet-ontvankelijk in zijn 
beroep voor zooverre dit is ger icht tegen dat 
deel van het bestreden vonnis, dat eene vrij
spraak inhoudt; 

Verwerpt het beroep voor het ovel'ige. 

(N. J.) 

30 .Ja,vua;ri 1933. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Sv. art. 359 ; Mot.- en Rijw.wet 
art. 7.) 

Waar de politieverordening van Frnne
keradeel ondel' ,,bebouwde kom" verstaat 
"elke bijeengebouwde huizengmep van ten 
minste t ien woningen, gebouwen, die door 
geen grootel' ongebouwde ruimte dan van 
150 Meter van die huizengroep zijn ge
scheïden, daàronder· begrepen" en aange
nomen moet' worden, dat de steller der 
dagv. ,,bebouwde kom" in di en zin heeft 
bedoeld, is het · bestreden vonnis , niet met 
redenen omkleed, nu uit de gebezigde be
wijsmiddelen enkel blijkt, dat ter plaatse 
langs den weg, een aantal huizen met 
erven wam·onder een kerk een school en 
een h'erberg een , aaneengesloten - zij het 
ook hier en daar met een kleine tusschen
ru imte - bebouwing vormen. 

[Aldus ook Proc.-Gen. T ak ; deze voorts 
omtrent het tweede middel en ambtshalve: 

a. hoewel in art. 72 der vemrdening niet 
gesproken wordt van wegen, wordt door 
de plaatsing van dat artikel in afdeeling 
III over "Het Rijden" en door het feit, 
dat het deel uitmaakt van het Hoofdstuk 
"Straatpolitie", duidelijk, dat de Raad 
alleen verboden heeft met motorrijtuigen 
in de bebouwde kommen sneller te rijden 
dan 25 K.M., indien dit rijden op straten 
en wegen plaats vindt; 

b, de bepaling is onverbindend, omdat 
de Raad van Franekeradeel niet voldaan 
heeft aa11 het voorschrift van al't. 7 Motor
en Rijw.wet.] 

Op het beroep van G. M., requirant van 
cassatie tegen een vonnis van de Arr,-Recht
bank te L eeuwarden van 23 November 1932, 
waarbij in hooger beroep, met vernietiging 
van een vonnis van het Kantongerecht te Har
lingen van 5 Juli 1932, requirant ter zake 
,-an: ,,In de gemeente Franekera deel binnen 
de bebouwde kommen rijden met eene groo
tere snelheid dan 25 Kilometer per uur" , met 
aanhaling van de artt. 72, a linea 1 van de 
Politieverordening voor de gemeente Frane
keradeel, 5, 7 eerste lid, 39 der Motor- en 
Rijwielwet, 23, 91 Sr., is veroordeeld tot be
taling ,•an eene geldboete- van- twee gulden en 
vervangende hechtenis van twee dagên , 

Conclusie van den Proc.-Gen. Tak. 

Art. 142 van de Politieverordening van Fra
nekeradeel, zooals dit gewijzigd is op 9 Nov. 
1926, bedreigt de straf van hechtenis of geld
boete e. a. tegen overtreding van art. 72, lui 
dende, dat het verboden is binnen de bebouw
de kommen met motorrijtuigen te rijden me~ 
eene grootere snelheid dan 25 Kilomater per 
uur. Wat onder bebouwde kom moet worden 
verstaan leert art. 6, hetwelk daaronder be
grijpt: ,,elke bijeengebouwde huizengroep van 
tenminste tien woningen, gebouwen, die door 
geen grooter onbebouwde ruimte dan van 150 
Meter van die huizengroep zijn gescheiden, 
hieronder begrepen". 

Requirant werd nu door de Arr.-Rechtbank 
te Leeuwarden in eene geldboete veroordeeld 
ter zake van: .,In de gemeente F1·anekeradeel 
binnen de bebouwde kommen rijden met een 
grootere snelheid dan 25 K.M. per uur", op 
eene dus luidende bewezenverklaring: .,dat 
hij in den namiddag van 24 Februari 1932 
omstreeks 3'¼ uur in de gemeente Franekera
deel, als bestuurder van een motorrijtuig op 
vier wielen, daarmede heeft gereden over den 
voor het openbaar verkeer openstaanden rij 
weg, den Rijksweg in de bebouwde kom van 
het dorp Midlum met een snelheid van onge
veer 60 K.M. per uur". 

Deswege ontstemd voorzag hij zich tegen die 
uitspraak van cassatie, terwijl hij bij schriftuur 
als middelen, ter ondersteuning hiervan, deed 
aanvoeren : .,I. Schending van de artt. 350, 
358, 359 Sv. jis. de artt. 72 en 6 der Politie
verordening van Franekeradeel, vermits de 
gebezigde bewijsmiddelen niet de beslissing 
kunnen dragen, dat in eene bebouwde kom 
dier gemeente gereden 1s." 

" IL Schending van art. 7 der Motor- en 
Rijwielwet in verband met art. 351 Sv., door 
art. 72 der Politieverordening van Franekera
deel verbindend en het aan requirant telaste 
gelegde een strafbaar feit te achten, daar toch 
laatstgemeld artikel verbiedt "binnen de be
bouwde kommen met motorrijtui gen te rijden 
met een grootere snelhe id dan 25 Kilometer 
per uur", terwijl krachtens art. 7 der Motor
en Rijwielwet zoodanige verordening slechts 
ten aanzien van "wegen" binnen bebouwde 
kommen van gemeenten mag gelden". 

De eerste grief is juist. De toegepaste Ver
ordening toch geeft in haar art. 6 de omsch rij
ving van hetgeen onder bebouwde kom is te 
verstaan in voege als hierboven vermeld. 
Raadpleegt men _.,u den inJ:i~ud - dar -,bewijs
middelen, in het bijzonder de getuigenis van 
den veldwachte r Wijma, dan blijkt wel, dat ter 
plaatse wel een aantal huizen met erven zijn, 
waaronder eene kerk, eene school en eene 
herberg, die eene aaneengesloten bebouwing 
vormen, behoudens eene kleine tusschenruimte, 
welke bebouwing overgaat in de meer dichte 
bebouwing van het dorp Midlum, doch niet, 
dat de bijeengebouwde huizengroep ten minste 
t ien woningen telde, gebouwen daaronder be
grepen. 

De tweede lijk t mij daarentegen ongegrond , 
Art. 72 immers, geplaatst in afdeeling IJl, 
als opschrift dragende " Het Rijden" , maakt 
deel uit van hoofdstuk II, getiteld "Straat-
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politie", waardoor duidelijk wordt, dat de 
Raad van F ranekeradeel alleen verboden heeft 
met motonij tu igen in de bebouwde kommen. 
sneller te r ij den dan 25 Kilometer, indien dit 
rijden op straten en wegen plaats vindt. 

Ambtshalve zij nog opgemerkt, dat mij niet 
is gebleken, dat de Raad van Franekeradeel 
voldaan heeft aan het voorschrift van al't. 7 
der Motor- en Rijwielwet, immers niet heeft 
.gezorgd, dat zijne Verordening voorschriften 
bevat ter verzekering, dat de door motorbe
stuurders in acht te nemen maximum-snelhe id 
van 25 K.M. per uur wordt aangegeven op 
<:loor den Minister van Waterstaat vast te stel
len wijze . Daardoor is art. 72 als verbodsbepa
ling onverbindend en concludeer ik derha lve 
tot vernietiging der bestreden uitspraak voor
zoover het bewezene en de dader daarvan 
strafbaar is geoordeeld en hij de wege is ge
straft, en voorts, dat hij ter zake za l worden 
ontslagen van alle rechtsvervolging. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Schepel ; 
Gelet op de middelen van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij schriftuur: (zie 
<mncl. Proc. -Gen.) ; 

0. dat aan requirant bij dagvaarding is 
telaste gelegd, dat h ij in den namiddag van 
24 Februari 1932 omstreeks 3¾ uur in de 
gemeente Franekeradeel, als bestuurder van 
een motorrijtu ig op vier wielen, daarmede 
heeft gereden over den voor het openbaar ver
keer openstaanden rijweg, den Rijksweg in de 
bebouwde kom van het dorp Midlum met een 
snelheid van ongeveer 60 Kilometer per uur, 
al thans met een grootere snelheid da n 25 Ki lo
meter per uur, terwijl het verbod, om met 
grootere snelheid dan 25 Kilometer pet· uur 
met motorrij tu igen te rijden, aldaar ter plaatse 
door waarschuwingsborden volgens aangegeven 
model was kenbaar gemaakt; 

dat bij het bestreden vonnis dit aan requi
rant telaste gelegde wettig en overtuigend be
wezen is verklaard met dien verstande dat hij 
heeft gereden met eene snelheid van ongeveer 
60 Kilometer per uur; dat het bewezen ver
klaarde is gequalificeerd en te dier zake stra f 
is opgelegd als boven is gezegd; 

0. omtrent het eerste middel: 
dat dit a ldus is toegelicht, dat uit de bewijs

middelen wel blijkt, dat ter plaatse langs den 
weg, waarover requirant met het motorrijtuig 
reed , een aantal huizen met erven, waaro nde l' 
een kerk, een school en een herberg een aa n
eengesloten - zij het ook h ier en daar met een 
kleine tusschenruimte als een moestuin - be
bouwing vormen, overgaande in de meer 
d ich te bebouwing van het dorp Midlum , maar 
niet dat ter plaatse is een "bijeengebouwde 
huizengroep van tenminste tien woningen, ge
bouwen, die door geen grooter onbebouwde 
rn imte dan van 150 Meter van die huizen
groep zij n gescheiden, hieronder begrepen", 
zoodat derhalve het beroepen vonnis niet be
hoorlij k met redenen is omkleed; 

0. dat art. 72 van de Politieverordening 
voor de gemeente Franekeradeel, zooals deze 
verordening is gewijzigd, inhoudt: ,,Het is 
verboden binnen de bebouwde kommen met 

motorrij tuigen te rijden met een grootere snel
heid dan 25 Kilometer per uur" , terwij l art. 
6 van die verordening bepaalt: ,,In deze ver
ordening wordt verstaan: onder "bebouwde 
kom" elke bij een gebouwde huizengroep van 
ten minste tien woningen, gebouwen, d ie door 
geen grooter ongebouwde ruimte clan van 150 
Meter van die huizengroep zijn gesche iden, 
hieronder begrepen"; 

0. dat moet worden aangenomen, dat de 
steller van de telastelegging, d ie een strafbaa,· 
fe it heeft willen telaste leggen, met de woor
den "bebouwde kom" heeft bedoeld "bebouwde 
kom" in den zin van genoemd art. 6 der Poli 
tieverordening; 

dat dan echter de grief in het middel is 
ju ist, omdat uit de bewijsmiddelen in het be
streden vonnis niet blij kt, dat h ier een "be
bouwde kom" in laatstgemelden zin aan
wezig is; 

dat dus het bestreden vonnis niet met 1·ede
nen is omkleed, hetgeen ingevolge de al'tt. 
350, 358, 359, in verband met 415 , 425 Sv" 
nietigheid tengevolge heeft; 

0 . dat onder deze omstandigheden een on
derzoek naar het tweede middel overbodig is 
geworden; 

Vernietigt het bestreden vonnis; 
Rechtdoende krachtens art. 106 R. 0 . : 
Verwijst de zaak naar het Gerechtshof te 

Leeuwarden ten e inde haar op het bestaande 
hooger beroep verder te berechten en af te 
doen. ( J.) 

30 J a11uari 1933. ARREST van den Hoogen 
Raad . (Winkelsluitingswet 1930, S. 460, 
a l't. 7; Wet A. B. art. l l.) 

De redactie van I id 1 van art. 7 der 
Winkelsluitingswet, houdt, na het aan
brengen van het door de Regeel'ing over
genomen amendement, waal'bij de woorden 
,,vóór, in de onmiddellij ke nabij heid van" 
zij n ingevoegd, op zich zelf niet meer met 
zooveel woorden in de beperking, dat de 
verkochte of gelevel'de goederen onmiddel-
1 ijk vÓÓl' het bedienen behoorden tot den 
winkeh·oonaad van den winkelier. 

De rechter, de beteekenis van die wets
bepaling vaststellende, kan , ,·ekening hou
dende met strekking en doel van het vool'
schri ft en van de wet in haar geheel, niet 
gebonden zijn aan de beperkte beteekenis 
van het oorspronkel ijk artikel wat betreft 
de herkomst der verkochte en afgeleverde 
goederen, nu het bedienen vóó r of in de 
onmiddellijke nabijhe id ook kan geschie
den doo,· verkoop of af levernn van waren, 
welke de winke l ie1· we l in zij n winkel 
pleegt te verhandelen, doch we lke hij voor 
deze bijzondere gelegenheid van buiten af 
heeft laten aanvoeren. 

De geheele strekking der wet, het doel 
da t zij wil bereiken, is met deze opvatting 
in overeenstemm ing, zoodat, wil het be
dienen vóór of in de onmiddellijke nabij 
heid van den winkel, onder het art ike l 
vallen, niet behoeft te worden telastege
legcl en bewezen, dat de goederen, welke 
daarbij werden verkocht of afge leverd, uit 
den winkelvoorraad afkomstig waren. 
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Anderzijds is het echte,· duidelijk i.v. m. 
de bewoordingen en de strekking van deze 
wetsbepaling, dat de handeling van het 
bedi enen betrekking moet hebben op het 
in den winkel uitgeoefend bedrijf. 

I. c. is aa 11 het laatste vere ischte niet 
voldaan, daar in de t.1.1 . en bewezenver
klar ing niet is uitgedrukt, dat in den 
winkel [bloemenkiosk op het station] , in 
welks onmiddellijke nabijheid verd. bloe
men verkocht en afleverde, bloemen plach
ten te worden verkocht. 

Op het beroep van I. Z., requirant van cas
atie tegen een te zijnen laste gewezen vonnis 

van de Arr.-Rechtbank te Rotterdam van 25 
October 1932, waarbij , in hooger beroep, met 
vemietiging van een door het K antongerecht 
te Rotterdam op 11 Augustus 1932 mondeling 
gedane uitspraak, requirant, ter zake van: 
"Gedurende den tijd, dat een winkel voor het 
publiek gesloten moet zijn, in de onmiddellijke 
nabijheid van dien winkel iemand bedienen, 
zesmaal gepleegd", met aanhaling van de 
a rtt. 7, 10 der Winkelsluitingswet 1930, S. 
460, 23, 62 en 91 Sr. , is veroordeeld tot zes 
geldboeten van twee gul den en vijftig cents 
en één dag vervangende hechtenis voor elke 
boete. 

Conclusie van den Proc.-Gen. Tak. 

Voor deze zaak refereer ik mij aan de reeds 1 
iu n°. 35407 genomen concl usie. [ Zie hierbij 
de conclusie van den P roc.-Gen. Ta k bij het 
hierna a fgedrukt arrest, R ed.] Ik merk boven
dien nog op, dat in de betrekkelij ke dagvaar
ding en bewezenverklaring niet eens voorkomt, 
dat in den winkel, in welks nabijheid de ver
koop en lever ing van bloemen plaats vond, 
door verdachte bloemen plachten te worden 
verkocht. 

Op de ingediende schri ftuur behoef ik onder 
deze omstandigheden niet verder in te gaan, 
weshalve ik concludeer tot vernietiging van 
het bestreden von nis ten aanzien van de aan
genomen strafbaarheid van de gepleegde fei 
ten, van den dader daarvan, van de benaming 
aan het bewezene gegeven en van de deswege 
opgelegde straf en voorts tot ontslag van alle 
rechtsvervolg ing van requi rant. 

De H ooge R aad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den R aadsheer 

T averne; 
Gelet op een door den requirant ingediende 

schriftuur, lu idende: 
Bij de hierbij overgelegde, door de Overheid 

te Rotterdam gegeven vergunning om des 
Zondags van 9- 5 uur te venten op het sta
t ion der Electrische Spoor aan het Hofplein, 
i de bepaling opgenomen, dat mijn kiosk ge
durende dien tijd geslot~n moet zijn. 

Vol gens mijn bescheiden meening kan deze 
restrictie slechts bedoelen, het venten, in de 
onmiddellijke nabijheid van die kiosk te ver
bieden. 

Mijn kiosk was steeds Zondags gesloten, 
doch, aangezien bloemen aan snel bederf on
derhevig zijn en steeds frissche lucht behoe
ven, stond er een raampje open. De door mij 

ten verkoop aangeboden bloemen bevonden 
zich of op den grond of op een rollend wa
gentje. 

Hierbij zou ik nog gaarne opmerken dat ik, 
waar het stationempl acement geen openbare 
straat is, doch onder voortdurend toezicht van 
den stationchef staat, genoodzaakt ben, de 
plaats in te nemen , mij door hem, met het 
oog op den weg van het passeerend publiek 
aan te nemen. 

Ik vermeen derhalve, dat hier door mij geen 
overtreding der Winkelsluitingswet heeft plaats 
gehad en zie met het volst vertrouwen de uit
spraak van Uwen Raad tegemoet. 

0. ambtshalve: 
dat bij het bestreden vonnis, overeenkomsti g 

de telastelegging, met qualificatie en straf
oplegging a ls voormeld, is bewezen verklaard: 

dat de verdachte te Rotterdam 
a. op Zondag 3 Juli 1932 te omstr. 10 uur, 
b . op Zondag 3 Juli 1932 te omstr. 14½ uur, 
c. op Zondag 10 Juli 1932 te omstr. 10½ uur , 
d. op Zondag 10 Juli 1932 te omstr. 15¾. uur, 
e. op Zondag 17 Jul i 1932 te omstr. 10¼ uur, 
/. op Zondag 17 Juli 1932 te omstr. 15½ uur, 

in de onmiddellijke nabijheid van een winkel , 
gevestigd op het perron van het station H of
plein , welke winkel niet op dat tijdstip voor 
het publ iek geopend mocht zijn en van welken 
winkel verdachte hoofd was, aan een of meer 
personen bloemen heeft verkocht en afgele
verd; 

0. dat het door de R echtbank op dit be
wezene van toepassing geachte art. 7, l e lid 
der Winkelsluitingswet 1930, S. 460, in het 
oorspronkelijk Ontwerp van wet toen 2e lid , 
1 uidde: ,,H et is verboden gedurende den tijd, 
dat een winkel voor het publiek gesloten moet 
zijn, in of van dien winkel of het daarbij 
behoorende winkelhuis uit iemand te bedie
nen", terwijl bij de behandeling van het Ont
werp in de Tweede K amer, bij een door de 
R egeering overgenomen amendement, tus
schen de woorden "in" en "of" , zijn inge. 
voegd een komma en de woorden "vóór, in . 
de onmiddellijke nabijheid van"; 

0. dat, blijkens de Memorie van Toel ich
t ing, genoemde bepaling de strekking had om 
den zoogenaamden "verkoop over het hekje" 
onder de werking der wet te brengen, terwijl 
het amendement beoogde de ontduiking der 
wet op dit punt - b.v. door het bedienen, 
niet in of van den winkel uit, maar vóór of 
in de onm iddellijke nabijheid daarvan - zoo
veel mogelijk tegen te gaan; 

0. dat zich nu de vraag voordoet, of voor. 
mel d bij amendement ingevoegde woorden, de 
beteekenis van genoemd wetsvoorschrift, ook 
in een ander opzicht, dan bij de behandeling 
d e r wet uitdrukkelij k is ter sprake gekomen, 
heeft verruimd; 

0. dat deze quaestie zich met name voor
doet bij de vraag, of de waren , welke in een 
bepaald geval zijn verkocht of afgeleverd of 
in het algemeen de waren, waarnp het "be
dienen" betrekking heeft , uit den winkel af
komstig moeten zijn ; 

dat deze vraag, bij den oorspronkelijken 
tekst van genoemde bepaling, hare beantwoor
ding in die bepaling zelve vond, daar immers 
dan het bedienen moest hebben plaats gehad 
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in of van uit winkel of winkelhuis, zoodat de 
gele-Jerde waar onm iddellijk vóór dat bedie
nen behoorde tot den winkelvoorraad van den 
win kelier; 

dat echter de redactie van het artikel, zooals 
het ten slotte wet is geworden, tengevolge van 
de invoeging van voormelde woorden, op zich
zelf beschouwd niet meer met zoovele woorden 
voormelde beperking betreffende de herkomst 
der verkochte of afgeleverde waar inhoudt, 
zoodat, indien niettemin het artikel zoo zou 
moeten worden opgevat, dat de verkochte of 
geleverde goederen hetzij middellijk, hetzij 
onmiddellijk afkomstig moeten zijn uit den 
winkelvoorraad, de bepaling zeer gemakkelijk 
zou kunnen worden ontdol_cen ; 

0. dat dit punt bij de beh andeli ,;ig der wet 
in de Staten-Generaal niet ter sprake is ge
komen, doch de bovenstaande overwegingen 
tot de conclusie moeten leiden, dat de rechter, 
de beteekenis van meergenoemde wetsbepaling 
vaststellende, rekening houdende met de 
strekking en doel van het voorschrift en van 
de wet in haar geheel , niet gebonden kan zijn 
aan de beperkte beteekenis van het oorspron
kelijk artikel wat betreft de herkomst der 
verkochte of afgeleverde goederen, nu het 
bedienen vóór of in de onmiddellijke nabijheid 
ook · kan geschieden door verkoop of afleveren 
van waren, welke de winkelier wel in zijn 
winkel pleegt te verhandelen, doch welke hij 
voor deze bijzondere gelegenheid van buiten 
a f heeft laten aanvoeren ; 

0 . dat de geheele strekking der wet, het 
doel dat zij wil bereiken, met deze opvatting 
in overeenstemming is, zoodat, wil het bedie
nen vóór of in de onmiddellijke nabijheid van 
den winkel , onder het artikel vallen, niet be
hoeft te worden ten laste gelegd en bewezen, 
dat de goederen, welke bij dat bedienen wer
den gekocht of afgeleverd, uit den winkel
voorraad afkomstig waren ; 

0. dat echter anderzijds, ook na de invoe
ging van meergenoemde woorden, het bij het 

. a rtikel gelegde verband tusschen den winkel 
en het bedienen niet tot zijn recht zoude 
komen, wanneer het a rtikel ook van toepas
sing zoude zijn, wanneer het bedienen in geen 
enkel opzicht iets met den winkel zoude heb
ben uit te staan, dus. wanneer dit bedienen 
uiet zou zijn geschied door of vanwege den 
winkelier of niet betrekking zoude hebben op 
goederen, welke in den winkel plegen te wor
den verhandeld; dat het integendeel duidelijk 
is, naar de bewoor-dingen en de strekking van 
de onderHavige wetsbepaling, dat de hande
ling van het bedienen betrekking moet hebben 
op het in den winkel uitgeoefend bedrijf; 

0 . dat in het onderhavige geval aan dit 
vereischte niet is voldaan, daar de telastleg
ging en bewezenverklaring wel inhoudt, dat 
de verdachte hoofd was van den winkel, in 
welks onmiddellijke nabijheid hij bloemen 
heeft verkocht en afgeleverd, derhalve iemand 
heeft bediend, .doch daarin niet is uitgedrukt, 
dat in dien winkel bloemen pl achten te wor
den verhandeld, zoodat niet is tenlastegelegd 
en bewezenverklaard, dat de door verdachte 
venichte handeling op het door hem in dien 
winkel uitgeoefend bedrijf eenige betrekking 
had; 

0. dat de R echtbank derhalve op het be-
wezenverklaarde ten onrechte art. 7 juncto 
art. 10 der Winkelsluitingswet 1930, S . 460, 
van toepassing heeft geacht, zoodat het be
streden vonnis niet in stand kan blijven en de 
bij de schriftuur aangevoerde grieven buiten 
behandeling kunnen blijven ; 

Vernietigt het bestreden vonnis behalve wat 
de bewezen ver ki aring betreft, en 

Rechtdoende krachtens art. 105 R. 0. : 
0. dat het bewezene ook niet bij eenige an

dere wettelijke strafbepaling met straf is be
dreigd; 

Ontsl aat den requ irant ter zake van het te 
zijnen laste bewezenverklaarde van alle rechts-
vervolging. (N. J .) 

30 Januari 1933. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Armenwet art. 63.) 

De wijzig ing, door de wet van 22 Juni 
1929 S . 326 in art. 63 Armenwet aange
bracht, heeft n iet slechts tengevolge, dat 
de verplichting tot beta li ng van de kosten 
van verzorging thans op eene billijke wijze 
over de onderhoudsplichtigen wordt omge
slagen, doch ook, dat aan die verplich
ting in zoover een grens is gesteld , dat zij 
niet verder reikt dan den onderhoudsplicht. 

Tegen deze -opvatting, welke door de 
geschiedenis wordt bevestigd, verzet zich 
niet het in de artt. 28 en 29 bepaalde, daar 
eenerzijds, indi en de onderhoudspl ichtigen 
zich reeds ten volle van de hun bij de wet 
opgelegde verplichting hebben gekweten, 
het daarenboven aan den arme ten koste 
gelegde op hen niet kan worden verhaald, 
terwijl anderzijds, indi en de ondersteuning 
in anderen vor1n en in andere mate is ver• 
leend dan waa rin de bedoelde personen 
tot onderhoud verplicht zijn, verhaalsrecht 
niet is uitgesloten, doch, naar de bij de 
wet gestelde regelen , o·ve,· den tijd, gedu
rende welken de ondei·houdsplicht l iep, 
toe! aatbaar is. 

Cassatieberoep ve,·worpen tegen de be
schikking der R echtb., waarbij een ondel'
houdspl ichtige is verpli cht tot een bijdrage 
van f 2.50 per week in de verpleegkosten 
ad f 94.47 voor den arme betaald, doch 
slechts over zooveel tijd als de verp leging 
heeft geduurd, i. c. tot een bedrag van 
f 16.79 , 

Geven eerbiedig te kennen: 
B urgemeester en Wethouders der gemeente 

's-Gravenhage, gedomicilieerd te 's-GraYen
hage, (adv. Jhr. Mr. J . H . de Brauw) ; 

dat de Arr.-R echtbank te 's-Gravenhage op 
het hooger beroep van W . Brinkers heeft ver
nietigd eene beschikking van den Kantomech
ter te 's-Gravenhage d.d. 29 Augustus 1932 op 
verzoek van requestranten gegeven , waarbij 
bepaald werd , dat door den werkgever van W. 
Bri nkers van het haar uit te betalen loon aan 
B . & W. van 's-Gravenhage zal worden uitge
keerd f 2.50 per week, totdat het totaal ver
schuldigde ter zake van reeds gemaakte kosten 
van verzorging tot een bedrag van f 94.47 zal 
zijn aangezuiverd ; 
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dat de R echtbank op het hooger beroep van 
W. B rinkers, na verwerping van versch ill ende 
g rieven van de appellante, de beschikking van 
den Kantonrechter heeft vernietigd voorzoover 
daarbij het door appellante totaal verschul
digde bedrag ter zake van reeds gemaakte 
kosten van verzorging is bepaald op f 94.47 en 
het door appellante totaal verschuldigde be
drag heeft bepaald op f 13.19, zulks op deze 
gronden: 

"0. ten aanzien van de grief van appellante 
tegen het bedrag der haar opgelegde bijdrage: 

"dat krachtens art. 63, 3e Armenwet het 
verhaal op hen, die ingevolge de wet tot on
derhoud van den ondersteunde verplicht zijn, 
slechts kan geschieden tot de grens van hunnen 
wettelijken onderhoudsplicht; 

" dat hieruit volgt, dat op appellante van 
de kosten van verzorging der ondersteunde 
niet meer kan worden verhaald dan de som, 
welke zij in het tijdperk, dat de ondersteuning 
,is verleend, voor het levensonderhoud der on
dersteunde zoude hebben moeten bijdragen 
naar de regeling van art. 376 volgg. B. W . ; _ 

"0. dat, aangez ien buiten geschil is, dat 
appellante, die ongehuwd is, een inkomen 
heeft van f 27.60 per week, en hare vaste uit
gaven, extra kosten voor vakkleeding en En
gelsche les inbegrepen , f 17.34 per week be
dragen, een bijdrage van f 2.50 per week 
alleszins billijk en redelijk is te achten: 

"0. dat, waar de verwrging, waarvoor het 
verhaal wordt gevorderd, gelijk buiten ge
schil, 47 dagen heeft geduurd, appellante van 
de kosten in het geheel f 16.79 heeft te dra
gen, waarvan zij, nu zij reeds f 3.60 heeft be
taald, nog f 13.19 heeft te voldoen;" 

dat requestranten tegen de beschikking van 
de Arr.-Rechtbank te 's-Gravenhage beroep in 
cassatie instellen en daartegen als cassatie
middel aanvoeren: 

Schending of verkeerde toepassing van artt. 
28, 29, 39, 63, 64, 66 Armenwet en van artt. 
376 en 379 B. W ., door aan te nemen dat 
slechts verhaald kan worden op de onderhouds
plichtige, hetgeen zij volgens de regeling van 
art. 376 volgg. B. W. gedurende het tijdperk 
dat de ondersteuning is verleend, voor het 
levensonderhoud der ondersteunde zoude heb
ben moeten bijdragen; 

dat requestranten tot toelichting van dit 
middel zich veroorloven het volgende aan te 
voeren: 

Onder de wet van 1854 S. 100 werd aange
nomen, dat art. 52 sub b dier wet, waarin het 
verhaal van onderstand aan armen op de 
bloed- of aanverwanten werd geregeld, slechts 
aangaf op wie de onderstand kon verhaald 
worden, maar geenszins bedoelde te zeggen, 
dat op die bloed- of aanverwanten slecht,s kon 
verhaald worden wat- zij zelven, volgens artt. 
376 volgg. B. W. zouden hebben moeten op
brengen. 

De regeling in de Armenwet 1912 (art 63} 
bracht hierin geene verandering. In de Me
morie van Toelichting op het artikel (in het 
ontwerp nog ar t. 61, Bijlagen Tweede K amer 
1909/1910 N°. 242. 3) zeide de Minister dan 
ook, dat het artikel zakelijk overeenstemde 
met art. 52 der oude wet ; de woorden zijn ook 
vrijwel gelijk en ook in de eindredactie is op 

dit punt geene wijziging rnn eenige beteekenis 
gekomen. Ook voor de wet, zooals die ·luidde 
tusschen 1912 en 1929, zal dus hetzelfde aan
genomen moeten worden als voor de wet van 
1854. 

In hare beschikking, waartegen cassatie, 
grondvest de Rechtbank haar betoog op de 
woorden der in 1929 gewijzigde wet, die thans 
verhaal toelaat: ,,tot de grens van hunnen 
wettelijken onderhoudsplicht, op hen, die in
gevolge de wet tot onderhoud van den onder
steunde verplicht zijn". Blijkens de Memorie 
var. Toelichting tot het ontwerp, hetwelk ge
worden is de Wijzig ingswet van 22 Juni 1929, 
S. 326, (ad art. 63, Bijlagen Tweede Kamer 
1928/1929 N °. 290, 3. bi. 8) bedoelden de 
Ministers door deze wijziging slechts te be
reiken, dat het verhaalsrecht in deze parallel 
wu loopen met den onderhoudsplicht volgens 
het B. W. (niet dus, dat de beide ve,·plichtin
gen aan elkaar gelijk zouden worden} . 

De Regeering wenschte door deze woorden 
slechts in de wet neer te leggen, dat in het 
vervolg niet, gelijk door den H . R. onder de 
wet van 1854 was uitgemaakt (en naar dus 
blijkbaar de R egeering aannam ook nog voor 
de wet van 1912 gold}, de schuld aan het ver
halend lichaam in die mate van den onder
houdsplicht uit het B. W. afgescheiden zou 
zijn, dat zij al een gewone deelbare schuld 
van a lle onderhoudsplichtigen zou moeten 
worden beschouwd, die op ieder hunner slechts 
voor een evenredig deel zou kunnen worden 
verhaald, maar dat de kosten van onderstand 
wuden kunnen worden verhaald in ongelijke 
deelen en in de verhouding van ieders wette
lijken onderhoudsplicht. 

Zeer duidelijk blijkt uit de Memorie van 
Toelichting dat de bedoeling is gewee t de 
mogelijkheid en het effect van het verhaal te 
vergrooten, geen zins om het verhaalsrecht te 
beperken, en dat men de woorden "tot de 
grens van hunnen wettelijken onderhouds
plicht" slechts in de wet heeft gebracht om 
duidelijk te maken, dat ieder der in artt. 376 
volgg. B . W. genoemden in beginsel ook voor 
de volledige gemaakte kosten van onderstand 
aansprakelijk is, maar dat het bedrag, dat op 
ieder hunner zal kunnen worden verhaald, ge
vonden moet worden door, op dezelfde wijze 
als de voor alimentatie noodige bedragen over 
de onderhoudsplichtigen worden verdeeld, ook 
de volledige gemaakte kosten (met inachtne
ming van ieders inkomen en met de op ieder 
drukkende lasten} over die onderhoudsplich
tigen te verdeelen. 

Uit de geschiedenis blijkt dus, dat de wetge
ver geenszins bedoelde het verhaal slechts toe 
te staan tot het bedrag, dat de arme gedu
rende het tijdvak der ondersteuning zelf van 
de onderhoudsplichtigen zou hebben kunnen 
vorderen. 

Ook uit het volgende blijkt, naar der re
questranten meening, de onjuistheid van de 
oprntting der Rechtbank. 

Volgens art. 28 der Armenwet zijn "armen" 
in den zin der wet zij, die zich het noodzake
lijke levensonderhoud niet kunnen verschaffen 
en het niet van anderen kunnen krijgen. Ook 
dus wanneer de onderhoudsplichtigen bijdra
gen overeenkomstig de bepalingen van h'et 
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B. W., maai· hetgeen zij opbrengen niet vol
doende is, is hetgeen door eene instell ing of 
door de Overheid nog daarenboven wordt uit
gekeerd onderstand in den zin der Armenwet. 
Waar nu art. 63 Armenwet, zooals dat luidde 
tot 1929, en waarvan de bedoeling op dit punt 
in 1929 niet is gewijzigd, bepaalt, dat alle 
kosten van armenwrg mogen worden verhaald 
met dien verstande, dat bij verhaal op de 
onderhoudspl ichtigen ieders aandeel wordt be
paald naar evenredigheid van zijne draag
kracht, zullen ook de kosten, gemaakt boven 
hetgeen reeds recht.streeks door de onderhouds
plichtjgen is betaald, op de onderhoudsplich
tigen kunnen worden verhaald, ,vanneer der
zèlver draagkracht dit later mocht veroor
loven, of nadat door den dood van den onder
steunde of anderszin hunne steunverleening 
heeft opgehouden. 

Hoewel de wet verhaal voor alle kosten van 
verzorging veroorlooft, is dit in den gedach- 1 

tegang der Rechtbank niet mogelijk in een 
geval al s hierboven omschreven, daar dan ge- l 
durende den tijd der ondersteuning reeds aan ~ 
den onderhoudsplicht volgens het B. W. vo l- 1 
daan is. 

Ook indien gedacht wordt aan eene onder
teuning ineens, blijkt de onjuistheid van het 

systeem der Rechtbank. 
Uit art. 29 Armenwet volgt, dat iedere wij ze 

van ondersteuning geoorloofd is, waardoor de 
arme weer in staat zou geraken zelfstandig in 
zijn ond rhoud te voorzien; slechts wanneer 
onpersteuning den arme niet uit den toestand 
van arm lastigheid kan opheffen, mag zij de 
g1·ens van het voor het leven onderhoud nood
zakelijke niet overschrijden . In vele gevallen 
zal dus door het Armbestuur meer worden 
uitgekeerd, dan volgens het B. 'vV. door tot 
onderstand verplichten zou behoeven te worden 
opgebracht. De steun kan zelfs geheel bestaan 
in het verschaffen van een som ineens. 

Uitdrukkelij k vermeldt echter de Memorie 
van Toelichting op het wetsontwerp tot wijzi
g ing van de Armenwet (bijlagen Handelingen 
Tweede Kamer 1928/1929 °. 290 °. 3 ad 
art. 63) , dat, ook wanneer een renteloos voor
schot is verschaft, dus wanneer steun is ver
schaft op één enkel oogenbl ik, het verhaals
recht volgens het Hoofdstuk V en dus ook vol
gens art. 63 lid 1 sub 3e mogelijk is. 

Volgens het ysteem der R echtbank wu dit 
onmogelijk zijn, daar van de onderhoudsplich
tigen dan slechts verhaald zou kunnen worden, 
wat zij gedurende het oogenblik der ondersteu
ning zouden hebben moeten bijdragen volgens 
de regeling van art. 379 B. W. 

Ook hieruit blijkt, naar de meening van 
requestranten, dat de Rechtbank, die dit ver
haal slecht.s mogelijk acht, voor zoover in het 
tijdperk gedurende hetwelk de arme onder
steund is geworden, de Qnderhoudsplichtige 
had moeten bij dragen volgens art. 379 B . W ., 
van eene onjuiste opvatting uitgaat omtrent 
de beteekenis van art. 63 lid 1 sub 3e der 
Armenwet. 

Om alle welke redenen requestranten den 
H. R. eerbiedig verzoeken de bestreden be
schikking der Arr.-Rechtbank te 's-Graven
hage te rnrnietigen met zoodanige verdere 
voorz iening als de H . R . zal vermeenen te 
behooren . 

VERWEERSCHRIFT. 

Geeft eerb iedig te kennen: 
W. Brinkers, wonende te 's-Gravenhage, 

(adv. Mr. W. G. Belinfante) ; 
dat zij naar aanleiding van het namens Bur

gemeester en Wethouders der gemeente 's-Gra
venhage ingestelde beroep in cassatie tegen 
de beschikking der Arr.-Rechtbank te 's-Gra
venhage d.d. 1 'ovember 1932 het vo lgende 
wenscht aan te voeren; 

dat verzoekers aan de woorden "tot de gren 
van hunnen wettelijken onderhoudspl icht" in 
art. 63, 1, sub 3° der Armenwet een beteekenis 
toekennen, die zoowel met de taalkundige be
teekenis dier woorden, a ls met de bedoeling 
des wetgevers, zooals deze bij de wijziging der 
Armenwet in het jaar 1929 is gebleken, in 
strijd is; 

dat toch deze woorden taalkundig slechts 
kunnen beteekenen dat het in gemeld artikel 
behandel de verhaalsrecht niet verder kan 
strekken dan tot aan den wettelijken onder
houdsplicht, cl. i. die geregeld hij de artt. 376 
en volgende B. W.; 

dat a ls in de Memorie van Toelichting (Bijl. 
H and. Tweede Kamer 1928/29 n°. 290. 3 pag. 
8) niet wordt gesproken van "gelijk zij n aan", 
doch van "parallel loopen met", dit geen 
andere beteekenis heeft dan dat het bij art. 
63 der Armenwet bedoelde verhaa lsrecht niet 
hetzelfde is als de onderhoudsplicht uit het 
B. W ., doch wel naar denze_lfden maat.staf 
wordt afgemeten, zulks in tegenstelling :net 
de vroegere regeling in de Armenwet, toen het 
verhaalsrecht (volgens de jurisprudentie) 
werd beschouwd als een recht dat slecht.s tegen 
ieder der onderhoudsplichtigen voor een deel 
kon worden uitgeoefend ; 

dat dan ook in de Memorie van Toelichting 
(t. a . p.) wordt aangevoerd: ,,Daardoor zal 
dus de vraag voor welk bedrag iemand heeft 
op te komen, zoowel wanneer hij de eenige 
onderhoudsplichtige is, als wanneer er meer
dere onderhoudsplichtigen zijn, moeten worden 
opgelost naar de beginselen van het gemeene 
recht" · 

dat tleze bedoeling des wetgevers nog duide
lijker is gebleken bij de behandeling van de 
amendementen van het kamerlid I. H. J. Vos 
op art. 63 van het wet.sontwerp; 

dat bij een dier amendementen werd voor
gesteld om de woorden "tot de grens van hun 
wettelijken onderhoudsplicht" te wijzigen in 
,,naar mate van hunnen wettelijken onder
houdsplicht"; 

dat Z.E. Minister Donner dit amendement 
heeft bestreden als volgt (Hand. Tweede K a
mer 1928/29 pag. 2299); 

Vol gens de jurisprudentie van den H. R. 
moet er bij de Armenwet een verdeel ing zijn 
naar gelijke dealen van het bedrag, dat ver
haald wordt, terwijl in andere gevallen ten 
opzichte van de onderhoudsplichtigen geldt 
dat hun aandeel bepaald wordt naar de onder
linge draagkracht. De bedoeling van de wijzi
g!_ng nu is, dat dit laat.ste in het vervolg ook 
b1J de Armenwet zal gelden. De strekking is 
dus niet, dat wanneer men één onderhouds
plichtige aanspreekt, en er zijn nog andere 
onderhoudspl ichtigen, men dien eenen ten 
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volle zal kunnen aanspreken, maar dat de 
toestand niet meer zoo zal zijn, dat als er b.v. 
vijf zijn, men één slechts voor een vijfde zal 
kunnen aanspreken. Deze zal kunnen worden 
aangesproken tot datgene, waartoe hij bij een 
rechtstreeksche vordering tot ondersteuning 
verplicht zou zij n, wat dan afhangt van zijn 
draagkracht mede in verhoud ing tot die van 
de andere ouderhoudsplichtigen; 

dat de Minister ten slotte meent dat zijns 
inziens de term "grens van den onclerhouds
pl icht" hem in casu de meest juiste uitdruk
king voorkomt, waarop het amendement door 
den voorstel Ier wordt ingetrokken; 

De bedoeling was dus inderdaad om het 
verhaalsrecht te verruimen, maar niet in die 
mate als verzoekers meenen; 

dat het door verzoekers bestreden " systeem 
der Rechtbank" juist datgene is dat de wet
gever heeft bedoeld en verzoekers daartegen 
clan ook vruchteloos te velde trekken; 

dat. gerequestreerde nog wil opmerken dat 
art. 63 der Armenwet derhalve slechts zegt, 
dat " alle kosten kunnen worden verhaald", 
d. w. z. als er voldoende draagkrachtige on
derhoudsplichtigen aanwezig zijn; 

dat door verzoekers niet wordt gesteld dat 
de onderhoudsplicht volgen het B. W. zich 
verder zou uitstrekken dan door de Rechtbank 
in caou is uitgemaakt, en dit trouwens ook 
niet het geval is; 

Met eerbiedig verzoek het door Burgemees
ter en \Vethouders der gemeente 's-Gravenhage 
ingestelde beroep in cassatie tegen de beschik
king der Arr.-R echtbank te 's-Gravenhage :van 
1 ov. 1932 te verwerpen. 

Conclus ie van den Proc.-Gen. Tak. 

De Procureur-Generaal; 
Gezien de beschikking van de Arr.-Recht

bank te 's-Gravenhage van 1 November j.l. 
waarbij, met vernietiging van die des Kanton
rechters aldaar van 29 Augustus bevorens, 
voorzoover daarbij het door thans-gereques
treerde verschuldigde bedrag ter za.ke van 
reeds gemaakte kosten van verzorging van 
wijlen hare armlastige grootmoeder is be
paald op f 94.47 en met bekrachtiging dier 
beschikking voor het overige, de door haar 
alsnog deswege te betalen som is gebracht op 
f 13.19 ; 

Gelet o. m. op het tegen eerstg,amelde be
schikking door nu-verzoekers aangevoerde mid
del van cassatie; 

0. dat volgens art. 63 aanhef en sub 3° 
Armenwet alle kosten van armenverzorging, 
uitgezonderd loon voor a1·beid, gemaakt ten 
laste o. a. van eene gemeente, door deze kun
nen worden verhaald, -voor zoover mag worden 
aangenomen, dat verhaal op den ondersteunde 
zelf, of, indien hij reeds is overleden, op zijne 
nalatenschap, niet tot dat doel zou kunnen 
leiden: tot de grens van hunnen wettelijken 
onderhoudsplicht, op hen, die ingevolge de 
wet tot onderhoud van den ondersteunde ver
plicht zijn, onder dezen den echtgenoot en de 
echtgenoote begrepen; 

0 . dat onderwerpelijk vaststaat, dat nu-ge
requestreerde de kleindochter is van de over
ledene ,vilhelmina van den Bergh, weduwe 
H. Ph. Schouwman, die vanaf 8 December 

1931 tot 23 Januari 1932 voor rekening der 
gemeente 's-Gravenhage in de Ramaerkliniek 
is verpleegd geworden, waarvan de door die 
gemeente betaalde kosten hebben bedragen 
f 196.14, dat van haar, a ls onderhoudsplich
tige dier grootmoeder, een deel daarvan ad 
f 94.47 wordt opgevorderd en e indelijk, dat zij 
ongehuwd is dat zij een inkomen heeft van 
f 27.60 per ;veek en dat hare vaste uitgaven 
over gelijk tijdperk de som van f 17 .34 niet 
overschrijden; . 

0. dat genoemde Rechtbank de vordenng· 
van f 94.47 tot een bedrag van slechts f 13.19 
heeft gemeend te mogen toewijzen in aanmer
king nemende, dat zij reeds f 3.60 had be
taald, dat eene bijdrage harerzijds van f 2.50· 
per week a lleszins billijk en redelijk is te ach
ten en de verzorging 47 dagen heeft geduurd, 
op grond: ,,dat krachtens art. 63, 3° van de 
Armenwet het verhaal op hen, die ingevolge 
de wet tot onderhoud van den ondersteunde 
verplicht zij n slechts kan geschieden tot de 
grens van hunnen wettelijken onderhoucls-
plicht;" 

"dat hieruit vo lgt, dat op appell a nte van 
de kosten van verzorging der ondersteunde 
niet meer kan worden verhaald clan de som, 
welke zij in het t ijdperk, dat de ondersteuning-· 
is verleend voor het levensonderhoud der on
dersteunde zoude hebben moeten bijdragen . 
naar de regeling van art. 376 volgg. B. W." ; 

0. dat deze zienswijze juist en het daar- 
tegen gericht middel van cassatie ongegrond is; 

0 . immers, dat voormeld art. 63 Armenwet 
alles kosten van armenverzorging, uitgezon- 
clerd loon voor arbeid, onder bepaalde voor
waarden verhaalbaar verklaart o. a. op hen, 
die ingevolge het B. W. tot onderhoud van 
den ondersteunde verplicht zijn, echter tot de 
grens van hunnen wettelijken onderhouds
plicht, waaronder is te verstaan de grens hun- 
ner draagkracht; 

0. dat deze uitlegging der in dit wetsvoor
schrift gebezigde woordkeuze wordt gesteund 
door de geschiedenis; 

0. toch, dat de bepaling in de M . v. T. 
(blz. 8) wordt aangedrongen met het betoog, 
dat het beter is het verhaalsrecht te dezen. 
parallel te laten loopen met den onderhouds
plicht volgens de wet (B. W.), hetgeen het 

1 nieuwe artikel doet door de zinsnede "tot de 
grens van hunnen wettelijken onderhouds
plicht". ,,Daardoor", a ldus vervolgt zij, ,,zal 
dus de vraag voor welk bedrag iemand heeft 
op te komen, zoowel wanneer hij de eenige · 
onderhoudsplichtige is als wanneer er meer
dere onderhoudsplichtigen zijn, moeten worden_ 
opgelost naar de beginselen van het gemeene 
recht;" 

0. dat mede een beroep kan worden gedaan 
op de uiteenzetting der beteekenis van het 
artikel door Minister Donner, gegeven in de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal van 14 
Mei 1932 (Handelingen blz. 2299), waarin hij 
al strekking der bepaling vermeldt, dat de 
onderhoudsplichtige kan worden aangesproken 
,,tot datgene, waartoe hij bij eene rechtstreek-
sche vordering tot ondersteuning verplicht wu 
zijn, wat dan afhangt van zijn draagkracht, 
mede in ve1·houding tot die van de andere• 
onderhouclspl ichtigen;" 
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0. dat uit een en ander moet worden afge
leid, dat de Rechtbank zich terecht heeft afge
vraagd, welke de draagkracht der thans-gere
questreerde was bij eene eventueel tegen haar 
gerichte rechtstreeksche vordering tot onder
steuning harer grootmoeder en toen haar 
bleek, dat die draagkracht een bedrag van 
f 2.50 per week niet overtrof, in verband met 
-den duur der verpleging en de harerzijds reeds 
gedane betaling van f 3.60, naar de verkregen 
uitkomst de vordering van B. en W. van 
's-Gravenhage tot een bedrag van f 13.19 heeft 
toegewezen ; · 

Concludeert tot verwerping van het beroep 
e n voorts, dat de H. R. zal bepalen op grond 
van art. 85 Armenwet, dat alle stukken dezer 
procedure, uit gemelde wet voo rtvloeiende, 
zullen zijn vrij van anders te heffen rechten 
en kosten. 

De Hooge Raad, enz. ; 
0 . met betrekking tot het voorgestelde mid

<lel van cassatie: 
dat, - waar vóór de wijziging, in Hoofd

.stuk V der Armenwet aangebracht bij de wet 
van 22 Juni 1929 S. 326, de in art. 63 be
-doelde kosten van verzorging van eene arme, 
bij gebreke van verhaal op den onder teunde 
zelf of diens nalatenschap, op hen, die inge
volge de wet tot zijn onderhoud gehouden zijn, 
-onbeperkt konden worden verhaald, - dit ver
haal than op de bedoelde personen - de echt
genoot en de echtgenoote daaronder begrepen 
- slechts tot de grens van hun wettelijken 
-onderhoudsplicht is toegelaten; 

dat de voorzegde wijziging dus niet slechts 
tengevolge heeft, dat de verplichting tot be
taling van meergenoemde kosten thans op 
eene billijker wijze over de onderhoudsplich
tigen wordt omgeslagen, doch aan die ver
plichting ook in zoover een grens is gesteld, 
-dat zij niet verder reikt dan den onderhouds
plicht; 

dat tegen deze opvatting, welke door de ge-
chiedenis wordt bevestigd, het in de artt. 28 

en 29 bepaalde zich niet verzet, daar eener
:zij ds, - indien de onderhoudsplichtigen zich 
reeds ten volle van de hun bij de wet opge
legde verplichting hebben gekweten, - het 
daarenboven aan den arme ten koste gelegde 
op hen niet kan worden verhaald, terwijl an
-derzijds, - indien de ondersteuning in anderen 
vorm en in andere mate is verleend, dan 
waarin de voornoemde personen tot onderhoud 
verplicht zijn , - verh aalsrecht niet is uitge
. loten, doch naar de bij de wet gestelde rege
len over den tijd, gedurende welken de onder
houdspl icht liep, toelaatbaar is; 

dat het middel alzoo is ongegrond; 
Verwerpt het beroep. 
Bepaalt, dat de stukken dezer procedurn, 

uit de Armenwet voortvloeiende, vrij van 
rechten en kosten zullen zijn. 

( . J.) 

:2 Februa1·i 1933. ARREST van den Hoogen 
Raad . (Mot. en Rijw.regl. art. 5.) 

Art. 5 van het Motor- en Rijwielregle
ment legt den plicht om bij het naderen 
van een kruispunt den doorgang vrij te 

laten voor van rechts komende voertuigen 
geheel algemeen en wnder beperking op, 
met name kent dit artikel niet de beper
king, dat de van rechts komende auto 
slechts recht heeft op doorgang over het 
voor hem rechter gedeelte van den weg. 

Het Hof heeft feitelijk vastgesteld, dat 
ten tijde dat de beide auto's het krnispunt 
naderden de toestand van dien aard was , 
dat de van rechts komende auto rede lijker
wijze kon en mocht aannemen, dat van 
doorrijden met onverminderde vaart en 
onveranderde richting gevaar voor aan
rijding niet te duchten was, zoodat naar 
's Hofs voorstelling tusschen het aldus 
doorrijden en de aamijding geen oorzake
lijk verband bestond. 

K . Cohen Stuart, te Arnhem, eischer, adv. 
Jhr. Mr. H. de Ranitz, 

tegen: 
H . Cozijnsen Gzn., te Harderwijk, verweerder . 
adv. Mr. L. Lindeboom, gepleit door Mr. L. 
Stadig, te Amersfoort. 

Adv.-Gen . Besier nam de volgende co nel usie: 

(Post al ia ; t. a. v. de feiten en het middel: 
zie arrest. Red.) 

Ik acht dit middel ongegrond. Noch bij art. 
5 van het :Ylotor- en Rijwielreglement, noch 
bij eenig ander wetsvoorschrift is in het alge
meen of bij het naderen van kruispunten of 
vereenigingspunte11 met andere wegen voorge
schreven, dat de bestuurder van een motor
rijtuig daarmede slechts het voor hem rechter 
gedeelte van den weg mag berijden. Dit is 
a lleen bepaald voor het zich hier niet voor
doend geval van art. 6, lid 2, van het Regle
ment. Juist is, dat de bestuurder, die in het 
geval van art. 5, 1 id 1, verkeert, verplicht is 
ook rekening te houden met het van links 
komend verkeer (H. R ., strafkamer, 22 Juni 
1931 , W . 12366, N. J . 1931, blz. 1294), doch 
het Hof heeft dit ook niet over het hoofd ge
zien, daar het heeft bes! ist, dat onder de be
staande omstandigheden Cozijnsen niet anders 
kon verwachten dan dat Cohen Stuart hem 
den doorgang vrij zou laten. Nadat deze ver
wachting bij hem door de handelingen van 
Cohen Stuart was opgewekt, behoefde Cozijn
sen zich echter niet meer om diens motorrij
tuig te bekommeren. 

Ik concludeer dan ook tot verwerping van 
het bernep en rot vernordeel ing van den 
eischer in de kosten in cassatie gevallen. 

De Hooge R aad, enz. ; 
0. dat uit het bestreden al'l'est, voor zoo,·er 

thans van belang, het navolgende blijkt: 
dat op 25 Oct. 1925 op den Utrechtschen 

weg onder Amersfoort, ter plaatse, waar de 
Laan 1314 daarop uitkomt, een botsing heeft 
plaats gevonden tusschen de auto van den 
e ischer tot cassatie Cohen Stuart, die van de 
Laan 1914 op den Utrechtschen weg kwam 
aanrijden en die van den verweerder Cozijnsen. 
die den Utrechtschen weg hield en voor Cohen 
Stuart aan diens rechterhand het kruispunt 
naderde; 

dat Cozijnsen tegen Cohen Stua!'t voor de 
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Rib. te Arnhem een rechtsvordering heeft in
gesteld ter vergoeding van de hem door die 
aanrijding toegebrachte schade; 

dat Cohen Stuart heeft ontkent, dat hem ter 
zake van die aanrijding eenige schuld treft en 
heeft gesteld, dat zij te wijten is aan de e igen 
chuld van Cozijnsen, doch de Rb. bij vonnis 

van 11 Maart 1931, dit verweer ongegrond 
achtend, den ingestelden eisch heeft toege
wezen; 

dat in hooger beroep Cohen Stuart tegen de 
uitspraak der Rb. als bezwaar heeft aange
voerd, dat zijn verweer ten onrechte is ver
worpen en de Rb. had moeten aannemen, dat 
de aanrij ding te wijten is geweest aan de eigen 
schuld van Cozijnsen, die toch ten tijde van de 
aanrijdi ng reed met een snelheid van minstens 
60 K .M. per uur en wel in het midden of na
genoeg in het m idden van den weg; 

dat het Hof hieromtrent heeft overwogen: 
"dat vaststaat, dat Cohen Stuart, toen hij 

tot op ongeveer 6 Meter afstand den Utrecht
schen weg was genaderd, de auto van Cozijn
sen zag aankomen en toen meteen zoo heeft 
geremd, dat hij , bij het bereiken van den 
Utrechtschen weg, de vaart nagenoeg uit de 
auto had; 

,,dat onder deze omstandigheden door Co
zijnsen mocht worden verwacht, dat Cohen 
Stuart hem den Joorgang vrij zou I aten, en 
er dan ook voor Cozijnsen, indien hij al met 
een vaa rt van ongeveer 60 K.M. per uur reed 
en nagenoeg in het midden van den weg, geen 
aanleiding bestond om zijn vaart te vermin
deren of van richting te veranderen ; 

,,dat derhalve de grief ongegrond is" ; 
dat het Hof, ook de andere in appèl te berde 

gebrachte gri even verwerpende, het vonnis der 
Rb. heeft bevestigd; 

dat tegen 's Hofs uitspraak als middel van 
cassatie w01·dt aangevoerd: 

S. of v. t. van de artt. 162 der Grondwet, 
20 R. 0., 48, 59, 199, 353 Rv. , 1401, 1402 B. 
W ., 22 van de Motor- en Rijwielwet, 5 en 73 
van het Motor- en R ij wielreglement, omdat 
het Hof, op grond dat onder de ten processe 
vaststaande omstandigheden door Cozijnsen 
mocht worden verwacht, dat Cohen Stuart hem 
den doorgang vrij zou laten, en er dan ook 
voor Cozijnsen, indien hij al met een vaart van 
ongeveer 60 K.M. per uur reed en nagenoeg 
in het midden van den weg, geen aanleiding 
bestond om zijn vaart te verminderen of van 
r ichting te veranderen, eischers bewijsaanbie
dingen is voorbij gegaan en het vonnis der Rb. 
heeft bevestigd, met nevenbeslissingen; 

waarbij het Hof over het hoofd zag, dat naar 
art. 5 van het Motor- en Rijwielreglement de 
van rechts komende auto slechts recht heeft 
op doorgang over het voor hem rechtergedeelte 
van den weg, en dat in ieder geval de bestuur
der van dezen auto, ook al mag hij venvach
ten, dat de bestuurder van den anderen auto 
voor hem den doorgang vrij zal laten, ver
plicht is om rekening te houden met het voor 
hem van links komende verkeer, dus ook dien 
anderen auto en daartoe de vere ischte maat
rege len te nemen, zeker indien hij rijdt als 
bovenbedoeld; 

0. dat geen van de beide grieven, die in dit 
middel worden ontwikkeld, tot cassatie kan 
leiden; 

L. 1933. 

de eerste niet, omdat in a rt. 5 van het Mo
tor- en Rijwieil·eglement de plicht om bij het 
naderen van een kruispunt den doorgang vrij 
te I aten voor van rechts komende voertu igen 
geheel algemeen en zonder beperking wordt 
opgelegd en dit artikel dus niet kan zijn ge
schonden door bij de toepassing ervan niet een 
beperking aan te nemen, als in het middel 
wordt verdedigd; 

de tweede niet, omdat het Hof er zich re
kenschap van heeft gegeven, in hoeverre Co
zijnsen verplicht was rekening te houden met 
de nadering van Cohen Stuart en daaromtrent 
feitelijk en dus in cassatie onaantastbaar heeft 
vastgesteld, dat ten tijde, dat de be ide auto's 
het kruispunt naderden, de toestand van dien 
aard was, dat Cozijnsen redelijkerwijze kon en 
mocht aannemen, dat van doorrijden met on
verminderde vaart en onveranderde richting 
gevaar voor aanrijding niet te duchten was, 
zoodat, naar 's Hofs voorstelling tusschen dat 
a ldus doorrijden en de aanrijding geen oorza
kelijk verband bestond ; 

dat dus, als gezegd, het middel in zijn beide 
onderdeelen faalt; 

Verwerpt het beroep; enz. 
(W.) 

8 Februa,·i 1933. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Onteigening. Bedrijfsschade bij 
mede-eigendom. De schadeloosstelling in 
één som uitgedrukt.) 

Indien een mede-eigenaar uit hoofde 
van zijn zakel ijk recht van mede-eigendom 
door de onteigening van een goed schade 
lijdt in het bedrijf, dat hij op het ont
e igende goed uitoefent, kan hij op ver
goeding daarvan aanspraak ma ken. 

Nu vaststaat dat te r vermijding van 
schade het bedrijf (winkel door de we
duwe met instemming der kinderen voort
gezet) dit moet worden voortgezet in een 
ander in eigendom bezeten pand, hebben 
verweerders aanspraak in den toestand te 
komen, waarin zij te voren verkeerden. 
Terecht zijn aan hen toegekend de gelden 
nood ig voor grondaankoop en nieuwbouw 
zoomede voor kosten van hypotheek. 

Uit de artt. 43 e. v. Onteigeningswet 
blijkt dat de wetgever gewild heeft dat de 
geheele voor de onteigening verschuldigde 
schadeloosstelling in het vonnis in één som 
moet worden uitgedrukt. 

De Comm. der Kon. in de Prov. Z.-Holland, . 
qq. , eischer tot cassatie van een vonnis der 
Rechtb. te 's-Gravenhage van 22 Dec. 1932, 
adv. Jhr. Mr. G. W. van der Does, gepleit 
door Mr. A. F. Visser van IJzendoorn, 

tegen: 
. Rademaker, wed. van G. J. Spijker, pro 

se et qq., c.s., allen te Boskoop, venveerders, 
adv. Mr. P . J. de Kanter, gepleit door Jhr. 
Mr. K. J . Schorer, te Utrecht. 

Proc.-Gen. Tak nam de volgende conclusie: 

De verweerders zijn gezamenlijk eigenaars 
van twee perceelen grond te Boscoop, waarop 
een woonhuis staat, dat verhuurd wordt en 
een winkelwoonhuis, waarin eerst door hun 

5 
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echtgenoot en vader en thans door hunne 
moeder, de eerste verweerster, een h andel in 
kru idenierswaren en aanverwante arti kelen 
wordt gedreven. Van een en ander is door de 
Rb. a lh ier de onteigening u itgesproken tegen 
betali ng door e ischer van een bedrag van 
f 18,889, terwijl daarin een bedrag voor be
drijfssch ade begrepen is, hoewel e ischer be
weerde, dat di t den verweerders n iet zou toe
komen, wijl de eerste hunner de kruideniers
zaak alleen exploiteert. Zij grondt haar oor
deel op de dus I uidende overweging: 

"dat volgens de Grondwet het rech t op 
sohadeloosbtell ing bij ontnem ing van den e igen
dom zonder beperking wordt erkend , waaru it 
volgt, dat iedere eigenaar, hetzij hij alleen 
eigenaar is, hetzij met anderen, - recht heeft 
op volledige vergoeding van de schade, welke 
de ontneming hem zal veroor~aken en der
halve ook van de ohade daardoor in zijn be
drijf te lijden, tenzij de Onteigeningswet eene 
tegenstrijdige bepal ing zou bevatten; 

,, dat dit laatste het geval niet is, nu de Ont
eigeningswet geen regeling bevat ten aanz ien 
van de zoogenaamde persoonlij ke sch ade; 

" dat we l, in geval er meerdere eigenaren 
zij n, bij de bepal ing van de schade, welke de 
ontneming aan iederen eigenaar zal veroor
zaken, rekening moet worden gehouden met 
den omvang van ieders recht, hetwelk immers 
bepaaldelij k bij onverdeeldheid wordt beperkt 
door het recht der overige eigenaren; 

,,dat het ten deze betreft een winkelhuis . 
waarin handel werd gedreven door Spij ker, 
welke h a ndel na diens overl ijden is voortgezet 
door de weduwe in hetzelfde pand, hetwelk 
tusschen de weduwe en de lcinderen, waarvan 
er twee meerderjarig zijn, onverdeeld is ge
bleven; 

" dat niets er op wijst, dat deze toestand niet 
zal voortd uren, althans gedurende den tij d 
van de verm inderde opbrengst, gel ij k boven 
nader aangegeven - zoodat moet worden aan
genomen dat de volle bedrijfsschade gevolg is 
van de ontneming van den e igendom" . 

Tegen deze bes! issing is door eisoher het na
volgende cassatiemiddel opgeworpen: 

"Schend ing, althans verkeerde toepassing 
van de artt. 152 der Grondwet; 48 Rv. ; 2, 3, 
4, 14, 18, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 
46 en 47 der Onteigeningswet en 625, 628, 
1112 en 11 22 B . W. , 

doordat de Rb. onder de aan gedaagden uit 
te keeren schadeloosstelling onder meer op
neemt : 

a. kosten van nieuwbouw en hypotheek 
onder aftrek van nieuw voor oud; 

b. vergoeding wegens bedrij fsstoring en ver
] ies van r.J ientèle; 

c. de vergoeding in het vonnis aangeduid 
als " bijkomende schaden", behoudens d ie van 
hypotheek, te zamen uitmakende een voll e be
drijfsschadevergoeding; 

hoewel vaststaat, dat het perceel, waarin 
het bedrij f werd uitgeoefend (Boscoop Sectie 
B. n°. 1 610, grondplan r.0

• 65) gemeenschap
pel ij k e igendom is van de Wed. Spij ker en 
haar 6 mede-gedaagden, maar zij alleen den 
handel dreef, ...... enz. 

I k kan mij met de voorgedragen grief niet 
vereenigen. De toekenn ing van bedrij fssch ade 
bij gelegenheid van onteigening berust niet 

uitsluitend op art. 37, laatste lid , der Ont
eigeningswet, doch, zooals U w R aad di t ge
zegd heeft laatstelij k in zijn arrest van 6 M ei 
1931, W . 12459, N. J . 1931, bl z. 1611 , mede 
en m isschien wel veeleer op de Grondwet, di e 
in art. 152 het recht op scha deloosstelling bij 
onte igening geeft in den meest ru im en zin, 
dus ook ter zake van geleden bedr ij fsscha de. 

Mocht nu onderwerpelij k, waar vaststaat, 
dat h ier van condominium sprake is, waarin 
door slech ts één der mede-eigenaars een kr ui
denierswinkel wordt gedreven , dusdanige 
scha de worden vergoed? I k beantwoord die 
vraag volmondig bevestigend. 

Volgens art. 625 B . W . toch is e igendom 
het rech t om van een zaak het vrij genot te 
hebben en daarover op de volstrektste wijze te 
beschikken, mits men er geen gebruik van 
maakt in strijd met wet of verordening. W aar 
derhalve een mede-eigenaar eener zaak daar
van eigenaar is, mag h ij met haar a ls regel 
doen, wat hem lust. Slechts dan echter is d ie 
vo ll edige vrijheid uitgesloten, indien verzet 
opdaagt van de overige, mede tot den e igen
dom gerechtigden. 

Feitelij k en in cassatie onaantastbaar stelt 
nu de Rb. vast, dat van de aanwez igheid der 
uitzondering geen sprake is en dat al th ans 
gedurende den tijd dat de verminderde op
brengst van den winkel door tijdelijke of blij
vende verplaatsing daarvan naar elders de toe. 
stand van den in bovengemeld voorschr ift van 
het B. W. neergelegden regel zal bl ijven 
voortduren, in dien zin , dat Mej . Spijker on
beperkt het volled ig eigendomsrech t zal kun
nen blijven uitoefenen, zooals haar dat door dat 
Wetboek wordt gegarandeerd. Maar dan is ook 
terecht bedrij fsschade toegekend, toen bleek, 
dat door de verplaats ing van h aren winkel en 
het tijdelijk daardoor teloorgaan van cl ientèle 
schade wordt berokkend. Die schade toch was 
een rechtstreeksch en dadelijk gevolg dei· ont
e igening en van de aanrandi ng van h aar 
e igendomsrecht. 

Het komt mij dus voor, dat in het middel 
het vonnis a quo verkeerd wordt weergegeven, 
daar dit niet uitgaat van de stelling, dat Mej. 
Spijker enkel door het goedvinden of gedoo
gen harer mede-eigenaars haar winkelzaak in 
Boskoop uitoefent, doch dat zij d it doet krach
tens haar mede-eigendomsrecht, d. i. eigen
domsrecht, terwijl niet gebleken is van de 
aanwez igheid der uitzondering op den 1·egel 
van art. 625 B. W., immers n iet, dat haar 
m e de-e ige naars haar recht van eigendom wil
len beperken. 

Is dus terecht vergoeding toegekend voor 
bedrijfsschade, dan rijst de vraag, of n iet in 
het onderwerpelijke vonnis had moeten worden 
bepaald, aan wien der eigenaren d ie schade
loosstelling toekomt en dan voor het geheel of 
ten deele. 

Die vraag behoeft ons thans niet te benau
wen, wijl zij hier n iet te pas komt. Volgens 
de artt. 43 en volg. toch der Onteigeningswet 
moet de geheele door de onteigening verschul
digde schadeloosstelling in één som worden 
u itgedrukt, terwij l eerst nadien, desnoods in 
eene nieuwe procedure, moet worden besl ist, 
welk deel dier som aan elk der schadegerech
t igden toekomt. Dat in een en ander zoude 
moeten worden voorzien in het vonnis van 
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onteigening zelve, zou strijden met de oecono
mie der Onteigeningswet, die het geding van 
ónte igening als zeer eenvoudig en snel ver
loopend heeft bedoeld, terwijl de vele door 
den geachten raadsman voor eischer opgewor
pen dubia ons slechts een bescheiden voor
p roefje geven van de eventueele verwording 
van het onteigeni ngsproces van thans tot een 
zeer ingewikkeld, tijdroovend geding, waar
van het einde zich lang zou kunnen laten 
wachten. 

Ik concludeer mitsdien tot verwerping van 
het beroep, met veroordeeling van den eischer 
qq. in de kosten op de behandeling daarvan 
in cassatie gevallen. 

De Hooge Raad, enz. ; 
0. dat uit het bestreden vonnis en uit het 

deskundigenrapport, welks inhoud het vonnis 
als daarin overgenomen aanneemt, blijkt: 

dat bij dat vonnis ten name en ten behoeve 
van de prov. Zuidholland is uitgesproken de 
onteigening van de perceelen kadastraal be
kend als gemeente Boskoop, Sectie B. n°. 1610 
en 1611, in gemeenschappelijken eigendom toe
behoorende aan de verweerders en de door de 
eerste verweerster vertegenwoordigde minder
jarigen, met bepaling van de door e ischer aan 
verweerders uit te keeren schadeloosstelling op 
f 18,889, met de rente ad 5 pct. per jaa1· van 
21 April 1932 af; 

dat het onteigende bestaat uit,: 
a. een door verweerders verhuurd perceel; 
b. een door verweerders gebruikt perceel 

(winkelhuis met woning en achter gelegen 
pakhuis}; 

dat de Rb. de waa1·de van perceel a stelt op 
f 3000 en van perceel b op f 6500 ; 

dat de Rb. van oordeel is, dat verweerders 
niet zullen kunnen slagen op gelijkwaardigen 
stand een perceel soortgelijk aan perceel b 
te koopen of te huren, zoodat - nu zij een 
de rgelijk perceel noodig hebben voor hun be
drijf - zij genoodzaakt zullen zijn een nieuw 
pand te doen bouwen; 

dat de kosten van grondaankoop en van den 
nieuwbouw zullen bedragen f 14,455, doch ver
weerders, dit bedrag ontvangende, f 2500 in 
Yet'Tl10gen zullen vooruitgaan door verbetering 
van oud tot nieuw, zoodat f 2500 van de 
schadeloosstelling moet worden afgetrokken; 

dat het in het perceel onder b uitgeoefend 
bedrijf tijdelijk zal moeten worden overge
bracht naar een door de provincie voor ver
weerders gehuurd perceel, alwaar de zaak 
gedurende 14 maanden zal worden gedreven, 
om vervolgens defini t ief te worden verplaatst; 

dat de Rb. de schade te lijden door bedrijfs
stoornis bij de tijdelijke en de definitieve ver
plaatsing stelt op f 250 en f 100, die door ver
lies van stand en clientkle op f 833 tijdens de 
tijdel ijke ve1·plaatsing en op f 1836 daarna, 
waarbij de Rb. overweegt, dat na 3 jaar de 
teruggang in client,èle weer zal zijn ingehaald; 

dat voorts de Rb. als vergoeding van bij
komende schaden nog toekent f 500 voor de 
kosten van de definitieve verhuizing en weder
inrichting, f 230 voor de kosten van de nieuwe 
betimmering van de zaak, f 15 voor bekend
making der definitieve verplaatsing en f 150 
voor de kosten van aflossing der bestaande 

hypotheek en van het sluiten eener nieuwe 
hypotheek; 

0 . dat de Rb. het verweer van den eischer, 
dat, nu slechts de weduwe Spijker de zaak ex
plo iteert, niets voor bedrij fsschade mag wor
den uitgetrokken, heeft verworpen, na te heb
ben overwogen: 

" dat volgens de Grondwet ...... ontneming 
van den eigendom"; (zie conclusie}; 

0. dat als middel van cassatie is opgewor
pen: enz., zie conclusie ; 

0 . dat de grieven van het middel, gelijk die 
bij pleidooi nader zijn toegelicht, aldus kun• 
nen worden samengevat: 

1 °. dat bij mede-eigendom een recht op in
komenschade als gevolg der onteigening alleen 
bestaat, indien die schade all e mede-eigenaars 
van het onteigende gezamenlijk treft, en niet 
wanneer zij door slechts éénen mede-eigenaar 
geleden wordt; 

2°. dat in ieder ~eva] de schade, welke een 
mede-eigenaar in z1Jn bedrijf lijdt, niet mag 
worden gelijk gesteld met die, welke de alleen
eigenaar-exploi tant bij overigens gelijke om
standigheden zou lijden, omdat de zekerheid, 
welke deze laatste heeft, ontbreekt voor den 
mede-eigenaar-exploitant, voor wien de be
drijfsuitoefening niet enkel steunt op zijn recht 
van mede-eigendom, doch tevens op bevoegd
heden door de mede-eigenaren verleend; 

3°. dat voor de onteigenden in dit geval 
geen aanspraak aanwezig is om in staat te 
worden gesteld een nieuw pand aan te schaf
fen; 

4°. dat, door toekenning van één som aan 
al le verweerders te zamen, aan hen vergoe
ding wordt toegekend voor schade, die zij niet 
lijden , nu niet blijkt, hoe het toegekende be
drag onderling zal moeten worden gedeeld ; 

0 . omtrent de eerste grief: 
dat de Grondwet het recht op schadeloosstel-

1 ing erkent zonder eenige beperking, dit dus 
toekent in den meest ruimen zin, en in art. 37 
der Onteigeningswet, bepalend, dat de Rech
ter uitspraak zal doen over de schadeloosstel
ling, deze uitdrukking gelijken zin heeft als 
in de Grondwet, waaraan zij is ontleend, zoo
dat ook schade, welke door de onteigening in 
het op het onteigende goed uitgeoefende be
drijf geleden wordt, voor vergoeding in aan
merking komt ; 

dat de Onteigeningswet niet aan een ieder, 
di e schade lijdt ten gevolge van de onteige
ning van eenig goed, vergoeding toekent, doch 
slechts aan hen, die zakel ijke rechten of huur 
op het onteigende goed hebben; 

dat tot hen. die een zakelijk rncht op het 
goed hebben, behoort een mede-eigenaar, aan 
wien de Onteigeningswet dan ook in art. 3 de 
bevoegdheid geeft om tusschen te komen, in
dien hij niet in het geding is geroepen; 

dat uit een en ander volgt, dat, indien een 
mede-eigenaar uithoofde van zijn zakelijk recht 
van mede-e igendom door de onteigening van 
een goed schade lijdt in het bedrijf, dat hij 
op het onteigende goed uitoefent, hij op ver
goeding daarvan aanspraak kan maken en 
deze grief mitsdien niet opgaat; 

0. dat ook de tweede grief niet tot cassatie 
kan leiden ; 

dat de op zich zei f juiste stelling, dat bij 
onteigening de schade, welke een mede-eige-
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naar in zijn bedrijf zal lijden, gelet op de ver
houding tot zijne mede-eigenaren, niet gelijk 
behoeft te zijn aan die, welke iemand, die 
alleen eigenaar is, bij overigens gel ijke om
standigheden zou lijden , het vonnis alleen 
dàn zou kunnen deren, indien ten deze ver
goeding ware toegekend voor schade, welke de 
weduwe niet zal lijden; 

dat zulks echter niet het geval is, nu de 
Rb., na te hebben beslist, dat niets er op 
wijst, dat de bestaande toestand - dat is de 
wijze waarop de mede-eigenaren bij de uitoefe_ 
ning van hun rechten zich ten opzichte van 
el kan der en van het goed gedragen - niet zal 
voortduren gedurende den tijd van de ver
minderde opbrengst der zaak, terecht heeft 
aangenomen, dat zij voor de verplaatsing van 
haar bedrijf de kosten zal moeten maken en 
door clientèleverlies de schade zal lijden, ter 
vergoeding waarvan de Rb. achtereenvolgens 
heeft toegekend posten van f 250, f 100, f 833, 
f 1836, f 500, f 250 en (15; 

0. omtrent de derde grief: 
dat een der onteigende perceelen een win

kelhuis is, waarvan na den dood van Spijker 
de eigendom kwam aan zijn weduwe en kin
deren, terwijl daarin het bedrijf, blijkbaar met 
instemming van de kinderen, wordt voortge
zet door de weduwe; 

dat bij deze omstandigheden, nu vaststaat 
dat ter vermijding van schade dit bedrijf moet 
worden voortgezet in een ander in eigendom 
bezeten pand, de verweerders aanspraak heb
ben in den toestand te komen, waarin zij te 
voren verkeerden, zoodat terecht aan hen zijn 
toegekend de gelden noodig voor grondaan
koop en nieuwbouw zoomede voor kosten van 
hypotheek, en de grief ongegrond is; 

0. dat ook de vierde grief faalt; 
dat uit de artt. 43 en volg. der Onteige

ningswet blijkt, dat de wetgever gewild heeft, 
dat de geheele voor de onteigening verschul
digde schadeloosstelling in het vonnis in één 
som moet worden uitgedrukt; 

dat aldus vermeden wordt, dat onderlinge 
geschillen tusschen medegerechtigden omtrent 
hetgeen aan ieder hunner toekomt den loop 
van het op spoed berekende onteigeningsge
ding zouden vertragen; 

dat mitsdien de Rb., in overeenstemming 
met de wet, niet aan ieder der verweerders 
een afzonderlijk bedrag heeft toegewezen, doch 
in één som heeft vastgesteld , wat de eischer 
in cassatie als schadeloosstelling aan alle ver
weerders te zamen zal hebben uit te keeren; 

V e,·w'erpt het beroep; enz. 
(W.) 

8 Februari 1933. RONDSCHRIJVE van 
den Minister van Staat, Minister van 
Binnenlandsche Zaken aan de gemeente
besturen, betreffende Rechtspraak in Amb
tenarenzaken (beschikbaarstelling ambte
narenreglementen). 

Bij Koninklijk besluit van 26 Januari 1933, 
S. 32, is bepaald, dat de tweede titel van de 
Ambtenarenwet 1929 met ingang van 1 Maart 
1933 in werking zal treden. Mede op verzoek 
van den Minister van Justitie, moge ik in 
verband daarmede, de aandacht van Uw Col
lege voor het navolgende vragen. 

De ambtenarengerechten zullen herhaalde
lijk de vraag hebben te beantwoorden, of een 
bij hen ingesteld beroep in verband met het 
bepaalde in art. 58, lid 5, der Ambtenaren
wet 1929, al dan niet ontvankelijk is. 

Ter bevordering van een vlotte behandeling 
van zaken door de ambtenarengerechten is het 
in hooge mate wenschelijk, dat deze de be
schikking hebben over alle algemeen verbin
dende voorschriften van ambtenarenrecht, voor 
wat betreft die der lagere publiekrechtelijke 
lichamen althans ten aanzien van die licha
men, welke binnen hun ressort liggen. Ik zou 
het dan ook op hoogen prijs stellen, indien een 
verzameling van de voor de ambtenaren in 
Uwe gemeente geldende regelen ten behoeve 
van het ambtenarengerecht of de ambtenaren
gerechten binnen welker rechtsgebied zij gele
gen is, werd beschikbaar gesteld. 

Het ware mij voorts aangenaam, indien, in 
het belang van een vlotte berechting van ge
schillen in ambtenarenzaken, aan eventueele 
verzoeken van de amhtenarengerechten om 
nadere inlichtingen omtrent het geldende 
recht, welke deze gerechten daarenboven nog 
zouden blijken te behoeven, steeds onverwijld 
gevolg werd gegeven. 

Ten behoeve van den Centralen Raad van 
Beroep te Utrecht ware eveneens overeenkom
stig het bovenstaande te handelen. 

Voor zooveel de ambtenaren gerechten be
treft zou de toezending van de bovenbedoelde 
voorschriften reeds thans kunnen geschieden 
en wel aan de griffiers van de raden van 
beroep, bedoeld in art. 1 der Beroepswet .. 
Deze griffiers zullen toch tevens bij de ambte
narengerechten fungeeren; de ressorten der 
ambtenarengerechten en der raden van beroep 
zijn deze! fde . 

9 Februari 1933. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Art. 38 Waterstaatswet.) 

Verzet, gedaan door het Bestuur van het 
waterschap Groot Wilnis-Vinkeveen tegen 
een dwangbevel, door Gedep. Staten van 
Utrecht tegen dit waterschap uitgevaar
digd, op grond dat art. 4'.l der Waterstaats
wet 1900 slechts de bevoegdheid geeft om 
bij weigering of verzuim na, bei-tl het be
volene te doen bewerkstelligen op kosten 
van hen, aan wie de uitvoering is bevolen, 
terwij l aan het "Yaterschap zoo'n bevel 
niet was gegeven. Beslissing van het Hof, 
dat het bevel weliswaar was uitgereikt 
aan het College van Bestuur der ter Aascbe 
Zuwe, doch dat de gemeenten en water
schappen (waaronder Groot Wilnis-Vinke
veen), die verplicht waren de Ter Aasche 
Zuwe te onderhouden, omtrent de wijze 
waarop zij zich van die t,aak zouden kwijten, 
onder leiding van Ged. Staten van Utrecht 
een gemeenschappelijke regeling hadden 
getroffen, krachtens welke hun besturen 
bevoegd werden de op hen ru tende taak 
van uitvoering van dat onderhoud te ver
vullen door middel van door hen aan te 
wijzen vertegenwoordigers, welke tezamen 
genoemd College van Bestuur vormden, in 
verband met welke re!!eling Ged. Staten 
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hun bevel konden uitreiken aan dit College, 
welk bevel immers moet geacht worden 
door bemiddeling van dit vertegenwoor
digend College aan de besturen der ge
meenten en waterschappen zelve te zijn 
gegeven. 

Concl. A.-G.: Het eerste middel, stel
lende dat het bevel aan het waterschap 
zelf had moeten worden uitgereikt, komt 
vergeefs op tegen de feitelijke uitlegging 
door het Hof van de onder leiding van 
Ged. Staten getroffen regeling, welke rege
ling geen wettelijk voorschrift is. 

H. R.: Het Hof, van meening, dat op 
grond van deze regeling volda-an is aan 
art. 38 der "\,Vaterstaatswet 1900, aangezien 
daaruit voortvloeit dat voor de toepassing 
van dit artikel het bevel aan het College 
is gelijk te stellen met een bevel aan de 
onderhoudsplichtigen zelf, beantwoordt 
daarmede een vraag, welke aan het oor
deel van den cassatie-rechter kan worden 
onderworpen. Deze vraag nu - of art. 38 
zoodanige gelijkstelling gedoogt - moet 
ontkennend beantwoord worden, omdat 
een gemeenschappelijke regeling, zij het 
ook onder leiding van Ged. Staten tot stand 
gekomen, niet bij machte is om hetzij een 
College als het meergenoemde te maken 
tot bestuursorgaan van die gemeenten en 
waterschappen, hetzij voor het door de 
wet gei'ischte bevel aan den onderhouds
plichtige zelf een bevel aan een ander in 
de plaats te stellen. 

Nu dus het eerste middel gegrond is, be
hoeft het tweede niet te worden onderzocht. 
Danromtrenl con• l . A .J.'. . Dit middel, stel
lende dat ten laste der onderhoudsplich
tigen alleen het bevolene kan worden ge
bracht, doch geenszins zonder eenig bevel 
die werkzaamheden, welke door voortgezet 
verzuim van onderhoud noodzakelijk waren 
geworden, stuit af op de feitelijke uitleg
ging, door het Hof gegeven aan de slot
woorden van het bevel " benevens alle 
andere werken. noodig om die wegen in 
goeden bruikbaren staat te brengen" als 
ook omvattende de werken, later noodig 
geworden door voortgezet verzuim van 
onderhoud. 

T. Padmos, te Mijdrecht, c.s . .als Watergraaf 
en Heemraden van het waterschap Groot Wilnis
Vinkevecn, eischers, adv. Mr. M. Oppenheimer, 

tegen : 
Dr. H. Th. 's ,Tacob, als Comm. der Kon. in 
de Prov. Utrecht, verweerder, adv. Jhr. Mr. 
W. M. de Brauw. 

Adv.-Gen. Besier nam de volgende conclusie: 

Geel. Staten der Prov. Utrecht hebben op 
3 Juli 1926 aan het College van Algemeen Be
stuur der Ter Aasche Zuwe, Ouko_persdijk en 
Kerklaan (verder te noemen het College Yan 
Bestuur) op den grondslag van art. 38 der 
,vaterstaatswet 1900, een bevel doen bet,eekenen 
tot uitvoering vónr l!'\ Sept. 1926 van zekere 
onderhoudswerken aan de Ter Aasche Zuwe 
en, toen hieraan geen gevolg werd gegeven, die 
werken zelf doen 11itvoernn en op 13 Dec. 1927 
aan eischer als een der eigenlijke onderhoude-

plichtigen, krachtens de artt. 42 en 47 der ge
noemde wet een dwangbevel doen beteekenen 
om zijn aandeel in de kosten daarvan te betalen. 
Tegen dit dwangbevel beeft de eischer krachtens 
art. 47 verzet gedaan, voor zooveel thans nog 
van belang op twee gronden : 

1 °. dat art. 42 Alechts de bevoegclheid geeft 
na bevel bij weigering of verzuim het bevolene 
te doen bewerkstelligen op kosten van hen, 
aan wie de uitvoering is bevolen, dus in dit 
geval slechts op kosten van het College van 
Bestuur. 

2°. dat Geel. Staten geheel andere, belang
rijk kostbaarder werken hebben doen uitvoeren 
dan de door hen bevolene. 

De Rb. heeft den eersten grond juist bevonden 
en dus het verzet gegrond verklaard. 

Op het hooger beroep van verweerder heeft 
het Hof echter bij het bestreden arrest beide 
gronden verworpen en het verzet ongegrond 
verklaard. 

R et overwoog hierbij in de eerste plaats naar 
aanleiding van het eerste verweer tegen het 
dwangbevel op historische gronden, in de 3• 
tot de 7• rechtsoverweging neergelegd, in de 
overwegingen 8 en !l: 

18) ,,dat uit voormelde toedracht der feiten 
volgt, dat de gemeenten en waterschappen, die 
verplicht waren samen de Ter Aasche Zuwe te 
onderhouaen, omtrent de wijze, waarop zij zich 
van die taak zouden kwijten, onder leiding van 
Geel. Staten eene gemeenschappelijke regeling 
hebben getroffen, krachtens welke ten aanzien 
van dat onderhoud hunne b~turen bvoegd wer
den de op die besturen rustende taak van uit
voering te vervullen door middel van door die 
besturen aan te wjjzen vertegenwoordigers, 
welke samen het College van bestuur der Ter 
Aasche Zuwe vormden ; 

,,dat het be.sluit van 1870" (zijnde een be
sluit van Ged. Staten, waarbij met instemming 
der onderhoudsplichtigen in bedoelde in 1825 
op c]pzelfde wijze getroffen regeling wijziging 
is gebracht) ,,wel spreekt van een .,vaststellen 
van de begrooting" door het college van be
stuur - waar in 1825, wellicht juister, slechts 
werd gesproken va.n een ,.delibereeren" - maar 
de mogelijkheid van uitvoering der in. die he
grooting neergelegde besluiten toch afhankelijk 
zal blijven van de bereidheid der onderhouds
plichtigen om hun aandeel in de kosten in hunne 
begrootingen op te nemen, waardoor inderdaad 
een conflict kan ontstaan als waarvan art. 58 
der Waterstaatswet 1900 uitgaat en waarvan 
nadeelige gevolgen slechts door g"brnikmaking 
van de aan Geel. Staten verleende bevoegd
heden kunnen worden voorkomen of hersteld ; 

.,dat dus door eene gemeenschappelijke rege
ling als de onderhavige de gemeenten en water
schappen geenszins ophielden de onderhouds
plichtigen te zijn, ma1tr slechts ten aanzien van 
dien onderhoudsplicht omtrent de w\jze van 
uitvoering eene zooda,nige regeling is getroffen, 
al~ in het laatste lid van art. 3 der Waterstaats
wet l!lO() wettel.\jke erkenning heeft gevonden ; 

dat, die regeling naar 's Hofs oordeel, mede
brengt, dat Geel. 8taten, die krachtens het 
2• lid van laatstgemeld artikel de bevelen tot 
uitvoering van werken ook met het oog op 
art. 42 der wet, dienen te geven aan de besturen, 
dus de uitvoerende organen, der gemeenten en 
waterschappen, we.lke als onderhoudsplicht,igen 
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de werken zullen hebben te bekostigen, in dit 
geval moeten geacht worden dienovêreenkom
stig tP. hebben gehandeld, door, rekening hou
dende met en zich aanpassende aan de bestaande 
regelinµ-, hun bevel - waarvan ten overvloede 
nog afschrift is gezonden aan de besturen der 
gemeenten en waterschappen zelve - uit te 
reiken aan het College van Best-uur, hetwelk 
immer ter zake van de uitvoering van den 
gezamenlijken onderhoudsplicht der Ter Aasche 
Zuwe de besturen der onderhoudsplichtige ge
meenten en waterschappen vertegenwoordigt; 

dat daardoor geenszin , gelijk geïntimeerde 
beweert, aan de gemeenten en waterschappen 
de gelegenheid werd benomen om desgewenscht 
zich te bedienen van het recht, om, hetzij bij 
de Kroon, hetzij bij de Rechtb. bezwaren tegen 
het bevel in te brengen, omdat, zoo a l moet 
worden aangenomen, dat de bevoegdheid tot 
uitoefening dezer rechten b\i eene gemeenschap
pelijke regeling als de onderhavige allereerst 
zou behooren aan het College van Bestuur en 
dus voor de betrokken gemeenten en water
schappen niet rechtstreeks uit de artt. 39 en 
41 der meergenoemde wet zou voortvloeien -
eene opvatting, die den Hove, in verband met 
het voorgaande minder aannemelijk voorkomt 
-, dan toch die gemeenten en waterschappen 
aan art. 58 der wet de bevoegdheid tot zelf. 
standige uitoefening dier rechten zouden hebben 
kunnen ontleenen, voor het geval het College 
van Bestuur van die rechten geen gebruik zou 
hebben gemaakt ; 

(9) ,,dat, waar, naar het voorgaande, het 
bevel tot uitvoering der werken geacht moet 
worden door bemiddeling van het vertegen
woordigende College van Bestuur aan de be
sturen der gemeenten en waterschappen zelve 
t e zijn gegeven , dit bevel ook is gegeven aan 
de besturen van hen, op wier kosten Geel. Staten, 
krachtens art. 42 der wet, bevoegd waren, bij 
weigering of verz~m, .. het be~ olene te bewerk
stelligen en op wie ~'J, krachtens art. 47 der 
wet, bevoegd waren de verschuldigde kosten 
bij dwangbevel te verhalen." 

Verder overwoog het H of naar aanleiding 
van het tweede verweer tegen het dwangbevel 
in de 12c rechtsoverweging, dat de nav.olgende 
werkzaamheden door Geel . Saten bevolen 
waren: 

"het weder onder profiel brengen van de 
wegen door ophakken en uitpuinen, het ophak
ken en met fiJne geklopte puin vullen van knik
ken en gaten in de wegen, het ophalen en her
stellen van het paarden pad, benevens alle andere 
werken, noodig om die wegen in goeden, brnik
baren staat te brengen" ; 

in de 14• rechtsoverweging onder meer : 
"dat ten tijde van het bevel uiteraard slechts 

rekening is en kon worden gehouden met de 
destijds _noodz_akelijke herstellingen, maar het 
bevel ruimte het tot aanpassmg aan mogeliJk 
naderhand noodig te achten meer ingrijpende 
werkzaamheden door mede te omvatten ; ,,alle 
andere werken, noodig om de wegen in goeden, 
bruikbaren staat te brengen" ; 

en in de lfi• rechtsoverweging : 
"dat mitsdien naar 's Hofs oordeel de door 

Geel . Staten uitgevoerde werken geen andere 
zijn crewecst dan die, welke te voren door hen 
ware~ bevolen en door voortgezet verzuim van 
onderhoud noodzakelijk waren geworden". 

De eischer voert thans als middelen tot cas
satie aan: 

"I. Schending of verkeerde toepas~ing van 
de artt. 38, 41, 42, 47 der wet van 10 Nov. 
1900, S. n°. 176, zooals die wet later is gewijzigd 
(Waterstaatswet 1900), de artt. 70 en 179 der 
Gemeentewet (oud), de artt. 81, 83 en 88 van 
het Alg. Reg!. voor de Waterschappen in de 
Prov. Utrecht (1915 Prov. Blad n°. 27), de 
artt.' 1829, 183'1, 1844 B. W., 48 Rv., door, bij 
's Hofs feitelijke vaststelling, dat door de ge
meenschappelijke regeling in kwestie de gemeen
ten en waterschappen, tegen wie ook het dwang
bevel werd gericht, niet ophielden ten aanzien 
van het onderhoud der Ter Aasche Zuwe zelf 
de onderhoudsplichtigen te zijn, niettemin te 
beslissen, dat Geel. Staten in dit geval hebben 
gehandeld overeenkomstig de artt. 38 en 42 
der voornoemde Waterstaatswet 1900, dodr het 
bevel, als bedoeld in evengemeld art. 38, uit 
te reiken aan het College van Bestuur der Ter 
Aasche Zuwe en het verzet van de eischers in 
cassatie tegen het dwangbevel tot verhaal van 
kosten, op het vorenbedoeld bevel gevolgd en 
daarop opgetrokken, ongegrond te verklaren, 
met nevenbeslissingen - een en a nder ten on
rechte, omdat volgens de als geschonden aan
gehaalde artikelen een dwangbevel tot verhaal 
van kosten, als hier bedoeld, geldig slechts kan 
worden gericht tot den onderhoudsplichtige, aan 
wien vooraf de uitvoering van het werk is be
volen, terwijl met dit laatste voor de toepassing 
dier wetsartikelen niet is gelijk te stellen de 
uitreiking - al of niet onder toezending van 
een afschrift aan de besturen der onderhouds
plichtige gemeenten en waterschappen -- van 
een bevel aan een College, hetwelk niet is de 
besturen van die gemeenten en waterschappen, 
hetwelk voorts slechts ter zake van de uit
voering van den gezamenlijken onderhouds
plicht de besturen der onderhoudsplichtige 
gemeenten en waterschappen vertegenwoordigt 
en hetwelk ten slotte, gelijk het Hof mede vast
stelt, een vertegenwoordigend college is, ge
vormd uit de vertegenwoordigers, door de be
sturen der gemeenten en waterschappen aan 
te wijzen. 

IL Schending of verkeerde toepassing .van 
de artt,. 38, 39, 41, 42 en 47 der wet van 10 Nov. 
1900, S. n°. 176, zooals die wet later is gewijzigd 
(Waterstaatswet 1900), 48 R v., door te be
slissen, dat de door Geel. Staten uitgevoerde 
werkzaamheden ten Jaste van de onderhouds
plichtige gemeenten en waterschappen behooren 
te komen, omdat zij geen andere zijn geweest, 
dan die welke door hen (Ged. Staten) te voren 
waren bevolen en door voortgezet verzuim van 
onderhoud noodzakelijk waren geworden, met 
eindbeslissingen als in het eerste middel ver
meld, - ten onrechte, omdat ten laste der 
onderhoudsplichtigea alleen het bevolene kan 
worden gebracht, doch geenszins ,.onder eenig 
bevel die werkzaamheden, welke door voort
gezet verzuim van onderho,1d noodzakelijk 
waren geworden." 

Het eerste middel schijnt mij toe vergeefs op 
t e komen tegen een feitelij ke beslissing, n.l. de 
uitlegging door het Hof in rechtsoverweging 
8 ge~even aan het besluit van 1.870, tl. i. niet 
aan een wettelijk voorschrift, doch aan een -
zooals het Hof het uitdrukt - onder leiding van 
Geel. Staten door de onderhoudsplicbtigen ~e-
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troffen regeling omtrent de wijze, waarop zij 
zich van de op hen gezamenlijk rustende ver
plichting tot onderhoud van de Ter Aasche 
Zuwe zouden kwijten. 

Het Hof toch legt deze regeling zoo uit, dat 
hunne besturen ter uitvoering van dit onder
houd uit hun midden vertegenwoordig•.irs zou
den aanwijzen, die samen het College van Be
stuur zouden vormen, door middel van het.welk 
de gezamenlijke taak zou worden verricht en 
hetwelk het Hof een die besturen vertegenwoor
digend College noemt. Wanneer het Hof hier 
van vertegenwoordigen spreekt bedoelt het na
tuurlijk het vertegenwoordigen als van de Ge
meente door den Burgemeester en van de N.V. 
of vereeniging door haar bestuur, derhah-e de 
vertegenwoordiging door een orgaan. Het be
schouwi; derhalve het College van Bestuur a ls 
het gezamenlijke orgaan der besturen van de 
onderhoudsplichtige gemeenten en waterschap
pen en dus ook van die onderhoudsplichtigen 
zelve tot deze bepaalde taak. 

J n dezelfde lijn voortgaande kon het Hof 
ook in rechtsoverweging 9 oordeelen, dat het 
bevel tot uitvoering der werken door bemidde
ling van het College van Bestuur aan de be
sturen der gemeenten en waterschappen zelve 
was gegeven, dus aan dezelfde lichamen, t,egen 
welke later het dwangbe,,el gericht is. 

Voor zooveel noodig merk ik nog op, dat 
reeds op dezen grond ook aan die gemeenten 
en waterschappen cle bevoegdheid toekwam 
desgewenscht gebruik te maken van de rechts
middelen van de artt. 39 en 41 der Waterstaats
wet 1900 tegen het gedaan bevel en dat het 
dus niet noodig is met het Hof die bevoegdheid 
te construeeren met een omweg over art. 58. 
Deze omweg schijnt mij ook nie t tot het doel 
te leiden, daar het College van Bestuur, waar
van trouwens de rechtspersoonlijkheid ook al 
zeer twijfelachtig is, niet kan worden beschouwd 
als een instelling, gelijk in art. 58 wordt bedoeld. 
In de wetten betreffende den Waterstaat toch 
is het woord instelling een verzamelbegrip, dat 
slechts waterschappen, veenschappen en veen
polders omvat. Zie de Waterstaatswet 1900, 
artt. 22, 28 en vele andere alsmede art. 1 der 
Wet van 20 Juli J.895, S. J.39 ter uitvoering van 
art. 191 (oud) der Grondwet en art. 1 der Wet 
van 9 -Mei 1902, S. 54 \ de z.g.n. Bevoegd
heden wet). 

Wat van dit laatste zij, ik acht om de aan
gevoerde redenen het eerste middel ongegrond . 

Hetzelfde geldt van het tu·eede m-iddel, dat 
naar mijne meening eveneens moet afstuiten op 
eene feitelijke beslissing, t.w. de uitlegging door 
het Hof gegeven aan de woorden "alle andere 
werken, noodig om die wegen in goeden, bruik
baren staat te brengen" als ook omvattende 
de werken later noodig geworden door voort
gezet verzuim van onderhoud. Het ligt trouwens 
voor de hand, dat in het geval van art. 38 der 
vVet zoodanig ruim geredigeerd bevel wel steeds 
noodig en daarom ook door den wetgever be
doeld zal zijn, daar niet kan worden voorzien, 
hoe lang een nalatig bestuur nog na het bevel 
zal wachten met het aanvangen van het be
volen werk. 

Ik concludeer tot verwerping van het beroep 
en tot veroordeeling van den eischer in de kosten 
in cassatie gevallen. 

De Hooge Raad, enz ; 
0. dat uit het bestreden arrest, voor zoover 

thans van belang, blijkt : enz., zie conclusie; 
0. dat het bestuur van het waterschap Groot 

Wilnis-Vinkeveen tegen deze uitspraak beroep 
in cassatie heeft ingesteld, daartoe de volgende 
middelen aanvoerende : enz., ?.ie conclusie; 

0. omtrent het eerste middel: 
dat de verweerder t en onrechte aanvoert, dat 

dit middel opkomt tegen een feitelijke en dus 
in cassatie onaantastbare beslissing, dat de 
uitvoering van meergemeld werk aan de onder
houdsplichtige gemeenten en waterschappen is 
bevolen; 

dat toch ook het Hof zich niet verheelt,, dat 
Ged. Staten de uitvoering hebben bevolen aan 
het meergenoemd College van Algemeen Be
stuur, maar van oordeel is, dat daarmede is 
voldaan aan art. 38 der Waterstaatswet 1900, 
omdat uit de gemeenschappelijke regeling, die 
de onderhoudsplichtige gemeenten en water
schappen onder leiding van Ged. Staten hebben 
getroffen, voortvloeit, dat voor de toepassing 
van evenvermeld wetsvoorschrift het bevel aan 
het Colle~e is gelijk te stellen met een bevel aan 
de onderhoudsplichtigen zelve ; 

dat de vraag, of dit voorschrift zoodanige 
gelijkstelling gedoogt, met vrucht, gelijk bij het 
middel geschiedt, aan het oordeel van den 
rechter in cassatie kan worden onderworpen; 

dat deze vraag ontkennend moet worden be
antwoord, omdat een gemeenschappelijke rege
ling tusschen gemeenten en waterschappen -
al of niet onder leiding van Ged. Staten tot 
stand gekomen - niet bij machte is om, hetzij 
een college als het meergenoemde te maken tot 
bestuursorgaan van die gemeenten en water
schappen, hetzij voor het door de wet geëischte 
bevel aan den onderhoudsplichtige-zelf een bevel 
aan een ander in <le plaats te stellen en daaraan 
dezelfde rechtsgevolgen als aan het wettelijk 
bevel te verbinden ; 

0. dat de gegrondheid van het eerste middel 
reeds tot vernietiging van de bestreden uit
spraak moet leiden, zoodat het tweede middel 
niet meer behoeft te worden onderzocht ; 

Vernietigt het bestreden arrest ; 
Bekrachtigt het_ als bovenvermeld door de 

Rechtb. te Utrecht gewezen vonnis: 
Veroordeelt den verweerder in zijn hoedanig

heid in de kosten van het geding in hooger be
roep en in cassatie ; 

Begroot die kosten aan zijde van eischers : 
in hooger bernep op f 375, en in cassatie tot op 
de Hitspraak van dit arrest op f 28.50 aan ver
schot en op f 500 voor salaris. 

(W.) 

9 Fehruari 1933. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 72.) 

Nu het leerlingental het getal, dat vol
gens de schaal, vastgesteld bij art. XIII 
der wet van 30 Dec. 1932 S. 689, verplicht 
tot de aanwezigheid VR,n twee onderwijzers 
van bijstand overschrijdt, met gevolg, dat 
de school met hare twee leslokalen niet 
voor elke leerkracht een eigen lokaal be
schikbaar heeft, en niets er op wijst, dat 
de toeloop naar deze school zal vermin
deren, overschrijdt de aanvrage tot uit_ 
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breiding der school met een derde klasse
lok11,11l niet de " normale eischen" . Daaraan 
doet niet af, dat een tiental leerlingen van 
buiten de gemeente afkomstig is. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

burgemeester en wethouders van Beers tegen 
het besl uit van Ged. Staten van Noord-Bra
bant van 19 October 1932, G. N°. 345, IVe 
A fdeeling, waarbij met vern ietig ing van het 
besluit van den raad der gemeente Beers van 
21 April 1932 is bepaald, dat de door het 
Roomsch-K atholiek Parochiaal Kerkbestuur 
van den H . Lambertus te Beers overeenkom
stig art. 72 der Lager Onderwijswet 1920 ge
vraagde medewerking voor de uitbreiding van 
de bijzondere lagere meisjesschool , K erken
hoek 142, al daar, met een derde leslokaal, 
alsnog moet worden verleend; 

Den R aad van State, Afdeeling voor de 
Geschill en van Be tuur, gehoord, advies van 
18 Januari 1933, 0

• 35; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Onderwijs, Kunsten en W'etenschappen van 
4 Februari 1933, N °. 6913, Afdeeling Lager 
Onderwijs, Financieel ; 

0. dat de raad der gemeente Beers bij be
s! uit van 21 April 1932 afwijzend heeft be
schikt op het verzoek van het bovengenoemd 
schoolbestuur om ingevolge art. 72 der L ager 
Onderwijswet 1920 de benoodigde g;:;lden be
schikbaar te stell en voor de ui tbreiding van 
de vermelde school met een derde Ie lokaal, 
uit overweging, dat op 1 Apr il 1932 de boven
genoemde school bezocht werd door 81 leer
lingen en dus dientengevolge een derde lokaal 
zou moeten worden bijgebouwd ; dat evenwel 
11 dezer leerlingen in de omliggende gemeen
ten woonachtig zij n, zoodat slechts 70 kinderen 
uit de gemeente Beers de meergenoemde school 
bezoeken, voor welke volgens de tegenwoor
dige leerlingenschaal niet een derde school
lokaal geëischt wordt; dat dus de gemeente 
enkel en alleen ten behoeve van kinderen uit 
buitengemeenten verplicht zou worden de ge
vraagde gel den te voteeren; dat het zee r on
bi llijk moet worden geacht, den ingezetenen 
dezer gemeente lasten op te leggen ui tslui tend 
ten geri eve van niet-gemeentenaren; dat wel
iswaar de kosten van bouw ingevolge art. 86 
der Lager Onderwij swet 1920 ku nnen worden 
verhaald, doch dat het lang niet zeker is, dat 
de genoemde school te Beers in de toekomst 
za l blijven bezocht worden door leer] ingen 
uit andere gemeenten; da t het niet ontkend 
kan worden, dat in de toekomst de mogelijk
heid zich zou openbaren, dat deze toestand 
zich steeds zal bestendigen ; dat de bevolking 
in de gemeente Beers eerder vermindert da n 
zich uitbreidt ; dat op 1 Januari 1931 de be
vol ki ng 887 inwoners, op 1 J anuari 1932 871 
inwoners telde; dat hier niet gesproken kan 
worden van een kostschool of pensionaat, 
waarvoor deze school voor lager onderwijs 
niet bekend is of staat; dat het niet de be
doeling van den wetgever kan geweest zijn, 
dat de eene gemeente beduidende kosten 
maakt in het belang van het onderwijs ten 
bate van een andere gemeente, welke mogelijk 
niet tot uitbreiding van hare school behoeft 
over te gaan, doordat zij hare kinderen naar 

eene school in een andere gemeente zendt; 
dat daarenboven eene wijzig ing der Lager 
Onderwijswet 1920 met betrekking tot de 
leerlingenschaal te verwachten is, waardoor 
de reden voor den bouw van een derde school
lokaal wu vervallen; dat derhalve de uit
gaven met betrekking tot het onderwijs onbil 
lijk worden bezwaard en a lzoo de normale 
eischen overschrijden; 

dat, nadat het schoolbestuur van d it raads
besluit bij Ged. Staten van Noord-Brabant in 
beroep was gegaan, deze bij hun besluit van 
19 October 1932, G. N°. 345, IVe Afdeeling, 
met vernietiging van het raadsbesluit hebben 
bepaald, dat de gevraagde medewerking door 
de gemeente moet worden verl eend, uit over
weging, dat de artt. 72 en volgende der Lager 
Onderwijswet 1920 bij de stichting of uitbrei 
ding van eene bijzondere school geen onder
scheid m aken tusschen leerl ingen woonachtig 
in de gemeente, waar de school zich bevindt, 
en lee rlingen van elders; dat aan de bij zon
dere school te Beers drie verplichte leerkrach
ten zijn verbonden, die daaraan ook in de toe
komst noodig zullen zijn; da t die school 
slechts twee schoollokalen telt, dus zeer tot 
schade van het onderwijs; dat bovendien deze 
beide lokalen tezamen slechts ruimte bieden 
voor 84 leerli ngen en de school op 1 Mei 1932 
(opening van het nieuwe schooljaar) 88 leer
lingen telde, zoodat 4 leerl ingen zij n afge
schreven en weggestuurd; dat derhalve uit
breiding van de bijzondere school met één 
lokaal geenszins de normale eischen aan het 
geven van lager onderwijs te stellen, te boven 
gaat; dat overigens n iet is gebl eken, dat niet 
aan de in art. 73 der wet omsch reven ver
e ischten is voldaan, wodat op grond va n art. 
75 , l e lid, l en volzin , der wet de gevraagde 
medewerking niet h ad mogen worden gewei" 
gerd; dat dus 's raads afwijzende besli ss ing 
in strijd is met de wet; 

dat van di t bes] uit burgemeester en wethou
ders van Beers bij Ons in beroep zij n gekomen, 
aanvoerende, dat de school , zooals in het ver
nietigd raadsbesluit is overwogen, 70 leer! in
gen uit de gemeente Beers en 11 leerlingen 
u it de omliggende gemeenten telde, d. i. in 
toaal 81 leerlingen ; dat in het beroepschrift 
van 18 Mei 1932 door het schoolbestuur wordt 
aangevoerd, dat de school op 1 Mei 1932 88 
leerlingen telde; dat Ged. Staten bij hun 
besli ss ing geen rekening hebben gehouden met 
de op ~.anden zijnde wijziging van de Lager 
ûnderw1Jswet 1920 met betrekking t,ot de leer
lingenschaal ; dat in de tegenwoord ige tijds
omstandigheden het tijdstip van den bouw van 
een derde lokaal zeer ongunstig is; 

0. dat het leerlingenaantal der school in 
den loop der jaren is gestegen tot het maxi
mum, waarvoor zij ruimte biedt te weten 84 
en op 1 Mei 1932 zelfs een vi~rtal kindere~ 
wegens plaatsgebrek is moeten worden afge
wezen; 

dat voorts dit leerlingenaantal het getal 76, 
dat volgens a e rneuwe schaal, vastgesteld bij 
art. XIII _der wet van 30 December 1932, S. 
689, verplicht tot de aanwezigheid van twee 
onderwijzers van bijstand, overschrij dt, met 
gevolg, dat deze school met h are twee les
lokalen niet voor elke leerkracht een e igen 
lokaal beschikbaar heeft; 
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dat _niets er op wijst, dat de toeloop naar 
deze school zal verminderen ; 
, dat onder deze omstandigheden, en nu aan 

de in art. 73 der wet bedoelde vereischten is 
voldaan, het schoolbestuur aan art. 72 der 
wet recht kan ontleenen op medewerking door 
de gemeente tot uitbreiding van de school 
met een derde klasselokaal , en bepaaldelij k 
niet gezegd kan worden, dat de aanvrage de 
normale eischen, aan het geven van lager 
onderwijs te stellen, te buiten gaat; 

dat daaraan niet afdoet, dat ongeveer een 
tiental leerlingen van buiten de gemeente af
komstig is, aangez ien de Lager Onderwijswet 
1920 aan een schoolbestuur vrijhe id laat, kin
deren van buiten de gemeente afkomstig op 
zijn school toe te Iaen, en de gemeente de 
daaruit voor de gemeentekas voortvloeiende 
gevolgen heeft te aanvaarden; 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast enz. 
(A . B.) 

9 F,wruari 1933. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Wet houdend algemeene regelen Water
staatsbestuur Art. 22 j0 • art. 24.) 

Het terugkomen op de benoeming van 
een dijkgraaf, welke overeenkomstig de 
desbetreffende voorschrüten heeft plaats 
gevonden, is krachtens de beginselen van 
het administratieve recht, welke mede aan 
de inrichting der waterschappen ten grond
slag liggen, in het algemeen niet, toelaat
baar en vindt ook geen steun in de be
palingen van het Re1slement voor de water
schappen. 

Wij WILHELM! A , enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

Jan Smit Janszoon te Groot-Schermer, ge
meente Zuid. en Noord-Schermer, J. W . van 
Raven te Amsterdam, D. Veldhuis te Alk
maar, G. Kieft te Zuid. en Noord- Schermer 
en J. Klerk te Schermerhorn, tegen het be
sluit van Ged. Staten van Noord-Holland van 
6 April 1932, N°. 139, houdende afwijzende 
beschikking op het tot hen gerichte verzoek 
van appellanten om vernietiging van het be
sluit der Vergadering van Hoofdingelanden 
van het Heemraadschap "de Eilandspolder" 
van 18 Februari 1932, waarbij J an Blaauw 
Azn. werd benoemd tot Dijkgraaf van dat 
Heemraadschap; 

Den R aad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, geho01·d , advies van 
18 J anuari 1933, N°. 11; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 3 Februari 1933, La. G., Af. 
deeling Waterstaatsrecht; 

0. dat Ged. Staten van Noord-lfolland bij 
hun besluit van 6 April 1932, N°. 139, afwij. 
zend hebben beschikt op een verzoek van J . 
Smit Jzn. te Groot-Schermer en anderen, om 
vernietiging van het besluit, genomen door 
de Vergadering van Hoofdingelanden van het 
Heemraadschap "de Eilandspolder", gehou
den den 18en Februari 1932, waarbij J an 

Blaauw Azn. werd benoemd tot Dijkgraaf van 
voormeld Heemraadschap; 

dat Ged. Staten daarbij hebben overwogen, 
dat de adressanten, blijkens hun adres, van 
meening zijn, dat in de voormelde Vergade
ring van Hoofdingelanden van het H eemraad
schap "de Eilandspolder" van 18 Februari 
1932 ten onrechte eene verkiezing voor de 
functie van Dijkgraaf van het Heemraadschap 
heeft plaats gevonden, daar reeds in de op 
25 November 1931 gehouden vergadering in 
de de betreffende vacature was voorzien; dat 
huns inziens namel ijk moet worden aangeno
men dat Jan Smit J zn. te Groot-Schermer in 
de l~atstgenoemde vergadering tot Dijkgraaf 
was benoemd; dat in die vergadering toch na 
twee vrije stemmingen, waarbij geen volstrekte 
meerderheid van stemmen werd verkregen, 
eene herstemming heeft plaats gehad tusschen 
den voornoemden Smit en J. Blaauw Azn., 
waarbij beiden een gel ijk aanta l stemmen op 
zich vereenigden; dat Smit - a ls zijnde van 
beiden de oud te in jaren - op grond van het 
bepaalde in art. 54 van het Algemeen Regle
ment van Bestuur voor de waterschappen in 
Noord-Holland door den uitsl ag van die her
stemming tot Dijkgraaf was benoemd; dat na 
die herstemming nu wel abusievelijk eene 
loting tusschen de genoemde personen heeft 
plaats gevonden, welke ten gu nste van J . 
Blaamv Azn. uitviel, maar aan deze loting, 
als zij nde in strij d met het voormelde artikel 
van het Algemeen Reglement, geen beteekenis 
kan worden toegekend en de benoeming van 
Smit, welke door den uitslag van de herstem
ming reeds vaststond, daardoor niet ongedaan 
kon worden gemaakt; dat het houden van 
eene nieuwe verkiezing in de vergadering van 
18 . Februari enkel een gevolg was van het 
feit, dat Ged. Staten hadden verzocht daartoe 
over te gaan, een verzoek, hetwelk naar de 
meening van de adressanten niet in overeen
stemming was met de desbetreffende regle
mentaire bepalingen; dat huns inziens name
lijk had kunnen worden volstaan met nietig
verklaring van de gehouden loting ; dat, wat 
het door de adressanten aangevoerde betreft, 
in de vergadering van 25 November 1931 na 
de gehouden herstemming eene loting heeft 
plaats gehad tusschen de beide personen, die 
bij die herstemming een gelijk aantal stem
men op zich hadden vereenigd en in die ver
gadering als tot Dijkgraaf benoemrl is be
schouwd J. Blaauw Azn., te wiens gunste de 
bedoelde loting uitviel; dat art. 54 van het 
voornoemde Algemeen Reglement van Bestuur 
bepaalt, dat bij gel ijk aantal stemmen ingeval 
van herstemming de oudste in jaren de be
noemde is en slechts in geval van gelijken 
ouderdom door het lot dient te worden beslist; 
dat, daar in casu de beide personen, tusschen 
wie de herstemming had plaats gehad, van 
verschillenden leeftijd waren, de oudste in 
jaren als benoemd had moeten worden be
schouwd en loting achterwege had dienen te 
blijven; dat, nu niettemin door het lot is be

.slist, de gehouden verkiezing naar het oordeel 
van hun College als ongeldig is te beschou
wen en niet kan worden volstaan met nietig
verklaring van de plaats gevonden loting en 
handhaving van de verkiezing voor het ove
rige; dat de plaats gevonden loting een inte-
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greerend deel heeft gevormd van de in de ver
gadering van 25 'ovember 1931 gehouden 
verk iezing en in die vergadering als tot Dijk
graaf benoemd is beschouwd degene, die door 
de bedoelde loting is aangewezen; dat de 
opeenvolgende handelingen, welke tot vast
stelling van eene benoem ing hebben geleid, 
geacht moeten worden in zooverre een eenheid 
te vormen, dat het niet beantwoorden van een 
gedeelte dier handelingen aan de desbetref
fende reglementaire voorschriften de ongel
digheid van de gehouden verkiezing in haar 
geheel met zich brengt; dat, daar de op 25 

ovember 1931 gehouden verkiezing uit dien 
hoofde a ls ongeldig is te beschouwen en in de 
desbetreffende vacature daardoor derhalve 
niet was voorzien, naar het oordeel van hun 
College terecht eene nieuwe verkiezing is ge
houden, tegen welke verkiezing als zoodanig 
geen bezwaren zijn ingediend ; dat ten slotte 
naar de meening van hun College op de boven 
aangevoerde gronden geen aanleiding bestaat 
de laatstgenoemde op 18 Februari 1932 ge
houden verkiezing, waarop J . Blaauw Azn. 
tot Dijkgraaf is benoemd, te vernietigen; 

dat van dit besluit J. Smit Janszoon te 
Groot-Schermer, gemeente Zuid. en Noord
Schermer, J . W. van Raven te Amsterdam, 
D . Veldhuis te Alkmaar, G. Kieft te Zuid- en 

oord-Schermer en J. Klerk te Schermerhorn, 
a ll en hoofdingelanden van het Heemraadschap 
" de Eilandspolder", de tweede en derde tevens 
heemraad, bij Ons in beroep zijn gekomen, 
aanvoerende, dat bij het bestreden besluit 
weinig of geen waarde wordt toegekend aan 
het naar hun gevoelen ten deze beslissende 
feit, dat Smit in de vergadering van Hoofd
ingelanden van het Eilandspolder, gehouden 
den 25sten ovember 1931, na een drietal wet
t ig voorgeschreven en geheel regelmatig ver
loopen stemm ingen, op grond van het be
paalde bij art. 54 van het Algemeen R egle
ment, is benoemd geworden tot Dij kgraaf van 
het Heemraadschap, op grond van de omstan
digheid, dat hij ouder in jaren was dan J. 
Blaauw Azn. ; dat aan dit concrete feit geen 
afbreuk wordt gedaan door de omstandigheid, 
dat na de derde stemming nog eene over
bodige en dus onwettige loting aanvankelijk 
eenen a nderen uitslag scheen te geven; dat 
het houden van deze loting ten hoogste eene 
adm inistratieve misvatting was; dat huns in
ziens J. Smit J zn. weder behoort te worden 
bevestigd in het ambt van Dij kgraaf, welk 
ambt hem huns inziens wettig is opgedragen 
door de vore nvermelde benoeming; 

0. dat in de vergadering van 25 ovember 
1931 bij herstemming tusschen J. Smit Jzn. 
en J. Bl aauw Azn. beide candidaten een ge
lijk aantal stemmen kregen; 

dat art. 54 van het Algemeen R eglement 
van Bestuur voor de waterschappen in Noord
Holland (1903) bepaalt, dat, in zoodanig geval 
de oudste in jaren de benoemde is; 

dat, daar J . Smit Jzn. de oudste in jaren 
was, deze de benoemde was; 

dat men echter, inplaats van J. Smit Jzn. 
a ls benoemd te verkla ren, na de herstemming 
ten onrechte nog tot loting is overgegaan, 
welke loting ten gunste van J. Bl aauw Azn. 
is uitgevallen; 

0. voorts, dat de Vergadering van H oofd-

ingelanden op 18 Februari 1932 opnieuw tot 
verkiezing is overgegaan; 

dat deze nieuwe verkiezing is geschied in 
strijd met de inrichting van het H eemraad
schap; 

dat toch het terugkomen op de benoeming 
van een dijkgraaf, welke overeenkomstig de 
desbetreffende voorschri ften heeft plaats ge
vonden, krachtens de beginselen van het ad
min istratieve recht, welke mede aan de in
r ichting der waterschappen ten grondslag lig
gen, in het algemeen niet toelaatbaar is en 
ook geen steun vindt in de reglementsbepalin
gen; 

dat dus het bedoelde besluit van de Ver
gadering van Hoofdingelanden van 18 Febr. 
1932 met toepass ing van art. 24, juncto art. 
22, der Waterstaatswet 1900 behoort te worden 
vernietigd; 

Gezien de Waterstaatswet 1900, het alge
meen R eglement van Bestuur voor de water
schappen in Noord-Hol land (1903) en het bij
zonder reglement van bestuur voor het H eem
raadschap de Eilandspolder ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
met vern ietiging van het bestreden bes! ui t 

van Ged. Staten, te vernietigen het bes! uit 
van de Vergadering van Hoofdingelanden van 
het Heemraadschap de Eilandspolder van 18 
Februari 1932, tot benoeming van J. Blaauw 
Azn. tot dijkgraaf en te verklaren, dat inge
volge a rt. 54 van het Al gemeen Reglement 
van Bestuur voor de waterschappen in Noord
Holl and (1903), in de vergadering van 25 
November 1931 benoemd is tot dijkgraaf Jan 
Smit J zn. te Groot-Schermer. 

Onze iinister van Waterstaat is belast enz. 
(A.B.) 

9 F ebruari 1933. KONI KLIJK BESLUIT. 
(Armenwet Art. 15.) 

De omstandig heid dat de collecteerende 
vereeniging niet betoogt verpleging van 
tuberculoselijders zonder onderscheid van 
godsdienstige gezindte is geen beletsel tegen 
een toestemming ex art. 15. Evenmin doet 
in deze af het feit, dat slechts een gering ge
deelte van de opbrengst der collect e in de 
plaatselijke kas wordt gestort. 

Wij WILHELM! A, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het Bestuur van de R. K . Vereeniging tot 
bestrijding der tuberculose " H erwonnen Le
venskracht" , gevestigd te Utrecht, tegen het 
besluit van B. en W. van Leiden van 4 J uli 
1932, waarbij toestemming is geweigerd tot 
het houden van eene openbare inzameling in 
die gemeente; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advie van 
21 December 1932, n°. 834; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken 
van 27 Jan. 1933, n°. 636, afd. Armwezen ; 

0. dat B . en W . van Leiden bij hun even
vermeld beslu it afwijzend hebben beschikt op 
het verzoek van het Plaatselijk Comité van 
de R. K . Vereeniging tot bestrijding der tu
berculose " Herwonnen Levenskracht", geves-
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tigd te Leiden, om toestemming tot het hou
den van eene openbare geldinzameling op 
Zondag 17 Juli 1932 door middel van het ten 
verkoop aanbieden van bloempjes, zulks uil 
overweging, dat de Vereeniging "HerwonneP 
Levenskracht" te Utrecht is geplaatst op de 
lijst der instellingen van weldadigheid, be
doeld in art. 3 der Armenwet; dat gebleken 
is , dat van de opbrengst der collecten door de 
plaat elijke afdeeling 90 % wordt afgedragen 
aan de centrale kas en slechts 10 % in eigen 
kas wordt gestort; dat de opbrengst van de 
gehouden collecte uitsluitend ten goede komt 
aan de leden van bepaalde vereenigingen; dat 
naar het hun college voorkomt, door de be
langhebbenden zelf niet in voldoende mate 
wordt bijgedragen, daar art. 3 van het huis
houdelijk reglement der betreffende instelling 
toch bepaalt, dat de diverse organisaties aan 
de Vereeniging 1 cent per lid per week bij
dragen; dat het niet gewenscht is, dat giften 
van de ingezetenen worden gevraagd ten be
hoeve van een niet te Leiden gevestigde rnstel. 
ling, welke uitsluitend de belangen van haar 
eigen leden behartigt; dat met het houden 
van eene collecte bij de ingezetenen te Leiden 
geen enkel Leidsch belang is betrokken; dat 
op grond van bovenstaande overwegingen 
geen aanleiding bestaat ten behoeve van "Her
wonnen Levenskracht" eene collecte in Leiden 
te doen houden; 

dat van dit besluit het Bestuur van "Her
wonnen Levenskracht" bij Ons in beroep is 
gekomen, aanvoerende, dat inderdaad de 
plaatsel ij ke afdeeling 90 % van de opbrengst 
der gehouden collecte afdraagt aan de Cen
trale Kas (welke de sanatoriumverpleging 
verzorgt) en de plaatselijke afdeeling de res
teerende 10 % zelf houdt en met andere in
komsten aanwendt voor de verstrekking van 
versterkende middelen aan patiënten, die niet 
voor uitzending in aanmerking komen; dat 
om voor de hand liggende redenen de sana
toriumverpleging centraal geregeld en beheerd 
wordt, gelijk trouwens bij meer vereenigingen 
tot bestrijding der tuberculose geschiedt, doch 
hieruit allerminst kan afgeleid worden, dat 
geen enkel Leidsch belang bij de voorgenomen 
collecte is betrokken; dat toch bij de be
strijding der tuberculose als volksziekte ook 
het belang der Leidsche ingezetenen is be
trokken en zijne vereeniging de ingezetenen 
van Leiden niet van hare werkzaamheden uit
sluit, immers ook de verpleging van Leidsche 
lijders aan tuberculose bekostigt en sinds 1 
Jan. 1931 zes Leidsche patiënten in haar sa
nator ium verpleegd heeft, waarvan er thans 
(20 Juli 1932) nog drie verpleegd worden, 
welke zes patiënten sinds 1 Jan. 1931 tot he
den (20 Juli 1932) gezamenl ijk 856 dagen in 
het sanatorium verpleegd zijn; dat inderdaad 
de opbrengst der voorgenomen collecte in het 
bijzonder ten goede zoude komen aan lijders 
aan tuberculose, welke zich bevinden onder de 
ongeveer 200.000 leden van bij het R. K. 
·werkl iedenverbond aangesloten vereenigingen 
en de huisgenooten van die leden, doch dat 
de vereeniging hare werkzaamheden niet lou
ter tot deze overigens zeer groote groep der 
bevol king beperkt, maar in haar sanatorium 
ook andere personen opneemt, en zoowel daar
door, a ls door talrijke andere werkzaamheden 

op het gebied der tuberculose-bestrijding een 
algemeen volksbelang behartigt ; dat het niet 
juist is, dat belanghebbenden zelf niet in vol
doende mate bijdragen in de kosten der tuber
culose-bestrijding, daar de ongeveer 200.000 
leden van het R. K. Werkliedenverbond al
leen reeds aan verplichte contributie ongeveer 
f 100,000 per jaar aan de vereeniging betalen, 
nog gezwegen van talrijke vrijwillige bijdra
gen, verkregen door speciale acties (stuivers
actie) etc. en van verschillende subsidies van 
bonden en instellingen van het R. K. Werk
] iedenverbond ; dat thans - ter vervanging 
van het bestaande tijdelijke sanatorium - een 
nieuw sanatorium in aanbouw is, waarvan de 
koten ongeveer 1½ millioen gulden bedra
gen, welke aanbouw geschiedt zonder eenigen 
steun van Rijkswege, en geheel gefinancierd 
wordt door de R. K. Arbeidersbeweging; dat 
dan ook de R. K. Arbeidersbeweging de 
eenige Arbeidersbeweging is, die de bestrijding 
der tuberculose georganiseerd heeft ter hand 
genomen, en dus allerminst aan hare leden 
het verwijt kan gericht worden, dat zij zelven 
niet in voldoende mate bijdragen tot die be
st,rijding; 

0. dat weliswaar de Vereeniging "Herwon
nen Levenshacht" niet beoogt verpleging van 
tuberculoselijders zonder onderscheid van gods
di,instige gezindte, doch dat hierin geen be
letsel kan zijn gelegen aan deze instelling van 
weldadigheid voor het houden van eene open
bare inzameling bij wege van collecte de 
krachtens art. 15 der Armenwet vereischte 
toestemming te onthouden, nu, zooals hier 
vaststaat, deze instelling haar taak behoorlijk 
volvoert en ook overigens geen andere rede
nen tot weigering der toestemming aanwezig 
zijn; 

dat in het bijzonder niet is beweerd, da t de 
oeconomische toestand in de gemeente Leiden 
daartoe zou nopen of dat bij het verleenen 
van de toestemming de belangen van plaat
selij ke instellingen in het gedrang zouden 
komen; 

dat evenmin afdoet het feit, dat slechts een 
gering gedeelte van de opbrengst van de col
lecte in de plaatselijke kas wordt gestort, ter
wijl het bezwaar, dat de belanghebbenden 
hunnerzijds onvoldoende zouden bijdragen, in 
het beroepschrift afdoende is weerlegd; 

Gezien de Armenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van B. en W. van Leiden van 4 Juli 1932 te 
bepalen, dat B. en W. van Leiden ten on
rechte de toestemming tot het houden van de 
vorenbedoelde collecte hebben geweigerd. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast enz. 

(A.B.) 

10 Februari 1933. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Verenwet artt. 7, 10, ll.) 

Het recht van overzetveer tusschen twee 
plaatsen - i. c. Alblasserdam en Hendrik
Ido-Ambacht - is niet aan bepaalde plaat
sen van aanvang en einde der vaart ge
bonden. Het brengt mede de bevoegdheid 
om overal binnen de grenzen van het veer. 
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recht het overzetten door anderen tegen te 
gaan. Op die bevoegdheid maakt de Veren
wet, die in art. 7 het monopolistisch ka
rakter van het veerrecht erkent, geen in
breuk. 

Zin en strekking van de artt. 11 en 12 
der Verenwet brengen mede, dat het fei
telijk verlaten der waterverbinding, waar
van rechtsverlies het gevolg is, wèl plaats 
vindt, als de rechthebber zonder meer de 
vaart I angs de van ouds bestaande over
zetgelegenheid prijs geeft, maar niet, wan
neer hij zulks doet gepaard gaan met het 
bedienen van een nieuwe waterverbinding 
binnen de grenzen van zijn veerrecht en in 
overeenstemming daarmede. 

Het aandoen van Alblasserdam en Hen
drik-Ido-Ambacht op de reizen tusschen 
Rotterdam en Dordrecht en het overzetten 
van personen en goederen tusschen eerst
genoemde plaatsen moet worden beschouwd 
als het bedienen van het veer, waarbij het 
onverschillig is, dat de reederij zekere ter 
overzetting aangeboden goederen - auto's 
en r ijwielen (Red.) - niet aanneemt. 

In dit geding is alleen het oordeel der 
rechterlijke autoriteiten beslissend, niet 
dat der provinciale, welke krachtens de 
wet het veerrecht kunnen vervallen ver
ki aren om andere redenen dan die, welke 
ten deze den maatstaf moeten vormen. 

Art. 10 der Verenwet doet wel de vraag 
rijzen, of de daarin vervatte verplichtin
gen moeten worden nagekomen, wanneer 
de betrokken halve veren niet langs de
zelfde waterverbinding geëxploiteerd wor
den, maar in het artikel is geen aanwij
zing te vinden ten aanzien van de vraag, 
of een veer kan worden verlegd. 

De N. V . ,,Maatschappij tot Exploitatie der 
Onroerende Goederen H endrik-Ido-Ambacht", 
gevestigd te Hendrik-Ido-Ambacht, eischeres 
tot cassatie van een arrest van het Gerechts
hof te 's-Gravenhage den 2den Juni 1932, tus
schen partijen gewezen (N. J. 1932, 1623, 
Red.), advocaat Mr. A. F. Visser van IJzen
doorn, 

tegen: 
Cornelis Rijkee, wonende te Wassenaa,·, c.s., 
verweerders, advocaat Mr. W. Francken, ge
pleit. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Berger. 

Als rechtsopvolgers van Harman Vinck van 
Brandenburch , aan wien de G raaf van 1-Iol
land, Philips van Bourgondië, in 1447 de 
Ambachtsheerlijkheid Alblasserdam in leen 
gaf, hebben de verweerders een daartoe be
hoorend veerrecht van Alblasserdam in leen 
Hendrik-Ido-Ambacht uitgeoefend, door tot 
in het jaar 1903 eenen veerd ienst te onder
houden over de Noord vanaf den Ruigenh il
polder te Alblasserdam naar den Oostendam 
te H endr ik-Ido-Ambacht. In 1903 hebben zij 
hun voormeld recht, om , met uitsluiting van 
ie der ander, personen en goederen over te 
zetten van Alblasserdam naar H endrik-Ido
Ambacht, verhuurd aan laatstgenoemde ge
meente, die het heerlijk veerrecht in omge
keerde richting van den Staat had gekocht. 

De gemeente H endrik-Ido-Ambacht heeft 

daarop het veerrecht in beide richtingen ver
huurd aan de Stoombootreederij Fop Smit, di e 
sedert telkens op de volgens hare dienstrege
ling plaats hebbende reizen van R otterdam 
naar Dordrecht en omgekeerd, met ha re boo
ten de plaatsen Alblasserdam en Hendrik-Ido
Amhacht aandoet en tusschen die gemeenten 
personen en goederen overzet. Dit overzetten 
vindt echter niet meer plaats dwars over de 
rivier en tusschen de bovengemelde eindpun
ten van den, voorheen door verweerders on
derhouden, dienst, doch in lengterichting, 
schuin over het water. Eischeresse, meenende, 
dat di entengevolge het veerrecht van verweer
ders, hetzij ingevolge art. 11 , hetzij ingevolge 
art. 12 der, op 30 Augustus 1921 in werking 
getreden, Verenwet vervallen was wegens fei
telijke verlating van het veer door den ge
rechtigde, heeft sedert 30 Augustus 1930 een 
overzetveer over de Noord in werking gestel d 
tusschen de beide meergenoemde gemeenten 
en wel vanaf den Nieuwen Boschweg onder 
H endrik-Ido-Ambacht naar den Ruigenhil on
der Alblasserdam en omgekeerd, ter plaatse, 
a lthans ongeveer ter plaatse, waar voorheen 
de veerdienst door verweerders werd uitge
oefend. Dezen zagen hierin inbreuk op hun 
bovengemeld veerrecht en stelden dáarom te
gen eischeresse eene vordering in, strekkende 
tot verklaring, dat het recht op het overzetten 
van personen en goederen u it de gemeente 
Albl asserdam naar de gemeente Hendrik-ldo
Ambacht uitsluitend toekomt aan verweerders, 
tot veroordeeling van eischeresse om zich van 
hare voorschreven handel in gen te onthouden, 
met machtiging op verweerders om haar daar
toe zoonoodig met behulp van den sterken 
arm te noodzaken en tot scha devergoeding. 
Het vonnis van de Arr. -Rechtbank te Dor
drecht, waarbij deze vorder ing van verweer
ders is toegewezen, werd in hooger beroep 
bernstigd door het Gerech tshof a lhier, welks 
arrest daarom door e ischeresse wordt bestreden 
met het navolgende middel van cassatie: 

S. of v. t . van art. 48 R v. en van artt. 1, 2, 
3, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 , 16, 19, 41, 44, 
45, 47 en 49 Verenwet, doordat het Hof het 
beroep van appellante, dat het veer gedurende 
de laatste vij f jaren, voor de inwerkingtreding 
der Verenwet, door den gerechtigde fe itelijk 
was verlaten en dat zich hier het geval voor
doet van feitelijke verlating van het veer door 
den gerechtigde gedurende één jaar geheel 
na het in werking treden der wet verloopen, 
verwerpt en - met bevestiging van het vonn is 
a quo - bes) ist, dat geïntimeerden het veer 
niet feitelijk verlaten hebben op grond, dat 
Fop Smit sedert 1903 in den veerdienst voor
ziet en erkent het a lsnog bestaan van het veer
recht van verweerders van Albl asse rdam op 
Hendrik-Ido-Ambacht, 

ondanks dat ter bestrijding van het. beroep 
van e ischeresse tot cassatie op de artt. 11 en 12 
der Verenwet, a ll een beroep is gedaan op den 
dienst Fop Smit, en in verband daa rmede de 
ten processe vaststaande fe iten- waarondei· 
ook te begrijpen feiten, die niet vaststaan 
maar die het Hof a ls mogelijk juist en zijn~ 
beslissing niet <lerende aanvaardt - toepas
sing van a r t . 11 (lid 1 slot) a lthans van ar t. 
12 Verenwet geboden, zijnde die feiten onder 
meer de volgende feiten, 
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a. dat de van ouds tot voornoemd veer
recht, zijnde een z.g. half veerrecht, gerech
tigden dit hebben uitgeoefend tot 1903 door 
een veer te exploiteeren - vrijwel recht over 
de rivier "De oord" - van den Ruigenhil
polder te Alblasserdam naar den Oostendam 
te Hendrik-Ido-Ambacht; 

b. dat Fop Smit sedert dien niet heeft ge
varen tusschen de twee punten, onder a ge
noemd, maar bij haar dienst van Rotterdam 
op Dordrecht (Gorinchem) heeft aangedaan 
zoowel Alblasserdam als Hendrik-Ido-Am
bacht aanleggende - in werkelijkheid respec
tieve lijk ± l1/2 K .M. en ± 200 M. Noordelijk 
van de oorspronkelijke aanlegplaatsen - naar 
's Hofs bes! issing mogelijk zelfs op de twee 
verst van elkaar ve1·wijderde punten van beide 
genoemde gemeenten; 

c. dat de booten van Fop Smit niet zijn 
voor veerdienst bestemde booten; 

d. dat de Reederij (Fop Smit) en de Pro
vinciale autoriteiten den dienst niet als veer
dienst hebben beschouwd, en niet voldaan is , 
zelfs voldaan kon worden, aan art. 10 der 
Verenwet; 

e. dat Fop Smit weigert de overzetting van 
rijwielen en automobielen ; 

bij zijne beslissing een onjuiste beteekenis 
hechtende aan den wettelijken eisch van een 
voor het veer geldend tarieî en voorts onder 
meer over het hoofd ziende: 

dat voor de beantwoording van de ten deze 
beslissende vraag wat in de artt. 11 en 1 2 der 
Verenwet is te verstaan onder feitelijk ver
laten zijn van het veer, 

niet van belang is - gelijk door het Hof is 
nagegaan - welke feitelijke handelingen in 
abstracto de uitiug kunnen zijn van de uit
oefening van een veerrecht of wel in abstracto 
als uitoefening van een veerd ienst mogen 
worden gequalificeerd (volgens het Hof - dat 
ook in dit opzicht heeft gedwaald - regel
matig overzetten tegen een tarief) 

en dan ook niet een coustateeren van een 
handelen, dat voldoet aan die abstracte ver
eischten, kan leiden tot de conclusie, dat een 
bepaald veer niet is verlaten (m. a.w. is be
diend), 

maar alleen van belang is, ·of de handeling, 
die nog heeft plaats gehad, n.l. het varen van 
Fop Smit sinds 1903 in den zin vau de wet 
kan worden beschouwd als een bedienen van 
het voor 1903 bekend en boven nader aange
duide veer; 

dat - zeker in dat licht beschouwd - het 
varen van Fop Smit in verband met de overige 
- in hoofdzaak in dit middel aangehaalde -
ten deze vaststaande feiten niet kan leiden tot 
de conclusie, dat art. 11, althans 12 der Ve
renwet, geen toepassing moet vinden; 

dat de strekking der voormelde wetsbepa
ling voor derden nadeel te voorkomen van 
slapende (onzichtbare) veerrechten, en een 
beroep op de twee voormelde artikelen dus 
niet kan worden ontzenuwd door te wijzen op 
handelingen, die uiterlijk niet doen denken 
aan de bediening van het (oude) veer; 

dat - zeker indien men mede let op de 
mede uit de ligging van het oude veer blijken
de omstandigheden - een varen als van de 
Fop Smit, n.l. in de lengterichting van de 
1·ivier, plaatsen ter linker- en rechteroever aan-

, doende, in één richting en opvolging, niet kan 
zijn - althans het publiek daarin niet kon 
zien - een bedienen van een veer, nog wel 
over de Noord, dragende een zoodanig varnn 
een geheel ander karakter - waarbij o. a. de 
gedachte wordt prijs gegeven, dat vaart uig (of 
brug) tusschen vastgestelde oever punten onder
dee l uitmaken van den weg of den weg vor
men en de veren als zoodanig aan wettelijke 
regeling onderworpen zijn, terwijl een door
gaande stoombootverbinding door andere rege
len wordt beheerscht, - en in elk geval niet 
kan zijn - althans het publiek daarin niet 
kon zien - een bedienen van het oude veer ; 

dat een veerrecht den daartoe gerechtigden 
geen vrijheid laat het van ouds ter uitoefening 
van het veerrecht geëxploiteerd zijnde veer te 
verleggen en tot exploitatie van een overzet
dienst van geheel andere soort langs een ge
heel anderen weg - alleen v:>llende binnen 
het territoir van het veerrecht - over te gaan. 

Beslissend voor dit geding schijnt mij in 
hoofdza ak de beteekenis van het woord "veer" 
(veren) in de artt. 11 en 12 der Verenwet. 

Om te weten, wat aldaar verstaan wordt 
onder feitelijk verlaten van een veer, dient 
toch voor alles vast te staan, wat hier met 
veer wordt bedoeld. De wet geeft van dit be
gr ip geene nadere bepaling. Het schijnt noch
thans voor verschillenden uitleg vatbaar. Vol 
gens eischeresse zoude daarbij moeten worden 
gedacht aan eene min of meer bepaalde plaats 
en inrichting, bestemd voor het ove,-,..etten 
van personen en goederen, volgens verweer
ders aan een territoir, waarover het veerrecht 
zich uitstrekt. 

Ik hel over tot de laatste meening. Art. 7 
der Verenwet toch omschrijft het Yeerrecht als 
het recht om met uitsluiting van ieder ander 
personen en goederen over te zetten. Verweer
ders, van wie vaststaat, dat zij van ouds bezit
ten het veerrecht van Alblasserdam naar Hen
drik-Ido-Ambacht, mogen zich derhalve ver
heugen in het recht om, met uitsluiting van 
ieder ander, personen en goederen van eerst
genoemde naar laatstgenoemde gemeente over 
te zetten over de rivier, de oord, en het is 
dan ook m. i. onverschillig tusschen welke 
oeverpunten - mits ge legen in een van beide 
gemeenten - en op welke wijze zij dit overzet
ten bewerkstelligen. (Verg. Holleman Rechts
geschiedenis der Heerlijke Veren in Holland, 
Ac. pr. Leiden 1928, blz. 43 v.v. en het al
daar aangehaalde arrest Hof 's-Gravenhage 
7 Juli 1880 W. 4511) . Ik deel dus in woverre 
de meening van het Hof, dat, zoolang er een 
door of vanwege den veergerechtigde uitge
oefend bedrijf van overzetten is tusschen de 
gemeenten Alblasserdam, onverschillig van 
welk binnen die gemeente gelegen punt van 
den oever, en Hendrik-Ido-Ambacht, het veer, 
waarop het veerrecht der verweerders betrek
king hee ft, niet als een verlaten Yeer kan 
worden beschouwd. 

De fe iten, in het middel onder a tot en met 
e aangevoerd, zouden daarentegen tot de door 
eischeresse gewenschte gevolgtrekking kunnen 
leiden, indien vaststond, dat het begrip " veer" 
in de artt. 11 en 12 der Verenwet moet wor
den genomen in de beteekenis, waarvan eische
resse bij haar betoog, blijkens ' s Hofs arrest, 
is uitgegaan en welke door haren raadsman 
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bij pleidooi voor wen R aad - zij het, woals 
de geëerde pleiter het uitdrukte "cum grano 
salis" d.w.z. met eenige speelruimte ten aan
zien van de plaats van overzetten - werd 
volgehouden, namelijk, dat een veer is te om
schrijven als "eene gelegenheid, aan den oever 
van een stroom gelegen, van waaruit naar 
den tegenover liggenden oever regelmatig per
sonen of goederen kunnen worden overgezet 
met een uitsluitend voor dit overzetten be
stemd en daartoe ingericht vaartuig, da t zich 
te dien e inde telken op gezette t ijden of naa r 
de behoefte van zich daartoe aan de oevers 
aanmeldende gegadigden tusschcn de be ide 
oevers heen en weer over de breedte van den 
stroom langs den kortst mogelijken weg be
weegt". H et wil mij echte r. a l gezegd, voor
komen, dat a lle rminst vaststaat, dat die be
teekenis aan het woord "veer" in meerge
melde wetsbepalingen moet worden toegeschre
ven, immers dat zu lks niet alleen niet volgt 
uit de geschiedenis der Verenwet, gelijk 
e ischeresse meent, doch dat deze integendeel 
niet onbelangrijke gronden oplevert, welke de 
voorkeur vragen voor de opvatting van ver
weerdP rS, volgens welke het veer, \\·aarop een 
veerrecht betrekking heeft, niets anders is , dan 
het watergebied, waarover dat recht zich uit
strekt en dat gevolgelijk van feitelijke ve rl a
t ing van een veer ee rst sprake kan zijn , wan
neer overzetten van personen en goederen door 
o f va nwege den vee rgerechtigde in diens veer 
niet meer plaats heeft. 

De Verenwet wijd t haar eerste hoofdstuk 
aan overzetveren, waaronder kennel ij k zijn te 
verstaan veren, a ls beantwoordende aan de 
voormelde definiti e van e i cheresse. 

Het tweede hoofdstuk behandelt vervo lgens 
de veerrechten . De Memorie van Toelichting 
(Bijl. Hand. 2e K amer 1920-1921 N°. 198, 3, 
blz. 10 ) wij st erop. dat deze veenechten een 
gevolg zijn van de midde leeuwsche opvatting, 
dat de rivieren en stroomen waren regaliën 
en weetschappen, waaruit de landsheer zooveel 
mogelijk profij t moest t rekken. ,,Thans" -
a ldus luidt het verder - ,,is men van oordeel, 
dat die wate t'en in de eerste plaats tot open
bare verkeerswegen bestemd zijn, en dat daar
uit slechts voordee l mag worden getrokken, 
voor zooveel dit kan gesch ieden wnder aan 
die bestemming te kort te doen. Het feit, dat 
aan iemand met uitsluiting van alle andere·n 
het recht toekomt om zich van een ig deel van 
een rivie r of troom als verkeersweg te bedie
nen, is m et deze opvatting in strijd. HieL·mede 
is het p le it voor de toekomst beslist ; in den 
vervolge moet het niet meer geoorloofd zijn 
veerrechten te verleenen en zoo wordt dat dan 
ook bij art. 7 (thans: art. 8 der wet) u itdru k
kelijk verboden". 

De Regeering gaat er dus vanui t, dat de 
van ouds bestaande veenechten te kort kunnen 
doen aan de bestemming der rivieren of stroo
men a ls openbare verkeerswegen en wel, door
dien aan den veergerechtigde met ui tsluiting 
van ieder ander het rech t toekomt om zich 
van een deel van een r ivier of stroom a ls ver
keersweg te bedi enen. H et veerrech t draagt 
dus een rnonopol isti sch karakte r, hetwelk ook 
in art. 7 der wet uitdrukkelijk wordt erkend. 
En dat dit recht niet gebonden is aan eene 
bepaalde route of inrich t ing, doch bestaat in 

de bevoegdheid om over een zeker gedeelte 
eener rivier aan al le anderen het overzetten 
te verbieden en te beletten volgt, meen ik , 
mede uit art. 1, vol gens hetwelk voor het on
dernemen van een overzetveer geene vooraf
gaande vergunn ing wordt gevorderd. Het is 
immers niet aannemelijk, dat het monopolie, 
in een veerrecht besloten, illusoir kan worden 
gemaakt door binnen het beheerschte stroom
gebied op eene andere, zij het betrekkelijk 
verwijderde, plaats eene a ndere overzetinrich
ting te vestigen. 

W aar van het bedoelde monopolie een na
deel ige invloed op het verkeer viel te ver
wachten, {zie het voorbeeld M. v. T. blz. 12) 
wensch te de wetgever, ingevolge de daartoe 
bij . art. III der additioneele artikelen van de 

1 Grondwet gegeven bevoegdheid, tot opheffing 
van veen-echten tegen schadeloosstell ing te 
geraken, a ls in de artt. 18 v.v. der Verenwet 
ge regeld . De wetgever erkent echter da ar
naast, dat er tal van veen·echten zijn, die 
zich uiten in veren, welke op bevredigende 
wijze tegen niet te hooge vergoedi ngen worden 
bed iend, waarvan de opheff ing tegen scha de
loo stelling mitsdien finantiëel niet gerecht
vaardigd wude zijn. Uiteraard zal hie r ge
dacht zijn aan bepaalde inrichtingen, althans 
aan bepaalde diensten, aan de noodzakelijke 
verkeersbehoeften voldoende, maar dit laat 
m. i. geene gevolgtrekking toe omtrent de be
teekenis van " Veer" in artt. 11 en 12 der vVet. 

Eischeresse poogt die te ontleenen aan de 
geschieden is dier beide artikelen van de Ve
renwet en wel in den zin van ha re enge op, 
vatting van het begrip " verlaten van een 
veer". 

'l'en onrechte, naar het mij toec-chijnt. Ge
noemde artikelen luidden in het R egeerings
ontwerp (Bijl. Hand . 2e K. 1920/21 N °•. 198, 
2), voor zoover hier van belang, al dus : 

Art. 11 (ontwerp art. 10) . ,,Met het in wer. 
king treden dezer wet zijn di e voorrechten 

j
ervall en, welke aan het Rijk a ls eenig ge
echtigde toebehooren, a lsmede die, wel ke ge
urende de laatste ~ijf j~r.en ~oor o[ van wege 
en gerechtigde fe1tehJk m et ZIJD u itge
e fend"; 

1 
Art. 12 (ontwerp art. 11): ,,H et veerrecht 

'îaat te niet door feitelijke niet-uitoefen ing 
v±an het recht d<J?~· of vanwege den gerech-

gde gedurende een Jaar, geheel na het in
, erking treden dezer wet verloopen." 

Waarom werden deze ontworpen artikelen 
gewijzigd en (behoudens vervanging van het 
woordje "zijn" door "waren" in art. 11 ) in 
overeenstemming gebrach t met de redactie 
'\'elke zij hadden in de overeenkomst ige bepa'. 
lingen, de artt. 11 en 12, van het voorstel der 
Staatscommissie voor de Waterstaatswetge
ving? Er blijkt van geene andere reden dan 
dat uit het Regeeringsvoo rstel zoude voor t'. 
v1Joeien, dat van vervallen van het veerrecht 
reeds geen spra ke zoude kunnen zijn , wanneer 
de !!'erechtigde van zijn rech t geen ander ge
btt11 k had gemaakt, dan tegengaan van het 
overzetten door niet gerechtigden ook a l had 
hij zelf in geen enkel opzicht vo~r het bedie
nen van zijn veer gezo rgd. Door de n ieuwe op 
het v'?orbeeld der Staatscommissie gekozen, 
redactie werd nu het gevolg verkregen, dat 
verval van het veerrecht werd verbonden aan 
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feitel ijke verlating van het veer, d. w. z. aan 
het niet langer bedienen van het veer door 
den ge rechtigde. Ten onrechte had de R egee
ring gemeend, hetzelfde te bereiken door het 
bezigen van haren term " feitelijke niet-uit
oefening" van het recht. Opgemerkt werd im
mers daartegen (V. V. Bijl. Hand. 2e Kamer 
1920/21, N°. 95, 1 blz. 2): ,,In weerwil van 
de toevoeging van het woord "feitelijk" kan 
hieruit niet anders worden verstaan, dan dat 
het veerrecht is vervallen, wanneer de gerech
tigde tot het veerrecht gedurende vijf jaren 
niet er tegen is opgekomen, dat door anderen 
in het veer is gevaren. H et voortbestaan van 
het recht wordt mitsdien afhankelijk gesteld 
van het al of niet instellen va·n een rechtsvor
dering tegen degenen, die op het veerrecht 
inbreuk maken, terwijl het afhankelijk be
hoort te zijn van het al of niet bedienen van 
het veer door den gerechtigde tot het veer
recht. De gerechtigde, die zei f het veer niet 
bedient of doet bedienen, behoort zijn recht 
te ver! iezen, ook al belet hij anderen in het 
veer te varen. De gerechtigde, die zei f het 
veer bedient of doet bedienen, doch toelaat, 
dat anderen (bijv. bij ruw weer) in het veer 
varen, moet daarvan geen ander nadeel onder
vinden, clan dat zijn rechtsvordering tegen die 
anderen aan dertigjarige verjaring blootstaat. 
Op grond van het bovenstaande werd aan de 
redactie van de overeenkomstige bepaling der 
Staatscommissie de voorkeur geschonken". 

Hetze! fde bezwaar werd tegen art. 11 van 
het Regeeringsontwerp - thans art. 12 der 
wet - geopperd, weshalve ook deze bepaling 
in gelijken zin werd gewijzigd. 

M. i. volgt hieruit, dat de artt. 11 en 12 der 
Verenwet niets hoegenaamd besli ssen omtrent 
de beteekenis van de daarin voorkomende 
woorden: ,, veren" en "veer". Integendeel 
valt, naar mijne meening, uit voormeld ge
deelte van het V. V. , hetwelk aanleiding gaf 
tot de wijziging van gemelde artikelen van 
het Regee ringsontwerp, veeleer af te leiden, 
dat de hier aan het woord zijnde leden der 
Staten Generaal, waaronder niemand minder 
dan wijlen Professor Visser van IJzendoorn, 
de hooggeachte vader van der eischeresse 
raadsman, wi en a ls voorzitter der Staatscom
missie een zoo overwegend aandeel toekomt 
in de totstandkoming der Verenwet, sprekende 
van ,varen in een veer'.', daarbij hebben ge
dacht niet aan eene bepaalde inrichting of 
route, doch aan het watergebied, waarop het 
zakel ijk veerrecht rust. Uw Raad vergelijke 
omtrent dezelfde uitdrukking de conclusie van 
den Advocaat-Generaal van Maanen vóór het 
arrest van den H . R. van 9 Juni 1879 W. 
4400, . Rspr. dl. 122, blz. 198, § 25: ,,On
der "varen in een veer" is niets anders te 
verstaan, dan dat m en personen afhaalt en 
overbrengt va11 de plaatsen, dorpen of ge
meenten, tusschen welke een veer bestaat, 
geenszins, dat men juist van en naar dezelfde 
aanlegplaats zich begeeft, als de veerschipper 
of zijn bedi ende". En het arrest zelf: ,,Het 
recht der eigenaren van overzetveren is het 
uitsluitend recht om binnen de grenzen van 
het veer reizigers of goederen te water van 
de eene zijde der rivier naar de andere over 
te brengen en is al zoo niet beperkt tot het 
afhalen van of het overbrengen naar juist die 

bepaalde plaats van den oever, waar de veer
sch ipper zijn vaart aanvangt of eindigt" . 

Het kan, dunkt mij, haast niet duidelijker 
worden gezegd, dat onder "veer" van den 
zakelijk gerechtigde - in tegenstell ing tot de 
in het eerste hoofdstuk der Wet bedoelde over
zetveren - is te verstaan het watergebied, 
waarop het recht betrekking heeft. 

Onder feitelijk verlaten van de veren of het 
veer door den veergerechtigde zal dan ook 
m. i. zijn te verstaan het staken van het be
drijf van overzetten over het geheele gebied, 
waarop dit aan den gerechtigde met uitslui
ting van alle andere toekomt. 

Al moge de wetgever - zooals gereedelijk 
aan eischeresse kan worden toegegeven zijn 
uitgegaan van de gedachte, dat van oudsher 
de omstandigheid, dat de hooge overheid 
iemand veerrecht, m.a.w. een monopolie, ver
leende, voor den veergerechtigde medebracht 
de ver pi ichting, het veer voortdurend en over
eenkomstig de e ischen van het verkeer te be
dienen en dat wie zijn veer niet bedient -
m . a. w. zijn pi icht voor den schakel in het 
verkeer te zorgen , ni et na komt - zij n veer
recht verliest, toch volgt daaruit, naar het mij 
voorkomt, niet dat het bedienen van het veer 
(in den door mij juist geachten zin) langs 
eene andere route of op eene andere wijze, dan 
de van ouds bestaande, reeds zoude mogen 
worden aangemerkt als een feitelijk verlaten 
van het veer in den zin der artt. 11 en 12 van 
de Verenwet. 

Het doel, dat de wetgever zich voorstel de, 
heeft hij immers mede nagestreefd en kan, 
zoo noodig, evenzeer worden bereikt door toe
passing van art. 13 der Verenwet, waarin 
onder bepaalde omstandigheden Ged. Staten 
van de provincie of de provinciën, waarin het 
veer is gelegen, het veerrecht vervallen kun
nen ver ki aren. De geachte pleiter voor e ische
resse is van meening, dat dit artikel ten dezen 
geene toepassing zoude kunnen vinden, omdat 
het alleen geldt voor die gevallen, waarin 
nog van een bedienen van het veer kan wor
den gesproken en zulks juist in het onder
havige geval niet kan. Ik vrees, dat hier als 
bewezen verondersteld wordt wat bewezen 
moet worden. Het is immers juist de vraag, 
of het varen van de Fop Smit booten op de 
bovenomschreven wijze a l dan niet is bedienen 
van het veer en, naar het oordeel van het Hof, 
waarbij ik mij zoude willen aansluiten, is zij 
dat wel , en m. i. reeds - zoodat ik in deze 
nog verder wude gaan, dan het Hof en de 
vraag, of er al dan niet wordt overgezet tegen 
een tarief, er buiten zoude willen laten - om 
de enkele reden, dat de Fop Smit vaart in het 
veer van verweerders met de ilerwerkelijkte 
bedoeling om personen en goederen tusschen 
de beide meergenoemde gemeenten over te 
zetten. In de bediening van het veer wordt 
derhalve voorzien en het doet m. i. niet af, 
of zulks wel gesch iedt op zoodanige wijze, als 
de wetgever het blijkens verschillende bepa
lingen der Verenwet, meer in het bijzonder de 
door eischeresse genoemde artt. 9 en 10, zich 
als wenschelijk ter voorzien ing in de verkeers
behoeften heeft voorgesteld. Ook al zoude het 
in dezen door Fop Smit uitgeoefende bedrij f 
van overzetten in geen enkel ander opzicht 
voldoen aan de bepalingen der wet, dan schijnt 
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mij daaruit nog a llerminst te volgen - en 
hiermede kom ik tot een ander betoog, door 
eischeresse in het belang van haar standpunt 
voorgedragen - , dat in dezen geen sprake 
zoude zijn van een varen, dat kan gelden a ls 
bedienen van een veer in den door mij beplei
ten zin. Ware zulks wel het geval, art. 13 der 
Verenwet wude mij met den geëerden pleiter 
voor verweerders overbodig blijken. Uit ge
noemd artikel blijkt intusschen juist, dat de 
Wet ook een veer, bij welks bediening de 
artt. 9 en 10 niet worden nageleefd, wel de
gel ij k onder die benaming begrijpt, zij het 
dan ook, dat hij een dusdanig veer voor ver
vallenverklaring in aanmerking wil doen 
brengen. 

Tevergeefs ook, naar het mij voorkomt, doet 
eischeresse een beroep op art. 19 der Veren
wet, kennelijk ten betooge, dat uit de aldaar 
voor de opheffing van een veerrecht voorge
schreven aanwijzing der "eindpunten" van het 
veer wude volgen, dat met "veer" bedoeld 
wordt de overzetinrichting op eene min of 
meer bepaalde plaats binnen het gebied, waar
op het veerrecht rust. Wanneer ik in de toe
lichting op gemeld artike l (art. 18 van het 
Regeeringsontwerp M. v. T. blz . 12) lees, dat 
de daarbij gegeven voorschriften noodig wor
den geoordeeld, o. m. omdat wateren, die 
met veenechten zijn bezwaard, slechts bij uit
zondering kadastraal zijn ingedeeld" dan 
zoude ik juist meer geneigd zijn, om bij de 
bedoelde aanwijzing der eindpunten van het 
veer te denken aan de aanduiding van het 
watergebied, waarover het veerrecht zich uit
strekt en over welks omvang dat veerrecht zal 
moeten worden opgeheven, teneinde de daarin 
gelegen belemmering van het door de over
heid gewenschte verkeer op te ruimen. 

Ik vermag derhalve niet in te zien, dat de 
in het middel aangevoerde feiten het Hof 
hadden moeten leiden tot de gevolgtrekking, 
dat het veer der verweerders feitelijk was ver
l aten in den zin der artt. 11 en 12 der Veren
wet en dat het voren omschreven varen der 
Fop Smit-booten tusschen de meergenoemde 
gemeenten niet zoude zijn bedienen van het 
veer, ook, omdat er bi ijk baar geenerlei zeker
heid bestaat dat de gerechtigde tot een veer
recht, behoudens dan - sedert de Verenwet 
- ingrijpen van Ged. Staten overeenkomstig 
art. 13 dier wet, niet de bevoegdheid zoude 
bezitten, in plaats en inrichting, alsmede in 
de wijze van overzetten, wijziging te brengen, 
mits blijvende binnen het gebied, waarop het 
veerrecht rust (v.g. Holleman t. a. p. bi. 48 
v.v.). Ook hierom komt het mij weinig waar
schijnlijk voor, dat de wetgever, die zelf er
kent (M. v. T. bi. 10) , dat "iedere litteratuur 
betreffende de' veerrechten in vroeger eeuwen 
ontbreekt", in die dus min nauwkeurig be
kende rechten zoude hebben will en ingrijpen, 
door te be pal en, dat zij zonder meer verva llen 
z ij n, wodra de gerechtigde gedurende zeker 
tij dsverloop geen gebruik meer heeft gemaakt 
van de van ouds bestaande overzetinrichting, 
doch het bedrijf van overzetten - hoe dan 
ook - door of van zijnentwege b innen het 
gebied, waarop het veerrecht rust, feitelijk 
bi ijft uitgeoefend. 

Ik concludeer tot verwerping van het beroep 

met veroordeeling van eischeresse tot cassatie 
in de daarop gevallen kosten. 

De Hooge Raad, enz. ; 
0. dat, voorzooveel thans van belang, uit het 

bestreden arrest blijkt: 
dat de verweerders in cassatie, Rij kee c.s., 

in ieder geval tot 1903 a ls uitsluitend daartoe 
gerechtigden, immers als rechtsopvolgers van 
Herman Vinck van Brandenburgh, aan wien 
de Graaf van Holland in 1447 in leen heeft 
gegeven de Ambachtsheerlijkheid Alblasser
dam, waartoe behoorde het veerrecht van Al
blasserdam naar Hendrik-Ido-Ambacht, dit 
veerrecht hebben uitgeoefend door een veer 
te exploiteeren van den Ruigenhilpolder te 
Alblasserdam naar den Oostendam te Hen
drik-Ido-Ambacht; 

dat in het jaar 1903 Rijkee c.s. hun voor
meld recht om personen en goederen over te 
zetten van Alblasserdam naar H endrik-Ido
Ambacht hebben verhuurd aan laatstgemelde 
gemeente, die het heerlijk veerrecht van Hen
drik-Ido-Ambacht op Alb lasserdam van den 
Staat gekocht had, waarop deze gemeente het 
veer van Alblasserdam op Hendrik-Ido-Am
bacht en omgekeerd heeft ve rhuurd aan de 
Stoombootreederij Fop Smit, die sedert dien 
tijd geregeld personen en goederen in be ide 
richtingen van de eene gemeente naar de an
dere heeft overgezet; 

dat de eischeres tot cassatie, de Maatschap
pij Hendrik-Ido-Ambacht, sedert 30 Augustus 
1930 een veer exploiteert van den Ruigenhil 
polder te Alblasserdam naar H endrik-Ido-Am
bacht; 

dat bij inleidende dagvaarding Rijkee c.s., 
a ls e ischers hebben gesteld, dat zij tot op 
heden de eenige gerechti gden zijn om, met 
uitsluiting van ieder ander, personen en goe
deren uit de gemeente Alblasserdam naar de 
gemeente Hendrik-Ido-Ambacht over te zetten 
en dat dus gemelde handelingen van de Maat
schappij Hendrik-Ido-Ambacht zijn onrecht
matig en dat zij daardoor schade lijden, wes
halve zij hebben gevorderd erkenning van hun 
uitsluitend recht op het overzetten van per
sonen en goederen uit de gemeente Albla8ser
dam naar de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, 
met veroordeeling van de Maatschappij om 
zich van bovenomschreven handelingen te ont
houden, en met verdere vorder i ogen als in het 
bestreden arrest nader 'zijn omschreven; 

dat de Maatschappij Hendrik-Ido-Ambacht 
hiertegen in hoofdzaak heeft aangevoerd, dat 
het 1·echt van Rijkee c.s. hetzij ingevolge art. 
11 de r Verenwet vervallen is , omdat het veer 
gedurende vijf jaren vóór het in werking tre
den der wet door hen feitel ijk was verlaten, 
hetzij ingevolge art. 12 van die wet is teniet
gegaan door feitelijke verlating van het veer 
door Rijkee c.s. gedurende één jaar geheel na 
het inwerkingtreden dier wet verloopen daar 
de wijze, waarop het overzetten van go;deren 
en personen tusschen de gemeenten Alblasser
dam en Hendrik-Ido-Ambacht door de Ree
derij Fop Smit geschiedt, niet kan beschouwd 
worden als het uitoefenen van het veer tus
schen die gemeenten; 

0. dat de Arr.-Rechtbank te Dordrecht bij 
vonnis van 7 October 1931 (N. J. 1931, 1642, 
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Red.) de vordering van Rijkee c.s. heeft toe
gewezen en het Hof, op het tegen die uit
spraak door de Maatschappij Hendrik-Ido-Am
bacht ingesteld hooger beroep, heeft overwo
gen: 

"dat appellante in haar eerste vier grieven 
er tegen opkomt dat de Rechtbank heeft ge
oordeeld, dat geïntimeerden het veer niet fei
telijk verlaten hebben en dit haar oordeel 
hierop heeft gegrond, dat Fop Smit sedert 
1903 in den veerdienst voorziet; 

,,dat appe ll ante bij haar betoog tot motivee
ring van die grieven uitgaat van een door 
haar gegeven definitie, waarbij zij een veer 
omschrijft a ls een gelegenheid aan den oever 
van een stroom gelegen, van waaruit naar 
den tegenover I iggenden oever regelmatig 
personen of goederen kunnen worden overge
zet met een uitsluitend voor dit overzetten 
bestemd en daartoe ingericht vaartuig, dat 
zich te dien e inde telkens op gezette t ijden of 
naar de behoefte van zich daartoe aan de 
oevers aanmeldende gegadigden tusschen de 
beide oevers heen en weer over de breedte van 
den stroom langs den kortst mogelijken weg 
beweegt, en aan deze definitie toetsende den 
dienst van l<'op Smit tusschen Alblasserdam 
en Hendrik-Ido-Ambacht tot de conclusie 
komt, dat deze dienst niet is een veer en Fop 
Smit . niet den veerdienst aldaar uitoefent; 

"dat echter deze definitie den Hove onjuist 
voorkomt; 

,,dat weliswaar niet e lk overzetten van per
sonen of goederen van den eenen oever naar 
den anderen is het uitoefenen van een veer
dienst, doch daartoe tevens noodig is - zooals 
ook uit de Verenwet bl ijkt - dat dit overzet
ten geschiede tegen een tarief (art. 9) en dat 
e r regelmatig gelegenheid gegeven worde om 
overgezet te worden (art. 13, 2° J; 

"dat andere vereischten in de Verenwet 
niet gesteld worden noch elders gesteld zijn, 
zoodat een ieder, die tegen een vast tarief per
sonen en goederen overzet over een stroom op 
regelmatige t ijden (of, wat op 't zelfde neer
komt), telkens wanneer personen zich aanmel
den of goederen worden aangeboden om over
gezet to worden) een veerdienst uitoefent, en 
als ondernemer van een overzetveer moet wor
den aangemerkt; 

"dat getoetst aan deze vereischten moeilijk 
in twijfel getrokken kan worden, dat Fop 
Smit, die bovengenoemd veerrecht heeft ge
pacht, door telkens op hare volgens hare 
dienstregeling plaats hebbende reizen tusschen 
Rotterdam en Dordrecht en omgekeerd, met 
hare booten Alblasserdam en Hendrik-Ido
Ambacht aan te doen, en tusschen die plaatsen 
reizigers en goederen tegen een vast tarief te 
vervoeren, het vee r bedient en dit veen·ech t 
uitoefent; 

,,dat al hetgeen appellante daartegen aan
voert is niet ter zake di enende; 

,,dat met name onverschillig is dat de be
diening van dat veer incidenteel - in den 
loop van een grootere reis - en met niet uit
slui tend voor die bediening bestemde booten 
plaats vindt ; 

" dat vanzelfsprekend de vraag of de reederij 
zelve of de provinciale auto,·iteiten dezen 
dienst als -:,en veerdienst beschouwen, voor h<1t. 

L. 1933. 

oordeel van den Rechter of deze dienst een 
veerdienst is, niet bes! issend is; 

"dat het niet voldoen aan de reglementen 
voor de veerdiensten door de daartoe bevoegde 
autoriteiten in de provincie Zuid-Holl and ge
geven, aan dezen dienst niet haar karakter 
van veerdienst kan ontnemen ; 

"dat nergens staat voorgeschreven en ook 
niet uit den aard van het recht volgt, dat a ll e 
goederen die bij een veer worden aangeboden 
om te worden overgezet, ook inderdaad over
gezet moeten worden, en zeer zeker niet kan 
worden aangenomen, dat de uitoefening van 
dit heerlijke, van het jaar 1447 dateerende, 
veerrecht, de verplichting medebrengt om ook 
automobielen en rijwielen over te zetten, zoo
dat, a l mocht juist zijn dat - gelijk appel
lante beweert - Fop Smit weigert die voer
tuigen ten vervoer van Alblasserdam naar 
Hendrik-Ido-Ambacht aan te nemen, zulks 
voor dit geding van geen belang wu zijn; 

"dat appellante nog heeft aangevoerd, dat 
het veer van den Ruigenhilpolder te Alblas
serdam naar Oostendam te Hendrik-Ido-Am
bacht zou zijn verlaten, omdat Fop Smit het 
vervoer tusschen die oevers niet meer tus chen 
die beide oeverpunten doet plaats vinden, doch 
ook dit verweer is ongegrond; 

,,dat toch het veerrecht, waarvan de uitoefe
ning door Fop Smit is gepacht, de geheele 
heerlijkheid Alblasserdam betreft en dus thans 
de geheele gemeente van dien naam, zoodat, 
zoolang er een veerdienst is tusschen de ge
meente Alblasserdam onverschillig van welk 
binnen die gemeénte gelegen punt van den 
oever naar Hendrik-Ido-Ambacht, het veer 
niet a ls een verlaten veer kan worden be
schouwd·" 

dat op ' deze gronden het Hof het vonnis der 
Rechtbank heeft bekrachtigd; 

0. dat tegen deze uitspraak als middel van 
cassatie is voorge teld: zie Concl. Adv.-Gen.; 

0. hieromtrent: 
dat blijkens de toelichting aan het middel 

ten grondslag ligt het stelsel, dat, in den ge
dachtengang der Verenwet, van oudsher de 

, verleening van een veerrecht door de Over
heid medebracht de verpl ichting het veer recht 
voortdurend en overeenkomstig de e ischen van 
het verkeer te bedienen; dat, in verband hier
mede, de wet aan het niet voldoen aan gemel
de verplichting, in voege als in de artt. 11 en 
12 aangegeven, ver! ies van veer recht verbindt; 
dat het dus de p i icht van Rijkee c.s. was over 
te zetten langs de van ouds bekende water
verbinding en zij , door het overzetten langs 
die verbinding in 1903 voor goed te staken, 

1 het veer hebben verlaten; dat over igens, wat 
er van een en ander zij, in ieder geval het 
overzetten gel ijk dit sinds 1903 door de Ree
derij Fop Smit is geschied, niet is te beschou
wen als een bedienen van het veer, ge lijk de 
wet dit eischt om ver! ies van het veerrecht te 
voor:komen; 

0. te dien aanzien: 
dat van oudsher het recht van overzetveer 

was het uitsluitend recht om binnen de gren
zen vau het veerrecht personen en goederen te 
water van de eene zijde der rivier naar de 
andere over te brengen; dat dus genoemd 
recht rlA bevoei:rdheid v!'rsc.hafte, niet slechts 

6 
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langs de van ouds bestaande waterverbinding 
maar overal binnen de grenzen van het veer
recht het overzetten door anderen tegen te 
gaan; dat dan echter ook is aan te nemen, 
dat het recht van overzetveer met zich bracht 
de bevoegdheid, binnen genoemde grenzen 
personen en goederen over te zetten, zonder 
daarbij aan bepaalde plaatsen van aanvang 
en einde der vaart gebonden te zijn; 

dat de Verenwet, die in art. 7 het monopo
listisch karakter van het veerrecht erkent, op 
de laatstgenoemde bevoegdheid der gerech
tigden geen inbreuk heeft gemaakt; 

dat de wet wel, in de artt. 13 en 19 spre
kend van "het veer bedienen", .,de toegangen 
tot het veer", .,de eindpunten van het veer", 
zich het "veer" heeft gedacht als eene water
verbinding, waarlangs overgezet of vervoerd 
wordt en de uitdrukking ook in de artt. 11 
en 12 in dien zin is te verstaan; 

dat echter zin en strekk ing der laatstge
noemde bepalingen medebrengen, dat het fei 
telij k verlaten der waterverbinding, waarvan 
rechtsverlies het gevol g is, wèl plaats vindt, 
als de rechthebbende ronder meer de vaart 
langs de van ouds bestaande overzetgelegen
heid prijs geeft, maar niet, wanneer hij zulks 
doet gepaard gaan met het bedienen van eene 
nieuwe waterverbinding binnen de g renzen 
van zijn veerrecllt en in overeenstemming 
daarmede ; 

dat de geschiedenis der beide laatstgenoem
de artikelen hiermede strookt; 

dat toch in het oorspronkelijk wetsontwerp 
het verlies van veerrecht verbonden was aan 
het, gedurende de · bepaalde tijden, uiet-uit
oefenen van het recht en de tekst in dien der 
geldende wet is gewijzigd, geenszins, omdat 
men de gedachte aan eene niet-uitoefening 
van rechten in dit verband heeft willen losla
ten, m~ar enkel en alleen, omdat men eene 
uitoefening van recht, louter bestaande in het 
uitbrengen van een exploit, ten einde rechts
inbreuk door onbevoegden te keeren, onvol
doende achtte om verlies van het veerrecht te 
voorkomen, zijnde daartoe het blijven exploi
teeren van het veer noodzakelijk; 

dat zeker, blijkens de geschiedenis, eene ver
pi ichting tot uitoefening van het veerrecht in 
overeenstemming met het openbaar belang 
den wetgever van 1921 voor oogen heeft ge
staan en aan verschillende bepalingen der wet 
ten grondslag li gt; dat echter uit niets blij kt, 
dat de wetgever zich eene verlegging van het 
veer als noodzakel ijkerwijs in strijd met het 
openbaar belang heeft gedacht; dat dan ook 
zoodanige verlegging menigmaal door het 
openbaar belang geboden za l zij n en het ste l
se l van de eischeres tot het onbevredigend 
resultaat wu leiden, dat, als veranderde ver
keersomstandigheden exploitatie van het veer 
langs eene andere waterverbinding eischen, de 
gerechti gde zulks niet wu kunnen doen zonder 
zijn veerrecht te verliezen, doch hij wel aan 
een ander de tot standbrenging van het door 
het verkeer gewenschte veer aan derden wu 
kunnen beletten; 

dat wel van oudsher de Overheid door mid
del van voorschriften omtrent de rivierpolitie 
voor het a lgemeen stroombelang gewaakt 
heeft, op de werken, tot de veren betrekkelijk, 
oppertoezicht heeft uitgeoefend en in aanleg 

en onderhoud daarvan de hand heeft gehad, 
doch hierdoor het veerrecht zei f in geenen 
deele werd aangetast, en dan ook niet is aan 
te nemen, dat de wetgever van 1921 op grond 
van regelen van administratieven aard als 
evenbedoeld eene verlegging van het veer 
rechtens uitgesloten heeft geacht; 

dat eischeres nog - evenwel te vergeefs -
art. 10 heeft ingeroepen, hetwelk bij een in 
tweeën gesplitst veerrecht in het verkeersbe
lang zekere verplichtingen aan den ge rechtig
de aan de eene zijde bij aankomst aan de 
andere zijde stelt; dat immers het artikel wel 
de vraag doet rijzen, of de daarin vervatte ver
plichtingen moeten worden nagekomen, wan
neer de betrokken halve veren niet langs de
zelfde waterverbinding geëxploiteerd worden, 
maar in het artikel geene aanwijzing is te 
vinden ten aanzien van de quaestie, of een 
veer kan worden verlegd; 

0. dat thans nog is na te gaan, of het over
zetten, gelijk dit sinds 1903 door de pachtster 
van het veer, de Reederij Fop Smit, geschiedt, 
is te beschouwen a ls bedienen van het veer 
tusschen Alblasserdam en H endrik-Ido-Am
bacht; 

dat vaststaat, dat de Reederij telkens op 
hare, volgens hare dienstregeling plaats heb
bende reizen tusschen Rotterdam en Dordrecht 
en omgekeerd met hare booten Alblasserdam 
en Hendrik-Ido-Ambacht aandoet en tusschen 
die plaatsen personen en goederen tegen een 
vast tarief overzet; 

dat het Hof met juistheid heeft OYerwogen, 
dat de Reederij dusdoende het veer tusschen 
genoemde gemeenten bedient, waarbij het on
verschillig is, of de aanlegplaatsen der ge
volgde waterverbinding recht of schuin tegen
over elkander liggen en op welken afstand zij 
zich van de aan legplaatsen de r oude water
verbinding tusschen beide gemeenten bevin
den ; dat evenmiu ter zake afdoet, dat de be
d ien ing der nieuwe waterverb inding in den 
loop van grootere reizen en niet met uitslui
tend voor de bediening bestemde booten plaats 
vindt, terwijl ook onverschillig is, dat de Ree
derij zekere ter overzetting aangeboden zaken 
niet aanneemt; welke punten de hier niet aan 
de orde zijnde vraag raken, of het veer vol
doende wordt bediend; 

dat in dit geding alleen het oordeel der 
rechterlijke autoriteiten, niet dat der provin
ciale, beslissend is, aan wel·ke laatste krach
tens de wet de verval lenverklaring van het 
veerrecht toekomt om andere redenen dan die

1 

welke ten deze den maatstaf moeten vormen; 
0. dat mitsdien het middel is ongegroud; 
Verwerpt het beroep. 

(N. J.) 

11 Febr-uari 1933. RONDSCHRIJVEN van 
den Minister van Staat, Minister van 
Binnenlandsche Zaken aan Heeren Com
missarissen der Koningin in de onder
scheidene provinciën, betreffende art. 41 
der Drankwet (S. 1931 N°. 476). 

Krachtens art. 41, lid 1 der Drankwet (S. 
1931 N°. 476), zijn de Commissarissen in de 
prov inciën bevoegd toe te staan, dat bij een 
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bijzondere, zeer tijdelijke gelegenheid hetzij in 
eene local iteit, waarvoor een vergunning of 
een verlof A. niet is verleend, hetzij in een 
voor die gelegenheid opgerichte tent of op 
daarvoor in gebruik genomen terrein op door 
hen aangewezen, achtereenvolgende dagen 
zwakalcoholische drank zonder verlof wordt 
verkocht voor gebruik in zoodanige localiteit 
of tent of op zoodanig terrein. 

Krachtens lid 2 van dat artikel vindt het 
bepaalde in het eerste lid overeenkomstige 
toepassing ten aanz ien van den verkoop van 
alcoholvrijen drank, waarvoor ingevolge art. 
36, tweede I id, een verlof B is vere ischt. 

In zijn schrijven van 21 Maart 1932 N°. 339 
G afdeeling Volksgezondheid vestigde mijn 
toenmalige ambtgenoot van Arbeid, Handel 
en Nijverheid er Uw aandacht op, dat het 
g-ewenscht is, dat voor kermissen de toestem
ming krachtens art. 41 der Drankwet niet zou 
worden verleend. Met dit standpunt van mijn 
ambtgenoot heb ik mij vereenigd. Nu de be
palingen der Drankwet eenigen tijd hebben 
gegolden, zal ik gaarne vernemen welke ge
vallen, als bedoeld in die circulaire zich heb
ben voorgedaan en in welken zin door U 
daarin is bes! ist. 

Mocht U aan de hand van de ervar ing ter 
zake nog opmerkingen te mijner kennis willen 
brengen dan zie ik deze gaarne tegemoet. 

{B.) 

13 F ebruari 1933. ARREST van den Hoogen 
Raad. {Winkelsluitingswet art. 3; Gemeen
tewet art. 168.) 

Rechth. : Hoewel op grond van art. 9 
Winkelsluitingswet moet worden aange
nomen, dat, voorzoover een verkoop zjjn 
regeling in die wet vindt, de plaatselijke 
wetgever zijne normale verordenende be
voegdheid niet meer t.a.v. dien verkoop 
mag uitoefenen, vloeit juist uit art. 3 dier 
wet voort, dat zij den verkoop door middel 
van automaten geheel stelt buiten haar 
werkingssfeer, m.a.w. dit soort verknopen 
in het geheel niet regelt. De redactie van 
art 3 biedt voorts geen steun voor de stel
ling, dat door dit artikel t evens aan den 
plaats!'!. wetgever wordt bevolen zich te 
onthouden van regeling der door de wet 
opzettelijk ongeregeld gelaten verknopen. 
De in artikel 168 der Gemeentewet aan 
den Raad verleende verordenende bevoegd
heid is dus onverzwakt van kracht gebleven. 

H. R. : De strekking van art. 3 Winkel
sluitingswet, voorschrijvend dat de be
palingen dezer wet niet van toepassing 
zijn op de in dit artikel opge omde onder
werpen, is niet slechts die onderwerpen 
aan regeling door of krachtens de Winkel
sluitingswet te ontt,rekken, maar boven
rlien om elke regeling door den !ageren 
wetgever van die onderwerpen in verband 
met winkelsluiting te verbieden. Die strek
king volgt èn uit den aard der daarin op
gesomde onderwerpen, èn uit de in dit 
artikel ondubbelûnnig t ot uiting gekomen 
wil van den wetgever, die voor deze onder
werpen geen bepalingen van Winkelslui
t,ing wenscht. Art. 3 verhiedt derhalve aan 
den plaatselijken wetgever t. a.v. een dier 

onderwerpen bepalingen van winkelsluiting 
te maken ook al zou overigens die rege
ling naar haren aard vallen binnen de gren
zen, door art. 168 der Gemeentewet aan 
de verordeningsbevoegdheid van den Raad 
gesteld. 

Aan art. 2 der Automatenverordening 
van Amsterdam inhoudende een regeling 
van den verkoop door middel van auto
maten i. v. m. winkelsluiting moet, a ls 
zijnde in strijd met de wet verbindende 
kracht worden ontzegd. 

(Anders Proc.-Gen. Tak.) 
Op vormfout, gelegen in het niet ver

melden in het vonnis van art. 23 Sr., i.c. 
niet ingegaan. 

Op het beroep van W. J . H. M. , requirant 
van cassatie tegen een vonnis van de Arr.
Rechtbank te Amsterdam van 15 November 
1932, in hooger beroep bevestigende een schrif
telijk vonnis van het K antongerecht te Am
sterdam op 5 September 1932 tegen requirant 
gewezen, waarbij deze ter zake van: ,,te Am
sterdam gedurende de uren, waarin krachtens 
de Verordening op de Winkelsluiting een 
winkel voor het publiek behoort gesloten te 
zijn, automaten voorz ien van een of meer wa
ren, tot welker verkoop deze automaten be
stemd zijn", met toepassing der artt. 2 en 5 
der Automatenverordening te Amsterdam en 
art. 6 der Verordening op de Winkelsluiting 
te Amsterdam, is veroordeeld tot eene geld
boete van vijftig cent, subsidiair één dag 
l.èchtenis; {Gepleit door Mr. K. J ansma). 

Conclusie van den Proc.-Gen. Tak. 

De Automatenverordening van Amsterdam 
van 26 April 1932 bedreigt in art. 5 de straf
fen van hechtenis of geldboete tegen over
treding o. a. van haar art. 2, luidende, dat 
het, onverminderd het bepaalde in art. 1, ver
boden is, gedurende de uren, waarin krachtens 
de Winkelsluitingswet of krachtens de Veror
dening op de Winkelsluiting een winkel voor 
het publiek behoort gesloten te zijn, automaten 
te voorzien van een of meer waren, tot welker 
verkoop deze automaten bestemd zijn. 

Ten aanzien van den verdachte werd nu 
door den Kantonrechter aldaar, wiens schrif
telijk vonnis bevestigd werd door de Arr.
Rechtbank terzelfder plaatse, bewezen ver
klaard "dat hij te Amsterdam, op althans aan 
den openbaren weg, den Dam een voor den 
verkoop van doosjes sigaren en sigaretten be
stemd automaat, welke zich bevond naast het 
etalageraam van een in perceel Damrak 101 
gevestigden winkel in tabaksartikelen, heeft 
voorzien van doosjes sigaren en sigaretten". 

Ofschoon hij aanvoerde, dat bedoelde Ver
ordening ;, iet rechtsgeldig zijn zou, als zijnde 
de Raad van Amsterdam tot regeling der 
daarin behandeldA materie onbevoegd, werd 
hij , met verwerping van dit beroep, straf
schuldig bevonden en, met toepassing van de 
artt. 2 en 5 der gezegde Verorden ing en art. 
6 van die op de Winkelsluiting in eene kleine 
geldboete, subsid ia ir hechtenis, veroordeeld 
wegens: ,, Te Amsterdam gedurende de uren, 
waarin krachtens de Verordening op de Win
kelsluiting een winkel voor het publiek ge-
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sloten moet zijn, automaten voorzien van een 
of meer waren, tot welker verkoop deze auto
maten bestemd zijn." 

Omtrent de motieven, op grond waarvan 
het verweer des verdachten behoorde te 
worden verworpen, verschillen Kantonrechter 
en Rechtbank. Gene toch was van meerring, 
dat de Automatenverordening dan alleen als 
niet verbindend moet worden beschouwd, in
dien hare voorschriften rechtstreeks ingaan 
tegen die der Winkelsluitingswet 1930, S. 
460, of betrekking hebben op een door die 
wet reeds geregeld onderwerp, waarvan geen 
sprake is, terwijl de appèlrechter zich werpt 
op haar art. 3 en daaruit afleidt dat daarin 
de verkoop door middel van automaten ge
hee l wordt los ge laten, m . a. w., dat zij d it 
soort van verknopen absoluut ongeregeld laat, 
weshalve daarom en tevens, wijl de redactie 
dier bepaling geen steun biedt voor de stel-
1 ing, dat door haar aan den plaatselijken 
wetgever wordt bevol en zich te onthouden 
van regeling van door de wet opzettelij k on
geregeld gelaten verkoopen, de wetgevende 
bevoegdheid van den gemeenteraad krach
tens art. 168 der Gemeentewet ten aanzien 
van automaten onverzwakt wordt gehand
haa fd. 

Zich niet kunnende vereenigen met de in 
honger beroep gevallen uitspraa k, heeft re
quirant zich daartegen van cassatie voorzien, 
terwijl hij bij pleidooi, ter ondersteuning daar
van, door zijn raadsman één middel deed 
voordragen, luidende: ,,Schending, immers 
verkeerde toepassing van art. 3 der Winkel
sluitingswet 1930, S. 460, en 168 der Ge
meentewet, door te beslissen, dat aan den 
Gemeenteraad van Amsterdam verordenende 
bevoegdheid toekomt ten opzichte van den 
verkoop door middel van automaten." 

Volgens art. 3 der Winkelsluitingswet zijn 
hare bepalingen niet van toepassing o. a . op 
d<'n verkoop door middel van automaten. Het 
voorschrift zegt dus niet, dat de daarin ver
melde onderwerpen den wetgever onverschil-
1 ig laten, doch enkel, dat hij ze uit een oog
punt van winkelsluiting vrijlaat. Legt men 
nu deze bepaling naast die van art. 9, hou
dende dat, indien bijzondere omstandigheden 
afwijkingen van voorschriften dier wet ge
wenscht maken, deze door den Gemeenteraad, 
onder goedkeuring der Kroon, kunnen wor
den vastgesteld, dan kan daaruit worden af
geleid, dat de in laatstgemeld voorschrift be
doelde plaatselijke verordeningen dus de ver
ordeningen op de winkelsluiting, geen rege
ling mogen bevatten van hetgeen in eerstge
melde bepaling nominatim wordt opgesomd. 

Deze opvatting steunt op de geschiedenis, 
waarvoor ik verwijs naar de Memorie van 
Antwoord aan de Eerste Kamer, blz. 9, waar
in Minister Verschuur schrijft: ,,De verkoop 
door middel van automaten, de verkoop van 
dag- en weekbladen, enz. vallen buiten de 
bepaling der wet, omdat zij, door formuleering 
en plaats van art. 3, vallen buiten de stof 
zelf, welke de wet wil regelen, zoodat derge
lijke handelingen gedurende de voorgeschre
ven sluitingsuren mogelijk zullen zijn." 

Bovendien mag een beroep worden gedaan 
op het rondschrijven van dezen Minister van 
20 Februari jl. aan de gemeentebesturen, 

waaruit ik citeer (Schuurman & Jordens, blz. 
62); ,,Art. 3 der Winkelsluitingswet somt een 
aantal onderwerpen op, waarop de wet niet 
van toepassing is. De wetgever heeft gewild, 
dat daaromtrent geen bepalingen voor win
kelslui t ing zouden worden vastgesteld, en dus 
kunnen ook niet krachtens eene gemeentel ijke 
winkels! uitingsverordening zoodanige voorzie
ningen getroffen worden. De gemeenten zul
len derhalve b.v. niet, ter regeling van de 
onderlinge concurrentie-verhoudingen, voor
schriften omtrent het plaatsen van automaten 
mogen geven. De onderlinge concurrentie
verhoudingen immers vormen juist een der 
voornaamste aangelegenheden, waarvoor de 
Winkelsluitingswet een regeling brengt. Wel 
zal een gemeentelijke verordening voorschrif-

' ten inzake het pl aatsen van automaten mogen 
geven, indien die voorschriften hun grond 
vinden in de zorg voor de openbare orde, 
b.v. het verkeer, of de gezondheid." 

Dit lezende, baart het geen verwondering 
dat, toen de Raad van Amsterdam in zijne 
Winkelsluitingsverordening van 27 November 
1931 de automaten in art. 8 aan eene rege
ling onderwierp, de Minister verklaarde (Ge
meenteblad, afd. 1, blz. 628 en 629) zich 
daartegen te moeten verzetten, ,,wijl verkoop 
door middel van automaten is genoemd in art. 
3 der wet" en de gemeenteraden de bevoegd
he id missen, omtrent deze wijze van verkoop 
bepalingen in eene ve rordening op de winkel
sluiting op te nemen. 

Dat onder deze omstandigheden, waar van
zelfsprekend de Koninklijke goedkeuring dezer 
verordening zich zou laten wachten en onge
twijfeld zou uitblijven en B. en W. der hoofd
stad toch va n oordeel bleven, dat de materie 
der automaten regeling behoefde, dit College 
uitzag naar een anderen weg ter bereiking 
van zijn doel , kan men gemakkelijk begrijpen 
en billijken. De eerst gekozen regeling immers 
bleek juridisch onjuist en de Minister maakte 
er in zijn rondschrijven op opmerkzaam, dat 
er nog een tweede mogelijk was krachtens art. 
168 der Gemeentewet. Zoo bracht het den in
houd van gezegd a rt. 8 over naar eene afzon
derlijke verordening die door den R aad werd 
goedgekeurd op 28 April 1932 en waarvan ik 
Uw Raad in den aanhef dezer conclusie de 
beteekenis van de artt. 2 en 5 ontvouwde. 

Is nu deze Verordening rechtsgeldig? Op 
art. 9 der Winkelsluitingswet steunt zij niet, 
zooals uit de geschiedenis valt af te leiden. 
Kan derhalve worden aangetoond , dat zij op 
art. 168 der Gemeentewet is of kan worden 
gefundeerd, dan is reeds heel veel gewonnen. 

Vol gens mijn inzicht staat art. 9 der Win
kels! uitingswet 1930, S. 460, naast en onaf
hankelijk van art. 168 der Gemeentewet. 
Eerstgemelde wet is geen lex specia li s, die 
derogeert aan het beginsel der laatstgemelde. 
Zij beheerscht louter het terrein der winkel
s! uiting en wat daarmede samenhangt, maar· 
1 aat onverlet het recht der gemeenteraden tot 
regel ing der gemeentelijke huishouding. Van
daar dus de plicht van den Raad af te bl ijven 
van regeling der materie van art. 3 der Win
kelslui tingswet bij wijze van winkelsluitings
verordening, doch een recht -zijnerzijd haar te 
ordenen in verband met de eischen der open
bare orde, de zedelijkheid en de gezondheid. 
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Indien dus Uw Raad van meening is, dat de 
Automatenverordening de openbare gezond
heid raken kan - de vraag, of dit inderdaad 
het geval is, staat niet ter Uwer beantwoor
ding - dan is zij in veilige haven en zijn 
hare bepalingen terecht toegepast. 

Mij schijnt dit het geval en uit Uw arse
naal van an-esten doe ik daarvoor een be
roep op dat van 24 Juni 1918, W. 10307, 
N. J. 1918, blz. 808. Toen gold het de rust 
der kappers en hunner bedienden, die hun bij 
gemeenteverordening van Amsterdam gewaar
borgd werd , waardoor een openbaar gezond
heidsbelang van eene bepaalde klasse van in
gezetenen gediend kon worden geacht en hier 
kan het oordeel gelijkluidend zijn. De auto
maten immers r ijzen in de groote steden hier 
te lande a ls paddestoelen uit den grond en 
wat op dit geb ied nog aan ontwikkeling mo
gelijk is, weet niemand, zeide Minister Ver
schuur op 11 Maart 1930 in de Tweede K amer 
der Staten-Generaal (Handelingen, blz. 1670}. 
Dat dus de Raad van Amsterdam de houders 
van automaten aldaar de bevoegdheid ont
zegt ze na het bij wet of verordening bepaalde 
si uitingsuur voor winkels te vullen of bij te 
vullen, kan strekken in hun welbegrepen be
lang en dat hunner helpers, doordien hun en 
dezen daardoor de vereischte rust wordt ver
zekerd. En juist die rust mag worden aange
merkt als een maatregel ter verhooging van 
het gezondheidspeil dezer talrijke kaste, waar
van de behartiging door art. 168 der Ge
meentewet aan den gemeenteraad is toever
trouwd. 

Ik zou hiermede kunnen eindigen, ware het 
niet, dat in het schriftelijk vonnis des Kan
tonrechters eene fout is begaan, die verbeterd 
dient. Ofschoon toch geldboete, subsidiair 
hechtenis is opgelegd, is art. 23 Sr. niet aan
gehaald. Hierop taat volgens de artt. 358, 
j0 398, 415 en 425 Sv. nietigheid, weshalve 
ik concludeer tot tenietdoening van het vonnis 
der Rechtbank, voorzoover dit dat des Kan
tonrechters op dit punt bevestigde, tot ver
nietiging ook van laatstgemeld vonnis in dat 
opzicht, tot aanh aling alsnog van gemeld art. 
23 voormeld, en tot verwerping van het be
roep voor het overige. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

De Menthon Bake; 
Gelet op het middel van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij pleidooi , lui
dende: (Zie Concl. Proc.-Gen.) ; 

0 . dat bij inleidende dagvaarding aan re
quirant is telastegelegd en bij het bevestigde 
vonnis , - met qualificatie en strafoplegging 
a l s voorzegd , - is bewezen verklaard, dat hij 
te Amsterdam op Zaterdag 11 Juni 1932, des 
namicldags omstreeks te 11.30 uur op althans 
aan den openbaren weg, het Damrak, een voor 
den verkoop van doosjes sigaren en sigaretten 
bestemden automaat, welke zich bevond naast 
het etalageraam van een in perceel Damra k 
101 gevestigden winkel in tabaksartikelen, 
heeft voorzien van doosjes sigaren en sigaret- · 
ten; 

Wat het middel betreft: 
0. dat blijkens de toelichting hiermede be

toogd wordt, dat art. 2a der Automatenverorde-

ning van de gemeente Amsterdam verbinden
de kracht mist, omdat het inhoudt een voor
schrift in verband met de winkelsluiting en 
als zoodanig in strijd is met de artt. 3 en 9 
van de Winkelsluitingswet, S. 1930, n°. 460; 

0. dat requirant dit verweer ook reeds ge
voerd heeft in eersten aanleg en in hooger 
beroep, doch de R echtbank het heeft verwor
pen, overwegende: 

,,0. ten aanzien van het door den gemach
tigde van verdachte ter terechtzitting in hoo
ger beroep gevoerd verweer, van dezelfde 
strekking als dat ter terechtzitting in eersten 
aanleg naar voren gebracht, te weten: dat 
het bewezene niet strafbaar is , omdat de in 
dit geval toepasselijke verordening als in 
strijd met de Winkelsluitingswet niet verbin
dend zou zijn , de Rechtbank hieromtrent 
harerzijds opmerkt: 

"dat inderdaad op grond van art. 9 der 
,vin kei si uitingswet moet worden aangenomen, 
dat, voorzoover een verkoop zijn regeling in 
die wet heeft gevonden, de plaatselijke wet
gever zijn normale verordenende bevoegdheid 
niet meer ten aanzien van dien verkoop mag 
uitoefenen; 

,,dat evenwel uit art. 3 dier Wet juist voort
vloeit, dat zij den verkoop door middel van 
automaten geheel ste lt bui en haar werkings
sfeer, m. a .w. dit soort verkoopen in het 
geheel niet regelt ; 

"dat voorts de redactie van gemeld art. 3 
geen steun biedt voor de steil ing, dat door 
dit artikel tevens aan den plaatselijken wet
gever wordt bevolen zich te onthouden van 
regeling der door de wet opzettelijk onge
regeld gelaten verkoopen; 

"dat dus de in artikel 168 (135 oud} der 
Gemeentewet aan den Raad verleende ver
ordenende bevoegdheid, wat betreft den ver
koop door middel van automaten ondanks de 
Winkels] uitingswet, onverzwakt van kracht is 
gebleven; 

"dat hierin vanzelfsprekend geen wijziging 
kan worden gebracht door hetgeen de Mi
nister in een circul aire als zijn opvatting ken
baar maakt, terwijl uit het feit, dat bij de 
beraadslagingen over art. 3 der Winkelslui
tingswet niemand aandacht heeft geschonken 
aan de verordenende bevoegdheid van de 
Gemeentebesturen ten aanzien van de in dit 
artikel vermelde verkoopen, geenszins kan 
worden besloten tot een stilzwijgend in de 
wet neergelegd verbod, nog daargelaten of en 
in hoeverre aan de niet in de wet zelve tot 
uitdrukking gebrachte denkbeelden dergenen, 
d ie aan het tot standkomen van een wet 
medewerkten, waarde mag worden toegekend; 

" dat voorts niet valt in te zien waarom het 
ongerijmd zou zijn, dat de wetgever de ver
ordenende bevoegdheid van den plaatselijken 
wetgever aan banden legt met betrekking tot 
de verkoopen, die in de wet een regeling vin
den , doch hem geheel v,~jlaat binnen de door 
de artikelen 168 , 185 (153 oud) en 193 (150 
oud) der Gemeentewet getrokken grenzen ten 
aanz ien van niet in de wet een regeling vin
dende verkoopen voorzieningen te treffen;" 

.0. dat art. 3 der Winkelsluitingswet, S. 
1930 n°. 460, voorschrijft, dat de bepalingen 
dezer wet niet van toepa sing zijn op de in 
dit artikel opgesomde onderwerpen; 
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0 . dat de strekking va n dit voorschrift niet 
slechts is die onderwerpen aan regeling door 
of krachtens de Winkelsluitingswet, S_. 1930 
n°. 460, te onttrekken, maar bovendien om 
elke regeling door den !ageren wetgever van 
die onderwerpen in verband met winkelslui
ting te verbieden; 

0 . dat die strekking van art. 3 duidelijk 
volgt èn uit den aard der daarin opgesomde 
onderwerpen, welke a lle betreffen p laatsen, 
waren en handelingen, waarvoor eene winkel
slui t ingsregeling onnoodig en ongewenscht is, 
èn uit de in di t artikel ondubbelzinnig tot 1 

ui t ing gekomen wil van den wetgever , die 
voor deze onderwerpen geen bepalingen van 
winkelsluiting wen cht; 

0 . dat derhalve ar t. 3 aan den pl aatselijken 
wetgever verbiedt ten aanzien van een dier 
onderwerpen bepalingen van winkelsluiting te 
ma ken ook al zou overigens die regeling naar 
haren aard vallen binnen de grenzen, door 
art. 168 der Gemeentewet aan de verorde
ningsbevoegdheid van den gemeenteraad ge
steld; 

0 . dat art. 2 der Automatenverordening 
voor de gemeente Amsterdam luidt: 

Onverminderd het bepaalde in art. 1, is 
het verboden, gedurende de uren, waarin 
krachtens de Winkelslui t ingswet of krachtens 
de Verordening op de Winkelsluiting een win
kel voor het publiek behoort gesloten te zijn : 

a. a utomaten te voorzien van een of meer 
waren, tot welker verkoop deze automaten 
bestemd zijn ; 

b. door middel van automaten waren te 
verkoopen of ten verkoop aan te bieden, tenzij 
de automaat zoodani g is gepl aatst , dat gedu
rende het betrekken van waren uit dien auto
maat, de winkel, waartoe die automaat be
hoort, voor het publiek gesloten blijft . 

H et in dit artikel onder b bepaalde geldt 
niet ten aanzien van koffiehuizen, restaurants 
en andere inrichtingen, waar uitslui tend of 
in hoofdzaak spijzen of dranken voor verbruik 
ter pl aatse worden bereid of verkocht. 

en art. 6: 
Deze verordening verstaat onder de ·win

kelsluitingswet: de Winkelsluitingswet, S . 
1930 , n°. 460 ; onder winkels: de ruimten, 
bedoeld in ar t. 1 der Winkelsluitingswet ; 
onder vergunning: een schriftelijke vergun
ning. 

0. dat cleze artikelen dier Verordening der
halve inhouden eene regeling van den ver
koop door middel van automaten in verband 
met win kelsluiti ng, dus bepalingen va n win
kelsluit ing; 

0. dat de verkoop door middel van auto
maten onder h genoemd wordt bij de onder
werpen, waarva n genoemd art. 3 regeling 
door den plaatselijken wetgever in verband 
met winkels lu iting verbiedt ; 

0. dat <lus aa n de bepal ingen van art . 2 
dier Automatenverordening, als zijnde in strijd 
met de wet, verbindende kracht moet worden 
ontzegd, zoodat het telastegelegde en bewezen 
verkl aarde fe it aan dit a rt ikel niet het ka
rakter van een strafbaa r feit kan ontleenen, 
en requi rant bij het bevestigde vonnis mits
d ien ten onrechte veroordeeld is; 

0 . dat dit vonnis dan ook niet bij het be
streden vonnis had mogen worden bevestigd. 

en het middel dus is gegrond ; 
0 . dat, dit in aanmerking genomen, nie t nader 

behoeft re worden ingegaan op de vormfout, 
gelegen in het niet vermelden van art. 23 
Sr. in het bevestigde vonnis, daar dit nood
zakelijk zou le iden tot vernietiging van het 
bestreden vonnis met verwijzing der zaa k naar 
het Gerechtshof te Amsterdam, gevolgd door 
eene nieuwe behandel ing op het bestaande 
hooger beroep, hetgeen geen zin zou hebben, 
vermi ts de bewezenverklar ing niet is aange
tast en ten slotte toch een ontslag van rechts
vervolging moet volgen ; 

Vernietig t het bestreden vonnis doch all een 
voorzooverre daarbij is bevest igd de qual ifi 
cat ie, de stra fbaarverklaring en de strafop
legging, uitgesproken in het vonnis va n het 
K antongerecht ; en 

Rechtdoende krachtens art. 105 R. 0.: 
0 . dat het telastegelegde en bewezen ver

kl aa rde fe it, noch krachtens de artt. 2a en 5 
der Automatenverordening voor de gemeente 
Amsterdam, noch krachtens eenige andere 
wetsbepaling strafbaar is ; 

Vernietigt het vonnis van het K antonge
recht te Amsterdam op 5 September 1932 
tegen requirant gewezen, doch all een voorzoo
verre het daarbij bewezen verklaarde is ge
qual if iceerd en stra fbaa r geoordeeld, en aan 
requi rant te die r zake stra f is opgelegd; 

Verkl aar t het bewezen geachte feit niet 
strafbaar· 

Ontsl aat requ irant van alle rechtsvervolging 
te dier zake. 

(N. J.) 

13 Februari 1933. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Winkelsluitingswet artt. 2 en 3. ) 

Taalkundig wordt onder " ijs" niet 11,lleen 
verstaan bevroren water, doch ook roomijs 
en dergelijke sterk afgekoelde eetwaar . 
R eeds hierom moet onder " ijs" in art. 3 
Winkelsluitingswet mede "roomijs" worden 
gerekend. Dit klemt t e meer nu in de 1\1. v. 
T. op het ontwerp der Winkelsluitingswet 
wordt gezegd, dat onder " ijs" niet alleen 
valt ruw iis, m11.ar tevens consumptieijs. 
Tot dit laat ste behoort roomij s en dergelijk 
st erk afgekoelde eetwaar . Onze wetireving, 
n.l . K. B. van 15 Juni 1929 S. 5~1, het 
Consumpt ieijsbesluit, kent zelfs bepalin
gen krachtens welke met comsumptie-ijs 
uit.sluitend wordt aangeduid de zoete eet 
waar , welke beneden ()<> c. is a fgekoeld, 
waaronder roomijs. 

Weliswaar waren in re11 . 's winkel behalve 
roomijs artikelen te koop, waarop de 
Winkelsluitingswet wl-1 van toepassing is, 
doch de kennelijke bedoeling van ar t. 3 
der wet is deze, dat een winkel, waarin 
artikelen, ü1 die wetsbepaling genoemd ten 
verkoop zijn en afgeleverd worden, - voor
zoover de Winkelsluitingswet bet.reft -
ook op de in art. 2 der wet bedoelde uren 
en dagen, doch alleen voor den verkoop en 
de a fl ~_vering van · die artikelen geopend 
mag zun. 

Op het beroep van C. J . v. G. , requirant 
va n cassatie tegen een vonnis van de Arr .
R echtbank te 's-Gravenhage van 24 ovember 
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1932, waarbij in hooger beroep is vernietigd 
een op 29 Juni 1932 door het Kantongerecht 
te Delft gewezen mondeling vonnis en de 
requirant ter zake "tusschen 8 uur des namid
<lags en 5 uur des voormiddags een winkel 
voor het publiek geopend hebben", met toe
passing van de artt. 10 der Winkelsluitings
wet S. 1930 n°. 460 en 23 Sr. is veroordeeld 
tot betaling van eene geldboete van één gul
den, met bepaling, dat deze boete, bij gebreke 
van betaling en verhaal vervangen zal worden 
door hechtenis van één dag. (Gepleit door Mr. 
G. Boon). 

Conclusie van den Adv.-Gen. Wijnveldt. 

ReC\uirant werd blijkens de inl eidende dag
vaahJing vervolgd ter zake dat hij te Monster 
op 25 Mei 1932 des namiddags omstreeks 9.40 
ure als hoofd en bestuurder van een banket
bakkerswinkel, zijnde een aan de Heerenstraat 
55 aldaar gelegen besloten ruimte, waar brood, 
,koek, chocolade en roomijs in het klein aan 
het publiek plegen te worden verkocht en af
geleverd, dien winkel voor het publiek ge
opend heeft gehad, immers alstoen waren in 
dien winkel een of meer personen aanwezig 
aan wien de zich aldaar met den verkoop 
bezig houdende Helena van Gaaien, heeft ver
kocht en afgeleverd een of meer biscuitpotjes 
gevuld met roomijs, althans dergelijke sterk 
afgekoelde eetwaar. 

In hooger beroep vernietigde de Rechtbank 
te 's-Gravenhage op 24 November 1932 het 
vonnis van den Kantonrechter te Delft, achtte 
hetgeen was telastegelegd bewezen, qualifi
ceerde het feit als "het tusschen acht uur des 
namiddags en vijf uur des voormiddags een 
winkel voor het publiek geopend hebben", en 
veroordeelde requirant met aanhaling van 
artt. 2 en 10 Winkelsluitingswet, S. 1930, n°. 
460 en art. 23 Sr. tot eene geldboete van f 1, 
bij gebreke van betaling en verhaal te vervan
gen door één dag hechtenis. 

In cassatie werd bij pleidooi hiertegen als 
middel gesteld: ,,Schending van art. 3 der 
Winkelsluitingswet 1930, S. 460 door te be
slissen, dat "roomijs" niet wu vallen onder 
,, ij s", genoemd in art. 3 letter / dier wet. 

Allereerst merk ik op, dat de Rechtbank 
niet nader uitspraak heeft gedaan over de in 
de telastelegging voorkomende woorden "room
ijs, althans dergelijke sterk afgekoelde eet
waar". Ik beschouw dit echter niet als eene 
alternatieve telastelegging, welke den rechter 
tot het doen eener keuze ver pi ichtte. In den
zelfden zin sprak Uw Raad zich uit bij arrest 
van 21 Febr. 1927 (W. 11655, 7; N. J. 1927, 
344 \ betreffende de termen: ,.op een perceel 
bouwland, althans op eenigen grond" en "drie, 
althans eenige koeien." 

W at de zaak zelve aangaat, zegt het vonnis 
dat de advocaat van verdachte in hooger be
roep wel is waar gepleit heeft, dat het feit 
niet strafbaar wude zijn, omdat volgens hem 
het roomijs, dat verdachte buiten de wettelijke 
uren verkocht heeft, zoude vallen onder " ijs" 
hetwelk de Winkelsluitingswet in art. 3 letter 
/ uitzondert, doch deze opvatting volgens het 
oordeel der Rechtbank niet juist is; 

dat aangenomen mag worden. zooals de 11e
morie van Antwoord betreffende die wet aan-

geeft, dat onder die uitwndering zoowel ruw 
ijs als consumptie-ijs gerekend kan worden, 
doch daardoor roomijs nog niet mede daarin 
begrepen is; 

dat consumptie-ij s in tegenstelling met ruw 
ij s te omschrijven is als bevroren drinkwater, 
terwijl roomijs in hoofdzaak bevroren room is 
en mitsdien, wilde men roomijs onder con
sumptieijs laten vallen, men aan den uitzon
deringsregel een uitbreiding zoude geven welke 
de wetgever niet bedoeld heeft. 

Ook in cassatie heeft de geachte raadsman 
hetzelfde betoog gehouden. Ik ben het er vol
komen mee eens, en kan mij niet vereenigen 
met de onderscheiding door de Rechtbank 
gemaakt. 

In de Memorie van Antwoord op de Rijks
b grooting voor het dienstjaar 1933, X hoofd
stuk, (ingezonden bij brief van 29 November 
1932) zegt de Minister van Economische Za
ken en Arbeid in zijne bespreking van de be
zwaren der Winkelsluitingswet o. a.: 

"Bij de vrijstelling, in de wet ten aanzien 
van ijs gegeven, is wowel aan natuurijs als 
aan consumptieijs gedacht. Onder meer heeft 
bij de vrijstelling de overweging gegolden, dat 
ijs een artikel is, hetwelk wegens zijne geringe 
houdbaarheid kort vóór het gebruik moet wor
den gekocht of afgeleverd en dus niet te voren 
kan worden ingeslagen, gelijk met de meeste 
andere artikelen wel het geval is. Dat de ge
legenheid om in banketwinkels ook gedurende 
sluitingstijd consumptieij s te verkoopen tot 
misbruiken aanleiding heeft gegeven, zal zeker 
een reden zijn om te overwegen, of de gegeven 
faciliteit wel gehandhaafd zal kunnen blij
ven." Hieruit blijkt dus, dat de Minister van 
oordeel is, dat roomijs e. d. valt onder " ijs" 
genoemd in art. 3 1. 1 sub / der wet, en 
voorts, dat winkels, welke overigens krachtens 
art. 2 gesloten moeten zijn, geopend kunnen 
blijven voor het uitgezonderde ijs. 

In de Memorie van Toelichting op het 
Wetsontwerp (zitting 1927-1928, n°. 363) 
zegt de Minister op art. 3: ,,De verkoop van 
ijs kan naar de meening van ondergeteekende 
zonder veel bezwaar worden vrijgelaten. Er 
zijn weinig omstandigheden, welke zich tegen 
die vrijlating zouden verzetten, terwijl ander
zijds daarmede maatschappelijke belangen 
worden gediend." 

In het Voorloopig Verslag (Zitting 1928-
1929, n°. 76) werd de vraag gesteld, of bij / 
moet worden gedacht aan ijs als genotmiddel 
of aan ruw ijs dan wel aan beide. De Minister 
antwoordde daarop (Mem. van Antwoord zit
ting 1928-1929, n°. 76) dat het bepaalde on
der / zoowel op ruw ijs als op consumptieijs 
betrekking had. 

Bij de behandeling in de Tweede Kamer 
(55e vergadering 11 Maart 1930 blz. 1664) 
merkte de heer van Hellenberg Hu bar op: 
"Nu kan ik wel inzien, dat met den verkoop 
van ruw ijs maatschappelijke bel.angen worden 
gediend, maar dat dit ook met consumptie-ijs 
het geval zou zijn, is mij niet duidelijk. 

Bij de opmerking, dat er weinig omstandig
heden zijn, welke zich tegen die vrijl ating 
zouden verzetten, meen ik vooralsnog een 
vraagteeken te moeten plaatsen. De onder
havige uitzondering van art. 3 beteekent naar 
mijne meening, dat zoowel des avonds als des 
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Zondags iedere winkel geopend mag zijn om 
ij s te verkoopen. 

Nu vertrouw ik wel, dat het zoo'n vaa rt niet 
zal loopen, en dat er maar weinig winkeliers 
zullen zijn, die er iets voor gevoelen a lleen 
te r wille van den verkoop van ijs hun zaa k 
den geheelen dag geopend 'te hebben, maar 
voor zoover dat wel zou gebeurnn, zou het 
verbod van den winkel geopend te hebben 
eigenlijk een doode letter zijn. 

Ik denk bv. aan den banketbakker, di e oo k 
consmnptie-ij s verkoopt. Hij zou den geheelen 
dag zijn zaak geopend kunnen hebben voor 
den verkoop van consumptie-ijs, terwijl hij 
eigenlijk blijkens de bepaling van art. 4 
slechts gedurende vier uren des Zondags 
open mag zijn voor den verkoop van banket, 
chocolade-artikelen en dergelijke. 

Deze zaak heeft nog een anderen kant. Wan
neer de verkoop van consumptie-ijs gehee l 
wordt vrijgegeven en dit aan enkele winke
liers aanleiding geeft om hun winkels geopend 
te houden, wordt dan niet de weg geopend tot 
a llerle i ontduikingen, wijl het niet gemakkelijk 
is te controleeren of in een bepaalden winkel 
a lleen ij s, en niet meer dan dat wordt ver
kocht. 

H et komt mij voor, dat de verleid ing groot 
is, om het met de bepalingen der wet niet a l 
te nauw te nemen." 

Ook andere K amerleden spraken in gelijken 
zin. De Iinister a ntwoordde hierop (blz. 
1670) : ,,De bezwaren, di e de geachte a fge
vaardigde de heer van H ell enberg Hubar 
heeft geuit tegen de uitzondering, n iet a lleen 
ten aanzien van ruw ij s, maar ook ten aanz ien 
van consumptie-ij s, zijn werkelijk niet geheel 
denkbeeldig. Inderdaad zou dit er toe kunnen 
leiden, dat een banketbakker zijn winkel na 
slu itingstijd open zou houden om consumptie
ijs te verkoopen. Ik geloof echter, dat prac
t isch een banketbakker in den verkoop van 
consumptie-ijs zijn fort niet zoekt en die paar 
centen uit den verkoop van consumptie-ijs zal 
laten schieten, ee r dan de viering van den 
Zondag te laten sch ieten. Dat is de practijk : 
ik geloof, dat wij hier niet op glad ij s zijr. 
door te zeggen, dat dit consumptie-ij s gerust 
door de wet uitgezonderd kan blijven, enz." 

De bepal ing werd aangenomen, en de moei
lijkheden doen zich thans gevoelen. 

De eerste K amer heeft zich, voor zoover ik 
kon nag-aan over het geschilpunt niet ui tge
laten. 

l\1. i. volgt zoowel uit de woorden der wet i 
(artt. 2 en 3), a ls uit de hierboven geschetste 
gesch iedenis voorts, dat een banketbakker zijn 
winkel voor den verkoop en de a fl evering van 
ijs steeds geopend mag hebben . 

De R echtbank heeft bij hare bes! issi ng een 
ander uitgangspunt en bespreekt de vraag 
welke ik zooeven behandelde, niet. Zij werpt 
de vraag op wat in art. 3 1. 1 sub / onder 
"ijs" te verstaan is, en komt dan tot eene 
onderscheiding, welke ik niet ,kan volgen. 

van de artt. 14 en 15 der Warenwet, S. 1919, 
n° . 581 op consumptie-ijs. Art. 1 daarvan zegt: 
" Aangeduid moet en mag uitsluitend worden 
met den naam "consumptie-ijs" of met een 
naam samengesteld uit het woord " ij s", voor
afgegaan door een of meer woorden , welke 
den geur, den smaak of de samenstelling na
der aangeven, de zoete eetwaar, welke bene
den 0° C. is afgekoeld." 

Verdert regelt dit Consumptie-ijsbesluit zoo
als het blijkens art. 12 heet, nog bepaaldelij k 
aan welke e ischen "roomijs" moet voldoen . 

Ook taalkundig is, dunkt mij , onder con
sumptie-ijs niet, en zeker niet-uitsluitend be
vroren drinkwater te verstaan. Ik wijs in dit 
verband nog op de kriti ek van Mr. N. H. 
Mull er op het thans bestreden vonn is in het 
Weekblad voor Gemeentebelangen 1932, blz. 
419. Slechts wanneer men aan het begrip 
,, ij s" uitsluitend de beteekenis hecht van " be
vroren water" is de steil ing der R echtbank 
houdbaar. Daarbij kan men dan de onder
scheiding maken tusschen "ruw ijs" en con
sumptie ijs" , hoewel de woordkeus toch niet 
gelukkig is en het beter ware te spreken van 
natuurlijk, naast machinaal vervaa rdi gd ij s. 
De tegenstell ing van ruw ij s en consumptieij s 
is deze! fde welke de D uitsche taal kent in Eis 
naast Gefrorenes. 

Nu de wet in art. 3 1. 1 sub / a lleen van ijs 
spreekt, valt daaronder a ll e ijs. onverschillig 
van welken oorsprong, zooals de hierboven 
geschetste geschiedenis, m. i. dan ook leert. 

Ik acht het middel dus juist, en concludeer, 
dat het vonnis warde vernietigd, voorzoover 
het bewezen verklaarde geacht wordt een 
strafbaar feit te zijn en straf is opgel egd, en 
dat de H. R. ten principale rechtcloende re
quirant ontsla van alle rechtsvervolg ing. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den R aadsheer 

Kirberger; 
Gelet op het middel van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij ple idooi en lui
dende: (zie concl. Adv.-Gen.) ; 

0. dat aan requ irant is telaste gelegd en 
door de Rechtbank bewezen verklaa rd: dal 
requirant te Monster op 25 Mei 1932 des na
middags omstreeks 9.40 uur a ls hoofd en be
stuurder van een banketbakkerswinkel, zijnde 
een aan de H eerenstraat 55 a ldaar gelegen 
besloten ruimte, waar brood, koek , chocolade 
en roomijs in het kl ein aan het publiek plegen 
te worden verkocht en afgeleverd, dien winkel 
voor het publiek geopend heeft gehad , imme,·s 
a lstoen waren in dien winkel een of meer per
sonen aanwez ig aan wi en de zich a ldaar met 
den verkoop bez ig houdende H elena van Gaa
ien heeft venkocht en afgeleverd een of meer 
b iscuitpotjes gevuld met roomijs, a lthans der
gel ijke sterk afgekoelde eetwaar; 

dat het bewezen verk laarde is gequal ificeerd 
en deswege straf is opgelegd a ls boven ver
meld; 

dat de Rechtbank het door requirant ge
voerde verweer, dat het feit niet strafbaar zou 
zijn , omdat het roomijs, da t hij "bui ten de 
wettelij ke uren verkocht heeft, zoude va ll en 

J a, zegt zij, de wet bedoelt wel blijkens de 
geschiedenis ruw ijs en consumptie-ijs, maar 
roomij s valt onder geen van beide. W are dit 
juist, dan heeft de Rechtbank gelijk , doch ik 
acht die opvatting gewrongen en in strij d met 
de wetgeving. Ik kan daartoe wijzen op het 
K. B. van 15 Juni 1929, S. 321 tot toepassing 

1 onder " ijs", hetwelk de Winkelsluiti ngswet 
S. 1930 n°. 460 in art. 3 letter / uitzondert" , 
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niet juist heeft geacht en daaromtrent over
weegt: 

"dat aangenomen mag worden, zooals de 
Memorie van Antwoord betreffende die wet 
aangeeft, dat onder die uitzondering zoowel 
ruw ij s a ls consumptie-ijs gerekend kan wor
den, doch daardoor roomijs nog niet mede 
daarin begrepen is; 

"dat consumptie-ijs, in tegenstelling met ruw 
ijs, te omschrij ven is a ls bevroren drinkwater, 
terwijl roomijs in hoofdzaak bevroren room 
is, en mitsdien wilde men room-ijs onder con
sumptie-ij s laten vallen, men aan den ui tzon
deringsregel een uitbreid ing zoude geven, 
welke de wetgever niet bedoeld heeft; 

dat het verweer van verdachte dienaangaan
de derhalve moet worden verworpen;" 

0 . omtrent het middel: 
dat taalkundig onder " ijs" niet alleen wordt 

verstaan bevroren water, maar ook roomijs en· 
dergelijk sterk afgekoelde eetwaar; 

dat reeds hierom onder " ijs" in art. 3 mede 
,,roomijs" moet worden gerskend; 

dat dit te meer klemt, nu in de Memorie 
van Toelichting op het ontwerp der Winkel
sluitingswet S . 1930 n°. 460 wordt gezegd, dat 
onder "ijs" niet a lleen valt ruw ijs, maar 
tevens consumptie-ijs; 

dat, anders dan de R echtbank meent, tot 
consumptie-ijs - zooals het woord reeds aan
geeft - roomijs en dergelijk sterk afgekoelde 
eetwaar behoort, en onze wetgeving, namelijk 
in het Koninklijk Besluit van- 15 J uni 1929 
S. 321 , het Consumpt ie-ijsbesluit, zelfs bepa
lingen kent krachtens welke met consumptie
ijs uitslui tend wordt aangeduid de zoete eet
waar, welke beneden 0° C. is afgekoeld, waar
onder roomijs; 

dat het middel dus gegrond is; 
dat hieruit volgt, dat het bewezen verklaarde 

niet oplevert eene overtreding van art. 2 der 
Winkelsluitingswet S . 1930 n°. 460, bij art. 
10 dier wet stra fbaar gesteld; 

dat toch weliswaar in requirants winkel be
halve roomijs artikelen te koop waren, waarop 
die wet wè! van toepass ing is, maar dat de 
.kennelijke bedoel ing van art. 3 der wet deze 
is, dat een winkel, waarin arti kelen in die 
wetsbepa ling genoemd ten verkoop zijn en 
a fgeleverd worden, - voorzoover de Winkel
sluitingswet betreft - ook op de in art. 2 der 
wet bedoel de dagen en uren, doch alleen voor 
den verkoop en de a fl evering van die artikel en, 
geopend mag zijn; 

dat, indien men dit niet aanneemt, art. 3 in 
vele gevallen a lle beteekenis zou missen, daar 
verschillende in die bepaling genoemde arti
kelen a lleen verkocht en afgeleverd worden in 
winkels, waar ook in andere artikelen gehan
deld wordt; 

dat mitsd ien het vonnis in voege a ls hierna 
te melden moet worden vernietigd; 

Vernietigt het bestreden vonnis, doch alleen 
voorzoover het bewezen verklaarde daarbij is 
gequalificeerd, de requirant deswege strafbaar 
is geacht en hem stra f is opgelegd; 

En alsnu ingevolge art. 105 R. 0 . recht
doende: 

0 . dat het bewezen verklaarde feit noch 
krachtens de Winkelsluitingswet S. 1930 n°. 
460 noch krachtens eene andere wettelijke be
paling strafbaar is, zoodat de requirant te 

t dier zake van alle rechtsvervolging moet wor
den ontslagen; 

Verklaart het bewezen verklaarde niet straf
baar ; 

Ontslaat den requirant te dier zake van al Ie 
rechtsvervolg ing. 

(A.B.) 

13 Februari 1933. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemr.entewet Art. 228c). 

Terecht heb hen Ged. Staten goedkeuring 
onthouden aan een raadsbesluit tot ver
panding van effecten t er verkr\jging van 
kasgeld uit overweging, dat het nrediet 
der ~emeente gevaar loopt geschaad te 
worden, wanneer een bezit. da.t tot zeker
heid strekt van a lle schnldeiscbers der ge
meente ten behoeve van een nieuwen, 
schuldeischer wordt verpand, en daarvoor 
ook geene aanleiding bestaat, aangezien 
ter voorziening in de behoefte aan kasgeld 
ingevolge de wet van 11 Febr. 1932 S . 48, 
zoo nood.ig de hu lp van het Rijk k an worden 
ingeroepen. 

\Vij WILHELMI A, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Oude Niedorp tegen 
het be luit van Ged. Staten van Noord-Hol 
land van 21 Sept. 1932, n°. 94, waarbij goed
keuring is onthouden aan het raadsbesluit van ,o Juni 1932 tot verpanding van obi igaties 
tH verkrij ging van kasgelden; 

:Oen Raad van State, .i\.fdeeling voor de 
Geschill en van Bestuur, geh-Oord, advies van 
25 J anuari 1933, n°. 45; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken, 
van 7 Febr. 1933, n°. 2318, afd. B. B. ; 

0. dat de raad der gemeente Oude-Niedorp 
in zijne vergader ing van 30 Juni 1932 heeft 
besloten ter verkrijging van de kasgelden, a ls 
bedoeld in zijne besluiten van 11 Apri l 1932, 
goedgekeurd door Ged. Staten van Noord
Holl and bij besluit van 13 April 1932, n°. 89 
en 11 April 1932, goedgekeurd 27 April 
1932, n°. 73, te verpanden de na te noemen 
in het bezit der gemeente zijnde obligatiën, 
te weten: 

a. obligatie provincie Noord-Holland 1931 
nominaal f 1000 à 4 %; 

b. obligatie gemeente Rotterdam 1931 no
minaal f 1000 à 4 % ; 

c. obligatie gemeente Rotterdam 1931 no
minaal f 1000 à 4 %; 

d. obli gatie N ed.-Indië 1931 nominaal 
fl000 à 4½%; 

e. obli gatie Nederla nd 1931 nominaal f 1000 
à 4%; 

/. obligatie gemeente Deventer 1929 no
minaal f 1000 à 41/2 % ; 

en bepaald, dat slechts zoovele van deze 
obl igatiën zu ll en worden verpand. a ls :,o -
<lig is om de meest dringende betalingen te 

' kunnen voldoen, met dien verstande, dat voor 
elk te leenen bedrag n iet meer effecten wor
den Yerpand dan tot eene reëele waarde van 
140 % van het bedrag, dat geleend wordt; 

dat de gemeenteraad daarbij heeft overwo
gen, dat het niet mogelij k is de bovenbe
doelde kasgelden te verkrijgen anders dan op 
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onderpand van effecten; dat het dringend 
noodzakelij k is de benoodigde gelden ten spoe
digste te verkrijgen, vermits de gemeente niet 
meer aan hare betalingsverplichtingen kan 
voldoen; 

dat Ged. Staten van Noord-Holland bij 
beslui t van 21 Sept. 1932, n°. 94, aan dit 
raadsbesluit hunne goedkeuring hebben ont
houden, uit ovenveging, dat het crediet van 
de gemnente gevaar loopt geschaad te worden, 
wanneer een bezit, dat tot zekerheid strekt 
van alle schuldeischers van de gemeente ten 
behoeve van een nieuwen schuldeischer wordt 
verpand ; dat tot zoodanige verpanding in 
casu ook geene aanleiding bestaat aangezien 
ter voorziening in de behoefte aan kasgeld , 
ingevolge de wet van 11 F ebr. 1932, S . 48, 

13 Pehrur.ri 1933. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Gemeentewet artt. 168 en 185 · 
Woningwet artt. 4 en 23.) ' 

Volgens de op art. 4 (3 oud) der Wonin"
wet berustende voorschriften van art. 42 
~ l_ de_~ Bouw- en Woningver~rdening voor 
R1JSWJJk (Z. -H. ) staat het uitsluitend ter 
beoordeeling van B. en W. - zonder dat 
advies van de gezondheidscommissie ge
vorderd wordt, - of een woning voorzien 
is van eene te allen tijde behoorlijk toe
gankelijke gelegenheid tot het in voldoende 
mat,e bekomen van betrouwbaar drink- en 
werkwater, alsook of voor eene woning het 
betrekken van watf>r van de Voorburgsche 
Waterleiding Mij. mogelijk en niet te be
zwarend is. 

zoo noodig, de hulp van het Rijk kan worden 
ingeroepen; dat het vorengenoemde raadsbe- l 
sluit mitsdien niet in het belang der gemeente • 
is te achten; dat de raad niet bereid is aan 
hun verzoek tot intrekking daarvan te vol
doen; 

Deze voorschriften vallen geheel binnen 
de grenzen door art. 168 der Geme,mtewt>t 
aan de verordeningsbevoegdheid vnn den 
gemeenteraad gesteld, welke urenzen door 
de Woningwet' niet worden ~angetast. 

De eigenaar van een bestaande woning 
moet volgens art. 42 & 1 tot aansluiting 
dier woning aan het buizennet van de 
Waterleiding Mij. overgaan, zoodra B. en 
W. hem hebben medegedeeld, dat dit in 
verband met hun oordeel (of er behoorlijk 
toegankelijke gelegenheid is tot het in vol
doende bekomen van betrouwbaar drink
en wl'lrkwater, enz.) behoort te geschieden. 

dat van dit besluit de gemeenteraad bij Ons 
in beroep is gekomen, aanvoerende, dat de 
geldelijke moeilijkheden, waaronder de ge
meente Oude-Niedorp gebukt gaat, anders dan 
in normale tijdsomstandigheden het toelaat
baar maken, dat, ter bekoming van tijdelijke 
kasgelden, de gemeente de in haar bezit zijnde 
effecten verpandt, nu gebleken is, dat deze 
gelden slechts tegen onderpand kunnen wor
den verkregen; dat weliswaar de wet van 11 
Februari 1932, S. 48 , de mogelijkheid opent 
ter voorziening in de behoefte aan kasgeld, 
de hulp van het Rijk in te roepen doch dat 
z. i. het inroepen van geldelijke hulp van het 
Rijk in de huid ige tijdsomstandigheden een 
uiterste middel is, waartoe slechts in de uiter-
ste noodzaak moet worden overgegaan; dat, 
daar het Rijk aan de gemeente reeds eene 
kasgeldleening verstrekte van f 100,000 en 
verhooging van dit bedrag moest worden aan
gevraagd, er te meer reden is om niet nog
maals de hulp van het Rijk in te roepen, 
doch om te trachten de benoodigde gelden 
e lders te verkrijgen; dat hij zich voorts meent 
te kunnen beroepen op door Ged. Staten in 
eenige provinciën gegeven goedkeuring van 
soortgelij ke besluiten; dat hij de in het be
sluit van Ged. Staten van Noord-Holland 
gegeven motiveering "dat het crediet eener 
gemeente gevaar loopt geschaad te worden", 
slechts in zooverre steekhoudend oordeelt, dat 
dit kan gelden onder meer normale tijdsom
standigheden dan thans het geval is , doch dat 
met gelij k recht gezegd kan worden, dat de 
crndietwaardigheid eener gemeente wordt ge
schaad, indien ter bekoming van kasgelden 
1;11eermalen de hulp van het Rijk moet worden 
ingeroepen; 

0. dat Ged. Staten terecht op de in het 
bestreden besluit vermelde gronden hunne 
goedkeuring aan het raadsbesluit hebben ont
houden; 

Gezien de Gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van B innenlandsche Zaken is 

belast enz. 
(A.B.) 

Een dergelijke mededeeling van B. en W. 
is niet een aanschrijving in den zin van 
art. 23 in verband met de artt. 21 en 22 
der Woningwet tot het aanbrengen van 
verbeteringen aan eene woning. Het in die 
artikelen bepa11,lde omtrent het advies van 
de gezondheidscommissie is derhalve i. e. 
niet van toepassing. 

Geen enkele wetsbepaling verbiedt, dat 
in het belang der openbare gezondheid 
eene gemeenteverordening voorschrijft, 
da.t eene woning onder bepaalde omstan
digheden aangesloten moet worden aan 
het buizennet van een _waterleiding-maat
schapp1J, ook al zou dit ZJJn een particu
liere m11,atschappij. 

H et feit, dat een vrijwel gelijkluidende 
bepaling in een verordening van eene 
:1ndere gemeente, bij K. B. is vernietigd, 
:s zonder 1?elnng, daar de rechter verplicht 
1s het artikel toe te passen, zoolana dit 
niet overeenkomstig art . 1 /i Gemeentewet 
is geschorst of vernietigd, of onverbindbaar 
is verklaard als in strijd met de wet. 

Op het beroep van C. P., requirant van cas
satie tegen een vonnis van de Arr.-Rechtbank 
te 's-Gravenhage van 29 Nov. 1932, in hou-

. ger beroep bevestigende een vonnis van het 
Kantongerecht te 's-Gravenhage op 6 Septem
ber 1932 tegen requirant gewezen, waarbij 
deze ter zake van: ,,te Rijswijk (Z.-H.) als 
eigenaar van een woning niet zorg dragen, 
dat die woning voorzien is van een te allen 
t ijde behoorlijk toegankelijke gelegenheid tot 
het, naar het oordeel van B. en W., in vol
doende mate bekomen van betrouwbaar drink
en werkwater, bestaande, terwijl naar het 
oordeel van B. en W. het betrekken van wa
ter van de Voorburgsche Waterleiding Maat
schappij mogelijk en niet te bezwarend is, in 
een binnenaanleg voldoende aan de eischen 
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voor aansluiting aan het buizennet dier Maat
chappij en in de verplichting van den eige

naar, voorzoover van hem afhangt, ervoor te 
zorgen, dat deze aansluiting tot stand komt 
en daarover water wordt geleverd", met toe
passing van de artt. 42 § 1, 101 en 151 § 1 
der Bouw. en Woningverordening voor Rijs
wijk (Z.-H.) en art. 23 Sr. is veroordeeld tot 
eene geldboete van vijftien gulden, subsidiair 
zes dagen hechtenis; 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

de Menthon Bake ; 
Gelet op de grieven van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur, hierop 
neerkomende: 

1°. dat het welwater van de woning in ge
schil van betere qualiteit is dan het water 
van de Voorburgsche Waterleiding Maatschap
pij, welk feit beter tot zijn recht zou zijn ge
komen, als B. en W. niet in strijd met art. 19 
(oud) der Woningwet een bevel tot requirant 
hadden gericht zonder tevoren de gezondheids
commissie te raadplegen en zonder een af
schrift van haar advies bij het bevel over te 
leggen; 

2°. dat de aanschrijving van B. en W. on
wettig is, omdat beroep op den gemeenteraad 
niet is toegelaten, hetgeen krachtens art. 22 
der Bouw- en Woningverordening van Rijs
wijk (Z.-H.) wel het geval moest zijn ten aan
zien van een tijdens die aanschrijving reeds 
bestaande woning; 

3°. dat die aanschrijving onwettig is, omdat 
tevoren het oordeel van de gezondheidscom
missie niet is gevraagd, en een afschrift van 
h aar advies bij die aanschrijving niet is over
gelegd, hoewel, wanneer sprake is van het 
aanbrengen van verbeteringen als ten deze, 
,zulks krachtens art. 19 der Woningwet (oud) 
vereischt was; 

4°. dat een publiekrechtelijke eisch tot aan
s luiting van eene woning bij eene particuliere 
waterleidingmaatschappij in strijd is met de 
wet· 

5.:. dat bij K. B. van 17 Februari 1925, 
S. 34, eene bepaling in de Verordening van 
de gemeente Amersfoort, gelijk aan de bepa
ling van art. 42 der Bouw- en Woningveror
dening voor Rijswijk (Z. -H . ) is vernietigd; 

0. dat bij het bevestigde vonnis bewezen 
is verklaard, - met qualificatie en strafop
legging als voormeld, - het aan requirant 
telaste gelegde, luidende: dat hij te Rijswijk 
(Z.-H.) a ls eigenaar van een in de maand 
April 1932 bestaande woning, gevestigd al
daar in perceel Toll ensstraat 10, op 17 Mei 
1932 uog niet gezorgd h ad, dat bedoelde wo
ning voorzien was van een ten allen tijde be
hoor! ijk toegankelijke gelegenheid tot het, 
naar het oordeel van B. en W. van Rijswijk 
(Z.-H. ) in voldoende mate bekomen van be
trouwbaar drink- en werkwater, welke gele
genheid in casu moest bestaan in een binnen
aanleg, voldoende aan de eischen voor aan
sluiting aan het buizennet der Voorburgsche 
Waterl eiding Maatschappij - en nog niet, 
voor zoover van hem afhing, ervoor gezorgd 
had, dat alstoen aansluiting van bedoelde wo
ning aan het buizennet der Voorburgsche 
Waterleiding Maatschappij tot stand was ge-

komen en daarover water werd geleverd, zulks 
terwijl verdachte bij schrijven de dato 29 
April 1932 No. 251/14 van B. en W . van 
Rijswijk (Z.-H.) was aangezegd voor een en 
ander te zorgen vóór 15 Mei 1932, bij welk 
schrijven verdachte tevens was medegedeeld, 
dat het betrekken van water voor bedoelde 
woning van de Voorburgsche Waterleiding 
Maatschappij naar het oordeel van hen, B. en 
W., mogelijk en niet te bezwarend was; 

Wat de grieven in cassatie betreft: 
0. dat requirant een aan die grieven gelijk

luidend verweer heeft gevoerd voor den Kan
tonrechter; 

0 . nu ten aanzien van de eerste en derde 
grief, 

dat blijkens art. 4 (3 oud) der Woningwet 
de gemeenteraad voor bestaande woningen 
voorschriften moet vaststell en, onder andere 
betreffende beschikbaarheid van drinkwater; 

dat art. 42 § 1 der Bouw. en Woningver
ordening voor Rijswijk (Z.-H.) - dat blijkens 
art. 101 dier Verordening ook voor bestaande 
woningen geldt, - dergelijke voorschri ften 
inhoudt; 

dat volgens die voorschriften het uitsluitend 
ter beoordeeling staat van B . en W., - ron
der dat advies van de gezondheidscommissie 
gevorderd wordt, - of eene woning voorzien 
is van eene te allen tijde behoorlijk toegan
kelijke gelegenheid tot het in voldoende mate 
bekomen van betrouwbaar drink- en werk
water, alsook of voor eene woning het he
t.rekken van water van de Voorburgsche Wa
terleiding Maatschappij mogelijk en niet te 
bezwarend is; 

dat deze voorschriften geheel vallen binnen 
de grenzen, door art. 168 der Gemeentewet 
aan de verordeningsbevoegdheid van den ge
meenteraad gestel d, welke grenzen door de 
,voningwet niet worden aangetast; 

dat de e igenaar van eene bestaande woning 
volgens art. 42 § 1 tot aansluiting dier wo
ning aan het buizennet van genoemde Water
leiding Maatschappij moet overgaan, zoodra 
B. en W. hem hebben medegedeeld, dat dit 
in verband met hun oordeel als voormeld be
hoort te geschieden; 

dat eene dergel ijke mededeeling van B. en 
W., - welke ook requirant bereikt heeft, -
niet is eene aanschrijving in den zin van art. 
23 (19 oud) in verband met de artt. 21 en 22 
(17 en 18 oud) der Woningwet tot het aan
brengen van verbeteringen aan eene woning; 

dat toch het voldoen aan het voor alle, -
ook voor bestaande, - woningen geldende 
voorschrift van art. 42 § 1 voornoemd iets ge
heel anders is dan het op aanwijzing van de 
gezondheidscommissie, of van B. en W ., of 
wel op bezwaarschrift van de in art. 19 (15 
oud) der Woningwet bedoelde personen aan
brengen van verbeteringen in eene bepaalde 
"oning, waarvan ten deze geen sprake is; 

dat derhalve het in genoemde artikelen van 
de ·woningwet bepaalde omtrent het advies 
van de gezondheidscomm issie, waar ingevolge 
art. 42 §§ 1 en 2 de verplichting in het alge
meen en van tevoren vaststaat, niet van toe-

, passing is; 
dat deze grieven dus ongegrond zijn; 
0. ten aanzien van de tweede grief: 
dat ook deze grief ongegrond is, omdat art. 
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22 van gezegde Rij swij ksche verordening, 
waarop requ irant deze grief doet steunen, 
enkel van besluiten van B. en W. , als bedoeld 
in H oofdstuk II en III d ier verordening, 
waarbij eene vergunning, hetzij voorwaardelijk 
is verl eend, hetzij is geweigerd of ingetrok
ken , beroep op den gemeenteraad toelaat, 
terwijl hier van een dergelijk besluit geen 
spra ke is; 

0. ton aanzien van de v ierde grief: 
dat geen enkele wetsbepaling verbiedt, dat 

in het bela ng der openbare gezondhei d eene 
gemeenteverordening voorschrijft, dat eene 
woning ter voorziening in de beschikbaarheid 
van drinkwater onder bepaalde omstandighe
den aangesloten moet worden aan het buizen
net va11 eene Waterleiding Maatschappij, ook 
a l zou dit zij n eene particuliere maatschappij ; 

dat ook deze grief derhalve ongegrond is; 
0. ten aanzien der vijfde grief: 
dat het feit, dat eene bepaling in de veror

dening van eene andere gemeente, vrijwel ge
lij kluidend aan die van meergenoemd a rt. 42 
§ 1 der R ijswijksche verordening, bij K . B. is 
vernietigd, ten deze zonder belang is, daar 
de rech ter verpl icht is art. 42 § 1 toe te pas
sen, zoo lang dit niet overeenkomstig art. 185 
der Gemeentewet geschorst of vernietigd is, 
of onverbindbaar is verklaard als in strijd 
m et de wet, waarvan blij kens al het hiervoor 
overwogene echter geen sprake is; 

dat ook deze grief dus niet tot cassatie kan 
leiden; 

Verwerpt het beroep. 

[ Gr.wezen overeenko,nstig de Conclusie van 
den Adv.-Gen . Wijnveldt.] 

13 Februari 1933. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920, Art. 80.) 

Terecht. hebben B. en W. geweigerd uit 
te betalen het bedrag der kosten van den 
aanleg van een leermiddelenbergplaats, 
t evens personeelskamer, nu de gem een t,e
raad noch bij de aanvankelijke beschik
baarstelling van gelden voor ver11,ndering 
van de inrichting der school, noch, zooals 
het schoolbestuur beweert, later, tot dien 
aanleg m edewerking heeft verleend. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het bestuur der Vereeniging voor Gerefor
meerd Onde rwij s te Dwingelo tegen het be
slu it van Ged. Staten van D renthe van 27 
Jul i 1932, N°. 38, waarbij dit College, over
eenkomstig art. 80, 4e lid, der Lager Onder
wijswet 1920, beslissende in een geschil be
treffende de beschikbaarstelling van de aan
gevraagde gelden voor eene verandering van 
inrichting van de bij rondere lagere school te 
Leggeloo, het beroep van den appe ll ant tegen 
het besluit van burgemeester en wethouders 
van Dwingeloo van 24 Tovember 1931 tot 
beschikbaarstelling van een bedrag van 
f 1655.34 ongegrond heeft verklaard; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
18 J anuari 1933, N°. 862 (1932); 

Op de voord racht van Onzen Minister va11 
Onderwijs, Kunsten en W etenschappen van 8 
F ebruari 1933, N°. 6912, Afdeeling Lager 
Onderwijs Financieel ; 

0. dat bij besluit van 24 Novembe r 1931 
burgemeester en wethouders van Dwingeloo 
f 1655.34 beschikbaar hebben gesteld voor de 
verandering van inrich ting van de bijzondere 
lagere school te Leggeloo, daarbij overwegen
de, dat het school bestuur heeft verzocht be
schikbaar te stell en het bedrag der werke lij ke 
kosten ad f 1967.18½ voor ui tgevoerde ver
andering van inrichting van de bijzondere 
1 agere school te Leggeloo ; dat de gemeente
raad bij zij n besluit van 25 Augustus 1930, 
N °. 11, voor de bedoelde verander ing van 
inrichting heeft toegestaan het bedrag der 
geraamde kosten daarvan ad f 1655.34; dat 
aan burgemeester en wethouders uitsluitend 
de bevoegdheid is toegekend tot beschikbaar
stelling van de door den raad toegestane gel
den; dat niet aannemelijk is gemaakt, welke 
te rechtvaardigen omstandigheden oorzaak 
zij n van het versch il der werkelijk uitgegeven 
en geraamde kosten ; 

da~ nadat het schoolbestuur bij Ged. Staten 
van J.Jrenthe in beroep was gekomen, di t Col
lege bij besluit van 27 Juli 1932 het beroep 
ongegrond heeft verklaard, daarbij overwe
gende, dat bij het raadsbesluit van 25 Aug. 
1930, N°. 11, op de desbetreffende aanvrage 
aan het schoolbestuur medewerking is toege
zegd voor zoover betreft den verbouw van de 
bijwndere lagere school te Leggeloo, den 
bijbouw van eene rijwielbergplaats aan d ie 
school en de aanschaffing van nieuwe leer
middelen, doch voor den bouw van een leer
middelenbergplaats, tevens personee lskamer 
de gevraagde medewerking is geweigerd, en 
dat van dit beslu it het schoolbestuur niet in 
beroep is gekomen; dat evenwel volgens de 
bij brief van 6 Maart 1931 door het school
bestuur bij burgemeester en wethouders van 
Dwingeloo inged iende rekeningen onder de 
totaalkosten van de verandering van de in
richting enz. van de bij zondere lagere school 
te Leggeloo, die f 1967.181h hebben bedragen, 
tevens is begrepen een bedrag voor den bouw 
van een personeelskamer, tevens leermiddelen
bergplaats, voor welken aanbouw evenwel 
geen waarborgen was gestort· dat derhalve 
de overschrij ding van de rami~g niet uitslui 
tend is veroorzaakt door het tegenvallen der 
kosten bij de uitvoering, doch veeleer het ge
volg is van de ui tvoer ing van een werk, w aar
voor de raad van Dwingeloo geen medewer
king had toegezegd; dat b lij kens door het 
gemeentebestuur overge legde beve lschriften 
ter uitvoering van het raadsbesluit van 25 
Augustus 1930 aan het schoolbestuur reeds is 
uitbetaald f 660. 66 voor aanschaff ing van 
n ieuwe leermiddelen en f 1655.34 wegens kos
ten van verandering van inrichting der bij 
zondere lagere scho~l en dat niet is geb leken , 
dat hiermede de b1J dat raadsbesluit gedane 
toezegging niet ten. volle wu zijn nagekomen; 
. dat van d it besluit het school bestuur bij Ons 
Ill beroep 1s gekomen, aanvoe rende dat welis
waar bij het raadsbes lui t van 25 Augustus 
1930, N°. 11 , de medewerking voor den bouw 
van een leermiddelenbergplaats tevens per
soneelskamer is geweigerd, doch later op-
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nieuw ctoor het bestuur aan het gemeente
bestuur is verzocht een leermiddelenbergplaats 
te mogen inrichten in eene ruimte, die bij de 
verandering van inrichting door het wegval
len van twee pr ivaten en een urinoir zou ont
staan, hetgeen slechts een bedrag van onge
veer f 60 zou vorderen boven het bedrag dat 
aanvankelijk was uitgetrokken voor de werk
zaamheden van vernieuwing en verandering 
van die 2 privaten en 1 urinoir; dat daarop 
het gemeentebestuur, met het oog op het ge-
1·inge verschi l der kosten, zijne medewerking 
voor den aanleg van de leermiddelenberg
plaats tevens personeelskamer in den even
vermelden zin a lsnog heeft verleend; dat bur
gemeester en wethouders in hun besluit van 
24 ovember 1931 daarmede dan ook reke
ning hebben gehouden, waarom zij het bedrag 
der geraamde kosten bepaalden op f 1655.34, 
waarvan f 55.34 was bestemd voor den bouw 
der leermiddelenbergplaats; dat, naar toen
tertijd aan het bestuur werd medegedeeld, 
deze uitbreiding van het raadsbesluit van 25 
Augustus 1930 door den raad bij later raads
besluit werd goedgekeurd; dat het bestuur 
dan ook geen enkel werk heeft doen uitvoe
ren waarvoor de raad zijne medewerking niet 
had verleend· dat de overschrijding van de 
raming geen;zins is veroorzaakt door afwij-

. king of uitbreiding van het overeenkomstig 
art. 77 bij burgemeester en wethouders i nge
d iende en door hen goedgekeurde werkplan; 
dat voorts geen buitensporige kosten zijn ge
maakt; dat de overschrijding uitsluitend is 
ontstaan door het tegenvallen van de kosten 
bij de uitvoering van het werk, waarvoor het 
gemeentebestuur medewerking had toegezegd; 
dat zelfs, al zou het gemeentebestuur niet bij 
een later besluit zijne medewerking voor den 
bouw van de leermiddelenbergplaats hebben 
toegezegd - quod non - toch aan dien bouw 
in geen geval kan te wijten zijn, d~~ de wer
kelijke kosten de geraamde overschr1Jden; dat 
immers aan dien bouw niet meer dan het 
bovenbedoelde geringe bedrag boven het aan
vankelijk (namelijk vóór het later raadsbe
sluit) geraamde is besteed; 

0 . dat blijkens een aan Ged. Staten over
gelegd ambtsbericht van burgemeester en 
wethouders van Dwingeloo de gemeenteraad 
niet - zooals het schoolbestuur stelt -- alsnog 
medewerking heeft verleend tot den aanleg 
van een leermiddelenbergplaats, tevens per
soneelskamer; 

dat de kosten van het bouwen hiervan dus 
niet voor rekening van de gemeente kunnen 
komen; 

dat voorts blijkens eene overgelegde verkla
ring van den gemeente-timmerman de zuivere 
kosten van het aanleggen van de leermidde
lenbergplaats f 680.60 hebben bedragen en dus 
niet - zooals het schoolbestuur betoogt -
ongeveer f 60; 

dat de overschrijding van de raming clan 
ook geheel of in hoofdzaak moet worden toe
geschreven aan den bouw van de leermidde
lenbergplaats, en niet aannemel ijk is, dat het 
schoolbestuur aanspraak kan maken op eene 
hoogere uitkeering dan burgemeester en wet
houders hebben gedaan; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920 ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast enz. 
A.B.) 

16 Februari 1933. Kül\TINKLIJK BESLUIT. 
(Radenwet Art. 81.) 

De beslissing inzake de bezoldiging zijner 
ambtena,ren is overgelaten aan den Raad 
van Arbeid, behoudens bevoegdh eid va,n 
den Verzekeringsraad om daarop invloed 
uit te oefenen door eventueele onthouding 
van ,goedkeuring der begrooting. Waar dit 
midctel niet is aangewend, behoort het 
vrije oordeel van den Raad van Arbeid 
terzake van de bezoldiging zijner ambte
naren te worden geëerbiedigd en kan daarop 
geen inbreuk worden gemaa.kt, ook niet 
langs den weg van art. 81. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Bes! issende het geschil tusschen den Verze

keringsraad te 's-Gravenhage en den Raad 
van Arbeid te Zwolle over de àl- of niet-be
vordering van klerken bij den laatstgenoem
den Raad tot adjunct-commies; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adv ies van 
18 J anuari 1933, N°. 22; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Economische Zaken en Arbeid van 13 Febr. 
1933, N°. 281, afdeel ing Arbeidsverzekering; 

0. dat de Verzekeringsraad, in verband met 
de invoering van de zoogenaamde gecombi
neerde salarisschaal (schaal 93) voor de be
trekking van ad junct-commies voor de Rij ks
ambtenaren bij Ons Besluit van 8 Maart 1929, 
S. 72, ingevolge verzoek van Onzen Minister 
van Arbeid, Handel en Nijverheid, bij rond
schrijven van 27 Mei 1929, N°. 5194, de 
Raden van Arbeid heeft uitgenoodigd in soort
gel ijken zin voor hunne ambtenaren te han
delen, met dien verstande, dat de Raden van 
Arbeid werden aangezocht zulks te doen met 
inachtneming van zekere richtl ijnen, neerge
legd in een schrijven dd. 14 Mei 1929 , N °. 
107, Kabinet M. R., door den Voorzitter van 
den Raad van Ministers gericht aan Heeren 
Ministers; dat daarbij aan de voorzitters vai, 
de Raden van Arbeid tevens werd verzocht te 
willen mededeelen, welke klerken bij hun 
Raad, krachtens de door den Ministerraad 
vastgestelde regeling, eventueel voor rang
schikking in den gecombineerden rang in aan
merking zouden kunnen komen; 

dat ingevolge het laatstvermelde verzoek 
een studie-commissie uit de Vereeniging van 
Raden van Arbeid een voorstel heeft gedaan 
van eene regeling, welke bij indeeling van 
ambtenaren der Raden in de gecombineerde 
chaal ware in acht te nemen, met welk ad

v ies het bestuur der genoemde Vereeniging 
zich heeft vereenigd; 

dat de Verzekeringsraad bij rondschrijven 
van 7 Jun i 1930 aan de Raden van Arbeid 
heeft bericht, dat hij zich, behoudens eene 
ondergeschikte wijziging, met het door het 
bestuur der Vereeniging van Raden van Ar
beid overgenomen advies der studie-commissie 
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heeft vereenigd en dat, voor zoover zulks nog 
niet was geschied, thans voorstellen tot indee
ling van ambtenaren in den gecombineerden 
rang konden worden ingezonden; 

dat, nadat in Juni 1931 de Centrale van 
Vereenigingen van personeel in ' s Rijks dienst 
bij den Verzekeringsraad er over had ge
k laagd, dat eenige vrouwelijke klerken bij 
den Raad van Arbeid te Zwolle, met name de 
dames H. S. van Dorth, M. J . K. Wissink en 
J. Wissink, in weerwil van de omstandigheid, 
dat zij in verband met de door haar verrichte 
werkzaamheden naa r het oordeel van de be
doelde Centrale op plaatsing in de gecombi
neerde schaal aanspraak konden maken, niet 
voor indeeling in de gecombineerde schaal in 
aanmerk ing waren gebracht, de Verzekerings
raad het bestuur van den Raad va n Arbeid 
te Zwolle heeft ve1·zocht te willen berichten, 
of de genoemde ambtenaren, met inacht
neming van het door de Vereeniging van 
Raden van Arbeid uitgebrachte advies inzake 
indeeling in den gecombineerden rang, inder
daad met ingang van 1 ovember 1928 of 1 
Januari 1930 voor bevordering in aanmerking 
hadden kunnen komen, en wo ja, om welke 
redenen daartoe geen voorstellen zijn gedaan; 

dat de Voorzitter van den Raad van Ar
beid te Zwolle daarop bij schrijven van 2 
November 1931 aan den Verzekeringsraad 
heeft bericht, dat het bestuur van den Raad 
zich ten opzichte van adviezen van de Ver
eeniging van Raden alle vrijheid wenscht 
voor te behouden, zoodat het een beroep op 
zoodanig advies bij voorbaat moet afwijzen en 
van zijn bestuur geene voorstellen om de bo
vengenoemde juffrouwen in een hoogeren 
rang te brengen, te verwachten waren; 

dat, nadat te dezer zake tusschen den Ver
zekeringsraad en den Voorzitter van den Raad 
van Arbeid te Zwolle eene briefwisseling was 
gevoerd, de Verzekeringsraad bij zijn schrijven 
van 5 Juli 1932, N°. 5680 (Kabinet) den 
Voorzitter van den Raad van Arbeid heeft 
verzocht te willen mededeelen, of zijn raad 
bereid was à! dan niet op zijne begrooting 
voor het dienstjaar 1932 alsnog de gelden uit 
te trekken, benoodigd voor indeeling in den 
gecombinlc'erden rang van de ambtenaren M. 
S. van Dorth, M. J. K . Wissink, J . Wissink 
en Ph. Hamer, welke laatste naar het oordeel 
van den Verzekeringsraad met het oog op 
haar werkzaamheden mede voor indeeling in 
de gecombineerde schaal in aanmerking kwam; 

dat de Voorzitter van den Raad van A r
beid aan den Verzekeringsraad bij schrijven 
van 18 Juli 1932, N°. 5092, berichtte, dat zijn 
bestuur van oordeel bleef, dat er geen aan
leiding was ter zake een voorstel aan den 
Raad te doen; 

dat de Verzekeringsraad zich daarop tot 
Ons heeft gewend met het verzoek om, daar 
het geschil niet op andere wijze tot oplossing 
kon worden gebracht, en de Raad van Ar
beid eene onthouding van goedkeuring aan 
zijne begrooting in verband met het bepaalde 
in art. 53i, 3de lid, der Radenwet naast zich 
neerlegt, hierin ingevolge art. 81 der Raden
wet eene beslissing te nemen; 

0. dat de beslissing in zake de bezoldiging 
zijner ambtenaren in verband met zijn auto
noom benoemingsrecht, is overgelaten aan den 

Raad van Arbeid, behoudens de bevoegdheid 
van den Verzekeringsraad om daarop invloed 
uit te oefenen door eventueele onthouding van 
goedkeuring der begrooting, waartegen de 
Raad van Arbeid zich dan bij Onzen betrok
ken Minister kan voorzien; 

dat, waar het middel van onthouding van 
• goedkeuring der begrooting, het moge dan 

zijn wijl daarvan geen practisch resultaat is 
te verwachten, niet is aangewend, het vrije 
oordeel van den Raad van Arbeid ter zake 
van de bezoldiging zijner ambtenaren be
hoort te worden geëerbiedigd en daarop geen 
inbreuk kan worden gemaakt, ook niet langs 
den weg van art. 81 de Radenwet; 

Gezien de Radenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

Ons onbevoegd te verklaren om ingevolge 
art. 81 der Radenwet de gevraagde verhoo
ging van bezoldiging op te leggen. 

Onze Minister van Economische Zaken en 
Arbeid is belast enz. 

(A. B.l 

20 Februari 1933. ARREST van den Hoogen 
Raad. (A. R. D. art. 7; Sv. art. 358.) 

Het verweer van req. : dat de convooi
trein, volgens het dienstrooster om onge- . 
veer half zes had moeten passeeren ; dat 
hij na dien tijd in dienst is gekomen, zoo
dat hij vermoedde, dat die trein reeds ge
passeerd was ; dat hij geen kloksignaal 
heeft gehoord en ook niet, zooals gebrui
kelijk is, telefonisch was gewaarschuwd 
dat die trein in aantocht was ; dat hem 
reeds eerder was opgevallen, dat de sig
naalpost van _wachtpost 51 wel eens niet 
functionneerde, houdt - al was req. inge
volge art. 7 lid 3 A. R. D . verplicht de be
weegbare afsluitingen 3 minuten voor de 
komst aan den convooitrein te sluiten, 
ongeacht of hij het kloksein heeft ontvan
gen -- gronden in, welke, indien bewezen, 
tot de beslissing kunnen leiden, dat hij 
met het juiste tijdstip van de werkelijke 
komst van den trein niet bekend kon zijn, 
hetgeen de strafbaarheid van req. zou uit
slui ten . 

De Rechtb. heeft daaromtrent niets in 
haar vonnis vermeld en daaromtrent ook 
geen beslissing gegeven, weshalve het be
streden vonnis moet worden vernietigd. 

Op het beroep van Th. v. d. L ., overweg
wachter, requirant van cassatie tegen een von
nis van de Arr.-Rechtbank te 's-Hertogen
bosch van 8 December 1932, waarbij in hooger 
beroep is vernietigd een op 18 Mei 1932 door 
het Kantongerecht te Eindhoven gewezen mon
deling vonnis, en de requ irant ter zake "als 
beambte, bedoeld in art. 7 I van het A. R. D., 
de beweegbare afsluitingen van openbare over
wegen niet ten minste drie minuten voor de 
komst van een trein slui ten en gesloten hou
den totdat de trein den overweg is voorbij
gereden", met toepassing van de artt. 27 en 
64 der Spoorwegwet in verband met de artt. 
7 1 en 3 A. R. D . en van de artt. 23 en 91 Sr., 
is veroordeeld tot eene geldboete van tien 
gulden met bepaling, dat die boete bij gebreke 
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van betaling en verhaal zal worden vervangen 
door vij f dagen hechtenis; (Gepleit door Mr. 
Ch. M. J . Witlox.) 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Kirberger; 
Gelet op het middel van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij pleidooi en lui
dende: 

Schending, althans verkeerde toepassing van 
de artt. 27 en 64 der Spoorwegwet en art. 7, 
3de lid van het Alg. Reg!. Dienst, van het 
art. 40 Sr. en van de artt. 350-352 en 359 
juncto 358 Sv., doordat de Rechtbank niet 
heeft besl ist naar aanleiding van het onder
zoek ter terechtzitting en het vonnis niet vol
doende met redenen heeft omkleed, immers 
geen beslissing heeft gegeven aangaande het 
beroep op overmacht door verdachte blijkens 
het audiëntieblad gedaan, doordien hij heeft 
betoogd, dat hij geen kloksein heeft gehoord, 
d. w. z. geen kloksein heeft ontvangen, en dat 
het hem reeds eerder was opgevallen, dat de 
signaal klok wellicht niet functioneerde, ter
wijl hij ook niet, zooals gebruikelij k was, 
telefonisch was gewaarschuwd, dat de bewuste 
trein in aantocht was en reeds vóór zijne in
diensttreding moest zijn gepasseerd, staande 
het door de verklaringen der getuigen vast, 
dat het hier gold een trein, die om 5½ uur 
had moeten passeeren, en eerst te circa 9 uur 
gepasseerd is; 

0. dat, met qualificatie en strafoplegging 
als vermeld, ten laste van den requirant wet
ti~ en overtuigend is bewezen verklaard: dat 
hiJ den 8 Maart 1932, des voormiddags circa 
9 à 9½ uur, te Eindhoven, als beambte in 
dienst der Nederlandsche Spoorwegen belast 
met de bewaking en bediening van de beweeg
bare afsluitingen van den openbaren overweg 
naast wachtpost 51 van de lijn Eindhoven
's-Hertogenbosch der Nederlandsche Spoorwe
gen, die afsluitingen niet drie minuten voor 
de komst van een convooitrein uit de richting 
Eindhoven gesloten heeft en gesloten gehou
den· o: omtrent het middel: 

dat blij kens het proces-verbaal der zitting 
van de Rechtbank de requ irant heeft beweerd : 
dat de convooitrein, waarvan in de bewezen
verklaring sprake is, volgens het dienstrooster 
om ongeveer half zes had moeten passeeren ; 
dat hij na dien tijd in dienst is gekomen, zoo
dat hij vermoedde, dat die trein reeds gepas
seerd was; dat hij geen kloks ignaal heeft ge
hoord en ook niet, zooals gebruikelijk is, tele
fonisch was gewaarschuwd dat deze trein in 
aantocht was; dat het hem reeds eerder was 
opgevallen, dat de signaalklok van wachtpost 
51 wel eens niet functioneerde; 

0. dat, al was de requirant ingevolge art. 
7 lid 3 van het A. R. D. verplicht de beweeg
bare afsluitingen drie minuten voor de komst 
van den convooitrein te sluiten, ongeacht of 
hij het kloksein heeft ontvangen, het door hem 
gehouden verweer gronden inhoudt, welke, 
ind ien bewezen, tot de beslissing kunnen lei
den, dat hij met het juiste tijdstip van de 
werkelijke komst van den convooitrein niet 
bekend kon zijn, hetgeen de strafbaarheid van 
requirant wu uitsluiten; 

dat de Rechtbank omtrent dit verweer niets 
in haar vonnis vermeldt en daaromtrent dan 
ook geen beslissing heeft gegeven; 

dat het middel derhalve gegrond is; 
Vernietigt het bestreden vonnis, en 
Rechtdoende ingevolge art. 106 R. 0.: 
Verwijst de zaak naar het Gerechtshof te 

's-Hertogenbosch ter berechting en afdoening 
op het bestaande hooger beroep. 

[ Gewezen overeenkomstig de conclusie van 
den Procureur-Generaal Tak, die nog ver-
1neldt, dat bij het ·rniddel een beroep is gedaan 
op H. R. 27 Juni 1927, N. J. 1927, 964, waar
uit blijkt, dat het beroep op ovennacht den 
overwegwachter nog open staat bij het nilt 
ontvangen hebben van een kloksignaal, indien 
niet blijkt, dat 1nen op andere wijze bekend 
kon zijn m,et de werkelijke komst van den 
trein. Red.] 

( . J.) 

20 F'ebrnari 1933. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Tarwebesluit 1931 S. 6i5 artt. 3 en4 .) 

De t.1.1. bevatte met voldoende duidelijk
heid het feit, hetwelk aan req. werd telaste
gelegd. 

De telastelegging betreffende het eerste 
feit bad kennelijk en terecht - daar im
mers het feit vièl vóór de inwerkin1?tredinir 
van het K. B . van 14 Mei 1932 S. 202 -
het oog op de bepaling van art . 3 van het 
K. R . van Hi Juni l!l31, S. 254 . DeRecbtb. 
echter barl kennelijk het oo!( op art. 2 van 
~enoemd TarwebesÏuit, zooals dit luidt na 
ae daarin bij eerstgenoemd K. B. aange
brachte wijziging, volgens welke nieuwe 
omschrijving o. m. het voorhanden hebben 
van Tarwemeel B is verboden en het niet 
voldaan zijn aan zekere voorwaarden, t hans 
in art. 3 vermeld, niet meer behoor t tot 
de elementen van het strafbare feit . De 
Recbtb. heeft derhalve het bewezene ten 
onrechte st.rafbaar geacht. 

Reg. ziet in haar betoog, dat, zoo
lang er geen registers z\jn voorgeschreven 
voor het enkel voorhanden hebben van 
Tarwemeel B, van heJ; ,,b\jhouden" geen 
sprake kan zijn , voorbjj, dat de t .l.l . eri be
wezenverklaring niet spreekt van registers 
voor het voorhanden hebben, doch, over
eenkomstig de bepaling van art. 4 Tarwe
besluit, S. 254, van registers betreffende 
aankoop, verkoop en verwerking, terwijl 
dan het voorhanden hebben de verplich
ting tot het bijhouden schept. 

Op het beroep van A . S. v. V., requirante 
van cassatie tegen een te haren laste gewezen 
vonnis van de Arr.-Rechtbank te Tiel van 1 
December 1932, waarbij in hooger beroep, met 
vernietiging van een door het Kantongerecht 
te Vianen op 16 J uni 1932 gedane uitspraak, 
requirante ter zake van: ,,1 °. de voortgezette 
overtreding van het voorhanden hebben vau 
tarwemeel B, 2° . tarwemeel B voorhanden 
hebbende, de door den Minister belast met 
de zaken van den Landbouw voorgeschreven 
registers betreffende aankoop, verkoop en ver
werking niet bijhouden", met aanhaling van 
de artt. 1, 23, 56 en 91 Sr., 2, 5 en 9 der 
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Tarwewet 1931, S. 65, 1 , 3, 4 en 6 van het 
Tarwebesluit 1931, S. 254, 1 en 6 der Tarwe
beschikking 1931 zooals dat art. 1 is gewijzigd 
bij beschikking va n den Minister van Staat, 
Minister van Binnenlandsche Zaken en Land
bouw, opgenomen in de Neder!. Stct. van 5 
September 1931 n°. 171, is veroordeeld, voor 
het feit sub 1 ° tot een geldboete van vij fhon
derd gulden en drie maanden vervangende 
hechtenis en voor het feit sub 2° tot een geld
boete van vijftig gulden en tien dagen ver
vangende hech tenis; (Gepleit door Mr. K la
ver.) 

Conclusie van den Procureur-Generaal T ak. 

De verdachte is in cassatie gekomen van 
eene beslissing der Arr.-R echtbank te Tiel , 
waarbij zij , zulks met vernietiging van een 
vonnis van den K antonrechter te Vi anen, is 
veroordeeld in f 500 en f 50 boete, subsidiair 
drie maanden en tien dagen hechtenis, wegens 
in de eerste plaats: ,,De voortgezette over
treding van het voorhanden hebben van tarwe
meel B", en vervolgens " T arwemeel B voor
handen hebbende, de door den Minister belast 
met de zaken van den Landbouw voorgeschre
ven registers betreffende aankoop, verkoop en 
verwerk ing niet bijhouden", zulks op de be
wezenverklaringen: 1 °. ,, dat zij te Leerdam 
in de maanden October, November en Decem
ber 1931 en in de maanden J anuari, Maart en 
April 1932, handel drijvende onder de firma 
de Weduwe A . Kon:, heeft voorhanden gehad 
tarwemeel, dat n iet voldeed aan den navol
genden eisch, dat elke hoeveelheid bestond 
voor ten minste 221/2 % uit meel uitsluitend 
afkomstig van inheemsche tarwe", en 2°. ,,dat 
zij, terwijl zij op tijd en plaats vermeld voor
omschreven tarwemeel heeft voorhanden ge
had, niet heeft bijgehouden de door den Minis
t er belast met de zaken van den L andbouw 
voorgeschreven registers betreffende aankoop, 
verkoop en verwerking." 

Tegen eerstgemelde uitspraak zijn nu bij 
pl eidooi de navolgende middelen voorgedra
gen : ,, I. Schending, althans verkeerde toe
passing van a rt. 3 Tarwebesluit 1931, S. 254, 
zooals dit lu idde r oor de wijziging van 14 
Mei 1932, j 0

• art. 5 Tarwewet 1931 S. 65, de 
a rtt. 1, 2, Sr. 350 en 359 Sv. en art. 162 der 
Grondwet, doordat de R echtbank overwegend: 
" dat de verdachte van het haar sub 1, te laste 
gelegde het navolgende heeft begaan, nl. dat 
zij te Leerdam in de maanden October, No
vember en December 1931, en in de maanden 
J a nuari, Maart en April 1932, handel drijven
de onder de Firma de Weduwe A. K on, heeft 
voorhanden gehad tarwemeel , dat niet voldeed 
aan den volgenden eisch, dat elke hoeveelheid 
bestond voor ten minste 221/2 % uit meel , uit
sluitend afkomstig van inheemsche tarwe; " 

"dat niet bewezen is, hetgeen verdachte sub 
1 ... bij de dagvaarding meer of anders is te 
laste gelegd, dan ,~ierbovenx a ls bewezen is 
a angenomen . . . ; 

beslist, dat dit bewezen verklaarde oplevert 
het strafbare feit, te qualificeeren al s: ,,de 
voortgezette overtreding van het voorhanden 
hebben van tarwemeel B," deswege de ver
dachte strafbaar ach t en terzake van dit feit 
rnrdachte veroordeel t tot een geldboete, even-

tueel te vervangen door hechtenis , als in voor
meld vonnis omschreven." 

" II. Schending, althans verkeerde toepassing 
van art. 4 Tarwebesluit 1931, S. 254, art. 4 
Tarwebeschikking 1931, jis. de artt. 2 en 5 
Tarwewet 1931, S . 65 , de artt. 1 en 2 Sr. en 
de artt. 350 en 359, Sv. en art. 162 Grondwet, 
doordat de R echtbank, overwegende " da t de 
verdachte van het haar bij dagva ard ing sub 
2, te laste gelegde het navolgende heeft be
gaan, dat zij nl. terwijl zij op tijd en p laats 
vermeld, vooromschreven tarwemeel heeft voor
handen gehad, niet heeft bijgehouden de door 
den Minister, belast met de zaken van den 
Landbouw voorgeschreven registers betreffende 
aankoop, verkoop en verwerking; " 

" dat niet bewezen is, hetgeen de verdachte 
sub 2 bij de dagvaarding meer of anders is te 
laste gelegd, dan hierboven als bewezen is 
aangenom en ... ; " 

beslist, dat dit bewezen verkla arde oplevert 
een strafbaar feit te qua! ificeeren a ls: ,, ta rwe
meel B. voorhanden hebbende de door den 
Minister belast met de zaken van den Land
bouw, voorgeschreven regi sters betreffende 
aankoop, verkoop en verwerking n iet bijhou
den," deswege de verdachte strafbaar acht, en 
terzake van dit feit verdachte veroordeelt tot 
geldboete, eventueel te vervangen door hech
tenis a ls in voormeld vonnis omschreven. " 

,,III. Schending, althans verkeerde toepas
sing van de artt. 348, 349, 358 en 359 Sv., jis. 
a rt. 261 Sv., doordat de R echtbank besliste, 
dat de dagvaarding a lle elementen, voorge
schreven in art. 261 Sv. bevat." 

H et eerste lijkt mij juist. Tijdens de geld ing 
toch van het T arwebesluit 1931 , S . 254, waar
onder de gepleegde feiten plaats vonden, was 
niet uitdrukkelijk het voorhanden hebben van 
tarwemeel B verboden, zooals thans a ls regel 
het geval is door de herziening van dit Beslui t 
van 14 Mei 1932, S. 202, doch was dit onder 
bepaalde voorwaarden toegestaan. Verboden 
was derhalve toen enkel het voorhanden heb
ben niet van tarwemeel B , doch van tarwe
meel B, waarop niet van toepassing waren de 
voorwaarden van art. 3. Die voorwaarden zijn 
dus element der overtreding en waar zij niet in 
de dagvaarding zijn opgenomen, had het be
wezene met strafbaar moeten worden ver
k laard. 

H et tweede daarentegen sch ijnt mij onge
grond. Vol gens art. 4 immers van het Tarwe
besluit 1931, steunende op de artt. 2 en 7 der 
Tarwewet 1931 , S. 65 , moet zonder uitzonde
ring ieder, di e tarwebloem A of B voorhanden 
heeft, de door den Minister van Binnenland
sche Zaken en L andbouw voorgeschreven re-

. g ist.ers bijh~uden betreffende aankoop! verkoop 
en verwerking. Ook verdachte van w1en bewe
zen is· verklaard, dat zij tarwemeel B voor
handen had, had derhalve daarvoor te zorgen 
en waar zij dit niet gedaan heeft, is zij dus 
terecht deswege gestraf. 

De laatste weer heeft louter betrekking op 
het tweede fe it. B eweerd wordt, dat "voorge
s~hreven r_~gisters" geen voldoende omschrij
ving zou z1J n en dat daarom de telastelegging 
onvoldoende en misschien wel nietig is. I k 
deel di e opvatting alle1minst. De dagvaard ing 
toch spreekt van door "voornoemden Mi nister 
voorgeschreven registers betreffende aankoop, 
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verkoop en verwerking" en waar ieder geacht 
wordt de wet te kennen, was het de verdachte 
dus overduidelijk, dat daarmede bedoeld zij n 
de registers door den Minister verordend 
krachtens art. 2 der Tarwewet 1931, S. 65. 

Ik concludeer mitsdien tot vernietig ing van 
het bestreden vonnis, voorzoover het eerste feit 
en requirante als daderes daarvan strafbaar 
is verklaard en haar deswege straf is opge
legd, voorts tot ontslag van rechtsvervolging 
deswege wegens de niet-strafbaarheid van het 
bewezene en eindelijk tot verwerping van het 
beroep voor het overige. 

De Hooge R aad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Taverne· 
Gelet ~p de middelen van cassatie, namens 

de requirante voorgesteld bij pleidooi: (zie 
concl. Proc.-Gen. /; 

0. dat bij inleidende dagvaarding aan r&
quirante is tenlastegelegd: 

dat zij 1 °. te Leerdam in de maanden Juli , 
Augustus, September, 0ctober, November en 
December 1931 en in de maanden J anuari, 
Maart en Apr il 1932 (handel drijvende onder 
de firma de Weduwe A. Kon) heeft voorhan
den gehad tarwemeel, welke niet voldeed aan 
de volgende e ischen: 1. dat elke hoeveelheid 
hestond voor ten minste 20 %, althans 22½ % 
uit meel uitsluitend afkomstig van inheemsche 
tarwe; 2. dat d ze 20 %, althans 22½ % ge
lijkmatig door de hoeveelheid was verwerkt; 
3. dat de inheemsche tarwe, bedoeld onder 1 
was geleverd door bemiddeling van: a. eene 
gewestelijke tarwe-organisatie, binnen welker 
gebied de tarwe is geteeld, en b. eene centrale 
tarwe-organisatie, hebbende zij di t tarwemeel 
voor'handen gehad in strijd met de in art. 3 
van het Tarwebesluit van 15 Juni 1931 ge
stelde voorwaarden, hebbende zij in de voren
genoemde maanden aan vV. Kuilenburg te 
Leerdam, aan N. J . Boef te Leerdam, aan de 
weduwe D. J . Boon te Leerdam, aan M. eet 
te Leerdam, aan J. Klein te Leerdam, aan 
C. Verdouw te Leerdam· en aan de gebroeders 
van Dam te Leerdam afgeleverd, a lthans doen 
afleveren en aldus in het tijdsbestek daaraan 
onmiddellij k voorafgaande voorhanden gehad 
verschillende zeer groote hoeveelheid tarwe
meel, en hebbende zij aldus dat tarwemeel 
niet of zelf verhandeld volgens opdracht en 
voor rekening van een vereeniging a ls bedoeld 
in art. 2 van het vorengenoemde Tarwebesluit, 
of zelf verwerkt a. tot producten, die men uit
voert naar het buitenland, of b. tot producten 
door den Minister, belast met de zaken van 
Landbouw, aangewezen, of c. in een bedrijf, 
dat in eenzelfden door voornoemden Minister 
vast te stellen tijdvak eene hoeveel heid tarwe
meel of tarwebloem A verwerkt, ten minste 
een door dien Minister te bepalen veelvoud 
bedragende van de verwerkte tarwemeel of 
tarwebloem B, en 2°. dat zij, terwijl zij op tijd 
en plaats vermeld vooromschreven tarwemeel 
heeft vervoerd, althans heeft voorhanden ge
had, althans heeft afgeleverd, niet heeft bijge
houden de door voornoemden Minister voor
geschreven regi sters betreffende aankoop, ver
koop en venverk ing; 

0. dat van deze telastlegging bij het bestre
den vonnis is bewezen verklaard - met quali-

L. 1933. 

ficatie en strafoplegging als voormeld - het
geen respectievelijk in het eerste en tweede 
middel van cassatie a ls zoodanig is vermeld ; 

0. wat het derde cassatiemiddel betreft: 
dat dit, blijkens de bij pleidooi gegeven to&

lichting, a ll een betrekking heeft op de telast
legging onder 2° en daarop steunt, dat in de 
telastlegging de daarin bedoelde registers niet 
nader zijn aangeduid; 

dat deze grief echter niet juist is, daar, door 
de vermelding dat requirante niet heeft bijge
houden de registers, welke door den Minister 
belast met de zaken van den Landbouw betref
fende aankoop, verkoop en verwerking van 
tarwemeel, zijn voorgeschreven, met voldoende 
duidelijkheid het feit, hetwelk aan requirante 
wordt ten laste gelegd, is omschreven en re
quirante a lleszins in staat was zich op zulk een 
telastlegging te verded igen; dat dan ook ui t 
hare voor de Rechtbank afgelegde verklaring, 
dat zij , terwijl zij in de genoemde maanden 
tarwemeel voorhanden had, de registers door 
den Minister van Landbouw voorgeschreven 
betreffende aankoop, verkoop en verwerking 
niet heeft bij gehouden, bl ij kt, dat zij zeer goed 
heeft begrepen, wat haar was ten laste gelegd; 

0. ten aanzien van het eerste m iddel van 
cassatie: 

dat de telastlegging betreffende het eerste 
feit kennelijk, en terecht - daar immers het 
feit viel vóór de inwerkingtreding van het 
Ko11iIJklijk Besluit van 14 Mei 1932, S. 202, -
het oog had op de bepaling van art. 3 van het 
Koninklijk Besluit van 15 J uni 1931, S. 254, 
volgens welke het voorhanden hebben van tar
wemeel of tarwebloem B slechts was toege
staan onder de daar nader omschreven voor
waarden, tenvijl de Rechtbank van die telast
legging niet meer bewezen verklaarde dan dat 
requirante heeft voorh anden gehad tarwemeel , 
dat niet voldoende meel, uitslui tend a fkomstig 
van inheemsche tarwe bevatte, waarbij de 
R echtbank kennelijk het oog had op art. 2 van 
genoemd Tarwebeslu it, zooals dit luidt na de 
daarin bij het Koninklijk Besluit van 14 Mei 
1932, S. 202, aangebrachte wijziging, volgens 
welke nieuwe omschrijving o. m. het voorhan
den hebben van T arwemeel B is verboden en 
het niet voldaan zijn aan zekere voorwaarden, 
thans in art. 3 vermeld, JJiet meer behoort tot 
de elementen van het strafbare feit; 

0. dat hieruit volgt, dat de R echtbank het 
bewezene ten onrechte strafbaar heeft geacht, 
zoodat het middel gegrond is ; 

0. betreffende het tweede cassatiem iddel: 
dat tot toelichting van dit middel is aange

voerd, dat, zoolang er geen registers zij n voor
geschreven voor het enkel voorhanden hebben 
van tarwemeel B, van het " bijhouden" geen 
sprake kan zijn; 

dat daarbij echter wordt voorbijgezien, dat 
de telastlegging en bewezenverklaring niet 
spreekt van registers voor het voorhanden 
hebben, doch, overeenkomstig de bepaling van 
art. 4 van het Tarwebeslui t 1931, S. 254, van 
registers betreffende aankoop, verkoop en ver
werking, terwijl dan het voorhanden hebben 
de verplichting tot het bijhouden dier registers 
schept; 

dat derhalve dit middel ongegrond is; 
Vernietigt het bestreden vonnis, doch all een 

voor zooverre het onder 1 ° bewezene strafbaar 
7 
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is geoordeeld, is gequalificeerd, de verdachte 
deswege strafbaar is verklaard en haar des
wege straf is opgelegd, en 

Reohtdoende krachtens art. 105 R. 0.: 
0. dat het bewezene ook niet elders met 

straf is bedreigd; 
Ontslaat de verdachte deswege van alle 

rechtsvervolging; 
Verwerpt voor het overige het beroep. 

(N. J.) 

20 Pehrnari 1933. ARREST van den J:Ioogen 
Raad. (Sr. artt. 37-44; Sv. art. 358; 
Veewet artt. 82 en 85.) 

K u te laste is gelegd en bewezen ver
kla:>.rd, dat het vervoer op verdachte', last 
heeft pla:i,ts gehad, waaruit volgt, dat de 
koeien, welke niet lijdende waren aan 
mond- en klauwzeer, noch ook werden ver
dacht gevaar op to leveren voor besmetting 
met die ziekte, inderdaad in de st11,J, w11,arin 
zich eenige aan mond- en klauwzeer lijdende 
bevonden, z1Jn gebracht, volgt daaruit,, 
dat tela te gelegd en bewezen verklaard 
is het in verdachten toestand brengen van 
het vee. 

In de wettelijke regeling v11,n de ~enees
en heelkundige zorg voor het vee b\1 art. 1 
der Wet van 8 ,Juli 1874, S . 98, ligt een 
aanwijzing voor de jnistheid van de stelling, 
dat een veearts, die, naar jnist weten
schappelijk inzicht, in het welbegrepen 
belang van vee, op dat, vee een zekere be
handeling toepast, zich niet schuldig maakt 
aan een strafbare gedrag:i , •. 

Hoewel nu art. 82 Veewet het opzettelijk 
gezonde of niet verdachte koeien brengen 
in een verblijfplaats van aan mond- en 
klauwzeer lijdend vee verbiedt, kan toch 
niet worden aangenomen, dat naar dat 
artikel stmfbaar zou zijn de veearts, die 
bedoPlde handeling verrichtend dat doet 
niet slechts volgens hetgeen naar eigen 
inzicht geoorloofd en wetenschappelijk aan
gewezen is, doch ook volgens in zijn weten
schap algemeen als juist erkende richt
snoeren, en die daarbij, ook alweer volgens 
algemeen erkend , deskundig inzicht, door 
voorkoming van ernstig lijden, het heil 
van het in verdachten toestand gebrncht 
vee bevordert. 

Onjuist is de stelling, dat iemand, die 
een met straf bedreigde handeling pleegt, 
in ieder geval strafbaar is, wanneer niet 
de wet zelf met zooveel woorden een straf
uitsluitingsgrond aanwijst. Immers het 
geval kan zich voordoen, dat de weder
rechtelijkheid in de delictsomschrijving 
zelve geen uitdrukking heeft gevonden en 
niettemin geen veroordeeling zal kunnen 
volgen op grond dat de onrechtmatig
heid der gepleegde handeling in het ge~even 
geval blijkt te ontbreken en derhalve dan 
het betrokken wetsa,rtikel op de letterlijk 
onder de delictsomschrijving vallende han
deling niet van toepassing is. 

Het Hof had moeten ondenoeken, of 
verdachte hier heeft gehandeld als een goed 
veearts : het heeft thans een onvoldoende 
beslissing gegeven op req.'s verweer en den 

H. R. verhinderd een beslissing ten princi
pale te geven. 

Op het beroep van H. t. B., veearts, requi
rant van cassatie tegen een te zijnen laste 
gewezen arrest van het Gerechtshof te Amster
dam van 25 November 1932, waarbij in hoo
ger beroep - na verwijzing der zaak bij 
's Hoogen Raads arrest van 27 Juni 1932 -
met vernietiging van een door het Kantonge
recht te Hilversum op 17 Juli 1931 monde
ling bij verstek gewezen vonnis en van een 
door dat Kantongerecht op 9 October 1931 na· 
verzet gegeven mondelinge uitspraak, houden
de bekrachtiging van genoemd verstekvonnis, 
requirant, ter zake van: ,,het opzettelijk vee 
in verdachten toestand brengen", met aanha
ling van de artt. 82, 85 der Veewet, 1 d van 
het K. B. van 25 April 1922, S . 220, 23 en 
91 Sr., is veroordeeld tot een geldboete van 
vijftig cent en één dag vervangende hechtenis. 

Conclusie van den Proc.-Gen. Tak. 

Ingevolge Uw arrest van verwijzing van 27 
Juni 1932, waarbij aan het Gerechtshof te 
Amsterdam werd opgedragen de zaak van 
dezen verdachte te berechten en af te doen op 
het bestaande hooger beroep, nam dit haar in 
behandeling en wees daarin op 25 November 

, j.l. arrest, waarbij hij werd veroordeeld in 
eene zeer kleine geldboete wegens: ,,Het op
zettelijk vee in verdachten toestand brengen". 
op eene dus luidende bewezenverklaring: ,,dat 
hij omstreeks 19 Augustus 1930 te Huizen 
(N.-H.) zeven koeien, welke niet lijdende wa-

, ren aan mond- en klauwzeer, noch ook werden 
verdacht gevaar op te leveren voor besmetting 
met die ziekte, opzette lijk in verdachten toe
stand heeft gebracht, doordien hij, verdachte, 
aan eenige personen, die bij deze! fde onderne-

1 ming als verdachte werkzaam en aan verdachte 
ondergeschikt waren, heeft gelast die koeien 
te vervoeren van een wei, gelegen aan de 
Valkeveensche laan naar een stal , gelegen 
aan den Nieuw-Bussummerweg, in welke stal 
zich eenige koeien bevonden, welke lijdende 
waren aan mond- en klauwzeer, hetgeen aan 
verdachte bekend was, en dat vervoer overeen
komstig verdachtes I ast alstoen plaats vond." 

Met het bewijs had het Hof weinig moeite, 
waar het geleverd werd geacht door de eigene 
verklaring van requirant in verband met die 
van den getuige Vos. Meer hoofdbreken vergde 
echter het antwoord op de vraag, of het be
wezene strafbaar was en of er geen omstandig
heden aanwezig waren welke de strafbaar
heid van het feit en dén dader daarvan uit
sloten. De eerste beantwoordt het Hof beves
tigend en de tweede ontkennend, met als uit
eindelijk resultaat de veroordeeling, welke ik 
hierboven mededeelde. 

Van 's Hofs besliss ing is de verdachte in 
cassatie gekomen, terwij l hij ter ondersteu
ning dezer voorziening bij schriftuur twee mid
delen heeft aangevoerd, die met de toelich
ting ervan aldus luiden: 

,,I. S., althans v. t. van artt. 348, 351, 
352, 415 Sv., junctis artt. 82 en 85 Veewet, 
doordat het Hof heeft bewezen verklaard dat 
requirant opzettelijk zeven koeien in verdach
ten toestand heeft gebracht, hoewel het Hof 
tevens bes! iste dat het bewezene valt onder d<> 
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omschrijving: ,,het last geven tot het opzet
telijk brengen van vee in verdachten toestand, 
ind ien het feit van het opzettelijk brengen van 
vee in verdachten toestand is gepleegd". 

Deze grief wordt aldus toegelicht: ,,Bij dag
vaard ing is ten laste gelegd dat requirant 
(zelf) de koeien in verdachten toestand heeft 
gebracht (art. 82 Veewet). 

In art. 85 Veewet wordt voor de strafbaar
heid de lastgever wel als de dader beschouwd, 
maar daarmede is toch niet gezegd dat het 
feitelijk begrip "lastgeven tot" gelijk is aan 
het begrip "zelf handelen". 

De dagvaarding had dus moeten vermelden 
niet dat - zooa ls daarin te lezen staat, -
requirant (zei f) de koeien in verdachten toe
stand had gebracht doordien hij aan eenige 
personen heeft gelast die koeien te vervoeren, 
enz., doch wel dat requirant tot dat vervoer en 
het aldus brengen in verdachten toestand last 
gegeven had en dat dat, in art. 82 strafbaar 
gestelde, feit van in verdachten toestand bren
gen ook werkelijk gepleegd was. Dan wu, vol
gens art. 85, veroordeeling van verdachte als 
dader mogelijk geweest zijn . En dan zou tevens 
het element van art. 85 "dat het feit (van 
art. 82) ( door de lasthebbers) gepleegd is" 
duidelijk in de dagvaarding hebben gestaan, 
hetgeen nu niet het geval is, daar in de dag
vaarding alleen staat dat het vervoer overeen
komstig verdachtes last alstoen plaats vond, 
hetgeen nog niet hetzelfde is a ls "vee in ver
dachten toestand brengen". ' 

" II. S., althans v. t. van artt. 82 en 85 
Veewet, junctis artt. 348, 350, 351, 352, 359, 
415 Sv., àoordat het Hof den requirant heeft 
schuldig verklaard aan de overtreding "het 
opzettelijk vee in verdachten toestand bren
gen". 

Betoogd wordt in de toelichting dezer weer, 
dat "het middel bedoelt de principieele kwes
tie, waaromtrent Uw Raad bij arrest van 27 
Juni 1932 (N. J. 1933, 60 R ed. ) in deze zaak 
reeds heeft overwogen en beslist dat, indien 
de in het verweer "dat requirant, door te 
handelen als hem is ten laste gelegd en te 
zijnen laste is bewezen verklaard, heeft ge
handeld als veearts ter behartiging van de al- 1 

gemeenen gezondheidstoestand van den vee
stapel" gedane beweringen en de voormelde 
daaruit getrokken conclusie als juist moeten 
worden aanvaard, geen veroordeeling zal kun
nen volgen hetzij op grond dat de strafbaar
heid van verdachte is uitgesloten, hetzij op 
grond dat niet kan worden aangenomen, dat 
de Veewet, in art. 82 het opzettelijk vee in 
verdachten toestand brengen strafbaar stellen
de, op handelingen als door requirant met 
voorschreven bedoeling verricht, het oog heeft 
gehad. 

Het Hof heeft er blijkbaar anders over ge
dacht dan de H. R . Want, hoewel het ver
weer van verdachte aldaar herhaald is en de 
redelijkheid en juistheid daarvan gestaafd is 
door de voor den Hove gehoorde deskundigen 
(in het afschrift van het proces-verbaal staan 
t ikfouten, b.v. deskundige Klauwers keurde 
(er staat: kende) verdachtes handelingen 
goed), heeft het Hof dit verweer a ls onjuist 
verworpen. Naai· requirants meening, daarbij 
steunende op het boven aangehaal de arrest 
van Uwen Raad, ten onrechte. 

Het Hof heeft daad en dader strafbaar ge
oordeeld en de daad van den diergeneeskun
dige, verricht in het belang van den gezond
heidstoestand van vee en veestapel, een zuiver 
veterinaire handeling dus, principieel gelijk
gesteld met de in artt. 82 en 85 Veewet blijk
baar bedoelde daad van den ondeskundige of 
belanghebbende, die b.v. met het doel de 
schadevergoeding volgens de artt. 59 en vlg. 
te erlangen, de daartoe strekkende strafbare 
handelingen pleegt. De Wet van 8 Juli 1874 
(S. 98) tot regeling der uitoefening der Vee
artsenijkunst waarborgt het recht van den 
veearts in art. 1 dier Wet. En de Memorie 
van Toelichting op de Veewet zegt dat deze 
wet het oog heeft op de zorg voor den alge
meenen gezondheidstoestand van den veestapel 
en de wering en bestrijding van veeziekten. 
Tot medewesking daaraan is de veearts niet 
alleen gerechtigd maar zelfs verplicht krach
tens eerstgenoemde wet. Het Hof zegt wel in 
zijn arrest dat door de Wet niet aan den vee
arts in het algemeen is toevertrouwd, gel ijk 
aan het Staatstoezicht, een bepaalde taak op 
het gebied van de bevordering van den al
gemeenen gezondheidstoestand van het vee, 
maar neemt daarbij toch aan dat het zijn taak 
is om aan hem toevertrouwd vee naar zijn 
beste veterinaire inzichten te verwrgen, het
geen den algemeenen toestand van het vee 
ten goede komt. Indien zijne handeling nu 
duidelijk dit doel heeft gehad kan toch niet 
van een opzettelijke handeling in strijd met 
de Wet worden gesproken. Soortgelijke ge
vallen vindt men toch bij abortus provocatus 
volgens medische indicatie, bij inenting, bij 
het brengen van gezonde kinderen in het 
mazelen-vertrek om den geheelen jeugdstapel 
er spoedig doorheen te helpen, enz. Ook in 
die gevallen kan toch niet van strafbare abor
tus of van mishandeling of opzettelijke bena
deeling der gezondheid worden gesproken. 
Het Hof maakt onderscheid tusschen het 
rechtsgoed: ,,behoud voor een bepaald persoon 
van een gezond I ichaam" en het rechtsgoed: 
"bE:houd voor een bepaalden eigenaar van een 
gezonden veestapel". Maar deze tegenstelling 
is zulks niet. Vooreerst beperkt het Hof de 
z11ak nu weer tot den veestapel van een be
paalden eigenaar, terwijl het even hooger 
aanneemt dat ook het belang van den ge
zondheidstoestand van het vee in het alge. 
meen aan verdachte voor oogen heeft gestaan. 
Maar dit nog daargelaten, ziet requ irant niet 
in waarom hij voor de gezondheid van indivi
dueel vee en van vee in het algemeen niet 
dezelfde vrijheid van medisch handelen zou 
hebben a ls de medicus ten opzichte van den 
mensch. Bovendien gaat het bij dezen laatsten 
niet uitsluitend om de gezondheid van een 
bepaalden persoon maar dikwijls (inenting 
b.v.) om de gezondheid van groote groepen 
of een geheel volk. De door het Hof gemaakte 
tegens teil ing is dus niet juist. 

Om tot de veterinaire kwestie terug te ko
men: 

Requirant heeft niet anders gedaan dan hij 
die vee laat inenten. De door hem gepleegde 
of bevolen handeling staat daarmede volkomen 
gelijk. Geen enkel opzet om de wet te over
treden heeft bij hem voorgezeten geen straf
baar feit is door hem gepleegd.'1 
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H et eerste lijkt mij onjuist. Volgens art. 85 
Veewet toch wordt hij, die last geeft tot het 
plegen van een feit, waarop bij die wet straf 
is gesteld, b.v. het opzettelijk vee in verdach
ten toestand brengen, waartegen in art. 83 
hechtenis of geldboete wordt bedreigd, indien 
dat feit bedreven wordt, geacht de dader daar
van te zijn. Uitgaande van de onderstelling 
derhalve, dat zou kunnen worden bewezen, 
dat requirant last had gegeven tot het brengen 
van vee in verdachten toestand, mocht en 
behoorde het Openbaar Ministerie hem bij 
dagvaarding te verwijten dat hij opzettelijk 
vee in verdachten toestand gebracht had, dus 
zich had schuldig gemaakt aan overtreding 
van art. 82 der Veewet. Terecht argumenteer
de het Hof derhalve: ,,dat bij de artt. 82 
juncto 85 Veewet is strafbaar gesteld: het 
last geven tot het opzettelijk brengen van vee 
in verdachten toestand, indien het fe it van 
het opzettelijk brengen van vee in verdachten 
toestand is gepleegd;" 

"dat onder deze omschrijving het bewezene 
valt, immers art. 7 Veewet het mond- en 
klauwzeer der herkauwende dieren noemt als 
een der besmettelijke ziekten, waarop de be
palingen van titel III dier wet toepasselijk 
zijn; dat art. 66 deel uitmakende van titel 
III. aan een algemeenen maatregel van be
stuur opdraagt, te bepalen, in welke gevallen 
vee verdacht wordt, gevaar op te leveren voor 
besmetting en art. 1 van bedoelden a lge
meenen maatregel van bestuur - Koninklijk 
Besluit van 25 April 1922, S. 220 - luidt : 
Vee wordt verdacht gevaar op te leveren voor 
besmetting, indien: a. enz., d. het vee zich met 
aan een besmettelij ke ziekte lijdend vee in 
dezelfde verblijfplaats bevindt;" 

"dat dus het bewezene strafbaar is, tenzij 
bij het onderzoek is gebleken van omstandig
heden, welke de strafbaarheid uitsluiten". 

Tegen 's rechters opvatting van het ontbre
ken van de strafbaarheid uitsluitende omstan
digheden keert zich het principiëele verweer. 
's Hoogen Raads arrest van 27 Juni 1932 gaf 
het Hof als richtsnoer te onderzoeken naar en 
te beslissen over requirants bevrijdend be
roep inhoudende, dat hij door zich te gedragen 
als bewezen is verklaard, heeft gehandeld als 
veearts ter behartiging van den algemeenen 
gezondheidstoestand van den veestapel. Inder
daad kon dit arrest hem doen hoopen op een 

·mogelijk ontslag van rechtsvervolging, want 
Uw Raad overweegt daarin: ,,dat nu, indien 
de in gemeld verweer gedane beweringen en 
de voormelde daaruit getrokken conclus ie als 
juist moeten worden aanvaard, geen veroor
deeling zal kunnen volgen, hetzij op grond, 
dat de strafbaarheid van verdachte is uitge
sloten, hetzij op grond, dat ni~t kan worden 
aangenomen, dat de Veewet, m art. 82 het 
opzettelijk vee in verdachten toestand brengen 
strafbaar stellende, op handelingen als door 
requirant met voorschreven bedoeling ge
pleegd het oog heeft". Nade1·e lezing leert 
echter, dat Uw Raad zich daar op de vlakte 
houdt en geen enkele vingerwijzing geeft voor 
zijn uiteindelijk oordeel. 

Wij staan hier voor een niet gemakkelijke 
taak, waarbij het vrijwel ontbreekt aan dui
delijke voorlichting der schrijvers. Wel be
handelen zij enkele rechtvaardigingsgronden 

aan bepaalde beroepen eigen, als b.v. aan dat 
van den schipper, den medicus, de kerkelijke 
besnijders en de viviesectie door wetenschap
pelijke mannen op dieren, doch over de be
voegdheid der dierenartsen wordt gezwegen. 
Hier zij aangestipt, dat van Hamel-van Dijk 
het beroepsrecht der medici beslissend achten 
voor hunne bevoegdheid tot vruchtafdrijving 
en vruchtdooding, al steunt het op geen po
sitieve wetsbepaling, maar a ls een beginsel, 
dat zijn grondslag vindt in de wetten omtrent 
de bevoegdheid van den arts en de uitoefo
ning der geneeskunst (Wet van 25 December 
1878, S. 222; 1 Juni 1865, S. 60). ,,Wel" -
zoo vervolgen zij - ,,hebben deze wetten naar 
haren inhoud een beperkte, eene het beroep 
regelende strekking, maar zij omvatten daar
mee tevens de wettelijke erkenning van het 
beroep (4e druk, blz. 256). Langs denzelfden 
weg komen beide schrijvers op voor de vivie
sectie, waarbij zij verwijzen naar de wet op 
het hooger onderwijs, welk onderwijs vivie
sectie niet zou kunnen ontberen. 

Wat behoort nu in dezen recht te zijn. Het 
Hof overweegt: ,,dat verdachte zich ten deze 
wel beroept op analogie met het beroepsrecht 
van den medicus, hetwelk dezen, ingeval hij 
door zijn medisch oordeel, betreffende de be
handeling van een patiënt geleid, zekere da
den verricht, welke de wet op zich zelf straf
baar stelt, van strafbaarheid zoude ontheffen, 
maar verdachte daarbij voorbijziet, dat, indien 
die opheffing der strafbaarheid in het Neder
landsche strafrecht geldt, zij haar oorsprong 
vindt in het uit-zonderlijk karakter, dat van 
het rechtsgoed: behoud voor een bepaald per
soon van een gezond lichaam moet worden 
toegekend, waarmede niet gelijk is te stellen 
het rechtsgoed: behoud voor een bepaalden 
eigenaar van een gezonden veestapel." Deze 
overweging strijdt met hetgeen haar vooraf
gaat, waarin gezegd wordt: ,,dat zijne hoeda
nigheid van veearts aan verdachte geen vrij
heid geeft verbodsbepalingen der wet op het 
punt van bestrijding van veeziekten te over
treden, in het belang van zekeren veestapel, 
waarvan hem de veeartsenijkundige verzorging 
is toevertrouwd, ook niet, wanneer het na
leven dier bepalingen in strijd zoude zijn met 
zijn juiste veterinaire inzichten betreffende die 
verzorging"; 

"dat het niet anders wordt, indien in stede 
van of naast het belang van een bepaalden 
veestapel, het belang van de gezondheidstoe
stand in het a lgemeen aan verdachte bij het 
plegen der verboden handelingen voor oogen 
heeft gezweefd." 

Hoe het ook zij, blijkbaar stelt h et Hof zich 
~envoudig op het standpunt dat, waar geen 
wetsbepaling is aan te wijzen, waarin uitdruk
kelijk wordt gewaarborgd , dat hetgeen ver
dachte deed straffeloos is, hij deswege behoort 
te worden gecorrigeerd. Ik leid dit af uit het 
in twijfel trekken van de volgens de opvat
ting der doctrine geoorloofde medische indi
catie voor vruchtafdrijving en vruchtdooding. 

Die strenge meening kan mij niet bevredi
gen. Volgens art. 1 der W et tot regeling van 
de Veeartsenijkunst (Wet van 8 Juli 1874, 
S. 98, is de veearts bevoegd tot het verleenen 
van genees. en heelkundigen raad of bijstand 
voor vee als bedrijf. Daardoor komt dus vast 
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te staan, dat hij alles mag verrichten wat in 
het belang van het vee is, tenzij eene bepaalde 
handeling hem door de wet verboden wordt. 
Zou dus art. 82 Veewet niet bestaan, dan 
lijdt het geen twijfel, of verdachte was be
voegd het hem in opzicht gegeven vee in ver
dachten toestand te brengen, wanneer hem 
zulks uit veterinair oogpunt noodig voorkwam. 

Verandert dit nu door de bepaling van ge
meld artikel ? Ik meen dit te mogen betwijfe
len . De Veewet immers heeft, zooals in elk 
harer bepalingen duidelijk aan het licht 
treedt en zooals ook uit de Memorie van Toe
lichting bl ijkt, enkel op het oog de beharti
ging van de belangen van den Nederlandschen 
veestapel en zij keert zich tegen hen, welke 
daarvoor eene bedreiging vormen. Een voor
b,;eld hiervan geeft art. 82 dat hem, die vee 
in verdachten toestand brengt, straft met 
hechtenis of boete. Maar nimmer kan het de 
bedoeling zij n geweest den arts te achterhalen, 
van wien zou blijken, dat hij den veestapel 
dient, door het tijdiger opwekken eene ziekte 
te bevorderen, die straks toch uitbreken zal, 
maar dan onder voor het vee minder gunstige 
voorwaa1·den. Men mag, dunkt mij, niet aan
nemen, lettende op de strekking der Veewet 
en op hetgeen zij beoogt en wil, dat zij de 
bestraffing wenscht van hem, die deze strek
king bevordert. Dit zou eene tegennatuurlijke 
opvatting zijn, welke ik niet kan deelen. 

Met de redeneering van het Hof, hoe nauw
gezet ook opgesteld, kan ik mij dus niet ver. 
eenigen. Zij lijkt mij te eng, in strij d met het 
systeem der wet en onpractisch. Ik ben er 
niet door overtuigd geworden, dat bij dezen 
verdachte het opzet heeft voorgezeten de 
koeien in verdachten toestand te brengen en 
ik acht het lang niet uitgesloten, dat dit 
laatste gericht was op het dienen van de be
langen van den veestapel en dat het in ver
dachten toestand brengen der runderen geen 
doel is geweest, doch slechts een middel ter 
bereiking van juiste veterinaire inzichten. Of 
nu a l de verdachte niet behoort tot het Vee
artsenijkundig Staatstoezicht maakt voor mij 
geen onderscheid. Zou hij eene strafbare daad 
gepleegd hebben, dan mogen de ambtenaren 
van dit toezicht haar evenmin verrichten. 

Andermaal zal derhalve behooren te 'worden 
nagegaan, zoo noodig met voorlichting der 
wetenschap, of verdachtes veterinair optreden 
geoorloofd was en of inderdaad door aanwen
ding daarvan in de practijk de landbouw wordt 
gediend. Indien dit werkel ijk blijkt geloof ik, 
dat hij behoort te worden vrijgesproken, om
dat het opzet ontbreekt, of te worden ontsla
gen van alle rechtsvervolging, wijl eene recht
vaardigheidsgrond aanwezig is voor hetgeen 
hij gedaan heeft. 

Bovendien, maar dit zal wel aan mij liggen, 
voel ik niet, dat het behoud van een goeden 
veestapel geen grond kan zijn, die eene in den 
regel verboden handeling zou kunnen recht
vaardigen. Voor een land als het onze is het 
ongetwijfeld een groot oeconomisch goed. 

Belangrijk is nog de vermelding bij van 
Hamel-van Dijck op blz. 257, dat de vraag 
naar de draagwijdte van het beroepsrecht der 
med ici onderwerp van be preking heeft uit
gemaakt in de zitting 1910/1911 der Staten
Generaal en dat toen de Regeering een amen-

dement, bij monde van den toenmal igen Mi
nister van Justitie en den woordvoerder der 
Regeeringspartij , ingediend ter verzekering 
van dit recht, heeft afgewimpeld, door het 
overbodig te achten, daarbij verwijzende naar 
van Hamel's Inleiding, welke ik zooeven ci
teerde. \Velke reden er zijn kan aan dieren
artsen zulk een beroepsrecht te weigeren, ver
mag ik niet in te zien. (Vgl. Noyon I ; 
Simons I ; H eemskerk-Polenaar I). 

Waar mitsdien 's Hofs overwegingen zijne 
bes! issing niet kunnen dragen en deze geen 
afdoende uitvoering brengen van 's Hoogen 
Raads opdracht concludeer ik tot vernietiging 
van het bestreden arrest en tot verwijzing der 
zaak naar een aangrenzend Gerechtshof, ten 
einde haar op het bestaand hooger beroep te 
berechten en af te doen. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

'raverne; 
Gelet op de middelen van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij schriftuur: (Zie 
Concl. Proc. -Gen.) 

0. dat bij het bestreden arrest ten laste van 
requirant is bewezen verklaard, enz. (Zie Con
clusie Proc.-Gen.); 

0. ten aanzien van het eerste cassatiemid
del: 

dat dit aldus is toegelicht, dat in de telast
legging niet tot uitdrukking is gekomen, dat 
het feit van in verdachten toestand brengen 
ook werkelijk gepleegd was, in welk geval al
leen, volgens art. 85 Veewet, veroordeeling 
van requirant als dader mogelijk zou zijn ge
weest; 

0. dat deze grief echter ongegrond is, nu is 
telastegelegd en bewezen verklaard, dat het ver
voer overeenkomstig verdachte's last heeft plaats 
gehad, waaruit dus volgt, dat de koeien, welke 
niet lijdende waren aan mond- en klauwzeer, 
uoch ook werden verdacht gevaar op te leve
ren voor besmetting met die ziekte, inderdaad 
in de stal, waarin zich eenige aan mond- en 
klauwzeer lij dende koeien bevonden, zijn ge
bracht, hetgeen, krachtens de artt. 7, 15 en 16 
der Veewet en art. 1 van het K. B. van 25 
April 1922, S. 220, uitmaakt het in verdach
ten toestand brengen van het vervoerde vee; 
dat ook het Hof kennelijk de telastlegging en 
bewezenverklaring aldus heeft verstaan; 

0 . betreffende het tweede middel van cassa
tie en ambtshalve: 

dat het Hof met betrekking tot de straf
baarheid van het bewezenverklaarde o. m. 
heeft overwogen: 

,,dat v~rdachte ter terechtzitting in de eer
ste plaats heeft betoogd, dat eene de straf
baarheid van het bewezene uitsluitende om
standigheid is gelegen in het feit, dat, bij het 
plegen van het feit slechts hebben voorge
zeten juiste veterinaire overwegingen in dezen 
zin, dat omstreeks 19 Augustus 1930 de ver
spreiding van het mond- en klauwzeer in de 
omgeving van Huizen van dien aard was, dat 
met zeer groote waar chij nlijkheid was te ver
wachten, dat bedoelde zeven koeien, blijvende 

1 

in de wei aan de Valkeveenschelaan, aan de 
ziekte niet zouden ontkomen; dat omstreeks 19 
Augustus 1930 bedoelde koeien droog ston

den; dat het bekend is dat droogstaande 
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koeien van een op haar uitgebroken mond. en 
klauwzeer minder ziek plegen te worden dan 
melkgevende koeien, in het bijzonder wat de 
ontsteking der uiers betreft; dat a nderzijds 
voor droog staande koeien aan de ziekte van 
mond- en k lauwzeer niet noemenswaardige 
grootere risico's zijn verbonden dan voor melk
gevende koeien; dat dus het belang van den 
eigenaar der koeien, het gevoel van deernis 
met de koeien, die immers van heftige uier
ontstekingen veel pijn ondervinden en einde
l ijk het belang van den veestapel in het al 
gemeen - aangezien in het bijzonder uieront
stekingen verspreiding der ziekte in de hand 
werken, - er toe rieden te bevorderen, dat 
bedoelde zevf;n koeien door de ziekte werden 
aangetast tijdens de periode, dat zij droog ston
den en vóór de periode, dat zij weer melk
gevend zouden zijn; 

"dat het Hof echter dit betoog als onjuist 
verwerpt; 

"dat, wat er zij van de juistheid der daarin 
vervatte feiten, verdachte's beschouwingen 
slechts li cht kunnen werpen op de motieven 
van verdachte bij het plegen van de daad , 
maar die beschouwingen geen omstandigheden 
inhouden, welke de strafbaarheid van het be
wezene zouden kunnen opheffen;" 

en met betrekking tot de vraag of verdachte 
strafbaar is: 

, .dat ten gunste van een ontkennende beant
woording dier vraag verdachte zich beroept 
op de omstandigheid, dat hij veearts is en 
dat, han<;lelende als is bewezen, hij deed het
geen zijn juist veeartsenijkundig inzicht hem 
voorschreef te doen, zoowel in het belang van 
de veestapel van Oud-Bussum a ls in het be
lang van de gezondheidstoestand van het vee 
in het algemeen; 

,,dat echter het,Hof in deze omstandigheden, 
mochten zij feitelijk zijn komen vast te staan, 
niet kan zien omstandigheden , welke verdach
tes strafbaarheid ter zake van het bewezene 
zouden opheffen; 

,,dat zijn hoedanigheid van veearts aan ver
dachte geen vrijheid geeft verbodsbepalingen 
der wet op het punt van bestrijding van vee
ziekten te overtreden in het belang van ze
keren veestapel , waarvan hem de veeartsenij
kundige verzorging is toevertrouwd, ook niet, 
wanneer het naleven dier bepalingen in strijd 
zoude zij n met zijn juiste veterinaire inzichten 
betreffende die verzorging; 

"dat het niet anders wordt indien, instede 
van of naast het belang van een bepaalden 
veestapel , het belang van de gezondheidstoe
stand van het vee in het algemeen aan ver
dachte bij het plegen der verboden hande
lingen, voor oogen heeft gestaan; 

,,dat aan een veearts in het algemeen -
moge zijn taak om aan hem toevertrouwd vee 
naar zij n beste veterinaire inzicht te verzorgen 
in vele gevallen den algemeenen gezondheids
toestand van het vee ten goede komen, - door 
de wet niet, ge lij k aan het Staatstoezicht, is 
toevertrouwd een bepaalde taak op het ge
bied van de bevordering van den algemeenen 
gezondheidstoestand van het vee, die zoude 
medebrengen, dat, indien bij de u itvoering 
daarvan onvermijdelijk wetsbepalingen worden 
overtreden, de veearts te dier zake n iet straf
baar is; 

"dat verdachte zich ten deze wel beroept 
op analogie met het beroepsrecht van den 
medicus, hetwelk dezen, ingeval hij, door zijn 
medisch oordeel betreffende de behandeling 
van een patiënt geleid, zekere daden verricht, 
welke de wet op zich zelf strafbaar stelt, van 
st.rafbaarheid zoude ontheffen, maar verdachte 
daarbij voorbijziet, dat, indien die opheffing 
der strafbaarheid in het Nederlandsche straf
recht geldt, zij haar oordeel vindt in het u it
zonderlijk karakter, dat aan het rechtgoed: 
behoud voor een bepaald persoon van een ge
zond lichaam, moet worden toegekend, waar
mede niet gelijk is te stellen het rechtsgoed: 
behoud voor een bepaalden eigenaar van een 
gezonden veestapel; 

,,dat dus verdachte bij gebreke van om
standigheden, die zijn strafbaarheid zouden 
u itsluiten of opheffen, strafbaar is;" 

0. aangaande een en ander : 
dat art. 1 der W et van 8 Juli 1874, S. 98, 

tot regeling van de uitoefening der veeartsenij . 
kunst , tot de uitoefening der veeartsenijkunst, 
behoudens de uitzondering in het tweede lid 
vermeld, bij uitsluiting bevoegd verklaart de
genen, die, na afgelegd examen hier te lande 
een a kte van bevoegdheid tot die uitoefening 
hebben verkregen; dat derhalve de genees- en 
heel kundige zorg voor het vee wettelijk is ge
regeld en door de wet van waarborgen van 
deugdelijkheid is voorzien; 

dat hierin reeds een aanwijzing is gelegen 
voor de juistheid van de stelling, dat - tenzij 
de wet uitdrukkelijk het tegendeel bepaalt -
een veearts, die, naar juist wetenschappelij k 
inzich t, in het welbegrepen belang van vee, 
op dat vee een zekere behandeling toepast, 
zich niet schuldig maakt aan een strafbare 
gedraging; 

0. nu, dat het hier in aanmerking komende 
art. 82 Veewet, onder bedreiging van straf, 
verbiedt het opzettelijk vee in verdachten toe
stand brengen, terwijl dan volgens de bewoor
dingen van dat artikel, beschouwd in verband 
met de artt. ï , 15 en 16 Veewet en art. 1 
Koninklijk Besluit van 25 April 1922, S. 220, 
daaronder valt het opzettelij k brengen van 
gezonde of niet verdachte koe ien in een ver
blijfplaats van aan mond- en klauwzeer lijdend 
vee; 

Q_ echter dat niet kan worden aangenomen, 
dat volgens genoemd artikel zoude kunnen 
worden gestraft de veearts, die, bij het toe
passen van een zekere behandeling van het 
aan zijne zorg toevertrouwde vee - hier dus 
het brengen Yan gezonde koeien in een be
smette stal - handelt niet slechts volgens het
geen naar eigen inzicht geoorloofd en weten
schappelijk aangewezen is, doch ook volgens 
in zijn wetenschap algemeen al s juist erkende 
r ichtsnoeren, en die daarbij , ook a lweder vol
gens a lgemeen erkend deskund ig inzicht, door 
voorkoming van ernstig lijden, het heil van 
het in verdach ten toestand gebracht vee be
vordert; 

0. dat hiertegen niet met vrucht kan worden 
aangevoerd, dat iem a nd, di e een met straf 
bedreigde handeling verricht, in elk geval 
strafbaar is, wanneer niet de wet zelf met zoo
vele woorden een strafuitsluitingsgrond aan
wijst; dat zich immers het geval ka n voor
doen, dat de wederrechtelij kheid in de delicts-
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omschrijving zelve geen u itdrukking heeft ge
vonden en niettemin geen veroordeeling zal 
kunnen volgen op grond dat de onrechtmatig
heid der gepleegde hande ling in het gegeven 
geval blijkt te ontbreken en derhalve dan het 
betrokken wetsartikel op de letterlijk onder de 
delictsomschrij ving vallende handeling niet van 
toepassing is; 

0. nu dat de strafwet zich wel in de delicts
omschrijving van zoodanige bewoordingen kan 
bedienen, dat voor dergelijke, buiten den tekst 
der wet zelven liggende beschouwingen, geen 
ruimte wordt gelaten, doch zulks hier niet 
het geval is ; 

dat dit o. m . kan blijken uit de omstandig
heid, dat de Veewet, blijkens de artt. 15 en 
16 i. v. m. aFtt. 1 en 4 K. B. van 25 April 
1922, S. 220, ook ingeënt vee, gedurende 
zekeren t ijd, als verdacht aanmerkt, zoodat het 
inenten is te beschouwen als het in verdachten 
toestand brengen van het vee, waarop deze be
h andeling wordt toegepast; dat dan ook in 
genoemd K. B . maatregelen zijn getroffen 
t egen het gevaar van besmetting, dat ingeënt 
vee oplevert; dat echter de veearts, die vol
gens de in zijn wetenschap algemeen erkende 
xege len deze voorbehoedende behandeling op 
h et vee toepast, niet volgens art. 82 Veewet 
kan worden gestraft, niet, omdat in de wet 
zelve een bepaalde strafu itsluitingsgrond met 
zooveele woorden zoude zijn te vinden, -
art. 42 Sr. zou niet in aanmerking komen, 
daar inenting bij geen enkel wettelijk voor
schrift verplichtend is gesteld, - maar omdat 
de onrechtmatigheid van het in verdachten 
toestand brengen van het vee zoude wegvallen ; 

0. dat het Hof, in de overwegingen betref
fende de strafbaarheid van het feit en de straf
baarheid van den verdachte, wel zijn jur idische 
zienswijze heeft kenbaar gemaakt, doch den 
feitelijken grondslag van het verweer - o. m. 
inhoudende, dat bedoelde koeien, indien zij in 
de weide waren gebleven, met zeer groote 
waarschij nlijkheid mond- en klauwzeer zouden 
hebben gekregen, dat inderdaad door de be
wuste handeling veel lijden is bespaard en 
zei fs het besmettingsgevaar voor den veestapel 
in het algemeen door die handeling is ver
minderd, dat verdachte heeft gehandeld gelijk 
hij als goed veearts behoorde te handel en -
geheel in het midden heeft gelaten, waardoor 
het aan den H. R., die in het arrest van ver
wijzing reeds aanwijzingen had gegeven om
trent het 1·elevant karakter van genoem de ver
weren, niet mogelijk is een besliss ing ten prin
cipale te geven; 

dat het Hof dus doende, op het door of 
namens verdachte aangevoerd verweer, niet 
een beslissing heeft gegeven a ls in het onder
havige geval door artt. 358, 359 i.v. m. artt. 
425 en 415 Sv. op straffe van nietigheid is 
voorgeschreven, zoodat het arrest niet in stand 
kan blijven; 

Vernietigt het bestreden arrest, en 
Rechtdoende krachtens art. 106 R. 0.: 
Verwijst de zaak naar het Gerechtshof te 

's-Gravenhage ter berechting en afdoen ing op 
het bestaande hooger beroep. 

[Bij an·est van H of 's-Gravenhage d.d. 21 
Juni 1933 werd req. van rechtsvervolgin g ont-
slagen . R ed.] (N . J.) 

20 Fenruari 1933. ARREST van den Hoogen 
Raad. (B. W. art. 1356, Rv. art. 359, 
Woningwet art. 4.) 

De Rechtb. leest in de door req. bij zijn 
onderteekening van het aanvraagformulier 
om aansluiting op de waterleiding en leve
ring van water gestelde toevoeging: ,,onder 
voorbehoud van al mijn rechten", dat req. 
het contract niet heeft willen aangaan onder 
de voorwaarden door de Waterleiding
maatschappij gesteld en dat het derhalve 
a1tn req.'s gedragingen te wijten is, dat hem 
geen aansluiting op de drinkwaterleiding is 
verstrekt. 

Deze lezing is als met de bewoordingen 
der toevoeging onvereenigbaar, onjuist en 
.rechtvaardigt niet de daaruit gemaakte 
gevolgtrekking. J romers, indien de water
leidingrnij. den req. geen aansluiting op de 
drinkwaterleiding verstrekt alleen op grond, 
dat req. de aansluitin g: niet wenscht of de 
voorwaarden niet aanvaardt vonr het geval 
in rechten zou worden uitgemaakt, dat hij 
niet verplicht was zich aan te sluiten of 
zich op bedoelde voorwaarden aan te 
sluiten, is het aan de Waterleidingmij en 
niet aan eenigen onwil zijnerzijds te wijten, 
dat hem geen aansluiting is verstrekt. 

De bewezenverklaring, met name het be
wezen verk laarde feit, dat req. niet heeft 
gezorgd, dat zijn woning voorzien was van 
het genoemde middel tot watervoorziening 
is derhalve niet voldoende met redenen 
omklee<l. 

Op het beroep van J . C. P., requirant van 
cassatie tegen een ten zijnen I aste gewezen 
vonnis van de Arr.-Rechtbank te Breda van 5 
Dec. 1932, houdende bevestiging in hooger 
beroep van een door het K antongerecht te 
Oosterhout op 11 Aug. 1932 mondeling gedane 
uitspraak, waarbij requirant, ter zake van 
" het te Dongen a ls eigenaar van een op het 
tijdstip van het in werking treden der Bouw
veror..:!ening van die gemeente van 14 Dec. 
1928, zooals deze is gewijzigd op 25 Sept. 
1929, bestaande woning, waarvan eenig deel 
niet meer dan 25 Meter is verwijderd van een 
hoofdhuis der drinkwaterleiding, die woning 
niet van een aansluiting op die waterleiding 
voorz ien hebben" , met aanhaling van de 
artt. 58, 89, 90 der Bouwverordening van de 
gemeente Dongen de dato 14 Dec. 1928, ge
wijzigd op 25 September 1929, 23, 91 Sr., is 
veroordeeld tot eene geldboete van t ien gulden 
en tien dagen vervangende hechten is ; 

Conclusie van den Proc.-Gen. Tak. 

A rt. 90 der Bouwverordening van Dongen 
bedre igt de straf van hechtenis of geldboete 
o. a . tegen overtreding van haar art. 58 be
palende sub 1 , dat elke woning moet ~oor
zien zijn van een middel tot watervoorziening 
en sub 3, dat dit middel aansluiting aan de 
drinl,-waterleid ing moet zijn, indien eenig deel 
der woning niet meer dan 25 M. is verwij
derd van eene hoofdhui s daarvan. 

Naar mijne meening, waarmede Uw Raad, 
naar ik mij herinner, zich meermalen heeft 
vereeni gd, een volkomen rechtsgeldig voor
schrift, strekkende in het belang der volks
gezondheid. 
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Verdach te nu is wegens overtreding daarvan 
door den Kantonrechter te Oosterhout in eene 
boete veroordeeld, terwijl de Arr.-Rechtbank 
te B reda diens vonnis bevestigde, daarbij 
zijn verweer, dat hij aansluiting aan de water
leiding verzocht had en het betrekkelijk for
mulier bij de directie daarvan had ingezon
den, zij met toevoeging daaraan van "onder 
voorbehoud van alle zijne rechten", terzijde 
stellende met deze overweging: ,,dat de Recht. 
bank deze toevoeging aldus leest, dat ver
dachte in hooger beroep het desbetreffende 
contract met voornoemde Naamlooze Vennoot
schap n iet heeft willen aangaan onder de 
voorwaarden door haar gesteld." 

Zij weet het mitsdien aan zijne gedragingen, 
dat de woning niet aan de waterleiding werd 
aangesloten, waarin zij aanleiding vond 's Kan
tonrechters meening te deelen. 

Tegen laatstgemelde uitspraak voorzag hij 
zich van cassatie en diende ter ondersteuning 
van dit beroep eene schriftuur in, waaraan hij 
toevoegt een brief ·van zijn raadsman, waar
van de inhoud deel uitmaakt dier schriftuur 
door zijne verwijzing daarnaar. Daarin betoogt 
die raadsman en dus ook requirant, dat h ij 
zich, ondanks zijne toevoeging, aan de voor
waarden der Naamlooze Vennootschap zou 
hebben onderworpen, omdat zij zou beteeke
nen "tenzij ik rechtens niet verplicht ben m ij 
te onderwerpen". Dit leert de Rechtbank, ge
lij k ik vooropstelde, echter anders. Zij toch 
leest in de toevoeging, dat verdachte zich niet 
aan de voorwaarden voor waterlevering 
wenschte te onderwerpen, m. a . w. niet be
hoorlij k gecontracteerd had. 

I k acht die lez ing onjuist en in strijd met 
de gebruikte woorden. Eene onderteekening 
"onder voorbehoud van alle rechten" toch kan 
niet anders beteekenen, dan dat de onderteeke
naar bereid is zich te onderwerpen aan de 
door de directie dr waterleiding hem gestelde 
eischen, indien h ij daartoe rechtens gehouden 
is, niet echter, dat hij daarmede te kennen 
geeft niet te wi llen contracteeren onder die 
voorwaarden. 

Het bestreden vonnis l ijkt mij m itsdien niet 
voldoende met redenen omkleed, waardoor ge
schonden zijn de artt. 350, 358 en 359 in 
verband met de artt. 425 en 415 Sv., weshalve 
ik concludeer tot vernietiging daarvan en tot 
verwijzing der zaak naar het Gerechtshof te 
's-Hertogenbosch , ten einde haar op het be
staande hooger beroep verder te berechten en 
af te doen. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Taven1e; 
Gelet op een door den requirant ingediende 

schriftuur , waarbij in hoofdzaak wordt be
toogd, dat requ irant volkomen aangesloten is 
aan de onderh avige waterleiding en hij zich 
aan a lle voorwaarden der Maatschappij heeft 
onderworpen, a lleen "onder voorbehoud van 
alle zijne rech ten", in welk voorbehoud de 
rechter geen grond had mogen en kunnen 
vinden voor zijne veroordeeling; 

0 . dat bij het bevestigde vonnis ten laste 
van requi rant is bewezen verklaard - met 
qual ifi catie en strafoplegging a ls voormeld -
dat h ij op 8 J uni 1932 des namiddags om-

streeks 7 uur, onder de gemeente Dongen a ls 
eigenaar van de aan den Lagen H am gelegen 
reeds voor 13 J anuari 1929 bestaande woning, 
gemerkt No. 73, niet heeft gezorgd dat die 
woning voorzien was van een m iddel tot wa
tervoorzien ing, dat deugdelijk drink- en huis
houdwater in voldoende mate verschafte, waar . 
van de bewoners steeds gebruik konden ma
ken, bestaande in een aansluiting op de d rink
waterleiding, zulks terwijl eenig deel dier 
woning a lstoen niet meer dan 25 meter was 
verwijderd van een hoofdhuis dier waterle i
ding; 

0. dat de Rechtbank in het bestreden vonnis 
heeft overwogen: 

,,dat verdachte in hooger beroep heeft aan
gevoerd dat hij het formul ier waarin hij aan 
de Directie der N. V. Waterle id ing M aat
schappij Noord-West Brabant aanslu iting aan 
de waterleiding en levering van water ver
zocht heeft ingevuld en geteekend en aan 
voormelde Directie heeft ingezonden, dat h ij 
echter aan de onderteekening heeft toegevoegd 
de woorden: ,,onder voorbehoud van a l m ijn 
rechten" · 

dat de' Rechtbank deze toevoeging aldus 
leest, dat verdachte in hooger beroep het des
betreffende contract met voornoemde Naam
looze Vennootschap niet heeft willen aangaan 
onder de voonvaarden door genoemde Naam
looze Vennootschap gesteld; dat het derhalve 
aan verdachte's gedragingen te wijten is , dat 
hem geen aansluiting op de drinkwaterleiding 
is verstrekt en mitsdien het vonnis waarvan 
hooger beroep, hetwelk ook overigens op juiste 
gronden is gewezen, moet worden bevestigd;" 

0. nu aangaande de cassatie-voorziening: 
dat de lezing, welke de Rechtbank geeft van 

voormelde toevoeging, a ls met de bewoordin
gen dier toevoeging onvereenigbaar, on ju ist is 
en de daaruit gemaakte gevolgtrekking niet 
rechtvaardigt; dat toch, indien de Waterlei
dingmaatschappij den requ irant geen aanslui
ting op de drinkwaterleiding verstrekt alleen 
op grond, dat requirant de aansluiting niet 
wenscht of de voorwaarden niet aanvaardt 
voor het geval in rechten zou worden u itge
maakt, dat hij niet verplicht was zich aan te 
sluiten of zich op bedoelde voorwaarden aan 
te sluiten, het aan de wate rl eidingmaatschap
pij te wij ten is, dat hem geen aansluiting is 
verstrekt en niet aan eenigen onwi l zijner
zijds; 

0. dat mitsdien de bewezenverklaring en met 
name het bewezenverklaarde feit, dat requi
rant niet heeft gezorgd, dat zijn woning voor
zien was van het genoemde middel tot water
voorziening, niet voldoende met redenen is 
omkleed, waardoor de Rechtbank het op straffe 
van nietigheid gegeven voorschrift van art. 
359, 2e lid Sv. in verband met de artt. 358, 
350, 425, 415 van dat Wetboek heeft geschon
den, zoodat het bestreden vonnis niet gehand
haafd kan bl ijven; 

Vernietigt het bestreden vonnis , en 
Rechtdoende krachtens art. 106 R. 0.: 
Venvijst de zaak naar het Gerechtshof te 

's-Hertogenbosch ter berechting en afdoening 
op het bestaande · hooger beroep. 

(N. J .) 
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20 Februari 1933. RONDSCHRIJVEN van 
den Minister van Staat, Minister van Bin
nenlandsche Zaken aan Heeren Burge
meesters betreffende: Toepassing van art. 
19 der Bioscoopwet. 

Bij dezen heb ik de eer, voor zooveel noodig 
Uw aandacht te vestigen op het bepaalde in 
art. 19 der Bioscoopwet, luidende: 

"Indien van de openbare vertooning eener 
door de Centrale Commissie toegelaten film 
stoornis van de openbare orde is te duchten, 
is de Burgemeester bevoegd de openbare ver
tooning van zulk een film te verb ieden." 

H et is niet . ondenkbaar dat de meening 
wordt gehuldigd, als zou een door de Centrale 
Commissie toegelaten film steeds en op elke 
plaats voor vertooning in het openbaar ge
schikt zijn. 

Daartegenover moge ik er op wijzen, dat 
volgens genoemd art. 19 de Burgemeester het 
onverkort recht heeft, zoo noodig de vertoo
ning te verbieden. 

Op den voorgrond stellende, dat de uitoefe
ning van dit recht geheel moet geschieden 
volgens het inzicht van de plaatselijke autori
teit, die daarvoor de verantwoordelijkheid 
draagt, verzoek ik U, ten deze bijzondere waak
zaamheid te blijven betrachten en bij het be
palen van Uw gedragslijn steeds ten volle 
met de bijzondere omstandigheden van het 
oogenblik in Uwe gemeente rekening te hou
d.en. 

(B.) 

23 FPbru,rri 1!)33. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Mot.- en Rijw.Regl. art. 5.) 

H et Hof heeft terecht aangenomen, dat 
dat :, M. en R.Regl. den bestuurder van 
een auto, die met zijn voertuig uit een zij
weg op een grooten verkeersweg uitkomt, 
geen vrijdom verleent zich van het op dien 
weg aan zijn linkerhand naderend verkeer 
niets aan te trekken, doch onverlet laat 
1.ijn plicht om, naar gelang van omstandig
heden de maatregelen te nemen, die, ook 
als door eens anders fout een ongeval 
dreigt, het intreden daarvan te kunnen 
voorkomen. 

Het Hof heeft echter daaraan ten on
rechte de gevolgtrekking verbonden. dat 
,~oor den bestuurder van een auto, die den 
hoofdweg berijdt,, de plicht om ten aan
zien van het verkeer, dat aan zijn rechter
hand op dien weg komt, art. 5 na te leven 
is opgeheven en dat die bestuurder niet a,an
spra.kelijk kan worden gesteld, als hij zelf 
door zijn wijze van rijden inachtneming 
van het in dit artikel gegeven voorschrift, 
hetwelk de door het Hof aangenomen be
perking niet kent, onmogelijk heeft ge
maakt (groote snelheid bij smallen onover
zichtelijken zijwe,!!. Red.) 

De N.V. Verzekeringsbank "De Nieuwe 
E erste Nederlandsche", gevestigd te 's-Graven
hage, eischeres tot cassatie van een arrest door 
het Gerechtshof te 's-Gravenhage op 12 Mei 
1932 tusschen partijen gewezen, advocaat 
Jhr. Mr. H. de Ranitz, 

tegen: 
de N.V. Algemeene Garage en Automobiel
Maatschappij, gevestigd te 's-Gravenhage, ver
weerster in cassatie, advocaat Mr. Ed. Belin
fante, gepleit door Mr. Jules Keizer . 

Conclusie van den Adv.-Gen. Besier. 

De verweerster, verder te noemen de A. G. 
A.M., had van zekeren Noord.man een auto
mobiel, merk Essex, in reparatie en deed daar
mede na de noodige herstellingen aangebracht 
te hebben een proefrit. Een van haar monteurs 
reed daarmede op den Leic!schen Straatweg 
alhier in de richting Leiden met een snelheid 
van ongeveer 6.5 km per uur, toen onverwacht 
uit de niet-overzichtelijke Eikenlaan, die hij 
aan zijn rechterhand had, een Ford.automobiel 
langzaam den straatweg opreed, ofschoon de 
bestuurder daarvan den Essex zag aankomen. 
Ter vermijding van een aanrijding heeft de 
Essex toen - volgens eischerea met dezelfde 
snelheid doorrijdend - een groote zwenking 
moeten maken - gesteld is bij dagvaarding 
naar links, maar gebleken is naar rechts - bij 
welke zwenking de Essex in aanraking is ge
komen met - gesteld is bij dagvaarding een 
boom, maar gebleken is een hoop steenen -
waardoor hij is omgeslagen en zwaar beschadigd 
is geworden. De eischeres, die den eigenaar van 
den Essex tegen dergelijke schade verzekerd 
had en door betaling der kosten van herstelling 
in diens rechten was getreden, heeft deze ten 
bed.rage van f 1191,60 met rente teruggevorderd 
van de A. G. A. M., stellende, dat deze, den 
auto ter reparatie ontvangen hebbende, dien 
weer in behoorlijken staat had af te leveren 
en bij gebreke daarvan de schade heeft te ver
goeden, subsidiair, dat de schade aan den auto 
toegebracht te wijten is aan de schuld van 
A. G. A. M. of van haar monteur, dien ,;ij daar
mede heeft laten rijden en aan wiens hoogst 
onvoorzichtige wijze van rijden de schade te 
wijten is. 

De A. G. A. M. heeft echter iedere schuld 
van haar monteur en elke aansprakelijkheid 
ontkend. 

De Rechtbank heeft de vooropgestelde vor
dering toegewezen, doch op het hoo!(er beroep 
der A. G. A. M. heeft het Hof zoowel de voorop
gestelde als de ondergeschikte vordering ont
zegd, voor zooveel thans nog van belang op 
de gronden, vervat in de l• en 5•--9• rechts
overwegingen, luidende : 

1 °. ,,dat de eerste grief van appellante tegen 
het beroepen vonni~ hierop neerkomt, dat de 
Rechtbank ten onrechte niet heeft aangenomen, 
dat de beschadiging van bovenbedoelden auto 
te wjjten was aan eene vreemde oorzaak, welke 
noch aan appellante, noch aan haar personeel 
kan worden toegerekend ; 

5°. wat de ontwikkelde snelheid betreft, 
waarmede op den Leidschen traatweg ter 
plaatse voorzegd is gereden, dat het van alge
meene bekendheid is, dat die weg het snelver
keer alleszins toelaat en zeker ter hoogte van 
de Eikenlaan, wa:tr van kruisende wegen en 
dichte bebouwing geen sprake meer is ; 

dat eene snelheid van 6ii km per uur aldaar 
dan ook niet bovenma.tig kan genoemd worden ; 

6°. dat het den Hove bekend is, dat tusschen 
het eindpunt van de Eikenlaan, een der vele 
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kleinere zijwegen, welke op den hoofdweg uit
komen en het geasphalt,eerd gedeelte van den 
hoofdweg, dat speciaal voor berijding bestemd 
is, zich bevindt een langs den hoofdweg gaand 
voetpad alsm ede een ongeasphalteerd gedeelte 
van den hoofdweg, zoodat de bestuurder van 
een auto, welke uit de "Eikenlaan zich begeeft 
naar den hoofdweg, alle gelegenheid heeft zich 
te vergewissen of het naderend snelverkeer op 
den hoofdweg toelaat, dat hij zich op dien 
hoofdweg begeeft ; 

7°. dat zoodanig bestuurder tot dat onder
zoek ook gehouden is alvorens den hoofdweg 
op te rijden en een groot gedeelte daarvan te 
ver8perren ; dat geïntimeerde zich nu wel heeft 
beroepen op artikel 5 van het Motor- en Rij
wielreglement, waarbij aan het verkeer van 
rechts voorrang is gegeven, doch de strekking 
van deze bepaling niet zóóver gaat, dat degene, 
die uit een geringe niet overzichtelijke laan komt 
rijden, zich, zooals in het onderhavig geval is 
geschied, vrijelijk op een hoofdweg mag be
geven en dezen versperren met negatie van het 
naderend snelverkeer ; 

dat hij toch alleen dJ\n voorrang ten opzichte 
van het op den hoofdweg van links komend 
verkeer heeft, wanneer dit zich op zoodanigen 
afstand bevindt, dat zonder gevaar voor de 
veiligheid tijdig kan worden gestopt ; 

8°. dat uit de feitelijke vsiststaande gegevens 
voldoende, alt af te leiden, dat toen appellantes 
monteur den Fordauto uit den zijweg zag 
komen, hjj niet meer den tijd had om t,e stoppen 
en daarom genoodzaakt was naar rechts eene 
groote zwenking te maken om eene botsing te 
vermijden; 

dat bij het maken van deze zwenking de auto 
is gereden op een hoop steenen, waarvan de 
aanwezigheid niet kon worden voorzien en die 
de manceuvre deed mislukken ; 

9°. dat naar het oordeel van het Hof de 
bewuste schade is toe t e schrijven aan eene nood
lottige samenloop van omstandigheden en uit 
voormelde vaststaande gegevens voldoende valt 
af te leiden, dat appellants monteur ten deze 
geen schuld treft en appellante dan ool• niet 
aansprakelijk is voor de gevorderde schade." 

De eischeres voert thans de volgende mid
delen tot cassatie aan : 

J. .,S. immers v. t. van artt. 1279, 1280 
en 1281 B. W. door gegrond te verklaren de 
eerste grief van verweerster tegen het vonnis 
waarva.n beroep, hierop neerkomende, dat de 
Rechtbank ten onrechte niet heeft aangeno
men, da.t de beschadiging van den ten processe 
bedoelden auto te wijten was aan eene vreemde 
oorzaak, welke noch aan haa.r noch aan haar 
personeel kon worden toegerekend, op grond 
dat naar het oordeel van het Hof de bewuste 
schade is toe te schrijven aan een noodlottigen 
samenloop van omstandigheden en naar het 
oordeel van het Hof uit de ten processe vast
staande feiten voldoende valt af te leiden, dat 
verweersters monteur ten deze geen schuld 
heeft, en verweerster dan ook niet aansprakelijk 
is voor de gestelde schade, ziende het Hof hier
bij voorbij, dat voor het astnnemen van over
macht niet voldoende is, dat hij, aan wien wan
praestatie verweten wordt, geen schuld beeft, 
doch dat moet komen vast te staan, dat de 
wanpraestatie, resp. de schade niet had kunnen 
voorkomen worden, en deze het gevolg is van 

omstandigheden, waarvoor niet behoeft te 
worden ingestaan ; 

IL S. immers v. t. van art. 5 Motor- en 
Rijwielreglement door te beslissen, dat de strek
king van deze bepaling niet zoover gaat, dat 
degene, die uit een &eringe niet overzicht.elijke 
laan komt rijden, zien vrijelijk op een hoofdweg 
mag begeven en dezen versperren met negatie 
van het naderend snelverkeer, en hij alleen dan 
voorrang ten opzicht.e van het op den hoofdweg 
van links komend verkeer heeft, wanneer dit 
zich op zoodanigen afstand bevindt, dat zonder 
gevaar voor de veiligheid tijdig kan worden 
gestopt, zulks ten onrechte daar de door het 
Hof gemaakte onderscheiding in het aange
haalde artikel niet te vinden is ; 

III. 8. of v. t. van artt. 162 Grondwet, 
20 R. 0., 1279, 1280, 1281, 1401, 1402, 1403, 
1902, 1903 B. W., 48, 59 Rv., 22 Motor- en 
Rijwielwet, 5 Motor- en R~jwielreglement, om
dat het Hof heeft beslist, dat verweerster niet 
aansprakelijk is voor de gevorderde schade, met 
de in het arrest vermelde eindbeslissingen, 
waarbij het Hof over het hoofd zag : 

"dat verweersters monteur, ongeacht de wijze 
van rijden van den Fordauto, en onverschillig 
of de bestuurder van dien Fordauto in het 
onderhavige geval zich op den straatweg mocht 
begeven en dezen "versperren", verplicht was 
voor den Fordauto den doorgang vr~j te laten 
en daartoe tijdig stil te houden of langzamer 
te rijden; 

dat uit de door het Hof vastgestelde omstan
digheid, dat verweersters monteur niet meer 
den tijd had om te stoppen, niet volgt, dat hij 
niet zou hebben kunnen voldoen aan zijne ver
plichting om tijdig langzamer te rijden, ten 
einde voor den Fordauto den doorgang vrij te 
laten, in plaats van met een vaart van 65 km 
per uur, waarmede hij op den straatweg reed, 
door te ri:,idPn, gelijk de Rechtbank als vast
staande heeft aangenomen, dat hij heeft gedaan 
en waaromtrent het Hof niet anders heeft be
slist, zoodat het Hof had moeten onderzoeken 
of hij aan laatstbedoelde verplichting kon vol
doen; 

dat ook de omstandigheid, dat toen ver
weersters monteur den Fordauto uit den zij
weg zag komen, hij niet meer den tijd had om 
te stoppen, met de door het Hof beschreven 
gevolgen daarvan, de beslissing niet recht
vaardigt; 

dat een beroep op overmacht niet kan '"'orden 
gedaan wanneer de~ene, voor wien men aan
sprakel.(jk is, zich door zijn eigen handelwijze 
in de onmogelijkheid heeft gebracht om zijne 
wettelijke verplichtingen na te komen, welk 
geval zich blijkens het hierna volgende in deze 
zaak heeft voorgedaan ; 

dat het Hof, va~tstellende dat verweersters 
monteur niet meer den tijd had om t e stoppen, 
daarmede blijkbaar bedoelt, dat de door êlien 
monteur bestuurde auto den Fordauto toen 
zoo dicht genaderd was, dat in verband met 
zijne snelheid stoppen niet mogelijk was." 

Het eer.1te middel is bij pleidooi, a Is ik het 
goed begrepen heb, hiermede toegelicht, dat 
het Hof ten onrechte zou hebben gemeend, dat 
overmacht st eeds aanwezig is, waar schuld bij 
den schuldenaar ontbreekt en dat het dus uit 
het ontbreken van schuld bij de A. G. A.M. 
de overmacht zou hebben afgeleid, terwijl er 
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toch vele gevallen zijn, waarin de schuldenaar 
voor wanpraestatie zal hebben in te staan, of
schoon hij daaraan geen schuld heeft. 

Ik twijfel, of het Hof in de 9• rechtsover
weging inderdaad bedoeld heeft de hier be
streden leer te huldigen en of het niet veeleer 
juist omgekeerd, het bestaan van een noodlot
tigen samenloop van omstandigheden - d. i. 
overmacht - vooropstellende, daaruit het ont
breken van schuld bij A. G. A. M.'s monteur 
en dus ook bij de A. G. A. M. zelve heeft af
geleid. 

Of het Hof dit dan te recht heeft gedaan, 
h angt vooral af van de beteekenis van art. 5 
van het Motor- en Rijwielreglement, waarvan 
de opvatting door het Hof bij het tweede middel 
wordt bestreden. 

Dit tweede middel zou dus nu het eerst moeten 
worden besproken, doch ik wil hieraan de be
spreking van het derde middel verbinden, om 
dat dit in zijn verschillende onderdeelen telkens 
weder naar de in de middelen I en II verva.tte 
stellingen teruggrijpt en ook bij pleidooi namens 
de A. G. A.M. daarvan niet sescheiden is ge
houden. Ik maak dan ook biJ hetgeen volgen 
zal niet een scherpe scheiding tusschen de drie 
middelen. 

Het Hof ziet den "noodlottigen samenloop 
van omstandigheden" (overmacht) en het ge
mis van schuld bij den monteur van A.G. A.M. 
hierin, dat (rechtsoverwep:ing 7) de bestuurder 
van den Ford, uit een kleinP,n niet overzicht.e
liiken zijweg op den hootdu•eg komende, gemeend 
zou hebben zich vrijelijk hierop te mogen be
geven en dezen ,.versperren" met negatie van 
het naderend snelverkeer, ofschoon bij alleen den 
voorrang ha.tl ten aanzien van het op den hoofd
weg van links komend verkeer, wanneer dit 
zich op zoodanigen afstand bevond, dat zonder 
gevaar voor de veiligheid tijdig kon worden 
gestopt. 

Jn dit betoog schuilt>n m.i. verschillende 
fouten. Yooreerst is in art. 5 niet sprake van 
.,voorrang". Het Hof bedoelt dan ook blijk
baar de in dit wetsvoorschrift neergelegde ver
plichting van den bestuurder van een motor
rijtuig om aa,n het te zijnen opzichte van rechts 
komend daar bedoeld verkeer den doorgang 
vrij te laten . Op deze verplichting maakt het 
Hof de beperking, dat zij alleen zou bestaan, 
wanneer zulk een bestuurder zich nog op zoo
danigen afstand van het kruisings- of vereeni
gingspunt der wegen bevindt, dat zonder ge
vaar voor de veiligheid tijdig kan worden ge
stopt. Te recht wordt bij het tweede middel 
gesteld, dat het artikel deze beperkende onder
scheiding niet kent. Het kent die ook niet voor 
het geval, dat zoodanige bestuurder zich op een 
hoofdweg bevindt en dat het te zijnen opzichte 
van rechts komend verkeer uit een kleinen zij
weg komt. Deze tweede onderscheiding, waarop 
het Hof door haar in zijn arrest doorloopend te 
noemen sterk den nadruk legt, wordt wel in 
den laatsten tijd door vele automobilisten ge
wenscht, die dan op hun rechterhelft van een 
hoofdweg zoo snel zouden kunnen rijden, a ls 
zij zouden verkiezen, zonder zich te bekom
meren over het van rechts uit zijwegen komend 
verkeer, doch de wetgever heeft dit niet ge
wild; derhalve mag ook de rechter niet aan 
dezen wensch tegemoetkomen. 

Wel heeft de van rechte komende bestuurder 

ook zijnerzijds te letten op het verkeer, dat op 
het kruis- of vereenigingspunt van wegen van 
zijn linkerz\jde komt. Aldus besliste de Hooge 
Raad (Strafkamer} te recht bij arrest van 
22 Juni 1931 (W. 12366, N. J. 19~1, blz . 1294). 
Indien hij verzuimt hiermede rekening te hou
den, zal hij mede schuld hebben aan een daar
uit voortspruitend ongeval. Doch dit neemt de 
schuld niet weg van den anderen bestuurder, 
indien deze het voorschrift van art. ,; niet heeft 
opgevolgd en dus ook niet diens in beginsel 
volledige aansprakelijkheid voor de veroor
zaakte schade. 

De toepassing van dit alles op het geval, 
waarop dit geding betrekking heeft, is, dat op 
den bestuurder van den Essex de verplichting 
rustte b\j het naderen van de Eikenlaan aan 
mogelijk daaruit komend verkeer den doorgang 
vrij te laten en in verband hiermede zóó te 
rijden en dns ook zóó zijn snelheid te regelen, 
dat hij, indien noodig, stil kon houden. Wanneer 
ruj dit niet heeft gedaan, doch~ gelijk eisoheres 
heeft gesteld, maar het Hof met heeft onder
zocht - met een snelheid van 6.'i km is blijven 
doorrijden, en indien ten gev0lge hiervan, toen 
de Ford uit de Eikenlaan kwam, een botsing 
tusscben de twee motorrijtuigen alleen door hem 
kon worden vermeden door een groote zwenking 
naar rechts, waardoor zijn wagen in aanraking 
is gekomen met een hoop steenen en is omge
slagen en zwaar is beschadigd, is dit onp:eval 
niet te wijten aan een noodlottigen samenloop 
van omstandigheden (overmacht) doch wel 
dege]_\jk aan de schuld van den bestuurder van 
den Essex, die zich door zijn eigen verzuim in 
de onmogel\jkheid had gebracht zijn verplich
ting tot stilhouden na te komen. 

Voor deze schuld van den haar onderge
schikten monteur moet de A. G. A.M., al heeft 
deze persoonlijk niet schuld aan het ongeval, 
opkomen tegenover den eigenaar van het motor
rijtuig, aan wien zij dit ten gevolge van het ge
beurde niet onbeschadigd kan teruggeven (artt. 
1641/2 B. W.) en dus ook tegenover diens in 
zjjn rechten gesubrogeerde verzekeraarst,er, de 
eischeres. 

Wat er van het eerste middel zij, worden der
halve het tweede en het derde middel door mij 
gegrond geacht, 's Hofs overwegingen kunnen 
zijn beslisP.ing niet dragen. 

Ik concludeer, dat het, bestreden arrest zal 
worden vernietigd, dat de zaak zal worden ver
wezen naar het Gerechtshof om op het be
staande hooger beroep met inachtneming van 
het door den H oogen Raad te wijzen arrest 
verder te worden behandeld en beslist en dat 
de verweerster zal worden veroordeeld in de 
kosten in cassatie gevallen. 

De Hooe;e Raad, enz. ; 
O. dat, voorzoover thans van belang, uit het 

bestreden arrest het navolgende blijkt : · 
dat de eischeres t.ot cassatie, de Verzekerings

bank, in een geding, bij de Arr .-Rechtbank 
te 's-Gravenhage aanhangig gemaakt tegen de 
verweerster, de Garage en Automobiel Maat
schappij, a ls eischeres in eersten aanleg, aan
voerende, dat zij is getreden in de rechten van 
haar verzekerde, Noordman, verder heeft ge
steld : dat deze laatste bij de A. G. A. M. een 
auto, merk Essex, heeft bezorgd voor het doen 
uitvoeren van eenige herstellingen; dat, n1tdat 
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deze waren aangebracht, de monteur van ver 
weerster een proefrit heeft gemaakt en daarbij 
met groote snelheid r~jdend op den Leidschen 
Straatweg in de richting naar Leiden, ter hoogte 
van de Eikenlaan, de auto niet voor een voor 
hem van rechts uit die laan komende Ford
automobiel heeft kunnen doen stoppen, althans 
niet heeft doen stoppen, en bij , b(j zijn ma
nmuvre om te trachten een aanrijding te voor
komen, terzijde van den ~eg tegen een, boom 
is gebotst, door welke botsmg Noordman s auto 
is vernield ; dat de A. G. A.M. de kosten van 
herstel van die vernieling heeft te dragen, daar 
zij, de auto ter reparatie ontvangen hebbende, 
deze weer in behoor~jken staat aan Noordman 
had af te leveren en bij gebrek daarvan de schade 
heeft te vergoeden, welke dientengevolge is 
geleden; 

subsidiair, dat bovendien voormelde schade 
is te wijten aan de schuld van de A. G. A. M., 
respectievelijk van haren daa,rtoe aangestelden 
monteur, dien zij de auto heeft laten rijden en 
aan wiens hoogst onvoorzichtige wijze van 
rijden de aanrijding is te wijten; 

dat de A. G. A. 1\f. zich tegen die vorderingen 
heeft verweerd door iedere schuld van haar of 
haren monteur aan de aanrijding en iedere aan
sprakelijkheid voor de schade, door <le botsing 
aan de Essexauto toegebracht, te ontkennen ; 

dat z(j daarbij in het bijzonder nog heeft 
aangevoerd, dat de best,uurder van de Ford
autömobiel, hoewel van rechts, doch uit een 
smallen onoverzichtelijken zijweg op een hoofd
weg met druk en snel automobielverkeer 
komende, de F.ssex-auto eerst had moeten laten 
passeeren en niet op grond van z(jn theoretischen 
voorrang zich zonder meer op dien hoofdweg 
had mogen begeven ; 

dat de Arr.-Rechtbank bij haar vonnis van 
6 0ctober 1931 dit verweer ongegrond heeft 
geoordeeld, daartoe overwegende, dat volgens 
art. 5 van het 1\fotor- en Rijwielreglement de 
monteur van de verweerster verplicht was aan 
de van rechts uit de Eikenlaan komende Fo rd
auto den voorrang te laten en dat, weliswaar, 
van de begane overtreding van art. 5 aan den 
bestuurder van de Essex-auto geen verwijt zou 
kunnen worden gemaakt, ingeval h(j ook bij 
behoorlijke zorgvuldigheid niet had kunnen 
voorzien, dat een uit de EikenlaaJ:.L komende 
auto on,erwachts hem het recht doorrijden zou 
kunnen beletten, maar uit de gestelde feiten 
niet volgt, dat zoodanig geval ten deze aan
wezig was; 

dat de Rechtbank daaraan nog toevoegt, 
dat het niet· ter zake doet of de bestuurder van 
den Fordautomobiel het ongeval had kunnen 
voorkomen door te stoppen, daar dit de schuld 
van den bestuurder van de Essex niet zou op
heffen; 

dat de Rechtbank op grond van die en andere 
overwegingen aan de Verzekeringsbank haar 
eiscb heeft toegewezen ; 

dat het Hof in het bestreden arrest ten aan
zien van de in hooger beroep aangevoerde grief, 
dat de Rechtbank ten onrechte niet heeft aan
genomen, dat de beschadiging van de auto te 
wijten was aan een vreemde oorzaak, welke 
noch aan de A.G. A. M. noch aan haar per
soneel kan worden toegerekend, als tusschen 
partijen vaststaand heeft aangenomen : 

dat appellante's monteur op den bewusten 

dag met den Essex-automobiel, welke door 
4 monteurs op volle zwaarte was belast, een 
proefrit beeft gehouden op den Leidschen 
Straatweg en in de richting van f,eiden heeft 
gereden met eene snelheid van ::!-. 65 km per 
uur ; dat onverwacht ter hoogte van de Eiken
laan een Fordautomobiel uit dezen onover
zicht,elijken weg langzaam rijdend den hoofd
weg is opgereden, ofschoon hij, de bestuurder, 
den Essex zag aankomen, en wel zóódanig, 
dat de Essex gehouden was eene groote zwen
king te maken ter vermijding van eene aan
rijding, bij welke zwenking de Essex met een 
hoop steenen in aanraking kwam, waardoor hij 
omsloeg en zwaar beschadigd werd ; 

dat het Hof voorts heeft overwogen : 
"dat geïntimeerde den proefrit, zooals deze 

werd uitgevoerd, niet noodzakelijk acht, maar 
dat, nu de reparatie betrof de vervanging der 
veering, het alleszins verklaarbaar is, dat appel
lante de auto onder zware belasting met groote 
snelheid deed proefrjjden teneinde te onder
zoeken of ook onder dèze omstandigheden het 
euvel van te slappe veering was verholpen ; 

0. wat de ontwikkelde snelheid betreft, enz .. 
Zie Concl. Adv.-Gen . ; 

dat het Hof op deze gronden het vonnis der 
Rechtbank heeft vernietigd en aan de Ver
zekeringsbank alsnog hare bij inleidende dag
vaarding ingestelde vorderingen heeft ontzegd ; 

0. dat tegen deze uitspraak wordt opge
komen met drie middelen van cassatie luidende : 
Zie alsvoren ; 

0. dat het Hof het verweer van de A.G. 
A.M., hierop neerkomende, dat de bestuurder 
van de Essex-,i,ntomobiel geen schuld heeft aan 
het onge,al waardoor aan dat voertuig schade 
is toegebracht, gegrond heeft geoordeeld en 
dat aan die beslissing ten grondslag ligt 's Hofs 
opvatting omtrent de strekking en de bcteekenis 
van art. 5 van het Motor- en Rijwielreglement ; 

dat, het Hof daarbij terecht aanneemt, dat 
art. 5 den bestuurder van een auto, die met zijn 
voertuig uit een zijweg op een grooten ver
keersweg uitkomt, geen vrîjdom verleent zich 
van het op dien weg aan zijn linkerhand nade
rend verkeer niets a.an te trekken, doch onver
let laat zjjn plicht om, naar gelang van om
standigheden de maatregelen te nemen, die, 
ook als door eens anders fout een ongeval 
dreigt, het intreden daarvan kunnen voor
komen; 

dat het Hof echter aan het bestaan van dien 
plicht en van de daaruit voortspruitende aan
spr,i,kelijkheid ten onrechte de gevolgtrekking 
verbindt, dat voor den bestuurder van een 
auto, die den hoofdweg berijrl.t, de plicht- om 
ten aanzien van het, verkeer, dat aan zijn rech
terhand op dien hoofdweg uitmondt, art. 5 na 
te leven is opgeheven en dat die bestunrder niet 
aansprakelijk kan worden gesteld, als hij zelf 
door zijn wijze van rijden inachtneming van 
het in dat artikel gegeven voorschrift, hetwelk 
de door het Hof aangenomen beperking niet 
kent, onmogelijk heeft gemaakt ; 

0. dat, waar 's Hofs uitspraak berust op een 
onjuiste rechtsopvatting, die in het tweede en 
het derde middel van cassatie worden aange
tast, het bestreden arrest niet kan worden ge
handhaafd, zoodat het onderzoek van het eerste 
middel achterwege kan blijven ; 

Vernietigt het bestreden arrest ; 
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Verwijst de zaak naar het Gerechtshof te 
's-Gravenhage om op het bestaande hooger 
beroep,met inn,chtneming van dit arrest, verder 
te worden behandeld en beslist. (N. J.) 

23 F,11rnari Hl33. KON1NKLIJK BESLl'IT. 
(Lager "Onderwijswet 1920 Art. 51.) 

Voor de berekening der laatstgenoten 
wedde, als bedoeld in het 12• lid, komen 
gewone periodieke verhoogingen niet in 
aanmerking, dafl.r zij niet rechtstreeks het 
gevolg z\jn van eene wijziging in de rege
ling van de bezoldiging der onderwijzers, 
doch baar grond vinden in diensttijd, welke 
door den rechthebbende laatstelijk is vol
bracht. Daaraan doet niet af, dat bij de 
vermindering van het wachtgeld wf'l reke
ning moet worden gehouden met periodieke 
verhoogingen deel uitmakende van de in
om.~ten, genoten in betrekkingen, welke 
later zijn ter hand genomen. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

Mejuffrouw J. F. J. Dubois te Alkmaar tegen 
de beschikking van Onzen Minister van On
derwijs, Kunsten en Wetenschappen van 24 
November 1932, N°. 7755, afdeeling L. 0. A., 
waarbij haar wachtgeld te rekenen van 1 Oc
tober 1932 is verminderd tot f 184 's jaars; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adv ies van 
9 Februari 1933, N°. 83; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 20 
Februari 1933, N°. 1559, Afdeeling Lager On
derwijs Algemeen; 

0. dat Onze Minister van Onderwijs, Kun
sten en Wetenschappen, bij bovengenoemd 
besluit, het wachtgeld van Mejuffrouw J . F. 
J . Dubois, gewezen hoofd eener openbare 
school voor uitgebreid lager onderwijs te Alk
maar, wegens de door haar als onderwijzeres 
aan eene openbare school voor uitgebreid la
ger onderwijs te Alkmaar genoten inkomsten 
ad f 3527 per jaar, te rekenen van 1 October 
1932 af, heeft verm inderd tot f 184, aange
zien het onverminderde wachtgeld f 2413 be
draagt en het wachtgeld plus de inkomsten 
de laatstgenoten jaarwedde met f 2229 over
schrijden; 

dat van dit besluit Mejuffrouw J . F. J. 
Dubois bij Ons in beroep is gekomen, aanvoe
rende, dat bij beschikking van Onzen Minister 
van 3 September 1929, N°. 5424 I , Afdeeling 
L. 0. A., als laatstgenoten wedde als hoofd 
der voormalige school voor uitgebreid lager 
onderwijs voor meisjes te Alkmaar is vermeld 
met ingang van 1 November 1929 een bedrag 
van f 3900 (zonder aftrek) en met ingang van 
1 November 1930 een bedrag van f 4000 
(eveneens zonder aftrek); dat dus periodieke 
verhoogingen nà den datum van ingang van 
het ontslag blijkens de laatstgenoemde be
schikking voor de berekening van het wacht
geld in aanmerking komen; dat zij met in
gang van 1 October 1932 als hoofd wederom 
eene periodieke verhooging harer jaarwedde 
van f 100 zou hebben gehad en deze dus zou 
hebben bedragen f 4100, te verminderen met 
3 % ongehuwdenaftrek en tijdelijke korting. 

respectievelijk bedragende f 123 en f 173, zoo
dat zuiver blijft f 3804, waarvan 65 % of 
f 2473; dat het wachtgeld plus de inkomsten 
als onderwijzeres aan de school voor uitgebreid 
lager onderwijs dus samen f 6000 zijn en de 
laatstgenoten wedde als hoofd ad f 3804 met 
f 2196 overschrijden, zoodat haars inziens het 
wachtgeld moet bedragen f 2473 - f 2196 = 
f 277; dat ingevolge het twaalfde lid van 
art. 51 der Lager Onderwijswet 1920 haars in
ziens in het geheel geen rekening mag wor
den gehouden met periodieke verhoogingen, 
omdat all een dàn eene wijziging in het wacht
geld komt, wanneer de regeling der bezoldi
ging van de onderwijzers wijziging ondergaat, 
zoodat persoonlijke verhoogingen buiten be
schouwing moeten blijven; dat, wanneer men 
evenwel wèl rekening houdt met periodieke 
verhoogingen der wedde in de betrekking, 
welke men naderhand vervult, dit haars in
ziens billijkheidshalve ook zal moeten ge
schieden met periodieke verhoogingen, die 
zouden zijn genoten in de betrekking, uit 
welke ontslag is verleend; 

0. dat art. 51, 12e lid, der Lager Onderwijs
wet 1920 bepaalt, dat, indien in de regeling 
van de bezoldiging der onderwijzers eene wij
ziging komt, welke, zoo de betrokkene op de 
laatstelijk genoten jaarwedde in dienst ware 
gebleven, in die jaarwedde verandering zou 
hebben gebracht, van het in werking treden 
dier wijziging af het aldus gewijzigde bedrag 
als laatstel ijk genoten jaarwedde geldt; 

dat de regeling van de bezoldiging der on
derwijzers is gewijzigd bij het Bezoldigings
besluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1928, 
waarvan art. 29 eene overgangsbepaling in
houdt inzake het toekennen aan ongehuwde 
onderwijzers van periodieke verhoogingen ter 
vergelding van vóór 1 November 1928 ver
worven diensttijd; 

dat derhalve deze periodieke verhoogingen, 
waarop art. 29 den ongehuwden onderwijzers 
aanspraak geeft, voor de berekening van de 
laatstgenoten wedde van ongehuwde wacht
gelders in aanmerking moeten komen; 

dat dit echter niet het geval is met gewone 
periodieke verhoogingen als die, waarop de 
appellante met ingang van 1 October 1932 
aanspraak maakt, aangezien deze niet - zoo
als de pei·iodieke verhoogingen van art. 29 -
rechtstreeks het gevolg zijn van eene wijziging 
in de regeling van de bezoldiging der onder
wijzers, doch haar grond vinden in diensttijd, 
welke door den rechthebbende laatstelijk is 
volbracht; 

dat daaraan geenszins afdoet, dat bij de 
vermindering van dit wachtgeld wèl rekening 
moet worden gehouden met periodieke ver
hoogingen, deel uitmakende van de inkomsten, 
genoten in betrekkingen, welke later zijn ter 
hand genomen; 

dat mitsdien de grief der appellante tegen 
het bestreden besluit, waarin het ve1minderde 
wachtgeld overeenkomstig het vorenstaande is 
berekend, ongegrond is; 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920 ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast enz. 
(A.B.) 
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24 Februari 1933. KONINKLIJK BESLUIT. 1 

(Armenwet Art. 39. ) . 
\\ 'el is een verklaring, als bedoeld m het 

derde lid , afgegeven op 29 Augustus, doch 
deze verklaring betreft niet de opname op 
12 December. Daaraan doet niet a f, dat 
het ontslag op 12 September feitelijk een 
proefverlof zou zijn geweest. Slecht~ uit een 
nieuwe verklaring van een deskundi,ge kan 
blijken, dat bij gebreke ,an herrneuwde 
verple!!ing in eene aangewezen afdeeling op 
12 December verpleging in een krankzinni
~engesticht noodig of wenschelijk zou zijn. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beslissende het geschil over de woonplaats 

van de armla tige krankzinnige Corneli a 
Ooms; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
9 Februari 1933, N°. 81; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat Minister van Binnenlandsche Zaken, 
van 21 Februari 1933, 0

• 1432, Afdeeling 
Armwezen: 

0. dat Ó. Ooms, geboren te Rotterdam op 
30 Mei 1909, van 12 December 1931 tot 23 
J anuari 1932 werd verpleegd in de aange
wezen afdeeling van de Psychiatrische Inrich
t in ":i\laasoord"; dat zij te voren a ldaar op 
's Rij k kosten was verpleegd van 19 Augus
tus 1931 tot 12 September 1931; dat zij op 
laatstgenoemden datum u it de aangewezen 
afdee ling werd ontslagen en onder toezwht 
gesteld van den bu itendienst der inrichting; 
dat zij van 12 September 1931 tot 12 Decem
ber 1931 verblijf hield ten huize van hare 
moeder te Rotterdam; dat zij in deze periode 
ook te Rotterdam als dagmeisje werkzaam is 
geweest ; 

dat burgemeester en wethouders van R ot
terdam weigeren de verpleegko ten van 12 
December 1931 tot 23 J anuari 1932 voor reke
ning van hunne gemeente te nemen, zoowel 
omdat huns inziens haar afwezigheid uit de 
inrichting van 12 September 1931 tot 12 De
cember 1931 feitelijk als een verlof moet wor
den beschouwd, zoodat de verpleging van 12 
December 1931 tot 23 Januari 1932 a ls eene 
voortgezette verpleging moet worden be
schouwd, als omdat van eene vestiging van 
hoofdverblijf door C. Ooms te Rotterdam ge
durende het tijdvak van 12 September 1931 
tot 12 December 1931, gezien haar veelvul
dige verpleging wegens krankzinnighe id_ en 
haar onder toezicht staan van den buiten
dienst der inrichting, geen sprake kan zij n; 

da t Ged. Staten van Zuid Holland Onzen 
Minister van Staat, Minister van Binnenland
sche Za ken, hebben verzocht de kosten voor 
rekening van het Rijk te nemen; 

da t Onze Minister van Staat, Mini ter van 
Binnenlandsche Zaken, echter van oordeel is, 
dat C. Ooms, toen zij ten huize van haar moe
der kwam, a ldaar haar hoofdverblijf vestigde, 
waartoe zij blijkens advies van den I nspecteur 
van het Staatstoezicht op Krankzinnigen in 
staat is geweest; 

0. dat ingevolge art. 75 der Annenwet ge
schill en over de woonplaats, bedoeld in art. 
39 door Ons worden bes! ist, zoo zij niet door 
G~d. Staten in der minne worden bijgelegd; 

dat het eerste I id van art. 39 o. m. bepaalt, 
dat de kosten van verpleging van arme krank
zinnigen in gestichten van krankzinnigen, 
voor zoover die niet uit de fondsen dier ge
stichten zelve moeten worden bestreden of 
daarin door instellingen van weldadigheid 
niet wordt voorzien, voldaan worden uit de 
kassen der gemeenten, waar de verpleegden 
woonpl aats hadden in den zin van het Burger
lijk Wetboek ten tijde, dat de rechterl ijke 
machtig ing om hen in een gesticht te plaatsen, 
werd aangevraagd en, indi en die woonplaats 
binnen het Rijk niet is aan te wijzen, uit 
's Rijks kas; 

dat ingevolge het derde lid van art. 39 o.m. 
het bepaalde bij het eerste lid overeenkomstige 
toepass ing vindt ten aanzien van de kosten 
van verpleging van een arme in een aange
wezen inrichting in den zin van art. 7 der wet 
tot regeling van het Staatstoezicht op Krank
zinnigen, indien een door Ons aan te wijzen 
deskundige heeft verklaard, ditt bij niet ver
pleging in zoodanige inrichting verpleging in 
een krankzinnigengesticht nood ig of wensche
lijk zou zij n, met dien verstande, dat voor het 
tijdstip van de aanvrage der rechterlijke 
machtiging in de plaats treedt de dagteeke
ning der verklaring van den deskundige; 

rlat in het onderhavige geval de laatstbe
doelde verklaring van een deskundige ont
breekt; 

dat weliswa,ir op 29 Augustus 1931 zoo
danige verklaring is a fgegeven, doch dat deze 
verklaring niet betreft cit opname op 12 De
cember 1931; 

dat daaraan niet afdoet, dat het ontslag op 
12 September 1931 fe ite lij k een proefverlof 
zoude zijn geewest; 

dat immers het derde lid van art. 39 slechts 
dàn va n toepassing is, indien blijkens eene 
deskundi gA verklaring bij niet verpleging in 
eene aangbwezen inrichting verpleging in een 
krankzinnigengesticht noodig of wenschelijk 
zou zijn, en slechts uit eene nieuwe verklaring 
van een deskundige kan bl ij ken, da t bij ge
breke van hernieuwde verpleging op 12 De
cember 1931 verpleging in een krankzinnigen
gesticht n'>odig of wenschelijk zou zijn: 

Gezien r1e Armenwet; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

te ver ki aren, dat een geval, als bedoeld in 
a rt. 39 der Armenwet, zich hier niet voordoet. 

Onze Minister van Binnenl andsche Zaken is 
belast enz. 

27 F,bruari 1933. ARREST van den Hoogen 
Raad. (All!: , Regl. v.d. polders inZ.-Holland 
art. 94 ; K eur v . d . Oostpolder in Schie
land art. 2.) 

Het Bestuur van den Oostpolder in 
Schieland, gebruik makend van de in art. 
9-i van het Alg. R egl. voor de Polders in 
Zuid-Holland gegev!'n bevoegdheid, heeft 
in art. 2 van de Keur of Polit.ieverordening 
van dien polder bepaald, dat de wate
ringen diep moeten zijn 1.25 meter onder 
het peil van den polder, en dat de ver
plichting tot naleving onder andere van 
deze bepaling rust op de eigenaars der 
onmiddellijk aan de watering grenzende 
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landen, en wel op elken eigenaar voor de 
halve breedt,e en voorzoover ieders eigen
dom strekt. 
~ och in de voorschriften van het Regle

ment, noch in die van de Keur wordt als 
vereischte voor de verplichting tot naleving 
gesteld, dat de watering voor de geheele of 
de halve breedte behoort aan den eigenaar 
van het onmiddellijk daaraan grenzende 
land ; die verplichting geldt ook, wanneer 
dit niet het geval is en de watering aan 
den polder behoort. 

Degene, die de bij K eur opgelegde ver
plichting heeft na te komen, zal er der
halve nooit een beroep op kunnen doen, 
dat hij het in het middel bedoelde recht 
( om een andermand sloot uit te baggeren) 
mist tegenover den eigenaar van de wate
ring, wanneer die _eigenaar, als i. c., is de 
polder, die hem b1J Keur de nalevmg van 
de verplichting heeft opgelegd. 

Op het beroep van H. R., handelsreiziger, 
requirant van cassatie tegen een vonnis van 
het K antongerecht te Gouda van 7 December 
1932 waarbij requirant ter zake van: ,,in den 
Oostpolder in Schieland als eigenaar van een 
perceel land, onmiddellijk grenzende aan eene 
watering niet wrgen ·dat die watering voor 
de halve' breedte en voor zoover zijn eigendom 
strekt 1.25 Meter diep is onder het peil van 
den polder, waarin die watering gelegen is", 
met aanhaling van de artt. 2, 10, 15 van de 
Keur of politieverordening van den Oostpolder 
in Schieland 94 onder 1 en 3 van het Alge
meen R egle;,,ent voor de Polders in Zuid
Holland 23 91 Sr. is veroordeeld tot eene 
geldboe~ v~n vijf gulden en vervangende 
hechtenis van twee dagen. 

De Hooge R aad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Schepel; 
Gelet op het middel vau cassatie door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur: 
Schending van de artt. 348, 349 , 351, 352, 

396, 397, 398 Sv., 23, 91, 310 Sr., 625 , 626, 
627 B. W. , 2, 10 en 15 van de Keur of politie
verordening in den Oostpolder, 94 Algemeen 
Polderreglement voor de provincie Zuid-H ol
land; 

0 . dat bij dagvaarding aan requirant is 
telaste gelegd: ,,dat hij den 14 Juni 1932 te 
Waddinxveen althans op 19 Juni 1932 a ldaar 
en ook nog op 13 September 1932 a ls eigenaar 
van een al daar in den Oostpolder in Schie
]and gelegen perceel land, kadastraal gemerkt 
sectie F. nummer 1789, Zuid W addinxveen, 
hetwelk toen onmiddellijk grensde aan eene 
watering, genaamd de Alpherwetering, gele
gen binnen dien polder, niet heeft gezorgd dat 
die watering, voorwover zijn, verdachte's, 
eigendom strekte, voor de halve breedte toe_n 
eene diepte had van 1.25 Meter onder het peil 
van dien polder, zijnde 2.30 Meter onder 
N.A.P ., aangezien toen die water ing, wat be
treft de halve breedte en voorzoover zij lag 
langs voormeld perceel land, slechts eene 
diepte had van ongeveer 0.60 meter beneden 
voormeld peil, althans minder dan 1.25 meter 
onder meergenoemd peil; 

dat bij het bestreden vonnis de Kantonrech-

ter dit aan requirant telaste gelegde wettig en 
overtuigend bewezen heeft verklaard met qua
lificatie en strafopli,gging als boven is gezegd; 

0 . omtrent het middel van cassatie: 
dat dit aldus is toegelicht, dat uit de ver

klaring van getuige H erfst ter terechtzitting 
blijkt, dat de Alpherwetering eigendom is_ van 
den Oostpolder en dus vaststaat, dat requirant 
geen enkel deel van die watering in eigendom 
bezat; dat hij dan echter volgens het B. W. 
het recht miste zich iets van eens anders 
eigendom - in dit geval de bagger uit de 
sloot - toe te eigenen, althans dit weg te 
nemen en weg te voeren; dat hieruit tevens 
volgt, dat de onderhavige, bij keur aan de 
aangrenzende landeigenaren opgelegde ver
plichting , hoogstens die eigenaren kan betref
fen, die tevens ook e igenaar zijn van de sloot 
in haar geheel, altha ns voor de mandeeltge 
helft; dat dus de Kantonrechter het bewijs 
van het telaste gelegde feit niet uit de ge
bezigde bewijsmiddelen heeft kunnen afleiden; 

0. dat art. 94 van het Algemeen R eglement 
voor de polders in de Provincie Zuid-Holland 
de besturen van de polders bevoegd verklaart, 
bij keur te bepalen, dat een watergang of een 
sloot moet worden onderhouden door de e ige
naren van de daaraan grenzende landen, voor 
zoover ieders eigendom strekt en op de wijze 
bij de keur te omschrijven, terwijl, volgens 
het derde lid van dit artikel , onder een wa
tergang of eene sloot in het artikel wordt 
verstaan ieder water, dat binnen den polder 
is gelegen en dient tot waterafvoer, ongeacht 
onder welke benaming het bekend is; 

dat het 'Bestuur van den Oostpolder in Schie
land, van deze bevoegdheid gebruik makend , 
in art. 2 van de Keur of Poli t ieverordening 
van dien polder, woals deze na de totstand
koming is gewijzigd, heeft bepaald, dat de 
wateringen diep moeten zijn 1.25 Meter onder 
het peil van den polder, zijnde, ingevolge art. 
3, het peil 2.30 onder N.A.P., en dat de ver
plichting tot naleving onder andere van deze 
bepaling rust op de eigenaars der onmiddellijk 
aan de wateringen grenzende landen, en wel 
op eiken e igenaar voor de halve breedte en 
zoover ieders eigendom strekt; 

dat in deze voorschriften van het R eglement 
en van de keur niet als vereischte voor de ver
plichting tot naleving wordt gesteld, dat de 
watering voor de geheel of de halve breedte in 
eigendom behoore aan den eigenaar van het 
onmiddellijk daaraan grenzende land maar 
die verplichting geldt ook wanneer zooals hier 
door den Kantonrechter als feitelijk vaststaan
de is aangenomen, dit niet het geval is maar 
de watering aan den polder behoort; 

dat in de naleving van de verplichting tot 
het op diept,, houden van de watering ligt op
gesloten het verrich ten van a ll e daartoe noo
dige werkzaamheden woals onder andere het 
verwijderen van bagger uit de watering; dat 
dus degene , die de bij keur opgelegde verpl ich
ting heeft na te komen, er nooit een beroep 
op zal kunnen doen, dat hij het in het middel 
bedoelde recht mist tegenover den eigenaar 
van de watering, wannee r die e igenaar, als 
in dit geval , is de polder, die hem bij keur de 
naleving van de verplichting heeft opgelegd; 

dat het middel dus is ongegrond; 
Verwerpt het beroep. 
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[ Gewezen overeenkomstig de conclusi e van 
den Advocaat-Generaal Wijnveldt, die nog op
merkt: R eq. heeft een paar jaar gelede,~ voor 
soortgelijk feit terecht gestaan en is toen ·van 
alle 1·echtsvervolging ontslagen. Die zaak leid
de tot een behandeling in cassatie doch daar 
werd het beroep verworpen (H. R. 20 Oc t. 
1930, N. J. 19S1, 31; W. 1'2'24 0). D e daarbij 
besproken vraag was echter een geheel andere, 
dan die welke hier aan de orde is, en naar 
aanleiding dier beslissing is het artikel der 
Keur dan ook gewijzigd. Red.] 

27 F ebrtiari 1933. ARREST van den Hoogen 
R aad. (Winkelsluitingswet art. 8.) 

Art. 8 der Winkelsluitingswet, welke wet 
regeling der winkelsluiting door reglemen
teering van verkoopsgelegenheid beoogt, 
houdt weliswaar o. m. een verbod in om op 
bepaalde dagen en uren op of aan voor 
het openbaar verkeer openstaande land
of waterwegen te verkoopen of t e koop aan 
te bieden, doch dit artikel laat onverlet 
de bevoegdheid van den gemeenteraad om 
in het belang van de openbare orde het 
verkoopen en te koop aanbieden op open
bare wegen en op bepaalde uren te ver
bieden. Een verbod als het laatstbedoelde 
betreft toch een ander rechtsbelang, dan 
het verbod van art. 8 en voorziet dan ook 
niet in het door dit wetsontwerp geregelde 
onderwerp. 

Art. 165 van het Regl. van Politie voor 
de gemeente Groningen houdt inderdaad 
in het belang der openbare orde, immers 
ter regeling van het marktwezen. eene be
perking in van de bevoegdheid om op de 
openbare straat t e verkoopen en ten ver
koop aan te bieden, en dit artikel heeft 
mitsdien ook na het inwerkingtreden van 
de Winkelsluitingswet zijne gelding be
houden. 

(Adv.-Gen. Wijnveldt, naar H. R. 3 
Januari 1933, N. J . 1933, 389 verwijzend, 
meent, dat ondanks het verschil in rechts
belangen art. 165 van het Groningsche 
Politiereglement in zóóver heeft opge
houden te gelden, dat het niet meer toe
gepast kan worden bij vervolgingen voor 
venten, enz . op Zondag. Intusschen geldt 
de verbodsbepaling der wet bliJkens het 
tweede lid van art. 8 niet op Zondag na 
5 uur des voormiddags t. a. v. geringe eet
waren, waarover hier de vraag loopt.) 

Op het beroep van den Officier van J ustitie 
bij de Arr.-Rechtbank te Groningen, requirant 
van cassatie tegen een vonnis van die R echt
bank van 1 December 1932, waarbij in hooger 
beroep is bevestigd een op 3 Augustus 1932 
door het Kantongerecht te Groningen gewezen 
vonnis, houdende ontslag van alle rechtsver
volging van A. H. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Wijnveldt. 

De Officier van Justitie bij de Arr.-Recht
bank te Groningen heeft beroep in cassatie 
ingesteld tegen een vonnis der Rechtbank al
daar van 1 December 1932, waarbij in hooger 

beroep een vonnis van den Kantonrechter te 
Groningen werd bevestigd. Bij laatstbedoeld 
vonnis van 3 Augustus 1932 werd A. H., die 
blijkens de inleidende dagvaarding had te
rechtgestaan, ter zake dat hij op 29 Mei 1932, 
des namiddags omstreeks 10¾ uur, zonder 
vergunning van Burgemeester en Wethouders, 
visch, anders dan langs de huizen te koop 
heeft aangeboden en verkocht op de openbare 
straat de Pelderstraat, te Groningen, zijnde op 
bovengenoemd tijdstip, niet door Burgemeester 
en Wethouders, bij afgekondigde verordening 
als marktplaats aangewezen, ontslagen van 
alle rechtsvervolging. 

De Kantonrechter achtte dit telastegelegde 
feit - behalve de woorden "te koop aange
boden en", waarvan werd vrijgesproken - be
wezen, doch kwam tot de slotsom, dat het 
bewezen verklaarde niet een strafbaar feit 
opleverde, al viel het onder art. 165 van na 
te noemen Reglement. 

De vervolging was opgezet op grond van 
a rt. 165 van het Reglement van Politie voor 
de gemeente Groningen, welke bepal ing ge
plaatst is in hoofdstuk IV der verordening, 
dat tot opschrift draagt: ,,Van de markt
plaatsen". 

Art. 165 luidt: ,,Het is verboden, tenzij met 
vergunning van burgemeester en wethouders 
en met inachtneming van de door hen daarbij 
gestelde voorwaarden, goederen en waren op 
de openbare straat en op de kl inkers, en, voor 
wat betreft de door burgemeester en wethou
ders bij af te kondigen verordening a angewe
zen marktplaatsen gedurende markttijden an
ders dan met inachtneming van de in d ie ver
ordening gegeven voorschriften, te verkoopen 
of ten verkoop aan te bieden. 

Dit verbod geldt niet voor het verkoopen en 
het ten verkoop aanbieden van goederen en 
waren langs de hu izen, behalve op de in het 
lste lid bedoelde marktplaatsen gedurende de 
markttijden en is mede niet toepasselijk op 
verkoopingen ten overstaan van een openbaar 
ambtenaar." 

De Kantonrechter - en dus ook de Recht
bank - was blijkens zijn vonn is van oordeel, 
dat dit artikel van rechtswege heeft opgehou
den te gelden door de inwerkingtreding der 
Winkelsluitingswet 1930, S. 460, in het bij 
wnder de artt. 8 en 9 daarvan, immers daarbij 
wordt hetzelfde onderwerp geregeld a l is art. 
165 van het Reglement ook met eene andere 
bedoeling in het leven geroepen. 

De Officier van Justitie voert bij schriftuur 
als middel van cassatie aan : ,,Schending van 
de artt. 165 j O • 186 van het Reglement van 
Politie voor de gemeente Groningen, door 
deze artikelen niet op het onderhavige geval 
toe te passen." Ter toelichting zegt requirant 
dat dit art. 165 van het Reglement en de 
Winkelsluitingswet 1930 S. 460 niet hetzelfde 
onderwerp regelen. Art. 165 toch regelt het 
marktwezen in de gemeente Groningen, en 
geeft voorschriften met het oog op de open
bare orde en hei verkeer voor den verkoop 
van goederen op de openbare straat, terwijl 
het onderwerp der W inkelsluitingswet z. i. 
eigenlijk een regeling van arbeidstijden is. 

Deze zaak betreft v1·ijwel dezelfde vraag als 
behandeld werd in Uw - op dit oogenbli k nog 
niet volledig gepubliceerde - arrest van 9 
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Januari 1933 [opgenomen in de N. J . 1933, 
389 , Red.] over de geldigheid van het vent
verbod in de Haarlemsche Algemeene Politie
verordening. Daar deed het omgekeerde geval 
zich voor, want de Rechtbank te Haarlem 
achtte het ventverbod van kracht en veroor
deelde, waarna de Officier van Justitie bij de 
R echtbank in cassatie kwam, betoogend, dat 
door artt. 8 en 9 der Winkelsluitingswet 1930 
S . 460, de bepaling der Politieverordening 
niet meer geldig was. 

T en aanzien van dit punt besliste de H. R., 
dat art. 8 der W et wel een ventverbod in
houdt, maar onverlet laat de bevoegdheid van 
den gemeenteraad om in het belang van de 
openbare orde of veiligheid het venten op 
openbare wegen en op ,bepaalde uren te ver
bieden. Doet de gemeenteraad dit, dan betreft 
het een ander rechtsbelang en voorziet het 
niet in het in art. 8 der Wet geregelde onder
werp. 

Slechts indien de gemeenteverordening, zij 
het in het belang van de openbare orde of 
veiligheid een verbod tot venten inhoudt op 
dagen en uren ,tls door het verbod van art. 8 
der wet worden omvat, zou de verordening in 
zóóver van rechtswege hebben opgehouden te 
gelden. 

Dit l àatste was toen niet het geval. In deze 
zaak is het evenzoo. --H eè--fe it is volgens het 
bewezen verklaarde gepleegd op 29 Mei, d. 
w. z. op een Zondag, des namiddags om 
10¾ uur. 

Het e igenaardige is wel, dat verdachte de 
handeling gepleegd heeft meenend, dat hij 
krachtens de Winkelsluitingswet kon venten 
des Zondags tot 12 uur des nachts, terwijl hij 
bekeurd is krachtens de Politieverordening. 

Ik ben van oordeel, dat het ontslag van 
rnchtsvervolging ten omechte is uitgesproken. 

Art. 8 der Winkelsluitingswet verbiedt het 
venten, het verkoopen en het te koop aanbie
den op voor het openbaar verkeer openstaande 
landwegen onder a: op Zondag. Ondanks de 
verschillende rechtsbelangen beschermd door 
art. 165 van het Groningsche Politiereglement 
en de Winkelsluitingswet heeft bedoeld a r t . 
165 m. i. in zóóver opgehouden te gelden, dat 
het niet meer toegepast kan worden bij ver
vol gingen voor venten enz. op Zondag. '#elk 
motief aan de verbodsbepaling van art. 8 der 
W et ook ten grondslag moge liggen, geduren
de den geheelen Zondag is thans bij de W et 
het venten, enz. verboden. Intusschen geldt de 
verbodsbepaling der wet niet blijkens het 
tweede lid van art. 8 der wet op Zondag na 
5 uur des voormiddags ten aanzien van geringe 
eetwaren . Daarover loopt hier de vraag, zoo
a ls ook ter terechtzitting van het K antonge-
1·echt ter sprake is gekomen. Daar heeft de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie be
toogd dat de door verdachte verkochte visch 
niet te beschouwen is a ls "geringe eetwaar" 
in den zin der Wet op grond van het substan
tiëele dier eetwaar. Welke grenzen hij trekt 
om vast te stell en of eetwaar al of niet-sub
stanti eel is blijkt niet. M . i. zegt de Kanton
rechter in zijn vonnis terecht, dat het voor de 
vraag wat de Winkelsluitingswet onder "ge
ringe eetwaren" verstaat niet in de eerste 
plaats aankomt op soort en hoedanigheid der 
eetwaren, maar vooral op de wijze waarop en 
L. 1933. 

de hoeveelheden waarin die eetwaren te koop 
worden aangeboden, nl. of dit gesch iedt op 
zoodanige wijze en in zoodanige hoeveelheden, 
dat die eetwaren worden gekocht om a ls kleine 
versterking of versnapering te dienen, ge
schikt om terstond te worden genuttigd. Hij 
beslist dan ook i.c., dat de haringen en ge
bakken visch waarmede op den laten Zondag
avond langs de huizen werd gevent, onge
twijfeld als geringe eetwaren zijn te beschou
wen. De Minister schreef in de Memorie van 
Antwoord op de Winkelsluitingswet, dat een 
een igsz ins nauwkeurige omschrijving van het 
begrip bezwaarlijk te geven was . 

"De geringe eetwaren" spelen het eerst een 
rol in art. 2 der Zondagswet. H et venten met 
ger inge eetwaren was door den wetgever daar 
en elders niet geregeld. In de Winkel sluitings
wet wordt dit in art. 8 1, 2 slechts ten deele 
gedaan. 

Mijn slotsom is dan ook dat art. 165 van 
het Groningsche Politie-Reglement ten aan
zien van dit punt van kracht is gebleven. 

Ik concludeer , dat het vonnis waarvan be
roep worde vernietigd wat betreft de niet straf
baar verklaring en het ontslag van rechtsver
volging worde vernietigd. 

Voorts dat de H. R. ten principale recht
doende, op grond van de artt. 165 j O • 186 van 
het Reglement van Politie voor de gemeente 
Groningen, artt. 23 en 91 Sr., in aanmerking 
nemende de omstandigheden waaronder het 
feit gepleegd werd , gerequireerde veroordeele 
tot een geldboete van f 5 bij gebreke van be
taling en verhaal te vervangen door 5 dagen 
hechtenis. 

D e Hooge R aad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den R aadsheer 

Kirberger; 
Gelet op het middel van cassatie door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur en lui
dende: (zie concl. Adv.-Gen.) ; 

0. dat art. 165 van het Reglement van Po
litie voor de gemeente Groningen, voorkomen
de onder het hoofd " V an de m arktplaatsen" , 
luidt: (zie concl. Adv.-Gen.); 

dat art. 186 van de Verordening tegen over
treding van dit voorschrift straf bedreigt; 

dat bij het door de Rechtbank bevestigde 
vonnis wettig en overtuigend is bewezen ver
klaard, dat gerequireerde op 29 Mei 1932 des 
namiddags omstreeks 10¾. uur, zonder ver
gunning van B. en W., visch, anders dan 
langs de huizen, hee ft verkocht op de open
bare straat, de Pelsterstraat te Groningen, 
zijnde op bovengenoemd tijdstip niet door B. 
en W . bij afgekondigde Verordening als 
marktplaats aangewezen; 

dat de K a ntonrechter vaststelt, dat dit be
wezenverklaarde valt onder gemeld art. 165, 
doch oordeelt, dat dit artikel van rechtswege 
heeft opgehouden te gelden door de inwerking
treding der Winkelsluitingswet S. 1930, n°. 
460, en wel op grond: 

" dat, al moge art. 165 van het R eglement 
van Politie voor de Gemeente Groningen met 
een geheel andere bedoeling in het l even zijn 
geroepen dan de bepalingen van de Winkel
sluitingswet, zulks niet wegneemt, dat het 
door voormeld art. 165 geregeld onderwerp, 
nl. het verkoopen of ten verkoop aanbieden 

8 
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van goederen en waren op de openbare straat, 
thans een regeling vindt in art. 8 der Winkel
sluitingswet, terwijl afwijkingen van die .rege
ling door den [ageren wetgever slechts met 
inachtneming van de bepalingen van art. 9 
der Winkelsluitingswet vastgesteld kunnen 
worden· 

"dat ~rt. 165 van het Reglement van Politie 
voor de gemeente Groningen derhalve inge
volge het bij art. 151 der Gemeentewet be
paalde van rechtswege heeft opgehouden te 
gelden en het bewezen verklaarde feit op dien 
grond niet strafbaar is;" 

dat de Kantonrechter vervolgens overweegt, 
dat art. 8 der Winkelsluitingswet, S. 1930 n°. 
460, zelf evenmin op het bewezenverklaarde 
toepassing kan vinden, omdat - al had het 
venten plaats op een Zondag - haring en 
visch op den laten Zondagavond langs de 
straten gevent als geringe eetwaren zijn te 
beschouwen, wodat het venten daarvan inge
volge art. 8 lid 2 geoorloofd was, weshalve de 
gerequireerde ter zake van het bewezenver
klaarde feit, dat ook niet bij eenige andere 
wet of wettelijke verordening is strafbaar ge
steld , van alle rechtsvervolging moet worden 
ontslagen; 

0 . omtrent het middel: 
dat art. 8 van de Winkelsluitingswet, S . 

1930 n°. 460, welke wet regeling der winkel
sluiting door reglementeering van verkoops
gelegenheid beoogt, weliswaar onder meer een 
verbod inhoudt om op bepaalde dagen en uren 
op of aan voor het openbaar verkeer open
staande land- of waterwegen te verkoopen en 
te koop aan te bieden, maar dit artikel onver
let laat de bevoegdheid van den gemeenteraad 
om in het belang van de openbare orde het 
verkoopen en te koop aanbieden op openbare 
wegen en op bepaalde uren te verbieden; 

dat toch een verbod als het laatstbedoelde 
een ander rechtsbelang betreft, dan het ver
bod van art. 8 en dan ook niet voorziet in het 
door dit wetsartikel geregelde onderwerp; 

dat art. 165 van het Reglement van Politie 
voor de Gemeente Groningen inderdaad in het 
belang der openbare orde, immers ter regeling 
van het marktwezen, eene beperking van de 
bevoegdheid om op de openbare straat te ver
koopen en ten verkoop aan te bieden inhoudt, 
en dit artikel mitsdien ook na het inwerking
treden van de Winkelsluitingswet, S. 1930 n°. 
460, zijne gelding heeft behouden; 

dat uit het voorgaande volgt, dat de Recht
bank ten onrechte de artt. 165 en 186 van het 
Reglement van Politie voor de Gemeente Gro
ningen op het bewezenverklaarde buiten toe
passing heeft gelaten en het middel ge
grond is; 

Vernietigt het bestreden vonnis, doch alleen 
voorzoover daarbij is bevestigd het gedeelte 
van het vonnis van het Kantongerecht, waarbij 
het bewezene niet strafbaar is verklaard en de 
gerequireerde van strafvervolging is ontsla
gen; 

En alsnu opnieuw rechtdoende krachtens art. 
105 R. 0.: 

0. dat het bewezenverklaarde feit op de 
bovengemelde gronden strafbaar is, zoomede 
dat de gerequireerde deswege strafbaar is, 
zijnde toch niet gebleken van omstandigheden 
waarom hij dit niet zoude zijn; 

0. dat het echter raadzaam is geen straf 
toe te passen, daar het feit van geringe betee
kenis is en de gerequireerde van meerring was, 
dat door de invoering van de Winkelsluitings
wet, S. 1930 n°. 460, het door hem gepleegde 
feit niet strafbaar was, eene meerring, waar
voor gronden zijn aan te voeren en die dan 
ook door Rechtbank en Kantonrechter is ge
deeld; 

Gezien de artt. 165 en 186 van het Regle
ment van Politie voor de gemeente Groningen 
en de artt. 398 onder 9 en 425 onder 1 Sv.; 

Vernietigt het vonnis van het Kantonge
recht, doch alleen voorzoover het bewezene 
niet strafbaar is verklaard en de gerequireerde 
te dier zake van rechtsvervolging is ontslagen; 

Verklaart het bewezene een strafbaar feit: 
Qualificeert dit feit à ls: · 
,,In de gemeente Groningen zonder vergun-

ning van Burgemeester en Wethouders visch 
anders dan langs de huizen op de openbare 
straat, ter plaatse waar deze niet door Burge
meester en Wethouders bij afgekondigde ver
ordening als marktplaats is aangewezen, ver
koopen"; 

Verklaart den gerequ ireerde deswege straf
baar, maar bepaalt, dat geen straf op hem zal 
worden toegepast. 

(N. J.) 

27 Februari 1933. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Sr. art. 436: Wet Uitoef. Geneesk. 
art. 1.) 

Uit de gebezigde bewijsmiddelen heeft 
de Rechtbank kunnen afleiden, dat req. , 
die, zooals het vonnis nog overweegt, zeU 
als zijn beroep opgeeft "magnetiseur", 
A. Leeuwis meermalen heeft behandeld en 
het plan had daarvoor den bedrag van f 20 
per maand te rekenen, .,de geneeskunst 
als beroep of bedrijf uitoefent", waaruit 
volgt, dat req., in verband met het door 
hem erkende feit, dat bij niet toegelaten 
is tot de uitoefening der geneeskunst hier 
te lande, zich heeft schuldig gemaakt aan 
het, zooals hij het bij zijn grief noemt, on
bevoegd uitoefenen van geneeskunde. 

Op het beroep van A. de B., magnetiseur, 
requirant van cassatie tegen een te zijnen 
laste gewezen vonnis van de Arr.-Rechtbank 
te Rotterdam van 21 December 1932, waarbij 
is vernietigd een op 26 October 1932 door het 
Kantongerecht te Gouda gewezen vonnis, en de 
requirant ter zake "niet toegelaten tot de uit
oefening van een beroep, waartoe de wet eene 
toelating vordert, buiten noodzaak dat beroep 
uitoefenen", met toepassing van de artt. 23 en 
436, l e lid Sr., in verband met art. 1 der Wet 
van 1 Juni 1865, S. 60, is veroordeeld tot 
eene geldboete van tweehonderd vijftig gul
den, bij gebreke van betaling en verhaal te 
vervangen door eene hechtenis van vijf en 
twintig dagen; 

De Hooge R aad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Kirberger; 
Gelet op de grief in cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur, en hierop 
neerkomende, dat uit de verklaringen der ge-



]15 1 MAART 1933 

tuigen niet valt af te leiden, dat hij zich 
zou hebben schuldig gemaakt aan het onbe
voegd uitoefenen van geneeskunde, dat hij 
geen diagnose heeft gesteld, geen geneeswijze 
aangegeven, noch eenig geld ontvangen; 

Gehoord den Adv.-Gen. Wijnveldt, namens 
den Proc.-Gen., in zijne conclusie, strekkende 
tot verwerping van het ingestelde beroep; 

0. dat, met qualificatie en strafoplegging 
als voormeld bij het bestreden vonnis wettig 
en overtuigend is bewezen verklaard, dat 
verdachte (requirant) te Moordrecht op 25 
Augustus 1932 des namiddags te ongeveer 
twee uur buiten noodzaak Anton Leeuwis, 
die in sterke mate verlamd was, in diens wo
ning heeft bezocht en de volgende behande
ling heeft doen ondergaan, met de strekking 
de ziekelijke aandoening van het li chaam , 
waardoor die jongen was aangetast, te genezen: 
verdachte heeft toen aldaar dien jongen, 
welke toen op zijn rug op een tafel lag met 
ontbloot bovenlichaam, met zijn, verdachtes, 
rechterhand bij den rechterpols, en met zijn, 
verdachtes, linkerhand ongeveer ter hoogte 
van den rechter elleboog vastgepakt en daar
na met dien rechterarm van Leeuwis buig
oefeningen gemaakt, vanaf de rechterzijde van 
diens I ichaam tot boven diens hoofd, en daar
na hetzelfde met den linkerarm van Leeuwis 
gedaan; vervolgens heeft verdachte, nadat de 
beenen van dien jongen waren ontbloot tot 
aan de knieën, achtereenvolgens den rechter
en linkervoet bij de teenen en de hiel beet
gepakt, en elk been in het kniegewricht laten 
doorbuigen, waarbij verdachte bovendien met 
zijne handen over de bloote armen en boven
lijf en over de beide beenen strijkende be
wegingen van boven naar beneden heeft ge
maakt, zulks terwijl voornoemde Leeuwis toen 
niet in onmiddellijk levensgevaar verkeerde en 
verdachte toen niet in Nederland was toegela
ten tot de uitoefening van de geneeskunst, 
waartoe de Wet van 1 Juni 1865, S. 60, eene 
toelating vordert, terwijl verdachte ook reeds 
op 16 en 18 Augustus 1932 dien Leeuwis had 
bezocht en behandeld; 

0. omtrent de grief: 
dat de bewezenverklaring niet alleen steunt 

op de verklaringen van de getuigen Arends 
en Vroeg, welke o.a. inhouden, wat Arends 
betreft, dat hij gezien heeft, dat requirant met 
de beide armen van Leeuwis buigoefeningen 
m aakte, diens beide beenen in de kniegewrich
ten heeft laten doorbuigen en met zijn handen 
over de bloote armen, het bovenlijf en de 
beide beenen van Leeuwis strijkende bewegin
gen heeft gemaakt, en wat Vroeg aangaat, dat 
requirant de beide armen en beenen van 
Leeuwis, die bijna geheel verlamd en daar
voor onder behandeling van een geneesheer te 
Moordrecht is, heeft bewogen, maar boven
dien op: 

a. de verklaring van requirant, dat hij 
niet in ederland is toegelaten tot de uit
oefening van de geneeskunst; 

b. den inhoud van een proces-verbaal van 
den rijksveldwachter Arends van 27 Augustus 
1932 waaruit blijkt, dat de requirant aan den 
relatant heeft verklaard, dat hij op 16 en 18 
Augustus 1932 Leeuwis heeft gemagnetiseerd, 
dat hij dit ook gedaan heeft op 25 Augustus 
1932 door met zijne handen over het boven-

lijf en de beenen van den jongen te strijken, 
dat hij toen ook met de armen van de jongen 
buigoefeningen heeft gemaakt en dat hij van 
plan was f 20 per maand voor zijne bezoeken 
bij Leeuwis te rekenen; 

c. op een opschrijfboekje van requirant, 
waarin staat "16/8 begon Kiesman kruideniers
winkel over de brug zieke jongen" en " 20 
p. m." - zijnde Kiesman of Kisman de vader 
van Leeuw is; 

dat de Rechtbank uit een en ander kon af
leiden, dat requirant, die, zooals het vonnis 
nog overweegt, zelf als zijn beroep opgeeft 
"magnetiseur", Anton Leeuw is meermalen 
heeft behandeld en het plan h ad daarvoor 
een bedrag van f 20 per maand in rekening 
te brengen, ,,de geneeskunst als beroep of 
bedrijf uitoefent", waaruit volgt, dat requi
rant, in verband met het door hem erkende 
feit, dat hij niet toegelaten is tot de uitoefe
ning van de geneeskunst hier te lande, zich 
heeft schuldig gemaakt aan het, zooals hij het 
bij zijn grief noemt, onbevoegd uitoefenen van 
geneeskunde; 

dat de grief mitsdien niet opgaat; 
Verwerpt het beroep. (N. J.) 

l Ma,art 1933. RONDSCHRIJVEN van den 
M inister van Staat, Minister van Bin
nenlandsche Zaken aan heeren Gedeputeer
de Staten der onderscheidene provinciën, 
betreffende de uitvoering van de Geld
schieterswet. 

In ·verband met het Koninklijk besluit van 
26 J a nuari 1933, S. 30, bepalende, dat de 
Geldschieterswet (wet van 28 Jan. 1932, S. 
19}, met ingang van 1 Maart 1933 ten volle 
in werking treedt, heb ik de eer mij met het 
volgende tot Uw College te richten. 

Teneinde enz. 
Voorts zou ik met betrekking tot Uwe pro

vincie gaarne jaarlijks vóór 1 April - voor de 
eerste maal in 1934 - van Uw College in 
tweevoud ontvangen: 

a. opgaaf van het aantal der in het afge
loopen jaar door gemeentebesturen verleende 
toelatingen tot het houden van een particu
liere geldschietbank; 

b. mededeeling van de in het afgeloopen 
jaar door gemeentebesturen genomen besluiten 
tot weigering van een verzoek om toelating, 
met vermelding van de weigeringsgronden; 

c. mededeeling van de gevallen, waarin in
gevolge art. 9, lid 2 de voorziening van Uw 
College is gevraagd en van de ter zake door 
Uw College genomen bes! issingen; 

d. mededeeling van de gevallen, waarin 
door een gemeentebestuur is goedgekeurd, dat 
een ge ldschieter aan zijn bank een anderen 
naam dan dien van "Geldschietbank" zou 
geven (art. 10); 

/. mededeeling van de gevallen, waarin 
door een gemeentebestuur ingevolge art. 18 
der wet eene schriftelijke waarschuwing is 
verzonden, met vermelding van de gronden, 
die tot het verzenden van eene waarschuwing 
leidden ; 

g. mededeeling van de door gemeentebestu
ren genomen besluiten tot intrekking van toe-
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latingen, met vermelding van de gronden, die 
tot intrekking leidden, (art. 19); 

h. mededeeling van de gevallen waarin in
gevolge art. 20, lid 2 der wet de voorz iening 
v.an Uw College is gevraagd, en van de ter 
zake door Uw College genomen beslissingen. 
-· Ik moge verder, voor zooveel noodig, onder 
Uw aandacht brengen, dat bij Koninklijk be
slu it van 13 J anuari j.l., S. 12, een alg. maatr. 
V!tn bestuur is afgekondigd, houdende vast
stelling o.m . van de interesttabellen, bedoeld 
in art. 31, en van de maximurn-inforrnatie
·kosten, bedoeld in art. 32 der wet. 
· In verband met de omstandigheid, dat de 
reglementen van gemeentelijke geldschietban
ken de goedkeuring van Uw College behoeven, 
moge ik als mijne meening te kennen geven, 
cl.at het a llesz ins aanbeveling zou verdienen, 
indi en door Uw College er op werd toegezien, 
dat de in die reglementen opgenomen bepa
lîngen omtrent de voorwaarden waarop geld
sommen ter leen zullen worden verstrekt, niet 
er toe zou kunnen leiden, dat de geldleener 
in bepaalde gevallen mee.r zou hebben te be
talen, dan ingevolge bovenbedoelde tabellen 
in overeenkomstige geval'len de particuliere 
geldschietbanken mogen vorderen. Het be
hoeft geen betoog, dat zulks - al heeft de 
we.t de gemeentelijke . geldschietbanken niet 
aan bepaalde interest-ma,çiµia willen binden -
hoog_st ongewenscf:it zo~ zijn. 

l .Waart 1933 . K:0-NINKLIJK BESLUIT. 
_(Lager Onderwijswet _1920 Art. 22.) 

Nu de openbare lagere school, welker 
opheffing Ged. Staten hebben bevolen, de 
eenige openbare .school in de gemeente is 
en door 8 leerlingen . wordt bf'zocht, ter
wijl een regeling, aHi· bedoeld in art. 19, 
4• lid, met eene naburige gemeente niet 

. is getroffen, verzet liet bepaalde in art. 19, 
l e lid, zich tegen ,de ophenffig en is deze 
dus ten onrechte bevolen. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

H. L. Erkelens en ,vier andere ouders van leer
lingen der openbare lagere school te Baten
burg tegen het besluit van Ged. Staten van 
Gelderland van 6 September 1932, N°. 141, 
L. 0., waarbij is bevolen, dat de openbare 
lagere school te Batenburg zal worden opge
heven met ingang van 1 Januari 1933 i 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
15 Februari 1933, N°. 86; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 25 
Februari 1933, N°. 1729, afdeeling Lager On
derwijs Algemeen; 

0 . dat bij voornoemd besluit Ged. Staten 
van Gelderland bevolen hebben de openbare 
lagere school te Batenburg op te heffen met 
ingang van 1 Januari 1933 ; 

dat de appellanten in beroep in hoofdzaak 
aanvoeren, dat de school de eenige openbare 
school in de gemeente is; dat het in art. 19 
der Lager Onderwijswet 1920 voor handhaving 
va11 de school vereischte aantal leerlingen aan-

wezig is; dat de dichtstbijzijnde openbare 
scholen op 15 à 18 km afstand zijn gelegen 
zonder dagelijksche verbinding met een open
baar middel van vervoer; 

0. dat de openbare lagere school te Baten
burg de eenige openbare school in de ge
meente is en op 31 December . 1932 door 8 
leerl ingen we1·d bezocht; 

dat eene regeling, als bedoeld in art. 19, 
vierde lid , der Lager Onderwijswet 1920 met 
eene naburige gemeente niet is getroffen ; 

dat onder deze omstandigheden het bepaal
de in art. 19, eerste lid, der Lager Onderwijs
wet 1920 zich tegen opheffing van de onder
havige school verzet; 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het bestreden besluit van Ged. Staten van 
Gelderland van 6 September 1932, N°. 141, 
L. 0. te vernietigen. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast enz. 

(A.B.) 

2 Maa1·t 1933. KONINKLIJ K BESLUIT. 
Waterstaatswet 1900. 
Klassificatie. Het belang, dat gronden, 

waarop plat glas, koude kassen of waren
huizen worden gebez igd, bij den weg heb
ben, gaat in het algemeen niet uit boven 
dat der perceelen met vollegrondscultuur, 
doch verwarmde kassen hebben, voorname
lijk met het oog op de benoodigde brand
stof veel aanzienlijke r belang bij den weg. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

IJ. J . Drijfhout te Harlingen en 9 anderen 
tegen het besluit van Ged. Staten van Fries
land van 10 Februari 1932, n°. 110 2e Afdee
ling W, tot vaststelling van het klassificatie
besluit, betreffende den Schapedijk van het 
waterschap de Riedpolder; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 16 
Februari 1933, n°. 820 {1932); 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 25 Februari 1933, n°. 430 Af
deeling Waterstaatsrecht; 

0 . dat, nadat het ontwerp van het klassifi
catiebesluit door het waterschapsbestuur aan 
Ged. Staten ter vaststelling was ingezonden, 
Ged. Staten bij besluit van 10 Februari 1932, 
n°. 110, 2e Afdeeli ng W, het klassificatie
besl uit om·eranderd hebben vastgesteld ; 

dat Ged. Staten daarbij hebben overwogen, 
dat van het besluit van de vergader ing van 
volmachten, waarbij hunne reclame tegen het 
ontwerp van het klassificatiebesluit is afge
wezen en dat ontwerp voorloopig is vastge
steld, in beroep zijn gekomen Klaas Baarda te 
Harli ngen en 8 anderen, aanvoerende, dat de 
perceelen met glascultuur volgens dit klassi
ficatiebesluit te zwaar worden belast; dat het 
waterschapsbestuur naar aanleiding van dit 
bezwaar o. a . opmerkt, dat tot de herklassifi
catie van de bij den Schapedijk belang heb
bende eigendommen voornamelijk werd beslo
ten op grond van klachten, dat door de groote 
uitbreiding van de glascultuur in het gebruik 
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van verschi ll ende bij dezen weg belang heb
bende perceelen zoodanige verandering is ge
komen, dat de tegenwoordige klassificatie aan 
het verschi llend belang niet meer een goede 
uitdrukking geeft; dat toch voor land met 
glascu ltuur in den regel een zeer veelvuldig 
gebruik van den weg gemaakt wordt voor den 
afvoer van producten of voor den aanvoer van 
mest; 

dat de hoofdingen ieur van den provincialen 
waterstaat zich met de wederlegging van het 
bestuur vereenigt; dat ook Ged. Staten door 
de beschouwingen van het bestuur de bezwaren 
van de appel I anten vo l doende weerlegd ach
ten· 

d~t van het besluit van Ged . Staten IJ. J. 
Drijfhout te Harlingen en 9 anderen bij Ons 
in beroep zijn gekomen, aanvoerende, dat bij 
het thans vastgestelde klassificatiebesluit de 
perceelen bouwland met glascultuur op grond 1 

van het aangenomen hooger belang bij den 
weg zwaarder zijn belast; perceelen met plat 
glas tot het dubbele, perceelen met onver
warmde kassen en warenhuizen tot het drie
dubbele en met verwarmde warenhuizen tot 
het vijfvoudige van gewoon bouwland; zulks 
juist nu, nu de gewijzigde handelspolitiek van 
het buitenland den uitvoer van deze voor uit
voer geteelde veredelde bodemproducten, hoofd
zakelijk tomaten en druiven, heeft stopgezet en 
daarmede aan deze cul tuur onder glas dan 
ook den nek heeft gebroken; dat de kassen, 
die er eenmaal zijn en geen handels- zelfs geen 
voldoende afbraakwaarde thans hebben, nog 
wel niet worden weggenomen en het zich er 
in bevindend overjarige gewas niet uit den 
grond wordt gerukt, doch dat de op de bui
tenlandsche markt ingestelde fijnere kascul 
tuur geheel weg is en door de groote over
productie op de binnenlandsche markt het 
tegengestelde van loonend is; dat dus de 
exportveilingen stil liggen en de veil ingen 
voor het binnenland de producten niet afne
men zelfs niet tegen sterk verliesgevende prij
zen;' dat het gebruik van en het belang bij 
den weg zich geheel regelen naar de veilingen 
en dus sterk verminderd zijn; dat onder deze 
allerhevigste crisis-omstandigheden een verdrie
en vervijfvoudigd belang van de stervende 
glascultuur bij den Schapedijk een caricatuur 
van de werkelijkheid uitdrukt; dat, wanneer 
voor de belangenwaardeering de aanwezigheid 
van glas op de perceel en de maatstaf is, de 
maatstaf ondeugdelijk is; dat, waneer de cul
tuur onder glas, m. a. w. het nuttig gebruik 
van het glas de maatstaf is, dit eveneens het 
geval is; dat in beide gevallen de redelijke 
grondslag ontbreekt voor de sterke verhooging 
van lasten ; dat zij, appell anten, verzoeken 
het klass ificatiebeslui t te verniet igen; 

0. dat op grond van een nader op verzoek 
van de Afdeeling van den R aad van State, 
voor de Geschillen van Bestuur, door deskun
digen op land- en tu inbouwgebied ingesteld 
onderzoek moet worden aangenomen, dat het 
belang, dat gronden, waarop plat glas, koude 
kassen of warenhuizen worden gebezigd, bij 
den weg hebben, in het algemeen niet uit
gaat boven dat der perceelen met vollegronds
cul tuur, doch dat, voornamelijk met het oog 
op de benoodigde brandstof, verwarmde kassen 
een veel aanzienlijker belang bij den weg 

hebben; 
dat derhalve het gedeelte der gronden, dat 

met plat glas en met koude kassen en waren
huizen is bedekt, ten onrechte zwaarder is be
last, terwijl de waardeering van het belang 
der verwarmde kassen en warenhuizen op het 
vijfvoudige van dat der overige gronden als 
juist behoort te worden aangemerkt; 

Gezien de Waterstaatswet 1900 en het R egle
ment voor het waterschap de Riedpolder; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
met handhaving voor het overige van het 

bestreden besluit de klassificatie te wijzigen 
in dezer voege, dat land, dat met plat glas 
is bedekt, en onverwarmde warenhuizen, kas
sen enz., even zwaar worden belast als ge
woon bouwland. 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van di t besluit. 

WILHELMINA. 
De Ministe,· van Waterstaat, P. J. Re y m e r. 

(B.) 

4 Maa,·t 1933. RONDSCHRIJVEN van den 
Minister van Staat, Minister van Bin
nenlandsche Zaken aan heeren Gedepu
teerde Staten van onderscheiden provin
ciën, betreffende opname gemeentelijke 
bouwvoorschriften in één verordening. 

In het voorloopig verslag van de Eerste 
Kamer der Staten-Generaal over de begroo
ting 1933 van mijn Departement is mij ver
zocht te bevorderen dat " bij de wijziging 
,,respectievelijk de aanvulling van de onder
"scheiden plaatselijke bouwvoorschriften alle 
" in eene gemeente geldende bouwvoorschriften 
"zooveel mogillijk in één verordening worden 
"opgenomen, opdat bel anghebbenden terzake 
.,gen;i,akkelijk zich kunnen op de hoogte stel
,, len . 

Gevolg gevend aan mij n toezegging in de 
Memorie van Antwoord vestig ik op de 
wenschelijkheid -van vereeniging als bedoèld 
voor zooveel noodig Uwe aandacht. 

(B.) 

6 Maart 1933. ARREST van den Hoogen 
Raad . Merk-Kwaliteitsaanduicling). 

Het H of b rsliste, na op feitelijke gronden 
te hebben aangenomen, dat het wodrd 
Yaca in den groothandel van Orientaalsche 
tabak dient om den oorsprong en daar 
mede tevens de hoedanigheid der tabak 
ook hier te lande· aan te duiden, dat voor
zegd woord om die reden onbruikbaar is 
om als merk voor tabak te dienen. Deze 
beslissing is juist, daar een handelsmerk 
moet strekken om de waren van den eenen 
handelaar van die van anderen t.e onder
scheiden en een kwaliteitsaanduiding van: 
bedoelde waren dit onderscheidend ver
mogen derft. Terecht is het Hof van oor
deel, dat hieraan niet afdoet, dat het woord 
Yaca bij het publiek volkomen onbekend 
is, zoodat het voor dat publiek niet afa 
kwaliteitsaanduiding geldt, daar, eenmal),l 
aangenomen, dat genoemd woord in den 
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groothandel van Orientaalsche t abak als 
kwaliteitsaanduiding dienst doet, het de 
hoedanigheid mist om in den t abakshandel 
als merk t e worden gebezigd. 

De grief, dat het H of ruwe tabak in den 
groothandel en sigaret ten als dezelfde waren 
heeft beschouwd, mist feitelijken grondslag, 
waar het H of besliste, dat, indien het woord 
Yaca als een kwaliteitsaanduiding voor 
tabak is aan te merken, dit woord ook niet 
kan dienen als merk voor als genotmiddel 
bestemde tabak of tabaksproducten, waar
over het ten deze alleen gaat, vermits het 
ook dan de kwaliteit vau die tabak of die 
t abaksproducten zou aanduiden. 

VERZOEKSCHRIFT. 
Aan 

den H oogen Raad der N ederlrm den. 

Geeft eerbiedig te kennen : 
J. A. H. G. Broese van Groenou, koopman, 

t e Amsterdam (adv. Mr. H . W. C. J . de J ong); 
dat requestrant op 26 Aug. 1931 door koov. 

eigenaar is geworden van het geheele bedriJf 
der in staat van faillissement verklaarde N. V. 
Egypt isch-Turksche H andwerksigaretten Fa
briek J aka, zooals dat reilde en zeilde, daar 
onder begrepen alle r echten welke deze Ven
nootschap op handelsmerken kon doen geldend 
maken, onder welke merken behoorden het 
woordmerk J aka, van hetwelk gezegde Ven
nootschap eerste gebruikster was, en wel voor 
sigaretten ; 

dat gezegde N.V. aan het woordmerk ,Taka 
is gekomen, doordat de vorige eigenaren der 
zaak hun bedrijf uitoefenden onder den naam 
J aka F rères : 

dat op 3 Oct. 1931 gereq uestreerde E . A. 
Muller, wonende te Deventer, aldaar handelend 
onder de firma A. E. Muller en Co. bij het B u
reau voor den Industrieelen Eigendom te 's-Gra
venhage heeft doen inschrijven : 

10. onder no. 62096 het merk J oka l<'leur 
d 'Orient; 

2°. onder n°. 62097 het merk J oka met af. 
beelding man op ezel zittend met op het pak, 
op des ezels rug gebonden, het woord J oka. 

znlks voor tabak, sigaren, cigarillos, sigaretten 
en awlere tabaks/abr ikaten ; 

dat op grond van ,ie zeer groote gelijkenis 
van beide woordmerken requestrant de door
haling van Muller's merk heeft verzocht ; 

dat Muller zich t egen dat verzoek heeft ver
zet op grond dat het woord J aka nimmer als 
merk gebruikt kan worden voor sigaretten, daar 
het als zoodanig onderscheidend vermogen 
mist, immers geschreven als J aka, Y aca, of 
Y acca of J akka een soortnaam is en de hoogte 
of plaats aanduidt, waar de desbetreffende tabak 
is geteeld; 

dat de Rechtb. te 's-Gravenhage in verband 
met dit verweer een deskundige heeft benoemd 
en dezen de vraag heeft voorgelegd: ,, \Vordt 
het J aca of Y aca of Y acca of J akka of ,J aka 
hier te lande gebruikt als aanduiding van de 
plaats waar de t abak is geteeld, en zoo ja, is aan 
te nemen, dat het woord J aka geplaatst op 
tabak of tabaksproducten of op hunne ver
pakking in dezelfde beteekenis zal worden 
<Jpgevat ?" (Beschikking van 5 Jan. 1932, 
sruk 5); 

dat Broese van Groenou van deze beslissing 
in hooger beroep is gegaan, onder meer wegens 
de zijns inziens onjuiste formuleering der aan 
den deskundige voorgelegde vraag ; 

dat het H of t e 's-Gravenhage b1i beschikking 
van 23 Maart l!J32, stuk n°. 10, heeft beslist : 

0. dat de appellant t en onrechte opkomt 
t egen de aan de formuleering der vraag vooraf. 
gaande overweging der Rechtb ., voor zoover 
daarbij wordt beslist , dat indien het woord 
J aka een soortnaam voor tabak is, appellant 
nimmer recht kan hebben of gehad kan hebben 
op een merk J aka ; 

O. da t in dat geval het er niet toe doet, of de 
j uiste beteekenis van dat vreemde woord aan 
de Nederlandsche koopers ontgaat en de toe
voeging der Rechtb., aan haar betoog ,,en de 
hoogte of p laats aanduidt, waar de desbetref
fende tabak is geteeld", als niet ter zake dienen
de beter ware wei:sgebleven, en in ieder geval 
niet als een beslissende omstandigheid in die 
vraag had moeten zij n opgenomen ; 

0. dat de geïntimeerde terecht heeft opge
merkt, da.t het tweede deel der vraag behoort 
te worden weggelaten, daar als het woord J aka 
een soortnaam of kwaliteitsaanduiding voor 
t abak is, dit woord ook niet kan dienen 11,ls 
merk voor als genotmiddel bestemde t abak of 
t abaksproducten, waarover het hier alleen 
gaat, vermits het ook dan de soort of kwaliteit 
van die tabak of die tabaksproducten zo ude 
aanduiden; 

en de aan den deskundige te stellen vraag 
in dier voege heeft, gewij zigd, dat die kwam te 
luiden: 

"Wordt het woord Y aca, of Y acca, of J akka 
of J aka in den f,abakshandd gebruikt Is soort
naam of kwaliteitsaanduiding van tahak" ; 

dat daarop de deskundige is beëedigd, bij 
welk e ge legenheid 13roese zich zijn recht op 
hoogere voorziening heeft voorbehouden (stuk 
10n) ; 

dat daarop de deskundige zijn verslag heeft 
uitgebracht en de R echt b. bjj beschikking van 
27 Sept. 1!)32 (st-uk 12n) de inschrijving beeft 
nietig verklaard, daarbij overwegende: 

dat de Recht b. aan de hann van het desk un
digenverslag tot het oordeel lrnmt, dat de voor
noemde woorden waarmede het merk van ver
zoeker verband houdt in den tabak shandel hier 
t e lande niet a ls een soortnaam voor tabak ge
bruikt worden, terwij l hetgeen door den des
kundige en namens partjien omtrent de be
t eekenis daarvan als kwaliteitsaandui<ling is 
medegedeeld zonder men a l evenmin aanlei
ding kan geven om aan te nemen, dat meerbe
doelde woorden in den tabakshandel hier t e 
lande als een kwaliteitsaanduiding voor t abak 
worden gebruik t ; 

0. dat mitsdien, nu de vraag waarvan de be
slissing ten deze afhankelijk is gesteld, ontken
nend moet worden be,i,ntwoord en er geen 
twijfel bestaa.t dat het aangevallen merk in 
hoofdzaak overeenkomt met het merk van ver
zoeker, het verzoek v oor toewij zing vatbaar is; 

dat Muller van die beschikking in hooger 
beroep is gekomen bij het Hof t e 's-Gravenhage, 
welk College bij beschikking van 4 Jan. 1933 
heeft vernietigd de laatstver melde beslissing 
der R echtb. en daarbij het volgende heeft over
wogen: 

O. dat appellant van deze laa tste beschikking 
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is gekomen in hooger beroep en als bezwaren 
daart.egen onder meer heeft aangevoerd, dat 
de R echtb. ten onrechte heeft aangenomen, 
dat J aka in den 'ederl. tabakshandel noch als 
soortnaam, noch als kwaliteitsaanduiding van 
tabak kan worden beschouwd ; 

0 . da t de deskundige in zijn aan de R echt,b. 
uitgebracht verslag heeft verkhard, dat het 
woord Y aca of Y acca of J akka of ,Taka hier te 
lande niet als soortnaam van tabak wordt ge
bezigd ; dat het slechts voorkomt in verbinding 
met , erschillende soorten 0 rientaalsche t abak 
en als zoodanig den naderen oorsprong aan
geeft ; dat in verschillende districten van den 
0rient de t abak, welke wordt verbouwd in de 
vlakt" en die, welke groeit t egen de berghel
lingen, gescheiden wordt gehouden en dit onder
scheid wordt aangeduid door de Turksche 
woorden 0 va (vlakte) en Yaca (berghelling) en 
deze dus nooit afzonderlijk in den t abakshandel 
worden gebezigd, doch slechts in verbinding 
met een soortnaam ; dat men derhalve het 
woord Yaca als een kwaliteitsaanduiding zou 
kunnen . beschouwen, omdat de t abak ver
bouwd op de berghellingen beter is dan het 
product van de vlakte en daarom de woorden 
Yaca en 0 va aan den soortnaam worden toe
gevoegd ; 

0 . dat deze deskundige het woord J aka als 
kwaliteitsaanduiding in den tabakshandel hier 
t e lande beschouwt en het Hof deze opvatting 
van den deskundige tot de zijne maakt ; 

0. dat het Hof ook bevestiging hiervan vindt 
in een door appellant overgelegd schrijven van 
den tabakshandelaar Th. L . Patschilof te Am
sterdam, waarbij deze hem verschillende mon
sters toezendt, waarvan hij in dien brief de 
Roortnam en opnoemt, achter welke namen dan 
t elkens of het woord J aka of het woord 0va 
voorkomt, alsmede in de gedruk te veilingsvoor
waarden van een t e Amsterdam op 7 Mei 1931 
te houden veiling van beschadigde 0rienta-al
sche t abak, waarvoor ook een partij X anthi 
J acca Mazoul wordt genoemd ; 

0. dat weliswaar aan geïntimeerde kan wor
den t oegegeven, dat het woord ,Talm bij het 
gemeenlijk in winkels koopend publiek vol
komen on bekend is en het daarvoor dus niet 
als kwaliteitsaanduiding geldt en dat er ook wel 
eens een tabakshandelaar zal zijn aan wien de 
juiste beteekenis van dit woorrl !1ls aanduiding 
der hoedanigheid van t abak is ontga-an, op welk 
laatste feit de deskundige in het eind van zijn 
verslag nog beeft gewezen, maar het Hof dit 
niet van belang oordeelt, nu toch genoegzaam 
is komen vast te staan, dat het woord in den 
groothandel van 0rientaalscbe t abak ter aan
duiding van den oorsprong en in verband daar
mede ook van de hoedanigheid der t abak dienst 
doet, waardoor het om als merk voor tabak 
te dienen onbruikbaar is ; 

0. dat hieruit v9lgt dat geïntimeerde zich 
ten onrechte op haar eerder gebruik van het 
woordmerk Jakka beeft beroepen om door
haling van de inschrijving van appellants mer
ken te v erkrijgen ; 

dat requirant zich door beide beschikkingen 
van het Hof, d ie van 23 Maart 1932 en die van 
4 Jan. 1933 bezwaard acht en daarvan wenscht 
te komen in cassatie ; 

dat requirant t er ondersteuning van dit cas
S'lltieberoep het volgende wenscht aan t e voeren : 

E erste grief. 
Aangenomen al, dat het woord Jaka hier te 

lande, in den groothandel van 0rientaalsche 
tabak als kwaliteit saanduiding en aanduiding 
van de oorsprong van de tabak dienst doet, 
rechtvaardigt dat allerminst , dat het woord ook 
voor sigaretten onbruikbaar is als merk. 

F eite~jk was dus al de vraag, zooals die werd 
geformuleerd in 's Hofs eerste beschikking, 
niet juist . 

De tabakshandel is geheel iets anders dan 
de handel in sigaretten, waarop het voor re
questran t uitsluitend aankomt . 

Terwijl de t abak ruw wordt geïmporteerd en 
onder een kleinen kring wordt verhandeld, en 
alleen die kleine kring het ruwe product in zij n 
Y aca- of 0va-eigenschappen ziet , worden siga
retten of hier geïmporteerd àf gefabriceerd. De 
tabakshandel en de sigarettenimport zijn totaal 
ver schillende bedrijven en de sigarenfabricage 
hier te lande vormt daarnaast nog weer eene 
geheel aflJ'.escbeiden industrie, met eigen outil
lage, vak termen enz., terwjjl de si~aretten
fabricage wederom geheel onafhankel,ik daar
naast staat, en zich in geheel andere handen 
bevindt. 

Wat er dus ook zij van het ongeoorloofde 
van het woordmerk J aka in den 0rientaalschen 
t abaksgroothandel, dat involveert allerminst 
de ongeoorloofdheid in de sigaretten-industrie 
en den handel in sigaretten. 

Indien in Zweden het woord vVelka voor eene 
bepaalde staalsoort wordt gebruikt en de staal
handelaren dat woord als zoodanig kennen, is 
het allerminst geoorloofd te achten, dat woord 
als merk te gebruiken voor scheerme~sen, die 
hier te lande gedeeltelijk van staal, gedeeltelijk 
van ander materiaal worden vervaardigd, voor 
stalen potlooden of voor matrassen. 

Voor eene sigaret is toch behalve bewerking 
van de tabak, papier noodig en als J aka alleen 
in den groothandel van tabak eene bepaalde 
aanduiding is, geldt die aanduiding niet voor 
sigaretten. 

Sigaren cigarillos sigaretten zijn niet waren 
van dezelfd e soort en "soort van waren" in de 
artt. 3, 4, 6, 7 en 10 der Merkenwet is bedoeld 
als species (Cf. H of Den H aag 11 Maart 1912, 
Uittr. I. E . 1913, p. 194; Rb. Den Haag 23 
0 ct. 1911, Uittr. I. E. 1913, p. 192 ; Rb. Den 
H aag 11 Mei 1916, I.E. 1916, p. 189). 

A fortiori mag dus een woord als vakterm 
in den groothandel voor eene bepaalde t abak
soort bekend, en dus qualiteitsaanduidend voor 
pakken ruwe t abak, ook uitsluitend geweerd 
worden als merk voor zoodanige tabak, doch 
niet voor sigaretten. 

Trouwens het mag de vraag heeten of voor 
tabak zonder meer een merk kan gedeponeerd 
worden. 

Zie H agens ,v-arenzeichenrecht, p. 58 v. , 
Molengraaff, 6• druk, I , p . 110. 

R equestrant moge nog opmerken, dat het 
Hof in zijn arrest er op wijst, dat 0rientaalsche 
t abak in den groothandel op een monster ver
kocht is als X anthi Yacca Mazoul. H oe weinig 
geeft het Hof er zich rekenschap van dat voor 
zoodo,nigen handel, die op monster geschiedt, 
een handelsmerk niet den minsten zin heeft . 

H et merk dient om den kooper , die het ar
tikel eenmaal heeft gekocht en leeren waar
deeren, in staat t e stellen, dit product gemak-
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kelijk terug te vinden bij lateren aankoop. 
Zoo wordt het gequalificeerd door Drucker. 

Kort begrip, p. 54 en 55, zoo zeide het Lord 
Justice James in de zaak Maspam v. Thorley's 
Cattle Food Co. (Kerly, On Trade Mark, uitg. 
1917, p. 37): .,That in truth is the meaning 
and object and result of a trade mark. It in
dicates this, that you may take this as a war
ranty that it has come from the particular 
manufacturer of the goods, with which you 
have been hitherto pleased". 

Houdt men zich dit voor oogen, dan is het 
een raadsel, dat eene Turkscbe uitdrukking in 
den op monster geschiedenden groothandel in 
tabak den oorsprong dier tabak en daarmee 
hare qualiteit aanduidend voor de geheele 
sigarettenindustrie ongeschikt zou worden als 
merk. 

Het Hof handelde dus onjuist met de in
schrijving te handhaven voor sigaren, siga
retten en cigarillos. 

Tweede grief. 
Wil een kwaliteitsaanduiding als merk ver

boden zijn, dan moet vaststaan, dat die aan
duiding in een grooten kring als zoodanig be
kend is. 

Vreemde woorden, afkomstig uit eene in het 
betrokken land door vrijwel niemand gesproken 
taal en in die taal soortaanduidend, zijn daarom 
als woordmerk volkomen toelaatbaar, tenz,i 
het van het merk voorzien artikel wordt uit: 
gevoerd naar het land, waar de taal inheemsch is. 

Eerst indien het vreemde woord in het land 
waar het als merk gebezigd wordt algemeene 
bekendheid heeft verkregen als soortaanduiding 
zal anders mogen worden geoordeeld. 

Men vg. de uitvoerige uiteenzetting bij Kerly, 
On trade marks, 6• uitgave, p. 161, 171 vlgg., 
over de Solio Sase, Kohier, Warenzeichenrecht, 
p. 88 vlg. (2• uitg.), Hagens, Warenzeichen
recht, p. 93, Braun et Capitaine, n° . 30, (welke 
laatste het vreemde woorrl slechts verboden 
acht indien het is " naturalisé dans la langue au 
point d'y etre devenu la désignation courante 
du produit"). Met andere woorden: het vreemde 
woord moet zijn "popnlarisé", zooals b.v. niet 
werd aangenomen voor "Hunyàdi ,Tanos" in 
België door Rb. en Hof T,uik Pand. per. 1900, 
no. 100, 1901, n'' · 1148. Terwijl Uw College t en 
opzichte van soortnamen als merk sinds ge
ruimen tijd een absoluut afwijzend standpunt 
heeft ingenomen (27 Dec. 1926, W. 11613, 
N. J. 1917, p. 210, in zake Motor-Spirit) is er 
ten opzichte van qualiteitsaandui<lingen niet 
van zulk een scherpe afwijzing sprake. 

' Het tegendeel valt eerder te lezen uit het 
arrest van 11 Juni 1928, W. 11880, N. J. 1928, 
blz. 1511 (Merk Draka). 

Leest men het slot van 's Hofs beschikking 
dan ziet men dat het voor het Hof onverschillig 
is, dat het publiek het woord Jaka als zoodanig 
niet kent en dat er zelfs tabakshandelaren het 
niet zullen kennen. 

Het Hof vindt dit alles niet van beteekenis, 
want het vreemde woord doet dienst in den 
groothandel van Orientaalsche tabak en dat 
is voor het Hof al voldoende om het merk te 
weren. 

Niet alleen het arrest in de zaak Draka zoo
even vermeld, doch ook het Stamboul-arrest 
van 2 Jan. 1931, N. J. 1931, blz. 865, W. 1224,5, 
wijst zeer positief in eene andere richting. Wan-

neer men de terminologie van laatstgemeld arrest 
neemt en daarin verandert "naam van de 
plaats" in "aand11iding van de waar naar qua.
liteit", dan blijkt de onderhavige beschikking 
zich aan precies dezelfde fout schuldig te maken 
als het arrest van het Hof in de Stamboulzaak. 

Ook daar was het enkele feit, dat het publiek 
aan een bepaalde stad kon denken als oorsprong 
van de waar door het Hof en obstakel voor het 
merk Stamboul geoordeeld en hier is evenzeer 
het Hof te ver gegaan. 

H et is dan ook wel zeer merkwaardig, dat 
blijkens het complete dossier, dat requestrant 
hierbij overlegt, reeds verschillende Rechts
colleges met deze zaak te maken hebben gehad 
in contradictoire procedures en alle tot een 
ander inzicht zijn gekomen dan het Hof alhier, 
in de beschikking op request. 

Op vorenstaande gronden stelt requestrant 
als middel van rassatie : schending van de artt. 
3, 4, 5, 6 en 10, 12 en 121,is der Wet van 30 Sept. 
1893, Stbl. 146, zooals die door latere wetten 
is gewijzigd, 48 Rv. en wel : 

A. wegens het huldigen van den met de 
Wet strijdigen regel, dat eene qualiteitsaan
duiding nimmer merk kan zijn; 

B. wegens het aanwezig achten van eene 
qualiteitsaanduiding die niet t egelijk merk zou 
kunnen wezen in het geval als het onderhavige, 
waarin slechts een uiterst kleine kring a.ls de 
groothandelaren in Orientaalsche tabak, die 
qualiteitsaanduiding kennen, t erwijl het han
delsmerk zich uitsluitend richt tot den klein
handel; 

C. wegens de omstandigheid, dat ruwe tabak 
in den groothandel en sigaretten als dezelfde 
waren zijn beschouwd. 

Op grond van vorenstaand middel wordt de 
cassatie der beschikking verzocht met zoodanige 
verdere beschikking als Uw Raad zal vermeenen 
te behooren. 

VERWEERSCHRIFT. 
Aan 

den H oogen Raad der Nederlanden. 

Geeft eerbiedig te kennen: 
E. A. Müller, fabrikant, te Deventer (adv. 

Mr. Jos. van Raalte); 
dat hij heeft kennis genomen van het request, 

waarmede J. A. H. G. Broese van Groenou, 
koopman, wonende te Amsterdam, zich op 
4 Febr. 1933 tot Uwen Raad heeft gewend met 
verzoek te vernietigen de beschikkingen van 
het Hof te 's-Gravenhage, Eerste Kamer, van 
23 Maa.rt 1932 en van 4 Jan. 1933, waarbij, met 
gedeeltelijke vernietiging van die der Rechtb. 
alhier van 5 J an. 1932 en met vernietiging van 
die der Rechtb. van 27 Sept. 1932, ten slotte 
het oorspronkelijke verzoek van den requirant 
tot doorhaling der door het Bureau voor den 
Industrieelen Eigendom te 's-Gravenhage ge
dane inschrijvingen ten · name van gerequi
reerde van eenige merken is gewezen van de 
hand; 

dat gerequireerde ter bestrijding van dit 
cassatieberoep het volgende wenscbt aan te 
voeren: 

dat het cassatiemiddel drie onderdeelen be
vat, waarvan het derde kennelijk wordt toe
gelicht als grief één, het eerste en het tweede 
als grief twee ; 
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dat allereerst ten aanzien van het derde 
onderdeel van het middel en de eerste grief valt 
op t e merken, dat het Hof nergens beeft be
slist, dat tabak en sigaren bebooren tot dezelfde 
soort van waren, hoedanige beslissing overigens 
volgens het arrest van Uwen Raad van 17 Mei 
1912 (W. 9359 ) in cassatie niet ter toetse zou 
kunnen komen ; 

dat het Hof slechts beeft beslist, dat een 
soortnaam of qua.liteitsaanduiding voor tabak 
.,niet kan dienen a ls merk voor als genotmiddel 
bestemde tabak of tabaksproducten, waarover 
het hier alleen gaat, vermits het ook dan de 
soort of qualiteit van die tabak of die tabaks
producten zoude aanduiden", en daarbij zeer 
terecht buiten beschouwing heeft gelaten de 
vraag, of tabak en sigaretten tot dezelfde soort 
van waren behooren of niet; 

dat de j uistbeid van deze beslissing met wordt 
aangetast door het feit, dat een sigaret behalve 
uit tabak ook uit papier bestaat, vermits de 
kwaliteit van de sigaret gemeenlijk eerder naar 
de kwaliteit van de daarin verwerkte t abak 
dan naar die van het papier wordt beoordeeld : 

dat het waar moge zijn, dat een als merk 
onmogelijke soortnaam een in de taal opge
nomen woord moet zijn (zooals bij v. het woord 
"tabak" ), doch hetzelfde vereiscbte door de 
door requirant aangehaalde schrijver zelfs niet 
wordt gesteld voor de als merk onmogelijke 
qualiteitsaanduiding ; 

dat de onjuistheid van de scheiding tusscben 
tabakshandel en sigarettenhandel, die requi
rant maakt, reeds wordt gedemonstreerd door 
het feit dat requirant zelf mede tabakshande
laar is ; 

dat het woord Yacca ook voor sigaretten 
qualiteitsaanduiding is, gelijk uit het zich bij 
de stukken bevindend doosje "Xanthia Yacca" 
moge blijken ; 

dat de beslissing overigens van feitelijken 
aard is, zooals reeds blijkt uit de feitelijke argu
menten, die requirant er tegen aanvoert en 
waMop gerequireerde hierboven reeds te diep 
is ingegaan ; 

dat grief twee en het eerste en het tweede 
onderdeel van het cassatierlliddel de stellingen 
ingang trachten te doen vinden, dat een quali
teitsaanduiding geschikt kan zijn om de waren 
van den éénen fabrikant of handelaar t e onder
scheiden van die van den anderen, en dat in raeu 
de qualiteitsaanduiding merk kan zijn; 

dat echter de stelling, dat een q ualiteitsaan
duiding merk kan zijn, in geen der door re
quirant aangehaalde beslissingen noch ergens 
in de literatuur wordt gehuldigd (zie ook Molen
graaf!, 3, blz. 87 ; ,,Daarom kunnen niet merk 
zijn, a. eigenschappen van de wa-ar zelve, zoo
als een hoedanigheid" etc.); 

dat het een moeilijke feitelijke vraag kan 
zijn, of iets qualiteitsaanduiding is, maar dat 
er geen twi,ifel kan bestaan, dat, is dit eenmaal 
het geval, het geen merk kan zijn ; 

dat in het arrest van Uwen Raad van 11 ,Tuni 
1928 (W. 11880) dan ook het omgekeerde niet 
is beslist, doch slechts sprake was van m~rk, dat 
tevens diende om de waren van de ééne quali
teit van den rechthebbende op dat merk van 
die van een andere van dienzelfden recht
hebbende te onderscbei<len, hetgeen geheel iets 
anders is dan een in den handel algemeen ge
bruikelijke qualiteitsaanduiding ; 

dat het niet aangaat in het arrest van 2 J an . 
1931, N. J. 1931, blz. 865, W . 11246, do t erm 
,.naam van een stad" te plaatsen naa.st "quali
teitsaanduiding", omdat de stelling, dat een 
naam van een stad nooit merk kan zijn, jufat 
in haar algemeenheid niet opgaat, omdat een 
naam van een stad slechts dan geen merk kan 
zijn, indien hij t.evens een soort- of qualiteits
aanduiding is ; 

dat, nu het Hof feitelijk en onbestreden beeft 
beslist, dat het woord "Jaka" een q11aliteits
aandniding is, daarmee tevens vaststaat, dat 
het geen merk kan zijn ; 

Redenen wa3,rom gerequireerde Uwen Raad 
eerbiedig verzoekt het gedane beroep in cas
satie te · verwerpen. 

De Proc.-Gen. Mr. Tak; 

Gezien eene beschikking van het Hof alhier 
van 23 Maart 19.12 waarbij, met bevestiging 
van die der Recbtb. te 's-Gravenhage van :J ,Tan. 
bevorens en terugwijzing der zaak ter VP.rdere 
berechting, eene aan den door die Rechtb. be
noemd en deskundige W. P. de Vries, vennoot 
der firma P. de Vries & Zoon, t e Amste.rdam, 
t er beantwoording voorgelegde vrnag aldus is 
gewijzigd dat, deze zal luiden: ,,Wordt het 
woord Yaca of Yacoa, of Jakka of J aka hier 
te lande in den tabakshandel gebruikt als soort,. 
nri.am of kwaliteitsaanduiding van tabak" ; 

Mede gezien eene beschikking van hetzelfde 
Hof van 4 ,Tan. 1933 waarbij vernietigd werd 
die derzelfde Rechtb. van 27 Rept. 1932, en, 
opnieuw rechtdoende, het verzoek van thans
requestrant tot doorhaling der door het Bureau 
van den Industrieelen Eigendom te 's-Graven
bage ingeschreven merken ten name van nu
gereq uestreerde als in het verzoekschrift gesteld 
is gewezen van de hand ; 

Gelet o.m. op het tegen 's Hofs beschikkingen 
opgeworpen middel van cassatie, in drie onder
deelen gesplitst; 

0. dat onderdeel a der grief in geen dier be
schikkingen steun vindt en dus feitelijken grond
slag mist, aangezien het Hof nergens vaststelt, 
dat de kwaliteitsaanduiding eener waar nimmer 
merk kan zijn, doch enkel voor dit geval be
slist, dat de kwaliteitsaanduiding Jacoa of 
Yacoa of J akka of Jaka voor 0rientaalscbe 
t a bak of 0rientaalsche tabaksproducten niet 
als merk daa rvoor kan gelden ter aanduiding 
van than~-verzoekers fabrieks- of handels
,varen ; 

0. dat onderdeel b al evenmin tot cassatie 
leiden kan; 

0. toch, dat het Hof, op het voetspoor van 
voormelden deskundige, wiens gevoelea het 
overneemt en tot het zijne maakt, alsmede op 
grond van den inhoud van een overgelegd schrij 
ven van den tabakshandelaar Th. L. Patschilof 
t e Amsterdam aanneemt, dat genoemd woord 
in den groothandel van 0rientaalsob~ tabri.k ter 
aanduiding van den oorsprong en in verband 
daarmede ook van de hoedanigheid van die 
tabak dienst doet, waaruit kon en mocht wor
den afgeleid, dat het als handelsmerk, dus t e• 
onderscheiding van iemands fabrieks- of han 
delswaren onbruikbaar is ; 

0. dat onderdeel c, daargelaten nog, of dit 
wel in behandeling kan komen, wijl aangenomen 
moet worden, dat door nu-verzoeker in 's Hofs 
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beRChikking van ~3 M:aart 1932 blijkens zijne 
processueele bouchng is berust, eveneens moet 
worden 11,fgewezen, aangezien het woord .Jaka, 
indien dit inderdaad een soortnaam of eene 
kwitliteitsaanduiding is voor tabak, ook niet 
kan dienen a.Js merk voor als genotmiddel be
stemde ta.bitksproducten als sigar etten, ver
mits het ook dan de soort of kwaliteit dier 
t.abaksproduoten zoude aanduiden ; 

Conclude!'rt tot verwerping van het beroep. 

De Hooge Raarl, enz. ; 
0. met betrekking tot de onderdeelen A en B 

van het middel, nader toegelicht in de tweede 
grief, 

dat de daarin voorkomende beweringen, dat 
in de bestreden beslissing als algemeene regel 
zou zijn gehuldigd dat een kwaliteitsaanduirling 
nimmer merk kan zijn, dat slechts een uiterst 
kleine kring als de groothandelaren in Orien
taalsche tabak het woord Y aca als kwaliteits
aanduiding kennen en dat de handelsmerken 
van gerequireerde, van welker inschrijving de 
nietigverklaring is verzocht, zich uitsluitend 
tot den kleinhandel richten, feitelijken grond
slag missen ; 

dat het Hof toch - nit op feitelijke en in 
cassatie a lzoo onaantastbare gronden te hebben 
aangenomen, dat bedoeld woord in den groot
handel van Orientaalsche tabak dient om den 
oorsprong en daarmede tevens de hoedanig
heid der ta bek ook hier te lande aan te duiden 
- enkel besliste, dat voorzegd woord om die 
reden onbruikbaar is om als merk voor tabak 
te dienen; 

dA,t deze beslissing is juist, daar een handels
merk moet strekken om de waren van den 
eenen handelaar van die van anderen te onder
scheiden en eene kwaliteitsaanduiding van be
doelde waren dit onderscheidend vermogen 
derft; 

dat aan de voorzegde beslissing nu wel is 
toegevoegd, dat het Hof wil toegeven, dat het 
woord Y aca of ,T aka b(i het gemeenlijk in winkels 
koopend publiek volkomen onbekend is, zoo
dat het voor dat publiek niet als kwaliteits
aanduiding geldt, en dat er ook wel eens een 
tabakshandelaar zal zjjn, aan wien de juiste 
beteekenis van bedoeld woord als aanduiding 
der hoedanigheid van tabak ontgaat., doch het 
Hof deze omstandigheden terecht van geen 
belang heeft geacht, daar, - eenmaal aange
nomen, dat ge·noemd woord in den groothandel 
van Orientaalsche tabak als kwaliteitsaanduiding 
dienst doet - het de hoedanigheid mist om 
in den tabakshandel als merk t,e worden ge
bezigd: 

dat beide onderdeelen alzoo ten deele feite
lijken grondslag missen, t en dcele ongegrond 
zijn; 

0 . dat ook onderdeel 0 , nader toe.gelicht 
in de eerste grief, feitelijken grondslag mist, 
daar het Hof ruwe tabak in den groothandel 
en sigaretten geenszins als dezelfde waren heeft 
beschouwd, doch - in aansluiting aan het in 
z\jn interlocutoire beschikking van 23 Maart 
1932 overwogene - besliste, dat, indien het 
woord Y aca als een kwaliteitsaanduiding voor 
tahak is aan te merken, dit woord ook niet kan 
dienen als merk voor als gemotmiddel bestemde 
tabak of tabaksproducten, waarover het ten 

deze alleen _gaat, vermits het ook dan de kwali
teit van die ta.bak of die tabaksproducten zou 
aanduiden; 

Verwerpt het beroep. (W.) 

6 Maart 1933. KONINKLUK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet l 920Art. 73j 0 • art. 80.) 

Onder de waarborgsom, bedoeld bjj art. 
73, waarvan in art. 80 1 • lid sprake is, 
kan slechts worden verstaan die, tot stor
ting waarvan de instelling of vereeniging 
zich bij de verklaring, genoemd in het 
l • lid onder b en het 3• lid laatsten zin van 
art. 73 heeft verbonden. Nu is casu geen 
zoodanige verklaring is overgelegd, kan 
geen waarborgsom worden gevorderd en 
dus ook geen post op de begrooting worden 
p;eraamd. Hieraan doet niet af dat Ged. 
Staten van oordeel zijn, dat bij de aan
vrage eene verklaring, als in art. 73 3• lid 
bedoeld, had moeten zijn overgelegd en bij 
gebreke daarvan de medewerking door den 
raad niet had mol)en zijn verleend. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Polsbroek tegen het 
besluit van Ged. Staten van Utrecht d.d. 13 
September 1932, N°. 2877/2404, 3e afdeeling, 
waarbij goedkeuring is onthouden aan het 
raadsbesluit van 18 September 1931 tot wij
ziging van de gemeent.ebegrooting voor het 
di enstjaar 1931; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schill en van Bestuur, gehoord, advies van 5 
J anuari 1933, N°. 4; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minist.er van B innenlandsche Zaken, 
van 2 Ma.art 1933, N°. 2408, afdeeling Bin
nenlandsch Bestuur; 

0 . dat het besluit van Ged. Staten steunt 
op de overweging, dat onder de inkomsten in 
het voormelde raadsbesluit is opgenomen eene 
geldleening groot f 3500 tot dekking van den 
in uitgaaf gestelden post luidende: ,,Kosten 
van stichting, uitbreid ing, verbomv of ver
anderingen van gebouwen en van aankoop en 
inrichten van terre inen voor het onderwijs in 
lichamel ijke oefening" eveneens ten bedrage 
van f 3500; dat in de vorenbedoelde wijzi
g ing niet is opgenomen de in art. 79 van de 
L ager Onderwijswet 1920 voorgeschreven waar
borgsom, waarvan de raming en ontvang had
den moeten plaats vinden voor en aleer de 
voor uitbreiding benoodigde gelden beschik
baar hadden kunnen worden gesteld ; 

dat de gemeenteraad in beroep daartegen 
aanvoert, dat Ged. Stat.en zijns inziens ten 
onrechte de storting van een waarborgsom in 
deze vorderen; 

0. dat art. 80, l ste lid, der L ager Onderwijs
wet 1920 bepaalt, dat, nadat de waarborg
som, bedoeld bij art. 73 zal zijn gestort, B . en 
W. de aangevraagde gelden beschikbaar stel
len· 

d~t onder de waarborgsom, bij art. 73 be
doeld, niet anders kan worden verstaan dan 
die, tot de storting waarvan de instelling of 
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vereeniging zich bij de verklaring, genoemd 
in het eerste lid onder b en het derde lid, 
1aatsten zin, van art. 73 heeft verbonden; 

dat het recht om van een schoolbestuur een 
waarborgsom te eischen slechts kan steunen op 
de hierboven vermelde verbintenis; 

dat in het voorliggende geval blijkens de 
stukken bij de aanvrage geen verklaring als 
evenbedoeld is overgelegd, zoodat in deze geen 
waarborgsom kan worden gevorderd; 

dat mitsdien daarvoor ook geen post op de 
begrooting kon worden ·geraamd; 

dat Geel. Staten nu wel van oordeel zijn, 
dat bij de aanvrage eene verklaring, als in 
art. 73, 3de lid , der wet bedoeld, had moeten 
zijn overgelegd en bij gebreke daarvan de 
medewerking door den raad n iet had mogen 
.zijn verleend, doch dat, wat hiervan moge 
zijn, dit op de beslissing van het onderwerpe
lijke geschil van geen invloed kan zijn, nu 
van het raadsbesluit waarbij tot medewerking 
werd besloten, niet ingevolge art. 76, 2de lid, 
der wet beroep is ingesteld; 

Gezien de Gemeentewet en de Lager Onder
wijswet 1920; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met vernietiging van het bestreden besluit 

van Ged. Staten van Utrecht van 13 Septem
ber 1932, N°. 2877/2404, 3e afdeeling, aan 
het besluit van den raad van Polsbroek van 
18 September 1931 tot wijziging van de ge
meentebegrooting voor het dienstjaar 1931 a ls_ 
nog goedkeuring te verleenen. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is bel ast enz. 

(A.B.) 

10 lifaart 1933. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Drankwet S. 1931 n° . 476 artt. 1, 
27, 39.) 

De Rechtb. heeft ten onrechte de over
eenkomst tusschen den vergunninghouder 
en verweerder nietig geacht op grond dat 
verweerder in de vergunningslocaliteit de 
zwak ale. dranken voor eigen rekening 
zoude verkoopen. 

E. L. Duiker, wonende te Amsterdam, 
e ischer tot cassatie van een op 25 October 1932 
door de Arr.-Rechtbank te Amsterdam tus
schen partijen gewezen vonnis, advocaat Mr. 
J. Wolterbeek Muller; (niet gepleit), 

tegen: 
W . G. de Graaf, wonende te Amsterdam, ver
weerder in cassatie, advocaat Mr. D . J . Vee
gens; (niet gepleit) . 

Conclusie van den Adv.-Gen. Berger. 

Eischer, houder van eene tapvergunning, 
kwam met verweerder overeen, dat deze op 
naam en voor rekening van eischer sterken 
drank zoude verkoopen in de locali te it, waar
voor de vergunning gol d, terwijl verweerder 
allen anderen verkoop, dan van sterken drank, 
dus ook di en van zwak alcoholi sche dranken, 
in genoemde ]ocaliteit voor e igen rekening 
zoude uitoefenen. Toen verweerder niet op den 
vastgestelden dag zijne werkzaamheden in die 
localiteit aanving en zelfs mededeelde, zulks 

niet en nimmer te zullen doen, dagvaardde 
eischer hem tot betaling van f 250, zijnde het 
bedrag der schadevergoeding, voor het geval 
van ingebreke blijven tusschen partijen voor
zien. De Rechtbank verklaarde den eischer in 
die vordering niet-ontvankelijk, daar zij zich 
vereenigde met het gevoerde verweer, dat de 
overeenkomst nietig is als in strijd met de 
Drankwet S. 1931 n°. 476, wijl ook de ver
koop van zwak-alcoholischen drank krachtens 
de vergunning geschiedt en dus die verkoop 
alleen voor rekening van verweerder volgens 
overeenkomst neer zoude komen op een in 
strijd met de wet overdoen van eischer recht 
tot zoodanigen verkoop aan verweerder. 

Als middel van cassatie wordt tegen deze 
uitspraak opgeworpen: 

,,S. of v. t. van de artt. 1285, 1340, 1341, 
1343, 1344, 1356, 1371, 1373 en 1374 B. W., 
1, J 2, 23, 26, 27, 32, 38, 39, 44, 46, fiO en 59 
Drankwet, S. 1931 n°. 476, omdat de Recht
bank de overeenkomst van partijen, gelij k die 
wordt weergegeven in de eerste rechtsover
weging, op grond van strijd met de wet nietig 
en de daarop gegronde vordering niet-ontvan
kelijk heeft verklaard, ten onrechte, omdat de 
e isch van de Drankwet, dat het bedrijf op 
naam en voor rekening van den vergunning
houder wordt uitgeoefend, a ll een ziet op den 
verkoop van sterken drank in het klein en 
niet op den verkoop van zwak-alcohol ischen 
drank in het klein." 

De vraag, welke dit geschil beheerscht, na
melijk, of verkoop van zwak-alcoholischen 
drank in eene locali teit, waarvoor eene tap
vergunning is verleend, anders dan voor reke
ning van den vergunninghouder, door de 
Drankwet is verboden, heeft de Rechtbank, 
naar het mij met den e ischer wil voorkomen, 
ten onrechte bevestigend beantwoord. Art. 39 , 
lid 1, onder a der Drankwet bepaal t, dat een 
verlof A - voor den verkoop van zwak-alco
hol ischen drank in het klein - niet is ver
eischt in localite iten, waarvoor eene vergun
ning, met uitzondering van eene sl ijtvergun
ning, is verleend. . 

Uit deze bepaling, alsmede uit de artt. 44, 
lid 1, onder 7e en 50 lid 1 onder l e van ge
noemde wet leidt de R echtbank af, dat de 
verkoop van zwak-alcoholische dranken in lo
cali teiten, waarvoor vergunning is verleend, 
a ll een ge chieden kan krachtens die vergun
ning, en dat derhalve de vergunning van 
eischer strekt zoowel tot verkoop van sterken 
drank in het klein, a ls tot verkoop van zwak
alcoholi schen drank in het klein, terwijl uit 
art. 44, lid 3 en 50, lid 1 onder l e, volgt, dat 
ook een verlof A tot verkoop van zwak-alco
holischen drank niet anders dan ten name en 
voor rekening van den verlofhouder kan ge
schieden. Dit I aatste doet echter niet ter zake, 
tenzij tevens juist mocht zijn de opvatting der 
Rechtbank, dat de vergunning, aan eischer 
verleend, mede strekt tot verkoop van zwak
alcohol ischen drank in het klein. Die opvat
ting nu acht ik onjuist, daar zij m. i. in de 
Drankwet geen steun vindt. Volgens art. 1, 
lid 4, onder / is de "tapvergunning": eene 
vergunning voor den verkoop van sterken 
drank in het klein uitsluitend voor gebruik 
ter plaatse, voor welke de vergunning geldt. 
Uit geen enkel artikel van § 2 der Wet, waar-
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in de verkoop van sterken drank in het klein 
wordt behandeld, blijkt, dat de tapvergunning 
het verlof A. omvat, dat de vergunninghouder 
dus tevens verlofhouder zoude zij n. Overal, 
waar in genoemde § sprake is van "het be
drijf" moet daaronder kennelijk uitsluitend 
verstaan worden: het bedrijf van verkoopen 
van sterken drank in hét klein (vg. ten aan
zien van art. 23, oud art. 20, arr. H. R. 
(derde kamer, Red.) 18 Mei 1932 W. 12451) . 
Wei volgt daarentegen uit het reeds genoemde 
art. 39, la, dat verlof A niet is vere ischt voor 
den verkoop van zwak-alcoholischen drank in 
eene localiteit, waarvoor eene tapvergunning 
geldt. Het wil mij voorkomen, dat uit een en 
ander dus veeleer blijkt het tegendeel van het
geen de R echtbank aannam, immers, dat de 
aan den eischer verleende tapvergunning 
geensz ins strekt tot verkoop van zwak-alcoho
li schen drank in het klein en dat die verkoop 
in de vergunningslocaliteit niet geschiedt 
krachtens die vergunning, doch slechts dat de 
vergunning, welke alleen en uitsluitend strekt 
tot verkoop van sterken drank in het klein, 
het gevolg mede brengt, dat in de local iteit, 
waarvoor zij geldt, zonder verlof A ook zwak
alcoholische drank mag worden verkocht. I s 
dit juist, dan kan ook het vereischte, dat het 
verlof A wordt uitgeoefend op naam en voor 
rekening van den verlofhouder in het onder
havige geval niet van toepassing zijn, aange
zien er van een verlof A geen sprake is, maar 
uitsluitend van eene vergunning, welke inge
volge meergemelde bepal ing van art. 39, lid 
1, onder a le medebrengt, dat zonder verlof 
zwak-alcoholische drank mag worden verkocht 
in de vergunningslocaliteit en zulks, naar 
mijne meening, nu de Wet dienaangaande 
geenerlei beperkende bepaling bevat, onver
schilli g op wiens naam en voor wiens rekening 
die verkoop van zwak-alcohol ischen drank 
aldaar plaats vindt. Deze opvatting wordt, 
naar het mij voorkomt, mede bevestigd door 
de omstand igheid, dat art. 39, lid 1, onder b 
der Drankwet een verlof A evenmin vereischt 
voor den verkoop van zwak-alcoholischen 
drank in het kle in in winkels, pakhuizen of 
andere inrichtingen, mits worde voldaan aan 
de daarbij gestelde voorwaarden, waaronder 
niet voorkomt de eisch, dat de verkoop ge
chiedde op naam en voor rekening van den 

winkelier of den houder van het pakhuis of 
inricht ing. 

Dat de wet niet den eisch stelt, dat verkoop 
van zwak-alcoholischen drank in C'ene vergun
ningslocali teit slechts mag geschieden op naam 
en voor rekening van den houder der vergun
ning, schijnt bovendien verklaarbaar, wanneer 
men in aanmerking neemt, dat het verlofstel
sel voor den verkoop van anderen dan sterken 
drank, voorheen niet bekend, in 1904 in de 
Drankwet werd opgenomen, teneinde eene 
meer afdoende controle tegen clandestienen 
verkoop van sterken drank te verzekeren, aan 
welke controle ten aanz ien van localiteiten, 
waarvoor eene vergunning tot verkoop van 
sterken drank in het klein is verleend, uitter
aard geene behoefte beetaat. 

Het voorgestelde middel derhalve gegrond 
achtend, concludeer ik tot vernietiging van 
het bestreden vonnis en tot toewijzing van des 
eischers vordering, met veroordeeling van ver-

weerder in de kosten, op de behandeling van 
dit geding, zoowel in eersten aanleg, als in 
cassatie, aan de zijde der wederpartij gevallen. 

De Hooge Raad, enz. ; 
0. dat uit het bestreden vonnis, voor zoover 

thans nog van belang is, blijkt: 
dat de eischer van verweerder heeft gevor

derd een bedrag van f 250 met rente en kos
ten, zulks op grond: dat de eischer met ver
weerder heeft gesloten eene overeenkomst, 
hierop neerkomende, dat verweerder tfln name 
en voor rekening van eischer in eenige locali
te iten van een perceel te Amsterdam sterken 
drank zou verkoopen krachtens de aan eischer 
verleende tapvergunning, terwijl de verkoop 
van al het andere dan sterken drank door 
verweerder voor eigen rekening moest geschie
den· 

d~t partijen waren overeengekomen dat ver
weerder 25 Augustus 1932 wegens dit contract 
zijne werkzaamheden zou aanvangen, en dat 
bij ingebreke blijven daarmede de overeen
komst zou zijn ontbonden en verweerder aan 
eischer zou schuldig zijn een bedrag van f 250; 

dat verweerder op 25 Augustus 1932 niet 
overeenkomstig deze overeenkomst zijne werk
zaamheden heeft aang:evangen en zelfs heeft 
medegedeeld dit niet en nimmer te zullen 
doen; 

dat diensvolgens verweerder het gevorderde 
bedrag aan eischer is schuldig geworden; 

dat de verweerder deze vordering heeft be
streden uitsluitend op grond dat de gestelde, 
overigens door hem erkende overeenkomst, is 
nietig, daar zij berust op het beginsel, dat in 
eene localiteit waarvoor eene vergunning voor 
den verkoop van sterken drank in het klein is 
verleend, het aan een ander dan den vergun
ninghouder of hem die deze vervangt, vrij zou 
staan voor e igen rekening al het andere dan 
sterken drank dus ook zwak alcoholi chen 
drank te verkoopen; 

dat dit echter in strijd zou zijn_ met de wet 
en de uitvoering der overeenkomst door ver
koop van zwak alcoholischen drank voor re
kening van verweerder zelven strafbaar zou 
zijn, en voor beide partijen kwade gevolgen 
zou kunnen hebben; 

dat de R echtbank bij het bestreden vonnis 
den e ischer niet-ontvankelijk heeft verklaa rd 
in zijne vordering, daarvoor o. a. overwegende: 

da t uit de artt. 39 1 id la, 44 lid 1, 7 en 50 
lid 1, 1 ° der Drankwet, S. 1931 n°. 476, volgt, 
dat de verkoop van zwak alcoholische dranken 
in locali teiten waarvoor vergunning is ver
leend, alleen geschieden kan krachtens die 
vergunning, zoodat de aan eischer verleende 
vergunning strekt a. tot verkoop van sterken 
drank in het klein; b. tot verkoop van zwak 
alcoholischen drank in het klein; 

dat de onder a bedoel de verkoop alleen voor 
rekening van den vergunninghouder kan ge
schi eden, en dat uit art. 44 lid 3 en 50 lid 1 
1 ° der Drankwet volgt, dat verkoop van zwak 
alcoholischen drank krachtens een verlof A 
niet anders dan ten name en voor rekening 
van den verlofhouder kan geschieden; 

dat derhalve in strijd met de wet de eischer 
bij de onderhavige overeenkomst zijn recht tot 
verkoop van zwak alcoholischen drank in het 
kl e in aan verweerder heeft overgedaan, door 
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dezen dat recht voor eigen rekening te laten 
gebruiken, zoodat deze overeenkomst als in 
strijd met de wet, nietig is en de daarop steu
nende vordering niet kan worden ontvangen; 

0. dat tegen deze uitspraak wordt opge
komen met een cassatiem iddel, luidende: zie 
concl . Adv.-Gen.; 

0. hieromtrent: 
dat het oordeel der R echtbank, dat volgens 

de Drankwet, S . 1931 n°. 476, de verkoop van 
zwak a lcoholischen drank in eene vergnnnings
local ite it alleen krachtens die vergunning door 
den vergunninghouder mag geschieden, berust 
op de opvatting dat de vergunning het bedoel
de verlof inhoudt en omvat; 

dat deze opvatting echter in de wet niet tot 
uitdrukking is gekomen; 

dat het ste lsel der Rechtbank in strijd i 
met de omschrijvingen welke art. 1 der wet 
van de aldaar vermelde vergunningen geeft, 
welke omschrijvingen den verkoop van zwak 
a lcoholischen drank in het klein niet omvat
ten; 

dat ook de woorden van art. 39 der Drank
wet dat een verlof A niet vereischt wordt op 
de verder in dat artikel genoemde plaatsen, 
waaronder in de eerste plaats de vergunnings
loca li teiten, zich tegen het stelsel der Recht
bank kanten · 

dat bovendien de in dat artikel met het on
derhavige op een lijn gestelde gevallen, bij
zonderlijk dat betreffende den verkoop in open
bare middelen van vervoer, voor de in het 
stelsel der Rechtbank belichaamde fictie geene 
ruimte laten, waardoor deze ook voor de ver
gunningslocal iteit te meer onaannemelij k 
wordt· 

dat het middel derhalve gegrond is; 
0 . dat tegen de vordering geen ander ver

wee,· is gevoerd, dan de bewering dat de ge
stelde overeenkomst nietig zou zijn, welke be
wering thans onjuist is bevonden, wodat de 
H.R. ten principale recht kan doen; 

Vernietigt het bestreden vonnis; 
Veroordeelt den verweerder om tegen kwij

ting aan den eischer te betalen een bedrag 
van f 250 met 5 % rente sedert den dag der 
dagvaard ing tot dien der voldoening. 

(N. J.) 

10 Maa,·t 1933. KONINKLIJK BESLUI'l'. 
(Armenwet Art. 40). 

Nu de armlastige naar elders is vertrok
ken om te voldoen aan het sterke verlan
gen van zijne vrouw naar hare geboorte
pi aats en vóórdat het gemeentebestuur 
gunstig had besch ikt op zij n verzoek om 
betal ing der verhuiskosten, is voor toepas
sing van art. 40 Armenwet geen aanlei
ding. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beslissende het geschil over de betaling van 

de kosten van ondersteun ing van het gezin Jac. 
de Wit; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
22 Februari 1933, N°. 122; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken, 

van 7 Maart 1933, N°. 1808, afdeeling Arm
wezen; 

0. dat J . de Wit op 20 April 1931 met zijn 
gezin van Willemstad naar Ridderkerk vertrok, 
omdat zijn aldaar wonende getrouwde dochter 
ziek lag en hulp noodig had; 

dat zijne dochter kort daarop overleed; dat 
zijn vrouw aldaar ziek werd; dat hij, na eenige 
weken gewerkt te hebben, werkloos werd en 
ondersteuning kreeg; 

dat hij, daar zijne vrouw naar haar ge
boorteplaats verlangde, naar Willemsta d ver
trok, na vooraf - doch zonder succes - ge
tracht te hebben bij de werkverschaffing te 
Willemstad geplaatst te worden; dat hij 
eenige weken na zijne komst in Willemstad 
ondersteuning van gemeentewege verzocht en 
verkreeg; 

dat de gemeente Ridderkerk hem na zijne 
verhuizing ter bekostiging daarvan f 40 heeft 
uitgereikt; 

dat B . en W . van Willemstad meenen, dat 
dientengevolge op het vertrek van den arm-
1 astige naar hunne gemeente invloed is uit
geoefend vanwege het gemeentebestuur van 
Ridderkerk· 

dat B. en' W. van Ridderkerk zulks ontken
nen, daar de Wi t reeds vertrokken was, voor
dat op het verzoek om steun gunstig was be
schikt en op het verzoek slechts gunstig is 
bes list, nadat hij eene schriftel ijke verklaring 
had overgelegd van D. P. Boelhouwer, tuin
man te Fijnaart, dat hij bij hem werk kon 
krijgen; 

0 . dat J . de Wit naar Willemstad is ver
trokken, om te voldoen aan het sterke ver
langen van zijne vrouw naar haar geboorte
pi aats en voordat het gemeentebestuur van 
Ridderkerk gunstig beschikt had op zijn ver
zoek om betaling van de verhu iskosten; 

dat onder deze omstandigheden, ook al is 
achteraf f 40 verstrekt, niet kan worden ge
zegd, dat vanwege het gemeentebestuur van 
Ridderkerk in den zin van art . 40 der Armen
wet invloed is uitgeoefend op de komst van het 
gezin van J. de Wit te Willemstad; 

Gezien de Armenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

te bepalen, dat een geval, als bedoeld in 
artikel 40 der Armenwet, zich hier niet voor
doet. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoer ing van dit besluit. 

WILHELMINA. 
De Minister van Staat, 

Ministe,· van Binnenlanilsche Zaken, 
Ru ys de Beerenbrouck. 

(B.) 

13 Mamt 1933. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Drankwet artt. l , · 3 en 27.) 

(Req., houder van een slij tvergunning 
voor een perceel te Schiedam heeft op be
stelling een kruik oude jenever aan iemand 
te 's Gravenhage afgeleverd, terwijl reg . 
geen vergunning had van B. en W . van 
's-Gravenhage voor den verkoop van ster
ken drank in het klein voor het gebruik 
elders. De Rechtb. was van oordeel, dat 



1933 13 MAART 126, 

verd. den drank heeft verkocht te 's-Gra
venhage en mitsdien zijn bedrijf tot het 
verkoopen van sterken drank in het klein 
binnen deze gemeente heeft uitgeoefend, 
en wel op grond, dat de uitdrukking "ver
koop" van drank in de Drankwet niet met 
de, in het B. W. geregelde, overeenkomst 
van koop en verkoop is t e vereenzelvigen, 
daar genoemde uitdrukking ook de leve
ring van den drank krachtens die over
eenkomst omvat, zoodat in den zin der 
Drankwet "de verkoop" geschiedt ook t er 
plaatse waar krachtens de koopovereen
komst de drank geleverd wordt.) 

Terecht is de Rechtb. uitgegaan van de 
stelling, dat het begrip "verkoopen" in 
de Drankwet niet te vereenzelvigen is met 
dat van het B . W. Daaruit volgt echter 
nog niet, dat het begrip "verkoopen", bij 
de uitoefening van eene z.g. slijtvergun
ning, zoo ruim is op t e vatten, dat de af
levering krachtens de koopovereenkomst 
steeds onder "verkoopen" zoude vallen. 
vVaar art. 1 der Drankwet van "verkoo
pen" geen definitie bevat, heeft de rechter, 
bij toepassing van de bepalingen van die 
wet, waarin de uitdrukking "verkoopen" 
voorkomt, deze uitdrukking op te vatten 
volgens het gewone spraakgebruik, waar
mede met een doelmatige werking der des
betreffende voorschriften valt rekening te 
houden. De Wet gaat uit van een plaatse
lijke werking der vergunningen. De verd. 
nu, die te Scheidam een handel drijft, waar
aan een slijtvergunning is verbonden, kan 
niet gezegd worden dat bedrijf te 's-Gra
venhage uit te oefenen, wanneer hij een 
hem te Schiedam bestelde flesch jenever te 
's-Gravenhage aflevert. Het ruime begrip 
als door de Rechtb. v11n "verkoopen" ge
huldigd, zou mede brengen, d11t verd. ook 
niet in de gemeente Schiedam een flesch 
jenever zou mogen afleveren buiten zijn 
vergunning~localiteit. 

(Anders Adv.-Gen. Wjjnveld.) 

P. A. A. v. G., requirant van cassatie van 
een vonnis der Arr .-Rechtbank te 's-Graven
hage d.d. 20 December 1932, waarbij hij we
gens het zonder vereischte vergunning verkoo
pen van sterken drank in het klein is veroor
deeld tot een boete van f 1 , subs. 1 dag hech
ten is. (Gepleit door Mr. Ph. de Vries). 

Conclusie van den Adv.-Gen. Wijnveldt. 

Voor zoover mij bekend, wordt door deze 
zaak voor de eerste maal aan Uw College de 
vraag gesteld, hoever de bevoegdheden gaan 
van hem die een slij tersvergunning heeft, een 
vraag, waarvan het antwoord van ver strek
kende geldelijke gevolgen is voor velen bij 
den handel in sterken drank betrokken. 

De feiten zijn zeer eenvoudig. R equirant 
heeft te Schiedam een slij tersvergunning. Hij 
adverteerde in het dagblad het Vaderland, 
dat hij vanuit zijn distilleerderij direct aan 
particul ieren leverde en noemde in die ad
vertentie verschillende dranken met de prijzen 
per Liter als bij hem verkrijgbaar. ,,Schrijft 
ons heden een briefkaart", zegt hij daarbij in 
die aanprijzing. De Inspecteur van de Volks-

gewndheid, belast met de zaken, rakende de 
drankbestrijding, de heer B. de Brey, ver
moedend, dat requirant zich schuldig maakte 
aan overtredingen der Drankwet, zond een 
briefkaart naar Schiedam met verzoek hem 
één Li ter oude jenever ad f 3.15 te zenden aan 
zijn adres Koningskade n°. 23 te 's-Graven
hage. Aan deze bestelling gaf requirant uit
voering en gevolg was, dat !).ij gedagv_aard 
werd om op 24 September 1932 te versch1Jnen 
voor het Kantongerecht te 's-Gravenhage, ter 
zake dat hij te 's-Gravenhage op 13 Juli 1932 
des namiddags omstreeks 3 uur zonder de uit 
hoofde der Drankwet vereischte vergunning, 
een hoeveelheid sterken drank, te weten één 
Liter oude jenever in het klein heeft verkocht 
aan Barend de Sprey, Koningskade 23, tegen 
betaling van f 3.30 althans eenig geld. 

Na de behandeling der zaak verklaarde de 
Kantonrechter het onderzoek voor gesloten, 
en voorts, wegens de ingewikkeldheid der zaak 
bui ten machte te zijn om binnen zeven dagen 
vonnis te wijzen. Op grond van art. 397 Sv. 
werd derhalve de uitspraak van het schriftelijk 
vonnis bepaald op 8 October 1932. 

Bij dit vonnis werd echter geen besli ss ing 
gegeven over de principieele zijde der zaak, 
want de Kantonrechter sprak verdachte vrij , 
nu was komen vast te staan, dat het telaste 
gelegde feit niet door verdachte was gepleegd, 
immers de drank was verkocht aan de Brey 
en niet aan de Sprey woals de dagvaarding 

1 stelde. 
De ambtenaar 0 . M. kwam in hooger be

roep en opnieuw werd nu de zaak behandeld. 
De Arr. -Rechtbank te 's-Gravenhage besliste 

op 20 December 1932, dat wettig en overtui
gend bewezen was, dat verdachte het hem 
telaste gelegde heeft begaan, behoudens dat 
niet gebleken is, dat verdachte verkocht heeft 
aan den persoon Barend de Sprey, zijnde de 
persoon vari den kooper ten deze niet van 
belang. 

Hiermede wordt intusschen niet du idelijk 
aangegeven wat van het slot der telasteleg
ging "aan Barend de Sprey, Konigskade 23, 
tegen betaling van f 3.30, althans van eenig 
geld", bewezen is verklaard. U it het vonnis 
in zijn geheel gelezen meen ik op te mogen 
maken, dat de Rechtbank aanneemt dat daar
van bewezen is: ,,aan den persoon, Konings
kade 23, tegen betaling van f 3. 30. 

Voorts wil ik ten aanzien van den form eelen 
k1'nt van het vonnis nog opmerken, dat het 
vonnis o. m . zegt, dat de getuige de Brey vol
ledig volhardt bij het door hem te deze1· zake 
ambtseedig opgemaakt en ter terechtzitting 
voorgelezen proces-verbaal. Dit is onjuist, daar 
dit proces-verbaal terecht is opgemaakt op 
ambtsbelofte - op de belofte, afgelegd vóór 
de aanvaarding der bet,;ekking. Art. 15 der 
Gezondheidswet vordert nu eenmaal van In
specteurs der Volksgezondheid voor de aan
vaarding der betrekking een belofte, dat zij 
de verplichtingen, aan hun betrekking verbon
den, naar behooren en getrouw zullen vervul 
len . Eedsaflegging is door dit voorschr ift dus 
uitgesloten. Dit belet een Inspecteur van de 
Volksgezondhe id echter niet, om, als getuige 
in een strafzaak gehoord den gevorderden eed 
af te leggen hetgeen verbalisant dan ook ter 
terechtzitting van Kantongerecht en Recht-
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bank gedaan heeft. Ik wil dus gemelde on
juistheid in het vonnis aan een schrijffout 
wijten. De Rechtbank veroordeelde requirant 
tot een geldboete van f 1, bij gebreke van be
taling en verhaal te vervangen door een dag 
hechtenis, het bewezen verklaarde met aan
haling van art. 59 Drankwet qua! ificeerende 
als: ,,zonder de vereischte vergunning sterken 
drank in het klein verkoopen". 

Ten aanzien van het e igenlijke geschilpunt 
overwoog de Rechtbank, dat verdachte's raads
man ten onrechte betoogd heeft, dat het feit 
niet strafbaar zou zijn, immers de uitdrukking 
"verkoop" van drank in de Drankwet, is niet 
met de in het Burgerlijk Wetboek geregelde 
overeenkomst van koop en verkoop te vereen
zelvigen, daar genoemde uitdrukking ook de 
levering van den drank krachtens die overeen
komst omvat, zoodat in den zin der Drankwet 
de "verkoop" geschiedt ook ter plaatse waar 
krachtens de koopovereenkomst de drank ge
leverd wordt.Daaruit volgt volgens de Recht
bank, dat i. c. verdachte den terken drank 
heeft verkocht te 's-Gravenhage en mitsdien 
zijn bedrijf tot het verkoopen van sterken 
drank in het kl ein binnen deze gemeente heeft 
uitgeoefend. Door Burgemeester en Wethou
ders van 's-Gravenhage was daartoe echter aan 
verdachte niet de vereischte vergunning ver
leend, zoodat de telaste gelegde feiten krach
tens het bepaalde in de artt. 3 sub 1 ° j O • 59 
sub 1 ° der Drankwet strafbaar zijn. 

R equirant kwam tijdig in cas atie en bij 
pleidooi voerde zijn raadsman als middelen 
aan: 

l. Schending en/of verkeerde toepassing van 
de artt. 1, 3, 27 en 59 der Drankwet 1931, 
S. 476, in verband met de artt. 1493 en 1494 
B. W., art. 1 Sr. en de artt. 338, 339, 342 Sv., 
omdat de Rechtbank het ten l aste gelegde 
heeft bewezen verklaard, daarbij overwegende: 

"dat de uitdrukking "verkoop" van drank 
in de Dranlnvet niet met de in het B. W. ge
regelde koopovereenkomst is te vereenzelvigen, 
daar genoemde uitdrukking ook de levering 
van den drank krachtens die overeenkomst 
bevat, zoodat in den zin der Drankwet de 
"verkoop" ook geschiedt ter plaatse, waar 
krachtens de koopovereenkomst de drank ge
leverd wordt"; 

ten onrechte, omdat de Rechtbank daarbij 
over het hoofd heeft gez ien, hetgeen ten pro
cesse is komen vast te staan, dat requi rant 
een slijtvergunning heeft voor het beneden
gedeel te van het perceel oordmolenstraat 
16a, te Schiedam, en de Dranb..vet ten aan
zien van slij terijen slechts den e isch stelt, dat 
de drank in de geconcessioneerde inricht ing 
wordt verkocht, doch aldaar niet wordt ge
bruikt, doch de aflevering van dien drank 
buiten die inrichting niet verbiedt en niet 
bedoelt te verbieden. 

II . Schending en/of verkeerde toepassing 
der aangehaalde wetsartikelen, omdat de 
R echtbank schijnt aan te nemen, dat art. 3 
der Drankwet een lirniteering van de wer
kingssfeer van den slijtvergunn inghouder in
houdt, terwijl genoemd artikel slechts een 
competentieregeling bevat, door het Coll ege 
van Burgemeester en Wethouders aan te wij
zen, dat bevoegd is de vergunning te verlee
nen doch zich omtrent den omvang van het 

recht, uit de eens verleende vergunning voort
vloeiende, niet uitspreekt; 

III. Schending en/of verkeerde toepass ing 
der aangehaalde wetsartikelen, alsmede van 
art. 359 Sv., omdat de Rechtbank niet, a lthans 
niet voldoende heeft gemotiveerd, op welke 
gronden zij de vereischte vergunning in casu 
niet aanwezig achtte. 

Alvorens deze middelen te bespreken wil- ik 
een opmerking maken, welke, al moge daar
over in cassatie de strijd niet loopen, m. i. toch 
van belang kan zijn om een juist beeld te 
krijgen van de gevolgen der beantwoording 
van de vraag of een slijter mag leveren buiten 
de plaats zijner vestiging. Ik doe dit omdat ik 
uit het pleidooi van den geachten raadsman 
heb meenen te moeten begrijpen, dat de ge
heele drankhandel aan zijn zijde staat en met 
hem verlangt naar een bevestigende beant
woording. 

Zoo is de toestand echter niet. In het orgaan 
van den Ned. R.K. Bond van Hotel -Café
Restauranthouders en slijters "St. Joseph" van 
10 October 1932 bespreekt de secretaris van 
dien Bond de procedure, zooals deze voor het 
Kantongerecht gevoerd is, en zegt o. m . 
,.vooral in de laatste jaren is door verschil
lende slij ters getracht het debiet uit te brei
den door levering naar buiten, wat bij som
migen reeds zoover is gegaan, dat men in 
diverse gemeenten opslagplaatsen heeft van 
waaruit men de cliëntèle bedient, steeds zgn. 
gedekt door die ééne vergunning, soms op 
dagen afstands. 

Ontegenzeggelijk kunnen we dit geen nor
male wetstoepass ing noemen. 

Hoewel er nu alles voor te zeggen is om te 
trachten een wet, die toch al genoeg knelt, 
niet scherper toegepast te krijgen dan noodig, 
kunnen dergelijke uitwassen voor het vak 
nimmer dienstig zijn". 

Verderop zegt de schrijver, dat men niet 
mag voorbijzien, hoezeer de levering buiten 
de plaats der vestiging aanleiding geeft tot 
prijsgeknoei en zijn gevolgen. 

Scherper nog drukt hij zich uit, die in "Ons 
Belang", (Officieel orgaan van den Neder!. 
Bond van Koffi eh uis-, Restauranthouders en 
slij ters, enz.; Redacteur Abr. Staalman) onder 
de rubl iek "rechtszaken" een verslag geeft 
van de Kantongerechtszitting. In het nummer 
van 5 Oct. 1932 voegt deze verslaggever aan 
het overzicht toe: ,,We hopen zeer dat ver
oordeel ing zal volgen, want dan wordt aan 
een ook elders in het land zich uitbreidend 
kwaad de kop ingedrukt". In het nummer van 
genoemd blad d.d. 19 Oct. 1932, wordt de 
vrijspraak besproken, en n.a. d. opgemerkt : 
,,Het spreekt dus wel vanzelf, dat ook onzer
zijds deze zaak met groote belangstelling tege
moet is gezien en dat wij het zouden toege
juicht hebben, indien inde1·daad veroordeeling 
was gevolgd, omdat dan aan een groot en 
groeiend misbruik een einde zou zijn ge
maakt". 

it dit alles volgt, dat zeer zeker bij de be
slissing welke Uw College zal geven, gelde
lijke belangen van velen betrokken zijn, doch 
tevens vloeit uit het medegedeelde voort, dat 
degenen die bij dezen handel betrokken zijn, 
verschill end oordeelen over de wenschelijkheid 
van het leveren door een slijter buiten de 
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plaat,s waar het bedrij f gevestigd is. 
Thans tot bespreking der middelen over

gaande, merk ik op, dat het eerste m iddel de 
vraag betreft, wat onder "verkoopen" in de 
Drankwet is te verstaan, terwij I het tweede 
middel m. i. een verdere strekking heeft, om
dat het daarbij gaat over de bevoegdheid van 
den slijter-vergunninghouder in verband met 
art. 3 der \Vet. Aangenomen, dat die bevoegd
heid beperkt is tot de gemeente waar het be
drijf wordt uitgeoefend, is de vraag van het 
verkoopen van minder belang. 

Ik zal dus het tweede middel het eerst be
spreken. 

De begripsbepaling van slijtvergunning in 
art. 1 onder g dient a ls uitgangspunt genomen 
te worden ter beantwoord ing der vraag over 
welk terrein de houder der vergunning zijn 
bedrijf kan uitoefenen. Immers een slijtver
gunning is eene vergunn ing voor den verkoop 
van sterken drank in het klein (d. w. z. ver
koopen van dien drank bij hoeveelheden van 
m inder dan tien Liter, volgens art. 1 onder c) 
uit,sluitend voor gebruik (elders dan: Red.) 
ter p laatse, voor welke de vergunning ge ldt. 
Voor a lle vergunningen zegt de a lgemeene 
regel van art. 27 der Wet, dat zij gelden u it
sluitend voor de in de akte van vergunn ing 
vermelde local iteit(en). De verkoop is dus ge
bonden aan het terrein waarvoor de vergun
ning geldt; daarbuiten mag een slij terver
gunninghouder niet verkoopen. Dit staat m. i. 
vast en spreekt nog meer wanneer men het 
begrip "tapvergunning" er naast stelt. Het 
versch il tusschen be ide soorten van vergu n
n ingen zit n iet in de plaat,s van verkoop, maar 
in de omstandigheid wat met den verkochten 
drank mag en moet geschieden. In een tap
;ergunning mag de verkochte drank a ll een 
op de plaats van verkoop worden gebruikt, in 
een sl ijtvergunning moet de drank elders wor
den gebru ikt . 

Vanzel f sprekend gesch iedt het afleveren 
van het verkochte in een tapvergunning in de 
Jocal ite it zelve. De Wet behoefde daaromtrent 
niet,s naders te zeggen, het ligt al besloten in 
de bepaling dat de drank ter plaatse gebruikt 
moet wcv:den. 

Bij een slij tvergunn ing rijst echter de vraag: 
moet het afleveren ook in de localiteit waar
voor de vergunning geldt geschieden, of mag 
zonder strij d met de wet als de koop maar 
eenniaal ter p laatse geschied is, de aflevering 
daarbui ten door die vergunninghouder plaats 
hebben, m.a. w. wat beteekent "verkoopen" 
in de begripsbepaling. Neemt men aan, dat 
de slij tvergunninghouder het verkochte ook bij 
zijn kl anten thuis mag afleveren, of zwakker 
uitgedrukt mag thuis bezorgen, dan rij st de 
tweede vraag, nl. mag hij dit ook doen, nl. 
afleveren, thuis bezorgen, buiten de gemeente, 
waar zijn bedr ij f gevestigd is, woals in de 
stra fzaak feitelij k is gesch ied door requirant 
d ie de bestell ing in zijne vergunning te Sch ie
dam ontvangend, deze u itvoerde door a fl eve
r ing te 's-Gravenhage. 

Ik kom hiermede tot de vraag welke be tee
ken is aan art. 3 der Drankwet is toe te ken
nen: ,,Hij die sterken drank in het klein ver
koopen wil , vraagt daartoe vooraf een ver
gunning aan B urgemeester en Wethouders der 
gemeente, binnen welke hij dat bedrij f wensch t 

u it te oefenen". 
In verband hiermede wijs ik op het hoofd

artikel in cje Gemeentestem van 28 Jan. 1933, 
n°. 4244, waarin bovengemeld vonn is der 
Rechtbank besproken wordt. De sch rij ver daar
van is van oordeel dat het onju ist is ui t het 
voorschrift van art. 3 der Drankwet te con
cludeeren tot een communaal bepaalde be
drij fsoefening. De wetgever wijst in dit a rt ikel 
de autori teit aan, tot een aanvrage om ver
gunniug. H ier wordt dus evenals in het mid
del het standpunt ingenomen, dat a r t . 3 der 

Wet slecht,s een administratief voorschri ft bevat. 
I k kan mij met dit m iddel niet vereen igen, 

en ben van meening, dat de Drankwet de be
doeling heeft het bed rij f van een vergunning
houder te beperken tot de gemeente. Daar
voor zij n verschillende gronden in de wet te 
vinden. I n de eerste plaats spreekt art. 3 der 
wet van de gemeente binnen welke de ver
gunninghouder het bedrij f wenscht ui t te 
oefenen". Afgescheiden van de vraag of het 
afleveren onder .,verkoopen" valt, is a fl eve
ren m.i. zeker een bedrij fshandeling, zoodat 
men in strijd met de wet komt, wanneei· men 
buiten de gemeente a fl evert. I k wij s er da n 
ook op, dat art. 3 niet voorschrij ft vergunning 
aan te vragen aan B. & W. der gemeente, bin
nen welke men het bedrij f wensch t te vestigen, 
maar wenscht uit te oefenen. T al van h andels
zaken in een bepaalde gemeente gevestigd, 
hebben hare afnemers daarbu iten, zij kunnen 
hun bedrijf in het geheele land uitoefenen, 
doch hebben haar zetel, zij n gevestigd, in een 
bepaalde gemeente. De Drankwet stelt di t 
niet, doch spreekt van bedrij f uitoefenen bin
nen de gemeente. Volledigheidshalve wijs ik 
er op, dat onder de werking der oude Drank
wet van 1881 in de Gemeentestem nos. 1588 
en 1666 een ander oordeel werd uitgesp roken. 
Daar werd gezegd, dat de u itoefening van het 
bedrijf, d. i. de verkoop, beperkt is tot de ge
meente, waar iemand vergunn ing heeft, doch 
dat h ij wel sterken drank beneden 2 (10) 
L iter, welke bij hem in die gemeente besteld 
wordt, in een andere gemeente mag a fl everen. 

Er zijn echter nog andere gronden waarop 
ik aanneem dat de bedrij fsui toefen ing tot de 
gemeente beperkt is. De gehee le wet denkt 
aan gemeentelijke regelingen, en ik vraag mij 
af of niet artt. 6 en volgende der Drankwet 
welke het maximum-aantal der vergunningen 
regelen, vee l van hun belang ve rliezen. wan
neer de houder van een slij tvergunning ook 
buiten de gemeente kan handelen. I k wijs er 
daarbij op, dat het aanta l vergunni ngen vol 
gens art. 5 der wet geregeld wordt naar ver
houding van het zielenaantal van el ke ge
meente. Strekt de werkingssfeer van een slijt
vergunning zich daarbuiten uit, dan gaat ver
band en overzicht verloren. 

Ook de toepass ing van art. 11, k rachtens 
welke de Kroon op grond van buitengewone 
omstandigheden allerlei verbodsbepal ingen 
voor den drankhandel kan uitvaardigen kan 
bij intercommunale werkingssfeer ongedachte 
bezwaren opleveren. Wil de Regeer ing ter 
wille van de openbare orde den kleinhandel 
in sterken drank in een bepaalde gemeente 
verbieden, dan zou zij dit alleen kunnen doen 
door tevens over het geheele grondgebied van 
het Rij k in Europa aan in a ll e andere ge-
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meenten gevestigde slij tvergunninghouders de 
aflevering in die gemeente te verbieden. 

Voorts is het vergunningsrecht zuiver ge
meentelijk, en ik kan niet in de wet zien, dat 
deze bedoelt vrijheid te laten dat de eene ge
meente voordeel trekt ten koste van omlig
gende gemeenten, waar haar slijtvergupning
houders werken. Immers ook de omvang van 
het bedrijf is volgens art. 23 een factor bij het 
vaststellen van dat recht. De geschiedenis der 
Dranlnvet, zooals deze thans luidt leert ten 
aanzien der vraag zeer weinig. Uit de be
sprekingen gevoerd bij art. 2 der Wet meen 
ik echter te mogen afl eiden, dat bij slij tver
gunningen gedacht is aan winkelverkoop. Ik 
verwijs daarvoor b.v. naar de toelichting op 
de gewijzigde amendementen van den heer 
Kortenhorst (Zitting Tweede K amer 1930-
1931 n° . 15. 22, ingezonden 7 Mei 1931). 

Ik ben derhalve van oordeel, dat de Drank
wet de strekking heeft de uitoefening van het 
vergunningsbedrijf te binden aan het gemeen
telijk territoir, volgens welke opvatting het 
tweede middel niet tot cassatie kan leiden. 

Bij de juistheid dezer opvatting zou de 
overtreding i. c. vaststaan, en het eerste mid
del niet meer van belang zijn. Voor het geval 
Uw Raad anders oordeelt dan ik uit de wet 
a ls juist meen te mogen a fleiden, bespreek ik 
thans het eerste middei,waarbij dan de vraag 
ter sprake komt wat onder "verkoopen" te 
verstaan is, m. a. w. of ten aanzien van si ijt
vergunningen het sluiten der koopovereen
komst en het uitvoering eraan geven, het 
a fleveren, gescheiden kan worden. 

Onder de werking der oude wet gaf de 
H. R. betreffende de overtreding van het zon
der het vereischte verlof verkoopen van alco
ho)houdenden anderen dan sterken drank voor 
gebruik ter plaatse van verkoop, een omschrij
ving van "verkoopen" welke geheel gelijk is 
aan de hierboven opgenomen overweging van 
het thans door de Rechtbank gewezen vonnis. 
(H. R. 16 Dec. 1918 W. 10367 ; N. J. 1919, 
141). 

Ik verwijs voorts nog naar de omschrijving 
van "verkoopen" in Uw · arrest van 15 Oot. 
1917, W. 10169 , N . J . 1917, 1093. 

Geldt die omschrijving ook voor verkoop in 
slijtvergunningen? m. i. wel. Al gaat men er 
eenmaal van uit, dat "verkoopen" in de 
Drankwet niet te vereenzelvigen is met de in 
het Burgerlijk Wetboek geregelde overeen
komst van koop en verkoop, zoo is het in mijn 
oog onjuist om, zonder dat er deugdelijke 
gronden aan de Drankwet zelve ontleend, aan
gevoerd kunnen worden, aan het begrip "ver
koop" verschillende beteekenissen te geven 
wanneer het betreft tapverkoop en slijtver
koop. Bij de Drankwet de klemtoon leggend 
op de feitelijke levering als onderdeel van de 
koopovereenkomst wanneer het tapvergunnin
gen geldt, brengt dit mede, dat hetzelfde geldt 
voor slijtvergunningen. 

Aldus opgevat was requirant dus in over
treding. 

Intusschen geef ik mij rekenschap, dat deze 
1·edeneering doorgevoerd, ten gevolge heeft, 
dat de slijter ook in de gemeente waar hij zijn 
bedrijf uitoefent, den drank niet bij de klanten 
thuis mag bezorgen, en dezen alleen mag af-
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leveren in de localiteit waarvoor de vergun
ning is verleend. Deze leer moet voor het slij
tersbedrijf zeer ingrijpende gevolgen hebben. 
De slijter moet zich dan beperken tot verkoop 
en levering in zijn zaak. 

Dit kan mij er echter niet toe brengen om 
te trachten aan de hand der wet zooals deze 
nu eenmaal luidt, aan deze consequentie te 
ontkomen. Ik ben van meening, dat hier een 
leemte is, welke de wetgever niet bedoeld 
heeft. 

Het derde middel behoef ik niet uitvoerig 
te bespreken, daar uit hetgeen ik t. a. der 
eerste twee grieven gezegd heb blijkt, dat ik 
de motiveering van het vonnis voldoende acht. 

Gronden tot cassatie niet aanwezig achtend, 
concludeer ik tot verwerping van het beroep. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den R aadsheer 

Taverne; 
Gelet op de middelen van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij pleidooi: (zie 
concl. Adv.-Gen.) ; 

0. dat aan requirant bij inleidende dagvaar
ding is tenlastegelegd, dat hij te 's-Graven
hage op 13 Juli 1932 des namiddags omstreeks 
3 uur zonder de uit hoofde der Drankwet ver
eischte vergunning een hoeveelheid sterken 
drank, te weten één li ter oude jenever, in het 
klein heeft verkocht aan Barend de Sprey, 
Koningskade 23, tegen betaling van f 3.50, 
althans van eenig geld; 

0. dat de Rechtbank bij het bestreden von
nis dit feit bewezen heeft verklaard - met 
qualificatie en strafoplegging als voormeld -
behoudens dat niet gebleken is, dat verdachte 
verkocht heeft aan den persoon van Barend 
de Sprey zijnde de persoon van den kooper 
ten deze niet van belang; 

0 . dat blijkens de gebezigde bewijsmiddel en, 
het tenlastegelegde verkoopen hierin zoude 
bestaan, dat de getuige de Brey op 13 Juli 
1932 te 's-Gravenhage van verdachte hande
lende onder den naam Distilleerderij en Wijn
handel Fa. Wed. A. J. Coppens te Sch iedam, 
volgens zijn bestelling, heeft ontvangen een 
kruik oude jenever tegen betaling van f 3.50, 
zulks terwijl verdachte weliswaar een slijtver
gunning had voor het benedengedeelte van het 
perceel Noordmolenstraat 16a te Schiedam, 
doch hem door Burgemeester en Wethouders 
van 's-Gravenhage geen vergunning voor den 
verkoop van sterken drank in het klein voor 
gebruik elders dan ter plaatse van verkoop 
was verleend; 

0 . dat de Rechtbank van oordeel was, dat -
verdachte den drank heeft verkocht te 's-Gra
venhage en mitsdien zijn bedrijf tot het ver
koopen van sterken drank in h et klein binnen 
deze gemeente heeft uitgeoefend, en wel op 
grond, dat de uitdrukking "verkoop" van 
drank in de Drankwet niet met de, in het 
Burgerlijk Wetboek geregelde, overeenkomst 
van koop en verkoop is te vereenzelvigen, 
daar genoemde uitdrukking ook de levering · 
van den dránk krachtens die overeenkomst 
omvat, zoodat in den zin der Drankwet de 
"verkoop" geschiedt ook ter plaatse waar 
krachtens de koopovereenkomst de drank ge
leverd wordt ; 

9 
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0. ten aanzien van het eerste cassatiemiddel 
en ambtshalve: 

dat de Rechtbank terecht is uitgegaan van 
de stelling, dat het begrip "verkoopen" in de 
Drankwet niet te vereenzelvigen is met dat 
van het Burgerlijk Wetboek; dat daaruit ech
ter nog niet volgt, dat het begrip "verkoo
pen", bij de uitoefening van een z.g. slijtver
gunning, zoo ruim is op te vatten, dat de 
aflevering krachtens de koopovereenkomst 
steeds onder "verkoopen" zoude val !en; 

dat de Drankwet 1931, S. 476, in art. 1 
talrijke definities bevat van in die Wet voor
komende uitdrukkingen, doch daarbij een om
schrijving van het begrip "verkoopen" niet 
wordt gegeven; 

dat derhalve de rechter, bij de toepassing 
van bepalingen van genoemde wet, waarin de 
uitdrukking "verkoopen" voorkomt, deze uit
drukking heeft op te vatten volgens het ge
wone spraakgebruik, waarbij rekening valt te 
houden met een doelmatige werking der des
betreffende voorschriften; 

0. dat uit de regeling van de verschillende 
vergunningen in de Drankwet 1931, S. 476, 
blijkt, dat de wet uitgaat van een plaatselijke 
werking dier vergunningen, zoodat iemand 
die een slijtvergunning heeft, hem verleend 
door Burgemeester en Wethouders van Schie
dam, die vergunning, derhalve zijn slijters
bedrijf, niet mag uitoefenen in een andere 
gemeente; 

0. nu dat de verdachte, die te Schiedam 
een handel drijft, waaraan een slijtvergun
ning is verbonden, niet kan gezegd worden -
gelijk de R echtbank aannam - dat bedrijf te 
's-Gravenhage uit te oefenen, wanneer hij een 
hem te Schiedam bestelde flesch jenever te 
's-Gravenhage aflevert; 

0. dat in het bijzonder wat de slijtvergun
ning betreft, de ruime opvatting van het be
grip "verkoopen" als door de, Rechtbank ge
huldigd, mede zoude brengen, dat de ver
dachte ook niet in de gemeente Schiedam een· 
flesch jenever zoude mogen afleveren bui ten 
zijn vergunningslocaliteit - art. 27 Drankwet 
1931, S. 476 - een praktijk, welke evenals 
trouwens de thans door de Rechtbank ge
,naakte, steeds als geoorloofd is beschouwd, 
zonder dat het bij de totstandkoming der 
Drankwet 1931 , S. 476 noodig werd geacht 
deze ui~drukkelijk te verbieden; 

0. dat derhalve de opvatting der Recht
bank betreffende de beteekenis van de uit;. 
dru1<king "verkoopen" niet op de Wet is ge
grond en hieruit tevens volgt, dat de bewe
zenverkla1·ing, dat de verdachte de fl esch 
jenever te 's-Gravenhage heeft verkocht niet 
behoorlijk met redenen is omkleed, waardoor 
het op straffe van nietigheid gegeven voor
schrift van art. 359 in verband met de artt. 
350, 357, 415 en 425 Sv. is geschonden; 

0. dat de H. R. hierbij niet voorbijziet, dat 
de opvatting, dat de verdachte, de flesch 
jenever te 's-Gravenhage afleverende, deze te 
Schiedam heeft verkocht, moeilijkheden kan 
opleveren b.v. bij beperkende regelingen voor 
bepaalde gemeenten (art. 6 der wet), en daar
in dan eventueel aanleiding zou kunnen wor
den gevonden voor een wettelijke regeling, 
doch zulks niet kan leiden tot een uitbreiding 

van het begrip "verkoopen", welke in de wet 
geen steun vindt en met de werking der in de 
wet geregelde slijtvergunning niet wel ver
eenigbaar is; 

0. dat het bestreden vonnis derhalve niet 
kan worden gehandhaafd; 

Vernietigt het bestreden vonnis, en 
Rechtdoende krachtens art. 106 R. 0.: 
Verwijst de zaak naar het Gerechtshof te 

's-Gravenhage ter berechting en afdoening op 
het bestaande hooger beroep, voorzoover de 
telastlegging nog aan 's rechters oordeel is. 
onderwerpen. (N. J .) 

13 Maart 1933. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Vlee ch.keuringswet 1919, S . 524; 
K. B. van 5 Juni 1920, S. 285.) 

1. v. m. de inrichting van de Vleesch
keuringswet 1919, Stbl. n°. 524, in het 
bijzonder de bepaling van art. 18, sub g, 
dier wet j0 • § 7 van het K. B. van 5 Juni 
1920, Stbl. n°. 285, mist een gemeenteraad 
de bevoegdheid om bij verordening keu
ringsmerken vast te stellen of door B. en 
W. te doen vaststellen. 

De artt. , 25 en 33 van de verordening 
op den gemeentelijken keuringsdienst van 
vee en vleesch voor de gemeente Delft zijn 
dan ook niet-verbindend als met de wet 
in strijd. 

Vernietiging van het bestreden arrest 
t. a . v. q ualificatie en strafoplegging, ont
slag van alle rechtsvervolging wegens niet
strafbaarheid van het fei1,. 

(Anders implicite Adv.-Gen. Wijnveldt.} 

J. Z. is requirant van cassatie tegen een arrest 
van het Hof te 's-Gravenhage van 14 Dec. 1932, 
waarbij, na verwijzing van de zaak naar dat 
Hof bij arrest van den Hoogen Raad van 24 
.0ct. 1932 \W. 12585, Red.), in hooger beroep, 
met vernietiging van een vonnis van het Ktg. 
te Delft van 9 Maart 1932, requirant is veroor
deeld. 

Adv.-Gen. Wijnveldt concludeert tot ver
werking: 

Andermaal dient deze zaak na de verwij zing 
door Uw College naar het Hof te 's-Gravenhage 
voor Uwen Raad. 

Bij inleidende dagvaarding was aan requirant 
te laste gelegd ,.dat hij te Delft op of omtrent 
20 Nov. 1931 des voormiddags omstreeks 11 
uur in een koelcel, welke zich bevond in een 
koelinrichting van zekeren Ammerlaan aan de 
Vlouw n°. ___ - welke koelcel hij, verdachte 
van genoemden Awmerlaan had gehuurd -
anders dan in afwachting van de keuring in 
voorraad heeft gehad eene hoeveelheid van on
geveer 115 kg niet verduurzaamd en niet toe
bereid rundvlee ch en eene hoeveelheid van 
ongeveer 45 kg niet verduurzaamd en niet toe
bereid rundvet, waarvan de partij rundvleesch 
was voorzien van het door het kantoor 's-Gra
venhage aangebrachte goedkeuringsmerk al 
bedoeld in art. 18 van het K. B. van 26 April 
1922, S. 225, en enkele stukken van de partij 
rundvet waren voorzien van het door het kan
toor Rotterdam aangebrachte goedkeurings
merk na de slachting a ls bedoeld in art. 44 van 
het K. B. van 5 .Juni 1920, S. 285, terwij l beide 
partijen, ingevolge art. 8 der Verordening op 



1 31 13 MAART 1933 

den gemeentelijken keuringsdienst van vee en 
vleasch der gemeente Delft onderworpen aan 
een onderzoek, of sedert de keuring in de ge
meente van uitvoer veranderingen waren op
getreden, waardoor zij voorwaardelijk goed
gekeurd of afgekeurd moesten worden, niet 
waren voorzien van de ingevolge art. 8 van 
genoemde Verordening door B. en \Y. der ge
meente Delft vastgestelde goedkeuringsmerken." 

Dit feit verklaarde het Hof bewezen met 
dien verstande, dat het gepleegd was op 20 1ov. 
1931, en , eroordeelde req uirant met aanhaling 
van art. 35 der Vleeschkeuringswet 1919, S. 524, 
tot eene geldboete van f 10, bij gebreke van 
betaling en verhaal te vervangen door 10 dagen 
hechtenis, het geheel q ualificeercnd als : ,.het 
anders dan in afwachting van de keuring in 
voorraad hebben van vleesch, dat aan keuring 
is onderworpen, doch niet van het voorgeschre
ven merk is voorzien". 

Tijdig in cassatie gekomen, stelde requirant 
bij schriftuur verschillende middelen voor. Hij 
acht door het arrest geschonden of verkeerd 
toegepast: 

1. Art. 3fi der Vleeschkeuringswet 1919, 
S. n°. 524. Blijkens de uitvoerige toelichting 
zou dit artikel niet toepasselijk zijn op het in de 
telastelegging bedoelde vleesch, dat reeds van 
goedkeuringsmerken voorzien was. De stelling 
is nu, dat een tweede goedkeuring is uitgesloten, 
wanneer er niet sprake is van voorwaardelijke 
goedkeuring of afkeuring n,ls in art. 8 der wet. 
Te laste zou dan ook zijn gelegd overtreding 
van art. 8 der Verordening der gemeente Delft 
op den gemeentelijken keuringsdienst van vee 
en vleesch, en niet de overtreding van art. 35 
der wet. 

2. Art. 16, lid 2, der Vleeschkeuringsdienst 
1919, S. n°. 524. Dit artikel, zegt requira-nt, is 
niet toepasselijk, daar het in strijd is met art. 8 
der Wet. en daarop toch is de veroordeeling en 
ook de hierboven genoemde gemeentelijke ver
ordening gebaseerd. 

3. Art. 8, lid 4, van de Verordening der ge
meente Delft op den gemeentelijken keurings
dienst van vee en vleesch. Dit artikel zou in 
strijd met de wet zijn en verbindbaarheid 
missen. 

4. Het 0. M. is niet-ontvankelijk, omdat, 
begrijp ik de toelichting goed, de telastelegging 
niet bevat de elementen, vereischt krachtens 
artt. 8 en 26 der gemeentelijke verordening. 

5. Art. 40 der Vlecschkeuringswet 1919, 
S. 524. Dit artikel zou geschonden zijn, omdat 
art. 8 der wet is toepasselijk verklaard en de 
artt. 40 en 8 der wet elkaar niet verdragen, 
immers art. 40 verbiedt vervoer, dat art. 8 
toestaat. 

Ten aanzien van het eerste middel merk ik 
op, dat de telastelegging kennelijk gegrond is 
op art. 35 der Wet. Deze bepaling spreekt heel 
algemeen over vleesch, dat aan keuring is 
onderworpen. Daaronder valt m . i. zonder 
eenigen strijd met de woorden der wet ook de 
handeling bedoeld in art. 8 der wet, dat vleesch, 
gekeurd volgens de bepalingen der wet in een 
andere gemeente ingevoerd. dáár uitsluitend 
kan onderworpen worden aan het in die be
paling bedoelde nadere onderzoek. Nu be~aalt 
ari. 8 der Verordening op den gemeentelijken 
keuringsdienst van vee en vleesch van de ge
meente Delft, dat dergelijk ingevoerd vleesch 

zonder oponthoud naar het keurlokaal ver
voerd moet worden, en na het onderzoek van 
merken voorzien wordt, zooals die zijn vast
gesteld krachtens het besluit van B. en W. van 
23 Febr. 1926. Alleen bij de beperkte opvatting 
van art. 35 der wet, welke de toelichting tot 
het middel stelt, en waardoor wat daar ~enoemd 
wordt een tweede goedkeuring zou ziJn uitge
sloten, zou het middel tot cassatie kunnen leiden. 

In het tweede middel wordt op gronden aan 
de geschiedenis der wet ontleend, betoogd, dat 
art. 16, lid 2, in strijd is met art. 8 der wet. 
Het Hof zegt dienaangaande, dat, daargelaten 
de juistheid daarvan, dit betoog niet kan baten, 
daar van het buiten toepassing laten van art. 
16, lid 2, der wet, welks inhoud volkomen 
duidelijk is, uiteraard geen sprake kan zijn. 
Inderdaad kan ik dezen beweerden strijd ook 
niet van belang achten in deze zaak. In de wet, 
met name niet in art. 18, worden de merken 
waarop art. 8, lid 4, der gemeentelijke veror
dening doelt, niet voorgeschreven. Daar wordt 
niet gezegd, dat die merken bij algemeenen 
maatregel van bestuur zullen worden vastge
steld. De gemeente is m. i. dus bevoegd dit 
zel,e te doen. 

Het strijdpunt geopperd in het derde middel 
hecht m.i. weer . te enge beteekenis aan het 
woord ,.goedkeurel}" in art. 8, lid 4, der Delft
sche verordening. De bepaling is trouwens ook 
in overeenstemming met hetgeen is voorge
schreven in art. 16, lid 2, der wet. Er kan wel 
ten tweede male worden gekeurd, en ik acht 
het geen bezwaar, dat men dan wederom van 
,,goedkeuren" spreekt. 

Het vierde middel is ook reeds voor het Hof 
aangevoerd ; de weerlegging daarvan in het 
arrest komt mij volkomen juist voor. In de 
telastelegging is gesteld, dat het vleesch en 
het vet in het geheel niet van de merken zijn 
voorzien. Dit houdt in, dat het vleesch en het 
vet ook niet waren voorzien van die merken op 
de plaatsen, waar zij volgens de verordening 
moesten worden aangebracht. Een afzonderlijke 
opsomming dier plaatsen zou volkomen over
bodig zijn. 

Het vijfde of laatste middel zal naar mijne 
meening niet tot cassatie kunnen leiden daar 
art. 40 der Wet een geheel ander onderwerp 
regelt dan art. 8 der Wet, en met bet onder
havige geval zeker niet te maken heeft. 

De Hooge Raad, enz.; 
0. dat bij het bestreden arrest het Hof van 

het bij dagvaarding aan requirant te laste ge
legde wettig en overtuigend bewezen heeft ver
klaard : enz., zie telaste1egging in de conclusie : 

dat dit bewezen verklaarde is gequalificeerd 
en te dier zake straf is opgelegd als boven is 
vermeld; 

O. ambtshalve : 
dat de Verordening op den gemeentelijken 

keuringsdienst van vee en vleesch voor de ge
meente Delft, zooals die, na de vaststelling door 
den Raad dier gemeente in z~jne vergadering 
van 9 Aug. 1922, later is gewijzigd, in art. 8 
bepaalt, dat het in de gemeente ingevoerd 
vleesch, na goedkeuring, wordt gestempeld met 
door B. en W. vast te stellen merken, terw~j 1 
art. 25 dier Verordening inhoudt, dat het in de 
gemeente verboden is, vleesch niet van de 

, goedkeuringsmerkea der gemeente Delft voor-
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zien onder meer in voorraad te hebben anders 
dan in afwachting van de keuring, en art. 33 
te dezer zake de strafbepaling inhoudt; 

dat echter een gemeenteraad de bevoegdheid 
mist om bij Verordening keuringsmerken vast 
te stellen of door B. en W. te doen vaststellen; 

dat de Vleeschkeuringswet, S. 1919, n°. 524, 
alduA is ingerieht, dat de wet zelve de hoofd
beginselen inhoudt, waaronder, in art. 18, dat 
bij a . m. v. b. worden uitgevaardigd voor het 
geheele land geldende voorschriften omtrent 
een aanta l in de wet genoemde punten, de 
keuring en de gevolgen daarvan betreffende, 
terw~jl dan in de artt. 20 en 21 de regeling van 
den keuringsdienst bij gemeentelijke verorde
ning, waarbij met plaatselijke toestanden en 
verhoudingen kan worden gerekend, wordt 
voorgeschreven ; 

dat tot deze punten in art . 18 behoort, onder 
g, .,op welke wijze slachtdieren en vleesch bij 
de keuring en de herkeuring worden gemerkt'·, 
en in het K. B. van 5 ,Juni 1920, S. 285, daaraan 
uitvoering is gegeven door in ~ 7 het merken 
van slachtd ieren en vleesch te regelen; dat 
daarmede den gemeentebesturen de bevoegdheid 
is ontnomen in de Verordening op den keurings
dienst dit punt te regelen en in art. 21 als voor
Fchriften, die in de verordening op den keu
rine:sdienst kunnen worden opgenomen, onder b, 
dan ook wel worden genoemd de plaats en den 
tijd voor de keuring van in eene andere ge
meente ingevoerd vleesch, maar van voorschrif
ten omtrent het vaststellen van merken niet 
wordt gesproken; dat art. 16, 2= lid, van de 
wet met de bepaling, dat, indien bij invoer in 
eene andere gemeente het v leesch wordt goed
gekeurd, het wordt voorzien van één of meer 
merken, dan ook niet kan bedoelen merken 
bij gemeenteverordt>nin" vastgesteld, maar het 
oog moet hebben op merken, bij boven bedoelden 
a. m . v. b. vastgesteld ; 

dat de bovengenoemde bepalingen van de 
K euringsverordening van Delft dan ook niet 
verbindend zijn, als met de wet in strijd, ter
wijl het bewezen verklaarde feit ook niet kan 
vallen onder het in het bestreden arrest toege
paste art. 35 van de wet, omdat met ,.het voor
geschreven merk" in dat artikel is bedoeld het 
bij K. B. van 5 Juni 1920, S. 285, voorgeschreven 
merk en in deze is te laste gelegd en bewezen 
verklaard, dat het vleesch niet was voorzien 
van de door B. en W. der gemeente Delft vast
gestelde goedkeuringsmerken ; 

dat daarom het bestreden arrest, wat de 
qualificatie en de strafoplegging betreft, niet 
in stand kan blijven; 

0. dat onder deze omstandigheden een onder
zoek naar de middelen van cassatie overbodig 
is geworden ; 

Vernietigt dat arrest in zooverre, en 
R echt doende ten principale ingevolge art. 

10,5 R. 0.: 
0. dat het bewezen verklaarde feit noch in

gevolge de genoemde Verordening of de Vleesch
keuringswet, S. 1919, n° . 524, noch ingevolge 
eenige andere bepaling van wet of verordening 
strafbaar is ; 

Ontslaat requirant ter zake van het bewezen 
verklaarde van a lle rechtsvervolging. 

(W.) 

13 Maart 1933. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Motor- en Rijw.wet art. 9.) 

Het betoog van req., waarbij hij blijk
baar een onderscheid wil maken tusschen 
een voor hem geldend rijbewijs en een 
geldig rijbewijs en schijnt te willen beweren, 
dat, zoo het rijbewijs van 18 April 1924 
niet geldig was, het toch een voor hem 
geld-.nd rijbewijs was, gaat niet op, waar 
de Rechtb. op goede gronden heeft be
slist, dat het rijbewijs van 18 April 1924, 
niet meer geldig was, ook niet meer was 
een voor req. geldend rijbewijs, daar een 
rijbewijs, dat zijn geldigheid heeft ver
loren, geen rijbewijs is en dus niet voor 
iemand als rijbewijs kan gelden. 

De getuige, die - naar in het middel 
wordt beweerd - · niet is gehoord door den 
kantonrechter, is wel door de R echtb. ge
hoord. De grief, dat de R echtb. dezen 
getuige niet heeft geloofd in zijn verklaring, 
dat req. als leerling onder zijn toezicht reed, 
kan niet opga-an, daar een rechter vrij is 
aan de verklaring van een getuige iU dan 
niet geloof te hechten. 

Op het beroep van A. G., chauffeur, requ i
rant van cassatie tegen een vonnis van de 
Arr.-Rechtbank te Amsterdam van 27 Decem
ber 1932, waarbij in hooger beroep is vernie
tigd een op 10 Juni 1932 door het K anton
gerecht te Amsterdam gewezen mondeling von
nis en de requirant ter zake "het n iet op de 
eerste vordering van een der in art. 34 der 
Motor- en R ijwielwet genoemde ambtenaren 
en beambten als bestuurder van een motordj 
tuig een in art. 9 eerste lid sub 3 dier wet 
bedoeld r ij bewijs vertoonen," met aanhaling 
van de artt. 9 lid 1 onder 3, 27 lid 1, 29 lid 
4, 34 der Motor- en Rijwielwet, 23 en 91 Sr. , 
is veroordeeld tot eene geldboete van drie gul
den en één dag vervangende hechtenis. 

De H ooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Ki rberger; 
Gelet op de grieven door den requirant voor. 

gesteld bij schriftuur, welke, voorzoover ter 
zake dienend, hierop neerkomen, -dat a. anders 
dan in de telasteleggins- staat, requirant wèl 
een voor hem geldend riJbewijs heeft vertoond, 
immers het rij bewijs van 1924, b. de Kanton
rechter der door hem, requirant, opgegeven 
getuige niet heeft willen hooren; 

0. dat met qualificatie en strafoplegging 
als voormeld, de Rechtbank het te laste ge
legde wettig en overtuigend heeft bewezen 
verklaard, namel ijk: dat requirant te Diemen 
op 16 Mei 1932 des voormiddags te 11 uur 40 
op den openbaren rijweg, den Muide1·straat
weg, heeft gereden met een door hem be
stuurd vierwielig motorrij tuig en op diens 
eerste vordering aan een wachtmeester der 
Koninklijke Maréchaussees niet heeft vertoond 
een voor hem zelf geldend r ij bewijs van een 
motorrijtuig, waarmede over dien weg werd 
gereden; 

l~. dat de requirant tweeërlei verweer heeft 
gev,ierd, te weten dat hij 1 onder toezicht van 
zijn vader, getuige J . J . M. I . Groen, reed, 
2 f'en rijbewijs te zijnen name aan den wacht
m,·ester heeft getoond, welk rijbewijs, op 18 
April 1924 afgegeven, ten dage van de be-
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keuring zijne geldigheid nog niet had ver
loren· 

dat' de Rechtbank het eerste verweer heeft 
verworpen met de overweging, dat er niets van 
gebleken is, dat requirant onder toezicht van 
zijnen vader reed, daar hij zich dan wel ter
stond tegenover den verbalisant daarop zou 
hebben beroepen, terwijl ook requirants vader 
geen voor hem geldend rijbewijs heelt ver
toond, en het tweede verweer met het betoog, 
dat het rijbewijs van 18 April 1924 zij ne gel
digheid had verloren, dat toch "bij par. 2 der 
wet van 1 November 1924, S. 492 - lees par. 
2 van art. XXVII der Wet van 1 November 
1924, S. 492 - ten aanzien van de geldigheid 
van rijbewijzen, alge~even vóór de inwerking
tred ing dezer wet, is bepaald, dat het voor
schrift van art. 12 (art. 10 nieuw) der Motor
en Rijwielwet gedurende een door de Kroon 
te bepalen tijdvak, aanvangende bij de inwer
kingtreding van dat lid van dat artikel, niet 
zou gelden; dat bij Koninklijk Besluit van 
19 Augustus 1927, S. 287, dit tijdvak is vast
gesteld op acht maanden, te rekenen vanaf 
1 November 1927; dat derhalve de geldig
heidsduur van het rijbewijs van verdachte, dat 
hem op 18 April 1924 was uitgereikt, op 16 
Mei 1932 was afgeloopen;" 

0. ten aanzien van de grieven: 
dat naar de toelichting requirant bij zijn 

griel a blijkbaar een onderscheid wil maken 
tusschen een voor hem geldend rijbewijs en 
een geldig rij bewijs en hij schijnt te willen 
beweren, dat, zoo het rijbewijs van 18 April 
1924 niet geldig was, het toch een voor hem 
geldend rijbewijs was, zoodat ten onrechte zou 
zijn aangenomen, dat hij niet een voor hem 
geldend rijbewijs wu hebben vertoond; 

dat dit echter niet opgaat; 
dat toch, waar de Rechtbank op goede gron

den heeft beslist, dat het rijbewijs van 18 
April 1924 op den dag der bekeuring, 16 Mei 
1932, niet meer geldig was, het ook niet meer 
was een voor requirant geldend rijbewijs, daar 
een rijbewijs, dat zijn geldigheid heelt ver
loren, geen rijbewijs is en dus niet voor iemand 
als rijbewijs kan gelden; 

dat wat griel b betreft niet blijkt, dat de 
Kantonrechter een getu ige niet heeft willen 
hooren, immers het proces-verbaal der zitting 
van het Kantongerecht hiervan niet gewaagt; 

dat trouwens het vonnis van het Kanton
gerecht is vernietigd en ter zitting van de 
Rechtbank de getuige, waarop requirant doelt 
en die kennelijk is requirants vader J. J. M. 
I. Groen, wèl is gehoord; 

dat requirant zich nog erover beklaagt, dat 
de Rechtbank dezen getuige, die verklaarde, 
dat requirant als leerling onder zijn toezicht 
reed, niet heeft geloofd, doch dat de rechter 
vrij is aan de verklaring van eenen getu ige 
àl dan niet geloof te hechten en daarover in 
cassatie niet kan worden geklaagd; 

0. dat de grieven derhalve niet opgaan, ter
wijl al wat requ irant verder heeft betoogd 
beschouwingen zijn van feitelijken aard, welke 
in cassatie niet ter toetse kunnen komen; 

Verwerpt het beroep. 

[ Gewezen overeenkomstig ile conclusie van 
den Procu,·eur-Generaal Tak.] 

(N . J .) 

13 Maart 1933. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Art. 22 Dienstplir.btwet.) 

Art. 22 Dienstplichtwet legt aan ieder 
ingeschrevene de daar omschreven ver
plichting (voor den keuringsraad te ver
schijnen en zich aan keuring te onder
werpen) slechts op v.z.v. de Minister het 
daarbedoelde onderzoek noodig acht. 

Voor het bewijs van dit element is in 
het bestreden arrest gebezigd de getuigen
verklaring van een ambtenaar ter gemeen
tesecretarie, afdeeling militaire zaken. Het 
Hof heeft uit die getuigenverklaring kun
nen afleiden, dat de Minister in dien zin 
zich had uitgesproken, terwij l de vraag 
of het Hof terecht dit als bewezen heeft 
aangenomen in cassatie niet kan worden 
onderzocht. 

De telastlegging geeft niet uitdrukkelijk 
aan, dat requirant opzettelijk niet is nage
komen de verplichting hem opgelegd bij 
art. 22, lid 1, Dienstplichtwet, ook nu zij 
niet inhoudt de in dat artikel voorkomende 
zinsnede, dat het onderzoek mede strejr t 
"tot het verkrijgen van gegevens voor ziJn 
( des ingeschrevenen) nadere bestemming". 

Cb. v. 0. is .requirant van cassatie tegen een 
arrest van het Hof te 's-Gravenhage, waarbij, 
in hooger beroep, met vernietiging van een 
mondeling vonnis door den Politierechter te 
's-Gravenhage op 10 Oct. 1932 na verzet ge
wezen en van een mondeling vonnis door dien 
Rechter op 5 Sept. 1932 bij verstek gewezen, 
requirant is veroordeeld. 

Adv.-Gen. Wijnveldt concludeert tot ver
werping: 

Het Hof te 's-Gravenhage veroordeelde in 
hooger beroep op 14 Dec. 1932, met vernieti
ging van het vonnis van den Politie-rechter te 
's-Gravenhage, a lsmede aan het, daarbij be
krachtigde verstekvonnis, requirant met aan
haling der artt. 22, 48, eerste lid ,., , en lid 2, 
der Dienstplichtwet, artt. 37 en 43 Dienstplicht
besluit tot een gevangenisstraf voor den tijd 
van één week. 

Volkomen in overeenstemming met den in
houd der telastelegging achtte het Hof be
wezen, d::tt de verdachte opzettelijk, terwij l hij 
te 's-Gravenhage ingeschrëven was voor den 
dienstplicht voor de lichting 1933, opgeroepen 
door den Burgemeester der gemeente 's-Gra
venhage, bij openbare en schriftelijke persoon
lijke door hem in Maart 1932 ontvangen kennis
geving o~_ 13 April Hl32 te 11.1 uur namiddags 
te versch1Jnen voor den 2lsten keuringsraad, 
zitting houdende in het gebouw Hekkelaan 
n°. 4 om zich aldaar te onderwerpen aan een 
onderzoek noodig geoordeeld door den Minister 
van Defensie tot het beoordeelen van zijn ge
schiktheid voor den dienst, toen aldaar niet is 
yerschenen, en qua,lific_eerde dit misdr~jf : ,.als 
mgeschrevene opzetteli.1k niet voldoen aan de 
ingevolge art. 22 der Dienstplichtwet op hem 
rnstende verplichting". 

In cass11,tie zijn bij schriftuur tegen dit arrest 
de volgende middelen aangevoerd : 

1°. Schending of,'en verkeerde toepassing van 
de artt. 22 der Dienstplichtwet, 48 dier wet, 
37 en 43 van het Dienstplichtbesluit, 350 tot 
en met 359, 415 en 423 Sv., 
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door uit de gebezigde bewijsmiddelen af te 
leiden, dat het bedoelde onderzoek door den 
Minister van Defensie noodig was geoordeeld ; 

ten onrechte, a aangezien zulks uit deze 
bewijsmiddelen niet kan worden afgeleid, ter
wijl b ook geen algemeene regeling door den 
Minister is gegeven, waarbij bedoelde wensche
lijkheid werd uitgesproken. 

2°. Schending en/of verkeerde toepassing 
van de artt. 22 en 48 der Dienstplichtwet, 
37 en 43 van het Dienstplichtbesluit, i. v. m. 
de artt. 338, 342, 350 tot en met 359, 415, 
423 Sv., door als bewijsmiddel te bezigen de 
verklaring van getuige Rietdijk, blijkende daar
uit o. a . niet, dat deze getuige uit eigen weten
schap op de hoogte was van de oproeping, ter
wijl uit diens verklaring zeker niet blijkt, dat 
hij uit eigen wetenschap op de hoogte was van 
het noodig oordeelen door den Minister van 
Defensie van het bedoelde onderzoek. 

3°. Schending en/of verkeerde toepassing 
van de artt. 22 en 4S der Dienstplicht wet, 3 7 
en 43 van het Dienstplichtbesluit, 261, 350 tot 
en met 3i'i9 Sv., alsmede 41.5 en 423 van dat 
Wetboek, door het te laste gelegde strafbaar te 
achten, zulks ten onrechte, omdat art. 48 van 
de Dienstplichtwet uitsluitend strafbaar stelt 
- voor zoover voor het onderhavige geval 
van belang - het opzettelijk niet voldoen aan 
de verplichting rustende op den ingeschrevene 
krachtens art. 22 Dienstplichtwet, hetwelk be
paalt, dat het bedoelde onderzoek, waaraan 
de ingesr.hrevene verplicht is zich te onder
werpen, zoowel strekt tot beoordeeling van de 
geschiktheid voor den dienst in het algemeen 
als tot het verkrijgen van gegevens voor des 
ingeschrevenen nadere bestem..'lling, zijnde deze 
laatste zinsnede en strekking van bedoeld 
onderzoek niet in de dagvaarding opgenomen. 

Het bewijs in deze zaak berust op de ver
klaringen ter terechtûtting van den getuige 
Rietdjjk, ambtenaar ter gemeentesecretarie, 
afdeeling Militaire Zaken te 's-Gravenhage : 

dat de verdachte te 's-Gravenhage is inge
schreven voor den dienstplicht voor de lich-
ting 1933 ; · 

dat hij door den Burgemeester der gemeente 
's-Gravenhage op 15 Maart 1932 bij openbare 
en bij schriftelijke persoonlijke kennisgeving is 
opgeroepen om op 13 April 1932 te 1 ½ uur des 
namiddags te verschijnen voor den 2lsten 
keuringsraad, zitting houdende te 's-Graven
hage in het gebouw Hekkelaan n°. 4, om zich 
aldaar te onderwerpen aan een. onderzoek noodig 
geoordeeld door den Minister van Defensie tot 
het beoordeelen van zijn geschiktheid voor den 
dienst. 

en van den verdachte : 
dat hij bovenbedoelde schrift.elijke kennis

geving heeft ontvangen, doch niet voor boven
bedoelden keuringsraad is verschenen ; 

dat hij dit niet heeft gedaan, omdat hij pl'Ïn
cipieel tegen den dienstplicht is. 

Het eerste middel acht ik onjuist, omdat uit 
de verkla.ring van getu ige Rietdijk blijkt dat 
het onderzoek door den Minister van Defensie 
noodig was geoordeeld. Het tweede onderdeel 
ervan kan m. i. evenmin tot cassatie leiden, 
omdat nergens de verplichtingstaataangegeven, 
dat de Minister een algemeene regeling uitvaar
digt, waarbij hii die wenschelijkheid uitspreekt. 
Integendeel blijkt telkens nit de woorden der 

wet dat het onderzoek moet geschieden, voor 
zoover de Minister het noodig oordeelt. Het 
feit dat de Minister het i. c. noodig oordeelde 
blijkt voldoende uit het oproepen om voor den 
keuringsraad te verschijnen. 

Ten aanzien van het tweede middel merk ik 
op, dat de verklaring van getuige Rietdijk zoo
als die in het arrest is opgenomen en hierboven 
vermeld, geen feiten bevat, welke die getuige 
niet uit eigen wetenschap zou kunnen weten. 
Het middel klaagt er dan ook eigenlijk over, 
dat in de verkla.ring niet zijn opgenomen de 
gronden welke zouden aangeven, op welke wijze 
getuige aan zijn wetenschap gekomen is. Een 
meening of gissing zie ik niet in die verklaring. 
Getuige kan - zooals ook het geval is - zelf 
de oproeping hebben gerood gemaakt, en voorts 
op verschillende wijzen van den Minister ver
nomen hebben, dat deze een onderzoek noCldiir 
oordeelde. Daarvan behoeft m .i. echter niet 
met zoovele woorden te blijken. 

Het derde middel is in zooverre juist, dat de 
woorden .,en tot het verkrijgen van gegevens 
voor zijne nadere bestemming" niet in de te
lastelegging 'l"Oorkomen. Ik zie daarin echter 
niet een noodzakelijk bestanddeel van de 
telastelegging. Volgens art. 22 der Dienstplicht
wet, zooals ik bet lees, kan het onderzoek plaats 
hebben om twee redenen, n.l. a llereerst ten einèe 
de geschiktheid voor den dienst in het alge
meen te beoordeelen, en dan - bij gebleken 
geschiktheid - tot het verkrijgen van gegevens 
voor zijn nadere bestemming. Is men onge
schikt, dan vervalt het tweede punt. Dit doet 
er echter niets a.an af, dat de eenige verplich
ting, aan den betrokkene in art. 22, lid l, op
gelegd, is, zich aan het onderzoek te onder
werpen, en dit is te laste gelegd, met toevoeging 
van den voornaamsten grond, waarom het 
onderzoek moest plaats hebben. Het zou zelfs 
mogelijk zijn eerst daarover het onderzoek te 
houden, en veel later de geschikt gebleken per
sonen weer op te roepen om gegevens te ver
krijgen voor de vraag waar zij het best, ge
plaatst zouden worden. 

De Hooge Raad, enz. ; 
0 . dat bij het bestreden arrest van het aan 

requirant te laste gelegde wettig en overtuigend 
bewezen is verklaard: enz., zie conclusie, 2° al.; 

0. omtrent de middelen 1 en 2, die voor ge-
zamenlijke bPhandeling vatbaar zijn : 

dat art. 22 van de Dienstplichtwet aan ieder 
ingeschrevene de daar omschreven verplich
ting oplegt slechts voor zoover de Minister het 
daar bedoelde onderzoek noodig acht; 

dat omtrent het bewezen zijn van dit element 
van het strafbaar feit in het bestreden arrest 
voorkomen de verklaring van den getuige Riet
dijk, dat verdachte, die is ingeschreven voor 
den dienstplicht voor de lichting 1933, door 
den Burgemeester der gemeente 's-Gravenhage 
op 15 Maart 1932 bij openbare en bij schrifte
lijke persoonlijke kenn isgeving is opgeroepen 
om op 13 April 1932 tel½ uur des namiddags 
te verschijnen voor den 2lsten keuringsraad, 
zitting__~houdende te 's-Gravenhage in het ge
bouw liekkelaan n° . 4, om zich aldaar te onder
werpen aan een onderzoek noodig geoordeeld 
door den Minister van Defensie tot het beoor
cleelen van zijn geschiktheid voor den dienst, 
alsmede de verklaring van den verdachte, dat 
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hij bedoelde schriftelijke kennisgeving heeft 
ontvangen; 

dat, hoe men nu de verklaring van den ge
tuige Rietdijk, ambt,enaar ter secretarie, af
deeling Militaire Zaken, te 's Gravenhage, die 
uit eigen wetenschap heeft kunnen verklaren 
met betrekking tot de inschrijving en de op
roeping van verdachte, leest, hetzij dat deze 
daarbij te kennen geeft, dat hem bekend is, 
dat de Minister van Defensie het onderzoek 
noodig heeft geoordeeld, hetzij dat hij weet, 
dat in de aan verdachte gedane kennisgevingen 
door den Burgemeester der gemeente 's-Gra
venhage omtrent het door den Minister noodig 
achten vitn het onderzoek eene mededeeling 
voorkwam, bij elk van beide lezingen het Hof 
daaruit als bewezen heeft kunnen afleiden, dat, 
de Minister in dien zin zich had verklaard, ter
wijl de vraag of het Hof terecht dit als bewezen 
heeft aangenomen, als van feitelijken aard, in 
cassatie niet kan worden onderzocht ; 

dat deze middelen dus niet tot cassatie kun
nen leiden; 

0. dat hetzelfde geldt voor het derde middel; 
dat toch de tela.stelegging met duidelijkheid 

aa.ngeaft, dat requirant opzet,telijk niet is nage
komen de verplichting, hem opgelegd bij art. 22, 
1 ° lid, van de Dienstplichtwet, ook nu zij niet 
inhoudt de in het middel bedoelde zinsnede, 
welke de strekking van het onderzoek eenigs
zins nader owschrijft ; 

Verwerpt het beroep. (W.) 

15 Maart 1933. KONINKLIJK BESLUIT. 
Toekenning van wachtgeld. Toepassing 

van de wet van 28 Mei 1925, Sb. n°. 216 
Bij een geschil behoort volgens alge

meene beginselen te worden beoordeeld en 
bindt de gemeentelijke wachtgeldregeling 
niet. 

In aanmerking brengen van toelagen. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

R. Alberda, gewezen Inspecteur van Politie, 
te Voorburg (Zuid-Holland), betreffende de 
regeling van zijn wachtgeld ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge 
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 2 
Maart 1933, n°. 135; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financiën van 11 Maart 1933, n°. 80, Afdeeling 
Pensioenen en Eerediensten ; 

0. dat R. Alberda met ingang van 5 Novem
ber 1932 wegens opheffing van zijne betrekking 
eervol is ontslagen als Inspecteur van Politie te 
Voorburg, onder toekenning van wachtgeld 
overeenkomstig het Ambtenarenreglement dier 
gemeente; 

dat R. Alberda ter zake Onze beslissing heeft 
ingeroepen, aanvoerende, dat hij bij het Rijk en 
bij gemeenten bijna 36 jaren heeft gediend; 
dat hem wachtgeld is verleend overeenkomstig 
de bepalingen van Hoofdstuk X van het Ambte
narenreglement der gemeente Voorburg; dat 
hem ten kantore van den gemeente-ontvanger 
is meegedeeld, dat hij een wachtgeld zal ont
vangen van f 4100 berekend per jaar; dat bij 
het toekennen van het wachtgeld geen rekening 
;s gehouden met zijne vrije uniform bovenklee-

ding, waarvoor de pensioensgrondslag f 200 
per jaar bedraagt, en evenmin met schoeisel- en 
rijwieltoelage, welke voor ieder f 50 per jaar be
draagt ; dat volgens art. 64 van het genoemde 
reglement onder laatstelijk genoten wedde is 
te verstaan de bezoldiging, die laatstelijk werd 
genoten met inbegrip eventueel van toelagen ; dat 
echter burgemeester en wethouders geen reke
ning hebben gehouden met de genoemde toe
lagen, doch alleen de kindertoelage hebben 
verleend; dat in de gemeentebegrooting o.a. 
wordt vermeld "vaste kleedingtoelage recher
cheur", zoodat de vergoeding voor kleeding door 
burgemeester en wethouders ook als toelage 
wordt beschouwd ; dat hij derhalve vermeent, 
dat de bedoelde toelagen wel tot zijn wachtgeld 
moeten worden gerekend en dat hem zijns 
inziens een onvoldoend wachtgeld is toegekend; 

0. dat Wij bij een geschil als het onderhavige 
enkel behooren te beoordeelen, of volgens alge
meene beginselen inzake toekenning van wacht
geld de appellant onder de omstandigheden, 
zooals die zich in zijn geval voordoen, naar 
billijkheid aanspraak kan maken op een gun
stiger wachtgeld dan hem is toegekend, waarbij 
Wij aan de gemeentelijke wachtgeldregeling 
niet gebonden zijn ; 

O. dat ook bij toepassing van de wachtgeld
regeling voor de ambtenaren der gemeente 
Voorburg op den appellant volgens de door hem 
onjuist geachte opvatting van het gemeentebe
stuur, niet kan gezegd worden, dat niet zou zijn 
volda-an aan de aanspraken, welke hij naar bil
lijkheid op wachtgeld kan doen gelden ; 

dat dus zijn wachtgeld niet onvoldoende is; 
Gezien de Wet van 28 Mei 1925 (Sb. N°. 216); 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Financien is belast met de 

uitvoering van dit besluit. 

17 Maart 1933. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet Art. 228c.) 

Terecht heeft de Raad aanleiding ge
vonden, reeds nu over te gaan tot aankoop 
van een perceel grond, dat krachtens het 
bestaande uitbreidingsplan voor straat
aanleg is bestemd, uit overweging dat de 
grond voor den eigenaar a ls bouwterrein 
waardeloos is geworden, terwijl hij aldaar 
ook geen verderen grond bezit of heeft 
bezeten, die door den ontworpen straataan
leg in waarde is gestegen of nog zou kunnen 
stijgen. Nu echter de gemeente op dit 
oogenblik den grond nog niet noodig heeft, 
behoort de koopsom van het in 1919 voor 
f 600 aangekocht perceel thans niet hooger 
dan f 600 te worden gesteld. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

B . en W. van Assen namens den raad dier 
gemeente tegen het besluit van Ged. Staten 
van Drenthe dd. 16 Aug. 1932, N°. 40 , voor 
zoover dit strekt tot niet goedkeuring van het 
r aadsbeslui t dier gemeente van 21 Juli 1932, 
N °. 97, tot aankoop van een perceel grond 
aan de Loonerstraat voor f 836 van B. Lulofs 
c.s. te Assen ; 
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Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
5 Januari 1933, N°. 13 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Rtaat, Minister van Binnenlandsche Zaken, 
van 14 Maart 1933, N°. 4378, afdeeling Bin
nenlandsch Bestuur; 

0 . dat de raad van Assen in zijne vergade
ring van 21 Juli 1932, naar aanleiding van 
een schrijven van B. Lulofs aldaar, houdende 
verzoek om óf van het hem en zijne kinderen 
in eigendom toebehoorende perceel bouwter
rein aan de Loonerstraat, kadastraal bekend 
sectie M N°. 2301, het daarop rustende 
"bouwverbod" op te heffen, óf dit terrein van 
hen over te nemen dan wel hun eene passende 
schadeloosstelling toe te kennen, heeft beslo
ten, het bedoel de perceel grond, ter opper
vlakte van 4 aren, 88 centiaren, van B. Lulofs 
c.s. aan te koopen voor eene koopsom van 
i 836; 

dat de raad daarbij heeft overwogen, dat 
krachtens het bestaande uitbreidingsplan op 
het bedoelde perceel een straat is geprojec
teerd, zoodat daarop niet kan worden ge
bouwd; dat wijziging van het uitbreidings
plan in dien zin, dat de over het perceel ge
projecteerde straat wordt opgeheven, niet ge
wenscht is; dat het perceel door den adressant 
dus niet als bouwterrein kan worden verkocht, 
zoodat het voor hem vrijwel waardeloos is ge
worden; dat uit een oogpunt van billijkheid 
de gemeente dan ook verplicht is hem hier
voor schadeloos te stellen; dat in verband 
met de bestemming van den grond tot straat, 
aankoop voor de gemeente van zeer veel be
lang is te achten; dat de adressant den grond 
in 1931 had kunnen verkoopen voor f 800, 
indien daarop had mogen worden gebouwd; 

dat Ged. Staten van Drenthe bij hun besluit 
van 16 Augustus 1932 o.m. aan dit raadsbe
slui t hunne goedkeuring hebben onthouden, 
uit overweging, dat de aan B. Lulofs e. a. 
toebehoorende grond weliswaar volgens het 
bestaande uitbreidingsplan voor straat is be
stemd en dan ook uit dien hoofde in de toe
komst in aanmerking komt om door de ge
meente Assen in eigendom te worden verkre
gen, maar dat geensz ins gebleken is, dat de 
gemeente reeds thans aan dien eigendom be
hoefte heeft; 

dat van dit besluit de raad van Assen bij 
Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, dat 
de adressant Lulofs den onderwerpel ij ken 
grond heeft gekocht op een tijdstip, waarop 
volgens het uitbreidingsplan daarover nog 
geen straat was geprojecteerd; dat sindsdien 
door wijziging van het uitbreidingsplan op 
dien grond in verband met art. 6, lid 2, letter 
a, der Woningwet zooal niet wettelijk dan 
toch practisch, een bouwverbod is gevestigd, 
wat ertoe heeft geleid, dat deze grond, voor 
den adressant als bouwterrein waardeloos is 
geworden, terwijl hij aldaar ook geen ver
deren grond bezit of heeft bezeten, die door 
den ontworpen straataanleg in waarde is ge
stegen of nog zou kunnen stijgen; dat de 
raad in die omstandigheden het zooal niet 
wettelijk dan toch zedelijk plicht heeft geacht, 
de geldelijke gevolgen van dat waardeloos 
worden voor den adressant weg te nemen, 

hetgeen het beste kon geschieden, door over
neming van den grond; 

0. dat, blijkens de stukken, het aan B. 
Lulofs c.s. in eigendom toebehoorende perceel 
sectie M N° . 23(Jl krachtens het bestaande 
uitbreidingsplan voor straataanleg is bestemd; 

dat, al moge van bebouwing van het terrein 
in deze omgeving nog geen sprake zijn, de 
evengenoemde eigenaren, die, zooals het ge
meentebestuur uitdrukkelijk stel t, geen verderen 
grond bezitten of bezeten hebben, die door den 
ontworpen straataanleg in waarde is gestegen 
of zou kunnen stijgen, door dit uitbreidings
plan zijn benadeeld, aangezien het bedoelde 
perceel ten gevolge daarvan onverkoopbaar is 
geworden; 

dat Ged. Staten in hun nader ambtsbericht 
nu wel aanvoeren, dat, te zijner tijd, wanneer 
de grond in exploitatie zal worden genomen 
en de gemeente verplicht zal zijn tot aankoop 
of onteigening van het perceel over te gaan, 
de eigenaren daarvan in verband met art. 92 
der Onteigeningswet, zooals dit is gewijzigd 
bij de wet van 9 Juli 1931, S. 266, op vol
doende wijze zull en worden schadeloos gesteld, 
doch dat het belang van deze eigenaren on
getwijfeld kan medebrengen reeds nu tot ver
koop van hun grond over te gaan, waarin zij 
ten gevolge van het vastgestelde uitbreidings
plan, ten zeerste worden belemmerd; 

dat de raad van Assen hierin terecht aan
leiding heeft gevonden, reeds nu tot aankoop 
van het perceel over te gaan; 

dat echter, aangezien de gemeente op dit 
oogenblik den grond nog niet noodig heeft, 
immers aan straataanleg ter plaatse nog geen 
behoefte bestaat, terwijl B. Lulofs, blijkens de 
stukken, den grond in 1919 voor f 600 heeft 
aangekocht, de door de gemeente te besteden 
koopsom, welke in dit geval uitsluitend strek
ken zal tot schadeloosstelling van de gedu
peerde eigenaren, naar billijkheid op geen 
hooger bedrag dan f 600 behoort te worden 
gesteld; 

dat Ged. Staten mitsd ien terecht - zij het 
ook op anderen grond - de goedkeur ing aan 
het raadsbesluit hebben onthouden ; 

Gezien de Gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

helast enz. 
(A.B.) 

20 Jlllaart 1933. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Leerplichtwet art. l, jo. 22). 

Rb.: Het te laste gelegde bewezen ver
klaard ; het beroep op overmacht, gelegen 
in de omstandigheid, dat verdachte wel 
het kind naar school heeft gezonden, doch 
het kind aldaar niet is toegelaten op grond 
dat aan dit kind opgelegd strafwerk niet 
is ingediend, faalt, vermits verdachte de 
niet-toelating aan eigen schuld te wijten 
heeft. 

· H.R.: Wanneer zich over het leeren van 
lessen of het maken van strafwerk geschil
len voordoen tusschen het hoofd der school 
en de ouders, liggen deze niet op het ge
bied der Leerplichtwet. 
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I. c. kan niet worden gezegd, dat requi
rant niet heeft gezorgd, dat het kind, op de 
dagen dat het niet werd toegelaten, de 
school niet heeft bezocht. De bewezenver
klaring is dan ook op dit punt niet behoor
lijk met redenen omkleed. 

Anders de P.-G.: Overmacht van de 
zijde van den onderwijzer heeft den vader 
verhinderd zijn rechtsplicht volledig te 
vervullen. Mitsdien zal requirant van alle 
rechtsvervolging moeten worden ontslagen. 

H. R. en P. -G.: In nietigverklaring der 
dagvaarding ligt niet opgesloten een be
slissing over het feit in den zin van art. 
6 Sr. 

J. V. is requirant van cassatie tegen een von
nis van de Rb. te Zutphen van 9 Dec. 1932, 
waarbij in hooger beroep, met vernietiging van 
een door het Ktg. te Deventer op 8 Aug. 1932 
mondeling gedane uitspraak, requirant is ver
oordeeld tot eene geldboete van f 5 enz. 

Proc.-Gen. Tak nam de volgende conclusie: 

Deze verdachte is door de Rb. te Zutphen in 
eene geldboete verwezen wegens : ,,Als vader 
van een kind, dat bij hem inwoont en dat als 
leerling eener lagere school is ingeschreven en 
nog niet op grond van art. 3, 3° of 4• lid, der 
Leerplichtwet buiten de leerverplichting valt, 
niet zorgen dat het kind die school geregeld 
bezoekt, gepleegd binnen 6 maanden, nadat hem 
eene aanzegging, bedoeld in art. 19, § 2, der 
Leerplichtwet, of dat kind betrekking hebben
de, is uitgereikt'. 

Als reden voor niet-ontvankelijkverklaring 
van het O. M. in zijn recht tot strafvordering 
voerde hij aan, dat eene dagvaarding terzelfder 
zake uitgereikt bij onherroepelijk geworden 
vonnis was nietig verklaard en hij niet ander
maal had mogen worden vervolgd, en als aan
leiding tot mogelijke vrijspraak of ontslag van 
rechtsvervolging, dat hij alles had gedaan, wat 
in zijn vermogen was om het schoolbezoek van 
zijn kind te bevorderen, doch dat de toelating 
door het schoolhoofd geweigerd werd, omdat het 
opgelegd strafwerk niet verricht had, hetgeen 
op zijn last was geschied. 

Beide weren wees de Rb. echter af en, waar 
hij zich niet met deze uitspraak kon vereenigen, 
is hij daarvan in cassatie gekomen, terwijl hij 
bij schriftuur, ter ondersteuning van dit beroep, 
dezelfde bezwaren opwerpt als in de feitelijke 
instanties. 

Het eerste daarvan zou ik gaarne afgewezen 
zien, omdat de nietigverklaring eener dagvaar
ding in strafzaken geen beslissing brengt over 
het daarin opgenomen feit, wat voor toepassing 
van a rt. 68 Sr. noodig is. 

Het tweede lijkt mij daarentegen gegrond. 
Volgens haren considerans toch stel t de Leer
plichtwet zich ten doel, gelijk dit in haar art. 1 
tot uiting komt, het school- en leerverzuim 
van kinderen tot een bepaalden leeftijd tegen 
te gaan, door aan de daarvoor aansprakelijke 
personen op te dragen te zorgen, dat hunne 
pupillen als leerling eener lagere sclwol worden 
ingeschreven en na plaatsing haar geregeld 
bezoeken. Aan die verplichting blijkt de v'lr
clachte behoorlijk te hebben voldaan, doch het 
is de onderwijzer der school geweest, die het 

kind daarvan geweerd heeft, omdat het op 
's vaders last eenig opgedragen strafwerk niet 
had afgemaakt. Ter bevordering daarvan dient 
echter de Leerplichtwet niet en de strijd ovet 
de al- of niet gehoudenheid van ouders mer 
betrekking tot het verrichten door kinderen van 
huis- of strafwerk behoort niet op dat terrein 
te worden uitgevochten. 

Met den vader ben ik dus van oordeel, dat 
deze zijnerzijds gedaan heeft wat hij kon om het 
schoolbezoek van zijn kind te bevorderen, doch 
dat overmacht van de zijde van den onderwijzer 
hem verhinderd heeft, zijn rechtsplicht volledig 
te vervullen. 

Ik concludeer mitsdien tot ,rernietiging van 
het vonnis der genoemde Rb. voor zoover zij 
het bewezene strafbaar heeft geacht, dit heeft 
gequalificeerd en de wege straf heeft opge
legd en dat, ten principale recht doende, Uw 
Raad requirant van alle rechtsvervolging zaf 
ontslaan wegens zijne niet-strafbaarheid. 

De Hooge Raad enz. ; 
0. dat bij het bestreden vonnis ten laste van 

requirant is bewezen verklaard, met qualificatie 
en strafoplegging als voormeld, dat het kind 
M. V., geboren 3 Juli 1920, waarvan verdachte 
de vader is, de 6de van 7 klassen der openbare 
lagere school te Deventer, Noorderschool II, 
aanvang cursus 1 Sept., op welke school het 
als leerplichtig leerling was geplaatst, op 5, 7, 8 
11, 12, 14, 15 Jan . 1932 den geheelen dag en 
6, 9, 13 en 16 Jan. 1932 's morgens, niet heeft 
bezocht, terwijl aan verdachte, op 3 Jan. daar
vóór, een aanzegging als bedoeld in art. 19, § 2. 
der Leerplichtwet, op dat kind betrekking 
hebbende, was uitgereikt, en verdachte alzoo 
niet heeft zorg gedragen, dat aan dat kind 
voldoende lager onderwijs werd verstrekt ; 

0. dat de Rb. na de bewezenverklaring heeft 
overwogen: 

"dat verdachte een beroep heeft gedaan op 
overmacht, gelegen in de omstandigheid dat hij 
wel het kind naar school heeft gezonden , doch 
dit aldaar niet was toegelaten, op grond dat 
aan dit kind opgelegd strafwerk niet werd inge
diend, voerende verdachte voorts aan, dat hij 
het bewuste kind had verboden dit strafwerk 
in zijne woning te maken, daar dit zijns erach
tens op de school diende te geschieden ; 

dat de wet den verdachte niet alleen verpEcht 
te zorgen dat zijn bedoeld kind als IeerEng eener 
lagere school werd ingeschreven, maar tevens 
dat het, na plaatsing, die school geregeld be
zoekt; 

dat het opleggen van strafwerk aan een kind 
dient te worden beschouwd als een geoorloofde 
tuchtmaatregel in het belang van het onderricht 
van een kind of van de goede orde in een onder
wijsinrichting genomen; 

dat verdachte door het saboteeren van een 
dergelijken tuchtmaatregel clan ook aan eigen 
schuld te wijten heeft dat het geregeld bezoeken 
der school door zijn kind niet plaats vond en 
zijn beroep op overmacht in dezen dan ook 
faalt; 

dat verdachte ten slotte nog heeft betoogd 
dat hij "niet begrijpt" dat hij thans wederom 
wordt vervolgd te dezer zake terwijl een reeds 
eerder ter zake van hetzelfde feit door den Ktr. 
te Deventer tegen hem gewezen vonnis door 
deze Rb. bij haar vonnis d.d . 6 Juli 1932 werd 
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vernietigd, met nietigverklaring van de hem 
toen in hooger beroep beteekende dagvaarding ; 

dat art. 68 Sr. voorschrift dat niemand an
dermaal kan worden vervolgd wegens een feit 
waarover ten zijnen aanzien bij gewijsde van 
den ederlandschen Rechter onherroepelijk is 
beslist, maar zoodanige onherroepelijke beslis
sing niet ligt opgesloten in een tot gewijsde 
geworden uitspraak dat de uitgebrachte dag
vaarding nietig is; 

dat derhalve ook dit verweer van verdachte 
kan worden voorbijgegaan ; 

dat verdachte mitsdien is strafbaar;" 
O. nu ten aanzien der bij schriftuur aange

voerde grieven : 
dat de grief betreffende de vroegere nietig

verklaring van een in hooger beroep uitgebrach
te dagvaarding door de Rb. op juiste wijze is 
weerlegd, zoodat deze thans herhaalde grief niet 
tot cassatie kan leiden ; 

dat echter de andere, eveneens door de Rb . 
verworpen grief gegrond is ; 

dat immers de Rb. kennelijk als vaststaande 
heeft aangenomen, dat requirant op de bij dag
vaarding vermelde dagen het kind steeds naar 
school heeft gezonden, doch het daar niet is 
toegelaten, omdat het, volgens requirants ver
bod, het opgelegde strafwerk niet thuis had 
gemaakt, gelijk aan het kind was opgedragen. 

0. dat in zulk een geval echter niet kan wor
den gezegd, dat requirant niet heeft gezorgd, 
dat het kind op bedoelde dagen onderwijs ge
noot, evenmin a ls zulks het geval is, wanneer 
een kind van de school wordt weggestuurd of 
niet op de school wordt toeO'elaten, wanneer 
het, door toedoen van de ouders, zijn les niet 
heeft geleerd ; 

dat, wanneer zich hier geschillen voordoen 
tusschen het hoofd der school en de ouders, 
deze niet liggen op het gebied der Leerplichtwet; 

dat derhalve dit door requirant aangevoerde 
verweer door de Rb. ten onrechte is verworpen. 

0. dat hieruit volgt, dat, nu de bewijsmidde
len daaromtrent overigens niets inhouden, de 
bewezenverklaring, dat requirant niet heeft 
zorg gedragen, dat aan zijn kind voldoende lager 
onderwijs werd verstrekt, niet behoorlijk met 
redenen is omkleed, waardoor het op straffe van 
n!e~igheid gegeven voor_schrift van art. 359, 
2 lid, 1. v. m. de artt . 3o0, 358,415, 425 Sv. 1s 
geschonden, zoodat het vonnis niet in stand kan 
blijven ; 

Vernietigt het bestreden vonnis, en 
Rechtdoende krachtens art . 106 R. O. : 
Verwijst de zaak naar het Hof te Arnhem ter 

berechting en afdoening op h et bestaand e 
hooger beroep. 

(W.) 

20 Maart 1933. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Gemeentewet art. 168; Alg. Reg!. 
v. Politie voor rivieren enz. art. 16.) 

Art. 1 van de Bruggenverordening van 
Sleen [ voorschrijvend het toonen van een 
roode vlag, wanneer een b1·ug, openge
draaid of afgedraaid, niet voor het rijver
keer openstaat] heeft niet, in verband met 
het bepaalde in art. 16, lid 2 van het Alg. 
Regl. van Politie voor rivieren, kanalen, 
enz. het algeheel verlies van gebruik van 
brug of kanaal tengevolge. 

Het geldt hier hoogstens moeilijkheden, 
die in de practijk gemakkelijk zijn op te 
lossen maar geen gronden, die aan de ver
bindbaarheid van die verordening in den 
weg staan. 

De gemeenteraad was bevoegd voor het 
niet-nakomen van de, voor de veiligheid 
van het verkeer over de betrokken brug 
gestelde, bepalingen aansprakelijk te stel
len hen, die als eigenaren en onderhouds
plichtigen van het gevaar-veroorzakend 
voorwerp tot het wegnemen van het gevaar 
in staat worden geacht. 

Op het beroep van Jhr. M. W. K. d. J., 
Directeur der Drentsche Kanaalmaatschappij , 
requirant van cassatie tegen een vonnis van 
de Arr.-Rechtbank te Assen van 6 J anuari 
1933, waarbij in hooger beroep is bevestigd 
een vonnis van het Kantongerecht te Emmen 
van 27 October 1932, bij welk laatste vonnis 
requirant ter zake van: ,,het in de gemeente 
Sleen als onderhoudsplichtige van een brug, 
gelegen in een openbaren weg, niet zorgen 
dat deze, wanneer zij niet voor het rijverkeer 
openstaat, (derhalve opgehaald of afgedraa id 
zijnde), van ½ uur vóór zonsopgang tot 1h uur 
na zonsondergang, ter hoogte van minstens 
1 ½ Meter boven den grond voorzien is van 
een voor het verkeer goed zichtbare roode 
vlag, aan een stok bevestigd, ter grootte van 
minstens 50 bij 50 c.M.", met aanhaling van 
de artt. 1, 2, 3 en 4 der Bruggenverordening 
voor de gemeente Sleen, 23 en 91 Sr., is ver
oordeeld tot betaling van eene geldboete van 
oon gulden en vervangende hechtenis van één 
dag. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Schepel; 
Gelet op de middelen van cassatie door re

quirant voorgesteld bij schr iftuur: 
I. S., althans o. j . van de artt. 1, 2, 3 en 

4 der Verordening van de gemeente Sleen dd. 
28 Aug. 1931, art. 152 (151) der Grondwet, 
625 B. W. , art. 167 (134) en 168 (135) van 
de Gemeentewet; 

II. S., althans v. t. van de artt. 1, 2 en 3 
van de Verordening der Gemeente Sleen dd. 
28 Aug. 1931, art. 152 (151) der Grondwet, 
art. 625 B. W., de artt. 167 (134), 168 (135) 
der Gemeentewet, 23, 91 Sr., 352, 398, 422, 
423 en 425 Sv.; 

0 . dat bij 's Kantonrechters vonnis wettig en 
overtuigend bewezen is verklaard hetgeen aan 
repuirant bij dagvaarding is telastegelegd, dat 
hij den 7den Dec. 1931, te 2 uur ongeveer in 
den namiddag te Veenoord, althans in de ge
meente Sleen, als directeur der Drentsche 
Kanaal Maatschappij, welke maatschappij is 
eigenares en onderhoudsplichtige van een al
daar in den openbaren weg gelegen brug, niet 
heeft zorg gedragen, dat, toen die brug niet 
voor het rijverkeer openstond en afgedraa id 
was, deze ter hoogte van minstens 1 ½ M. ho
ven den grond was voorzien van een voor het 
verkeer goed zichtbare roode vlag aan een 
stok bevestigd, ter grootte van minstens 50 bij 
50 c.M., met dien verstande, dat als bewezen 
wordt aangenomen, dat het feit is gepleegd te 
Veenoord in de gemeente Sleen, waarbij de 
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Kant.onrechter de telastelegging -aldus heeft 
gelezen en uitgelegd, dat daarin de verdachte 
als Directeur der bij dagvaarding bedoelde 
maatschappij, als feitelijk onderhoudsplichtige 
van de mede bij dagvaarding omschreven 
brug is aan te merken; 

dat het bewezenverklaarde is gequalificeerd 
-en te dier zake straf is opgelegd als boven is 
vermeld; 

0. dat de artt. 1, 2 en 3 der "Bruggenver
-0rdening" door den raad van de gemeente 
Sleen vastgesteld op 28 Aug. 1931, luiden: 

Art. 1. Vonders en bruggen, gelegen in de 
openbare wegen, moeten, wanneer zij niet voor 
het rijverkeer openstaan, derhalve opgehaald 
-of afgedraaid zijnde, van ½ uur na wnsonder
gang tot ½ uur vóór wnsopgang, ter hoogte 
van minstens 1½ Meter boven den grond voor
zien zijn van een voor het verkeer goed zicht
bare lantaarn, welke naar twee zijden in de 
richting van den weg een helder rood licht 
uitstraalt en gedurende den overigen tijd ter
zelfder hoogte van een voor het verkeer goed 
zichtbare roode vlag aan een st.ok bevestigd 
ter grootte van minstens 50 bij 50 c.M., ter
w ijl voorzoover voormelde bruggen daarvoor 
door Burgemeester en "Vethouders worden 
aangewezen, wanneer zij niet voor het rijver
keer openstaan, daarbij tevens afslu itingen 
moeten worden aangebracht, zoodat, naar het 
oordeel van Burgemeester en V{ethouders, vol
doende in de veiligheid van het verkeer is 
voorzien. 

Art. 2. Voor het niet nakomen der bepalin
gen van het voorgaande artikel zijn aanspra
kelijk de eigenaren of onderhoudsplichtigen 
van de daarin bedoelde werken. 

Art. 3. Overtreding van de bepalingen de
zer verordening wordt gestraft met hechten is 
van ten hoogste twee maanden of geldboete 
van ten hoogste driehonderd gulden . 

0. omtrent het eerste middel van cassa tie: 
dat dit aldus wordt t.oegel icht, dat de Ge

meentewetgever niet bevoegd is den eigendom 
en het vrij gebruik eener zaak dermate te be
perken, dat dit algeheel verlies van gebrnik 
tengevolge heeft; dat, waar in de Bruggen
verordening van de gemeente Sleen wordt 
voorgeschreven het t.oonen op de brug van een 
roode vlag, wanneer deze voor het scheepvaart
verkeer geopend is en tevens art. 16, 2de I id , 
van het op de brug t.oepasselij ke Al gemeen 
Reglement van Poli t ie voor rivieren, kanalen 
havens, sluizen, bruggen en daartoe hehooren'. 
de werken onder beheer van het Rijk, de door
vaart door de brug niet geoorloofd verklaart 
zoolang op de brug een roode vlag wordt ge
toond, dientengevolge de doorvaart voor de 
scheepvaart steeds gesloten zal zijn en het 
kanaal nie t rueer a ls scheepvaartkanaal , waar
voor het gegraven is, zal kunnen worden ge
exploiteerd; 

0. dat dit verweer is onjuist reeds daarom, 
omdat genoemd art. 16, 2de lid, naast een 
roode vlag noemt als seinen, die aanduiden, 
dat de doorvaart niet geoorloofd is, een roode 
cylinder, afgedekt door een halven bol of een 
rood bord, wodat voor de brug van een van 
deze andere seinen kan worden gebruik ge
maakt en omdat, ook bij het ge brui ken van 
een roode vlag voor verboden doorvaart, aan 

de schipperij door den brugwachter gemakke
lijk is duidelijk te maken of het get.oonde sein 
de scheepvaart dan wel het verkeer over de 
brug betreft; 

dat het hier dus hoogstens geldt moeilijk 
heden, die in de pra ktijk gemakkelijk zijn op 
te lossen m<tar geen gronden, die aan de ver
bindbaarhe id van de " Bruggenverordening in 
den weg kunnen staan; 

0. omtrent het tweede middel: 
dat di t aldus wordt t.oegelicht, dat bij ge

meenteverordening niet will ekeurig een voor 
de naleving der verordening aansprakel ijk per
soon of lichaam kan worden aangewezen; dat 
h ier eerst door de Drentsche K anaalmaat
schappij de brug is gebouwd en daarna de 
weg, ten behoeve waarvan de br ug diende, 
door de beheerders van dien weg van zand
weg is gemaakt t.ot straatweg, waarover het 
verkeer in zeer belangrijke mate is t.oegeno
men; dat echter bij de " Bruggenverordening" 
de maatregelen, noodig geacht voor de beveili
ging van het verkeer, worden gelegd op de 
schouders van den beheerder van het kanaal 
en niet op de beheerders van den weg en de 
gemeente, dit doende, haar verordeningsbe
voegdheid te buiten gaat; 

0. dat deze redeneering faalt ; 
dat de Gemeenteraad van Sleen, bevindend, 

dat de ve iligheid van het verkeet over de ten 
deze bedoelde brug, die tengevolge van het 
scheepvaartverkeer soms geopend moet zijn , 
daardoor in gevaar gebracht wordt, aan de 
hem bij art. 168 der Gemeentewet verleende 
bevoegdheid kon ontleenen om die maatrege
len te treffen, die hij in het belang van een 
veil ig verkeer over de brug noodig oordeelde, 
en voor het niet nakomen van de getrnffen 
bepalingen aansprakel ijk kon stellen hen, die 
als eigena1·en of onderhoudspl ichtigen van het 
gevaar veroorzakende voorwerp t.ot het weg
nemen van het gevaar in staat moesten worden 
geacht; 

dat de Gemeenteraad van Sleen, in de 
"Bruggenverordening" aldus doende, zijn hem 
bij de wet t.oegekende bevoegdheid niet is te 
buifen gegaan, zoodat de rechter, door be
doelde Verordening verbindend te achten, geen 
van de in het middel genoemde wetsbepalin
gen heeft geschonden of verkeerd t.oegepast; 

0. dat dus bei do middelen zijn ongegrond; 
Verwerpt het beroep. 

[ Gewezen overeenkovistig de conclusie van 
den Proc.-Gen. Tak.] 

(N. J.) 

20 lJllaart 1933. ARREST van den Hooaen 
Raad. (Lote rijwet 1905 art. 1. ) " 

Het doet - daargelaten of hier van een 
prijsvraag gesproken kan worden - niet 
ter zake of de bewezenverklaarde feiten 
naar het spraakgebruik als .,loterij " plegen 
te worden aangemerkt, maar enkel of die 
feiten voldoen aan de vereischten, in art . 1 
der Loterijwet voor het begrip "loterij " in 
den zin der wet gevorderd . 

In art . 1 der Loterijwet is tot uitdrukking 
gebracht, dat de kans bepaling, waardoor de 
winners worden aangewezen, niet eene zoo-
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danige mag zijn, dat op de kans van iederen 
deelnemer op een prijs voor een belangrijk 
deel door hem - bijvoorbeeld door het 
aanwenden van zijn kenrus, vaardigheid 
of berekening, - ten zijnen gunste invloed 
kan worden uitgeoefend. 

I. c. is de stemming [over een voorkeur 
uit een groep van tien landen) w~l door de 
gezamenlijke deelnemers geschied, doch 
het heeft niet in de macht van ieder hunner 
gestaan op den uitslag daarvan ten eigen 
gunste overwegenden invloed uit teoefenen . 

De overweging der rechtb. dat ZIJ 1. c. 
alle bestanddeelen aanwezig acht van het
<Yeen de wet tot een loterij stempelt, houdt 
~iet in een op zichzelf staande meening, 
doch stelt voorop de slotsom, waartoe de 
Rechtb. op grond van de verder vermelde 
feitelijke beschouwingen is gekomen. 

Op het beroep van J. M. de V., directeur 
der Naamlooze Vennootschap "0. V. A." , 
geboren 21 Februari 1886 te Gouda, wonende 
te Amsterdam, requirant van cassatie tegen 
een vonnis van de Arr.-Rechtbank te Amster
dam van 27 December 1932, waarbij in hon
ger beroep, - beve tigend een mondeling von
nis van het Kantongerecht te Amsterdam op 
16 Juli 1932 tegen requirant gewezen, voor
zoover daarbij is bewezen verklaard dat requi
rant het telaste gelegde feit heeft begaan, met 
vernietiging voor het overige - deze ter zake 
van: ,.eene andere loterij aanleggen en houden 
dan de zoodanige tot het aanleggen en houden 
waarvan de bij de Loterijwet 1905 vereischte 
toestemming is verleend", met aanhaling van 
de artt. 1, 2 aanhef en sub 1 °, 6 lid 1 en 8 
der Loterijwet 1905 en de artt. 14a., 14b en 91 
Sr., is veroordeeld tot zes dagen hechtenis, 
met bevel , dat deze straf niet zal worden ten
uitvoer gelegd, tenzij de rechter later anders 
mocht gelasten op grond, dat de veroordeelde 
zich vóór het einde van een proeftijd van twee 
jaren aan een strafbaar feit heeft schuldig 
gemaakt; (Gepleit door Mr. H. W. Meyer.) 

Conclusie van den Procureur-Generaal Tak. 

Deze verdachte had zich voor den Kanton
rechter te Amsterdam te verantwoorden ter 
zake: dat hij op of omstreeks in de maanden 
April, Mei , Juni 1932, althans in de eerste 
helft van het jaar 1932, te Amsterdam in de 
gem. Amsterdam een gelegenheid heeft open
gesteld en de openstelling daarvan openlijk 
kenbaar heeft gemaakt om tegen inzending van 
een bedrag van f 0.20 mede te dingen naar 
prijzen en premiën, althans naar een deel dier 
prijzen of premiën, bestaande uit: 12 prachtige 
buitenlandsche reizen elk voor 2 personen, 
iedere reis ter waarde van f 300, met als 
premie voor den inzender der lste goede oplos
sing bovendien een Zeiss Ikon reiscamera ter 
waarde van f 100 uitgeloofd ten behoeve van 
de deelnemers, van welke de winnaars werden 
aangewezen door een kansbepaling, waarop 
door hen geen overwegende invloed kon wor
den uitgeoefend en wel doordat de deelnemers 
tegen inzending van bovengemeld bedrag van 
f 0.20 aan na te melden bureau een formulier, 
althans meerdere formulieren van deelname 
luidende als volgt: 

FOR!lffiLIER VAN DEELNAME 
Uitgereikt door: ....... ......... .. ..... .. ............ . . 

Aan de Directie, Centraal Verkeersbureau 
OVA, Vijzelstraat 3-5, Amsterdam. 

Ik rangschik de 10 door U genoemde lan
den in onderstaande volgorde van voorkeur: 
1 ..... .. .. ........ .. ........ 6 ·· ······ ·····"' '"'''' ' '' ' 
2 · ·· ··· ················ ·· ··· 7 ······· · ··· · ··· ······· ····· 
3 ·· ····•· ··· ··············.. 8 ..... .......... .. .. .. .... . . 
4 ···· ··· ·········"'''' ''' '' 9 . .. ......... .. ............ . 
5 ···· · ················· ····· 10 ··· · ·· ···· ·· ··············· 
Hierbij zend ik 20 cent (postzegels of giro) 
en verzoek toezending van Uw Reispro
gramma. 
N.B. Dubbeltjes mogen niet worden inge
sloten. Postzegels los bijvoegen: niet vast
hechten. 
Naam: ........ .. ........... .. ........ ... ....... .......... . 
Adres: ................ ... .... ........ .. ... ....... .. .. .... . 
Plaats: ... ........... .. ......... .... ..... .... .... ... .. .... . 
Meerdere oplossingen mogen worden inge
zonden op een afzonderlijk blad papier (aan 
één zijde beschreven) met bijvoeging van 20 
Cent per oplossing. Voor iedere oplossing 
wordt een Reisprogramma franco per post 
toegezonden. 

moesten inzenden aan de Directie Centraal 
Verkeersbureau OVA Vyzelstraat 3-5 te Am
sterdam" waarvan hij , verdachte, ten dezen 
aanzien verantwoordelijk directeur, althans 
leider, was, terwijl op elk formulier van deel
name de 10 navolgende landen: 

ederland Italië 
België Duitschland 
Frankrijk Engeland 
Zwitserland Scandinavië 
Spanje Rusland 

in de volgorde van den voorkeur van de deel
nemers moesten zijn ingevuld, waarna die
genen als winnaars werden aangewezen, die de 
goede oplossing zouden hebben ingezonden, 
waarbij die oploss ing als goede wu worden 
beschouwd waarop het land, waarop de deel 
nemers de meeste stemmen zouden hebben uit
gebracht, als N°. 1 stond vermeld en vervol 
gens alle volgende landen in volgorde naar 
de meeste daarop uitgebrachte stemmen, al
thans waarbij uitgemaakt zou worden welke 
oplossing de goede zou zijn door zoodanige 
kansbepaling, dat de deelnemers daarop geen 
overwegenden invloed konden uitoefenen, zulks 
terwijl hem, verdachte, daartoe de bij de 
Loterijwet 1905 vereischte toestemming niet 
was verleend." 

Blijkens de aanteekeningen van het mon
deling vonnis werd hiervan het primair telas
tegelegde bewezen verklaard, doch dit niet 
strafbaar geoordeeld, omdat het hier een prijs. 
vraag wu gelden, waarbij het gezamenlijk 
appreciatievermogen van de deelnemers " uit
maakt, wie hunner geacht moet worden de 
beste oplossing te hel::.ben gegeven en dienten
gevolge een prijs te hebben verdiend, zoodat, 
waar aan alle aldus door het gezamenlijk oor
deel der deelnemers als prijsgerechtigd aan
gewezen personen ook metterdaad een prijs 
werd toegekend, het de deelnemers zijn ge
weest, die over het toekennen der prijzen 
hebben beschikt." 
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Met deze redeneering was de Arr.-Recht
bank terzelfder plaatse het absoluut oneens. 
Weliswaar bevestigde zij 's Kantonrechters uit
spraak voorzoover daarbij bewezen is ver
klaard, dat requirant het telaste gelegde feit 
heeft begaan, doch zij vernietigde haar voor 
het overige en veroordeelde hem in eene voor
waardelijke hechtenisstraf van zes dagen, 
daarbij dit bewezene strafbaar achtend en het 
qualificeerende als: ,,Eene andere loterij aan
leggen en houden dan de zoodanige tot het 
aanleggen en houden waarvan de bij de Lo
terijwet 1905 vereischte toestemming is ver
leend" , en daarbij omtrent het gevoerde ver
weer, als zouden de deelnemers overwegenden 
invloed op de kansbepaling kunnen uitoefenen 
en het hier slechts eene prijsvraag betreft, 
overwegende: ,,dat de Rechtbank immers in 
het onderhavige geval alle bestanddeelen aan
wezig acht van hetgeen de wet tot een loterij 
stern pelt;" 

"dat de onder de deelnemers te houden 
stemming wellicht als een prijsvraag kan wor
den beschouwd, doch dat deze prijsvraag het 
karakter eener loterij draagt, aangezien de 
oplossing niet tevoren v•aststaat, aan willekeur 
is overgelaten en van onberekenbare factoren 
afhangt;" 

,,dat de invloed der deelnemers op de kans
bepaling ook daarom gering te achten is, om
dat geen hunner kon weten in welke volgorde 
de anderen hun biljetten zouden invullen, en 
de Loterijwet, in art. 1 sprekende van deel
nemers, het oog heeft niet op een collectief 
begrip, maar op deelnemers elk afzonderlijk 
beschouwd." 

Ter ondersteuning van zijn cassatieberoep 
tegen laatstgemelde beslissing heeft hij thans 
het navolgende cassatiemiddel bij pleidooi 
doen voordragen: ,,De Rechtbank heeft de 
artt. 1 en 2 der Loterijwet 1905 en de artt. 
358, 359, 423 en 425 Sv. geschonden door het 
verweer van den raadsman dat de deelnemers 
overwegenden invloed op de kansbepaling kon
den uitoefenen en hef slechts een prijsvraag 
zou betreffen te verwerpen op de overwegin
gen: a. dat de Rechtbank immers in het on
derhavige geval alle bestanddeelen aanwezig 
acht van hetgeen de wet tot een loterij stem
pelt; 

b. dat de onder de deelnemers te houden 
stemming wellicht als een prijsvraag kan wor
den beschouwd, doch dat deze prijsvraag het 
karakter eener loterij draagt, ,aangezien de 
oplossing niet van tevoren vaststaat, aan wil
lekeur is overgelaten en van onberekenbare 
factoren afhangt; 

c. dat de invloed der deelnemers op de 
kansbepaling ook daarom gering te achten is, 
omdat geen hunner kon weten in welke volg
orde de anderen hun billetten zouden invullen, 
en de Loterijwet, in art. 1 sprekende van deel
nemers, het oog heeft niet op een collectief 
begrip, maar op deelnemers elk afzonderlijk 
beschouwd. 

Zulks hoewel die overwegingen niet vormen 
eene gemotiveerde weerlegging van het ge
voerde verweer, immers: a. geen motief in
houdt, doch slechts eene meening relateert, 

b. het begr ip loterij miskent daar noch 
een" stemming, noch eene prijsvraag over het 
resultaat eener stemming, ooit het karakter 

eener loterij kan dragen, 
c. in haar eerste deel slechts een der eigen

aardigheden van eene stemming aangeeft, dqch 
geenszins van eene loterij, terwijl die overwe
ging in haar tweede deel art. 1 der Loterijwet 
1905 verkeerd uitlegt." 

Gesteld voor eene keuze tusschen 's Kanton
rechters meening, waarbij zich de grief aan
sluit, en die der Rechtbank, lij kt mij die van 
den appèlrechter de goede. Onder "deelne
mers" toch in art. 1 der Lotel'ijwet 1905 is te 
verstaan elke individueele deelnemer, zoodat 
,,deelnemers" de beteekenis heeft van "deel
neming", zooals uit de l\'Iemorie van Toelich
ting (Schuurman en Jordens' éditie, blz. 15) 
blijkt. Erkent men dit als juist, dan is de 
verdere oplossing der voorgelegde rechtsvraag 
vrij eenvoudig. Immers, waar - zooals be
wezen - de winnaars worden aangewezen door 
de gezamenlijke deelnemers, is in dit geval 
het verkrijgen van een prijs, bij de aanwezig
heid van woveel onzekere factoren, ongetwij
feld afhankelijk van eene kans, waarop de 
mededingende deelnemer zoo goed als geen 
invloed kan uitoefenen, wijl hij niet weet, hoe 
het oordeel der overige deelnemers zal I ui den. 

Al is dus onderwerpelijk wellicht sprake van 
eene prijsvraag, zoo lijkt mij toch, dat in casu 
door de Rechtbank aan eene loterij mocht 
worden gedacht, waar alle elementen van art. 
1 der Loterijwet 1905 voorradig waren, in het 
bijzonder het kanselement. 

Ik ben derhalve van oordeel, dat hare argu
mentatie als geheel genomen eene geslaagde 
gemotiveerde weerlegging van het gevoerde 
verweer inhoudt, waarom ik het middel onge
grond acht en mitsdien tot verwerping van het 
beroep concludeer. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

de Menthon Bake; 
Gelet op het middel van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij pleidooi, lui
dende: (zie Concl. Proc.-Gen. ) ; 

0. dat aan requirant bij dagvaarding, -
gelijk deze ter terechtzitting van het Kanton
gerecht met toepassing der artt. 313, 314, in 
verband met 398, Sv. is gewijzigd, - is telaste
gelegd : (Zie Concl . Proc.-Gen.); 

0. dat bij het in zoover bevestigde vonnis 
van het Kantongerecht al het primair aan re
quirant telastegelegde bewezen is verklaard, 
terwijl bij het bestreden vonnis requirant te 
dier zake is veroordeeld met qualificatie als 
voorzegd; 

Wat het middel betreft: 
0. dat blijkens de toelichting dit middel 

berust op de stelling, dat een prijsvraag over 
het resultaat van eene stemming, als waarvan 
hier sprake is, nooit valt onder het begrip 
"loterij" in art. 1 der Loterijwet 1905, nu de 
deelnemers gezamenlijk tot die stemming me
degewerkt hebben; 

0. dat, - daargelaten of hier van eene 
prijsvraag gesproken kan worden, - het niet 
ter zake doet of de bewezenverklaarde feiten 
naar het spraakgebruik als "loterij" plegen 
te worden aangeduid, maar enkel of die feiten 
voldoen aan de vereischten, in art. 1 der Lo
terijwet 1905 voor het begrip "loterij" in den 
zin dier wet gevorderd ; 
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0. dat een dier vereischten is, dat de deel
nemers geen overwegenden invloed kunnen 
uitoefenen op de kansbepaling, waardoor de 
winners worden aangewezen; 

0. dat volgens requirant dit vereischte hier 
niet aanwezig is, omdat in dit geval die kans
bepaling geschiedt door het aantal stemmen, 
door de gezamenlijke deelnemers op elk der 
tien in de telastlegging genoemde landen uit
gebracht; 

0. dat requirant hierbij uitgaat van eene 
onjuiste opvatting van gezegd art. 1 ten aan
zien van bedoeld vereischte; 

dat toch in dit artikel tot uitdrukking is ge
bracht, dat de kansbepaling, waardoor de win
ners w~rden aangewezen, niet eene zoodanige 
mag z1Jn, dat op de kans van iederen deel
nemer op een prijs voor een belangrijk deel 
door hem, - bijvoo1·beeld door het aanwenden 
van z!j n kennis, vaardigheid of berekening; -
ten z1Jnen gunste invloed kan worden uitge
oefend; 

dat in het onderwerpelijke geval de stem
mmg wel door de gezamenlijke deelnemers is 
'l"esch ied, maar dat het niet in de macht van 
óeder hunner heeft gestaan op den uitslag 
daarvan ten eigen gunste overwegenden in
vloed uit te oefenen, zoodat aan voormeld ver
eischte voor het begrip loterij in den zin van 
meerbedoeld art. 1 is voldaan· 

0. dat uit het voorgaand~ volgt, dat de 
grieven van requirant tegen de in het middel 
onder b en c vermelde overwegingen uit het 
bestreden vonnis ongegrond zijn; 

0. dat de grief tegen de in het middel on
der a vermelde overweging uit dat vonn is 
eveneens faalt, on:idat die overweging niet 
mhoudt eene op z1Ch zelf staande meening 
zooals bij die grief beweerd wordt, maar voor'. 
opstelt de slotsom, waartoe de Rechtbank op 
grond van de in de overwegingen onder b en 
c vermelde feitelij ke beschouwingen is geko
men· 

0.' dat in die overwegingen, als geheel be
schouwd, de Rechtbank derhalve eene gemo
tiveerde weerlegging heeft gegeven van de 
door requirant ter harer terechtzitting ge
voerd, bij het middel vermeld verweer wodat 
requi rants middel is ongegrond; ' 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

20 JJ1aart 1933. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Art. 25gr, A. P. V. Vianen.) 

T aalkundig moeten winkels in het a lge
meen onder "gebouwen" gerekend worden 
echter niet in art. 25gg A. P. V. Vianen: 
houdende verbod van verkoop van con
sumptie- ij s o. m. in gebouwen gedurende 
den tjjd, dat de winkels krachtens de 
Winkelsluitingswet gesloten moeten zijn. 

Bij een andere opvatting zou dit artikel 
trouwens in zoover onverbindend zijn 
i . v. m. art. 3 aanlief en onder / van ge
noemde wet, bepalende dat winkels voor 
den verkoop van consumptie-ijs steeds 
geopend mogen zijn . 

Proc. -Gen.: Volgens de leer van den 
H. R. is de geheele verbodsbepaling on
geldig omdat zij zou treden in een onder
werp van Rijksbelang, dat door de Winkel
sluitingswet is geregeld. 

De 0. v. J. bij de Rb. te Tiel is requirant van 
cassatie tegen een vonnis van genoemde Rb. van 
1 Dec .. 1932, waarbij in hooger beroep met 
vermet1gmg van een mondeling vonnis van het 
Ktg. te Vianen van 1 0ct. 1932, D. d. J., win
kelier, te Vianen, is ontslagen van alle rechts 
vervolging. 

Proc. -Gen. Tak concludeert tot verwerping : 
Aan verdachte werd te laste gelegd en door 

de Rb. te Tiel ten zijnen aanzien bewezen ver
klaard: ,,dat hij op Zondag 31 Juli l.i. des 
nami<;ldags omstreeks 2 uur, alzoo gedurende 
den t1~~' dat krachtens de bepalingen der Win
kelslmtmgswet 1930, S. 460, de winkels voor 
het publiek gesloten moesten zijn, te Vianen in 
een gebouw, zijnde een winkel, aan eenige per
sonen consumptie-ijs heeft verkocht". 

Zij achtte evenwel dit feit niet strafbaar en 
ontsloeg hem desw!lge van alle rechtsvervolging, 
WIJi bedo~ld zou ZIJ~ overtreding van art. 25gg 
der Poht10verordenmg van Vianen, hetwelk 
een verbod bevat tot het verkoopen, afleveren 
of ten verkoop aanbieden van consumptie-ijs 
in of buiten gebouwen of op den openbaren weg 
gedurende den tijd, waarop de winkels voor het 
publiek gesloten moeten zijn, waaruit zou 
volgen, dat het voorschrift betrekking beeft op 
gebouwen geen winkels zijnde, waarop dan in 
het tweede lid van het artikel nog eene uitzon
dering wordt gemaakt. 

De 0. v. J. is het daarmede oneens en stelde 
bij schriftuur als middel, ter ondersteuning van 
zijn cassatieberoep : 

"Verkeerde toepassing van art. 25gg der 
A. P. V. van de gemeente Vianen en zulks op 
grond,dat ten onrechte door de Rb. ,,~ebouwen" 
tegenover "winkels" wordt geplaatst'. Winkels 
toch, zoo betoogt hij in zijne toelichting, moeten 
onder gebouwen begrepen worden, wij l volgens 
de taalkundige beteekenis een winkel zeer zeker 
een gebouw, althans een deel daarvan is en uit 
niets valt af te leiden, dat hier eene tegenstelling 
zou zijn bedoeld. 

De grief lijkt mij onjuist. Art. 25gg toch der 
Vianensche Politieverordening, verbiedende den 
verkoop van consumptieijs in of buiten gebou
wen gedurenden den tijd, dat de winkels volgens 
de Winkelsluitingswet 1930, S. 460, moeten 
gesloten zijn, heeft blijkens de redactie kenne
lijk op het oog gebouwen, die geen winkels zijn, 
terwij l requirant is te laste gelegd, dat hij ijs 
verkocht in een winkel. 

Bovendien is volgens de leer van Uw Raad 
de geheele verbodsbepaling ongeldig, omdat zij 
zou treden in een onderwerp van Rijksbelang, 
dat door de Winkelsluitingswet 1930, S. 460, 
is geregeld . Uw Raad gaat dus nog verder dan 
de Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
die in zijn R ondschrijven van 20 Febr. 1932 
zegt, dat ten aanzien der onderwerpen van art. 
3 dier Wet geen bepalingen van winkelsluit ing 
mogen worden gemaakt, zonder daarom te 
betwisten, dat daarvoor voorschriften kunnen 
gelden in het belang der openbare orde, zede
lijkheid en gezondheid, kortom voorschriften, 
welke de huishouding der gemeente betreffen. 

De Hooge R~d enz. ; 
0. dat de Rb.\vettig en overtuigend beeft be

wezen verklaard het den gerequireerde te laste 
gelegde feit, dat hij op Zondag 31 Juli 1932 de. 
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namid_dags omstreeks 2 uur, alzoo gedurende 
den t1~~ dat krachtens de bepalingen der Win
kelslwtrngswet _ 1930, S. n°. 460, de winkels 
v?or ht:t publiek geslo~en moesten zijn, te 
V1a!1en rn een gebouw, zijnde een winkel, aan 
eemge personen consumptie-ijs heeft verkocht• 

O. dat art. 25gg van de A.P. V. der gemeent~ 
Vianen luidt : 

Het is verboden gedurende den tijd, dat 
krachtens de bepalingen der Winkelsluitingswet 
1930, S. 460, de winkels voor het publiek ge
sloten moeten zijn in of buiten gebouwen of op 
den openbaren weg consumptie-ijs te verkoopen, 
af te leveren of ten verkoop aan te bieden. 

Het bepaalde in dit artikel is niet van toe
passing voor den verkoop van consumptie-ijs 
in localiteiten, waarvoor ingevolge de Drankwet 
1931, S. 476 een vergunning of een verlof A is 
verleend voor gebruik ter plaatse ; 

dat art. 25h overtreding dezer bepaling met 
straf bedreigt ; 

dat de Rb. het ontslag van rechtsvervolging 
van den gerequireerde heeft gegrond op de 
overwegrngen : dat de verbodsbepaling -C-an 
art. 25gg, welks overtreding aan gerequireerde 
is te laste gelegd, zich uitstrekt over gebouwen, 
welke ~een winkels zijn, zoodat, __ nu aan gerequi
reerde 1s te laste gelegd en te Z\Jnen laste is be
wezen _verklaa_rd verkoop van consumptie-ijs in 
ZIJD winkel, dit feit niet door art. 25gg wordt 
beheerscht en dit a_rtike\ toepassing mist, terwijl 
het feit evenmin biJ eemge andere wetsbepaling 
is strafbaar gesteld ; 

0. omtrent het middel: 
dat aan den requirant moet worden toegege

ven, dat taalkundig winkels in het algemeen 
onder gebouwen of althans gedeelten van ge
bouwen _moeten w?rden gerekend ; 

dat dit echter met het geval is in art . 25gg 
omdat anders d it artikel onder meer zou bepa
len, dat _in winkels, welke volgens de wet voor 
het _:publiek gesloten moeten zijn, geen consump
tie-IJS mag worden verkocht, afgeleverd of ten 
verkoop aangeboden, het~een niet aannemelijk 
is, daar in een gesloten wmkel geen waren kun
nen worden verkocht, afgeleverd of ten verkoop 
aangeboden ; 

dat trouwens in verband met art. 3 aanhef en 
o'!-der / der Winkelsluitingswet, 8. 1930, no. 450, 
winkels voor den verkoop van consumptie-ijs 
steeds _geopen~ . mogen zijn en eene bepaling 
van wmkelslmtrng voorkomende in eene ge
meen_teverordening, welke hieraan te kort deed, 
zelfs m zoover als strijdig met de wet verbinden
de kracht zou missen, zoodat ook om deze reden 
het bewezen verklaarde niet strafbaar is ; 

Verwerpt het beroep. (W.) 

25 Maart 1933. KONINKLIJK BESLUIT 
(Lager Onderwijswet 1920 art. 38.) 

Daar moet worden aangenomen, dat het 
belang van J:tet onderwijs_ handhaving van 
den manneliJken onderwiJzer van bijstand 
vordert , heeft de Raad, nu in verband met 
de daling van het aantal leerlingen de 
werkzaamheden van een der aan de school 
verbonden leerkrachten overbodig zijn ge
worden, terecht aan diegene der vrouwelij
ke onderwijskrachten, die het eerst voor 
afvloeiing in aanmerking komt, eervol 
ontslag uit hare fuctie verleend. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep ingesteld door 

B . en W. van Uithoorn, daai'.toe gemachtigd 
door den raad dier gemeente, tegen het besluit 
van Ged. Staten van Noord-Holland van 3 
Au!l"ustus 1932, N°. 186, waarbij, met vernie
t1gmg van het besluit van den raad der ge
meente Uithoorn, van 23 Maart 1932 N °. 67 
waarbij onder II aan Mejuffrom; E. M'. 
Grond, wegens opheffing van eene der be
trekkingen van onderwijzeres aan de openbare 
school voor gewoon lager onderwijs in die 
gemeente, met ingang van 1 April 1932 eervol 
ontslag uit die betrekking is verleend, het 
daartegen door de belanghebbende ingestelde 
beroep gegrond is verklaard; 

Den_ Raad van State, Afdeel ing voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen van 
28 December 1932, N°. 878, en 8 Maart 1933 
N°. 878(1932) j32; ' 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 22 
Maart 1933, N°. 2490, afdeeling Lager On
derwijs Algemeen; 

0. dat de raad van Uithoorn in zijne ver. 
gadering van 23 Maart 1932, N°. 67, op 
voordracht van B. en W. besloten heeft aan 
Mejuffrouw E. M. Grond, met ingang van 1 
April 1932 eervol ontslag te verleenen als 
onderwijzeres aan de openbare I agere school 
voor gewoon lager onderwijs in zijne gemeente 
wegens opheffing van een der betrekkingen 
van onderwijzeres aan deze school · 

dat, nadat Mejuffrouw E. M. Gi'.ond van dit 
besluit bij Ged . Staten van Noord-Holland in 
be:~·oep was gekomen, dit College, den Onder
w1Jsraad gehoord, bij besluit van 3 Augustus 
1932, N°. 186, met vernietiging van het be
streden raadsbesluit, het daartegen ingestelde 
beroep gegrond heeft verklaard; 

dat Ged. Staten daarbij hebben overwogen. 
dat daar het raadsbesluit zijne oorzaak vindt 
in de_ omstandigheid, dat, ten· gevolge van de 
vermmdermg van het getal leerlingen, ééne 
leerkracht boventallig is geworden, zoodat 
voor deze leerkracht geene Rijksvergoeding ex 
art. 56, l e lid, der "Lager Onderwijswet 1920" 
meer wordt genoten, het verleenen van eervol 
ontslag aan eene der aan de openbare lagere 
school te Uithoorn verbonden leerkrachten 
aan hun College gegrond voorkomt; dat alzoo 
voor de beoordeeling van de gegrondheid van 
het ingestelde beroep alléén de vraag onder 
de oogen moet worden gezien, of het aanwijzen 
van de appellante, a ls voor het ontslag in 
aanmerking komende, terecht is geschied; 
dat de rechtszekerheid van het onderwijzend 
personeel vordert, dat in gevallen als het on
derhavige naar bepaalde regelen wordt te 
werk gegaan; dat deze regelen, hoezee r niet 
van hoo~erhand vastgesteld, medebrengen, 
dat, tenz1J aan eene school leerkrachten zijn 
verbonden, die pensioengerechtigd zijn dan 
wel vrijwillig wenschen heen te gaan voor 
afvloeiing het eerst in aanmerking ko~en de 
leden van het onderwijzend personeel, die het 
kortst in dienst zijn; dat deze regelen uit
zondering kunnen lijden, indien de jongst
aangestelde, in tegenstelling met een oudere 
leerkracht, gehuwd of kostwinner is dan wel 
indien eenig aanwijsbaar onderwijsb~lang zoo-
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danige uitzondering wettigt; dat met betrek
king tot het aan de appellante gegeven eervol 
ontslag van het bestaan van een dezer uit
zonderingsgronden niet is gebleken; dat met 
name voor de voorkeur van den raad om de 
mannelijke leerkracht te handhaven noch in 
de stukken noch bij de mondelinge behande
ling eenig aan het belang van het onderwijs 
ontleend motief is aangevoerd; dat dit even
min geschied is in het advies van den On
derwijsraad; dat er mitsdien geen aanneme
lijke reden bestaat, waarom het ontslag aan 
de appellante en niet aan de jongst-aange
telde leerkracht (den onderwijzer) is gegeven 

en dat het desbetreffende besluit van den 
rnad der gemeente Uithoorn dus niet kan 
worden gehandhaafd; 

dat van dit besluit B. en W. van Uithoorn, 
namens den raad hunner gemeente, bij Ons 
in beroep zijn gekomen, aanvoerende, dat de 
gemeenteraad van oordeel is, dat het in het 
belang van het aan die school te geven onder
wijs moet worden geacht, dat niet aan den 
eenigen mannelijken onderwijzer van bijstand 
ontslag wordt verleend; dat het hoofd, na 
ontslag van Mejuffrouw Grond, zal worden 
bijgestaan door een mannelijken onderwijzer 
en eene vrouwelijke leerkracht; dat deze toe
stand regelmatiger moet worden geacht dan 
-waneer het hoofd uitsluitend zou worden bij
ge taan door 2 ondenvijzere sen; dat dit in 
zeer bijzondere mate geldt voor de onderhavige 
school, welke is bevolkt door eene niet ge
makkelijke jeugd; dat bij de vervulling van 
eene vacature de inspecteur van het I ager 
ondenvijs bijzondere aandacht schonk aan de 
bekwaamheid van sollicitanten om de orde 
te kunnen handhaven; dat zij toen den raad 
eene voordracht hebben aangeboden, waarop 
enkel de namen van vrouwelijke leerkrachten 
voorkwamen wijl hun college er niet in was 
geslaagd eed geschikten m annelijken onderwij
zer te vinden; dat de raad daarop B . en W. 
heeft uitgenoodigd opnieuw sollicitanten op 
te roepen, aangezien de raad voor de vervul
ling van de vacature, met het oog op de 
genoemde reden, een mannelijke leerkracht 
dringend noodzakelijk achtte; dat tijdens de 
bedoelde vacature naast het hoofd reeds 2 on
derwijzeressen aan de school werkzaam waren; 
dat de bewuste vacature was ontstaan door 
vertrek van een mannelijke leerkracht; dat 
men er eindelijk in slaagde een mannelijken 
onderwijzer te benoemen; dat Mejuffrouw 
Grond destijds werd aa.ngeste]d wegens uit
breiding van het aantal leerkrachten door toe
neming van het aantal leerlingen; dat het 
vanzelfsprekend moet worden geacht, dat, toen 
later het aantal leerlingen weer terugliep, die 
betrekking werd opgeheven, welke het laatst 
was geschapen; dat daarmede op vol komen 
rngelmatige wijze werd teruggekomen op het
geen eerder, tengevolge van uitbreiding van 
h et leer! ingenaantal, was geschied; dat daar
door niemand anders voor ontslag in aanmer
king kon komen dan Mejuffrouw Grond, die 
immers, gelijk gezegd, de betrekking vervulde, 
welke door toeneming van het aantal leerl in
gen het laatst was ontstaan; dat, door dit 
ontslag te verleenen, de bezetting van de 
openbare school weer geheel gelijk was aan 

die vóór de aanstelling van Mejuffrouw 
Grond; dat de raad hiermede volhardde bij 
een steeds gevolgde gedragslijn ten opzichte 
van de verhouding van het aantal mannelijke 
tot het aantal vrouwelijke leerkrachten ; dat 
het voor het belang van het onderwijs, in het 
bijzonder van dat, gegeven aan de openbare 
school voor gewoon lager onderwijs in hun 
gemeente, van groote beteekenis moet worden 
geacht, dat die verhouding niet worde ver
stoord; dat voorts het verschil in diensttijd 
tusschen Mejuffrouw Grond en den H eer Van 
Doesburg zoo gering is, dat uit dien hoofde 
reeds moeilijk tegen het door den raad ge
geven ontslag bezwaar is te maken; dat, al 
moge Mejuffrouw Grond inderdaad niet de 
laatst aangestelde leerkracht zijn, zij toch in 
elk geval de laatst in het leven geroepen be
trekking bekleedde; dat bovendien het be
zwaar, hetwelk eventueel, in verband met de 
rechtspositie van het ondenvijzend personeel, 
tegen dit ontslag zou kunnen worden inge
bracht, zelfs zijn, overigens, in het licht van 
vorenstaande, geringe, beteekenis ver] iest, in
dien men let op de schade, welke aan den 
goeden gang van het onderwijs zal worden 
berokkend, wanneer het hoofd voortaan alleen 
zal worden bijgestaan door 2 onderwijzeressen; 
dat derhalve het belang van het onderwijs, te 
geven aan de openbare school voor gewoon 
lager onderwijs in deze gemeente, eischt de 
handhaving van den eenigen mannelijken on
denvijzer van bijstand; 

0. dat met de organen van het Rijksschool . 
toezicht moet worden aangenomen, dat het 
belang van het onderwijs aan de openbare 
lagere school te Uithoorn handhaving van den 
mannelijken onderwijzer van bijstand vordert, 
zoodat, nu in verband met de daling van het 
aantal leerlingen, de werkzaamheden van een 
der aan de school verbonden leerkrachten over
bodig zijn geworden, de raad terecht aan een 
der vrouwelijke onderwijskrachten met name 
aan Mejuffrouw E. M. Grond, die van de 
beide aan de school verbonden ondenvijzeres
sen het eerst voor afvloeiing in aanmerking 
komt, eervol ontslag uit hare functie heeft 
verleend; 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920 ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vJ)rnietiging van het bestreden besluit 
van Ged. Staten van Noord-Holland, van 3 

' Augustus 1932, N°. 186, het door Mejuffrouw 
E. M. Grond tegen het besluit van den raad 
de r gemeente Uithoorn, van 23 Maart 1932. 
N°. 67, bij Ged. Staten van Noord-Holland 
ingestelde beroep ongegrond te verklaren. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
_Wetenschappen is belast enz. 

(A. B.) 

27 Maart 1933. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Wet Openb. Vervoermiddelen 
artt. 6 en 12.) 

Het laten vertrekken van een z.g. vóór
bus vóór de bus, welke op het vastgestelde 
uur vertrekt, is niet een handeling als door 
art. 12, lid 4, der Wet Openb. Vervoermid
delen gewraakt. 
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De beslissing van de Rechtb., dat gere
quireerden in strijd hebben gehandeld met 
de aankondiging ingevolge de artt . 5, 6 en 
7 van genoemde wet gedaan is niet met 
redenen omkleed . Mocht de Rechtb. de 
woorden " in strijd met" in de beteekenis 
van "niet precies gelijk aan" hebben 
verstaan, dan is hare beslissing niet op den 
grondslag der t.1.1. gegeven. 

[Anders Adv.-Gen. Wijnveldt.] 

Op het beroep van den Officier van Justitie 
bij de Arr.-Rechtbank te Amsterdam, requi
rant van cassatie tegen een vonnis van ge
melde Rechtbank van 27 December 1932, 
waarbij in hooger beroep, met vernietiging 
van een op 8 April 1932 door het Kanton
gerecht te Amsterdam gedane uitspraak, 1 °. 
W. S., 2° . R. M., autobusondernemers, ter 
zake van het te hunnen laste bewezenverklaar
de van alle rechtsvervolging zijn ontslagen; 
(Gepleit voor gereq. door Mr. H.H. Riepma.) 

Conclusie van den Adv. -Gen. Wijnveldt. 

De Officier van Justitie bij de Arr. -Recht
bank te Amsterdam kwam tijdig in cassatie 
van een door genoemde Rechtbank in hooger 
beroep op 27 December 1932 uitgesproken 
ontslag van alle rechtsvervolging van W. 
Spreeuw en R. Middelbeek. Het vonnis van 
den Kantonrechter te Amsterdam, dat op 
grond van een vormfout vernietigd werd, had 
eveneens tot ontslag van rechtsvervolging ge
leid. 

Genoemde personen waren in eersten aanleg 
gedagvaard ter zake, dat zij te Amsterdam 
op 20 December 1931 des namiddags omstreeks 
1.48 ure te zamen en in vereeniging, althans 
ieder afzonderlijk, a ls ondernemers van een 
openbaar middel van vervoer (autobusdienst 
Edam-Amsterdam), terwijl de aankondiging 
als bedoeld in de artt. 5 en 6 der Wet Open
bare Middelen van Vervoer betreffende dien 
dienst onder de uren, waarop het openbaar 
middel van vervoer van de plaatsen, alwaar 
geregeld zou worden stilgehouden tot het in
en uitlaten van reizigers, althans als tijdstip, 
waarop die dienst een aanvang zou nemen, 
onder meer vermeldde: vertrek Amsterdam 
12 uur en 2 uur, buiten noodzaak den in hun 
dienst zijnden chauffeur Jan Mijndert Leeuw 
in strijd met die aankondiging hebben doen 
vertrekken van de standplaats Buiksloterweg 
met een tot hun dienst behoorend openbaar 
middel van vervoer - autobus -. 

De Rechtbank achtte het telastegelegde be
wezen, - wat betreft de a lternatieve telaste
leggingen, de primaire - doch verklaarde 
dat het niet opleverde een strafbaar feit, im
mers door het doen vertrekken van een zg. 
vóórbus hebben verdachten, naar het oordeel 
der Rechtbank niet gehandeld in strijd met 
hun verpl icht ing om op tij d te vertrekken. 

De zaak is n.l. deze, dat verdachten inder
daad, zooals uit het onderzpek is gebleken in 
overeenstemming met de aankondiging auto
bussen lieten vertrekken om 12 en 2 uur, 
maar bovendien een bus lieten loopen om 
1.48 ten einde in de verkeersbehoefte te voor
zien, waaraan naar hun meening één enkele 

L. 1933. 

autobus om 2 uur niet had kunnen voldoen. 
Zij noemden den wagen van 1.48 dan ook 
een extrabus of vóórbus . 

De Rechtbank achtte, zooals gezegd, die 
handelwijze niet in stl'ijd met de verplichting 
om op tijd te vertrekken. 

De Rechtbank is, blijkens haar vonnis, van 
oordeel, dat de ondernemer van een autobus
dienst " handelt in strijd met hetgeen inge
volge art. 6 der Wet Openbare Vervoermid
delen is aangekondigd omtrent de uren van 
vertrek en aankomst", indien hij op andere 
uren dan is aangekondigd autobussen doet rij
den, ook indien hij voor het overige de aan
gekondigde dienstregeling in acht neemt en 
mitsdien autobussen doet vertrekken op alle 
aangekondigde uren, immers de wet bedoelt 
een volledige aankondiging der uren van ver
trek en aankomst, en alleen daardoor kan 
een essentiale van een openbaar middel van 
vervoer zooals de wet in art. 15 omschrijft, 
nl. geregeld vervoer, verwezenlijkt worden. 

Tot zoover het vonnis lezend wu men ver
wachten dat eene veroordeeling zou volgen, 
doch de Rechtbank zegt verder met het oog 
op dit geval, dat het bepaalde in art. 6 aan
hef en sub b der wet omtrent de opgave van 
het aantal plaatsen, dat voor de reizigers bij 
den aanvang van elke reis minstens beschik
baar zal zijn, den ondernemer vrijheid laat, 
om, indien het aantal reizigers, dat zich ten 
vervoer aanmeldt, zulks naar zijne meening 
wenschelijk maakt, omstreeks de in de aange
kondigde uren van vertrek een of meer reser
vebussen of extrabussen als vóór of nabussen 
te laten loopen. Dit toch is niet anders dan 
het maken van één reis met twee wagens, het
geen nergens verboden is. Eenig verschil in 
t ijd van vertrek is daarbij vanzelfsprekend en 
voor elk geval afzonderl ijk moet worden na
gegaan, of het verschil zoo gering is, dat tel
kens nog van één reis ( en geregel d vervoer) 
kan worden gesproken, m . a . w. nog genoeg 
verband bestaat met het officieele vertrekuur. 
Bij dit alles moet het voorbehoud worden 
gemaakt, dat de concessie der onderneming 
zulks niet verbiedt, art. 12 lid 1; i.c. is daar
van echter de rede niet, en het is ook niet 
telastegelegd. Gelet op het geringe t ijdsver
schi l zegt de Rechtbank ten slotte, dat naar 
haar oordeel de op 20 December 1931 om 
twaalf minuten vóór twee uur vertrokken 
autobus, inderdaad is te beschouwen als een 
vóórbus van de om twee uur vertrokken 
autobus. 

Bij schriftuur draagt de Officier van Justitie 
tegen deze bes! issing a ls middel voor: ,,S. 
door v. t . van art. 352 Sv. en door niet toe
passing van art. 12 sub 4 lid 3 der Wet Open
bare Vervoermiddelen. 

De requirant zegt ter toelichting, dat de 
Rechtbank in haar systeem had moeten vrij
spreken, daar zij het feit eerst bewezen achtte, 
maar blijkens het later aangevoerde zegt dat 
het handelen in strijd met de aankondiging 
niet bewezen is. Voorts betoogt hij, dat de 
Rechtbank niet bevoegd was zich te verdiepen 
in de vraag of er al dan niet sprake was van 
een gering tijdsverschil, maar a lleen had na 
te gaan of 1.48 een ander uur was dan 2 uur. 

Ik kan mij met het middel in zijne beide 
10 
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onderdeelen niet vereenigen. ,,In strijd han
delen met de aankondiging" zooals dit in de 
dagvaarding is vermeld, heeft de Rechtbank 
kennelijk opgevat als een feitelijk begrip, en 
derhalve terecht bewezen verklaard dat zulks 
geschied was, immers in afwijking van de 
dienstregeling is een bus om 1.48 vertrokken . 
Het ontslag van rechtsvervolging is echter en 
m. i. ook terecht uitgesproken omdat uit het 
bewezen verklaarde nog niet voortvloeit, dat 
requirant ook gehandeld heeft in strijd met 
de aankondiging zooals art 12 der Wet be
doelt. 

Ter motiveering daarvan geelt de Recht
bank de hierboven vermelde uitvoerige be
schouwing, en moest zich dus wel verdiepen 
in de vraag op welke uren de bussen vertrok
ken. Zelf zegt de Rechtbank en terecht, dat 
requirant niet mag rijden op andere uren dan 
is aangekondigd en beslist dan feitelijk, dat 
i. c. de bussen niet op verschillende uren ver
trokken, maar dat er alleen sprake is van een 
voorbus. 

Ik ben derhalve van oordeel, dat het vonnis 
der R echtbank volkomen juist is gewezen en 
het middel niet tot cassatie kan leiden. 

Ik concludeer tot verwerping van het be
roep. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Taverne; 
Gelet op het m iddel van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur: 
S. door v. t . van art. 352 Sv. en door niet

toepass ing van art. 12 sub 4 alinea 3 der Wet 
Openbare Vervoermiddelen, doordat genoemde 
Rechtbank bij haar genoemd vonnis iuvoege 
als overwogen, wel wettig en overtuigend be
wezen heeft verklaard, dat verdachten het feit 
hun bij dagvaarding in eersten aanleg telaste 
gelegd, hebben begaan, doch de verdachten 
van alle rechtsvervolging te dier zake heeft 
ontslagen, daar het a ldus bewezene niet op
leverde een strafbaar feit, en de R echtbank 
dus nagelaten heeft verdachten in hooger be
roep te veroordeelen wegens overtreding van 
genoemd artikel dier wet; 

0. dat bij het bestreden vonnis, overeen
komstig de primaire telastlegging, ten laste 
vai1 de gerequireerden bewezen is verklaard, 
dat zij te Amsterdam op 20 December 1931, 
des namiddags omstreeks te 1.48 uur a ls on
dernemers van een openbaar middel van ver
voer (autobusdienst Edam-Amsterdam), ter
wijl de aankondiging als bedoeld in de artt. 
5 en 6 der Wet Openbare Vervoermiddelen 
betreffende dien dienst onder de uren, waarop 
het openbaar middel van vervoer van de 
plaatsen, alwaar geregeld wu worden stilge
houden tot het in- en uitlaten van reizigers, 
onder meer vermeldde: vertrek Amsterdam 
12 uur en 2 uur buiten noodzaak door den in 
hun dienst zijnden chauffeur J an Mijndert 
Leeuw in strijd met die aankondiging hebben 
doen vertrekken van de standplaats Bui kslo
terweg met een tot hun dienst behoorend open
baar middel van vervoer - autobus -; 

0. dat de R echtbank, nà de bewezenverkla
ring, nog voor a lle onderdeelen dier bewezen
verklaring; heeft uiteengezet, waarom het be-

wijs moet geacht worden geleverd te zij n, 
waarbij de R echtbank uitvoerig stilstaat bij 
de, door haar in bevestigenden zin beantwoor
de vraag, of de gerequireerde, door te 1.48 
uur een wogenaamde vóór-bus te laten ver
trekken, hebben gehandeld "in strijd met het
geen ingevol ge art. 6 der Wet Openbare Ver
voermiddelen is aangekondigd omtrent de. 
uren van Yertrek en aankomst", welke strijd 
de Rechtbank aanwezig acht 1 °. omdat de 
verplichting tot aankondiging der uren van 
vertrek en aankomst naar den duidel ij ken zin 
der woorden niet anders kan beteekenen dan 
een verplichting tot volledige aankondiging 
dier uren van vertrek en aankomst, hetgeen 
- in verband met de gebondenheid van het 
bedrijf eener autobusondernem ing voor per, 
sonenvervoer krachtens vorenbedoelde wet ~ 
impliceert, dat hare autobussen op geen an
dere tijden mogen rijden dan in die aange
kondigde dienstregeling is aangewezen en 2°. 
slechts op deze wijze kan worden verw,ezenl ij k 
een essentiale van een openbaar l}liddel van 
vervoer, zooals de wet dat omschrijft namel ij k 
geregeld vervoer; 

0 . dat de Rechtbank vervolgens heeft over
wogen: 

dat echter het bepaalde in art. 6 aanhef 
sub b van meergenoemde wet omtrent de op
gaaf van het aantal plaatsen, dat voor de 
reizigers bij den aanvang van elke rei min
stens beschikbaar zal zijn, den ondernemer 
vrijheid laat om, indien het aantal reizigers, 
dat zich ten vervoer aanmeldt, zulks naar zijn 
meening wenschelijk maakt, omstreeks de in 
de aangekondigde uren van vertrek een of 
meer reservebu sen of extrabussen als vóór of 
nabussen te laten loopen; dat dit niet anders ii, 
dan het maken van ééne reis met twee wagens, 
hetgeen nergens is verboden, waarbij eenig 
versch il in tijd van vertrek van zelfsprekend 
is en voor ieder geval afzonderlijk zal zijn na. 
te gaan of het versch il wo gering is, dat tel
kens nog van ééne reis (en geregeld vervoer) 
kan worden gesproken met andere woorden 
genoeg verband nog bestaat met het officieele 
vertrekuur - a lles onder voorbehoud, dat de 
concessie der onderneming zulks niet verbiedt, 
art. 12 lid 1, waarvan in casu echter niet de 
rede is, trouwens ook niet is tel astegelegd; 

dat nu, gelet op het geringe tijdsverschi l, de 
op 20 December 1931 om twaalf minuten vóór 
twee uur vertrokken a utobus naar het oordeel 
der Rechtbank inderdaad te beschouwen is al1> 
een vóórbus van de om twee uur vertrokken 
autobus ; 

dat uit het voorafgaande voortvloeit, dat 
door het doen vertrekken van meergenoemde. 
vóórbus verdachten niet gehandeld hebben in 
strijd met hunne verplichting om op tijd te 
vertrekken, zoodat de R echtbank het te laste
gelegde en bewezen feit niet acht te zijn een 
strafbaar feit en verdachten mitsdien van 
rechtsvervolging moeten worden ontslagen; 

0. dat tot toelichting van het middel onder 
meer is aangevoerd, dat de Rechtbank zich 
uitsluitend de vraag had te stellen of 1.48 uur 
een ander uur is dan 2 uur, zonder zich te 
verdiepen in de vraag of hier sprake was van 
een al dan niet gering tijdverschil en voorts, 
dat de R echtbank in haar systeem de verdaoh-
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ten had behooren vrij te spreken; 
0. ten aanzien van het middel en ambts

hal ve: 
dat moet worden aangenomen, dat in de 

dagvaarding en bewezenverklaring de uit
drukking "in strijd met die aankondiging" is 
gebezigd in den zin waarin art. 12 lid 4 der 
Wet Openbare Vervoermiddelen spreekt van 
het in strijd handelen met hetgeen ingevolge 
de artt. 5, 6 en 7 - hier dus art. 6 - is aan
gekondigd omtrent de uren van vertrek; dat 
wanneer bewezen is, gelijk volgens de beslis
sing der Rechtbank het geval is, dat de ver
dachten buiten noodzaak aldus hebben ge
handeld, de verdachten zich, ingevolge art. 12 
lid 4 voornoemd, aan een strafbaar feit heb
ben schuldig gemaakt, tenzij een wettelijke 
strafuitsluitingsgrond aanwezig zoude zij n; 

dat de Rechtbank zulk een grond niet aan
voert, doch na eerst als bewezen te hebben 
aangenomen, dat de gerequireerden in strijd 
met bedoelde aankondiging hebben gehandeld, 
later beslist, dat de gerequireerden niet heb
ben gehandeld in strijd met hunne verplich
ting om op t ijd te vertrekken en daarom het 
bewezen fe it niet stráfbaar is; 

0 . dat de H. R. eveneens van oordeel is, 
dat het laten vertrekken van een zoogenaamde 
vóór-bus vóór de bus, welke op het vastge
stelde uur vertrekt, niet is een handeling als 
door art. 12 lid 4 voornoemd gewraakt, doch 
hieruit volgt, dat de eerste beslissing, welke 
de Rechtbank gaf, daarmede niet te rijmen is 
en requirant dan ook terecht aanvoert, dat de 
Rechtbank in haar systeem, dat element, en· 
daarmede de telastlegging, niet als bewezen 
ha d kunnen aannemen; 

0. dat de bewezenverklaring derhalve niet 
met redenen is omkleed - terwijl , indi en de 
gedachtengang van de Rechtbank dèze mocht 
zijn geweest, dat bij de bewezenverkla1·ing de 
uitdrukking " in strijd met" in de letterlijke 
beteekenis van "n iet precies gelijk aan" be
doelde aankondiging moet worden verstaan, 
de beslissing niet op den grondslag der telast
legging zoude zijn gegeven - waardoor het 
op straffe van nietigheid gegeTen voorschri ft 
van art. 359, 2e lid - of wel dat van art. 358, 
2e lid - in verband met de artt. 350, 358, 415 
en 425 Sv. is geschonden, zoodat het vonnis 
niet in stand kan blijven; 

Vernietigt het bestreden vonnis en 
Rechtdoende krachtens art. 106 R. 0. : 
Verwijst de zaak naar het Gerechtshof te 

Amsterdam ter berechting en afdoening op 
het bestaande hooger beroep. 

{N. J.) 

28 Maart 1933. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 art. 103.) 

Waar de Raad in zijne vergadering op 
20 Mei 1932 slechts heeft volstaan met te 
beslissen, dat voor de berekening van de 
vergoeding en van het voorschot het opge
geven aantal leerlingen zal worden ver
minderd met een zeker aantal, zonder het 
bedrag van de vergoeding en van het 
voorschot daarbij vast te stellen, terwij l 
deze bedragen eerst in het besluit zijn 
opgenomen, nadat de vereischte opgaven 

door het schoolbestuur waren verstrekt, 
zijn besluiten, als bedoeld bij art: 103, 3e _en 
4• lid door den Raad op 20 M ei 1932 met 
genomen, zoodat van te dier zake op dezen 
datum genomen besluiten bij Ged. taten 
geen beroep kan worden ingesteld. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het bestuur van het Instituut van Opvoeding, 
ingesteld door den Luitenant-Admiraal van 
Kinsbergen te Elburg, tegen het beslui t van 
Ged. Staten van Gelderland van 27 September 
1932, N °. 203, tot niet-ontvankelijkverklaring 
van zijn beroep tegen de besluiten van den 
raad der gemeente Elburg van 20 Mei 1932, 

0
• 19/LII en N °. 20/LII, waarbij ten be

hoeve van de onder het bestuur van het In
stituut staande bijzondere scholen voor ge
woon lager onderwijs en voor uitgebreid l ager 
onderwijs aldaar, onderscheidenlijk de verg?.e
ding, bedoeld in art. ;01 der Lager Onderw1Js
wet 1920, over het Jaar 1930, en het voor
schot, bedoeld in art. 103, derde lid, dier wet, 
over het jaar 1932 is vastgesteld ; 

Den R aad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
15 Februari 1933, N°. 876 (1932) ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, K unsten en Wetenschappen van 
24 Maart 1933, N°. 8497, afdeeling Lager 
Onderwijs Financieel; 

0. dat de raad der gemeente Elburg vol
gens daarvan overgelegde afschriften bij be
s! uiten van 20 Mei 1932, N °. 19/LII en 
20/LII ten behoeve van de scholen voor ge
woon l~ger onderwijs en voor uitgebreid lager 
onderwijs, staande onder het bestuur van het 
Instituut van Opvoeding, ingesteld door den 
Lui tenant-Admiraal van Kinsbergen, onder
scheidenlijk de vergoeding, bedoeld in art. 
101 der Lager Onderwijswet 1920 over het 
jaar 1930 en het voorschot, bedoeld in art. 
103, 3e Jid, dezer wet over het jaar 1932, 
heeft vastgesteld, en daarbij heeft besloten, 
voor de berekening van deze vergoeding en 
van dit voorschot het opgegeven aantal leer
lingen der school voor uitgebreid lager onder
wijs te verminderen met het gemiddeld aantal 
leerlingen, dat een diploma van meer uitge
breid lager onderwijs had, zulks uit overwe
ging, dat blijkens mededeeling van het be
stuur in het opgegeven aantal leerlingen der 
Afdeeling voor uitgebreid lager onderwijs 
mede begrepen zijn een 7-tal onderscheidenlijk 
een 10-tal leerlingen, die reeds een diploma 
voor meer uitgebreid lager onderwijs hebben; 
dat deze leerlingen op de school blijven voor 
de opleiding tot onderwijzer(es); dat deze op
leiding voor de desbetreffende leerlingen dan 
niet meer opleiding voor meer uitgebreid l a
ger onderwijs, maar zuiver onderwijzersoplei-
ding is; · 

dat het schoolbestuur, bij Ged. Staten van 
Gelderland in beroep gekomen, op grond, dat 
de bedoelde leerlingen niet zijn medegeteld, 
door dit College bij bes uit van 27 September 
1932, N °. 203, in zijn beroep niet-ontvankelijk 
is verklaard, uit overweging, dat de besluiten 
van den raad van Elburg, strekkende tot 
vaststelling van de gemeentelijke vergoeding 
ex artikel 101 der Lager Onderwijswet 1920 
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over 1930 en __ het voorschot op die vergoeding 
voor 1932, z1Jn gedagteekend 20 Mei 1932 • 
dat het beroepschrift van het appelleerend~ 
bestuur_ ter Provincia le Griffie is ingekomen 
20 J urn 1932, zoodat dit niet is ingediend bin
~en den termijn van 30 vrije dagen, bedoeld 
ID art. 103, lid 5, der Lager Onderwijswet 
1920 en het schoolbestuur derhalve niet-ont
vankel ijk behoort te worden verklaard in zijn 
beroep; 

dat van het besluit van Ged. Staten het 
schoolbestuur bij Ons in beroep is gekomen, 
aanvoerende, dat Ged. Staten bij het nemen 
van hunne beslissing geen rekening hebben 
gehouden met hetgeen ter zake van den be
roepstermijn werd beslist bij Ons besluit van 
11 Augustus 1930, To . 12, bevattende de na
volgende rechtsoverweging: 
. ,,dat een beroepschrift slechts dan tijdig is 
1Dge~?m_en, wanneer het binnen den beroeps
term 1J n 1s ontvangen door het coll ege, waarbij 
het beroep moet worden ingediend, of wan
neer het althans binnen dien termijn is ont
vangen. ten post~antore van de gemeente, 
waar dit college 1s gevestigd;" 

0 . dat uit nadere inlichtingen, ingewonnen 
cp verzoek van de Afdeeling van den Raad 
van State, voor de Geschillen van Bestuur, is 
gebleken, dat, hoewel volgens daarvan over
gelegde afschriften de door het schoolbestuur 
bestreden . besl1;1_iten van den raad van E lburg 
ondersche,denhJk tot vaststelling van de ge
meentelijke vergoeding ex art. 101 der Lager 
Onderwijswet 1920 over 1930 en van het be
drag van het voorschot op de gemeentelijke 
vergoeding ex art. 103 dezer wet voor 1932 
?P 20 Mei 1932 zouden zijn genomen, de raad 
ID deze vergadering slechts heeft volstaan met 
te bes! i~sen, dat voor de berekening van de 
vergoedmg en van het voorschot het opge
geven aantal leerlingen der school voor uitge
breid lager onderwijs zal worden verminderd 
met he~ gem iddeld aantal leerlingen, dat in 
het_ bezit van een _,:)iploma voor meer uitge
breid lager onderw1J was, zonder het bedrag 
van de vergoeding en van het voorschot daar
bij vast te stellen, terwijl deze bedragen eerst 
in het beslu it ~ij n opgenomen na 6 J uni 1932, 
nadat de vere1schte opgaven door het school
bestuur waren verstrekt; 

dat derhalve, daargelaten de vraag, of het 
bedrag der vergoeding en dat van het voor
schot in deze door den raad zij n vastgesteld, 
welke vraag in de overgelegde stukken niet 
wordt beantwoord, besluiten, als bedoeld bij 
art. 103, 3e en 4e lid, der Lager Onderwijswet 
1920 met betrekking tot de bovengenoemde 
school door den raad op 20 Mei 1932 niet 
zijn genomen, zoodat van te dier zake op dezen 
datum genomen besluiten bij Ged. Staten geen 
beroep kan worden ingesteld; 

dat onder deze omstand igheden het school
bestuur door Ged. Staten terecht, zij het ook 
op anderen grond, in zijn beroep niet-ontvan
kelij k is verk laard; 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast enz. 
(A.B.) 

28 Maart 1933. RONDSCHRIJ VE van den 
Minister van Staat, Minister van B innen
landsche Zaken aan Heeren Burgemees
ters, betreffende de Ziekte van Wei l. 

Het zal U bekend zijn, dat in ons land en 
yooral in de laatste jaren een ernstige ziekte 
1s v~rgekomen door besmetting veroorzaakt 
en d!~ den naam draagt van "de Ziekte van 
Wed ,. naar den <?nderzoeker, die haar voor 
het eer~t nauw keurig beeft kunnen nagaan. 

Het ,s gebleken, dat zij vooral voorkomt bij 
menschen die in open water hebben gezwom
men, dat vaak in staat blijkt te zijn de besmet
t ing over te dragen. 

Het is daarom verklaarbaar dat de ziekte 
zich hoofdzakelijk in het zwem'. en badseizoen 
vertoont. De cijfers van de aangegeven ge
vallen, gerangschikt naar de maanden leveren 
daar het bewijs van. ' 

_Zoo zij n voor1932,om van voorafgaande ja ren 
rnet te spreken, waargenomen de volgende ge
vallen: 

Januari 2 ;_ Febn1ar_i 1; Maart en April O; 
Me, 1 ; Jun, 4; Juli 8; Augustus 36; Sep
tember 124; October 24; November 4 en De
cember 3; waarbij valt op te merken dat de 
ziekte niet onmi~dellijk na de infectie ~ptreedt 
maar dat er al_t1Jd e«:~ incubatietijdperk is. 

Het geheele Jaar b1J el kaar genomen werden 
207 gevallen dezer ziekte waargenomen, waar
van 16 met den dood eindigden, wat gelijk 
staat met een mortaliteit van 7.7 %. 

De aandoening vertoonde zich het meest in 
enkele streken doch kwam verspreid voor in 
het geheele land. Zij wordt veroorzaakt door 
een ziektekiem, die voornamelijk voorkomt bij 
d_e ratten. De gevaarlijke kiemen verlaten het 
lichaam van <le rat met de urine. Wanneer een 
rat besmet is, blijft zij gedurende haar ge
heele verdere leven gevaarlij k. Ook honden 
kunnen door de ziekte worden aangetast en 
de smetstof verspreiden· toch zullen de meeste 
ziektegevallen bij den ~ensch hun ontstaan te 
danken hebben aan besmetting door ziekte
k10men, van de rat afkomstig en wel bij het 
zwemmen en baden in water dat door de rat
ten met de ziektekiemen verontre inigd is. 

De mensch kan ook wel op andere wijze be
smet worden, doch deze gevallen zijn zoo zeld
zaam, dat men daarmede voorloopig geen re
kening behoeft te houden. Alle krachten moe
ten thans en voor de toekomst op den zomer 
geconcentreerd worden ter voorkoming van 
be mettmg van baders en zwemmers in zwem-
111r1chtrngen of zwemgelegenheden. Onder 
zwemgelegenheden worden in dit opzicht ver
staan bepaalde plaatsen buiten de zwemin
richtingen, waar een belangrijk aantal per
sonen gewoon zijn des zomers te baden of te 
zwemme~. Uit ee_n practisch oogpunt zal het 
aanbeveling verdienen om zich wat dit jaar 
betreft te beperken tot deze twee soorten van 
badplaatsen bij de bestrijding van de ge. 
vreesde ziekte. 

De bestrijding der ziekte zal dus in de 
voornaamste plaats gericht moeten zijn op het 
weren der ratten. 

I. Maatregelen tot het weren van ,·atten. 

Wat de zweminrichtingen betreft, kunnen 
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de ratten in of onder de gebouwen genesteld 
zijn. Dit levert uit den aard der zaak het 
grootste gevaar op, aangezien nu de mogelijk
heid bestaat dat bijna alle urine, door de 
ratten geloosd, in het zwemwater terecht 
komt. Daarom is het noodzakelijk in iedere 
zweminrichting een nauwkeurig" onderzoek in 
te stellen naar het voorkomen van schuilplaat
sen voor de rat. Deze vindt men op allerlei 
verscholen plekjes, zooals b.v. onder de vloe
ren van de gebouwen en overal elders waar 
de ratten niet gestoord worden. Al deze ruim
ten moeten ontoegankelijk voor de ratten wor
den gemaakt. Dit zal het doeltreffendst kun
nen geschieden door alle gebouwen op beton
nen onderlaag te plaatsen en er voor te zor
gen, dat tusschen de onderlaag en de even
tueele vloeren geen ruimten worden aange
troffen, waar de rat een schuilplaats kan vin
den. Is deze maatregel te kostbaar dan kan 
men trachten a l de verscholen hoekjes waar 
de rat zich kan nestelen of° ophouden af te 
sluiten. De ervaring heeft echter geleerd dat 
zulk een afsluiting menigmaal defect raakt en 
dus herhaaldelijk nagezien moet worden. 
Daarom is een blijvende verbetering door het 
aanbrengen van een betonnen onderlaag niet 
alleen voor de bestrijding te verkiezen, doch 
op den duur ook economischer. Bij het bouwen 
van nieuwe zwemplaatsen kan reeds terstond 
daarop gelet worden. 

Waneer bij zwemgelegenheden geen gebouw
tjes aanwezig zijn is het gevaar voor het nes
telen der ratten ter plaatse niet groot te ach
ten. Doch wanneer er gebouwen of bouwsels 
worden aangetroffen moeten daaraan dezelfde 
eischen worden gesteld als voor de zwem
inrichtingen aangegeven. 

Leveren de inrichtingen en gelegenheden 
geen gevaa1· op voor het nestelen der ratten, 
dan kan het zwemwater toch nog besmet wor
den door ratten, die tijdelijk ter plaatse ver
toeven. Dit wordt vooral in de hand gewerkt, 
doordat in de inrichtingen of bij de gelegen
heden voedingsmiddelen worden achtergelaten. 

II. H et voorkomen, dat voedsel of voedsel-
1·esten voo,· de ratten bereikbaar zijn. 

Deze tweede eisch, maar van ten minste 
even groote beteekenis als de eerste, is dus, 
dat op plaatsen waar gebaad en gezwommen 
wordt geen spijsresten achterblijven. En dit 
geschiedt maar al te vaak. Vooral nu de in
richtingen en gelegenheden ook gebruikt wor
den voor het nemen van lucht- en zonnebaden 
blijven de bezoekers daar veel langer ver
toeven. Gedurende dit verblijf doet men zich 
te goed aan versnaperingen, zonder zich ver
der om de overbl ijfselen te bekommeren. 
lederen bezoeker moet daarom goed worden 
ingeprent, dat het achterlaten van spijsresten 
of van materiaal, waarin de levensmiddelen of 
versnaperingen verpakt waren, aanleiding kan 
geven tot het aanlokken van ratten, die, het 
zwemwater besmettende, de gezondheid en zelfs 
het leven van menschen in gevaar kunnen 
brengen. I eder, die eten of versnaperingen 
meebrengt behoort er voor te zorgen dat alle 
spijsresten en verpakkingsmateriaal in de 
daarvoor bestemde bakken, zonder de omge-

ving te ve rontreinigen, worden opgeborgen. 
De Directie van een zweminrichting of de 

autoriteit, die te waken heeft voor de gezond
heid van hen, die van zwemgelegenheden ge
bruik maken, treft derhalve de verplichting 
om er voor te zorgen, dat goed sluitende vuil 
nisvaten in voldoende hoeveelheid aanwez ig 
zijn en dat de inhoud op doel treffende wijze 
iederen dag na het sluiten der inrichting wordt 
verwijderd. 

Men kan er echter niet op rekenen, dat de 
uitgevaardigde voorschriften betreffende het 
opbergen van afval door de verbruikers stipt 
worden nageleefd en daarom mag een dage
lijksch toezicht op het achterlaten van spijs
resten niet ontbreken. 

De daarbij aangetroffen afval mag niet op 
het terrein blijven liggen, doch moet door het 
personeel opgeruimd worden . Teneinde dezen 
arbeid zooveel mogelijk te beperken, dient het 
publiek opgevoed te worden, om zelf voor de 
opruiming zorg te dragen. De verschillende 
sportvereenigingen, die van de gelegenheid 
tot zwemmen gebruik maken, kunnen in dit 
opzicht voor een doelmatige propaganda zor
gen. Wanneer de leden zelf aan het oprui
mingswerk deelnemen of daarop toezicht uit
oefenen, zullen zij wellicht in staat zijn de 
schuldigen te ontdekken, die men dan kan 
wijzen op de treurige gevolgen, welke hun 
slordigheid na zich kan slepen, zoowel vbor 
hen zelf als voor anderen. 

III. H et voorkomen van nesteling van ratten 
in de omgeving van de zwemgel egenheden. 

Het derde punt, waarop gelet moet worden, 
is er voor te waken, dat in de naaste omge
ving van de zweminrichtingen of -gelegen
heden geen geschikte schuilhoeken voor de 
ratten aanwez ig zijn, waar zij hun nest kunnen 
bouwen, of geen resten worden gevonden van 
rattenaanlokkende waren. Men houde daarom 
een wakend oog op de omgeving. Worden 
zulke plaatsen ontdekt, dan zal men moeten 
trachten het gevaar op de een of andere wijze 
op te heffen. 

Wanneer de hierboven besproken maatrege
len geen resultaat beloven omdat de zwem
inrichtingen niet voor verbetering vatbaar zijn 
dan wel de inrichting of de gelegenheid in 
een zeer ongunstige omgeving gelegen is, zal 
opheffing van de inrichting en verbod van 
,iwemmen en baden op de bedoelde plaats in 
overweging zijn te nemen. Wordt de inrichting 
of gelegenheid door de gemeente geëxploiteerd 
dan zal het gemeentebestuur de noodige maat
regel en moeten en kunnen nemen. Ten einde 
echter ook te kunnen optreden wanneer de ex
ploita tie van particuliere zijde uitgaat is het 
noodzakelijk, dat voor iedere gemeente zoo 
spoedig mogelijk een verordening in het leven 
wordt geroepen, krachtens welke het erploi
teeren van een zweminrichting of zwemgele
genheid niet geoorloofd is zonder toestemming 
van het gemeentebestuur, aan welke toestem
ming voorwaarden verbonden kunnen worden. 
Het is gewenscht dat bij het ontwerpen van 
zulk een gemeentelijke verordening het advies 
wordt ingewonnen van de geneeskundige in
spectie, die voor zoover noodig daarbij over-
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leg zal plegen met de inspectie voor bodem, 
water en lucht. 

Wenscht men nog meer waarborgen tegen 
het gevaar, dan kan er voor zweminrichtingen 
aan gedacht worden het water door chloreeren 
onschadelijk te maken. Men kan eveneens 
trachten door het houden van fox terriei-s, of 
van katten en van fretten op de terreinen de 
nog aanwezige ratten te doen vangen of te 
verjagen. Er wordt echter de nadruk op ge
legd, dat dit slechts een hulpmiddel is, het
welk geen afdoend resultaat belooft, wanneer 
niet op de boven omschreven wijze de ratten 
uit de zweminrichting worden gehouden en 
uit de omgeving van de zwemgelegenheden 
worden geweerd. 

J\llet nadruk wordt er op gewezen, dat het 
noodzakelijk is zoo spoedig mogelijk, in ieder 
geval vóór het komende zwemseizoen, maatre
gelen te nemen waarbij is op te merken dat die, 
onder II en III aangegeven, weinig kosten 
zullen veroorzaken, terwijl ze zonder twijfel 
goede resultaten zullen opleveren. 

(B.) 

29 Maart 1933. RONDSCHRIJVEN van den 
Minister van Staat, Minister van Binnen
landsche Zaken aan Heeren Burgemees
ters betreffende: Vaccinatie. 

Zooals U bekend is zijn gedurende de laat
ste jaren bij kinderen, die kort te voren tegen 
pokken waren ingeënt, ziekteverschijnselen van 
het centrale zenuwstelsel waargenomen. 

Dientengevolge zijn op advies van den Ge
zondheidsraad bij de wet van 11 Februari 1928, 
S. 29, tijdelijke bepalingen uitgevaardigd ter 
opschorting van enkele op de vaccinatie be
trekking hebbende maatregelen. De geldig
heidsduur dezer tijdelijke bepalingen is her
haaldelijk verlengd, laatstelijk nog bij de wet 
van 29 December 1932, S. 659, voor den tijd 
van twee jaren. 

Toch wordt door de deskundigen a lgemeen 
de meening aanvaard, dat de vaccinatie tegen 
de pokken de bevolking een belangrijke be
schutting voor deze ziekte verschaft. 

Het is daarom van groote beteekenis, dat 
aan de bevolking op geregelde tijden de ge
legenheid wordt gegeven haar kinderen tegen 
de pokken te laten inenten. 

Het spreekt zonder meer van zelf, dat de 
beslissing of een kind zal worden ingeënt of 
niet, geheel bij de ouders berust, die daartoe 
de voorl ichting van den huisarts kunnen 
vragen. 

De aandoeningen van het centrale zenuw
stelsel, di e na vaccinatie kunnen ontstaan, zijn 
nog niet met zekerheid te voorkomen. Echter 
zijn wel enkele maatregelen te treffen, waar
door d it gevaar tot een minimum kan worden 
teruggebracht. De Nederlandsche encephal it is
commissie laat zich in haar Algemeen Samen
vattend Rapport (1932) in dezen zin hierover 
uit, dat verschillende waarnemingen ervoor 
p le iten, dat inenting op zeer jeugdigen leeftijd 
de minste gevaren met zich brengt, terwijl 
ook de maanden van inenting te dien opzichte 
van eenige beteekenis zouden kunnen zijn. 

Voor zoover kinderen tot dusver werden ge-

vaccineerd op den leeftijd tusschen 3 en 9 
maanden hèbben zij in 't algemeen weinig 
hinder van de bewerking ondervonden en is 
het optreden van encephalitis slechts in een 
enkel geval voorgekomen en wel in zeer lich
ten graad. 

Voorts is, voor zoover tot heden is na te 
gaan, de kans op het ontstaan van encephali
tis in de maanden Mei en December belang
rijk geringer dan in de andere maanden. 

Ik zou U daarom willen uitnoodigen bij de 
kennisgeving van den tijd waarop en de 
plaats waar ingeënt zal worden een mededee
ling te voegen omtrent den meest geschikten 
leeftijd , waarop de kinderen kunnen worden 
ingeënt en omtrent den meest geschikten tijd, 
waarop de inenting kan geschieden. 

De Geneeskundig Inspecteur van de Volks
gezondheid is gaarne bereid U desgewenscht 
van voorlichting te dienen. 

(B.) 

3 April 1933. KONINKLIJK BESLUIT, 
houdende instelling van een E lectriciteits
raad. 

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

Waterstaat van 30 Maart 1933, n°. 130, af
deeling Waterstaatsrecht (Kabinet); 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art. 1. Behoudens nadere regeling bij de 

wet, wordt voor den tijd van vijf jaren een 
Electriciteitsraad ingesteld. 

Deze Raad heeft tot taak Onzen Minister 
van Waterstaat, op verzoek, dan wel e igener 
beweging, van advies te dienen omtrent aan
gelegenheden betreffende de electriciteitsvoor
ziening. 

Art. 2. Wij benoemen voor het in het voor
gaande artikel bedoelde tijdvak tot lid en 
voorzitter van den Raad: enz. 

Art. 3. De voorzitter en de leden worden 
door Ons ontslagen. 

Aan den Raad wordt door Onzen Minister 
van "Vaterstaat een secretaris toegevoegd. 

Bij ziekte of afwezigheid van den secretaris 
kan Onze Minister voornoemd tijdelijk in het 
secretariaat voorzien. 

Art. 4. De Raad is bevoegd, in het belang 
van de vervulling van zijne taak de mede
werking in te roepen van openbare li chamen, 
colleges en autoriteiten. 

Art. 5. Door Onzen Minister voornoemd 
wordt bij den Raad een bureau ingesteld. 

H et hoofd van het bureau en het personeel 
worden door of vanwege Onzen Minister voor-
noemd in dienst genomen. . 

Art. 6. Het bureau bereidt de behandeling 
van zaken in den Raad voor en verschaft aan 
den Raad de noodige voorl ichting. 

Het bureau of het hoofd daarvan dient ver
der Onzen Minister voornoemd van advies in 
de gevallen, dat dit door dezen wordt ge
vraagd. 

Art. 7. De verdere regeling van de orga
nisatie en de werkzaamheden van den Raad 
en van het bureau, alsmede van de wijze van 
samenwerking tusschen den Raad, het bureau 
en andere Rijks1liensten, geschiedt zoo noodig 
door Onzen M inister voornoemd. 
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Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in de Staats
courant zal worden geplaatst en waarvan af
schrift zal worden gezonden aan de Alge
meene Rekenkamer. 

WILHELMINA. 
De Minister van Wate,·staat, P .J. Re y me r. 

(B.) 

3 April 1933. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Handelsnaamwet artt. 2 en 4.) 

Een handelszaak kan volgens art. 2 der 
Handelsnaamwet alleen overgaan in ver
binding met de handelszaak, onder dien 
naam gedreven. • 

Req. kan geen beroep doen op art. 4 lid 3 
van genoemde wet, nu aan req. - die in 
1924 zijn handelszaak (vennootschap onder 
firma) in een N. V. inbracht - in 1931 wel 
het te Rotterdam gevestigde filiaal, doch 
niet de geheele handelszaak werd overge
dragen, en dus de thans door req. gedreven 
zaak geenszins kan worden gezegd te zijn 
de handelszaak afkomstig van de oorspron
kelijke vennootschap onder firma. 

Op het beroep van Arnold Susannes Sirks, 
koopman, geboren 25 October 1883 te Rotter
dam, wonende te Zeist, requirant van cassatie 
tegen een arrèst van het Gerechtshof te 's-Gra
venhage van 18 Januari 1933, waarbij in hoo
ger beroep, - krachtens verwijzing bij arrest 
van den H. R. van 10 October 1932 . J. 
1932, 1775 - met vernietiging van een vonnis 
van het Kantongerecht te Rotterdam op 22 
December 1931 tegen requirant gewezen, deze 
ter zake van: ,,het voeren van een handels
naam, die in strijd met de waarheid aanduidt, 
dat de handelszaak aan een of meer koop
lieden, handelende als eene vennootschap on
der een firma, zou toebehooren", met toepas
sing van de artt. 4 en 7 der Handelsnaamwet 
S. 1921 n°. 842, en art. 23 Sr., is veroordeeld 
tot eene geldboete van een gulden, subsid iair 
een dag hechtenis. 

Conclusie van den Procureur-Generaal Tak. 

Bij Uw arrest van 10 October 1932 werd 
deze zaak naar het Gerechtshof alhier ver
wezen, dat op 16 Januari j.l. ten aanzien van 
verdachte bewezen verklaarde: ,,dat hij te 
Rotterdam in de tweede helft van de maand 
September 1931 als koopman alleen-eigenaar 
van een handelszaak, zijnde een groothandels
onderneming in kaas, voor deze handelszaak 
heeft gevoerd een handelsnaam luidende: 
" J . S. en Zoon", welke handelsnaam in strijd 
met de waarheid aanduidde, dat die handels
zaak zou toebehooren aan meerdere kooplie
den handelende als een vennootschap onder 
firma". Het qualificeerde dit bewezene als: 
"Het voeren van een handelsnaam, die in 
strijd met de waarheid aanduidt, dat de han
delszaak aan een of meer kooplieden zou toe
behooren", en veroordeelde hem deswege, o.a. 
met toepassing van · de a1·tt. 4 en 7 der Han
delsnaamwet, S. 1921 n°. 842, in eene geld
boete, na omtrent zijn verweer, dat hij niet 
een handelsnaam zou voeren in strijd met de 

wet, omdat zoowel de naam als de handelszaak 
afkomstig zijn van een vennootschap, die dien 
naam heeft gevoerd niet in strijd met de wet 
- immers de in 1924 door hem in eene Naam
looze Vennootschap ingebrachte zaak in 1931 
daarvan weder is afgescheiden, te hebben 
overwogen: ,,dat dit verweer echter n iet op
gaat;" 

"dat toch, nu door den inbreng van de door 
Yerdachte onder den naam " J . S. en Zoon" 
ged1·even zaak is eene Naamlooze Vennoot
schap, eerstgenoemde zaak haar zelfstandig 
bestaan had verloren, hier geen sp,ake is van 
een hand,3lszaak on nanm, die, na tijdelijk in 
andere handen te zijn geweest, weer in het 
bezit van verdachte is teruggekeerd, zoodat 
op art. 4 alinea 3 der Handelsnaamwet, waar
op verdachte's verweer kennelijk gegrond is, 
geen beroep kan worden gedaan." 

Door deze bes! issing zich gekrenkt achtende, 
heeft hij bij schriftuur, ter ondersteuning van 
zijn cassatieberoep, het navolgende middel op
(!'Aworoen : .. i'\.. altb"ns v. t. van de artt. 1, 2, 
3, 4 en 5 van de Handelsnaamwet S. 1921, 
n°. 842, 358, 369, 398 en 423 Sv., door te ver
werpen het beroep van den verdachte op het 
derde lid van art. 4 der H andelsnaamwet uit 
overweging: ,,dat nu door den inbreng van de 
door verdachte onder den naam " J . S. en 
Zoon" gedreven zaak in een Naamlooze Ven
nootschap, eerstgenoemde zaak haar zelfstan
dig bestaan had verloren, hier geen sprake 
is van een handelszaak en naam, die, na tijde
lijk in andere handen te zijn geweest, weer in 
het bezit van verdachte is teruggekeerd." 

Ter toelichting betoogt hij, dat hij in 1924 
de door hem onder den naam "J. S. en Zoon" 
gedreven vennootschap en commandite in
bracht in de Naamlooze Vennootschap " J. S. 
en Zoon's Kaashandel"; dat deze zaak eerst 
was gevestigd te Rotterdam, doch in 1930 ver
plaatst werd naar Leeuwarden, terwijl in 
eerstgenoemde gemeente slechts een filiaal 
werd gelaten; dat dit filiaal later aan hem 
werd overgedaan en alsf.oen goedgevonden 
werd, dat hij dit onder den naam J. Sirks en 
Zoon voortzette. 

Deze bewering is echter geheel in strijd met 
zijne tot dusverre aangenomen processueele 
houding en ook met hetgeen hij aan het Hof 
heeft verklaard. Toen toch repte hij niet van 
zijne overneming van het filiaal te Rotterdam 
en verzweeg hij, dat goedgevonden zou zijn, 
dat hij het voortzette onder den naam "J. S. 
en Zoon's Kaashandel". Slechts dit was zijn 
verweer: ,,dat het filiaal in 1931 is opgeheven 
en dat hij verdachte daarna in de tweede helft 
van September 1931 te Rotterdam weer een 
door hem zelf gedreven handelszaak - zijnde 
een groothandelsonderneming in kaas - is 
begonnen onder den naam " J . S. en Zoon", 
dat hij niet een handelsnaam voert in strijd 
met de wet, omdat zoowel de naam als de 
handelszaak afkomstig zijn van een vennoot
schap, die dien naam heeft gevoerd niet in 
strijd met de wet - immers de in 1924 door 
hem in de Naamlooze Vennootschap inge
brachte zaak in 1931 daarvan weder is afge
scheiden." 

Voorzoover dus zijne voorstell ing van zaken 
afwijkt van die van het Hof, mist zij feite-
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lijken grondslag en kan zij nimmer tot cassatie 
leiden. 

Afgescheiden daarvan moet echter de vraag 
beantwoord worden, of het Hof terecht aange
nomen heeft, op grond der daarvoor gebezigde 
redengevende feiten en omstandigheden, dat 1 

het bewezene strafbaar is. 

standige zaak, met goedvinden dier Naam
looze Vennootschap weder onder den ouden 
firmanaam, heeft gedreven; 

0 . dat deze feitelijke voorstelling, - welke, 
naar requirant zelf erkent, steunt op verkla
ringen, waarvan in het bestreden arrest niet 
blijkt, - ook niet terug te vinden is in de 

Reeds in mijne conclusie voorafgaande aan 
Uw bovengenoemd arrest beantwoordde ik 
haar bevestigend en sedert dien veranderde ik 
niet van meening. 

Art. 2 immers der Handelsnaamwet 1921, 
S . 842, bepaalt, dat de handelsnaam bij erf
opvolging overgaat en vatbaar is voor over
dracht, doch een en ander slechts in verbin
ding met de h andelszaak, die onder dien naam 
wordt gedreven. Handelszaak en handelsnaam 
zijn dus niet vatbaar voor splitsing en vormen 
een onverbrekelijk geheel. Dit blijkt duidelijk 
uit de Memorie van Toel ichting (Schuurman 
& Jordens' editie, blz. 107), waaruit ik citeer: 
" Het artikel geeft mitsdien aan, dat men zijn 
handelsnaam zal kunnen overdragen, doch 
slechts aan denzelfde, wien men zijn handels
zaak overdraagt; ook kan men de handels
zaak overdragen ronder overdracht tevens van 
den handelsnaam, doch niet den naam alleen 
en de zaak zelve behouden of aan een derde 
overdragen." 

Wat dus verdachte naar 's Hofs voorstelling 
van zaken deed, was in strijd met de toege
paste artikelen der gezegde Handelsnaamwet 
en dus strafwaardig. 

Maar ook zou hij een strafbaar feit begaan 
hebben, wanneer hij het filiaal te Rotterdam 
overgenomen en dit wu hebben voortgezet 
onder den naam "J. S. en Zoon", zulks met 
toestemming der Naamlooze Vennootschap, 
aan welke de handelszaak in haar geheel en 
die naam toebehooren. De handelsnaam toch 
behoort onafscheidenlijk bij deze niet bij het 
filiaal. Wilde dus verdachte gerechtigd zijn 
tot het voeren van den handelsnaam " J. S. 
en Zoon", dan had hij de geheele Vennoot
schap, waarin hij zijne zaak had ingebracht, 
moeten overnemen en niet haar filiaal, wijl 
een handelsnaam ondeelbaar is en onverbreke
lijk verbonden is aan de handelszaak zelve. 

Ik concludeer mitsdien tot verwerping van 
het beroep. 

De Hooge R aad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

De Menthon Bake ; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur, luidende: 
(zie Concl. Proc.-Gen.}; 

0. dat bij het bestreden arrest bewezen is 
verklaard, (zie Concl. Proc.-Gen.); 

Wat het middel betreft: 
0. dat requirant daarbij, blijkens de toelich

ting, uitgaat van eene voorstelling van zaken, 
hierop neerkomende, dat in September 1931 
de N. V . J. S. & Zoon's kaashandel, geves
tigd te Leeuwarden, - "ier handelszaak af
komstig is van de te Rotterdam door requi
rant's familie niet in strijd met de Handels
naamwet S. 1921, n°. 842, gedreven handels
zaak onder de firma J. S. & Zoon, - haar 
filiaa l te Rotterdam heeft overgedragen aan 
requirant, die dit filiaal vervolgens als zelf-

andere stukken, waarvan in cassat ie alleen 
kennis mag worden genomen, integendeel in 
strijd is met het standpunt, tot dusverre door 
requirant in deze strafzaak ingenomen, name
lijk: dat, toen de N. V. bovenbedoeld filiaal 
te Rotterdam had opgeheven, hij aldaar een 
door hem zelf gedreven handelszaak is begon
nen onder den handelsnaam J. Sirks & Zoon ; 

dat het middel dus feitelijken grondslag 
mist; 

0. bovendien dat, - al zou de juistheid van 
de thans door requirant beweerde toedracht 
van zaken vaststaan, - daaruit nog niet zou 
volgen requirant's recht op het voeren van 
den handelsnaam " J . S. & Zoon"; 

dat toch volgens art. 2 der Handelsnaamwet 
S. 1921 n°. 842 een handelsnaam alleen kan 
overgaan in verbinding met de handelszaak, 
onder dien naam gedreven; 

dat nu, - daargelaten nog dat de handels
zaak, welke in 1924 in de toen onder den 
naam "N. V . J . S. & Zoon's Kaashandel" 
opgerichte N. V. is ingebracht, door de vroe
gere vennootschap onder een firma niet onder 
dien naam, doch onder den naam "J. S. en 

1 Zoon" werd gedreven, - volgens requirant's 
eigen voorstelling der feiten in September 
1931 wel het te Rotterdam gevestigde filiaal, 
doch niet de geheel,:i handelszaak dier N. V. 
aan hem is overgedragen, zoodat de thans door 
requirant gedreven zaak geenszins kan worden 
gezegd te zijn de handelszaak, afkomstig van 
de oorspronkelijke vennootschap onder de fir
ma " J. S. & Zoon", welke destijds in ge
noemde Nàamlooze Vennootschap is omgezet ; 

dat derhalve ook de feiten, zooals requirant 
die voorstelt, zijn beroep op art. 4, 3de lid 
der Handelsnaamwet S. 1921, n° . 842, niet 
rechtvaardigen; 

Verwerpt het beroep. 
(N. J.) 

3 April 1933. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet art. 228e.) 

De omstandigheid, dat de huur naar de 
meerring van Ged. Staten voor den huurder 
te hoog is, kan geen reden zijn om aan het 
raadsbesluit tot verhuring goedkeuring te 
onthouden. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Wadenoijen tegen het 
besluit van Ged. Staten van Gelderland van 
6 April 1932, N°. 126, waarbij goedkeuring is 
onthouden aan het raadsbesluit dier gemeente 
van 28 Augustus 1931, strekkende tot ver
huur van een woning aan den gemeente
veldwachter J . Dijk; 

Den R aad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen van 
1 September 1932, N° . 528, en 22 Maart 1933, 
N °. 528(1932)/35; 
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Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken, 
van 30 Maart 1933, N°. 6242, afdeeling Bin
nen! andsch Bestuur; 

0. dat de raad der gemeente Wadenoijen 
bij besluit van 28 Augustus 1931 heeft be
sloten met ingang van 1 J anuari 1932 aan 
den gemeente-veldwachter J. Dijk tot weder
opzegging toe onderhands te verhuren een 
woning met schuurtje, boomgaard en tuin voor 
f 4 per week; 

dat Ged. Staten van Gelderland bij besluit 
van 6 April 1932 aan dit besluit hunne goed
keuring hebben onthouden, uit overweging, 
dat geen enkele reden aanwezig wordt geacht 
de huur van de woning, welke bij raadsbesluit 
van 21 December 1921 is verhuurd aan den 
veldwachter J . Dijk voor de som van f 150, 
met ingang van 1 J anuari 1932 te verhoogen 
tot f 208 en deze huurverhooging dan ook on
billijk is te achten; 

dat de gemeenteraad in beroep aanvoert, dat 
in de gemeente Wadeuoijen twee gemeente
veldwachters zijn, waarvan een veldwach~r 
woont in een eigen woning, terwijl de andere, 
J. Dijk, woont in een woning van de ge
meente; dat bij de vaststelling van de huur 
werd overwogen, dat een huurp1; js van f 150 
voor deze woning in vergelijk met andere 
woningen te laag is; dat, door de huur be
neden een redelijken huurprijs vast te stelien, 
de veldwachter J . Dijk een voordeel geniet 
boven zijn collega, hetgeen onbillijk wordt 
geacht; 

0. dat het toezicht van Ged. Staten op het 
onderhands verhuren van gemeente-e igendom
men hoofdzakelijk strekt om te waken, dat 
het financieele belang van de gemeente bij 
zoodanige verhuring voldoende wordt behar
tigd; 

dat de omstandigheid, dat de huur naar de 
meening van Ged. Staten voor den huurder te 
hoog is, geen reden kan zijn om de goedkeu
ring te onthouden; 

Gezien de Gemeentewet; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Ged. Staten van Gelderland alsnog goed
keuring te verleenen aan het besluit van den 
raad van Wadenoijen van 28 Augustus 1931, 
strekkende tot verhuur van eene woning aan 
den gemeente-veldwachter J. Dijk. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is bel ast enz. 

(A.B.) 

6 April 1933. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 art. 72.) 

Nu het vervangen van plafonds in een 
schoolgebouw gepaard gaat met vervan
ging van kurkplaten door riet ter verbete
ring van een bij den bouw begane construc
tiefout, kan de aanvrage om medewerking 
worden beschouwd a ls eene aanvrage tot 
verandering van inrichting van de pla
fonds en mitsdien als eene verandering van 
inrichting van het schoolgebouw. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Utrecht tegen het be
s! uit van Ged. Staten van Utrecht van 20 De
cember 1932, 3e Afdeeling, N °. 4153/3120, 
waarbij met vernietiging van het besluit van 
dien raad van 7 Juli 1932 is bepaald, dat de 
door het R. K. K erkbestuur van de Parochie 
van den Heiligen Martinus, gevestigd te 
Utrecht, als bestuur van de R . K. scholen 
voor gewoon lager onderwijs en uitgebreid 
lager onderwijs aan de Oude Gracht 397, al
daar, overeenkomstig art. 72 der Lager On
derwijswet 1920 gevraagde medewerking voor 
eene verandering van inrichting van het 
schoolgebouw. bestaande in het aanbrengen 
van n ieuwe plafonds in zeven leslokalen, in 
de gangen en in de kamer van het hoofd, als
nog moet worden verleend; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
22 Maart 1933, N°. 172; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 4 
April 1933, N°. 8868, afdeeling L ager On
derwijs Financieel ; 

0 . dat de gemeenteraad de gevraagde mede
werking heeft geweigerd, uit overweging, dat 
blijkens ingesteld onderzoek de vereischte voor
ziening aan de bewuste plafonds noodzakelijk 
is ten gevolge van slij tage aan de bestaande 
constructie daarvan, en daarom - daargela
ten, dat vervanging door nieuwe plafonds 
wenschelijk kan worden geacht - is te be
, chouwen als onderhoud, en niet kan worden 
aangemerkt als eene verandering van de in
richting van het schoolgebouw; dat de kosten 
dezer voorziening dus zijn kosten van instand
houding, als bedoeld in art. 101 der Lager 
Onderwijswet 1920 en derhalve niet vallen 
onder het bepaalde in art. 72 der wet; 

dat, nadat het schoolbestuur bij Ged. Sta
ten van Utrecht in beroep was gekomen, dit 
Coll ege bij besluit van 20 December 1932, met 
vernietiging van het bestreden raadsbesluit, 
heeft bepaald, dat de gevraagde medewerking 
nlsnog moet worden verleend, daarbij over
wegende, dat de door den appellant ge
wenschte verbetering en de in verband daar
mede aan te brengen voorziening aan plafonds 
voortspruiten uit eene bij den bouw begane 
constructiefout, daar de bij den bouw aan
gebrachte kurkplaten - nu te vervangen door 
riet - na 18 jaren gaan doorbuigen, waar
door het pleisterwerk loslaat en omlaag valt, 
en mitsdien moeten worden beschouwd als 
eene verandering van inrichting; 

dat van dit besluit het gemeentebestuur bij 
Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, dat 
zijns inziens van eene verandering van in
richting niet kan worden gesproken; 

0. dat, nu het vervangen van voormelde 
plafonds gepaard gaat met vervanging van 
de kurkplaten door r iet ter verbetering van 
een bij den bouw begane constructiefout, de 
aanvrage kan worden beschouwd als eene 
aanvrage tot verandering van inrichting van 
de plafonds en mitsdien als eene verandering 
van inrichting van het schoolgebouw; 

dat deze verbetering blijkens de overgelegde 
stukken noodig is en mitsdien de normale 
eischen, aan een schoolgebouw te stellen, niet 
te boven gaat; 
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Gezien de Lager Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verkl aren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetensch appen is belast enz. 
(A.B.) 

6 April 1933. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 art. 37). 

Het verstrekken door een onderwijzer 
aan ouders van leerlingen van waardee
ringscijfers en inlichtingen, die niet in 
overeenstemming zijn met de officieele, 
door het hoofd der school vastgestelde 
cijfers, vormt een eigenmachtig optreden 
en een zich onttrekken aan en reageeren 
tegen de leiding van het hoofd, dat niet kan 
worden geduld. De door B. en W. opgelegde 
straf van schorsing zonder behoud van 
jaarwedde gedurende ééne maand is dan 
ook alleszins gerechtvaardigd te achten. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

Z. de Jong, onderwijzer aan eene bijzondere 
lagere school te Hoensbroek, tegen het besluit 
van Ged. Staten van Zuid-Holland van 9 
November 1932, B. , N°. 4774 (4e afdeeling), 
G. S. N °. 90, voor zoover daarbij, onder Ia, 
met ongegrondverklaring van het door hem bij 
dit College ingestelde beroep tegen het be
sluit van B. en W . van Krimpen aan de Lek 
van 31 Maart 1931, N °. 131, voor zoover hij 
daarbij met ingang van 1 April 1931 zonder 
behoud van jaarwedde voor den duur van 
ééne maand is geschorst als onderwijzer aan de 
openbare lagere school N°. 1 in die gemeente, 
dit besluit volledig is gehandhaafd; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
22 Maart 1933, N°. 159; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 3 
April 19v3, N°. 2981, afdeeling Lager Onder
wijs Algemeen; 

0. dat B. en W . van Krimpen aan de Lek 
bij besluit van 31 Maart 1931, N °. 131, heb
ben besloten tot schorsing van Z. de Jong als 
-Onderwijzer aan de openbare lagere school No. 
1 in hunne gemeente, zonder behoud van jaar
wedde, voor den duur van één maand, in
gaande op Woensdag 1 April 1931 tot en met 
Donderdag 30 April 1931, uit overweging, dat 
deze onderwijzer, zonder medeweten van het 
Hoofd dier school en tegen diens uitdrukke
lijken wil, zich ,chuldig gemaakt heeft aan 
het verstrekken van vervalschte rapporten aan 
de ouders van schoolgaande kinderen, daarbij 
voorgevende, dat de betrokken kinderen voor 
verhooging in aanmerking zouden kunnen ko
men; dat hij wist, dat de door hem verstrekte 
cijfers niet de officieele waren en zulks door 
het Hoofd der school hierop was opmerkzaam 
gemaakt; dat hij heeft geweigerd met het 
Hoofd der school hierover van gedachte te 
wisselen; dat hem reeds eene waarschuwing, 
ingevolg-e art. 37 der Lager Onderwijswet 
1920, dato 3 November 1930, is gezonden; 

dat, nadat Z. de Jong van dit besluit bij 
Ded. Staten van Zuid-Holland in beroep was 

gekomen, dit College, den Onderwijsraad ge
hoord, bij besluit van 9 November 1932 het 
door Z. de Jong ingestelde beroep ongegrond 
heeft verklaard, uit overweging, dat de ap
pellant in hoofdzaak heeft aangevoerd, dat 
hij de hem opgelegde ernstige bestraffing ge
heel onverdiend acht, aangezien hij in geen 
opzicht wet, verordening of instructie heeft 
overtreden, doch slechts datgene heeft ver
richt, waartoe elke onderwijzer gerechtigd is : 
dat hij met name geen vervalschte rapporten 
respectievelijk vervalschte inlichtingen aan de 
ouders van leerlingen zijner klasse heeft ver
strekt, doch alleen aan de ouders van enkelen 
dier leerlingen, welke kinderen zijns inziens 
wèl, doch naar het oordeel van het Hoofd der 
school nièt voor overplaatsing naar een hoo
ger leerjaar in aanmerking kwamen, van dit 
verschil van inzicht mededeeling heeft ge
daan; dat hij vermeende daartoe te moeten 
overgaan in het belang van eene goede ver
standhouding tusschen hem als onderwijzer 
eenerzijds en de betrokken leerlingen zijner 
klasse en hunne ouders anderzijds; dat echter 
uit het gehouden onderzoek is komen vast te 
staan, dat het weigeren van een samenspre
king, als in het schorsingsbesluit bedoeld, als 
bewezen kan worden aangenomen; dat het 
verstrekken aan ouders van leerlingen van 
waardeeringscijfers respectievelijk van inlich
tingen, welke niet in overeenstemming zijn 
met de officieele, door het Hoofd der school 
vastgestelde cijfers, alhoewel hier niet van 
vervalsching is gebleken, desniettemin van ge
noegzame beteekenis moet worden geacht om 
eene straf te rechtvaardigen, vooral aangezien 
hierdoor de ouders betrokken werden in een 
conflict tusschen het Hoofd en den onderwij 
zer der school, hetgeen niet in het belang dier 
onderwijsinrichting is te achten; dat derhalve 
terecht door B. en \V. aan den appellant eene 
straf is opgelegd; dat, wat betreft de zwaarte 
van de straf, die aan den appellant dient te 
worden opgelegd, aan den appellant - gelijk 
uit het vorenstaande reeds blijkt - het wei
geren van eene samenspreking met het Hoofd 
zijner school kan worden ten laste gelegd en 
deze onderwijzer zich niet heeft ontzien cij fers, 
welke afweken van de officieele, aan ouders 
van leer lingen mede te deelen ; dat mitsdien 
aan den onderwijzer De Jong eene ernstige 
straf dient te worden opgelegd; dat, naar het 
oordeel van Ged. Staten, de hem door B. en 
W. opgelegde straf gerechtvaardigd is t-e 
achten ; 

dat van dit besluit Z . de Jong bij Ons in 
beroep is gekomen, aanvoerende, dat hij over
tuigd is, dat hij deze straf niet verdiend 
heeft ; dat hij niets deed, wat bij wet, ver
ordening of instructie verbodèn is; dat de 
vele straffen in een korte periode aan de on
derhavige school aan verschillende onderwijs
krachten uitgedeeld, een gevolg waren van de 
slechte verstandhouding aan die school tus
schen het Hoofd der school en de onderwij
zers· 
· o.' dat een eigenmachtig optreden, als hier 

door den appellant als klasse-onderwijzer heeft 
plaats gehad, en een zich onttrekken aan en 
reageeren tegen de leiding van het Hoofd der 
school niet kunnen worden geduld; 
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dat, al moge wet of verordening handelin
gen en gedragingen, als waarvan hier sprake 
is , niet met zooveel woorden verbieden, deze 
met een goeden gang van zaken aan de school 
onvereenigbaar zijn en strijdig met de hierarchi
sche verhouding tusschen het Hoofd der school 
en de onderwijzers van bijstand, zooals de 
Lager Onderwijswet 1920 kennelijk heeft be
doeld en in de artt. 27 en 28 tot uiting heeft 
gebracht ; 

dat de door B. en W. opgelegde straf dan 
ook alleszins gerechtvaardigd is te achten en 
mitsdien terecht door Ged. Staten is gehand
haafd ; 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920 ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

·wetenschappen is belast enz. 
(A. B.) 

7 April 1933. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet art. 248) . 

De omstandigheid, dat het teren van een 
weg is geschied door werkloozen, levert geen 
grond op tot het verantwoorden van de ar
beidsloonen op den post voor ondersteu
ning van werkloozen, tenzij voorzoover het 
werk meer heeft gekost doordat het bij 
wijze van werkverschaffing is uitgevoerd. 
Daaraan doet niet af, dat het werk met het 
oog op werkverschaffing vroeger door de 
gemeente is ter hand genomen dan anders 
het geval zou zijn geweest. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den. raad der gemeente Kamerik tegen het 
besluit van Ged. Staten van Utrecht van 18 
October 1932, n°. 3197j2639, 3e afd. , waarbij 
goedkeuring is onthouden aan het raadsbe
sluit van 8 Sept. 1932, strekkende tot wijzi
ging van de gemeentebegrooting voor het 
jaar 1932; . 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord advies van 
15 Maart 1933, n°. 129; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken 
van 5 April 1933, n° . 5648, afd. B.B.; 

0. dat Ged. Staten van Utrecht bij besluit 
van 18 Oct. 1932, n°. 3197/2639 , 3e afd ., 
hunne goedkeuring hebben onthouden aan het 
besluit van den raad der gemeente Kamerik 
van 8 Sept. 1932 tot wijziging van de ge
meentebegrooting voor 1932, waarbij wordt 
gesteld, in uitgaaf op afd. I, hoofdstuk IX, 
§ 2, volgnummer 119b, de post "bijdrage aan 
hoofdstuk VI van den gewonen dienst in 
verband met de tewerkstelling van werkloozen 
f 1100"; in ontvang op afd. I, hoofdstuk VI, 
volgnummer 26b, de post, ,,bijdrage van hoofd
stuk IX, § 2 van den gewonen dienst in ver
band met de tewerkstelling van werkloozen 
f 1100"; 

dat Ged. Staten daarbij hebben overwogen, 
dat bij dit raadsbesluit wordt beoogd door 
middel van de bovengenoemde posten een 
bedrag van f 1100, vormende het geschatte 
bedrag der arbeidsloonen voor het teren van 

den Kamerikschen Zandweg, uitgetrokken op 
den op hoofdstuk VI van den gewonen dienst 
voorkomenden post volgnummer 73, ,,onder
houd van wegen en voetpaden", over te boe
ken op hoofdstuk IX, § 2, van den gewonen 
dienst, welk onderdeel der begrooting is be
stemd voor de verantwoording van kosten van 
ondersteuning van werkloozen; dat de uit
gaven voor het teren van wegen behooren tot 
de kosten van onderhoud van wegen en voet
paden ; dat hierbij van kosten van ondersteu
ning aan werkJ.oozen slechts sprake zou zijn , 
indien en voor· zoover meer zou moeten wor
den uitgegeven, doordat de werkzaamheden 
bij wijze van werkverschaffing zouden worden 
uitgevoerd; dat B . en W. van Kamerik, des
gevraagd, niet aannemelijk hebben gemaakt 
en ook op andere wijze niet is gebleken, dat 
meer moet worden uitgegeven nu de uitvoe
ring plaats heeft door personen, die aanvan
kelijk te werk waren gesteld door het comité 
voor werkverschaffing; dat het dan ook niet 
juist is de terecht tot den post volgnummer 73 
,,onderhoud van wegen en voetpaden" gere
kende uitgaven over te boeken naar hoofd
stuk IX, § 2; dat het aangeboden raadsbe
sluit daarom niet voor goedkeuring vatbaar is ; 

dat van dit besluit de gemeenteraad bij Ons 
in beroep is gekomen, aanvoerende, dat het 
criterium door Ged. Staten in casu aangeno
men, te weten de eventueele meer-kosten van 
uitvoering, hem niet juist voorkomt, doch z. i. 
de vraag behoort te worden gesteld, of het 
onderhavige werk "teren van den Kamerik
schen Zandweg" ook zou zijn geschied, indien 
niet werkloosheid en de beëindiging van de 
werkverschaffing door de daarvoor bestaande 
commissiè, den raad had genoopt naar een 
object van werkverschaffing om te zien, het
welk is gevonden in het teren van den ge
noemden weg en dat deze vraag zeer stellig 
ontkennend moet worden beantwoord; dat 
toch uitsluitend bij wijze van werkverschaffing 
tot dit werk is besloten; dat het ook geenszins 
de bedoeling is de gewone kosten van wegen
onderhoud ten deele te brengen ten laste van 
den dienst der werkloosheidsvoorziening en 
hij dan ook niet begrijpt, hoe Ged. Staten er 
toe komen, den betrokken post, volgnummer 
73, welke bij deze wijziging intact blijft, in 
dit verband te betrekken, daar toch de gelden, 
waarom het hier gaat, niet uit dien post, doch 
uit den post voor onvoorziene uitgaven af
komstig zijn; dat naast de f 1100, uit te 
betalen aan te werk gestelde werkloozen, op 
den post voor onderhoud der wegen, naast 
andere uit.gaven , tot dusver reeds een bedrag 
aan werkloonen is uitbetaald, dat klopt op de 
normale uitgaven; dat op dien post verder 
ten vorigen jare in totaal is uitgegeven een 
bedrag van f 4467.06, terwijl tot nu toe de 
uitgaven inzake wegen reeds beloopen de voor 
deze gemeente ongekende som van f 6785.87, 
hieroncier dus begrepen de kosten van het 
teren van den Kamerikschen Zandweg verbon
den, maar waarbij nog te rekenen is op een 
groot aantal te voldoene vorderingen, welke 
eerst in het begin van 1933 worden ingediend, 
o. a. alle uitgaven ten behoeve van de brug
gen, welke onder het bedrag van 1932 daaren
tegen begrepen zijn ; dat de uitgave voor den 
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weg over 1932 dan ook exorbitant hoog zul
len zijn en dit alleen is toe te schrijven aan 
het bij wege van werkverschaffing aanvatten 
van het teren van den gemelden weg; 

0 . dat met Ged. Staten moet worden ge
oordeeld, dat de omstandigheid, dat het teren 
van den Kamerikschen Zandweg is geschied 
door werkloozen, geen grond oplevert tot het 
verantwoorden van de arbeidsloonen op den 
post voor ondersteuning aan werkloozen, aan
gezien naar de regelen van een richtig finan
cieel beleid de kosten van een werk, als het 
onderhoud van den onderhavigen weg, niet 
kunnen worden beschouwd als uitgaven ten 
behoeve van de werkloozenzorg, tenzij voor 
zoover die werken meer hebben gekost door
dat zij bij wijze van werkverschaffing zijn uit
gevoerd, welke laatste geval zich hier niet 
voordoet; 

dat daaraan niet afdoet, dat het werk met 
het oog op werkverschaffing vroeger door de 
gemeente is ter hand genomen dan anders 
het geval ware geweest; 

Gezien de Gemeentewet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Bmnenlandsche Zaken 

is belast enz. 
(A.B.) 

7 April 1933. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet art. 252.) 

Terecht zijn Ged. Staten van oordeel 
dat in eene verordening op het beheer van 
het grondbedrijf bepalingen ten aanzien 
van den inbreng, de boekwaarde, de perio
dieke taxatie, de rentebijschrijving enz., 
kortom de regeling van de interne financi 
eele structuur van het bedrijf van dusdanig 
gewicht zijn voor de in het bedrijf geadmi
nistreerde bestanddeelen van het gemeente
vermogen, dat zij in zoodanige verordening 
niet kunnen worden gemist. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente 's-Gravenhage tegen 
het besluit van Ged. Staten van Zuid-Holland 
van 1·8/20 Oct. 1932, G.S. n°. 88/2, 3e afd., 
waarbij goedkeuring is onthouden aan het 
raadsbesluit van 11 April 1932, tot vaststel 
ling van eene algemeene verordening op het 
beheer van bedrijven dier gemeente; 

Den R aad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
9 Februari 1933, n°. 44; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken 
van 5 April 1933, n°. 3224, Afd. B.B.; 

0. dat de raad van 's-Gravenhage in zijne 
vergadering van 11 April 1932 heeft vastge
steld eene algemeene verordening op het be
heer van bedrijven der gemeente; 

dat Ged. Staten aan dit besluit hunne goed
keuring hebben onthouden, uit overweging, 
dat deze verordening o. m. bedoelt de krach
tens art. 252, 2e lid, der Gemeentewet ver
eischte 1·egelen te geven voor het beheer van 
de in art. 1 daarvan genoemde takken van 
dienst; dat één van deze takken van dienst 

is de Dienst der Stadsontwikkeling en Volks
huisvesting (waaronder begrepen het Grond
bedrijf) ; dat de verordening slechts een deel 
bevat van de voor het beheer, in den zin van 
het genoemde art. 252, van het Grondbedrijf 
vereischte regelen; dat immers daarin ont
breken bepalingen omtrent de bedragen, voor 
welke gronden in het bedrijf worden inge
bracht, de regeling van de boekwaarde, de 
periodieke taxatie, de bijschrijving van rente 
op de boekwaarde enz. ; dat het gemeente
bestuur van oordeel is, dat onder " beheer" in 
art. 252, 2e lid, der Gemeentewet slechts is 
te verstaan "comptabel beheer", dat de in de 
vorige overweging genoemde bepalingen niet 
dit comptabel beheer van het grondbedrijf 
zouden betreffen, doch het financieele beleid 
terzake van het grondbezit zouden raken, dat 
derhalve deze bepalingen geen goedkeuring 
krachtens het meergenoemde wetsartikel zou
den behoeven; dat vóór de wijzigingswet van 
31 J an. 1931, S. 41, algemeen, ook door Ons, 
werd aangenomen, dat bepalingen betreffende 
de financieele administratie van gemeente
bedrijven waren te beschouwen als regelen, 
bedoeld in art. 114bis der Gemeentewet, welke 
a ls zoodanig de goedkeuring van Ged. Staten 
behoefden ; dat bij de genoemde wijzigings
wet naast art. 114bis, dat als art. 122 behou
den bleef, het nieuwe art. 252 in de wet is 
gebracht, waarin de vaststelling onder goed
keuring van Ged. Staten van regelen voor 
het beheer van " takken van dienst" (gelijk 
te stellen met "bedrijven" vóór de wijzigings
wet) wordt voorgeschreven ; dat hieruit moet 
worden afgeleid, dat deze regelen andere zijn 
dan die, welke reeds door art. 122 (oud 
114bis) der wet worden vereischt; dat, daar
gelaten of en in hoeverre het woord " beheer" 
hier minder ru im dan in zijn gebruikelijke 
beteekenis is op te vatten, op grond van het 
in de wet neergelegde stelsel van toezicht op 
de inrichting der gemeentefinanciën moet wor
den aangenomen, dat onder de beheersregeling 
in ieder geval is begrepen de regeling van de 
interne financieele stnwtuur van een tak van 
dienst; dat de hierboven bedoelde bepalingen 
omtrent den inbreng, de boekwaarde, de pe
riodieke taxatie, de rentebijschrijving enz., 
een belangrijk deel uitmaken van de regeling 
van de interne financieele structuur van hef· 
grondbedrijf; dat deze bepalingen mitsdien 
zijn te beschouwen als beheersregelen, bedoeld 
in art. 252 der Gemeentewet, welke niet bui
ten het daarin voorziene toezicht mogen wor
den gelaten; dat de onderhavige verordening 
derhalve een op belangrijke punten onvol
doende regeling geeft voor het beheer van het 
grondbedrijf; 

dat van het besluit van Ged. Staten de 
raad van 's-Gravenhage bij Ons in beroep is 
gekomen; 

0. dat het tweede lid van art. 252 der Ge
meentewet bepaalt, dat de in het eerste lid 
bedoelde takken van dienst worden beheerd 
volgens door den raad, onder goedkeuri ng van 
Ged. Staten, vastgestelde regelen; 

dat het bezwaar van Ged. Staten tegen de 
krachtens deze wetsbepaling op 11 April 1932 
door den raad van 's-Gravenhage vastgestelde 
algemeene verordening op het beheer van be-
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drijven der gemeente hierop neerkomt, dat 
daarin, m het bijzonder wat het grondbedrijf 
betreft, bepalingen ten aanzien van den 
inbreng, de boekwaarde, de periodieke taxatie 
de rentebijschrijving enz., kortom de regeling 
van de interne financieele structuur van dit 
bedrijf, 011tbreken; 

dat_ het gemeentebestuur daarentegen van 
meenmg is, dat eene dergelijke regeling niet 
thuis behoort in eene op de gemelde wetsbe
paling steunende verordening, welke slechts 
budgeta ire en comptabele bepalingen en geen 
richtlijnen voor het financieel beleid zouden 
behooren te bevatten ; 

0. dienaangaande, dat de bewoordingen van 
het bovengenoemde tweede lid van art. 252 
der Gemeentewet tot eene zoo beperkte op
vatting als door het gemeentebestuur gehul
digd, geen aanleiding geven, terwijl ook de 
geschiedenis van de totstandkoming dezer be
paling daaraan geen steun verleent; 

dat weliswaar in de memorie van toelichting 
op het ontwerp tot herziening der Gemeente
wet welke tot de wet van 31 J an. 1931, S. 41, 
heeft geleid, bij de artikelen LXXXIV en 
LXXXV (waarbij aanvulling van de toenma
lige artt. 204 en 205 der Gemeentewet werd 
voorgesteld) de wenschelijkheid werd uitge
sproken, dat overeenkomstige budgetaire en 
comptabele bepalingen, als bij de wet van 16 
Dec. 1927, S. 388, in de Provinciale wet zijn 
gekomen, ook in de Gemeentewet worden op
genomen, terwijl bij art. LXXXIX ten aan
zien van de nieuw in te voegen artt. 216a en 
216b (thans de artt. 252 en 253) naar de artt. 
116 en 117 der Provincial e wet verwezen 
wordt, doch dat in de laatstgemelde artikelen, 
welke analoge bepalingen behelzen als in art. 
252, le lid, en 253, le en 2e lid, der Ge
meentewet zijn opgenomen, eene bepaling, 
overeenkomende met die van art. 252, 2e lid, 
der Gemeentewet niet voorkomt, zoodat aan 
een en ander geenerlei argument met betrek
king tot de uitlegging van dit tweede lid kan 
worden ontleend; 

dat ook de plaatsing van de bovenvermelde 
bepaling in het eerste hoofdstuk van titel IV 
der Gemeentewet, handelende over de be
grooting, tegenover de bestreden opvatting 
van Ged . Staten van geen voldoend gewicht 
moet worden geacht ; 

0. voorts, dat Ged. Staten terecht van oor
deel zijn, dat bepalingen, als door dit college 
gewenscht, van dusdanig gewicht zijn speciaal 
voor het beheer van de in het grondbedrijf 
der gemeent6 geadministreerde bestanddeelen 
van het gemeente-vermogen, dat zij in de on
derwerpelijke beheersverordening bezwaarlijk 
kunnen worden gemist; 

dat mitsdien terecht aan het raadsbesluit de 
goedkeuring is onthouden; 

Gezien de Gemeentewet; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

is belast enz. 
(A.B.) 

10 April 1933. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Gemeentewet art. 168; Woning
wet art. 4.) 

Mogelijk wil req. doen uitkomen, dat de 
t<;>e t_and __ in zijn woning zóó was, dat hij 
ZICh m z13n womng van water uit de drink
waterleiding kon voorzien, doch deze be
wering moet afstuiten op de bewezenver
klaring en op zijn ter terechtzitting afge
legde verklaring : ,,dat hlj zich nooit heeft 
laten aansluiten aan de waterleiding", 
waarbij hij als reden opgaf : ,,dat hij goed 
drinkwater had" . 

Ook al zon de Waterleiding Mij. bij den 
aanleg · der waterleiding req.'s eigendoms
recht hebben geschonden, dan zonde zulks 
op zijn verplichting om voor een aansluitina 
van zijn woning aan de drinkwaterleiding 
te zorgen toch ni et van invloed zijn. 

Door het opleggen van de verplichting 
om bij de betrokken waterleidingmaat
schappij, welke een zuiver particuliere 
o_nderneming zoude zijn, en welke verplich
tmg door req. ,,gedwongen winkelnering" 
wordt genoemd, komt de verordening van 
Raamsdonk niet in strijd met eenige bepa
ling der wet. 

Op het beroep van G. v. S., requirant van 
cassatie tegen een te zijnen laste gewezen von
nis van de Rechtbank te Breda van 19 Jan. 
1933, houdende bevestiging in hooger beroep 
van een mondeling vonnis van het Kantonge
recht te Oosterhout van 2 Juni 1932, waarbij 
requirant, ter zake van: ,,het te Raamsdonk 
als e igenaar van een, op het tijdstip van het 
in werking treden der Bouwverordening van 
die gemeente van 15 Juni 1907 zooals deze 
laatstelijk is gewijzigd op 16 April 1927, be
staande woning, waarvan eenig deel niet meer 
dan 25 meter is verwijderd van een hoofdhuis 
der drinkwaterleiding, die woning niet van 
een aansluiting op die waterleiding voorzien 
hebben", met aanhaling van de artt. 49, 75, 
77 der Bouwverordening van de gemeente 
Raamsdonk de dato 15 Juni 1907 laatstelijk 
gewijzigd op 16 April 1927, 23 en 91 Sr. , is 
veroordeeld tot een geldboete van tien gu l den 
en tien dagen vervangende hechtenis. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Taverne ; 
Gel et op een door den requirant ingediende 

schriftuur; 
0. dat, blijkens de Aanteekening van het 

bevestigde mondeling vonnis ten laste van 
requirant is bewezenverklaard, met qualifi
catie en strafoplegging als voormeld, het te
lastgelegde luidende: dat hij op 27 April 1932 
des namiddags omstreeks 12½ uur, onder de 
gemeente Raamsdonk, als eigenaar van de aan 
het Molenpad te R:aamsdonk (dorp) gelegen, 
reeds voor 26 M~1 1926 bestaande, woning 
gemerkt C 1_7, met heeft gezorgd, dat die 
wonmg voorzien was van een middel tot wa
tervoorziening, dat deugdelijk drink- en huis
houdwater in voldoende mate verschafte, waar
van de bewoners steeds gebruik konden ma
ken, bestaande in eene aansluiting op de 
drmkwaterleiding, zulks terwij l eenig deel van 
die wornng alstoen niet meer dan 25 meter 
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was verwijderd van een hoofdhuis dier water
leiding ; 

0. dat bij de schriftuur in de eerste plaáts 
is aangevoerd, dat requirants woning wèl was 
voorzien van een geheele waterleiding-instal
latie, die was aangelegd door de N. V. Wa
terleiding Maatschappij Noord West Brabant, 
welke bewering vervolgens aldus is toegel icht, 
dat hij , in tegenstelling met hetgeen in de 
dagvaarding is gesteld, wèl was aangesloten 
aan de drinkwaterleiding, doch hij meende 
niet verplicht te zijn water te betrekken of te 
gebruiken; 

0. dat het niet duidelijk is, of requirant 
hiermede bedoeld te stellen, dat de toe tand 
inderdaad zóó was, dat hij zich in zijn woning 
van water uit de drinkwaterleiding kon voor
zien, doch deze onduidelijkheid niet behoeft 
te worden opgehelderd, omdat, ook al mocht 
requirant bedoelen te beweren, dat hij voor 
de aansluiting in laatstgenoemden zin had 
gewrgd, deze bewering in elk geval moet af
stuiten op de bewezenverklaring en op zijne 
ter terechtzitting der Rechtbank van 5 Jan. 
1933 afgelegde verklaring "dat hij zich nooit 
heeft laten aans luiten aan de waterleid ing", 
waarbij requirant als reden opgaf: ,,dat hij 
goed drinkwater heeft"; 

0. dat requirant voorts als grief aanvoert, 
dat de N. V. Waterleiding Maatschappij 
Noord West Brabant, bij den aanleg der wa
terleiding, te weten bij het leggen der buizen, 
zijn eigendomsrecht zou hebben geschonden, 
doch deze grief niet behoeft te worden onder
wcht, omdat, ook al zou die gestelde schen
ding inderdaad hebben plaats gehad, zulks op 
requirants verplichting om voor een aanslui
ting van zijn woning aan de drinkwaterleiding 
te zorgen, niet van invloed roude zijn; 

0. dat requirant ten slotte uog heeft aange
voerd, dat de genoemde Waterleiding Maat
schappij is een zuivere particuliere onderne
ming en nu, met behulp der bouwverordening, 
een gedwongen winkelnering roude zijn in het 
leven geroepen; 

0. dat, indien req1,1irant hiermede bedoeld 
mocht hebben, dat, om genoemde reden, de 
toegepaste Verordening van de gemeente 
Raamsdonk verbindende kracht zoude missen, 
deze grief niet tot cassatie zou kunnen leiden, 
dàar door bedoelde verplichting, welke door 
requirant "gedwongen winkelnering" wordt 
genoemd, de Verordening niet in strijd is ge
komen met eenige bepaling der wet; 

0. dat derhalve geen der aangevoerde grie
ven gegrond is ; 

Verwerpt het beroep. 

[ Gewezen overeenkomstig de conclusie van 
den Pro c. -Gen. Tak.] 

(N. J .) 

10 April 1933. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Winkelsluitingswet 1930, S. 460, 
artt. 7 en 10. Beteekenis van "Automaat" 
in art. 3, 1. l, sub h dier wet, Art. 393 Sv.) 

Ofschoon i. c. het in de oproeping om
schrev.en feit onder art. 2 Winkelsluitings
wet viel, terwijl de nadere opgave een om
schrijving bevatte van het feit van art. 7, 1. 

1. dier wet, is toch aan den eisch van art. 
393, 1. 1, 2den zin, Sv. voldaan, vermits 
hier hetzelfde gebeuren is bedoeld. 

De omstandigheid, dat de winkel ten 
tijde van het plegen van het feit voor het 
publiek gesloten moet zijn, moet in telast
legging en bewezenverklaring voorkomen, 
niet echter behoeven te laste gelegd en 
bewezen verklaard te worden de feiten 
waaruit blijkt, dat de winkel gesloten 
moest zijn . 

Onder het begrip "automaat" in art. 3, 
1. l, sub h, der Winkelslui tingswet kan niet 
vallen een zóó gebrekkig ingerichte auto
maat, dat, wil het voorwerp aan een 
normaal verkoopersdoel beantwoorden, de 
werking daarvan niet zonder toezichthou
dend personeel mogelijk is. 

Vernietiging van het bestreden vonnis, 
wat de strafoplegging betreft, wegens over
schrijding van het bedreigde maximum 
zonder dat van toepassing van ar t . 23bis 
Sr. gebleken is. Oplegging van een zeer 
geringe straf, omdat het er requirant ken
nelijk om te doen geweest is een principieele 
beslissing uit te lokken. 

P. H . L. J., fabrikant, te Rotterdam (adv. 
Mr. L. E. Roes, te Rotterdam) is requirant van 
cassatie tegen een vonnis van de Rb. te Rotter
dam van 24 Jan. 1933, waarbjj hij in hooger 
beroep, na vernietiging van een door het Ktg. te 
Rotterdam op 13 Sept. 1932 gedane uitspraak, 
requirant, ter zake van: ,,als hoofd van een 
winkel aansprakelijk zijn voor het fe it, dat ge
durende den tijd, dat die winkel voor het publiek 
moet gesloten zijn, in dien winkel iemand is 
bediend", is veroordeeld. 

Proc. -Gen. Tak nam de volgende conclusie : 

Deze verdachte werd beticht van overtreding 
der Winkelsluitingswet 1930, Stbl. 460, die 
volgens de oproeping, waarmede de zaak voor 
den Ktr. te Rotterdam is aanhangig gemaakt, 
werd aangeduid als : ,,dat verdachte op Zondag 
21 Aug. 1932 omstreeks te 171/4 uur te Rotter
dam als hoofd of bestuurder van een winkel 
deze op Zondag heeft open doen zijn". Bij nadere 
opgave krachtens art. 393 Sv. wijzigde het O. M. 
haar aldus : ,,dat op Zondag 21 Aug. 1932 om
streeks 17¼ uur in een winkel te Rotterdam, 
waarvan verdachte hoofd, althans bestuurder 
was en die toen voor het publiek moest gesloten 
zijn , aan een man een zakje met koekjes is 
verkocht en afgeleverd". 

De vraag deed zich nu a l aanstonds voor, 
of in de nadere opgave geen ander feit werd 
geformuleerd. In de oproeping immers staat de 
overtreding van art. 2 der genoemde wet en in 
de verdere opgave die van art. 7. De Rb. ter 
plaatse beantwoordt haar ontkennend en leest 
in beide stukken een zelfde materieel feit . 

Dit acht zij bewezen in dezen vorm : ,,dat op 
Zondag 21 Aug. 1932 omstreeks te 17¼ uur, 
in ieder geval na 17 uur, in een winkel, geves
tigd aan de Hoogstraat no .... te Rotterdam, 
in welken winkel in hoofdzaak banket, suiker
werk en chocolade werd verkocht en welke 
winkel, waarvan verdachte hoofd was, toen 
voor den verkoop van die waren voor het publiek 
moest gesloten zijn, aan een man een zakje met 
koekjes is verkocht en afgeleverd". 
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Onbewezen vond zij echter, dat van de om
standigheid in de nadere opgave, dat de winkel 
toen voor den verkoop van gemelde waren 
moest gesloten zijn, duidelijk was kennis gege
ven op een geschrift, althans drukwerk, dat 
aan de toegangsdeur van dien winkel was be
vestigd, zoodanig, dat daarvan van buiten af 
gemakkelijk kon worden kennis genomen. Dit 
was echter volgens haar zonder beteekenis, wijl 
het volmaakt overbodig was, waarna zij het 
bewezene benoemde: ,,Als hoofd van een win
kel aansprakelijk zijn voor het feit, dat ge
durende den tijd, dat die winkel voor het publiek 
moet gesloten zijn, in dien winkel iemand is 
bediend". 

Na vervolgens nog weerlegd te hebben, dat 
de verkoop zou zijn geschied door middel van 
een automaat, veroordeelde zij hem deswege in 
eene boete van f 50 subsidiair 50 dagen hechte
nis, daarvoor ziende art. 23 Sr. 

Met de aldus vier middelen bestrijdt hij haar 
vonnis: 

"I. Schending, althans verkeerde toepassing 
van de artt . 349, 350, 358 en 393 Sv., doordat de 
nadere opgave van het ten laste gelegde feit 
niet beantwoordde aan de korte aanduiding 
van het feit in de oproeping." 

"II. Schending, a lthans verkeerde toepassing 
van de artt. 261, 350, 352, 358 Sv. en de artt. 4, 
ld en 7 der Winkelsluitingswet, Stb. 460, door
dat noch in de telastelegging, noch in de bewe
zenverklaring feiten gesteld zijn, waaruit blijkt, 
dat de betreffende winkel, waar in hoofdzaak 
banket, suikerwerk en chocolade werden ver
kocht, op Zondag 21 Aug. 1932 omstreeks 17¼ 
uur gesloten moest zijn." 

,,UI. Schending, althans verkeerde toepas
sing van art. 1 Sr. art. 350 Sv. en art. 3 der 
Winkelsluitingswet 1930, Stbl. 460, doordat de 
Rb. aan "automaten" een beteekenis hecht, 
welke de wet niet kent, en buiten het taalkundig 
begrip van automaat omgaat". 

"IV. Schending, althans verkeerde toepassing 
van art. 351 Sv. en art. 10 der Winkelsluitings
wet 1930, Stbl. 460, doordat de Rb. verdachte 
veroordeeld heeft in een geldboete van f 50, 
bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen 
door een hecntenis van 50 dagen, terwijl over
treding van het bepaalde bij de Winkelsluitings
wet wordt gestraft met hechtenis van ten hoog
ste 6 dagen of geldboete van ten hoogste f 25." 

Omtrent de eerste grief merk ik op, dat zij, 
naar mijne meening, niet tot cassatie behoeft te 
leiden. Wel verbiedt art. 2 der Winkelsluitings
wet 1930, Stbl. 460, op bepaalde tijden een 
winkel voor het publiek geopend te hebben en 
art. 7 het bedienen van klanten gedurende 
spertijd, doch ik zie hiertusschen geen wezenlijk 
verschil. Het bedienen toch is eene species van 
en eene aanwijzing voor het geopend hebben 
van een ,vinkel en kan strekken ten bewijze 
daarvan, zoodat, al is dit bedienen mede tot een 
afzonderlijk feit gestempeld, daardoor de aard 
er van niet is veranderd. H et komt mij dus 
voor, dat de nadere opgave geen ander feit 
bevat da n de oproeping, zoodat geen der in het 
middel aangehaalde wetsartikelen oeschonden 
of verkeerd toegepast is . 

Het tweede middel moet hierop itfstuiten dat, 
hetgeen art. 4, sub Id, inhoudt, in het onderwer
pelijke geval geen element der overtreding 
vormde, weshalve het veil iger had kunnen zijn 

weggelaten en, eenmaal onnoodig vermeld, mocht 
worden verwaarloosd. 

Ook de derde weer lijkt mij ongegrond. Als 
automaat toch werd door verdachte gebruikt 
een toestel, waarbij in wezen de toezichthouder 
verkoopt en aflevert, zij het dan ook, zegt de 
Rb., ,,dat daarbij klaarblijkelijk ter ontduiking 
van de bepalingen der Winkelsluitingswet, de 
comedie met het kastj e wordt te pas gebracht". 

De vierde klacht is juist. Art. 10 immers der 
gemelde wet bedreigt tegen de overtreding, 
zooals zij bewezen is verklaard en benoemd, 
hechtenis van ten hoogste 6 dagen of geldboete 
van ten hoogste f 25, zoodat de toegepaste straf, 
gelet op het uitsluitend aangehaalde art. 23 
Sr., veel te hoog is. 

Ik concludeer dus, dat de beroepen uitspraak 
enkel zal worden vernietigd met betrekking tot 
de opgelegde straf, dat deze zal worden gebracht 
op f 25 boete, bij gebreke van betaling of ver
haa l te vervangen door 25 dagen hechtenis en 
dat voor het overige het beroep zal worden 
verworpen. 

De Hooge Raad enz. ; 
0. dat deze zaak aanhangig is gemaakt bij op

roeping, bij welk stuk, blijkens het bestreden 
vonnis, het feit is aangeduid als volgt : ,,dat 
verdachte op Zondag 21 Aug. 1932 omstrneks 
te 171 /4 uur te R otterdam als hoofd of bestuur~ 
der van een winkel dezen op Zondag heeft open 
doen zjjn", terwijl bij de nadere opgave het te 
last gelegde feit als volgt is omschreven : 

"Op Zondag 21 Aug. 1932 omstreeks te 17 1/ 4 
uur, in ieder geval na 17 uur is in een winkel, 
gevestigd aan de Hoogstraat n° ..... te Rotter
dam, in welken winkel in hoofdzaak banket, 
suikerwerken en chocolade werd verkocht en 
welke winkel, waarvan hij, verdachte, hoofd , 
althans bestuurder was, toen voor den verkoop 
van die waren voor het publiek gesloten moest 
zijn, waarvan duidelijk was kennis gegeven 
op een geschrift, althans drukwerk, dat aan de 
toegangsdeur tot dien winkel was bevestigd, 
zoodanig, dat daarvan van buiten af gemakkelijk 
kon worden kennis genomen, aan een man een 
zakje met koekj es verkocht en afgeleverd;" 

0. dat de Rb. van dit ten laste gele~de bewe
zen heeft verklaard, enz., zie conclusie, 3• al. ; 

0. dat de Rb. het namens verdachte gevoerd 
verweer, dat de verkoop en aflevering ten deze 
zijn geschied door middel van een automaat, 
te weten een toestel, hetwelk ter terechtzitting 
der Rb. aanwezig was, heeft verworpen op de 
volgende gronden : 

"dat de Rb. op grond van verdachtes opgave 
ter terechtzitting in verband met den in het 
beroepen vonnis weergegeven inhoud van het 
in eersten aanleg overgelegde proces-verbaal 
aanneemt, dat inderdaad het zakje met koekjes 
aan den in de telastlegging b edoelden man is 
afgeleverd, doordat deze, na in het ter terecht
zitting aanwezige toestel een geldstuk te hebben 
geworpen, dit toestel heeft geopend en daaruit 
het zakje met koekjes heeft genomen; dat alzoo 
moet worden nagegaan of dit is geweest een 
verkoop door middel van een automaat ; 

,,dat der Rb. uit eigen waarneming ter te
rechtzitting is gebleken, dat het bovenbedoelde 
toestel is een kastj e, verdeeld in 8, aan de voor
en achterzijde open, vakjes, dat dit kastje 
aan de voorzijde is voorzien van een op schar-
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nieren werkende deur, welke bestaat uit een ook daarom het karakter van automaat miste, 
raam, voorzien van glas; dat die deur, indien wijl het zich niet telkens na gebruik van zelf 
dicht, gesloten is met een slot, dat men kan sloot, wat door verdachte betwist wordt;" 
openen door in een ter zijde van het kastje O. ten aanzien van het eerste middel van 
aangebrachte bus een geldstuk te werpen en cassatie : 
daarna op een knop te drukken; en dat, zoodra dat de eisch van art. 393 Sv., dat de nadere 
die voordeur geopend is, de 8 vakjes, boven- opgave moet beantwoorden aan de korte aan-
bedoeld, gelijktijdig toegankelijk worden en het I duiding van het feit in de oproeping vermeld, 
dan voor iemand, die vóór het kastje staat, ' behoudens verbete.ring of aanvulling, wil be
mogelijk is al hetgeen zich in die vakjes mocht letten, dat een verdachte terechtstaat voor een 
bevinden weg te nemen; ander feit dan dat hetwelk ten zijnen aanzien 

"dat verdachte voorts ter terechtzitting in door een opsporingsambtenaar op heeterdaad 
b ooger beroep heeft verklaard, dat, ten tijde in is ontdekt; dat nu wel in het onderhavige geval 
de telastlegging genoemd, dit kastje stond op de het feit, zooals het in de oproeping is omschre-
toonbank in den winkel; dat elk der 8 vakjes ven, valt onder de bepaling van art. 2 der 
was gevuld met zakjes, bevattende verschillende Winkelsluitingswet 1930, Stbl. 460, terwijl de 
waren (suikergoed, banket e . tl.); dat het de nadere opgave een omschrijving bevat van het 
bedoeling was, dat een kooper, die van den auto- feit in art. 7, lid l, van genoemde wet genoemd, 
:maat gebruik maakte, nadat hij door inwerping doch zulks niet verhinderd, dat hier in beide 
van een geldstuk het toestel geopend had, stukken hetzelfde gebeuren - het iemand in 
!echts een der zakjes daaruit zou wegnemen; een winkel bedienen, hetwelk als een vorm 

dat bij het toestel een winkelbediende aanwezig van het geopend hebben van den winkel kan 
was, die toezicht hield op het richtig gebruik van worden beschouwd - is bedoeld, waarbij reke-
den automaat en hem bijvulde zoodra een der ning moet worden gehouden met de omstandig-
vakjes leeg was ; heid, dat de wet voor de oproeping slechts een 

"dat op grond van een en ander de Rb. ver- ,,korte aanduiding" verlangt; dat de Rb. in het 
koop door middel van dit toestel in de aange- bestreden vonnis heeft overwogen, dat de 
geven omstandigheden niet beschouwt als ver- opsporingsambtenaar ten deze heeft geconsta-
koop door middel van een automaat in den zin, teerd het feit van het verkoopen en afleveren in 
welken aan dit begrip in art. 3, onder h, der de nadere opgave opgenomen, al meende hij 
Winkelsluitingswet moet worden gehecht; daarin dan alleen het geopend zijn van den 

,,dat toch een toestel, om als automaat te winkel te zien, en de Rb. onder deze omstandig
kunnen worden beschouwd, in ieder geval moet heden terecht heeft aangenomen, dat aan den 
voldoen aan dezen eisch, dat het zonder in- eisch van art. 393 Sv. is voldaan, zoodat het 
menging van de zijde des verkoopers aan den middel niet tot cassatie kan leiden; 
:kooper aflevert een bepaald voorwerp of een 0. dat bij de toelichting van het tweede mid-
bepaalde hoeveelheid, zonder dat het hem del van cassatie terecht is gesteld, dat de om-
mogelijk is zonder nieuwe betaling nog niets standigheid, dat de winkel, ten tijde van het 
.anders uit het toestel te betrekken ; dat aan plegen van het feit, voor het publiek gesloten 
-dezen eisch niet voldoet het onderhavige toestel, moest zijn, in de telastlegging en bewezenver-
-dat voor den kooper, die er het vereischte geld- klaring moet voorkomen ; dat echter aan dien 
.stuk in heeft geworpen, een winkel in het klein eisch is voldaan, doch het middel ten onrechte 
-0pent, waaruit hij zich wel het gewenschte stelt, dat ook de feiten, waaruit blijkt, dat de 
voorwerp kan verschaffen, doch tevens nog een winkel gesloten moest zijn, ten laste gelegd en 
.aantal andere ; dat dergelijk toestel naar zijrien bewezen verklaard moeten worden ; dat de 
.aard voortdurend toezicht door of vanwege den vraag, of bedoeld ten laste gelegd element van 
verkooper vereischt, opdat zal kunnen worden de bij art. 7 van voormelde wet omschreven 
ingegrepen zoodra het gebruik, dat de kooper overtreding bewezen is, moet worden beoordeeld 
-van het toestel wil maken, niet strookt met de naar den inhoud der gebezigde bewijsmiddelen; 
bedoelingen des verkoopers; dat wel theoretisch 0. dat de ten deze gebezigde bewijsmiddelen 
:mogelijk is, dat iemand in overgroot vertrouwen de feiten inhouden, waaruit de Rb. heeft kun
op de eerlijkheid van den medemensch een nen afleiden, dat inderdaad de hier bedoelde 
-toestel als boven beschreven zonder controle winkel op het tijdstip in de telastlegging en 
.aan de behandeling van het publiek overlaat, bewezenverklaring genoemd voor het publiek 
-doch de Rb. niet behoeft na te gaan wat in een gesloten moest zijn, hetgeen trouwens bij het 
-dergelijk geval zou moeten worden beslist, daar middel niet is betwist ; 
-uit verdachtes opgave blijkt, dat hij zulk ver- O. dat derhalve ook dit middel geen doel kan 
-trouwen niet heeft gehad en geheel overeen- treffen ; 
:komstig den aangegeven aard van het toestel 0. betreffende het derde cassatiemiddel: 
-daarbij een winkelbediende heeft geplaatst om dat een kastje als hiervoren in de overgeno-
-toezicht te houden op het gebruik daarvan; men overwegingen der Rb. is omschreven, het-

"dat verkoop door middel van een dergelijk welk door inwerping van een geldstuk kan 
-toestel onder de aangegeven omstandigheden worden geopend, wel in het algemeen als een 
-dan ook hierop neerkomt, dat de toezichthoud!Jr automaat is te beschouwen, doch daarmede 
-verkoopt en aflevert, zij het dan ook, dat nog niet is gezegd, dat zulk een kastje ook een 
-daarbij, klaarblijkelijk ter ontduiking van de automaat is in den zin der Winkelsluitingswet 
bepalingen der Winkelsluitingswet, de comedie 1930, Stbl. 460 ; 
:met het kastje wordt te pas gebracht; dat bij de vaststelling van het begrip "auto-

"dat derhalve dit verweer van verdachte maat", volgens genoemde wet, moet worden 
:reeds hierom moet worden verworpen en de Rb. rekening gehouden met doel en strekking der 
buiten bespreking kan laten of het toestel in wet en in het bijzonder met de strekking van 
:kwestie t en tijde in de telastlegging genoemd het voorschrift, vervat in art. 3, 1 e lid aanhef en 
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onder h der wet, dat de bepalingen der wet niet 
van toepassing zijn op den verkoop door middel 
van automaten, waaronder niet kan vallen een 
zoo gebrekkig ingerichte "automaat" - dit 
woord nu in den meest ruimen zin genomen-, 
dat, wil het voorwerp aan een normaal verkoo
persdoel beantwoorden, de werking daarvan 
niet zonder toezicht houdend, hetgeen hier 
neerkomt op bedienend personeel mogelijk is; 

dat de Hooge Raad zich dan ook, bij hetgeen 
de Rb. omtrent de inrichting van de hierbedoel
de zoogenaamde "automaat" als feitelijk 
vaststaande aannam, geheel vereenigt met het
geen bij het bestreden vonnis, ten aanzien van 
de vraag, of hier verkoop door middel van een 
automaat plaats had, heeft overwogen; 

0. dat mitsdien het middel faalt; 
0. dat het vierde middel gegrond is, daar bij 

art . 10 van genoemde wet op het feit hechtenis 
of een geldboete van ten hoogste f 2ö is gesteld, 
terwijl van toepassing van art. 23bis Sr. niet is 
gebleken; 

Vernietigt het bestreden vonnis, doch alleen 
wat de strafoplegging betreft, en 

Rechtdoende krachtens art. lOö R. 0. : 
0. dat in dit geval met een zeer geringe straf 

kan worden volstaan, omdat het er den requi
rant kennelijk om te doen is geweest een prin
cipieele beslissing uit te lokken omtrent de 
vraag, of het onderhavige kastje kan gelden als 
een automaat in den zin van de Winkelsluitings
wet 1930, Stbl. 460; 

Veroordeelt den verdachte tot een geldboete 
van f 1; 

Bepaalt dat deze boete, bij gebreke van beta
ling of verhaal zal worden vervangen door 1 dag 
hechtenis; 

Verwerpt het beroep voor het overige. 
(W.) 

10 April 1933. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Mot .. en Rijw.wet art. 22; Motor
en Rijw.Regl. artt. 7 en 19.) 

Het is een voetganger niet verboden zich 
op den rijweg te bevinden; daarom brengt de 
op den bestuurder van een motorrijtuig 
rustende verplichting om op een zoodanige 
wijze te rijden, dat hii de vrijheid of de 
veiligheid van het verkeer niet in gevaar 
brengt, mede, dat hij een zich normaal op 
den weg voortbewegenden voetganger, niet 
aanrijdt. De in art. 7 Motor- en Rijw. 
R eglement gegeven voorschriften doen in 
geen enkel opzicht afbreuk aan die ver
plichting. 

Onjuist is, dat uit art. 3 Mot .. en Rijw.
regl. zou volgen, dat voetgangers niet op 
den rijweg, maar op het voetpad moeten 
loopen, wijl dit zou leiden tot de niet te 
aanvaarden gevolgtrekking, dat wegen, 
welke geen voetpad hebben, voor voet
gangers niet toegankelijk zouden zijn. 

De omstandigheid, dat de plaats der 
aanrijding was binnen de bebouwde kom, 
weshalve geen verblindende verlichting 
mocht worden gevoerd, belette req. niet 
om een zoodanige verlichting te voeren, dat 
een vóór het motorrijtuig loopende voet
ganger zóó tijdig kan worden opgemerkt, 
dat hij deze kon mijden. In ieder geval had 
hij met zeer geringe snelheid kunnen rijden. 

L . 1933. 

Op het beroep van J. A. A. D., requirant 
van cassatie tegen een te zijnen laste gewezen 
vonnis van de Arr.-Rechibank te Arnhem van 
24 Januari 1933, waarbij in hooger beroep, na 
vernietiging van een op 2 November 1932 
door het Kanoongerecht te Nijmegen gedane 
uitspraak, requirant, ter zake van "als be
stuurder van een motorrijtuig daarmede over 
een weg rijden op zoodanige wijze, dat de 
vrijheid en de veiligheid van het verkeer 
wordt in gevaar gebracht", met aanhal ing van 
de artt. 23, 91 Sr., 22, 29, 39 der Mot.or. en 
Rijwielwet, is veroordeeld oot eene geldboete 
van zes gulden en zes dagen vervangende 
hechtenis; (Gepleit door Mr. C. R. F. van 
Roggen). 

Conclusie van den Procureur-Generaal Tak. 

Met vernietiging van een vonnis van den 
Kanoonrechter te Nijmegen verklaarde de 
Arr.-Rechtbank te Arnhem ten aanzien van re
quirant wettig en overtuigend bewezen, met 
zijne schuld daaraan: ,,dat hij op 22 Juli 
l aatstleden des namiddags omstreeks 10 uur te 
Nijmegen als bestuurder van een automobiel 
daarmede rijdende over den voor het openbaar 
verkeer openstaanden rijweg den Groesbeek
schen weg, toen vóór hem, in dezelfde rich
ting als hij verdachte, een voetganger ge
naamd L ambertus, J acobus Lamers op ge
noemden weg liep, niet voor dezen voetganger 
is uitgeweken, maar hem heeft aangereden, 
tengevolge waarvan Lamers voornoemd kwam 
te vallen en ernstig verwond werd". Zij ve1·
oordeelde hem deswege in eene boete, dit be
wezene qualificeerende als: ,,Als bestuurder 
van een mooorrijtuig daarmede over een weg 
rijden op zoodanige wijze, dat de vrijheid en 
de veiligheid van het verkeer wordt in gevaar 
gebracht." 

Tegen deze uitspraak heeft hij, ter onder
steuning van zijn cas atieberoep, het dus lui
dende middel doen bepleiten: ,,S., althans v. t. 
der artt. 349, 350, 351, 358, 359, 422, 423 en 
425 Sv., 8, 22 en 29 der Mot.or- en Rijwielwet, 
3, 6, 7, 16 , 19 en 73 van het Mot.or- en Rij
wielreglement, en 117 der Politieverordening 
voor de Gemeente Nijmegen, in verband met 
het Besluit van Gedeputeerde Staten van Gel
derland d.d. 9 November 1927, n°. 93. 

a. door verdachte schuldig te verklaren en 
hem te veroordeelen, ofschoon niet slechts , 
t. a. v. het strafbaar gestelde bij art. 22 der 
Motor. en Rijwielwet, doch ook niet ten aan
zien van het (doch dan verkeerd gequalifi
ceerde) art. 7 van het Motor- en Rijwielregle
ment, het bewijs van het aan verdachte te
]astegelegde uit de gebezigde bewijsmiddelen 
kon worden afgeleid ; 

b. door hem schuldig te verklaren aan het 
hem telastegelegde, ofschoon bij dit laatste van 
hem werd verlangd een uitwijken naar links 
hetwelk hem bij art. 3 van het Mot.or. en 
Rijwielreglement juist werd verboden; 

c. door den verdachte schuldig te verklaren 
en hem (zulks met voorbijgaan van het ge. 
voerde verweer) te veroordeelen " daar hij bij 
het ontsteken der koplampen bedoelde voet
ganger (Lamers) tijdig had kunnen opmerken, 
zoodat in het feit dat hij ondanks het slecht 

11 
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zicht dat hij daar ter plaatse had, met de 
kleine stadslichten is blijven doorrijden, de 
oorzaak van de aanrijding gelegen is"; zulks 
ten onrechte, omdat het bewuste gedeelte van 
den Groesbeekschen weg behoort tot de be
bouwde kom der gemeente Nijmegen, alwaar 
hij de verblindende koplampen niet aan mocht 
hebben, zonder zich reeds daardoor aan een 
overtreding schuldig te maken." 

Onderdeel a lijkt mij ongegrond. Uit de ge
bruikte bewijsmiddelen immers blijkt, dat de 
gelaedeerde met zijn broer in de richting naar 
Nijmegen over den Groesbeekschen weg liep 
"geheel ter rechterzijde" van den rijweg en 
dat hij toen aldaar werd aangereden door eene 
hem achterop komende automobiel waarvan 
verdachte de bestuurder was, die nog wel ± 
40 meter na de aanrijding doorreed en waar
aan hij als vastgekleefd scheen. Van die auto
mobiel brandden alstoen de kleine stadslampen 
en niet de koplichten, hoewel er, niettegen
staande de stadslantaarns reeds ontstoken wa
ren, weinig uitzicht was. Dat dus het vonnis 
op dit punt onvoldoende met redenen om
kleed zou zijn, moet ik betwisten. 

Waarschijnlijk is deze grief te wijten aan 
de meening, dat voetgangers niet op de rij
wegen mogen loopen. Ik acht haar onjuist, 
zooals ik dadelijk zal aantoonen. 

Onderdeel b is in strijd met de wet. Artikel 
7 immers van het Motor- en Rijwielreglement, 
geplaatst in § 1 van Hoofdstuk II met als 
opschrift " Algemeene verkeersvoorschriften", 
geeft de positie aan van voetgangers op rij
wegen met betrekking tot motorrijtuigen, rij
wielen en andere voertuigen. Terwijl art. 3 
daarvan aangeeft, hoe bij het tegenkomen en 
inhalen moet worden gemanoeuvreerd van 
motorrijtuigen, rijwielen, andere r ij- of voer
tuigen, r ij- of trekdieren, of vee, zegt art. 7 
sub 1 implicite, dat voetgangers van de rij
wegen mogen gebruik maken en direct, dat 
zij alsdan verplicht zij n zooveel mogelijk aan 
motorrijtuigen, rijwielen of andere rij- of voer
tuigen behoorlijk ruimte tot voorbijgaan te 
laten en sub 2 omgekeerd, dat op de bestuur
ders gel ijken plicht rust tegenover hen. 

In het onderhavige geval hebben we dus 
niets te maken met art. 3 van het Motor- en 
Rijwielreglement, doch uitsluitend met art. 7 
daarvan. Daarop kon de verplichting tot het 
uitwijken naar l inks van verdachte worden ge
baseerd, wijl is komen vast te staan, dat de 
broeder van den gelaedeerde geheel rechts van 
den weg liep en daarnaast deze, terwij l "de 
rijweg daar ter plaatse ongeveer 15 Meter 
breed is en er, toen de aanrijding geschiedde, 
daar ter plaatse geen ander verkeer was". 
Daaruit kon derhalve worden afgeleid, dat de 
weg, zooals art. 7 dit vordert, door de beide 
broeders voor requirant was vrijgelaten en er 
voor hem behoorlijk ruimte was tot passeeren, 
ook al moest hij daarvoor, waartoe die alinea 
hem alsdan noodzaakt, wat naar links uitwij
ken. 

Onderdeel c mist feitelijken grondslag. Wel 
beweerde requi rants raadsman, dat ter plaatse, 
waar de aanrijding plaats vond, de bebouwde 
kom van Nijmegen reeds is begonnen en dat 
de koplichten van diens auto verblindend licht 
verspreiden, waardoor het ontsteken daarvan 

in de kom krachtens politieverordening ver
boden is, maar noch het een, noch het ander is 
komen vast te staan en er is trouwens ook 
nooit een beroep op gedaan. Het had moeten 
blijken hetzij uit de audientiebladen, hetzij uit 
de vonnissen, volgens de strenge eischen door 
Uwen R aad gesteld, doch men zoekt er tever
geefs naar. 

Ik concludeer mitsdien tot verwerping van 
het beroep. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Taverne· 
Gelet ::,P het middel van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij pleidooi: 
0. dat bij het bestreden vonnis, overeen

komstig de dagvaarding, ten laste van requi
rant is bewezen verklaard, enz. (zie Concl. 
Proc.-Gen.); 

dat de Rechtbank, na dit bewezene te heb
ben gequalificeerd, nog heeft overwogen: dat 
voormeld bewijs niet is ontzenuwd door de ver
klaringen van den à décharge gehoorden ge
tuige Neurs en den deskundige Zoetelief Nor
man, terwijl ook het ontbreken van alle schuld 
aan de zijde van verdachte, zooals door diens 
raadsman is betoogd, niet is komen vast te 
staan, daar hij bij het ontsteken der koplam
pen bedoelden voetganger tijdig had kunnen 
opmerken, zoodat in het feit, dat hij ondanks 
het slechte zicht, dat hij daar ter plaatse had, 
met de kleine stadslichten is blijven door
rijden, de oorzaak van de aanrijding gelegen is; 

0. dat tot toelichting van het middel onder 
a is aangevoerd, dat het door een bestuul'der 
van een motorrijtuig niet uitwijken voor een 
voetganger niet strafbaar is gesteld en de 
verplichting bij art. 7 lid 2 van het Motor- en 
Rijwielreglement op bestuurders van motor
rijtuigen gelegd om voor zooveel mogelijk 
aan voetgangers behoorlijk ruimte tot voorbij
gaan te laten, kennelijk betrekking heeft op 
het voorbij gaan van voetgangers in dwarse 
richting, dus het oversteken van den weg, 
terwijl lid 1 van genoemd artikel in een geval 
als het onderhavige duidelijk de verkeersver
plichting legt, niet op den automobilist, maar 
op den voetganger; dat in elk geval hier geen 
sprake is van een wijze van rijden; 

0. dienaangaande: 
dat de bewezenverklaring inhoudt, dat re

quirant, in plaats van den voetganger, die, 
blijkens de bewijsmiddelen, geheel rechts van 
den weg liep, te mijden, dezen voetganger 
heeft aangereden, terwijl door of namens re
quirant niet is aangevoerd, dat voor hem op 
den weg niet voldoende ruimte was om langs, 
in plaats van tegen den voetganger aan te 
rijden, hetgeen door de Rechtbank terecht is 
aangemerkt als een wijze van rijden, waardoor 
de vrijheid en de veiligheid van het verkeer in 
gevaar werd gebracht; 

dat, nu het een voetganger niet verboden is 
zich op den rijweg te bevinden, de op den 
bestuurder van een motorrijtuig rustende ver
plichting en op zoodanige wijze te rijden, dat 
hij de vrijheid of de veiligheid van het ver
keer op den weg niet in gevaar brengt, mede
brengt, dat hij een zich normaal op den weg 
voortbewegenden voetganger, niet aanrijdt en 
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de in art. 7 van het Motor- en Rijwielregle
ment gegeven voorschriften in geen enkel op
zicht aan die verplichting afbreuk doen; dat 
in het bijzonder de voetganger, die nagenoeg 
den geheelen rijweg ter beschikking van een 
hem achterop komend motorrijtuig laat in de 
op hem, krachtens het ee1·ste lid van genoemd 
artikel rustende verplichting niet is te kort 
geschoten, terwijl, ook al zou het "voorbij
gaan" in het tweede lid meer in het bijzonder 
op het ove.i,·steken van voetgangers betrekking 
hebben, daaruit nog geenszins zou volgen, dat 
het een bestuurder niet als een fout in de wijze 
van rijden zou kunnen worden aangerekend, 
wanneer hij een vóór het motorrijtuig in de
zelfde richting loopenden voetganger aan-
1·ijdt; 

0. dat bij onderdeel b van het middel ten 
onrechte wordt aangevoerd, dat art. 3 van 
het Motor- en Rijwielreglement den bestuurder 
van een motorrijtuig zou verbieden voor een 
vóór het motorrijtuig uit loopenden voetganger 
naar links uit te wijken; dat immed art. 3 
voornoemd daarover geen voorschrift geeft en 
niet wel is in te zien, hoe een rechts yan den 
weg zich voortbewegende voetganger, öie zich 
in de rijbaan van het motorrijtuig bevindt, 
anders kan worden gemeden dan door naar 
links uit te wijken; dat nog wel bij de toe
lichting van dit onderdeel van het middel is 
aangevoerd, dat juist uit de rngeling van ge
noemd art. 3 zoude blijken, dat voetgangers 
niet op den rijweg, maar op het voetpad moe
ten loopen, doch deze redeneering reeds hier
om niet opgaat, omdat zij tot de niet te aan
vaarden gevolgtrekking zoude leiden, dat 
wegen, welke geen voetpad hebben, voor voet
gangers niet toegankelijk zouden zijn; 

0. wat onderdeel c betreft, dat, aangenomen 
al, dat de plaats der aanrijding binnen de 
bebouwde kom van de gemeente Nijmegen is 
gelegen, de omstandigheid, dat het motor
rijtuig alsdan geen verblindende verlichting 
mocht voeren - art. 19 Motor- en Rijwiel
reglement - requfrant geenszins belette om 
een zoodanige ver! ichting te voeren, dat een 
vóór het motorrijtuig loopende voetganger zóó 
tijdig kan worden opgemerkt, dat hij dezen 
kon mijden; dat, indien zulks op den onderha
vigen weg niet mogelijk zoude zijn, bilt berij
den van dien weg niet verantwoord ware en 
dan in elk geval met zulk een geringe snel
heid zou moeten worden gereden, dat, met de 
geoorloofde beschikbare verlichting van het 
motorrijtuig, een voor het motorrijtuig uit 
loopende voetganger tijdig kon worden opge
merkt; 

0. dat derhalve het middel in al zijne onder 
deel en ongegrond is; 

Verwerpt het beroep. 
(N. J.) 

10 April 1933. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Winkelsluitingswet art. 3 ; Ge
meentewet art. 168.) 

Art. 3, lid l, aanhef en onder h Winkel
sluitingswet heeft de strekking elke rege
ling door den !ageren wetgever van den 
verkoop door middel van automaten in 
verband met winkelsluiting te verbieden. 

Nu echter uit den inhoud der verordening 
van Hoorn van eenig verband met winkel
sluiting niet blijkt, kan aan die verordening 
op grond van de Winkelsl.wet verbindende 
kracht niet worden ontzegd. 

Uit den inhoud van meergenoemde ver
ordening heeft de Rechtb. voorts kunnen 
aannemen, dat zij gemaakt is in het belang 
der openbare gezondheid door het gebruik 
van rookartikelen door jeugdige personen 
te bemoeilijken, zoodat zij ook niet in strijd 
is met art. 168 Gemeentewet. Hoe het feit, 
dat bij verordening van Dec. 1916 door den 
Hoorn chen raad reeds voorschriften zijn 
gegeven tot beteugeling van het gebruik 
van tabak door kinderen, tot eene andere 
slotsom zou voeren, is niet in te zien. 

Op het beroep van L. V., winkelier,requirant 
van cassatie tegen een vonnis van de Rechtb. 
te Alkmaar van 24 Januari 1933, in hooger 
beroep bevestigende een vonnis van het Kan
tongerecht te Hoorn op den 12den October 1932 
tegen requirant gewezen, waarbij deze ter zake 
van "het in de gemeente Hoorn door middel 
van aan, op of boven den openbaren weg ge
plaatste automaten tabak, sigaren, sigaretten 
en andere rookartikelen verkoopen of ten ver
koop aanbieden", met toepassing der artt. 
1 en 2 der Verordening van de gemeente Hoorn, 
houdende verbod tot het verkoopen of ten ver
koop aanbieden van tabak, sigar en, sigaretten 
en andere rookartikelen door middel van auto
maten aan, op of boven den openbaren weg, en 
van art. 23 Sr. is veroordeeld tot eene geldboete 
van één gulden subsidiair één dag hechtenis; 
(gepleit door Mr. J. A. E. Buiskool). 

Conclusie van den Adv.-Gen. Wijnveldt. 

De oorspronkelijke telastelegging luidde, dat 
verdachte den 28sten Augustus 1932 des na
middags te Hoorn door middel van een bij per
ceel Groote Noord 113 op - althans aan of 
boven den openbaren weg Groote Noord ge
plaatste automaat, sigaren, althans rook
artikelen heeft verkocht aan een manspersoon. 

De Kantonrechter te Hoorn achtte bij schrif
telijk vonnis van 12 October 1932 bewezen, dat 
verdachte op 28 Augustus 1932 des namiddags 
te Hoorn door middel van een bij perceel Groote 
Noord 113 boven den openbaren weg Groote 
Noord geplaatste automaat sigaren heeft ver
kocht aan een manspersoon. 

Met aanhaling der artt. 1 en 2 der Verorde
ning der Gemeente Hoorn, houdende verbod 
tot het verkoopen of ten verkoop aanbieden 
van tabak, sigaren, sigaretten en andere rook
artikelen door middel van automaten aan-, op
of boven den openbaren weg van 12 April 1932 
(Gemeenteblad 1932, n°. 17), en van de artt . 
23 en 91 Sr., veroordeelde de Kantonrechter, 
het bewezene qualificeerend als : ,,Het in de 
gemeente Hoorn door middel van aan-, op- of 
boven den openbaren weg geplaatste auto
maten, tabak, sigaren, sigaretten en andere 
rookartikelen verkoopen of ten verkoop aan
bieden", verdachte tot een geldboete van f l, 
bij gebreke van betaling of verhaal te vervangen 
door één dag hechtenis. 

In hooger beroep, na nog een paar gedeelte
lijk nieuw aangevoerde verweren weerlegd te 
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hebben bevestigde de Rechtb. te Alkmaar op 
24 Januari 1933 het vonnis van den Kanton
rechter. 

Tijdig in cassatie gekome~, vo~rde req_uirant 
bij schriftuur, nader blJ pleido01 toegelicht de 
volgende middelen aan : 

S., althans v. t . van de artt. 1 en 2 der Ver
ordening der Gemeente Hoorn dd. 26 April 1932 
(Gemeenteblad 1932 n°. 17) en de Verordening 
der Gemeente Hoorn van 1917 (Gemeenteblad 
van Hoorn 1917 n°. 2), artt. 23 en 91 Sr., artt. 
1 350 351, 352 Sv., art. 168 Gemeentewet en 
a~t. 3 j0 • art. 9 van de Winkelsluitingswet, 

doordat de Rechtb., bevestigende het vonnis 
van den Kantonrechter met overneming der 
gronden, den verdachte heeft veroordeel~ .t~t 
betaling van een geldboete van f 1 subs1d1air 
1 dag hechtenis, zulks ten onrechte : 

10. door het beklaagde en als bewezen aange
nomene als een strafbaar feit te beschouwen en 
deswege straf op te leggen, 

20. door eerstgenoemde verordening der Ge
meente Hoorn verbindend te verklaren; 

30_ door te handhaven de opvatting van den 
Kantonrechter omtrent de meergemelde ver
ordening, welke opvatting strijdt met de duide
lijke tekst daarvan en door daaraan een onge
oorloofde uitbreiding te geven; 

40. door uit het oog te verliez~n, dat ve:koo:r. 
door middel van a utomaten mtdrukkeliJk b1J 
de Winkelsluitingswet is toegelaten en met 
name art. 3 de strekking heeft om elke regeling 
dezer materie (onder welken naam of vorm ook) 
door den !ageren wetgever te verbieden; 

50. door niet verbindende kracht te ontzeggen 
aan meerbedoelde verordening, niettegenstaan
de volgens de opvatting der Rechtb. de Ge
meente Hoorn een verbod kan uitvaardigen, dat 
niet alleen in strijd is met een bestaande wet 
(art. 3 Winkelsluitingswet), doch o_ok reeds ge
regeld is bij een andere plaatseliJke verorde
ning der gem. Hoorn (verordening van 1917). 

Ik meen dat de middelen of het middel in 
zijn onderdeelen niet tot cassatie kunnen leiden. 

Behalve de "Automaten"-verordening waar
van art. 1 de verbodsbepaling bevat, welke met 
de hierboven vermelde q ualificatieovereenstemt, 
geldt te Hoorn ook nog eene verordening van 
16 Januari 1917, tot beteugeling van het ge
bruik van tabak door kinderen; art. 1 daarvan 
luidt : Het is verboden tabak, sigaren of siga
retten 'te verkoopen of op andere wijze te ver
strekken aan personen beneden den leeftij d van 
veertien jaren", terwijl verder de Winkelslui
tingswet 1930, S. 460, en wel in het bijzonder 
art. 3 in het geding wordt gebracht door r e
q uirant. 

Op de zitting van het Kantongerecht is reeds 
betoogd, dat de veror_denÎilg van 12 April 19~2 
niet verbindend zou z11n; ZlJ zou n.l. een materie 
r egelen betreffende winkelsluiting, waarin door 
de Winkelsluitingswet reeds voorzien was. Voorts 
zou zij niet berusten op a rt. 168 der Gemeente
wet. 

Naar m\jne meening is de vero:dening on
danks de Winkelsluitingswet verbrndend. 

Art. 168 der Gemeentewet (art. 135 oud) laat 
de bevoegdheid der gemeenteraden z.g. auto
maten-verordeningen te maken onaange.tast. 

Art. 3 lid 1 aanhef en sub h der Wrnkel
sluitingswet zegt! dat .. de bepalingen der Wet 
niet van toepassmg z1Jn op den verkoop door 

middel van automaten. De gemeenteraad is dus 
volkomen vrij gebleven dit onderwerp binnen 
de grenzen van artt. 16 en 193 der Gemeente
wet te regelen. Deze opvatting vindt dunkt mij 
steun in de Memorie van Antwoord op het voor
loopig Verslag van de Eerste Kamer, wanneer 
de Minist er stelt : 

De verkoop door middel van automaten, de 
ve~koop van dag-. en weekbladen, enz ... vallen 
buiten de toepassmg der wet, omdat ZIJ, door 
formuleering en plaats van art. 3 vallen buiten 
de stof zelf, welke de wet wil regefen". 

Ik meen, al zijn ook andere opvattingen ver
kondigd, o. a. later door den Minister in zijn 
circulaire van 20 Februari 1932 (Weekblad voor 
Gemeentebelangen 1932, blz. 76, n°. 10, 4). dat 
de woorden der wet duidelijk zijn, en K anton
rechter en Rechtb. terecht van oordeel z\jn, dat 
de Verordening niet in strijd met de Winkel
sluitingswet is. De wet regelt een ander onder
werp dan de z.g. Automatenverordening en 
zondert bovendien de automaten uit. 

Evenmin acht ik de verordening in strijd met 
art. 168 der Gemeentewet. De Kantonrechter 
zegt dienaangaande dat hier kennelijk bedoeld 
is te geven een verordening in het belang van 
de openbare gezondheid; dat dit ook blijkt uit 
de discussies in den R aad der Gemeente Hoorn 
bij de totstandkoming van deze verordening 
aan die zaak gewijd en dat het doel was te voor
komen, dat aan kinderen rookartikelen zouden 
worden verkocht ; dat wel is gezegd, dat dit 
doel misschien op andere wijze zou kunnen wor
den bereikt, doch dat Wij de innerlijke waarde 
of de billijkheid van de Wet niet mogen be
oordeelen; dat het slechts de vraag is voor den 
rechter bij de beoordeeling van de verbind.baar
heid der betrokken gemeentehJke verordemngen 
of de bewuste bepaling de openbare orde, zede
lijke gezondheid of de huishouding der gemeente 
kan betreffen en dat, waar zulks mogelijk is en 
ook blijkbaar blijkens de geschiedenis der ver
ordening en de discussies dienaangaande in den 
Raad gehouden het de bedoeling is geweest de 
bepaling in art. 1 der Verordening houdende 
verbod t.ot het verkoopen of ten verkoop aan
bieden van tabak, sigaren, sigaretten of andere 
rookartikelen door middel van automaten aan-, 
op- of boven den openbaren weg in het belang 
van de openbare gezondheid te stellen, Wij deze 
verordening verbindend achten en rechtsgeldig. 

Ik kan mij daarmede vereenigen. 
De omstandigheid dat naast de toegepaste 

verordening nog die bestaat, welke ik hierboven 
vermeldde, nl. van 16 Januari 1917 kan daarin 
m. i. geen verandering brengen. Die verordening 
strekt tot beteugeling van het gebruik van tabak 
door kinderen. 

Ten deele kan de verordening van 1932 be
schouwd worden als eene aanvulling daarop. 
Zij is daarnaast volkomen bestaanbaar. 

Ik concludeer derhalve tot verwerping van 
het beroep. 

De Hooge Raad, enz. ; . 
Gehoord het verslag van den Raadsheer de 

Menthon Bake ; 
Gelet op het middel van cassatie, namens den 

r equirant voorgesteld bij pleidooi, luidende : 
(zie Concl. Adv.-Gen.); 

O. dat bij het bevestigde vonnis van het aan 
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requirant telastegelegde bewezen is verklaard, 
enz. (zie Concl. Adv.-Gen.); 

Wat het middel betreft, 
0. dat blijkens de toelichting requirant daar

bij betoogt, dat het bewezen verklaarde niet 
oplevert een strafbaar feit krachtens de Ver
ordening der gemeente Hoorn van 26 April 
1932, houdende verbod tot het verkoopP. r. of 
ten verkoop aanbieden van tabak, sigaren. 
sigaretten en andere rookartikelen door middel 
van automaten aan, op of boven den openbaren 
weg, daar aan deze verordening verbindende 
kracht ontzegd moet worden op grond 10. dat 
zij in strijd is met de Winkelsluitingswet S. 
1930 n°. 460 en in ' t bijzonder met art. 3, l • lid 
aanhef en onder h dier wet, en 2°. dat zij niet 
valt binnen de grenzen, door art. 168 der ge
meentewet aan de verordeningsbevoegdheid 
>.an den raad getrokken, en in het bijzonder 
n1et ten doel heeft het rooken door jeugdige 
personen tegen te gaan, daar deze materie reeds 
ger egeld is bij verordening van genoemde ge
meente van 28 December 1916 tot beteugeling 
van het gebruik van tabak door kinderen ; 

0. dat voornoemde Verordening van 26 April 
1932 bevat vier artikelen, waarvan het eerste 
verbiedt door middel van aan-, op- o' boven 
den openbaren weg geplaatste automaten tabak, 
sigaren, sigaretten en andere rookartikelen te 
verkoopen of ten verkoop aan te bieden, het 
tweede de straf op overtreding van dit ver
bod vaststelt, het derde de personen belast met 
het opsporen dier overtreding aanwijst en het 
vierde het tijdstip van inwerkingtreden der 
verordening bepaalt ; 

T en aanzien van requirant's eersten grond 
voor zijn middel, 

0. dat de bepaling van art. 3, l ste lid aanhef 
en onder h der Winkelsluitingswet S. 1930 
n°. 460 de strekking heeft elke regeling door 
den !ageren wetgever van den verkoop door 
middel van automaten in verband met winkel
sluiting te verbieden ; 

dat echter uit den voornoemden inhoud der 
gezegde verordening van eenig verband met 
winkelsluiting niet blijkt, zoodat aan die ver
ordening niet op grond van de Winkelsluitings
wet S. 1930 n°. 460 verbindende kracht kan 
worden ontzegd ; 

Ten aanzien van requirants' tweeden grond 
voor zijn middel, 

0. dat de Rechtbank op grond van den voor
zegden inhoud der meergenoemde verordening 
van 26 April 1932, heeft kunnen aannemen, 
- gelijk zij deed - dat deze is gemaakt in het 
belang der openbare gezondheid door het ge
bruik van rookartikelen door jeugdige personen 
te bemoeilijken, en die verordening dus niet in 
strijd is met art. 168 der gemeentewet; 

dat derhalve ook de tweede grond door re
quirant voor de onverbindbaarheid van gezegde 
verordening bijgebracht, faalt, terwi.)l niet is 
in te zien, hoe het feit, dat bij verordening van 
28 December 1916 de raad der gemeente Hoorn 
reeds voorschriften heeft gegeven tot beteuge
ling van het gebruik van tabak door kinderen, 
tot eene andere slotsom zou voeren, te meer niet 
omdat de raad kennelijk een aanvulling daar
van noodig heeft geoordeeld met het oog op 
de langzamerhand meer in zwang gekomen ver
koop door middel van automaten, waarbij de 
winkelier zijn koopers niet kan kennen, en de 

verordening van 28 December 1916 te dien 
aanzien geene bijzondere bepalingen inhoudt ; 

0 . dat het middel mitsdien niet tot cassatie 
kan leiden; 

Verwerpt het beroep. 
(N. J.) 

10 April 1933. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Motor- en Rijwielwet art . 21.) 

Uit de gebeziude bewijsmiddelen kon 
worden afgeleid, dat i.c. van eene vergelij
king der praestaties van de deelnemers kon 
worden gesproken, waaraan niet afdoet 
dat de bekendmaking van die praestaties 
geschiedde in de volgorde van inschrijving 
en niet in de volgorde van het toegekende 
aantal strafpunten. 

De Rb. heeft dan ook terecht een rit, 
gehouden onder de bewezen omstandighe
den, als een wedstrijd - d. i. een strijd 
tusschen de deelnemers onderling - in den 
zin van art. 21 Motor- en Rijwielwet aan
gemerkt. 

(Anders Adv. -Gen. Wijnveldt: Aan deze 
figuur van een praestatierit ontbreekt het 
element van wedijver tusschen de deelne
mers.) 

1°. M. B. (raadsman Mr. E. J. Bulder, te 
Veendam), 2°. de 0. v. J. bij de Rb. t e Winscho
ten zijn requiranten van cassatie tegen een 
vonnis van de Rb. te Winschoten van 20 ,Jan. 
1933, waarbij in hooger beroep, met vernietiging 
van een mondeling vonnis van het Ktg. te 
Zuidbroek van 16 Nov. 1932, t. a.v. den eersten 
requirant ter zake van : ,,op een weg een wed
strijd met motorrijtuigen houden" , met toe
passing van de artt. 21, 29, 39 der Motor- en 
Rijwielwet, 398, sub 90, j0. 425, aanhef en sub 
1 ° Sv. is bepaald, dat ten dezen geen straf za 1 
worden toegepast. 

Adv.-Gen. Wijnveldt concludeert tot vernie
tiuing en verwijzing: 

Nadat B. door den Ktr. te Zuidbroek was 
vrijgesproken, stond hij in hooger beroep terecht 
voor de Rb. te Winschoten. De Rb. achtte het 
te laste gelegde, luidende : 

"dat hij in het kanton Zuidbroek en elders 
in Nederland op 11 Juni 1932 te zamen met 
eenige andere personen vormende de regelings
commissie van de "Veendamsche Prestatierit" 
onder dien naam een wedstrijd met motorrij 
tuigen heeft gehouden op aldaar gelegen voor 
het openbaar verkeer openstaande rijwegen, 
immers een strijd tusschen de deelnemers in het 
zich met elkander meten in het regelmatig rij 
den, terwij l de rangschikking van hunne praesta.
ties in dien strijd bestond in de vergelijking van 
het aantal strafpunten aan die deelnemers toe
gekend. Immers zijn op dien dag een aantal 
personen, als bestuurders van motorrijtuigen, 
nadat door of vanwege die regelingscommissie 
aankondiging was gedaan van een op dien da
tum te houden wedstrijd in den vorm van een 
praestatierit en nadat door of vanwege die 
commissie de gelegenheid tot inschrijving om 
aan dien wedstrijd deel te nemen was openge
steld en deze personen zich als zoodanig hadden 
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ingeschreven of laten inschrijven en door die 
regelingscommissie als deelnemers waren toege
laten, als deelnemers aan dien wedstrijd ver
trokken op een voor iederen deelnemer bestemd 
tijdstip van vertrek op verschillende plaatsen 
in Nederland; de rit was a ls volgt geregeld: 
De deelnemers aan dien rit moesten, als bestuur
ders van motorrijtuigen, daarmee op dien dag 
met de grootst mogelijke regelmatigheid van 
een gemiddelde rijsnelheid van 40 km per uur 
rjjden van eenige door die deelnemers gekozen 
plaats in Nederland over de voor het openbaar 
verkeer openstaande rijwegen naar Zwolle en 
vandaar naar Veen dam. De deelnemers moesten 
den rit volbrengen langs een door hen gekozen, 
vooraf aan die commissie bekend t e maken, 
route tot Zwolle, waarbij in acht genomen 
moest worden dat deelnemers uit Zuidelijke 
richting via Apeldoorn en deelnemers uit Noor
delijke richting via Meppel rechtstreeks naar 
Zwolle moesten rijden; van Zwolle naar Veen
dam was de route nauwkeurig vastgesteld door 
genoemde commissie. Op verschillende punten 
waren controles ingesteld, welker plaats niet 
vooraf aan die deelnemers bekend was en welke 
kenbaar waren aan een groene vlag (z .g.n. ge
heime controles) ; bovendien twee vaste tijd
controles, n.l. te Zwolle en te Veendam. De 
deelnemer zal den rit aanvangen bij het be
ginpunt van de door hem opgegeven route en 
op zoodanig tijdstip, dat hij, na het volbrengen 
met inachtneming van een gemiddelde snelheid 
van 40 km per uur, te Zwolle aankomt op het 
voor hem door die commissie vastgest.elde tijd
stip. Dit tijdstip was voor den eerst en deelne
mer 11 uur voormiddags en voor iederen vol
genden deelnemer één minuut later. Het ver
trek uit Zwolle werd geacht plaats te vinden 
één uur na het voor dien deelnemer geldend 
tijdstip van aankomst aldaar. Aan alle controles 
werd een speling toegestaan van één minuut 
voor en na het tijdstip waarop een deelnemer 
zich volgens den voor hem vastgestelden tijd 
m_oest ~elden, gebaseerd op een gemiddelde 
rIJsnelheid van 40 km per uur. Voor iedere 
minuut of gedeelte van een minuut welke een 
deelnemer, met inachtneming van het hiervoor 
genoemde, te vroeg of te laat de controles be
reikte werd 1 verliespunt toegekend ; voor elke 
route-afwijking en voor het missen van een 
zg.n. geheime controle werden 25 strafpunten 
toegekend; voor elke "stop" in 't gezicht van 
een z.g.n. geheime controle of binnen een af
stand van 5 km van de vaste tijdcontroles 
werden 10 strafpunten toegekend. In den na
middag van dien dag z\jn de deelnemers, al
thans een_ gedee~te van die deelnemers, aange
komen b\J de emd-controle gelegen in de ge
meente Veendam, waar de _tijd van aankomst 
werd gecontroleerd. Na afloop van den rit wer
den de aan die deelnemers toegekende strafpun
ten bekend gemaakt;", 

bewezen met dien verstande, dat een gedeelte 
der deelnemers bij de eindcontrole is aangeko
men. 

De Rb. gaf bij vonnis van 20 Jan. 1933 aan 
het bewezen verklaarde de benaming van "op 
een weg een wedstrijd met motorrijtuigen 
houden", en achtte B. strafbaar, doch bepaalde 
onder aanhaling van de artt. 21, 29, 39 der 
Motor- en Rijwielwet, artt. 398, sub 9°, j0 • 425 
aanhef en sub 1° Sv., dat geen straf zou worden 

toegepast. Van dit vonnis stelden zoowel de 
0. v. J. als verdachte t ijdig beroep in cassatie 
in. 

Blijkens zijn schriftuur acht de 0. v. J. het 
vonnis juist gewezen, maar meent hij dat het 
noodig is, in verband met de twijfelpunten wel
ke in deze zaak gebleken zijn, eene beslissing 
van Uwen Raad uit te lokken. Hij draagt als 
middel voor : Schending althans verkeerde 
toepassing van art. 21 der Motor- en Rijwielwet, 
doordien de Rb. bij haar vonnis t en onrechte, 
immers met schending van het bepaalde bij de 
artt. 21 en 29 Motor- en R ijwielwet, artt . 23 en 
91 Sr. de bewezen verklaarde feiten de benaming 
gaf, zooals hierboven is vermeld. In deze zaak 
zou niet sprake zijn van eenigerlei "rangschik
king" en derhalve niet van een strijd van een 
deelnemer "tegen" of "met" één of meer andere 
deelnemers . 

Ook bij de Rb. is een dergelijke weer gevoerd 
blijkens het vonnis. De raadsman van verdachte 
heeft toen bij pleidooi aangevoerd, dat de on
derhavige praestatierit niet als een "wedstrijd" 
gequalificeerd mag worden, omdat iedere deel
nemer persoonlijk een zoo goed mogelijke 
praestatie als bij dagvaarding omschreven 
moest leveren en derhalve op zich zelf reed, en 
het daarbij onverschillig was, dat anderen op 
dien dag dit zelfde deden. 

De Rb. vereenigde zich hiermede niet, omdat 
naar haar oordeel de omstandigheid, dat 
meerdere personen nagenoeg gelijktijdig aan 
bovengenoemden "Veendammer praestatierit" 
deelnamen voor iedere deelnemer een extra 
aansporing vormde tot het verrichten van een 
zoo goed mogelijke praestatie ; in het bijzonder 
achtte zii de stelling van verdachte onjuist, 
omdat blijkens het bewezen verklaarde hier 
meerdere deelnemers waren, die met de door 
hen bestuurde motorrijtuigen dezelfde praesta
tie moesten verrichten, terwij l aan ieder van 
hen onder dezelfde voorwaarden strafpunten 
konden worden toegekend, en na afloop van den 
rit de aan de deelnemers toegekende strafpun
ten werden bekend gemaakt, en de door ieder 
geleverde praestatie derhalve in het aantal 
strafpunten werd uitgedrukt, zoodat i. c. van 
een vergelijking der praestaties kan worden 
gesproken, terwijl de Rb. het niet van belang 
acht, dat de bekendmaking van de praestatie 
der deelnemers geschiedde in de volgorde van 
inschrijving en niet in de volgorde van het 
toegekende aantal strafpunten. Reeds hierom, 
zegt de Rb. ten slotte, kan worden aangenomen, 
dat de onderhavige rit het karakter droeg van 
een "wedstrijd" in den zin der wet. Bovendien 
blijkt dit nog uit het ter terechtzitting aanwezige 
gedrukte stuk " Officieele Uitslag van den 
Veendamsche Praestatierit op Zaterdag, 11 
Juni 1932" , waarin de aan iederen deelnemer 
toegekende strafpunten worden aangeduid als 
,, verliespunten". 

De schuldig verklaarde stelde bij pleidooi als 
middel: 

"Schending, althans verkeerde toepassing 
van art. 352, lid 1, Sv., j0 • art. 21 der Motor- en 
Rijwielwet, door gedaagde te veroordeelen, in 
plaats van vrij te spreken, omdat niet bewezen 
is, dat i.c. een wedstrijd met motorrijtuigen ge
,houden is". 

Zijn standpunt toch is, dat er geen vergelij
king van praestaties plaats heeft. Moge dit 
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vroeger het geval zijn geweest, bij de regeling 
zooals deze t hans geldt , is de onderlinge wed 
ijver uitge chakeld t usschen de deelnemers, de 
prijzen. werden afgeschaft, het doel van de rit 
werd "een oefening in het regelmatig rijden" . 

H et bewij s in deze zaak is uitsluitend aange
nomen op grond van de verklaringen van een 
der deelnemers aan den rit en van den ver
dachte. 

De deelnemer verklaarde, da t hij op 11 Juni 
1932 heeft deelgenomen aan den "Veendam
schen Prestatierit" voor bestuurders van 
motorrij t uigen, van welken rit verdachte met 
eenige andere personen de r egelingscommissie 
vormde ; dat hij t e voren voor deelneming aan 
dien praestatierit had ingeschreven, nadat door 
die regelingscommissie de gelegenheid daarvoor 
was opengesteld ; dat hij dien dag met zijn auto 
is vertrokken op het voor hem bestemde t ijdstip 
uit Veendam ; dat deze rit was geregeld, zooals 
dit in ' t t weede gedeelte der dagvaarding in 
eersten aanleg is omschreven ; dat hij in den 
namiddag van 11 Juni 1932 met een gedeelte 
der deelnemers aangekomen is bij de eind
contróle ~elegen in de gemeente .Veendam, 
waar de tiJd van aankomst werd gecontroleerd; 
dat na afloop van den rit verdachte de straf
punten, welke aan de deelnemers t oegekend 
waren, bekend heeft gemaakt ; dat er geen 
prijzen waren , maar het alleen om de eer ging ; 
dat hem zelf 10 strafpunten waren toegekend"; 

de verdachte : 
,,da t hij op 11 Juni 1932 te Veendam met eeni

ge andere personen de r egelingscommissie van 
den "Veendamschen praestatierit" heeft ge
vormd ; dat hij secretaris dier commissie was , 
en er t e voren door en vanwege die commissie 
aankondiging was gedaan van een op dien 
datum te houden praestatierit ; dat, nadat door 
en van wege die commissie de gelegenheid tot 
inschrijvin& om aan dien ri t deel te nemen was 
opengestelct en verschillende personen, o.a. 
getuige F. Wilkens, zich als zoodanig hadden 
ingeschreven of laten inschrijven, en door die 
commissie als deelnemers waren toegelaten, 
deze op 11 Juni 1932 is gehouden; dat deze 
praestatierit geregeld was , zooals in de 2de 
a linea der telastelegging omschreven is ; dat in 
den middag van 11 Juni 1932 een gedeelte der 
a ls deelnemers ingeschreven personen met de 
door hen bestuurde motorrij t uigen is aa ngeko
men bij de eindcontróle gelegen in de gemeente 
Veendam, waar de tijd van aankomst werd 
gecont roleerd ; dat deze deelnemers de door hen 
gekozen route t ot Zwolle vooraf aan de com
missie bekend hadden gemaakt ; dat hij na 
afloop van den ri t , voor welken hij ·geen vergun
ning van den Minister van Waterstaat had 
aangevraagd, de aan de aan het eindpunt aan
gekomen deelnemers toegekende strafpunten 
heeft bekend gemaakt in de volgorde van in
schrijving ; dat een lij st der toegekende st raf
punten, waarvan hij een exemplaar ter t erecht
zitting aanwezig ziet, aan de deelnemers ver 
s trekt is, en in de bladen gepubliceerd is". 

Ik vermeldde de bewijsmiddelen volledig ten 
einde daardoor de eenige vraag welke zich in 
deze zaak voordoet, n.l. of de Rb. het bewezen 
verklaarde t erecht heeft opgevat als" wedstrijd" 
in den zin van art. 21 der Motor- en Rij sielwet, 
des t e duidelijker te kunnen bespreken. 

Bij de wijziging der wet in 1924 (wet 1 Nov . 

1924, S. 492) werd in het toenmalige art. 14 
(thans 21) het verbod van snelheidswedstrijden 
vervangen door het verbieden van "wedstrijd" 
zonder meer, waa rbij blijkens de Memorie van 
Toelichting (blz. 5) de bedoeling was, dat in 
den vervolge ook betrouwbaarheidsri t t en, waar
aan door velen wordt deelgenomen en waarbij 
af en toe een groote snelheid wordt ontwikkeld, 
er onder zouden vallen. 

In de praktijk, zegt de Minister nog, had zich 
herhaaldelijk de moeilijkheid voorgedaan te 
onderscheiden tusschen snelheidswedstrijden 
en andere wedstrijden, vandaar de voorgestelde 
wijziging. 

In het voorloopig verslag kwamen eenige 
K amerleden er tegen op, dat de verbodsbepa
ling zou worden uitgebreid tot alle wedstrijden , 
zoodat ook de betrouwbaarheidsritten er onder 
zouden vallen . Zij wezen ·er op dat dergelijke 
ri t t en zooals door de K on. Ned . Motorwielrij
ders-vereeniging op touw gezet, en waarbij 
maximumsnelheden worden vastgesteld, niet 
zijn verkapte snelheidswedstrijden . Anderen 
waren het daarmede niet een s en meenden , dat 
door de mogelij kheid van ont,heffing het houden 
van betrouwbaarheidsritten niet meer zal wor
den belemmerd dan met het oog op de belangen 
van het verkeer noodzakelijk is . De R egeering 
sloot zich bij de laa tste meening aan. 

Uit deze geschiedenis der ver bodsbepaling 
volgt m. i . dat de hoofdbedoeling is geweest ook 
ritten als waar het in deze zaak over loopt er 
onder te doen va llen. Echter, en het wil mij 
voorkomen , zonder zich van mogelijke nieuwe 
schakeeringen in de organisatie van dergelijke 
ritten rekenschap te geven of t e kunnen geven, 
heeft de R egeering destijds gemeend haar doel 
t e kunnen bereiken door het woord "wedstrijd" 
t e gebruiken, hetgeen te volgen is, daar ook 
betrouwbaarheidsritten de elementen van wed
strijd in zich hadden. 

De rechtspraak heeft zich eenige malen over 
het begrip " wedstrijd" uitgelaten . Bij Uw arrest 
van 22 Juni 1931 (W. 12303, m . o. M. P. V.; 
N . J. 193 1, 1095, m . o. W. P.) besli ste Uw 
College, dat, wil van een wedstrijd sprake zijn, 
er moet bestaan een strijd m et of tegen een of 
meer andere deelnemers. 

E en ander geval deed zich voor, behandeld 
in U w arrest van 23 rov. 1931 (W. 12459; N. J. 
1932, 859, m . o. W. P. ). Daarbij werd het cas
satieberoep verworpen tegen een veroordeelend 
vonnis , dat een z.g. praestatierit st empelde tot 
een wedstrijd, omdat na afloop rangschikking 
van elke praestatie onder die der overige deel
nemers, door het aantal strafpunten, die elk 
onder gelijke voorwaarden kon oploopen zou 
worden bepaald. 

Volledigheidshalve vermeld ik bij deze 
rechtspraak nog een vonnis van den Ktr. te 
Zaandam van 9 Juli 1930 (W . 12297), waarbij 
de aanleggers van een z.g. vaardigheidsrit 
werden vrijgesproken . In dat geval h ad ieder 
wielrijder een rit van 75 km te maken en zou 
ie.der r enner, die den rit binnen 4 uur en ieder 
toerist , die den ri t binnen 5 uur volbracht had 
een medaille krijgen . De Ktr. oordeelde dat 
hier geen wedstrijd was, omda t het doel ni et 
was te onderzoeken wie der deelnemers zich in 
eenigerlei opzicht het meest onderscheidde. 

In de thans besproken zaak kan men het 
geval van twee kanten bezien . Het is m. i_ 
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ongetwijfeld de bedoeling van den wetgever 
destijds geweest dergelijke ritten te beschouwen 
als vallende onder het begrip "wedstrijd". 

Valt nu echter uit de bewijsmiddelen op te 
maken dat hier ook een wedstrijd, dus een strijd 
met of tegen een of meer andere deelnemers 
gehouden is ? De organisatoren hebben, zooals 
bij pleidooi is aangevoerd, alles in het werk 
gesteld om den z.g. praestatierit het karakter 
van wedstrijd te ontnemen, er zijn geen prijzen 
uitgeloofd, en al verklaart de getuige-deelnemer, 
dat hij het alleen om de eer deed, er was, ten 
minste daarvan blijkt m. i. uit de bewijsmidde
len niet, geen strijd tussohen de deelnemers. 
Zelfs werden de aan de aan het eindpunt aan
gekomen deelnemers toegekende strafpunten 
bekend gemaakt in de volgorde van "inschrij 
ving". De deelnemer met de minste strafpunten 
kreeg dus bij de openbaarmaking niet de eerste 
plaats. 

Deze figuur van een praestatierit doet mij 
denken aan wat op school geschiedt. Ook daar 
kan een onderzoek naar de bekwaamheid wor
den ingesteld op tweeërlei wijze. De onderwijzer 
kan een proefwerk opgaven om van eiken 
individueelen leerling te onderzoeken welke 
bekwaamheid deze bezit, om te zien boe hij ten 
aanzien van ieder hunner verder moet gaan 
met zijn onderricht. Alle mededinging tusschen 
de leerlingen kan daarbij ontbreken, al zal ieder 
hunner het wel aangenaam vinden, het beste 
resultaat te leveren. Er kan echter een element 
van wedijver in gebracht worden door b.v. aan 
het resultaat van het proefwerk de plaats van 
den leerling in de klas te bepalen, prijzen uit te 
loven enz. 

Ik kan het argument der Rb., dat, uit het 
vaststellen van ieders praestatie door straf
punten volgt, dat van een vergelijking der 
praestaties kan worden gesproken, niet aanvaar
den. Het oorzakelijk verband tusschen dat 
vaststellen en vergelijken ontbreekt naar mijne 
meening. Evenmin kan ik een grond voor het 
begrip wedstrijd vinden in de omstandigheid 
dat het gedrukte (niet voorgelezen) stuk be
vattende "de Officieele uitslag van den rit" 
strafpunten als verliespunten noemt. Die ver
liespunten maakt een deelnemer alleen ten 
eigen nadeele. Met elk verliespunt, strafpunt of 
fout gaat er iets af van het volmaakte van zijn 
rit. De deelnemer maakt die verliespunten niet 
met het gevolg dat daaruit zal worden gecon
cludeerd hoever hij wel bij anderen achterstaat. 

Terwijl ik dus van oordeel ben dat deze prae
statierit niet valt onder het begrip wedstrijd 
van art. 21 der Motor- en Rijwielwet, meen ik 
dat uit de bewijsmiddelen niet kan voortvloeien, 
dat het t e laste gelegde - ,,een strijd tusschen 
de deelnemers in het zich met elkander meten 
in het regelmatig rijden, terwijl de rangschikking 
van hun praestaties in dien strijd bestond in de 
vergelijking van het aantal strafpunten aan die 
deelnemers toegekend" - bewezen is. 

De Hooge Raad enz.; 
Gelet op de middelen van cas atie, dat van 

den requirant onder 1, voorgesteld namens 
dien requirant bij pleidooi en luidende: • 

Schending, althans verkeerde toepassing van 
art. 352, lid l, v., i. v. m . art. 21 der Motor
en Rijwielwet, door den gedaagde ter zake van 
het hem te laste gelegde te veroordeel en in stede 
van hem te dier zake vrij te spreken, omdat niet 

bewezen is, dat in casu een wedstrijd met mo
torrijtuigen gehouden is; 

en dat van den requirant onder 2, voorgesteld 
bij schriftuur en luidende : . 

Schending, althans verkeerde toepassing der 
wet, in casu van art. 21 der Motor- en Rijwiel
wet, doordien de Rb. bij haar vonnis ten 
onrechte, immers met schending van het be
paalde bij de artt. 21, 29 der genoemde wet 
zoomede de artt. 23 en 91 Sr., de bewezen ver
klaarde feiten qualificeerde als: ,,op een weg 
een wedstrijd met motorrijtuigen houden", 
zijnde toch in dezen niet de rede van eenigerlei 
"rangschikking" en derhalve niet van een strijd 
van een deelnemer "tegen" of "met" één of 
meer andere deelnemers ; 

0. dat aan requirant B. bij inleidende dag
vaarding is te laste gelegd: enz., zie conclusie; 

0. omtre de middelen van cassatie, die 
voor gezamenlijke behandeling vatbaar zijn.= 

dat de Rb. uit de in het vonnis gebezigde 
bewijsmiddelen heeft kunnen afleiden, dat in 
casu van eene vergelijking der praestaties van 
hen, die aan den rit hebben deelgenomen, kan 
worden gesproken, waarbij de Rb. terecht het 
als van geen belang heeft geacht, dat de be
kendmaking van de praestaties der deelnemers 
geschiedde in de volgorde van inschrijving en 
niet in de volgorde van het toegekende aantal 
strafpunten, omdat ook aldus het voor ieder der 
deelnemers niet moeilijk was na te gaan, hoe 
zijn praestatie zich had verhouden tot de 
praestaties van de andere deelnemers; 
· dat de Rb. terecht een rit, gehouden onder 
de bewezen omstandigheden, als een wedstrijd 
met motorrijtuigen - dat is een strijd tusschen 
de deelnemers onderling - in den zin van art. 
21 der Motor-en Rijwielwet heeft aangemerkt, 
zoodat de middelen zijn ongegrond; 

Verwerpt het beroep. 
. (W.) 

13 April 1933. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet art. 143 ; Vleeschkeurings
wet art . 23a.) 

Nu art . 23a der Vleeschkeuringswet eene 
speciale regeling geeft voor gedwongen 
samenwerking van gemeenten terzake van 
den keuringsdienst van vee en vleesch, 
behoort de algemeene regeling van de 
gemeentewet te dien aanzien geen toepas
sing te vinden . 

Van de bij art. 143 der Gemeentewet aan 
cle Kroon gegeven bevoegdheid behoort 
een omzichtig gebruik te worden gemaakt. 
Nu het bouwen van een gemeenschappelijk 
slachthui s voor een aantal gemeenten, 
mede gelet op de moeilijke economische 
omstandigheden, welke tot beperking van 
kapitaalsuitgaven door de gemeenten no
pen, niet dermate noodzakelijk is, dat zoo
danige regeling dwingend zou moeten 
worden opgelegd, is voor toepassing van 
art. 143 geen aanleiding. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het verzoek van het ge

meentebestuur van Delfzijl om de totstandko
ming te bevorderen van eene gemeenschappe
lijke regeling tot stichting, inrichting en ex
ploitatie van een openbaar slachthuis, alsmede 
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van een keuringsdienst v·an vee en vleesch 
voor de gemeenten Delfzijl, Appingedam, 
Bierum, Termunten en Nieuwolda; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
19 October 1932, N°. 677; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken, 
rnn 10 April 1933, N°. 19666, afdeeling Bin
nenlandsch Bestuur; 

0. dat de gemeenteraad van Delfzijl krach
tens art. 138 der Gemeentewet tot Ons het 
verzoek heeft gericht eene gemeenschappelijke 
regeling tot stichting, inrichting en exploi
tatie van een openbaar slachthuis, alsmede 
Yan een keuringsdienst van vee en vleesch 
voor de gemeenten Delfzijl, Appingedam, 
Bierum, Termunten en Nieuwolda op te leg
gen; 

dat, nadat Ged. Staten van Groningen over
eenkomstig art. 141 der Gemeentewet hun 
gevoelen ter kennis van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken hadden gebracht, Ged. 
Staten namens Onzen Minister aan de bestu
ren der voormelde gemeenten hebben opge
dragen nader over eene gemeenschappelijke 
regeling overleg te plegen; 

dat bij dit overleg geen overeenstemming is 
bereikt, hoofdzakelijk aangezien de gemeente 
Appingedam van oordeel was, dat in de tegen
woordige tijdsomstandigheden van den bouw 
moet worden afgezien en, indien al noodig, 
het slachthuis te Appingedam moest worden 
gevestigd, waar meer slachtingen plaats vin
den en waar met dezelfde tarieven een eigen 
slachthnis zou kunnen worden geëxploiteerd, 
terwijl de gemeente Delfzijl zulks onredelijk 
acht, daa1· de afstand van de kom van Delf
zijl naar het te stichten slachthuis dan ten 
minste twee maal zoover is als de afstand van 
de kom van Appingedam tot dat slachthuis; 

dat de gemeente Delfzijl haar verzoek hand
haaft; 

0. dat ingevolge art. 138 der Gemeentewet 
het bestuur van eene gemeente, indien het 
eene gemeenschappelijke regeling wenschelijk 
acht, en het bestuur van eene andere gemeente 
zijne medewerking niet verleent, tot Ons het 
verzoek kan richten eene regeling op te leg
gen; 

dat eene gemeenschappelijke regeling van 
een keuringsdienst van vee en vleesch voor de 
gemeenten Delfzijl, Appingedam, Bierum, Ter
munten en Nieuwolda bestaat, zoodat de ge
meenteraad van Delfzijl niet-ontvankelijk is 
in zijn verzoek om voor den keuringsdienst 
van vee en vleesch een gemeenschappelijke 
regeling op te leggen; 

dat bovendien, nu art. 23a der Vleeschkeu
ringswet, S. 1919, n°. 524, eene speciale rege
ling geeft voor gedwongen samenwerking van 
gemeenten terzake van den keuringsdienst van 
vee en vleesch, de algemeene regeling van de 
Gemeentewet te dien aanzien geen toepassing 
behoort te vinden; 

0 . wat betreft het opleggen van eene ge
meenschappelijke regeling voor een openbaar 
slachthuis, dat Wij van de Ons bij art. 143 
der Gemeentewet gegeven bevoegdheid een 
omzichtig gebnuk behooren te maken; 

dat het bouwen van een gemeenschappelijk 

slachthuis voor de onderhavige gemeenten, 
mede gelet op de moeilijke economische om
standigheden, welke tot beperking van kapi
taalsuitgaven door de gemeenten nopen, niet 
dermate noodzakelijk is, dat Wij zoodanige 
regeling dwingend zouden moeten opleggen; 

Gezien de Gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het verzoek van het gemeentebestuur van 
Delfzijl af te wijzen. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast enz. 

(A.B.) 

13 April 1933. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet art. 15.) 

Er is geen reden om de onderhavige col
lecte te weigeren op grond van de omstan
digheid, dat collecten door middel van 
verkoop van bloempjes en speldjes tot 
dusver in de gemeente een ruimer terrein 
van armenzorg ten goede komen, nu de 
collecte wordt aangevraagd door de 
plaatselijke afdeeling van eene instelling 
van de beteekenis van appellante, en even
min op grond van de omstandigheid, dat 
zoodanige collecte schade zou toebrengen 
aan reeds sinds jaren in de gemeente col
lecteerende vereenigingen. 

Wel kunnen bijzondere ongunstige eco
nomische factoren een beletsel vormen 
voor het toestaan van eene collecte, maar 
de aanwezigheid daarvan is in dit geval 
niet voldoende aannemelijk gemaakt. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het Bestuur van de afdeeling Haarlem en 
Omstreken van de Vereeniging "Kinderhulp" 
tegen het besluit van B. en W. van Haarlem 
van 12 Juli 1932, waarbij toestemming is ge
weigerd tot het houden van eene openbare in
zameling in die gemeente; 

Den Raad van Stare, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen 
van 21 December 1932, N°. 830, en 29 Maart 
1933, N° . 830(1932)/39; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken, 
van 10 April 1933, N°. 3208, Afdeeling Arm
wezen; 

0. dat B. en W. de toestemming hebben ge
weigerd, uit overweging, dat het in het be
lang van de instellingen van weldadigheid 
zelve is, om niet te veelvuldig een beroep te 
doen op den weldadigheidszin der ingezetenen, 
zoodat het op den weg van het gemeente
bestuur ligt om naast zekere vrijgevigheid in 
het verleenen van toestemming voor inzame
ling van gelden aan de huizen der ingezetenen 
eenige beperking aan t,e leggen bij toestaan 
van collecten bij wijze van verkoop van 
Lloempjes, speldjes, enz. op den openbaren 
weg; dat de collecten aan de huizen der in
gezetenen, uitgaande van instellingen, die wèl 
en die niet vallen onder art. 15 der Armen
wet, telken jare in aantal toenemen en noch
tans door hun college worden toegestaan, voor 
zoover die instellingen haar zetel hebben te 
Haarlem en een specifiek algemeen Haar-
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lemsch belang beoogen, of wel, indien instel
lingen van elders indirect een Haarlemsch be
lang behartigen; dat de collecten door middel 
van den verkoop van bloempjes en speldjes op 
den openbaren weg te Haarlem, welke tot 
dusver zijn toegelaten, een ruimer terrein van 
armenzorg ten goede komen, terwijl daarbij 
uitsluitend of in hoofdzaak het Haarlemsch 
belang is betrokken (bijvoorbeeld tuberculose
bestrijding); dat het goed plaatselijk beleid 
mag heeten om de bevoegdheid aan B. en W., 
gegeven bij art. 15 der Armenwet, voorzichtig 
te hanteeren en te voorkomen, dat te milde 
toepassing dier wetsbepaling nadeelig zou zijn 
voor de inkomsten van instellingen van wel 
dadigheid, welke deze met de vereischte toe
lating reeds jaren achtereen uit de inzame
lingen van gelden in deze gemeente op den 
-0penbaren weg ontvangen en waarop haar 
werkkring en taak zijn gebaseerd; dat door 
!-.et verleenen van toestemm ing voor de ge
vraagde collecte op den openbaren weg, nu in 
ae ongunstige economische tijdsomstandighe
den in de gemeente Haarlem van meerdere 
zijden en veelvuldiger dan tot dusver op de in
woners een beroep wordt gedaan tot leniging 
van geldelij ke nooden, schade wordt toege
bracht aan de in de voorafgaande al inea be
doelde toegelaten Haarlemsche instellingen; 

dat de appellant in beroep aanvoert, dat 
alleen onbezoldigde personen als collectanten 
zullen optreden; dat a lle werkzaamheden, aan 
hunne afdeeling verbonden, kosteloos geschie
den; dat hunne afdeeling door belangrijke 
vermindering van contributiën en giften, 
dringend financieelen steun behoeft, wil zij 
haar nuttig werk kunnen voortzetten; 

0. dat er geen reden is om de onderhavige 
collecte te ,veigeren op grond van de omstan
digheid, dat collecten door middel van ver
koop van bloempjes en speldjes tot dusver te 
Haarlem een ruimer terrein van armenzorg 
ten goede komen, nu de collecte wordt aange
vraagd door de plaatselijke afdeel ing van eene 
instelling van de beteekenis van "Kinder
hulp", en evenmin op grond van de omstan
digheid, dat zoodanige collecte schade zou toe
brengen aan reeds sinds jaren te Haarlem 
collecteerende vereenigingen; 

dat weliswaar bijzondere ongunstige econo
mische factoren een beletsel kunnen vormen 
voor het toestaan eener coll ecte, maar dat de 
aanwezigheid van zoodanige omstandigheden in 
dit geval niet voldoende aannemelijk is ge
rnaakt; 

Gezien de Armenwet; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het bestreden beslu it 
te bepalen, dat B. en W. ten onrechte op de 
aangegeven gronden de gevraagde toestem
ming hebben geweigerd. 

Onze M inister van Binnenlandsche Zaken is 
belast enz. 

(A.B.) 

April 1933. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet art. 15.) 

Wijl in het.algemeen een ruime toelating 
van het aantal bloempjes- en speldj esdagen 
bedenkelijke gevolgen kan hebben voor het 
belang der armenzorg, behoort aan vereeni
gingen, welke niet een eenigszins ruim veld 
van werkzaamheid bestrijken, de toestem
ming tot het houden van collecten door 
middel van aanbieding van bloempjes of 
speltjes te worden geweigerd, tenzij be
paaldelijk aannemelijk is gemaakt, dat de 
collecte geen nadeel van beteekenis aan 
andere instellingen zal toebrengen of bij
zondere omstandigheden de collecte voor 
toelating in aanmerking doen komen. 

Wij WILHELM! A, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het bestuur van de Vereeniging " H et Hooge
land", gevestigd te Arnhem, tegen het hè
slu it van B. en W. van Haarl em van 27 Juni 
1932, N°. 16/174, le afdeeling, waarbij toe
stemming is geweigerd tot het houden van 
eene openbare inzameling in die gemeente; 

Den Raad van State, Afdeel ing voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
29 Maart 1933, 0

• 169 ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken, 
van 10 April 1933, N°. 3207, Afdeeling Arm
wezen; 

0 . dat B. en W. van Haarlem bij hun even
vermeld besluit afwijzend hebben beschikt op 
het verzoek van de Vereeniging " Het Hooge
land", gevestigd te Arnhem, om ingevolge 
art. 15 der Armenwet toestemming te verkrij
gen tot het houden van eene inzameling van 
gelden in de gemeente Haarlem door middel 
van den verkoop van speldjes op den open
barsn weg op 9 J ui i 1932 ten bate van de 
genoemde Vereeniging, zulks uit overweging, 
dat het in het belang van de instellingen van 
weldadigheid zel ve is, zoo het beroep op den 
weldadigheidszin der ingezetenen populair 
wordt gehouden, hetgeen geschieden kan door, 
nernns vrijgevigheid in het verleenen van toe
stemmingen voor inzameling van gelden aan 
de huizen der ingezetenen, kariger te zij n met 
het toestaan van collecten bij wijze van ver
koop van bloempjes, speld jes, enz. op een 
openbaren weg; dat de collecten aan de hui
zen der ingezetenen, uitgaande van instellin
gen, die wèl en die niet vallen onder art. 15 
der Armenwet, telken jare in aantal toenemen 
en nochtans door B. en W. van Haarlem wor
den toegestaan, voor wover die instellingen 
haar zetel hebben te Haarlem en een speci
fi ek a lgemeen Haarlemsch belang beoogen of 
wel, indien instellingen van elders indirect 
een Haarlemsch belang behartigen; dat de 
collecten door m iddel van den verkoop van 
bloempjes en speldjes op den openbaren weg 
te Haarlem, welke tot dusver zijn toegelaten, 
een meer omvattende armenzorg ten goede 
komen en het Haarlemsche belang daarbij uit
sluitend of in hoofdzaak, bijvoorbeeld tuber
cu lose-be trijding of blindenzorg, is betrokken; 
dat het goed plaatselijk beleid mag heeten om 
de bevoegdheid, aan B. en W. gegeven bij 
art. 15 der Armenwet, voorzichtig te han-
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teeren en te voorkomen, dat te milde toe
passing van die wetsbepaling nadeelig zou zijn 
voor de inkomsten van instellingen van wel
dadigheid, welke deze met de vereischte toe
lating reeds jaren achtereen uit de inzame
lingen van gelden in deze gemeente op den 
openbaren weg ontvangen en waarop haar 
werkkring en taak zijn gebaseerd; dat door 
het verleenen van toestemming voor de -ge
vraagde collecte op den openbaren weg, nu in 
de ongunstige economische tijdsomstandighe
den in de gemeente Haarlem veelzijdiger en 
meer dan tot dusver op de inwoners beroep 
wordt gedaan tot leniging van geldelijke noo
den, schade wordt toegebracht aan de alge
meene weldadigheid in de gemeente Haarlem 
en aan Haarlemsche instellingen in het bij. 
zonder· · 

dat ;an dit besluit het bestuur van de Ver
eenig ing " Het Hoogeland" voornoemd bij 
Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, dat 
zijns inziens B. en W. ten onrechte de ge
vraagde toestemming hebben geweigerd, daar 
zij immers daartoe gronden hebben aange
voerd ontleend aan de belangen van andere 
instellingen van weldadigheid, aan welke zij 
voorrang meenen te moeten toekennen, met 
name die, welker zetel in de gemeente Haar
l em gevestigd is, of die, welke in het bijzon
der voor deze gemeente van belang zijn; dat 
deze gronden door Ons reeds eerder ongenoeg
zaam werden geoordeeld; dat in 1931 de Ver
eeniging onder hare verpleegden twee per
~onen uit Haarlem afkomstig, heeft geteld; 

0. dat de Vereeniging "Het Hoogeland" is 
eene instelling met beperkte taak en van be
trekkelijk bescheiden opzet; 

dat wijl in het algemeen eene ruime toe
l ating van het aantal bloempjes- en speld jes
dagen bedenkelijke gevolgen kan hebben voor 
het belang der armenzorg, aan dergelijke ver
eenigingen, welke niet een eenigszins ruim 
veld van werkzaamheid bestrijken, de toestem
ming tot het houden van collecten door middel 
van aanbieding van bloempjes of speldjes be
hoort te worden geweigerd, tenzij bepaaldelijk 
aannemelijk is gemaakt, dat de collecte geen 
nadeel van beteekenis aan andere instellingen 
zal toebrengen of tenzij bijzondere omstandig
heden de collecte voor toelating in aanmerking 
doen komen; 

dat in dit geval niet is gebleken, dat de 
aangevraagde collecte zonder bezwaar voor 
andere instellingen van weldadigheid zou 
kunnen worden toegelaten, of dat het toestaan 
van de collecte om bijzondere redenen gerecht
vaardigd zou zijn ; 

dat mitsdien B. en W. van Haarlem terecht 
de toestemming voor deze collecte hebben ge
weigerd; 

Gezien de Armenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

is bel ast enz. 
(A. B.) 

21 April 1933. KO I KLIJK BESLUIT . 
(Armenwet art. 15.) 

Nu moet worden aangenomen, dat in 
verband met denongunstigeneconomischen 
toestand in de gemeente door inwilliging 
van het verzoek tot het mogen houden 
van een collecte de plaatselijke instellingen 
van weldadigheid nadeel zouden hebben 
ondervonden, en niet gebleken is, dat dit 
nadeel zou worden opgewogen door daar
tegenover staande voordeelen, hebben B. 
en W. het verzoek terecht afgewezen. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
B eschikkende op het beroep, ingesteld door 

het Bestuur van de Vereeniging " Zonne
straal", gevestigd te 's-Gravenhage, tegen het 
besluit van B. en W. van Heerlen van 25 
Mei 1932, waarbij toestemming is geweigerd 
tot het houden van eene openbare inzameling 
in die gemeente; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
8 December 1932, n°. 825; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken 
van 13 April 1933, n°. 3424, afd. A rmwezen ; 

0. dat B. en W. de toestemming hebben ge
weigerd , uit overweging, dat door het inwil
ligen van het betreffende verzoek de belangen 
van de in de gemeente Heerlen bestaande in
stellingen van weldadigheid zullen worden 
geschaad; dat immers in verband met den 
heerschencien, slechten, economischen toestand 
in de Mijnstreek, welke bijzondere maatrege
len tot leniging van den nood van de over
heid in het algemeen vordert, de plaatselijke 
instellingen van weldadigheid voortdurend een 
beroep moeten doen op de I iefdadigheid der 
ingezetenen; dat het in strijd moet worden 
geacht met de belangen dier instellingen en 
met die van de gemeente, indien wordt toe
gelaten, dat op de liefdadigheid der inge
zetenen bovendien een beroep wordt gedaan 
door eene vereeniging, welker werkzaamheid 
voor de gemeente Heerlen van geen of geringe 
beteekenis is te achten; 

dat de appellant in beroep in hoofdzaak 
aanvoert, dat geenszins vaststaat dat door de 
onderwerpelijke collecte de belangen van 
plaatselijke instellingen van weldadigheid zou
den worden geschaad ; dat in elk geval de in
gezetenen zelf hebben uit te maken of zij 
wenschen te geven of niet; 

0. dat moet worden aangenomen, dat in 
verband met den ongunstigen economischen 
toestand in de gemeente Heerlen door inwil
liging van het verzoek van den appellant de 
plaatselijke instellingen van weldadigheid na
deel zouden hebben ondervonden; 

dat niet gebleken is, dat dit nadeel zou 
worden opgewogen door daartegenover staande 
voordeel en; 

dat de omstandigheden de afwijzende be
schikking wettigden; 

Gezien de Armenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren . 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

belast enz. 
(A.B.) 
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21 April 1933. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet art. 15.) 

Het afstand doen van een deel van de op
brengst der collecte voor een geheel ander 
doel dan waarvoor de gelden worden inge
zameld, kan in redelijkheid niet worden ge
vergd en du niet als voorwaarde voor de 
toestemming door B. en W.worden gesteld. 
Een zoodanige eisch is bovendien in strijd 
met art . 15. 

Evenwel is de toestemming terecht ge
weigerd op grond van den ongunstigen 
economischen toestand in de gemeente en 
het nadeel, dat de plaatselijke instellingen 
van weldadigheid door inwilliging van het 
verzoek zouden ondervinden. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het Bestuur van de Vereeniging " Zonnestraal", 
gevestigd te 's-Gravenhage, tegen het besluit 
van B. en \V. van Haskerland van 1 Juni 
1932, n°. 950, waarbij toestemming is gewei
gerd tot het houden van eene openbare inza
meling in die gemeente; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
14 December 1932, n°. 833; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken 
van 13 April 1933, n°. 3427, afd. Armwezen; 

0. dat B. en W. van H askerland bij hun 
evenvermeld besluit afwijzend hebben beschikt 
op het verzoek van het Bestuur der Vereeni
ging "Zonnestraal", Nederlandsche Vereeni
ging tot het oprichten van arbeidskolonies 
voor tuberculoselijders in ederland, geves
tigd te 's-Gravenhage, om in verband met art. 
15 der Armenwet toestemming te verleenen 
tot het houden van eene openbare inzameling 
van gelden bij wege van collecte in de ge
meente ten behoeve der Vereeniging op 25 
Juni 1932; 

dat B. en W. daarbij hebben overwogen, 
dat de adressant naar aanleiding van hun 
schrijven dd. 21 April 1932, n°. 668, houdende 
verzoek om te berichten, of het Bestuur der 
Vereeniging bij het verleenen der gevraagde 
toestemming bereid is 10 % van de opbrengst 
der collecte af te staan ten behoeve van het 
plaatselijk Crisis-comi té, bij brief van 20 Mei 
daaraanvolgend te kennen heeft gegeven niet 
bernid te zijn eenig percentage van de op
brengst der " Zonnestraalcollecte" voor dat 
doel beschikbaar te stellen; dat in de tegen
woordige moeilijke tijdsomstandigheden voort
durend maatregelen noodig zijn ter leniging 
van den nood van talrijke werklooze arbeiders 
in de gemeente Haskerland, door middel van 
werkverschaffing en steunverleen.ing, maat
regelen, die groote sommen vergen van de 
gemeente en de plaatselijke instellingen van 
weldadigheid; dat door de jongste verhoo
ging van belastingen in deze gemeente de door 
ingezetenen deswege verschuldigde bedragen 
tot eene bedenkelijke hoogte zijn gestegen en 
het ook uit dien hoofde noodzakelijk geacht 
moet worden, dat de opbrengst van in deze 
gemeente te houden openbare collecten als 
bovenbedoeld, althans voor een gedeelte ten 
goede komen aan ingezetenen der gemeente; 

dat " Zonnestraal" weliswaar open staat voor 
tuberculoselijders uit deze gemeente en dat, 
wanneer nu of later een patiënt uit deze ge
meente genezing zal zoeken op "Zonnestraal" 
daarvoor eischen zullen worden gesteld aan 
het verpleegfonds dier Vereeniging, ten bate 
waarvan de collecte is voorgenomen, doch dat 
deze omstandigheid niet zeer klemmend is, nu 
in de nabijheid dezer gemeente het Friesche 
Volkssanatorium te Appelscha bestaat, dat 
reeds sedert tal van jaren door deze gemeente 
gesubsidieerd wordt, terwijl de gèmeente tevens 
in voorkomende gevallen financieelen steun 
verleent bij verpleging van behoeftige patiën
ten in die inr ichting; dat zij op grond van 
het bovenstaande geen vrijheid kunnen vinden 
ditmaal de gevraagde toestemming te ver
leenen; 

dat van dit besluit het bestuur van "Zonne
straal" bij Ons in beroep is gekomen, aan
voerende, dat zijns inziens B. en W. niet ge
rechtigd zijn de toestemming afhankelijk te 
maken van de vervulling eener voorwaarde, 
volgens welke de collecte tevens zou moeten 
di enen voor een ander an het eigenlijke doel 
en derhalve de collecte en tweeledig karakter 
zou moeten dragen; at het stellen eener 
dergelijke voorwaarde · ó in het oog vallend 
onjuist is, dat de adre ant zich van eene be
strijdi ng ervan al aa nds ontslagen meent 
te kunnen achten; da wat betreft het mo
tief, dat direct plaats ijke belangen niet of 
in te geringe mate d r de collecte zouden 
worden gediend, het b tuur meent, dat zulks 
geen r ichtsnoer is om d collecte te weigeren; 
dat immers bij het be achten van weldadig
heid eene beperking als eze niet op zijn plaats 
is, aangezien weldadig eid uitgaat naar den 
lijdenden medemensch, ongeacht van waar; 
dat ten slotte dit eene zaak is van het pu
b] iek zei f en het niet op den weg van de 
gemeentelijke overheid ligt hieraan kunst
matig richting te geven; dat te allen over
vloede de coll ecte wel degelijk ook het be
lang dient van de in zetenen van Hasker
land, omdat, nog afge ·en van het feit, dat 
vandaag of morgen ee ingezetene van Has
kerl and herstel op "Z nestraal" zal zoeken 
en alsdan zou profitee en van het verpleeg
fonds, ten bate waarva de collecte was voor
genomen, ook de ing etenen van die ge
meente belang hebben ij het bedwingen van 
eiken tuberculosehaard ongeacht uit welke 
gemeente; dat de col cte strekte ten bate 
van het "Zonnestraal-v pleegfonds", waaruit 
wordt gefinancierd de erpleging van tuber
culoselijders van alle ezindten en uit heel 
ons land in de Inrichtini voor Arbeidstherapie 
" Zonnest raal" te Hil rsum; weshalve de 
appellant heeft verzoch dat zal worden ver
staan, dat de gevraagd toestemming ten on
rechte i geweigerd ; 

0. dat de weigering van het bestuur van 
,, Zonnestraal" om een gedeelte van de op
brengst der collecte a f te staan ten behoeve 
van het plaatselijk crisis-comité geen motief 
kan opleveren om de gevraagde toestemming 
niet te verleenen; 

dat toch het afstand doen van een deel van 
de opbrnngst der collecte voor een geheel 
ander doel dan waarvoor de gelden worden 
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ingezameld, in rede lijkheid van de vereeni
ging niet kan worden gevergd; 

dat bovendien art. 15 der Armenwet, ge
wagende van openbare inzamelingen van gel
den ten behoeve van instellingen van welda
digheid, waartoe de toestemming ·van B. en 
W. moet worden verkregen, zich niet ver
draagt met een eisch, als hier door B. en W. 
van Haskerland gesteld, krachtens welke de 
opbrengst van de inzameling gedeeltel ijk zou 
strekken ten behoeve van eene andere instel
ling dan die, welke de toestemming tot het 
houden van de inzameling aan B. en W. heeft 
verzocht; 

dat intusschen, blijkens de overwegingen van 
het bestreden besluit, het motief voor B. en 
W. tot weigering van de gevraagde toestem
ming mede is gelegen in den ongunstigen eco
nomischen toestand in de gemeente Hasker
land en het nadeel, dat de plaatselijke in
stellingen van weldadigheid door de inwilli
ging •an het verzoek zouden ondervinden; 

dat op grond van deze omstandigheden, 
welke door het appelleerende bestuur niet zijn 
betw ist, de gevraagde toestemming terecht 
door burgemeester en wethouders is geweigerd; 

Gezien de Armenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

is bel ast enz. 
(A. B.) 

21 April 1933. RONDSCHRIJVEN van den 
Minister van Staat, Minister van Binnen
landsche Zaken, N°. 7815, Afd. B.B. aan 
Heeren Gedep. Staten van de onderschei 
dene provinciën, betreffende overschrijding 
van de begrootingspost en, zonder vooraf
gaande machtiging, door noodlijdende 
gemeenten. 

Bij de beoordeeling van raadsbesluiten tot 
wijziging der begrooting van verschillende ge
meenten, welke rijksonderstand genieten of 
genoten hebben, is mij meermalen gebleken, dat 
uitgaven waren gedaan, welke een goedgekeurde 
begrootingspost overschreden, zonder dat spra
ke kon zijn van een buitengewoon geval van 
dringenden spoed, als voorzien in artikel 24-8, 
2• lid der Gemeentewet. 

Zijn deze overschrijdingen in normale geval
len reeds hoogst ongewenscht, zij zijn bij nood
lijdende gemeenten geheel ontoelaatbaar te 
achten. 

Het ligt voor de hand dat deze overschrijdin
gen, voor zoover zij althans geen betrekking 
hebben op betalingen, welke ingevolge het 
Koninklijk besluit van 28 Maart 1925 Staats
blad 125 tot regeling van de wederzijdsche 
betalingen tusschen bet Rijk en de gemeenten 
plaats hebben , voordat de goedkeuring op het 
besluit tot begrootingswijziging is verleend, 
niet in het bedrag van den rijksonderstand kun
nen worden opgenomen. 

Evenmin kan ik toelaten, dat dergelijke on
rechtmatige uitgaven naar een volgend dienst
jaar worden verschoven, tengevolge waarvan 
zij hoogstwaarschijnlijk direct of indirect toch 
weder voor rijksrekening zouden komen. 

Het vorenstaande geeft mij aanleiding de 

medewerking van Uw College in t e roepen, ten
e~nde te _ver~rijgen, dat_ deze onrechtmatige 
mtgaven m t vervolg mt de rekeningen der 
betrokken gem eenten worden geweerd. 

Alvorens d_eze gedragslijn te volgen acht ik 
het wenscheliJk dat de betrokken gemeentebe
sturen zoowel met mijn standpunt, dat de be
doelde overschrijdingen niet in den rijksonder
stand kunnen worden opgenomen, als met de 
gedragslijn waartoe dit standpunt U bij de 
vasts~elling der rekening zal moeten leiden, in 
kenrns worden gesteld. 

Daarbij waren met nadruk te wijzen op de 
consequenties , welke in verband hiermede voor 
de gemeentebesturen uit het bepaalde bij art. 
263 der gemeentewet kunnen voortvloeien. 

I k zou het zeer op pr(js stellen, wanneer Uw 
College een en ander onder de aandacht van de 
betrokken gemeentebesturen zou willen bren-
~n. . 

(B.) 

22 April 1933. BESCHIKKING van den 
Minister van Staat, Minister van Binnen
landsch e Zaken, houdende nieuwe Voor
schriften voor de toepassing van middelen 
voor ontsmettings- of zuiveringsmiddelen. 

De Minister van Staat, Minister van Binnen
landsche Zaken ; 

Gelet op het bepaalde in art. 1 der wet van 
6 Mei 1922 (Sb. n°. 272) tot toepassing van 
middelen voor ontsmettings- of zuiverings
doeleinden ; 

Heeft goedgevonden : 
onder intrekking van de beschikking van den 

Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid van 
4 Juni 1924, Nederlandsche Staatscourant no. 
llO, houdende voorschriften voor de toepassing 
van middelen voor ontsmettin~s- of zuiverings
doeleinden ( zooals deze is gewiJzigd bij beschik
kingen van 10 April 1929, Nederlandsche 
Staatscourant n°. 69, en 23 Maart 1932, Neder
landsche Staatscourant n°. 58, de volgende 
voorschriften vast te stellen : 

Art. 1. De ontsmettings- of zuiveringsmid
delen, welke slechts met inachtneming van de 
door den Minister van Binnenlandsche Zaken 
te geven voorschriften mogen worden toegepast, 
zijn cyaanwaterstof (blauwzuur, Pruisisch zuur) 
en giftige cyaanverbindingen of stoffen, die 
giftige cyaanverbindingen kunnen opleveren, 
zoomede aethyleenoxyde en gasmengsels waarin 
aethyleenoxyde aanwezig is. 

Art. 2. Met de in het vorig artikel genoemde 
middelen mag slechts gewerkt worden onder 
deskundige leiding. De Minister van Binnen
landsche Zaken kan vorderen, dat hem van de 
deskundigheid van een persoon, belast met de 
leiding der werkzaamheden, blijke uit eene 
desbetreffende verklaring, afgegeven door den 
geneeskundigen inspecteur van de volksgezond
heid. 

Het bepaalde in de vorige alinea is niet van 
toepassing ten aanzien van diensten, bedoeld 
in het derde lid van art. 2 van de wet van 6 Mei 
1922 (Sb. no. 272). 

Art. 3. Geen andere personen mogen met 
de in art. 1 van deze beschikking genoemde 
middelen werken dan zij, die blijkens verkla-
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ring van den inspecteur van de volksgezond
heid, bedoeld in art. 2, bevonden zijn te beschik
ken over voldoende theoretische en practische 
kennis aangaande de toepassing van die midde
len en de voorkoming van de gevaren, aan het 
gebruik daarvan verbonden, alsmede het ver
leenen van hulp, indien zich een ongeval heeft 
voorgedaan. Dit artikel is niet van toepassing op 
diensten, bedoeld in het derde lid van art. 2 
van de wet van 6 Mei 1922 (Sb. n°. 272). 

Art. 4. Bij het uitvoeren van eene zuivering 
met de in art. 1 bedoelde middelen mogen zon
der toestemming van den leider geen andere 
dan door hem daarvoor aangewezen personen 
tegenwoordig zijn . De leider draagt zorg, dat 
hij ten genoegen van den inspecteur van de 
volksgezondheid kan beschlkken over onver
wijlde geneeskundige hulp, zoodat deze bij een 
voorkomend ongeval terstond ten dienste staat, 
zoomcde over het noodige hulppersoneel, tot 
het verleenen van bijstand. 

De leider geeft, voor zooveel noodig, aan het 
onder zijne bevelen werkzame personeel voor
schriften overeenkomstig deze beschlkking. 

Art. 5. Bij iedere zuivering moet aanwezig 
zijn: 

a. een voldoend aantal betrouwbare gasmas
kers , voor onmiddellijk gebruik gereed en bere
kend op de bijzondere hoedanigheden van het 
middel, waarvan bij de zuivering wordt gebruik 
gemaakt; 

b. het noodige materiaal ter verleening 
van hulp bij ongevallen ( een en ander ter be
oordeeling van den inspecteur van de volks
gezondheid, bedoeld in art. 2). 

Art. 6. Alvorens tot de zuivering over te 
gaan, zorgt de leider : 

a. dat alle maatregelen worden genomen, die 
bij eene ontsmetting met formaldehyde gebrui
kelijk zijn; 

b. dat de giftige gassen niet naar belende 
ruimten kunnen ontwijken ; 

c. dat, zoo voor de zuivering gebruik wordt 
gemaakt van aethyleenoxyde of gasmengsels, 
waarin aethyleenoxyde aanwezig is , de elec
trische geleiding door uitschakeling van den 
hoofdschakelaar stroomloos is gema,akt, alle 
gaskranen gesloten zijn en de gasmeter stilstaat; 

d. dat, zoo gebruik wordt gemaakt van cyaan
waterstof, in de te zuiveren ruimten geen eet
of drinkwaren aanwezig zijn, anders dan die 
gezuiverd moeten worden of die luchtdicht 
afgesloten zijn ; 

e. dat zich geen andere dan de in art. 4 ge
noemde p ersonen in de te zuiveren ruimte 
bevinden. 

Kan geen redelijke zekerheid worden ver
kregen, dat de giftige gassen niet in naburige 
ruimten zullen doordringen, dan zorgt de leider 
er voor, dat, zoodra doordringen van gas wordt 
geconstateerd in de omgeving, er maatregelen 
tot ontruiming worden getrof{en, en is op die 
ruimten verder het bepaalde onder c en d van 
toepassing. 

Art . 7. De leider draagt zorg, dat tijdens de 
zuivering geen andere dan de in art. 4 genoemde 
personen in de te zuiveren ruimte of in naburige 
ruimten, waarin de giftige gassen zouden kun
nen doordringen, komen en dat, indien aethyleen 
oxyde of gasmengsels, waarin aethyleenoxyde 
aanwezig is, worden gebruikt, in geen der ruim
ten vuur of open kunstlicht aanwezig is of komt. 

Art. 8. Bij het zuiveren met cyaangas wordt 
zorg gedragen, dat geen materiaal, waaruit 
cyaangas ontwikkeld kan worden, wordt ge
morst. In het bijzonder wordt zorg gedragen, 
dat bij de vermenging in een vat van cyaan
verbindingen met zuur geen cyaanverbinding 
of zuur uit dit vat k"an spatten. 

Art. 9. De leider zorgt, dat in elk geval 
gebruik wordt gemaakt van de gasmaskers en 
dat deze niet worden afgelegd, vóórdat vast
staat, dat geen gevaar voor vergiftiging meer 
aanwezig is. 

Art. 10. Wanneer de gassen lang genoeg 
hebben ingewerkt, moeten deuren, ramen en 
ventilatie-inrichtingen, zoo mogelijk, van buiten 
af geopend worden. Hierbij moet worden zorg 
gedragen, dat de gassen niet kunnen ontsnappen 
naar ruimten, waar zich andere dan de in art . 4 
bedoelde personen bevinden. De leider waakt er 
voor, dat geen andere dan de in art. 4 genoemde 
personen zich in de nabijheid van de ontwijken
de gassen bevinden . 

Art. ll. Beddegoed, kleeren, tapijten, enz . 
moeten na de zuivering uit de ruimten worden 
verwijderd en in de buitenlucht uitgeklopt 
worden, nadat ziJ, indien noodig, gedroogd zijn. 

Voedingsmiddelen, die aan inwerking van 
het zuiveringsmiddel blootgesteld zijn geweest, 
moeten zoodanig worden behandeld, dat alle 
cyaan- of aethyleenverbindingen er uit ver
dwijnen. 

Art. l2. R esidu's van stoft:en, die giftige 
cyaanverbindingen kunnen opleveren, moeten 
zorgvuldig worden verwijderd, op eene wijze, 
dat zij geen gevaar voor mensch of dier kunnen 
opleveren. 

Art . 13. Houders van vergunningen, be
doeld in art. 2 der wet van 6 Mei 1922 (Sb. n°. 
272), geven 3 dagen vóór de uitvoering van eene 
bewerking met blauwzuur of aethyleenoxyde 
van hun voornemen daartoe schriftelijk kennis 
aan den inspecteur van de volksgezondheid, 
met vermelding van de plaats, de inrichting en 
de voorwerpen, die aan de bewerking onder
worpen zullen worden, en van den dag en het 
uur, waarop de bewerking zal geschleden, als
mede van den naam van den geneeskundige, 
die voor het verleenen van geneeskundige hulp 
ter beschlkking zal staan. Indien het tijdstip 
der bewerking niet drie dagen van te voren 
voorzien kan worden, moet de kennisgeving 
aan den inspecteur telegrafisch geschleden, 
t en minste 24 uur vóór met de uitvoering wordt 
aangevangen. 

Art . 14. Blijkt den inspecteur, hetzij vóór 
het begin der bewerking met blauwzuur of 
aethyleenoxyde, hetzij gedurende de bewerking, 
dat aan de voorschriften dezer beschikking niet 
de hand is of wordt gehouden, dan kan hij de 
bewerking verbieden of onmiddellijk doen sta
ken. De leider zal daarna de maatregelen nemen, 
door den inspecteur noodig geacht om ieder 
gevaar door reeds ontwikkeld blauwzuur of 
giftige cyaanverbinding of aethyleenoxyde ver
oorzaakt, op te hef{en. 

Art. 15. In plaatsen met goedgekeurden 
gezondheidsdienst, als bedoeld in art. 37 der 
Besmettelijke-Ziektenwet 1928 (Sb. n°. 265), 
kan met machtiging van den Minister de direc
teur van dien dienst treden in de rechten en 
bevoegdheden van den inspecteur van de 
volksgezondheid, genoemd in art. 4 en art. 14 
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dezer beschikking; in dat geval wordt de ken
nisgeving, bedoeld in art . 13, aan dien directeur 
gedaan . 

Art . 16. De aanwezigheid van den inspec
teur van de volks~ezondheid, den directeur van 
een gezondheidsdienst of een door dezen aange
wezen geneeskundigen ambtenaar ontheft den 
leider niet van zijne verantwoordelijkheid als 
zoodanig. 

Art . 17. Eene gecyaneerde of met aethy
leenoxyde bewerkte ruimte of eene daarmede in 
verbinding staande ruimte, waarin gifgas is 
doorgedrongen, mag niet in gebruik worden ge
n_omen, voordat de cyaan- en aethyleenlucht 
z1Jn verdwenen en, wat cyaan betreft, dit niet 
meer met een daarvoor gevoelig reagens is aan 
te toonen nadat die ruimten gedurende een uur 
gesloten zijn geweest. 

Art. l 8. De bepalingen van deze beschik
king zijn niet van toepassing op ontsmettingen 
en zuiveringen, door of op last van den mili tair
geneeskundigen dienst van land- of van zee
macht verricht in tijd van oorlog of oorlogsge
vaar en na afkondiging van den staat van oorlog 
of van beleg, voor zoover betreft het in dien 
staat verklaard gebied, en evenmin op ontsmet
tingen en zuiveringen in den tuinbouw in de 
open lucht, iu vrijstaande kassen en andere 
bedrijfsgebouwen of getimmerten, verricht met 
blauwzuurdampen, uit calcium-cyanide ge
vormd, indien en voor zoover deze handelingen 
plaats vinden met inachtneming van de voor
schriften, te dien opzichte door den Planten
ziektenkundigen Dienst vast~csteld. 

De bepaling van art. 9 is m et van toepassing 
op zu iveringen, die door den Plantenziekten
kundigen Dienst in de open lucht worden uitge
voerd met cyaanwaterstof en giftige cyaanver
bindingen of stofien,die gütige cyaanverbindin
gen kunnen leveren. 

(B.) 

22 April 1933. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Wet op het begraven Art. 16.) 

Als vaststaande moet worden aangeno
men, dat de tot de bebouwde kom behoo
rende werkplaats en houtloods van appel
lant aan de zijde van de begraafplaats 
wordt begrensd door een hem toebehooren
den weg, aan de overzijde waarvan zich 
op zij n terrein een open opslagplaats voor 
hout benevens een schuurtje bevinden. D it 
in aanmerking genomen kan niet worden 
gezegd, dat zich aan de zijde van de be
graafplaats zoodanige aanhoorigheden van 
de werkplaats en de houtloods bevinden, 
dat die zouden moeten worden geacht een 
geheel daarmee uit te maken en uit dien 
hoofde mede tot de bebouwde kom wuden 
moe ten worden gerekend te behooren. 
Evenmin vermag de omstandigheid, dat 
het terrein van appellant ge legen is aan 
een op het uitbreidingsplan der gemeente 
geprojecteerden weg aan dat terrein het 
karakter van bebouwde kom te verleenen . 

W ij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

H. Pluijgers te de Bildt tegen het besluit van 
Ged. Staten van Utrecht van 29 November 
1932, 2e afdeeling n° . 2085, waarbij, met 
handhaving van het besluit van B . en W. 

van de Bildt van 27 Juni 1932, waarbij aan 
het K erkbestuur van de parochie van den 
Heiligen Michaël te de Bildt verlof werd ver
leend tot uitbreiding van de R oomsch-Katho
lieke begraafplaats achter de Kerkl aan op, 
het perceel kadastraal bekend gemeente de 
Bildt, sectie D n°. 3288, het daartegen door 
den appellant ingestelde bezwaar ongegrond 
is verklaard · 

Den Raact' van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
5 April 1933, n°. 180 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken 
van 18 April 1933, 11°. 3394, Afdeeling Arm
wezen; 

0. dat B. en W. van de Bildt bij besluit 
van 27 Juni 1932 aan het Kerkbestuur van. 
de parochie van den Heiligen Michaël te de
Bildt verlof hebben verleend tot het uitbrei
den van de Roomsch-Katholieke begraafplaats-. 
achter de Kerklaan op het kadastrale perceel 
n°. 3288 in sectie D, overeenkomstig de op, 
2 Juni 1932 ingediende aanvrage en de daar
bij behoorende situatieteekening, uit overwe
ging, dat voor 1.,i tbreid ing van deze begraaf
plaats slech ts dat gedeelte van de ter plaatse
aanwezige ophooging wordt bestemd, hetwelk 
op een afstand van 50 meter of meer is ge
iegen van elke bebouwde kom, als bedoeld in 
art. 16, lid 1, der Begraafwet; dat de voor
de uitbreiding aangewezen plaats, mede blij 
kens de bij de aanvraag overgelegde situatie
teekening, derhalve voldoet aan de eischen 
der wet; 

dat, nadat tegen dit beslu it door H. Pluij
gers te de Bi ldt bij Ged. Staten van Utrecht 
bezwaar was ingebracht, deze bij hun be
sluit van 29 November 1932, 2e afdeeling n°_ 
2085, met handhaving van het bestreden be
sluit van B. en W. het daartegen ingebrachte, 
bezwaar ongegrond hebben verklaard, daarbij 
o.a. overwegende, dat bij besluit van B. en 
W. van de Bildt van 27 Juni 1932 aan he 
Kerkbestuur van de paroch ie van den Heiligen_ 
Michaël te de Bildt het in art. 14 der wet 
van 10 April 1869, S. 65, gevorderd verlof i 
gegeven tot uitbreiding van de Roomsch
Kathol ieke begraafplaats op het perceel ka
dastraal bekend gemeente de Bildt, sectie D 
n°. 3288, op eene zoodanige wijze, dat de kort
ste afstand tusschen de bedoelde uitbreiding
en de op de perceelen van den appellant 
staande gebouwen 50 Meter bedraagt; dat 
ter bes] issing van het te dier zake tusschen 
den appellant en het gemeentebestuur van de
Bildt gerezen geschil, welke beslissing bij art_ 
16, 2e lid, van de bovengenoemde wet aan hun 
college is ,,pgedragen, in verband met het 
eerste lid van het genoemde artikel is te be
oordeel en, of de uitbreiding van rle bedoelde 
begraafplaats op korter afstand dan 50 Meter
uit de bebouwde kom ter plaatse zal komen; 
dat ingevolge Ons besluit van 2 Mei 1931, n° _ 
4, is komen vast te staan, dat het woonhuis, 
benevens werkplaats en loods van den appel
lant behooren tot de bebouwde kom van de 
gemeente de Bildt; dat echter het thans door
B. en W. gegeven verlof is verleend tot uit
breiding op zoodanige wijze, dat de kortste 
afstand tusschen de bedoelde uitbreiding en 
de bovenvermelde werkplaats, schuur en woon-
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huis 50 Meter bedraagt; dat de voorgenomen 
uitbreiding van de begraafplaats naar het 
oordeel van hun college derhalve niet in strijd 
is met het bepaalde in art. 16, le lid van de 
genoemde wet; dat dit niet anders is, al ware 
<le bewering van den appellant, dat het door 
h em bedoelde terrein geacht zou kunnen wor
den bouwterrein te zijn, juist - waarvan de 
à l of niet j_uistheid daarom kan worden daar
gelaten - nu immers naar luid van art. 16, 
le lid , bij de beantwoording van de vraag, 
wat onder bebouwde kom is te verstaan, slechts 
1·ekeni ng is te houden met den toestand ten 
tijde van het verleenen van de vergunning en 
dus de toestand, welke te eeniger tijd wellicht 
kan ontstaan, niet in aanmerking kan komen; 

dat van dit besluit van Ged. Staten H . 
Pluijgers bij Ons in beroep is gekomen, aan
voerende, dat het terrein, waarmede de be
graafplaats thans zal worden uitgebreid, zijns 
inziens niet a ls zoodanig in gebruik mag wor
den genomen, zulks op grond van de verbods
bepaling van art. 16, le lid, der wet van 10 
April 1869, S. 65; dat het andere gedeelte 
der oorspronkelijke uitbreiding van 1930, dat 
korter dan 50 Meter van zijne gebouwen is 
gelegen, op geenerlei wijze is gescheiden noch 
van de bestaande begraafplaats, noch van de 
nu goedgekeurde uitbreiding, zoodat de nu 
goedgekeurde uitbreiding der begraafplaats 
niet overeenkomstig het voorschrift van art. 
18 der Begraaf wet is afgesloten; dat zijne 
perceelen, kadastraal bekend gemeente de 
Bildt, Sectie D nummers 2493 en 2412, welke 
bij elkaar behooren en samenhangen, en op 
korteren afstand van de uitbreiding der be
graafplaats liggen dan 50 Meter, bebouwd zijn 
met de gebouwen, welke krachtens Onze uit
spraak gelegen .zijn in de bebouwde kom der 
gemeente de Bildt en derhalve in hun geheel 
behooren tot die kom; dat zelfs, al neemt men 
aan, dat zijne perceelen moeten worden ge
splitst in huis met erf eenerzijds en moestuin 
c. a. anderzijds - waarvoor bij gebreke van 
eenige zichtbare afscheid ing geenerlei aanlei
ding bestaat - het bestreden besluit niet kan 
gehandhaafd worden, omdat dan de goedge
keurde uitbreiding niet zou liggen op een af
stand van 50 Meter van het erf, hetgeen dan 
toch zal moeten worden aangenomen om de 
gebouwen heen te liggen en zeker ten minste 
omvat den aan de zijde van de begraafplaats 
gelegen weg langs zijne gebouwen; dat hij 
voor zijne opvatting steun vindt in een tot 
hem gericht schrijven van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw van April 
1932 omtrent deze aangelegenheid; dat zijne 
vorenvermelde perceelen gelegen zijn aan een 
op het uitbreidingsplan van de Bildt gepro
jecteerden weg en derhalve zeer zeker tot de 
bebouwde kom der gemeente behooren; 

0. dat op grond van het door de gemach
t igden van den appellant en van het Kerk
bestuur in de openbare vergadering der Af
deeling van den Raad van State voor de Ge
schillen van Bestuur, waarin over deze zaak 
verslag is uitgebracht, meegedeelde als vast
staande moet worden aangenomen, dat de tot 
<Ie bebouwde kom behoorende werkplaats en 
houtloods van den appellant aan de zijde van 
de begraafpl aats wordt begrensd door een 
hem toebehoorenden weg, aan de overzijde 

waarvan zich op zijn terrein een open opslag
plaats voor hout benevens een schuurtje be
vinden; 

dat, deze plaatselijke gesteldheid in aanmer
king genomen, niet kan worden gezegd, dat 
zich aan de zijde van de begraafplaats zoo
danige aanhoorigheden van de werkplaats en 
de houtloods bevinden, dat die zouden moeten 
geacht worden een geheel daarmee uit te ma
ken en uit dien hoofde mede tot de bebouwde 
kom zouden moeten worden gerekend te be
hooren; 

dat evenmin de omstandigheid, dat het ter
rein van den appellant gelegen is aan een op 
het uitbreidingsplan der gemeente geprojec
teerden weg, aan dat terrein het karakter van 
bebouwde kom vermag te verleenen, te min
der, nu het Departement van Defensie zich 
tegen den aanleg van dezen weg, gelegen in 
den Gmoten kring van het fort Voordorp, 
verzet en de gemeentelijke bouw- en woning
verord ning verbiedt het bouwen anders dan 
aan een verharden, openbaar verklaarden 
weg; 

dat uit een en ander volgt, dat bij de voor
genomen uitbreiding van de begraafplaats de 
bebouwde kom, voor wat het terrein van den 
appellant betreft, niet zal gelegen zijn binnen 
den afstand van 50 Meter van de begraaf
plaats; 

dat de vraag, of art. 18 van de Begraafwet 
ten aanzien van de begraafplaats wordt nage
leefd, buiten dit geschil omgaat; 

Gezien de wet van 10 April 1869, S. 65; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
ûuze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

belast enz. 
(A.B.) 

24 April 1933. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Arbeidswet 1919 art. 1.) 

,,Fabrieken" in art. 1, lid 2, a der Ar
beidswet 1919 moet worden genomen in de 
gewone beteekenis van inrichtingen, die 
in het dagelijksch leven worden beschouwd 
als te behooren tot de nijverheid in en
geren zin, waarbij geen rol speelt of daar
in alleen eigen producten, dan wel ook 
of uitsluitend producten, van anderen af
komstig worden verwerkt. De inrichting 
in kwestie, die uitsluitend voor bereiding 
van zuivelproducten wordt gebezigd en 
waarin met behulp van een krachtwerktuig 
dagelijks gemiddeld 600 liters melk tot 
boter worden verwerkt, moet derhalve on
getwijfeld als fabriek van zuivelproducten 
worden beschouwd. Daaruit volgt, dat 
werkzaamheden, in deze inrichting ver
richt , arbeid zijn in den zin der Arbeids
wet en dat die inrichting is een fabriek of 
werkplaats in den zin van art. 2, lid 1, a 
dier wet. 

De uitzondering, welke art. 1, lid la 
voor een onderneming van landbouw 
maakt, kwam dus te vervallen. 

De "opmerking" der Rechtb., dat de 
werkplaats was een besloten ruimte in den 
zin van art. 2, lid 1, a, was wel ter zake 
dienende, daar zij , na reg. beroep op art. 
1 lid 1, a te hebben a fgewezen, had na te 
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gaan of aan het in de t.1.1., met het oog 
op a r t. 68 1 id 1 gestel de vernischte van 
fabr iek of werkp laats was vo ldaan. 

De kleine ruimte der inrichting, de ge
bezigde kle ine bedrij fskracht en het feit, 
dat slechts twee arbeiders werkzaam zijn, 
doet aan de qual i[ icatie "fabriek" niet af. 

De t.1.1 . en bewezenverkla ,·ing, dat de 
arbe id werd verricht in een zttivelfabriek
onderneming, is n iet in strijd met de be
slissing, dat die zu ivelfabr iek is een we,-/,;
plaats in den zin der Arbe idswet 1919. 

[Proc.-Gen. Tak ,rnnscht wijziging in de 
qualificatie.] 

Op het beroep van P. W . v. H., bestuurder 
eener landbouwondernem ing, requ irant van 
cassatie tegen een te zijnen laste gewezen 
vonnis van de Rechtbank te Rotterdam van 
9 Februari 1933, waarbij , in hooger beroep, 
mot vernietig ing van oen door het Kantonge
recht te Brielle op 16 November 1932 gedane 
uitspraak, requirant, ter za ke "als hoofd en 
bestuurder van een onderneming, waarin ar
beid wordt verricht in eene werkplaats, n iet 
zorgen, dat in die inr ichting op eon plaats, 
d ie vrij toegankelijk is voor a lle arbeiders in 
de inrichting werkzaam, een gedagteekende 
en door hem onderteekende arbeidslijst, welke 
voldoet aan àe in of krachtens art. 68 der 
Arbe idswet 1919 gegeven voorschriften, wordt 
opgehangen en opgehangen bl ijft, zoodanig 
dat dnarvan gemakkelijk kan worden kennis 
genomen, gepleegd ten aanz ien van twee per
rnnen in den loop van één dag", met aanha
Lng van de artt. 68, lid 1, 83 der Arbeidswet 
1919, 23, 62 Sr., is veroordeeld tot twee geld
boeten van vijftig cents en één dag vervan
gende hechtenis voor elke boete; 

Conclusie van den Proc.-Gen. Tak. 

Door de Arr. -Rechtbank te Rotterdam werd 
in haar voorl iggend vonnis bewezen verklaard: 
.,dat in de gemeente Rozenburg op 20 J uli 
1\132, des voormiddags omstreeks 11.30, door 
Hendrik Vos en Jacob van Pelt, arbeid is 
vonicht in zijn zuivelfabriekonderneming, van 
we lke onderneming hij , verdachte, was het 
hoofd en de bestuurder, welke arbeid werd 
verricht in de werkplaats dier onderneming 
gelegen Krabbepolder D 97, welke werkplaats 
was eene bes loten rnimte ·als bedoeld in ar
tikel 2, 1 a, der Arbeid wet 1919, welke ar
beid bestond in het re inigen van een zuivel
inrichting, terwijl hij , verdachte, niet heeft 
gezorgd, dat in die onderneming de arbeid 
n iet werd verr icht door genoemde personen, 
te rwijl in die inrichting op eone plaats, die 
vrij toegankelijk was voor alle o.rboidors in do 
inr ichting werkzaam de bij de Arbeidswet 
1D19 vereischte arbeidslijst niet was opgehan
gen en opgehangen gebleven zoodanig, dat 
daarvan gemakkelijk kon worden kennis ge
nomen.'' 

Zij ach tte dit bewezene, a lsook requirant 
strarbaar krachtens de artike len 68 l id 1, en 
83 der Arbeidswet 1919, het quali f iceerendc 
a ls: ,,Als hoofd en bestuurder van een onder
neming, waarin arbeid wordt verr icht in eene 
werkplaats, niet zorgen. dat in die inrichting 
0 9 een plaats, di e vrij toegankelij k is voo'" 

: .... 1!:132. 

a ll e a rbeiders in de inrich t ing werkzaam, een 
gedagteekende en door hem onderteekende 
arbeidslijst, welke voldoet aan de in of krach
tens art. 68 der Arbeidswet 1919 gegeven 
voorschriften wordt opgehangen en opgehan
gen blij ft, zoodanig dat daarvan gemakkelijk 
ka n worden kennis genomen , gepleegd ten 
aanzien van twee personen in den loop van 
óén dag", terwijl zij het beroep op straffeloos
heid, aangezien h ier van toepassing zijn zou 
de uitwnder ing van art. 1 sub a der Arbe ids
wet 1919, verwierp en de bovenomschreven 
inrichting aanmerkte als eene fabriek van 
zuivelproducten in de technische en juridische 
beteekenis van dit begrip. 

Tegen deze uitspraak, waarbij het vrijspre
kend vonn is van den Brielschen Kantonrech
ter is vemietigd, zijn bij schriftuur, ter on
dersteuning van het ingesteld cassatieberoep, 
de navolgende middelen aangevoerd: 

,,I. S., althans v. t . van de artt. 338, 339, 
341, 342, 351, 423, 415 en 425 Sv. en 1, 2, 
68 en 83 der Arbeidswet 1919, 

doordat de Rechtbank, ofschoon als juist 
aanvaardende dat de inrichting in kwestie 
behoort tot een onderneming van landbouw 
en, behalve van de verklaring van den ge
tuige Verhoeff, gebruik makende van de ver
klaringen van den requirant, dat de inrich
t ing een oppervlakte heeft van ongeveer 63 
M2, daarin uitsluitend melk van eigen koeien 
verwerkt wordt en wel gemiddeld 600 liter 
per dag, de drij fkracht bestaat uit een ben
zinemotor van 8 P.K. en in die inrichting 
geregeld werkzaam zijn twee arbeiders, te 
weten Hendrik Vos en Jacob van Pelt, niet
temin bewezen heeft geacht, dat deze inrich
ting, waarin genoemde Vos en van Pelt op 
het bij dagvaarding bedoelde tijdstip arbeid 
verrichtten, is een zuivelfabriek-onderneming, 
- waarbij de Rechtbank in navolging van de 
dagvaarding de niet terzake dienende opmer
king maakt, dat de betreffende werkplaats 
een besloten ruimte a ls bedoeld in artikel 2 
l a der Arbeidswet 1919 was, zijnde immerl' 
uitsluitend van belang of de inrichting is een 
fabriek als bedoeld bij artikel 1 2 a der Ar
beidswet 1919 - welk bewijs de Rechtbank 
uit de bovenaangehaalde bewijsmiddelen niet 
kon putten, zoodat de Rechtbank ten onrechte 
het vrijsprekend vonnis heeft vernietigd en 
den requirant met qualificatie strafbaarver
kl aring en strafoplegging als in het vonn is 
omschreven heeft veroordeeld , terwijl de Recht
bank het vonn is a quo had behooren te be
vestigen.'' 

"II. S., a lthans v. t . van de artt. 162 der 
Grondwet, 20 R. 0., 351, 359, 415 en 425 Sv., 
1 , 2, 68 en 83 van de Arbeidswet 1919, 

doordat de Rechtbank 
a. na overwogen te hebben, dat de inrich

t ing in kwestie behoort tot een onderneming 
van landbouw en dat het antwoord op de 
vraag of werkzaamheden in die inrichting 
al "arbeid" in de zin der Arbeidswet 1919 
moeten worden beschouwd, hiervan afhangt 
of al dan niet deze inr icht ing is een fabr iek 
in de beteekenis, we lke di t woord in artikel 
1 , lid 2 onder a, dier wet heeft en dat blij
kens de gesch iedenis der totstandkoming van 
die bepaling het daarin voorkomende woord 
.,fabrieken" moet worden genomen in zijne 

12 
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gewone beteekenis en daaronder moeten wor
den verstaan inrichtingen, die in het dage
lijksche leven beschouwd worden als te be
hooren tot de nijverheid in engeren zin, op 
overwegingen, die de beslissing niet kunnen 
d ragen en waarbij daarenboven andere, a ls 
vaststaand aangenomen en bewezen feiten, 
zooals de afmetingen der inrichting, de ge
ringe capaciteit en het geringe personeel , ge. 
heel bu iten beschouwi ng zijn gelaten, beslist 
heeft, dat de bewuste inrichting moet worden 
beschouwd als een fabriek van zuivelproduc
ten, welke beslissing niet behoorlijk met re
denen omkleed en onjuist is, immers uitgaat· 
van een geheel verkeerde uitlegging van de 
voorschriften van art. 1, lid 1, onder a en 
artikel 1 l id 2, onder a der Arbeidswet 1919 ; 

b. na vastgesteld te hebben dat de inrich
ting in kwe t-ie behoort tot een onderneming 
van landbouw en na overwogen te hebben, 
dat het antwoord op de vraag -of werkzaam
heden in de betreffende inrichting als "ar
be id" in den zin der Arbeidswet 1919 moeten 
worden beschouwd hiervan afhangt of al dan 
n iet deze inrichting is een fabriek, in de be
teekenis, welke dit woord in art. 1 lid 2, 
onder a, dier wet heeft, en na geoordeeld te 
hebben, dat die vraag bevestigend is te be
antwoorden, en dat werkzaamh eden in die 
inrichting verr icht dus arbeid zijn in den 
zin der Arbeidswet, tot de in die overwegin
gen geen den minsten steun vindende en niet 
ter zake dienende beslissing komt, dat die in
r ichting is een fabriek of werkplaats a ls be
doeld in art. 2, lid 1 onder a, dier wet, im
mers is een be loten ruimte, waar, anders dan 
uitslui tend ten behoeve van eene daar geves
t igde huishouding, pleegt gewerkt te worden 
aan het tot verkoop of gebruik meer geschikt 
maken van stoffen, welke besl issing, strijdi g 
met de overwegingen waarop zij steunt, a l 
evenmin behoorlijk met redenen omkleed is 
en ongeschikt om het veroordeelend vonn is te 
dragen." 

,,III. S ., beh alve van de eerder aange
haalde wetsar ti kelen, van a rt. 348 Sv., 

doordat de Rechtbank, terwijl ten laste was 
gelegd het verrichten van arbeid in een zu i
velfabr iek-onderneming, door de R echtbank 
a ls vaststaand wordt aangenomen, dat de be
doelde inrichting behoort tot een landbouw
bedrijf, en de Rechtbank besliste, dat het 
bewezen verkl aarde oplevert: als hoofd en be
stuurder van een ondernem ing, waarin arbe id 
verricht wordt in een werkplaats, niet zor
gen, dat in die inrichting op de wijze a ls in 
het vonnis omschreven een, aan de eischen 
der Arbeidswet 1919 voldoende, arbeidslijst was 
opgehangen, niettemin den requirant met ver
nietiging van het vonnis a quo heeft veroor
dee ld tot de bij het vonnis bepaalde boeten en 
vervangende hechtenis, waardoor de Recht
bank den requirant veroordeelde terzake van 
een feit, dat hem niet ten laste was ge
legd en dat bovendien onder de vaststaande 
en bewezen verklaarde omstandigheden niet 
strafbaar was. 

Ter toelichting van de vorenstaande mid
delen van cassatie, wenscht de requ irant het 
navolgende aan te voeren: 

Zoowel uit de dagvaarding als uit het von
nis der R echtbank blijkt naar het oordeel van 

den requirant een onjuiste opvatting omtrent. 
het bepaalde bij art. 1 sub la en 2a van de
Arbeidswet 1919. 

Zoowel de R echtbank als de stell er der 
dagvaarding hebben over het hoofd gezien, 
dat het woord "fabrieken" in art. 1 sub 2a. 
der Arbeidswet 1919 met de definitie "fa
brieken of werkplaatsen", gegeven in art. 2 
sub la der Arbeidswet 1919 niets uitstaande· 
heeft. 

Evenals dit het geval is in art. 28 der Vei
ligheidswet, moet in art. 1 sub 2a der Arbeids
wet _1919 onder "fabrieken" worden verstaan 
inricht ingen, welke in het dagelijksch leven 
worden beschouwd als te behooren tot de nij
verheid in engeren zin (Memorie van Toe-
1 ichting) . 

De Minister gaf bij zijn redevoering in de· 
Tweede K amer nog uitdrukkelijk te kennen, 
dat hij , geheel in overeenstemming met de
rapporten en voorstellen van de Staatscom
missie voor den Landbouw, het standpunt in
nam, dat het zuivelbedrijf van den boer in 
zijn huis is huisarbeid, maar dat de zuivel
fabrieken moeten vall en onder de Arbeidswet. 

De ten processe bedoelde inxichting is, zoo
als uit de stukken bl ijkt, niet anders dan een 
zuivelinriohting, zooals men op iedere flinke 
boerderij kan aantreffen. 

Vandaar dan ook dat de motiveering van 
het vonnis, welke bedoeld is te le iden tot de
slotsom, dat de inrichting is een "fabriek" , 
deze conclusie niet dragen kan en dat de-

' Rechtbank ten slotte bij hare qualificatie in 
art. 2 sub l a belandt." 

H et eerste daarvan mist fe itelijken grond
slag. Immers op de gebruikte bewijsmiddelen,. 
te weten de verklaring van ·den verdachte en 
die van den getu ige Verhoeff, kan het bewe
zenverklaarde steunen, terwijl de vraag, of 
dit terecht is geschied, in cassatie niet kan 
worden onderzocht. 

Van gelijk a llooi is onderdeel a van het 
tweede middel. H et houdt geen rekening met. 
het bepaalde sub aanhef en a van artikel 1, 2. 
der Arbeidswet 1919, luidende: ,,Arbeid in 
den zin dezer wet zijn nochthans: a. werk
zaamheden in fabr ieken, waarin voortbrengse
len van de bedrij ven van landbouw, tuinbouw, 
boschbouw of veehouderij worden verwerkt, 
zooals in fabrieken van zuivelproducten, aard
appelmeel-, strooca_rton- , beetwortel- suiker-, 
cichorei- en conservenfabrieken, graanmale
r ijen, graan- en zaadschoonderijen en -zeef
t-e rijen, of in winkels, waar die voortbrengse
len worden verkocht" . Uw R aad raadplege 

nu slechts de gebezigde bewijsmiddelen en 
zal alsdan ten voll e overtuigd zijn, dat daar
door verwezenlijkt wordt, wat laatstgemeld 
voorschrift vordert, zoodat op grond daarvan 

· de- ingeroepen to!)passelijkheid van de uitzon
dering sub a op den regel van a rt. 1, lid I. 
der Arbeidswet 1919 terecht is verworpen. 
Immers hier bleek van een zu iver fabriek
matig gedreven bedrijf. 

De weerlegging van onderdeel b vindt men 
in art. 2, lid 1, dat de begrippen "fabrieken" 
en " werkplaatsen" tot synoniemen verklaart, 
zoodat men sprekende van "fabrieken" daar
mede tevens "werkplaatsen" omvat. 

De derde klacht is jui st, doch te verhelpen. 
Art. 1 sub 2 toch der bedoelde wet, gebrui -
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kende de uitdrukking "fabrieken", zegt dus 
hetzelfde van "werkplaatsen", waar die be
grippen volgens art. 2 lid 1 moeten worden 
vereenzelvigd. De geschetste werkplaats was 
dus eene fabriek, zij het dan ook in klein 
formaat. 

Ik concludeer mitsdien tot vernietiging van 
het bestreden vonnis, echter uitsluitend ten 
aanzien der aan het bewezene gegeven rechts
kundige benaming, dat dit alsnog zal worden 
gequalificeerd als: ,,Als hoofd van eene on
derneming, waarin arbeid wordt verricht in 
eene fabriek of werkplaats, niet zorgen, dat 
in die inrichting op eene plaats, die vrij toe
gankelijk is voor alle arbeiders in de inrich
ting werkzaam, eene gedagteekende en door 
hem onderteekende arbeidslij st, welke voldoet 
aan de in of krachtens art. 68 der Arbeids
wet 1919 gegeven voorschriften, wordt opge
hangen en opgehangen blijft, zoodanig dat 
daarvan gemakkel ijk kan worden kennis ge
nomen, gepleegd ten opzichte van twee per
sonen op één dag", en tot verwerping van 
het beroep voor het overige. 

De H ooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Taverne · 
0. dat bij het bestreden vonnis ten laste 

van requirant is bewezen verklaard - met 
qualificatie en strafoplegging als voormeld - : 
(Zie Conclusie); 

0. dat de Rechtbank, bij de behandeling 
van verdachte's verweer, dat de verrichte 
werkzaamheden geen "arbeid" waren in den 
zin van de Arbeidswet 1919, daar de inrich
ting, waarin de werkzaamheden werden ver
r icht, deel uitmaakte van een onderneming 
van landbouw en slechts werd gebezigd voor 
het verwerken tot boter van de melk der 
koeien van die onderneming, als fe itelijk vast
staande heeft aangenomen, dat bedoelde in
richting tot een onderneming van landbouw 
hehoort, en voorts ten aanzien van dat ver
weer heeft overwogen: 

dat blijkens de geschiedenis der totstand
koming van art. 1, lid 2 onder a der Arbeids
wet -1919 het daarin voorkomende woord "fa
brieken" moet worden genomen in zijne ge
wone beteekenis en daaronder moeten worden 
verstaan inrichtingen, die in het dagelijksch 
leven beschouwd worden a ls te behooren tot 
de nijverheid in engeren zin ; dat voorts uit 
die geschiedenis blijkt, dat bij het beoordeelen 
der vraag of een inrichting "fabriek" is op 
den aard der inrichting zelve moet worden 
gelet en daarbij geen rol mag spelen, of daar
in alleen e igen producten worden verwerkt, 
dan wel ook of uitsluitend producten, van 
anderen afkomstig; 

dat, indien een en andei· wordt in aanmer
king genomen, de inrichting in kwestie, die 
uitsluitend voor bereiding van zuivelproducten 
wordt gebezigd, waarin met behulp van een 
krachtwerktuig dagelijks gemiddeld 600 liters 
melk tot boter worden verwerkt, ongetwijfeld 
moet worden beschouwd als een fabriek van 
zuivelproducten; 

dat daaruit volgt, dat werkzaamheden, in 
de onderhavige inrichting verricht, arbeid zijn 
in den zin der Arbeidswet en voorts, dat die 
inrichting is een fabriek of werkplaats als be-

doeld in art. 2, lid 1, onder a, dier wet, im
mers is een besloten ruimte, waar, anders 
dan uitsluitend ten behoeve van eene daar ge
ve~tigde huishouding, pleegt gewerkt te wor
den aan het tot verkoop of gebruik meer ge
schikt maken van stoffen ; 

0 . ten aanzien van het eerste cassatiemid
del: 

dat de Rechtbank op juiste gronden, welke 
de H. R. tot de zijne maakt, heeft beslist, dat 
rle inrichting, waarin de werkzaamheden wer
den verricht, is een fabriek van zuivelproduc
ten als in art. 1 lid 2 onder a der Arbeidswet 
1919 bedoeld, waardoor dus de uitzondering, 
welke art. 1 lid 1 onder a van genoemde wet 
voor een onderneming van landbouw maakt, 
kwam te vervallen; dat voorts de omstandig
heden, dat de oppervlakte der inrichting 
slechts ongeveer 63 M2. bedraagt, dat de 
drijfkracht bestaat uit een benzinemotor van 
8 P.K. en dat in die inrichting slechts twee 
arbeiders geregeld werkzaam zijn aan de qua
lificatie der inrichting als "fabriek" niet in 
den weg staan; 

dat, volgens het middel , de "opmerking" 
der Rechtbank, dat de onderhavige werkplaats 
was een besloten ruimte als bedoeld in art. 2 
lid 1 onder a der Arbeidswet 1919, niet ter 
zake dienende zoude zijn, doch deze bewering 
onjuist is, daar de Rechtbank, na requirants 
beroep op de uitzondering van art. 1 lid 1 
onder a te hebben afgewezen , had na te gaan, 
of aan het in de telastlegging, met het oog 
op art. 68 lid 1, gestelde vereischte van fa
briek of werkplaats was voldaan; 

0. dat dit middel derhalve ongegrond is; 
0 . dat uit het voorafgaande reeds volgt, 

dat het tweede cassatiemiddel onder a onge
grond is ; dat onderdeel b voorzoover daarin 
wordt herhaald de bewering dat de besl issing 
betreffende het karakter van de inrichting als 
fabriek of werkplaats niet ter zake dienende 
is, a lsmede geen nadere behandeling behoeft; 
dat aan het slot nog als grief wordt aange
voerd, dat l aatstgenoemde beslissing niet be
hoorlijk met redenen omkleed zoude zijn, doch 
niet is in te zien, waarin dat gebrek in de 
motiveering schuilt ; dat uit niets blijkt, dat 
requirant. de gronden voor die besl issing, ge
lijk deze door de Rechtbank worden opge
somd, heeft betwist; 

0. dat het middel mitsdien geen doel kan 
treffen ; 

0. dat het derde cassatiemiddel eveneens 
ongegrond is, ·daar de telastelegging en be
wezenverklaring, dat de arbeid werd verricht 
in een zuivelfabriek-onderneming, niet in strijd 
is met de beslissing, dat die zuivelfabriek is 
een werkplaats in den zin der Arbeidswet 
1919; 

Verwerpt het beroep. 
(N. J.) 

24 April 1933. ARREST van den Hoogen 
R aad. (Vei ligheidswet artt. 1 en 28.) 

Door te stell en, dat de bedoelde ruimte 
is een fabriek of werkplaats in den zin 
van art. 1 der Veiligheidswet, is de dagv . 
noch onverstaanbaar noch onduidelijk, 
daar de woorden "fabriek" en " werk
plaats" in dat artikel dezelfde beteekenis 
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hebben. De gebezigde woorden staan een 
onderzoek naar de vraag of bedoel de 
ruimte, welke dan een fabriek of werk
plaats in den zin van art. 1 zou zij n, een 
fabriek is als in art. 28 der Veil igheids,vet 
bedoeld, niet in den weg. 

De Rechtb. is, na te hebben bes] ist, dat 
de inrichting is een fabriek van zuivel
producten als in art. 28 genoemd, terug
gekomen op de vraag, of de inrichting is 
een fabriek of werkplaats in den zin van 
art. 1. Het was van geen belang of zij in 
de qualificatie, welke zij na een bevesti
gende beantwoording van die vraag, van 
het bewezene heeft gegeven, alleen van 

fabriek" dan wel van fabriek" of werk
plaats spr~k. [Anders p'{.oc.-Gen. Tak.] 

De Rechtb. is op juiste gronden tot de 
besliss ing gekomen, dat de inricht ing is 
_een fabriek van zuivelproducten. 

Op het beroep van P. W. v. H., bestuurde1· 
eener landbouwonderneming, requirant van 
cassatie tegen een te zijnen laste gewezen von
r:is van de Rechtbank te Rotterdam van 9 
Februari 1933, waarbij , in hooger beroep, met 
vernietiging van een door het Kantongerecht 
te Brielle op 16 November 1932 gedane uit
spraak, requirant, ter zake van "als hoofd 
van een fabriek als bedoeld in de Veiligheids
wet niet zorgen, dat een op een hoogte van 
minder dan 1.80 M . boven een vloer zich be
vindend, gevaar veroorzakend onderdeel van 
een krachtwerktuig doelmatig is beschut, ter
wijl dit mogelijk is", met aanhaling van de 
artt. 19 der Veil igheidswet, 132 van het Vei
ligheidsbeslui t 1916, 23 Sr., is veroordeeld tot 
eene geldboete van vijftig cents en één dag 
vervangende hechtenis; 

Conclusie van den Proc. -Gen. Tak. 

Door d'3 Arr.-Rechtbank te Rotterdam werd 
in haar voorliggend vonnis bewezen verklaard: 
,,dat verdachte op 20 Juli 1932, des voormid
dags te omstreeks 111/2 uur, te Rozenburg, a ls 
hoofd van een zuivelfabriekonderneming, ge
legen Krabbepolder D. 97, waar een kracht
werktuig, verbrandingsmotor, gebezigd we1·d, 
zijnde een fabriek of werkplaats in den zin 
van art. 1 der Veiligheidswet, niet heeft ge
zorgd, dat het vliegwiel van dien verbran
dingsmotor, een op een hoogte van 1 Meter 
boven den vloer zich bevindend gevaar ver
oorzakend onderdeel van een krachtwerktuig, 
doe lmatig werd beschut, terwijl dit mogelijk 
was." 

Zij achtte dit bewezene, alsook requirant 
strafbaar krachtens de artt. 19 der Veilig
heidswet en 132 rnn het Veiligheidsbesluit 
en veroordeelde hem deswege in eene boete, 
het qualificeerende als: ,,Als hoofd van een 
fabr iek als bedoeld in de Veiligheidswet niet 
zorgen, dat een op een hoogte van minder 
dan 1.80 M. boven den vloer zich bevindend, 
gevaar veroOl'zakend onderdeel van een kracht
werktui g doelmatig is beschut, terwijl dit 
mogelijk is", terwijl zij het beroep op straff<>
loosheid, aangezien de uitzondering van art. 
28 dier wet hier van toepassing zijn zou, ver
wierp en de omschreven inrichting aanmerkte 
als eene fabriek of werkplaats in de tech-

nische en juridische beteekenis van dit be
grip. 

Tegen die uitspraak, waarbij het vrij spre
kend vonnis van eersten aanleg van den 
Brielschen Kantonrechter werd vernietigd, 
zijn bij schriftuur, ter ondersteuning van het 
ingesteld cassatieberoep, de navolgende mid
delen aangevoerd: 

,,I. S ., althans v. t. van de artt. 261, 348, 
349, 352, 415 en 425 Sv., 1, 28 en 19 der 
Veiligheidswet en 132 van het Veiligheidsbe
sluit 1916, doordat de Rechtbank, het vonnis 
a quo Yernietigende, in stede van de dagvaar
ding nietig te verklaren dan wel den requi
rant te ontslaan van rechtsvervolging, het ten 
laste gelegde bewezen en strafbaar gesteld en 
den requ irant strafbaar geacht en deswege 
straf heeft opgelegd, zulks terwijl : 

a. bij dagvaarding was ten laste gelegd, 
dat de z.g. zuivelfabriekonderneming was een 
fabriek of werkplaats, a ls bedoeld in art. 1 
der Veiligheidswet, terwijl ingevolge art. 28 
der Veiligheidswet, die Wet op deze inrich
ting, zijnde een onderdeel van een bedrijf van 
landbouw en/of veeteelt, uitsluitend dan van 
toepassing zon zijn, indien bedoelde inrich
ting ware aan te merken als een fabriek, 
waarin voortbrengselen van die bedrijven wor
den bewerkt, zoodat de dagvaarding het ten 
laste gelegde fe it onverstaanbaar althans on
voldoende duidelijk aangeeft, wordende toch 
door het a lternatief "of werkplaats" aan het 
voorafgaande woord "fabriek" in dit geval 
alle beteekenis ontnomen; 

b. het bij dagvaard ing ten laste gelegde 
feit niet strafbaar is, immers door de toevoe
ging in de ten laste legging van de woorden 
,,of werkplaats" achter het woord "fabriek" , 
aan het bij dagvaarding omschreven feit het 
karakter van een strafbaar feit wordt ontno
men op de gronden, sub a ontwikkeld. " 

"II. S., althans v. t. van de artt. 162 der 
Grondwet, 20 R. 0., 3591 415 en 425 Sv., 1, 
28 en 19 der Veiligheidswet en 132 van het 
Veiligheidsbesluit 1916, 

doordat de Rechtbank, na overwogen te 
hebben, <lat "wijl alzoo de uitzondering van 
art. 28 der Veiligheidswet voor de onderha
vige inrichting niet geldt, die inrichting vol
gens art. 1 dier Wet als fabriek of werkplaats 
moet worden beschouwd, immers is een be
sloten ruimte, waar in eenig bedrijf pleegt te 
worden gewerkt aan het tot verkoop of ge
bruik geschikt maken van stoften, terwijl daar 
een krachtwerktuig wordt gebezigd", vervol
gens beslist, dat het bewezen verklaarde op
levert : ,,als hoofd van een fabriek , als be
doeld ,n de Veiligheidswet, niet zorgen, dat 
een op_ een hoogte van minder dan 1.80 M . 
boven lden vloer zich bevindend gevaar ver
oorzakend onderdeel van een krachtwerktuig, 
doelmatig is beschut, terwijl dit mogelijk is", 
vindende toch deze beslissing in het boven
overwogene geen s'teun, aangezien immers 
de overweging, dat de inrichting een fabriek 
of werkplaats immers een besloten ruimte, 
waar in eenig bedrijf wordt gewerkt enz., is, 
niet dekt de beslissing, dat het ten laste 
gelegde feit plaats vond in een fabriek, zoo
dat de Rechtbank op grond van di t boven
overwogene ten onrechte bewezen verklaarde 
hetgeen door haar bewezen werd verklaard en 
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strafbaar geacht en de beslissing niet behoor
lijk met redenen omkleed is ." 

,,III. S., althans v. t. van de artt. 338, 
339, 341, 342, 351, 352, 415, 423 en 425 Sv., 
1, 28 en 19 der Veiligheidswet en 132 van 
het Veiligheidsbesluit 1916, 

doordat de Rechtbank, ofschoon als juist 
aanvaardende, dat de inrichting deel uitmaakt 
van een landbouwbedrijf en slechts voor de 
uitoefen ing van dat bedrijf wordt gebezigd en 
dat in die inrichting slechts een hoeveelheid 
van 600 liter melk per dag tot boter wordt 
verwerkt en gebruik makende van de verkla
ring van den verdachte, inhoudende dat de 
inrichting slechts een oppervlakte heeft van 
63 M2 en dat het eenige krachtwerktuig een 
benzinemotor van 8 P .K. is, niettemin be
wezen heeft geacht, dat het ten l aste gelegde 
materieele feit werd gepleegd in een inrich
ting, welke a ls fabriek - immers fabriek van 
zuivelproducten - moet worden beschouwd, 
en de uitzonderingsbepaling, bedoeld in art. 
28 der Veiligheidswet te dezer zake niet toe
passelijk heeft geacht, zulks terwijl de Recht
bank uit de bovenomschreven als vaststaande 
en bewezen aangenomen feiten, het bewijs, 
dat bedoelde inrichting is een fabriek - im
mers een fabriek van zuivelproducten - a ls 
bedoeld in art. 1 juncto 28 der Vei ligheids
wet, niet kon putten, zoodat de R echtbank 
ten onrechte het vrij sprekend vonnis heeft ver
n ietigd en den requirant met qua] ifi catie, 
strafbaarverklaring en strafoplegging, als in 
het vonnis omschreven, heeft veroordeeld, ter
wij l de Rechtbank het vonnis a quo h ad be
hooren te bevestigen. 

Ter toelichting van dit middel wenscht de 
requirant het navolgende aan te voeren: 

De requirant is bestuurder van een gemengd 
bedrijf van landbouw en veeteelt, toebehooren
de aan de Vereeniging tot Landverbetering, 
gevestigd te Dordrecht, welk bedrijf zich be
vindt op Rozenburg. 

Het m iddelpunt van dit bedrijf is een com
plex gebouwen, in hoofdzaak bestaande uit 
directe,,rswoning, schuren en stallen en het 
ten processe bedoelde gebouwtje, ingericht 
voor zuivelbereiding . 

In dit gebouwtje wordt uitsluitend de melk, 
afkomstig van eigen koeien, verwerkt. 

Met die verwerking is belast een vaste 
werlonan, de z.g. zuivelbaas, de getu ige Vos, 
en een hulpknecht, die gedurende enkele uren 
per dag helpt voor het reinigen van vaat
werk, de in eerste instantie gehoorde ge
tuige van Pelt. 

Een en ander is juist en volled ig omschre
"en in het proces-verbaal van de terechtzit
t ing in eersten aanleg. Het proces-verbaal van 
de terechtz itting in appèl is op dit punt zeer 
onvoll edig. 

H et proces-verbaal van de terechtzittin i; in 
appèl opgemaakt in de tegelijk met onder
h avige behandelde zaak, betreffende overtre
ding der Arbeidswet, vermeldt, dat in die 
inrichting geregeld werkzaam zijn H endrik 
Vos en J acob van Pelt. 

Zoowel wat capaciteit als wat inrichting 
betreft, a lsmede wat betreft het voor de be
werking noodige en gebez igde personeel, staat 
deze inrichting volkomen gelijk met de zui
velinrich t ing van een normal e boerderij. 

Blijkens de geschiedenis der Veiligheidswet 
is deze slechts dan van toepassing op het 
bedrijf van landbouw en veeteelt, indien dit 
bedrijf wordt u itgeoefend in fabrieken, waar 
de voortbrengselen van die bedrijven worden 
verwerkt, zooals fabrieken van zuivelproduc
ten enz. 

In de Memorie van Antwoord aan de Tweede 
Kamer verklaarde de Minister uitdrukkelijk, 
na gewezen te hebben op de mogelijkheid, dat 
eigenl ijk gezegde fabrieken deel u itm aken van 
6én onderneming van ' landbouw enz., dat 
"vast behoort te staan, dat de werking der 
Veiligheidswet zich uitstrekt over inrichtin
gen, waarin voortbrengselen van landbouw, 
veeteelt enz. worden verwerkt, zoodra deze 
fabriekmatig worden gedreven en zij naar 
haar aard geheel gelijk zijn te stellen met tal 
van andere fabr ieken, waarop de Veili gheid 
van toepas ing is" . 

Verder verklaarde de Minister, dat "liij de 
interpretatie van het woord "fabrieken" in 
dit zinsverband de definitie van "fabrieken 
en werkplaatsen", welke art. 1 der Veilig
heidswet geeft, buiten beschouwing blijft" . 

,,In de nieuwe bepaling wordt met "fabrie
ken" bedoeld inrichtingen, die in het dage
lijksch leven beschouwd worden a ls behooren
de tot de nijverheid in engeren zin." 

Uit het vorenstaande volgt, dat bij de vast
stelling van art. 28 der Veiligheidswet het in 
de bedoeling van den ·wetgever heeft gelegen , 
uitsluitend onder die Wet te brengen in
richtingen, die in het dagelijksoh leven als 
fabrieken worden beschouwd, doch geenszins 
inrichtingen van den aard, als die, welke deel 
uitmaken van iedere behoorlijke boerderij. 

Op grond van de ten prooesse vaststaande 
feiten, dat de inrichting behoort tot een land
bouwbedrijf en slechts voor de uitoefening 
van dat bedrij f wordt gebezigd, dat zij slechts 
een oppervlakte heeft van 63 M2, gedreven 
wordt door slechts een 8 P.K. benzinemotor 
en dagelijks slechts ongeveer 600 1 i ter mei k 
verwerkt, terwijl uit het onderzoek ter te
rechtzitting in eersten aanleg, waarop de 
Rechtbank verklaard heeft te hebben gelet, 
bovendien blijkt, dat het personeel, dat deze 
inrichting bedient, bestaat uit 1½ werkkracht, 
had de R echtbank nimmer tot de conclus ie 
kunnen komen, dat de bedoelde irn;ichting is 
een fabriek, als bedoeld in art. 1 der Vei lig
heidswet, immers in verband met de geschie
denis van art. 28 der Veiligheidswet een in
richting, die in het dagelijksch leven be
schouwd wordt als een fabr iek en als te be
hooren tot de nijverheid in engeren zin. 

De bedoelde inrichting viel derhalve niet 
onder de Veiligheidswet en de strafoplegging 
op g rond d ier W et is m it:sdien onju ist." 

Dat de dagvaarding het tel astegelegde feit 
onverstaanbaar a l thans on vol doende zou aan
geven, door te spreken van eene fabriek of 
werkplaats , gelij k in onderdeel a dezer gri ef 
betoogd wordt, lijkt mij onjuist. Fabriek en 
werkplaats immers zijn volgens art. 1 der 
Veiligheidswet synoniemen, zoodat de steller 
der aankl acht had kunnen melding maken 
van eene fabriek dan wel van eene werkplaats, 
doch schrijvende "fabriek of werkplaats" haar 
daarom nog niet onduidelijk en onverstaan
baar zij n doet. H et door hem gebez igde 
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woordje "of" is niet disjunctief gebru ikt, 
zoodat geen sprake is van alternatieve be
grippen, maar louter ter vaststelling der ver
eenzelvig ing van fabriek met werkplaats en 
omgekeerd. 

Dat door de toevoeging aan het woord fa
briek van "of werkplaats" aan het omschre
ven fe it zij n strafwaardig karakter zou wor
den ontnomen, zooals in onderdeel b beweerd 
wordt op grond van den inhoud van art. 28 
der Veiligheidswet is eene zuivere fictie . 
Laatstgemeld voorschrift immers, gewagende 
van "fabrieken" sluit toepassing van art. 1 
niet uit, waarin gezegd wordt, dat de begrip
pen "fabrieken" en "werkplaatsen" gelijk 
en gelijkvorm ig zijn. Spreekt de wet dus van 
,,fabrieken" , dan spreekt zij tevens van "werk-
plaatsen". , 

Het tweede middel komt op tegen de quali
ficatie, die niet in overeenstemming zou zij n 
met de bewezenverklaring, omdat daarin het 
begrip werkplaats ten onrechte is genegeerd. 
De opmerking is juist, doch kan door Uwen 
Raad verholpen worden. 

De slotweer eindelijk klaagt ten onrechte 
over niet-to passing van art. 28 der Veilig
heidswet, ofschoon hier sprake is van een 
bedrijf va,, landbouw of veehouderij . Zij houdt 
echter geen rekening met het sluitstuk der 
C{'rste alinea van dit voorschrift, luidende: 
,,Hetgeen in den vorigen volzin met betrek
king tot de bedrijven van landbouw, tuin
bouw, bo chbouw en veehouderij is bepaald, 
geldt evenwel in geen geval voor fabrieken, 
waarin voortbrengselen van die bedrijven wor
den verwerkt, zooals fabrieken van zuivelpro
ducten, aardappelmeel- stroocarton-, beetwor
telsuiker- , cichorei- en con ervenfabrieken, 
graanmal rijen, graan- en zaadschoonderijen 
en -zeefterijen." , 

De Rechtbank immers heeft op grond van 
de haar vastgestelde feiten en omstandigheden 
kunnen en mogen aannemen, dat hier was 
eene fabr iek of werkplaats in den zin der 
Veili ghe idswet en dat deze door verdachte was 
overtreden. lk wijs daarbij nog op deze uit
lating der Memorie van Toelichting met be
trekking tot de beteekenis der door mij ge
citeerde zin van art. 28 der Veiligheidswet, 
luidende: ,,Vast behoort te staan, dat de 
werking der Veiligheidswet zich uitstrekt over · 
inrichtingen, waarin voortbrengselen van l and
bouw . veeteelt enz. worden verwerkt, zoodra 
deze fabriekmatig worden gedreven en zij naar 
haren aard geheel zij n gelijk te stellen met 
tal van andere fabrieken, waarop de Veilig
heidswet van toepassing is (Schuurman & 
Jordens' edit ie Veiligheidswet, blz. 33 en 34) . 
Uw Raad raadplege slechts de bestreden uit
spraak, om daaruit de voll e overtuiging te 
putten, dat de besproken inrichting is een 
fabriek of werkplaats, zij het dan ook in 
klein formaat en dat zij fabriekmatig wordt 
gedreven. 

Ik concludeer mitsdien tot vernietiging van 
het vonnis enkel ten aanzien der qualificatie, 
<lat Uw Raad op dit punt ten principale recht 
doende het bewezene zal benoemen als: ,,Als 
hoofd van eene fabriek of werkplaats als be
doeld in art. 1 der " Veilighe idswet" niet vol
doen aan den e isch gesteld krachtens art. 132 
van het Vei lighe idsbesluit 1916, dat een vlieg-

wiel, zijnde een gevaar veroorzakend deel van 
een krachtwerktuig, zich bevindende op eene 
hoogte van minder dan 1.80 M . boven een 
vloer, doelmatig wa beschut, ofschoon di t 
mogelijk was", met verwerp ing van het be
roep voor het overige. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van de n R aadsheer 

1.,averne; 
Gelet op de middelen van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur: enz. (Zie 
Concl. Proc.-Gen.); 

0. dat aan requ irant bij inleidende dag
vaard ing is ten laste gelegd: 

dat hij op 20 Juli 1932, des voorm iddags 
circa 11.30 uur, te Rozenburg a ls hoofd of 
bestuurder van een zuivelfahriekonderneming 
gelegen Krahbepolder D. 97, waar een kracht
werktu ig, verbrandingsmotor, gebez igd werd, 
zijnde een fabriek of werkplaats in den zin 
van art. 1 der Veiligheidswet, niet heeft ge
zorgd, dat het vliegwiel van dien verbran
dingsmotor, een op een hoogte van ongeveer 
1 Meter, althans minder dan 1.80 Meter bo
ven den vloer zich bevindend gevaar veroor
zakend onderdeel van een krachtwerktuig, 
doelmatig werd beschut, terwijl dit mogelijk 
was; 

0. dat de Rechtbank bij het bestreden von
n is dit feit, met dien verstande, dat requirant 
was "hoofd" van een zuivelfabriekonderne
ming en dat voormeld vliegwiel zich "onge
veer 1 Meter" boven den vloer bevond, be
wezen heeft verklaard met qual ificatie en 
strafoplegging a.ls voormeld ; 

0. dat de Rechtbank, bij de behandeling 
van verdachte's verweer, dat de Veiligheids
wet hier niet van toepass ing zoude zij n, als 
feitelijk vaststaande heeft aangenomen, dat 
de onderh".vige zu ivelinrichting deel uitmaakt 
van een landbouwbedrijf en slechts voor de 
u itoefening van dat bedrij f wordt gebezigd, 
namelijk voor het verwerken der melk van 
eigen koeien, en voorts ten aanzien van dat 
verweer heeft overwogen: 

"dat volgens art. 28 der Veiligheidswet die 
wet, behondens het bepaalde in art. 1 onder 2e 
niet van toepassing i op het bedrijf van land
bouw, doch in den tweeden volzin van dat 
artikel daaraan wordt toegevoegd, dat dit 
niet geldt voor fabrieken, waarin voortbreng
se len van dat bedrijf worden verwerkt, zooals 
fabrieken van zuivelproducten enz.; dat dus 
het antwoord op d e vraag, of a l dan niet op 
de inrichting in kwestie de Veiligheidswet van 
toepassing is, hiervan afhangt, of deze inrich 
ting moet worden beschouwd a ls fabriek in 
den zin, welke dit woord in gemeld arti kel 
der Vei ligheidswet heeft; 

dat olijkens de gesch iedenis der besproken 
bepali ng het daarin voorkomende woord "fa
brieken" moet worden genomen in zijne ge
wone beteekenis en daaronder moeten worden 
vNstaan inrichtingen, di e in het dagelijksch 
leven beschouwd worden als te behooren tot 
de nijverheid in engeren zin; dat voorts uit 
die geschiedenis blijkt, dat bij het beoordeelen 
der vraag of een inrichti ng "fabriek" is op 
den aard der inrichting zelve moet worden ge
let en daarbij geen rol mag spelen, of daarin 
a ll een eigen producten worden verwerkt, dan 
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,vel ook of uitsluitend producten, van anderen 
afkomstig; 

dat, indien een en ander wordt in aanmer
king genomen, de inrichting in kwestie, die 
uitsluitend voor bereiding van zuivelproducten 
wordt gebezigd en waarin met behulp van een 
krachtwerktuig dagelijks gemiddeld 600 li ters 
melk tot boter worden verwerkt, ongetwijfeld 
moet worden beschouwd als een fabriek van 
zuivelproducten; 

dat, wijl a lzoo de uitzondering van art. 28 
<ler Veiligheidswet voor de onderhavige in
richting niet geldt, die inrichting volgens art. 
1 dier wet als fabriek of werkplaats moet 
worden beschouwd, immers is éen · besloten 
ruimte, waar in eenig bedrijf pleegt te worden 
gewerkt aan het tot v-erkoop of gebruik ge
.schikt maken van stoffen, terwijl daar een 
krachtwerktuig wordt gebezigd;" 

0. ten aanzien van het eerste oassatiemid
-del: 

dat de dagvaarding, door te stellen, dat de 
,daarin bedoelde ruimte is fabriek of werk
plaats in den zin van art. 1 der Veiligheids
wet, noch onve1·staanbaar, noch onduidelijk is, 
<laar de woorden "fabriek" en "werkplaats" 
in genoemd art. 1 dezelfde . beteekenis heb
ben; dat dan ook door de toevoeging van de 
woorden "of werkplaats" niet het karakter 
van strafbaar feit aan het telastgelegde kan 
worden ontnomen, daar de gebezigde bewoor
dingen niet in den weg staan aan een onder
zoek naar de vraag, of bedoelde ruimte, welke 
dan een fabr iek of werkplaats in den zin van 
art. 1 der Veiligheidswet zoude zijn, is een 
fabriek als in art. 28 der wet bedoeld, welke 
vraag bij het derde cassatiemiddel ter sprake 
komt· 

0. dat het eerste middel derhalve niet tot 
cassatie kan leiden; 

0. betreffende het tweede middel: 
dat de Rechtbank, na te hebben beslist, dat 

meergenoemde inrichting is een fabriek van 
zu ivelproducten als in art. 28 der wet ge
noemd, waardoor dus de uitzondering, welke 
dat artikel voor het bedrij f van landbouw 
maakt, k··wam te vervallen, terecht is terug
gekomen op de vraag, of de inrichting is een 
fabriek of werkplaats in den zin van art. 1 
en, na tot een bevestigende beantwoording 
van die vraag te zijn gekomen - welke laat
ste beslissing bij de cassatiemiddelen niet 
wordt bestreden - het bewezene heeft ge
qual ifioeerd, waarbij het, in verband met het
geen hiervoren ten aanz ien van het eerste 
middel is overwogen, niet van belang is, of 
in die qualifioatie alleen va.n "fabriek", dan 
wel van "fabriek of werkplaats" wordt ge
sproken; 

0. dat dus ook dit middel ongegrond is; 
0. dat het derde midel van cassatie zich 

r icht tegen de beslissing der Rechtbank, dat 
<le onderhavige inrichting is een fabriek van 
zuivelproducten als in art. 28 der Veiligheids
wet genoemd; 

dat de Rechtbank echter op juiste gronden, 
welke de H. R. tot de zijne maakt, tot die 
beslissing is gekomen, zoodat ook dit middel 
moet falen; 

Verwerpt het beroep. 
(N. J .) 

24 April 1933. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Arbeidswet art. 35.) 

In art. 35, lid 6, der Arbeidswet 1919 
moet onder " zulk brood" worden verstaan 
brood, dat na 8 uur n.m. van den vorigen 
dag gebakken of opgewarmd is in een 
broodbakkerij onderneming. 

Uit de bepaling van art. 34, lid 2, valt 
geenszins af te leiden dat bedoelde uit
drukki l/,g een andere beteekenis zou heb ben. 

De Proc.-Gen. bij het Hof te Amsterdam is 
requirant van cassatie tegen een arrest van ge
meld Hof, na verwijzing, .waarbij de gerequi
reerde J. F. S ., hotelhouder, (i:aadsman Mr. 
A. J. H"erzberg, te Amsterdam), ter zake van 
het te zijnen laste bewezen verklaarde van alle 
rechtsvervolging is ontslagen . 

Adv.-Gen. Wijnveldt concludeert tot ver
werping: 

Andermaal dient de zaak van "het Versche 
Kadetje bij het ontbijt", welke bij Uw arrest 
van 31 Oct. 1932 werd verwezen naar het Hof 
te Amsterdam, voor Uwen Raad. 

Blijkens de uitvoerige inleidende dagvaarding, 
welke in Uw arrest van 31 Oct. 1932 en in mijn 
daaraan voorafgaande conclusie in haar gehee l 
is opgenomen, werd requirant verdacht, dat hij 
als leider van hotel Suisse in Amsterdam, 's mor
gens even na 8 uur aan een hotelgast in de eet
zaal eenige versche broodjes, d.w.z. broodjes d ie 
na 8 uur des avonds,van den vorigen dag waren 
gebakken, beeft doell geven. -Dit zou in strijd 
zijn met hetgeen in de Arbeidswet bepaald is, 
in het bijzonder met art. 35, lid 6. 

Zoowel de Ktr. te Amsterdam als de Rb. a l
daar achtten het feit bewezen, maar niet straf
baar, en spraken een ontslag van rechtsvervol
ging ui t. 

Thans heeft het Hof te Amsterdam van a l 
hetgeen bij de inleidende dagvaarding te laste 
is gelegd alleen bewezen geacht dat verdachte 
te Amsterdam op 2 Oct. 1931 des voormiddags 
omstreeks 8 uur 10 minuten in een onderneming 
tot exploitatie van een hotel en koffiehuis, te 
weten de N.V. Hotel Mij. ,,Suisse", van welke 
onderneming, hij, verdachte, alstoen bestuurder 
was, den in dienst van voormelde onderneming 
zijnden kellner I. Müller arbeid heeft doen ver
richten, doordien alstoen aldaar in voormelde 
onderneming, waarvan hij, verdachte, bestuur
der was, in een in de perceelen Kalverstraat . . . 
en Nieuwe Zijdsvoorburgwal ... gelegen eetzaal 
dier onderneming, zijnde een besloten ruimte, 
op zijn, verdachtes, last voornoemde I. Müller 
eenige broodjes, die na 8 uur des namiddags 
van den vorigen dag waren gebakken, afleverde 
aan een in die eetzaal aanwezigen hotelgast, 
volgens eigen opgave genaamd J. F. A. Ver
nimmen; en wat daarin meer vermeld stond 
hetzij als overbodig beschouwd, hetzij niet be
wezen geoordeeld. 

Het Hof overweegt dan, dat bij art. 35, lid 6, 
van de Arbeidswet 1919 wordt verboden deeg 
of brood, dat na 8 uur des namiddags van den 
vorigen dag gebakken of opgewarmd is, vóór 
9 uur des voormiddags uit het gebouw met aan
hoorigheden , waarin zich de broodbakkerij be
vindt, te vervoeren, alsmede deeg of zulk brood 

, vóór 10 uur des voormiddags te verkoopen of 
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af te leveren, en onder "zulk" brood blijkens 
de bewoordingen van voornoemd wetsartikel 
en 33 d ier wet en met het opschrift van § 4, 
waarin art. 35 voorkomt, moet worden ver
staan: brood, dat na uur des namiddags van 
den vorigen dag ~ebakken of opgewarmd is in 
een broodbakkeriJonderneming; dat dit laatste 
mede volgt uit de geschiedenis van art. 35, lid 6, 
daar dit lid, blijkens de Mem. van Toel., t en 
doel heeft den verkoop en het afleveren in de 
filialen en in de bakkerij en zelf gel\jktijdig mo
gelijk te maken; dat, JlU bij inleidende dag
vaarding niet is te laste gelegd, dat het onder
havige broo::I is gebakken in een broodbakkerij
ouderueming, het te laste gelegde niet strafbaar 
is geste ld bij art. 35, lid 6, i.v.m. artt. 74 en 3 
van de Arbeidswet 1919; dat, waar het t e laste 
gelegde ook niet strafbaar is gesteld bij een 
andere wet noch bij een wettelijke verordening, 
verdachte moet worden ontslagen van alle 
rech tsvervo !ging. 

De Proc.-Gen. bij het Hof kon zich hiermede 
niet vereenigen , en stelt in cassatie bij schriftuur 
als middel: 

Schen:ling door niet , althans verkeerde toe
passing van de artt. 35, lid 6, jis 33, 34, 35, 74 
en 83 der Arbeidswet 1919, S. 624. 

Hij licht dit middel toe door t e zeggen, dat 
hij zich met het arrest wel zou kunnen ver
eenigen, wan1wer art. 34 der Arbeidswet niet 
bestond, en zeg t dan : Art. 34 toch regelt de 
toepasselijkheid van § 4 der Arbeidswet, aan 
het hoofd waarvan sta.at "arbeid in broodbakke
rijen" ; art. 34 nu zegt "Het bepaalde in deze § 
met uitzondering van art. 36bis is van toe
p ass ing: 

a . op den arbeid van een bakkersgezel in of 
voor een broodbakkerij, zulks in afwijking van 
het bepaalde in § 3 van dit hoofdstuk; 

b. ,0 oor zooveel de artt. 35 t /m 38 betreft op 
den a rbeid van het hoofd of den be tunrder van 
eene onderneming of diens echtgenoot. In casu 
gold het noch den arbeid van een bakkersgezel 
in of voor eene broodbakkerij noch den arbeid 
van het hoofd of den bestuurder van eene on
derneming of diens echtgenoot, doch hier gold 
het den arbeid van art. 36, lid 6, van een ieder. 

Derhalve is op de onderhavige arbeid niet van 
toepassing§ 4 met het daarboven gestelde hoofd 
,,arbeid in broodbakkerij en" en de arbeid be
doeld in art . 35, lid 6 waarvan hier sprake i , 
is dus óók andere arbeid dan in eene brood
bakkerij of voor een broodbakkerijonderneming 
verricht . 

Dit wordt in het tweede lid van art. 34 nog 
nader uitgewerkt en verduidelijkt, waarin uit
drukkelijk wordt gezegd : art. 35, lid 6 tot en 
met 10 geldt nochtans ten aanzien van ieder, die 
den in het 6° lid van dit artikel bedoelden 
arbeid verricht; 

dus ook t en aanzien van anderen dan bakker -
gezellen in of voor eene broodbakkerij, die den 
in het 6• lid van dit artikel bedoelden arbeid 
"het verkoopen of afleveren van deeg of brood 
dat na 8 unr des namiddags van den vorigen dag 
gebakken of opgewarmd is" verrichten, zonder 
dat het het er toe doet, waar dit brood of deeg 
is gebakken of opgewarmd, vermits art. 34 
de toepasselijkheid van § 4 en het daarboven 
gestelde hoofd beperkt tot a. den arbeid der 
bakkersgezellen enz., en b. den arbeid van het 
hoofd of bestuurder enz . waarvan als gezegd 

hier de rede niet is. Wat in art. 34, lid 2 moet, 
worden verstaan onder de woorden "ten aanzien 
vaii ieder" blijkt wel duidelijk uit het vervolg 
van dit lid luidende .,terwijl art . 43 eveneens 
(dus evenals art. 35, lid 6 tot en met 10) toe
passing vindt op anderen arbeid dan dien in of 
voor eene broodbakkerij" . 

H et tweede lid van art. 34 der Arbeidswet 
bepaalt dus dat art. 35, lid 6 t /m 10 en art. 43 
een algemeene strekking hebben en de arbeid daar 
bedoeld ten allen tijde en voor een ieder straf
baar is mits het arbeid is in den zin van art. 1 
der Arbeidswet, dus arbeid di e in en voor eene 
onderneming, dus ook een hotelonderneming 
a ls in casu, wordt verricht en niet uitsluitend is 
arbeid in of voor een broodbakkerijonder
neming. 

Die algemeene strekking blijkt naar Zijn oor
deel ook nog uit de ge chiedeni s en wel uit de 
Mem. v. Toe!. waarin wordt gezegd "De ver
bodsbepaling geldt voor alle verkoopplaatsen" 
(bijl.Handelingen II° Kamer zitting 1921- 1922 
no. 458, 3, blz . 12). 

Bji pleidooi in cassatie is tegen het middel 
opgekomen door den raadsma n van gerequi
reerde, die evenals bij de vorige behandeling 
heeft aangevoerd, dat te laste had moeten 
worden gelegd, dat de broodjes waren gebakken 
in een onderneming en verder dat de dagvaar
ding had moeten vermelden, dat het afleveren 
van het brood geschiedde in of voor een brood
bakkerijonderneming. 

H et is moeilijk in deze zaak nieuwe gezichts
punten te openen, nu de Ktr. te Amsterdam en 
thans het Hof gemotiveerd hebben aangegeven 
dat art. 35, lid 6 der wet alleen ziet op deeg en 
brood dat i gebakken of opgewarmd in een 
broodbakkerij, en dat to laste gelegd had moeten 
worden, dat het brood was afgeleverd in of voor 
een broodbakkerij en gebakken of opgeleverd in 
eene broodbakkerij. 

Opzett elijk is dit element door den steller der 
dagvaard ing thans weggelaten nu vroeger be
sist werd dat een hotelkeuken niet een brood
bakkerü is (Ktr. Amsterdam 7 Maart 1931, 
W. 12254, 7, en in hooger beroep Rb. Amster
dan 30 Juni 1931, W. 12370, 2; N. J. 1931, 956). 

In mijn vorige conclusie heb ik betoogd, dat 
art. 34, lid 2 der wet licht moet verschaffen 
omtrent de strekking van art. 35, lid 6. 

Dit art. 34, lid 2 bepaalt immers, dat artt. 35, 
lid 6 tot en met lid 10 gelden voor ieder die den 
arbeid genoemd in art. 35, lid 6 verrichten. Ook 
de kellner die het opgewarmde broodje ver
strekt of de hotelier, die hem dit gelastte, zou 
er dus onder vallen. 

Ju daarop volgt in art . 34, lid 2, dat art. 43 
eveneens toepassing vindt op anderen arbeid 
dan dien in of voor een broodbakkerij, v loeit 
daarui t naar mijn oordeel voort, dat art. 35, lid 6 
voor all en geldt, die deeg of zulk brood, d.w.z. 
deeg of brood, dat na 8 uur des namiddags van 
den vorigen dag gebakken of opgewarmd is, 
vóór 9 uur des voormiddags uit het gebouw, 
waarin zich de broodbxkker+f bevindt, vervoeren 
alsmede vóór 10 uur des voormiddags verkoopen 
of afleveren. 

Ik wil er dan ook thans nog op wijzen, dat 
het vierde hoofdstuk der Arbeidswet in zijn 
verschillende § § arbeid onderscheidt naar de 
plaats alwaar deze wordt uitgeoefend. 

§ 4 regelt den arbeid in hroodbakkerijen 
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(artt . 83-43); § 8 den arbeid in koffiehuizen 
en hotels (artt. 59-63). 

Om art . 35, lid 2 toepasselijk te maken moet 
m.i. het brood komen uit de broodbakkerij , het
geen niet te laste is gelegd. Ten zij in de vierde§ 
daarop uitzonderingen gemaakt worden, zooals 
in art. 43, blijft dit vereischte gelden. 

De Hooge Raad enz . ; 
0. dat bij het bestreden arrest is bewezen ver

klaard, enz., zie conclusie, 4° al.; 
dat het Hof t.a.v . de vraag, of dit bewezene 

strafbaar is, heeft overwogen : zie conclusie, 
5• al. ; 

0. dat het middel steunt op art . 34 der Ar
beidswet 1919 en tot toelichting daarvan het 
volgende is aangevoerd : zie conclusie a l. 7 
e .v.; 

0. dienaangaande: 
dat de Hooge R aad geheel onderschrijft het

geen het Hof in het bestreden arrest ten aanzien 
van de beteekenis van art . 35, l id 6, der Ar
beidswet 1919 - beschouwd buiten verband 
met art. 34 dier wet - heeft overwogen, zoodat 
thans nog moet worden nagegaan, of genoemd 
art . 34, hetwelk het Hof niet in zijne beschou
wingen heeft betrokken, tot een andere besli s
sing moet leiden dan die, waar toe het Hof is 
gekomen; 

O. dat, waar het eerste lid van genoemd arti
kel handelt over a . arbeid van een bakkers
gezel in of voor een broodbakkerij , en b. arbeid 
van het hoofd of den bestuurder van eene onder
neming of diens echtgenoot - geen van welke 
gevallen zich hier voordoet - de strafbaarheid 
van het bewezene dus, gelijk het middPl dan 
ook mot klem betoogt, uit het tweede lid van 
het artikel zou moeteu volgen ; 

0 . echter , dat genoemd tweede l id wel be
paalt, dat art . 35, 6• li d geldt ten aanzien van 
ieder, die den in het 6• lid bedoelden arbeid 
verricht - zulks dus in tegenstelling m et het
geen in art. 34, 1 • lid, onder a en b is bepaald-, 
doch uit die bepal ing geenszins valt af t e leiden, 
dat de ttitdrukking "zulk brood" in art . 35, 6• 
lid , een andere beteekenis heeft dan daaraan, 
ingevolge den logischen samenhang tusschen 
den aanvang en het slot van genoemd 6• lid, 
toekomt, te weten brood, gebakken of opge
warmd in een broodbakkerij ; 

O. dat al evenmin het slot van art. 34, 2• lid 
ten deze van eenigen invloed kan zij n , omdat, 
ook al zouden de conclusies, welke daaruit bij 
de toelichting van het middel worden getrok
ken, in het büzonder wat betreft d e beteekenis 
van de woorden "ten aanzien van een ieder", 
juist zijn, ook daardoor voormelde beteekenis 
van de woorden "zulk brood" onaangeta t zou 
blijven; 

0. dat het middel derhalve niet tot ca satie 
kan leiden ; 

Verwerpt het beroep. 
(W.) 

24 April 1933. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Sv. art . 261 ; Gemeentewet art. 
168.) 

De t.1.1. , bevattend twee mogelijkheden 
waarui t de rechter een keuze heeft te doen, 
bevat zeer zeker een opgave van het telaste
gelcgde feit . 

Art . 53 A.P. V. van Ommen is verbin
dend, nu sinds de in 1928 daarin aange
brachte wijziging, het verbod van toegang 
o. a . tot tapperijen beperkt is tot de voor 
het publi ek toegankelijke lokaliteiten . 

Op het beroep van den 0. v. J . bij de Recht
bank te Zwolle, requi rant van cassatie tegen 
een vonnis van gemelde R echtbank van 16 
F ebruari 1933, waarbij in hooger beroep en 
bij verstek, met gedeeltelijke bevestiging en 
gedeeltel ijke vernietiging van een door het 
K antongerecht te Ommen op 8 ovember 
1932 gedane uitspraak, de gerequireerde B. 
P. H. S ., caféhouder, ter zak<' van het ten 
zijnen laste bewezen verklaarde van alle 
rechtsvervolging is ontslagen. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Taverne; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur: 
S. van de artt. 261 en 349 Sv. en v. t. van 

de artt. 350 en 352 van genoemd Wetboek; 
Gehoord den Advocaat-Generaal Wijnveldt, 

namens den Procureur-Generaal, in zij ne con
clusie, strekkende tot vernietiging van het 
vonnis, en voorts, dat de H. R . rechtdoende 
krachtens a rt. 105 R. 0., het bewezen ver
klaarde feit qualificeerend als: ,,Het te Om
men als houder eener tapperij in die tapperij 
laten verblijven eon niet tot het gezin van den 
houder der inrichting behoorend persoon, van 
wien ter beoordeel ing van den Burgemeester 
bekend is, dat hij van alcoholhoudenden drank 
m isbruik maakt en ten aanzien van wien de 
naam door den Burgemeester schriftelijk aan 
den houder der inrichting is opgegeven", met 
aanhal ing van de artt. 23, 91 Sr., de artt. 48, 
53 en 145 der A. P. V. der gemeente Ommen, 
gelet op de in deze zaak gebleken omstandig
heid, dat verdachte in de tapperij geen alco
holische dranken, maar limonade gebruikte, 
gerequireerde veroordeelde tot eene ge ldboete 
van drie gulden, bij gebreke van beta ling of 
verhaal te vervangen door één dag hechtenis; 

0. dat aan den gerequireerde bij inleidende 
dagvaarding is ten laste gelegd, dat hij in de 
gemeente Ommen op 12 Juli 1932, de voor
middags omstreeks 11¼ uur in de voor het 
publiek toegankelijke localiteit van zijn aan 
de Brugstraat 29 gevestigde tapperij heeft 
toegelaten of I aten verblijven Beert van der 
B ., geboren 14 Juli 1887, zijnde een niet tot 
het gezin van den houder dezer tapperij be
hoorend persoon, van welke B . van der B. 
naar het oordeel van den Burgemeester be
kend was, dat hij van alcoholhoudenden drank 
m isbruik maakte, terwijl zijn naam schri ftelijk 
op of omstreeks 5 Juli 1932 door den Burge
meester aan verdachte was opgegeven als een 
persoon die op vorenstaanden grond niet in 
verdachtes inr ichting mocht worden toege
laten ; 

0 . dat bij het in zooverre bevestigde en voor 
het overige vernietigde vonnis dit ten laste 
gelegde is bewezen verklaard, met dien ver
stande, dat verdachte B. van der B. in de 
locali teit heeft " laton verbl ijven", en de 
Rechtbank bij het bestreden vonnis dit be
wezene heeft gequalificeerd al s : .,in de ge-
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meente Ommen in een tapperij laten verblij 
ven een niet rot het gezin van den houder der 
inrichting behoorend persoon, van wien ter 
beoordeeling van den Burgemeester bekend 
is, dat hij van alcoholhoudenden drank m is
brui k maakt en ten aanzien van wien de naam 
•door den Burgemeester schriftelij k aan den 
houder der inrichting is opgegeven"; 

0. dat de Rechtbank dit feit echter niet 
~tra/baar heeft geacht op grond, dat art. 53 
van de A. P. V. voor de gemeente Ommen het 
roelaten of laten verblijven der daar genoemde 
personen in een tapperij geheel onbeperkt zou 
verbieden, wodat dit verbod ook wu gelden 
voor de niet voor het publiek roegankelijke 
localiteiten eener zoodanige inrichting, op 
grond waarvan de Rechtbank vervolgens rot 
de conclusie komt, dat de gemeentelijke wet
gever daarmede zijn bevoegdheid zou hebben 
overschreden; 

0. dat bij de toelichting van het cassatie
middel twee grieven zijn ontwikkeld, te weten: 

1 °. dat, nu aan den gerequireerde is ten 
laste gelegd, dat hij genoemden van der B. 
in zijn tapperij "heeft roegelaten of laten ver
blij ven", zonder dat het eene primair en het 
andere subsid ia i,· is ten laste gelegd, de dag
vaarding, als niet behelzende een opgave van 
het feit, dat telaste word t gelegd, moet wo,·
den nietig verklaard ; 

2° . dat art. 53 van genoemde Verordening 
het toelaten en laten verblijven der daarin 
genoemde personen in een tapperij slechts ver
biedt voor wat betreft de voor het pub! iek 
toega11kelijke local iteiten en niet, zooals de 
Rechtbank in dat artikel meent te lezen, on
beperkt; 

0 . aangaande een en ander: 
dat de onderhavige telastlegging, welke 

handelt over het op een nauwkeurig aange
geven tijd en plaats zich bevinden van een 
bepaalden persoon, doch waarbij nog in het 
m idden wordt gelaten, of dit zich bevinden 
een gevolg is van een roelating van dien per
.soon door den verdachte dan wel of de ve r
<lachte aan dien roestand, door dien persoon 
in de tapperij te laten verblijven, geen einde 
heeft gemaakt, uit welke beide mogelijkheden 
<le rechter bij de bewezenverklaring dan een 
keuze heeft te doen, zeer zeker bevat een op
gave van het ten laste gelegde feit in den zin 
van art. 261 Sv. en deze beide mogelijkheden 
kennelij k terugslaan op de omschrijving van 
het feit in art. 53 A. P . V. voor de gemeente 
Ommen; dat het voor de vraag, of de dag
vaard ing aan do bij art. 261 Sv. gestelde ver
eischten voldoet, geen verschil maakt, o[ de 
telastlegging geschiedt op de wijze als hier is 
gevolgd dan wel in den vorm van een pri 
maire en subsidiaire telastl egging ; 

dat derhalve de eerste grief ongegrond is; 
0. dat de tweede grief juist is, daar het 

eerste li d van voornoemd art. 53, na de 
daarin op 3 Augustus 1928 aangebrachte wij
" ig ing - met welke wijziging de Rechtbank 
geen rekening heeft gehouden - luidt als 
volgt: 

Het is verboden in de voor het publiek toe
gankelijke localiteiten van een der in art. 48 
bedoelde inrichtingen - uitgezonderd in lo
gementen en slaapsteden de slaapvertrekken, 
uitsluitend bestemd voor logeergasten - toe 

te laten of te laten verblijven niet rot het 
gezin van den houder der inricht ingen be
hoorende personen: 

a. die meermalen wegens dronkenschap ver
oordeeld zij n of van wie ter beoordeeling 
van den Burgemeester bekend is, dat zij van 
alcoholhoudenden drank m isbruik m aken ; 
zij nde in genoemd art. 48 onder meer tap
perijen vermeld; terwij l art. 53 l id 2 luidt : 
H et eerste lid is alleen roepasselijk ten aan
zien van hen wier namen door den B urge
meester schriftelijk aan den houde r der in
richting zijn opgegeven; 

0. dat het be treden vonnis derhalve, voor
zoover de aan het feit gegeven quali ficatie, 
de niet-strafbaarverklaring van het feit en 
het ontslag van rechtsvervolg ing betreft , niet 
in stand kan blijven; 

Vernietigt het bestreden vonni , doch uit
sluitend wat voormelde punten betreft en 

R echtdoende krachtens art. 105 R. 0.: 
Verklaart het bewezene strafbaar als op

leverende na te noemen overtreding; 
Qualificeert het bewezene als: In de ge

meente Ommen als houder eener tapperij in 
de voor het publiek toegankelij ke locali teit 
van een tapperij laten verblij ven een niet rot 
het gezin van den houder der inrichting be
hoorende persoon, van wien, ter beoordeeling 
van den Burgemeester bekend is dat hij van 
a lcoholhoudenden drank misbruik maakt en 
ten aanzien van wien de naam door den 
Burgemeester schriftelijk aan den houder der 
inrichting is opgegeven; 

Verklaart den verdachte strafbaar, zijnde 
van eenigen strafuitsluitingsgrond niet ge
bleken · 

0. d~t na te noemen - ook door het K an
rongerecht opgelegde - straf in overeenstem
ming is met den ernst van het feit, waarbij 
de H. R. rekening houdt met des Kanron-
1·echters overweging, dat de persoon, die in 
verdachte's tapperij werd aangetroffen, geen 
sterken drank, doch l imonade gebru ikte; 

Gezien de artt. 53, 48 en 145 A. P. V. der 
gemeente Ommen. 23 Sr.; 

Veroordeelt den verdachte voornoemd rot 
eene geldboete van drie gulden, bij gebreke 
van betaling of verhaal te vervangen door één 
dag hechtenis; 

Verwerpt voor het overige het beroep. 
( . J.) 

24 April 1933 . ARREST van den H oogen 
Raad. (Crisisvarkensbesluit 1932 Art . 7.) 

De Cri isvarkenswet regelt het onderwerp 
der huisslachting enkel in art. 6, lid 2 en wel 
in dien zin, dat bij huisslachting het volgens 
het eerste lid bepaalde geldsbedrag door of 
vanwege den betrokken vleeschkenrings
dienst kan worden geheven. Ter uitvoering 
van die bepaling kunnen zoowel ingevolge 
dat art. 6 als ingevolge art . 23 der wot dus 
enkel regelen worden gesteld met betrek
king tot die heffing ; daartoe behoort niet 
het verbod tot het slachten van varkens 
zonder machtiging door of vanwege de 
N e<'erl. Varkens-Centrale. 

Op het beroep van den 0. v. J. bij de Recht
bank te Utrecht, requ irant van cassatie tegen 
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een vonnis van de genoemde Rechtbank van 
31 Januari 1933 N. J. 1933, 462, waarbij in 
hooger beroep, met vernietiging van een von
nis van het Kantongerecht te Amersfoort van 
1 December 1932, S. W., landbouwer, is ont
.slagen van alle rechtsvervolging ter zake van 
het hem bij inleidende dagvaarding te laste 
_gelegde, als zijnde dit wel bewezen maar niet 
.strafbaar . 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het vers lag van den Raadsheer 

Schepel; 
Gelet op het middel van cassatie door requi

xant voorgesteld bij schr iftuur: S. , althans v. 
t. der artt. 6, 18, 23 van de Crisis-Varkenswet, 
S. 1932, n°. 374 en 7 alinea 1 van het Crisis
Varkensbesluit 1932 ; 

0. dat bij de inleidende dagvaarding aan 
gerequireerde is te laste gelegd: 

,,dat hij op 24 October jongstleden, des na
~niddags omstreeks te 2¾, uur, te Woudenberg, 
in het door hem bewoond perceel (hofstede 
"Klein Landaas") een levend varken (hetwelk 
niet door een ongeval ernstig was getroffen, 
-door ziekte in onmiddellijk dreigend levens
_gevaar verkeerde of onmiddellijk gevaar op
Jeverd voor de veiligheid van personen of 
_goederen} heeft geslacht - althans doen 
·s lachten door Jan Vlastuin, van welk varken 
'het vleesch bestemd was uitsluitend voor het 
·huiselijk gebruik van de bewoners van het 
perceel, waar het dier geslacht werd (terwijl 
,die bewoners niet werkzaam waren in het sla
_gersbedrijf of in het bedrij f der verduurzaming 
,of bereiding van vleesch of vleeschwaren en 
terwijl zij niet woonden in een inrichting of 
_gesticht uitsluitend of onder meer bestemd 
voor het verstrekken van voedsel of waar zulks 
geregeld geschiedde), wnder dat daartoe door 
of vanwege de Nederlandsche Varkenscentrale 
eene machtiging was verstrekt a ls bedoeld in 
.art. 7 eerste lid van het Crisis-Varkensbesluit 
1932"; 

dat bij het bestreden vonnis dit te laste ge
legde wettig en overtuigend is bewezen ver
klaard met dien verstande dat verdachte het 
varken heeft doen slachten door J an Vlastuin; 
<lat de R echtbank op de in het vonnis aange
voerde gronden zich heeft vereenigd met het 
namens verdachte aangevoerde, dat art. 7 sub 
1 van het Crisis-Varkensbesluit 1932, waarbij 
de huisslachting van varkens zonder machti
ging door of vanwege de Nederlandsche Var
kens Centrale is verboden, niet steunt op de 
wet en de overtreding daarvan mitsdien niet 
strafbaar is; dat daarom de Rechtbank de 
bovenvermelde beslissing heeft gegeven; 

0. omtrent het middel van cassatie: 
dat ter toelichting daarvan is aangevoerd, 

dat in art. 18 der Crisis-Varkenswet straf 
wordt bedreigd tegen overtreding van eenig 
voorschrift krachtens deze wet vastgesteld, ter
wijl in art. 23 dier wet aan de Kroon de be
voegdheid wordt verleend om bij algemeenen 
maatregel van bestuur betreffende de ui tvoe
ring dier wet nadere regelen te stellen; dat 
tot die nadere regelen behoort de bepaling 
van art. 7 van het Crisis-Varkensbesluit 1932, 
sprekende over eene machtiging voor het slach
ten van varkens; dat bedoeld art. 7 en art. 6 

der wet samen in onderling verband staan 
door genoemd art. 23 der wet; 
0. dat, zal overtreding van het voorschrift va n 

art. 7 van het Crisis-Varkensbesluit 1932 straf
baar zijn, dit voorschrift krachtens de Cris is
Varkenswet, S. 1932, n°. 374, zal moeten ziju 
vastgesteld omdat ingevolge art. 18 der ge
noemde wet overtreding enkel van dergelijke 
voorschriften met straf is bedreigd; dat dit 
art. 7 handelt over huisslachtingen als be
doeld in art. 6a van de Vleeschkeuringswet, 
S. 1919, n°. 524 en aldaar geregeld; dat het 
verbiedt varkens, die onder de regeling vau 
de huisslachting va ll en, te slachten, wanneer 
niet tot die slachting door of vanwege de Ne
derlandsche Varkens-Centrale machtiging is 
verstrekt; dat de Crisis-Varkenswet het onder
werp der huisslachting enkel regelt in art. 6, 
2e lid, en wel in dien zin, dat bij huisslach
ting het volgens het eerste I id bepaalde gelds
bedrag door of vanwege den betrokken vleesch
keuringsdienst kan worden geheven volgens 
door de Koningin daartoe te stellen regelen ; 
dat ter uitvoering van deze bepaling der wet 
zoowel ingevolge genoemd tweede lid van art . 
6 als ingevolge art. 23 der wet dus enkel ré
gelen kunnen worden gesteld met betrekking 
tot de heffing van bedoeld bedrag maar daar
toe niet behoort het bovenoms.Jhreven verbod 
tot het slachten van varkens zonder machti 
ging door of vanwege de Nederlandsche V ar
kens-Centrale; dat dit verbod dus niet inge
volge art. 18 van de Crisis-Varkenswet straf
baar is en evenmin ingevolge de strafbepaling 
van eenige andere wet of wettelijke verorde
ning; 

dat derhalve de beslissing in het bestrnden 
vonnis is juist en het daartegen ger ichte mid
del ongegrond; 

Verwerpt het bernep. 

[Gewezen overeenkomstig de conclusie van 
den Advocaat-Gencmal Wijnveldt.] 

(N. J.) 

24 April 1933. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Crisis-Varkenswet art. 13.) 

Requirant moest lid zijn van de betref
fende organisatie om zijn varkens gemerkt 
te krijgen. 

Zulks berust op het Crisis-Varkenbesluit 
1932 (art. 12) en de Crisis-Varkenswet 1932 
(art. 13, j 0 • art. 17, 1. 2). 

Overmacht bestond h.ier voor requirant 
niet, omdat hij door lid te worden merken 
voor zijn varkens kon erlangen. 

Inderdaad is de varkenshouder gedwon
gen lid der organisatie te worden, maar nu 
dit op een wet steunt is er geen strijd met 
het Neder!andsch Staatsrecht. 

Wel wordt de varkenshouder dan onder
worpen aan de Statuten der organisatie, 
maar de wetgever heeft dit gewild en vol
doenden waarborg aanwezig geacht in de 
vereischte goedkeuring der Statuten en 
hunne eventueele wijzigingen door den Mi
nister, terwijl eene desondanks in die Sta
tuten voorkomende bepaling, strijdig met 
de openbare orde of de goede zeden, QU• 
verbindend zou zijn. 
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Waar strijd met de openbare orde of de 
goede zeden niet werd beweerd, kon de Rb. 
volstaan met te onderzoeken, of de Statu
ten der organisatie voldeden aan art. 17 
Crisis-Varkenswet, welk artikel geenszins 
een uitputtende regeling van den inhoud 
der Statuten bevat . 

(Adv.-Gen. Wijnveldt acht aanhaling van 
art. 47 Sr. en van de ministerieele beschik
king van 24 Oct. 1932 noodzakelijk. Anders 
implicite de H.R.) 

J. B. (raadsman )fr. H. H. Steneker, te Am
sterdam) is requirant van cassatie tegen een 
vonnis van de Rb. te Utrecht. 

Adv.-Gen. Wijnveldt nam de volgende con
clusie: 

De Rb. te Utrecht bevestigde op 31 Jan. 1933 
- nadat in hooger beroep de beide zaken tegen 
requirant gevoegd waren - de vonnissen van 
den Ktr. te Amersfoort van 1 Dec. 1932, met 
aanvulling der gronden en met wijziging der 
benaming. 

De oorspronkelijke telasteleggingen aan ver
dachte luidden: 

I. dat hij op 28 Oct. j.l., des namiddags om 
streeks te 4½ um·, te Woudenberg heeft doen 
vervoeren door G. G. Rijksen 4 levende varkens, 
elk zwaarder dan het door den l\Iinister van 
Economische Zaken en Arbeid bepaalde levend 
_gewicht van 10 kg, zonder dat die varkens 
voorzien waren van het door genoemden Minis
ter va tgestelde oormerk, als bedoeld in art. 1 
Crisis-Varkenshesl-lit 1932. 

II. dat hij op 28 Oct. j.l. des namiddags om
streeks te4½ uur te Woudenberg hePft vervoerd 
3 levende varkens, elk zwaarder dan het door 
dP.n Minister van Economische Zaklln en Arbeid 
bepaalde levend gewicht va,1 10 kg zonder dat 
die varkens voorzien waren van het door ge
noem,:lcn Minister vastgestelde oormerk, als 
bedoeld in art. 11 Crisis-Varkensbesluit 1932. 

Voor elk van bPide feiten werd een geldboete 
opgelegd van f 10, bij gebreke van betaling en 
verhaal te vervan~en elk door 4 dagen hechtenis. 

Onder aanhaling van artt,. 11, 14 Crisis
Varkensbesluit 1932; artt. 13, 18, lid ,, 24 
Crisis-Varkenswet 1932, S. 374; artt . 23, 57, 62, 
91 8r., qualificeerde de Rb. het bewezene als: 
1°. ,,Varkens zwaarder da.n het door den met 
de zaken van den Landbouw belasten Minister 
daarvoor bepaalde levend gewicht doen ver
voeren, zonder dat zij voorzien zijn van een door 
genoemden Minister vastgesteld oormerk" ; 
2°. ,,Varkens zwaarder dan het door den met 
de zaken van den Landbouw belasten Minister 
daarvoor bepaalde levend gewicht vervoeren, 
zonder dat zij voorzien zijn van een door ge
noemden Mini ster vastgesteld oormerk." 

Ter terechtzitting van het Ktg. had verdachte 
verklaard, dat hij het te laste gelegde feit heeft 
gepleegd, maar dat hij gaarne bereid was bij 
zijne varkens de oormerken te doen aanbrePgen. 
Echter had hij bezwaar tegen het daarmede on
verbrekelijk verbonden lidmaatschap van de 
Gemeentelijke Varkenscentrale, daar hij de 
statuten dezer Centrale niet wenscht te onder
teekenen. 

De Ktr. overwoog dienaangaande dat deze 
statuten door den Minister van Economische 
Zaken enArbeid zijn goedgekeurd,zoodat zij niet 

geacht kunnen worden bepalingen in te houden, 

welke in strijd zouden zijn met de wet. Voorts 
deelde de Ktr. in het vonnis als zijn meening 
mede, dat verdachte zelfs zonder het aanvraag
formulier te onderteekenen lid van deze Cen
trale zou hebben kunnen worden, daar bij 
niemand weigering om zonder die ouderteeke
ning te worden toegelaten is gebleken; dat het 
mogelijk is, dat verdachte, wanneer hij, tot het 
lidmaatschap toegelaten zijnde zonder het aan
vraagformulier te onderteekencn, later door zijne 
weigering om bepaalde bij do Statuten voorge
schreven handelingen te verrichten daaruit zou 
zijn ontzet, zich alsdan zou kunnen beroepen op 
overmacht, waardoor h\j niet in staat zou zijn 
zijne varkens van de voorgeschreven oormer·ken 
te voorzien, doch dat hij zich thans niet hierop 
kan beroepen, daar een en ander geen~zins ge
bleken is. 

In hooger beroep werd namens verdachte op 
deze terechtzitting aangevoerd, dat hij aan de 
gewestelijke Varkens-Centrale "Utrecht" heeft 
verzocht de in de telastelegging bedoelde var
kens van oormerken te voorzien tegen, betaling 
van de daarvoor vastgestelde bedragen, doch 
dat die vereeniging zulks heeft geweigerd?. om
dat hij niet tot hare leden behoorde. Dat h1.1 dus 
ten gevolge van overmacht de overtreding heeft 
begaan. Wel had luj, werd betoogd, door toe
tredino- tot gemelde vereeniging zijn varkens 
wel g~merkt kunnen krijgen, maar hij heeft 
zulks geweigerd, daar hij naar zijn meening 
niet verplicht kon worden, te minder niet, nu 
hij zich daardoor zou onderwerpen aan tatu
t en, die hem _yerplic.htingen opl.eggen, we!ke in 
de wet niet z1Jn te vmden, terw1Jl bovendien de 
gedwongen toetreding in strijd zou zijn met de 
beginselen van Nederlandsch Staatsrecht. 

De Rb. weerlegde dit verweer door te over
wegen: 

,,dat uit de artt. 13 en 17 der Crisis-Varkens
wet duidelijk blijkt, dat de wetgever heeft be
doeld als voorwaarde voor het gemerkt krijgen 
van varkens als de onderhavige te stellen de 
aansluit ing van den betrokken varkenshouder 
bij een Gewestelijke Varkens-Centrale, welker 
Statuten aan de in art. 17 gestelde eischen vol
doen. De tatuten der Gewestelijke Varkens
Centrale "Utrecht" voldoen daaraan, immers, 
naar ook verdachte heeft erkend, zijn deze 
goedgekeurd door den betrokken Minister, ter
wijl z\j voorts de in lid 2 van gemeld art. 17 be
doelde bepaling en de in lid 3 voorgeschreven 
regeling van beroep bevatten. Verdachte was 
derhalve, wilde hij zijn varkens gemerkt heb
ben, volgens de wet genoodzaakt zich zonder 
beperking bij meergenoemde organisatie aan te 
sluiten, zoodat, nu h(j zulks alleen uit tegenzin 
tegen zoodanige aansluiting heeft nagelaten en 
dientengevolge de oormerken niet zijn aange
bracht van overmacht geen sprake is. 

De bewering dat de gedwongen toetreding 
tot een Gewestelijke Organisatie in strijd zou 
zijn met de beginselen van het Nedcrlandsche 
Staatsrecht verwierp de Rb., omdat, nu de wet 
blijkens haar systeem eenmaal die verplichting 
heeft gewild, den rechter eenige waardecring 
van dit systeem niet vrijstaat, nog daargelaten, 
dat een dergelijke verplichte toetreding als lid 
tot eenige organisatie onder den waarborg van 
door den inister goedgekeurde statu ten ner
gens bij de wet verboden is en ook niet in strijd 
met de openbare orde kan worden geacht. 



J89 24 .APR IL 1933 

In cassatie zijn bij schriftuur, nader bij plei
dooi toegelicht , de volgende middelen aange
voerd: 

I. chending, althans verkeerde toepass ing 
van do ar t t . 40 Sr., 13, 17 der Cris is-Varkenswet 
1932, S. 374, en 11 van het Crisis-Varkensbesluit 
1932 door te beslissen da t requirant , wilde hij 
zijn varkens gemerkt hebben, volgens de wet ge
noodzaakt was zich zonder beperking bij de 
Gowestol \jke Varkenscent rale "Utrecht" aan te 
sluiten, zulks terwijl de Crisis-Varkenswet zoo
danig voorschrift niet inhoudt. 

II. Schending, althans verkeerde toepassing 
van de artt. 40 Sr., 13, 17 der Crisis-Varkenswet 
1932, S. 374, en 11 van het Crisis-VarkenRbe
s luit 1932 door te beslissen, dat gedwongen toe
t reding tot een gewestel ljke organisatie niet in 
strijd zou zij n met de beginselen van het Neder
landsch Staatsrecht, daar toch requirant slechts 
onderworpen is aan de wetten en de daarop 
steunende besluiten, en het niet de bedoeling 
van de wet kan zijn requirant te dwingen tot 
het lidmaatschap eener vereeniging met door 
den Minister goedgekeurde statu ten - in casu 
de Gewestel ijke Varkenscentrale "Utrecht" -
omda t zoodanige statuten alsdan in de plaats 
zouden treden van de wet en de op de wet 
steunende uitvoeringsbesluiten, terwij l die sta
tuten niet zijn vastgesteld door de wetgevende 
macht en geen beroep op hunne onverbindbaar
heid zou open taan . 

III. Voor het geval mocht worden aangeno
men, dat uit de Crisis-Varkenswet zou zij11 af 
te leiden dat req uirant verplicht zou zijn zich 
aan tn sluiten bij een gewestel ijke organisatie, 
eveneens schending, althans verkeerde toe
passing van de artt. 40 Sr., 13, 17 der Crisis
Varkenswet 1932, S. 374, en ll van het Crisis
Varkensbesluit 1932 door niet te onderzoeken 
het verweer van requirant, dat hij niet verplicht 
kon worden tot de gewestelijke varkenscentrale 
,,Utrecht" toe te treden, omdat hij zich daar
door zou onderwerpen aan statuten, die hem 
verplicht i:1gen opleggen, welke in de wet niet 
zij n te v inden, zi1 nde slechts door de Rb. onder 
zoch t of de statuten van die organisatie voldoen 
a,an de eischen van art. 17 der Crisis-Varkens
wet, doch niet of die statuten aan de leden ver
r licht ingen opleggen welke n iet in de wet te 
vinclen zijn, terwij l alsdan niet zou zijn aan te 
nemen, dat de wet bedoeld heeft een onbeperkte 
onderwerping aan de statuten der organisatie, 
onverschillig wat de inhoud der statuten is. 

H ot eerste middel is gericht tegen de verwer 
p ing van het beroep op overmacht, en acht ik 
onjuist . De gedach tengang van requirant is : 
"ik ben niet lid van de organisatie en de eenige 
die mljn varkens merken mag, n .l. de organisa
tie, weigert dit te doen. I k beroep mij dus op 
overmacht - niet omdat ik geen lid zou kunnen 
worden, maar omdat de organisatie, ·waarvan ik 
n iet lid ben , weigert te merken ." 

De omstandigheid dat de varkens n iet ge
merk t zijn , m.a.w. dat requirant in overtreding 
is, heeft hij aan zich zelven t e wijten . Wanneer 
hij zich maar aansluit bij de organisatie worden 
zijn varkens gemerkt, maar juist die aanslniting 
verkiest hij niet. r u mogen daarvoor allerlei 
gronden zij n aan t e voeren - dè grond zal wel 
zijn , dat in het algemeen de Nederlander door 
ziJn geaardheid een afkeer heeft van overheids
bemoeii ng welke hem verplichtingen oplegt, of 

hem in een bepaalde 1ichting d ,lingt te gaan . 
Vandaar de vele bez,~aren t egen deze wet bij 
varkenshouders. 

Een gedwongen aansluit ing bij een vereeni
ging doet op het eerste gezicht vreemd aan, en 
kan ook ongetwijfeld door de onderwerping aan 
de statuten voor een lid onaangena me ge
volgen hebben. 

Bepaald een novum kan ik echt~r er niet in 
zien. Ik wij s op de analogie, welke zich voordoet 
bij de verplichte aans luit ing bij - soms par t i
culiere - waterleidingmaatschappijen , zooals 
door tal van gemeente-verordeningen wordt ge
eischt en door de rechtspraak als wettig be
schouwd. Of men de r egeling in ar tt . 13 en 17 
der Wet als een voorwaarde, dan wel als een 
gebod beschouwt, zooals de geachte raadsman, 
doet m .i. n iet ter zake. 

Men mag geen ongemerkte varkens houden. 
en het merken kan a lleen geschieden door de 
organisatie bij d ie varkens, waarvan de houders 
leden der organisatie zijn. Praktisch komt dit 
op een gebod tot aansluit ing neer. 

Overmacht acht ik d us niet aanwezig. H et 
al of niet plegen der overtreding hangt af van 
den wil van den varkenshouder. Hij heeft de 
consequenties te aanvaarden . Wil hij zich niet 
aansluiten, dat moet hij zijn varkens afschaffen. 

Het tweede middel betoogt, dat door de rege
ling van de Crisis-Varkenswet de beginselen 
van het Nederlandsche Staatsrecht zouden zijn 
geschonden. Ook hiermede kan ik mij niet ver
eenigen . De wetgever kan nu eenmaal bepalen 
wat hij oir baar acht, ook al is het ongewoon . H et 
ongewone brengt n iet het onrechtmatige mede. 

Evenmin kan m.i. het subsid iair gestelde 
derde middel tot cassatie leiden. De principieele 
vraag of de Mini ter bevoegd is, wanneer ver
plicht lidmaatschap in de wet te lezen is, sta
tuten goed te keuren, wanneer die statuten ver
p lichtingen opleggen, welke geen steun vinden 
in de wet (welke vraag in di t middel gesteld 
wordt), komt naar mljn oordeel in deze zaak 
n iet in de orde. Legt de wet eenmaal een ver
plicht lidmaatschap op. dan is gevolg daarvan, 
dat men ook de gevolgen van di.t lidmaatschap 
te aanvaarden heeft. 

Ik merk nog op, dat m.i. art. 47 Sr. en de be
schikking van den Minister van Economische 
Zaken en Arbeid van 24 Oct. l 932, welke onder 
A . het levend gewicht en onder B. het oogmerk 
bepaalt, nog hadden moeten worden aange
haald. 

Ik concludeer, dat de Hooge R aad met toe
passing van art. 442 Sr. alsnog deze arti kelen 
vermelde en voor ts het beroep vcrwerpe. 

De Hooge Raad enz.; 
0 . dat bij de door de Rb. bevestigde vonnissen 

wettig en overtuigend is bewezen verklaard 
verk laard enz. , z ie telastelcggingen in de con
clusie ; 

dat blijkens het bestreden vonnis namens 
requirant , die het t e laste gelegde en bewezen 
verklaarde erkende, a ls vecweer is aangevoerd , 
enz., zie conclusie, 7• al. ; 

dat de R b. hieromtrent overweegt : enz., zie 
conclusie, s· a l. ; 

0. omtrent het eerste middel : 
dat ar t . 13 van de Crisis-Varkenswet , S. 1932, 

no. 374, onder meer inhoudt , da t bij algemeenen 
maatregel van bestuur kan worden bepaald, dat 
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het aanbrengen van de oormerken slechts is 
toegestaan aan rechtspersoonlijkheid bezittende 
organisaties ; 

dat, hierop steunend, art. 12 van het Crisis
Varkensbesluit 1932 voorschrijft, dat het aan
brengen van de oormerken slechts is toegestaan 
aan, door den met de zaken van den landbouw 
belasten Minister aangewezen, rechtspersoon
lijkheid bezittende gewestelijke organisaties; 

dat art. 17, lid 2, der Crisis-Varkenswet, 
S. 1932, n°. 374, bepaalt, dat in de statuten van 
dergelijke gewestelijke organisatie niet de be
paling mag ontbreken, dat slechts aanvarkens, 
waarvan de houders leden zijn, merken worden 
aangebracht ; 

dat vaststaat, dat de gewestelijke varkens
centrale "Utrecht", onder wiens gebied requi
rant ressorteert, eene dergelijke organisatie is 
en hare statuten eene bepaling als bij art. 17, 
lid 2, voorgeschreven bevatten ; 

dat uit het voorgaande volgt, dat de Rb. 
zonder schending van eenig wetsartikel kon be
slissen, dat requirant, wilde hij zijne varkens 
gemerkt hebben, volgens de wet genoodzaakt 
was zich bij de gewestelijke varkenscentrale 
"Utrecht" aan te sluiten, of, zooals de .Rb. het 
elders zegt, requirant's aansluiting bij die orga
nisatie voorwaarde is voor het gemerkt krijgen 
der varkens ; 

dat requirant, blijkens de toelichting tot zijn 
~idd~l, nog ~eent, dat de weigering der orga
msatie om z1Jne varkens te merken voor hem 
overmacht oplevert, doch dat van overmacht 
geen sprake is, waar requirant het immers in zijn 
macht heeft door aansluiting bij de organisatie 
de oormerken van zijne varkens te erlangen; 

dat het eerste middel mitsdien niet tot cas
satie kan leiden ; 

0. ten aanzien van het tweede middel: 
dat, waar art. 11 van het Crisis-Varkensbe

sluit 1932 voorschrijft, dat het in voorraad 
hebben, afleveren, vervoeren of doen vervoeren 
van varkens zwaarder dan een door den Mioister 
te bepalen gewicht - bij besluit van 24 Oct. 
1932, Stct. n°. 206, gesteld op JO kg - slechts 
is toegestaan, indien de varkens van een oor
merk zijn voorzien, inderdaad, gelijk uit het bij 
het eerste middel betoogde blijkt, een varkens
houder gedwongen is tot eene gewestelijke or
ganisatie toe te treden ; 

dat echter, nu dit alles steunt op de wet, niet 
kan worden ingezien, dat die dwang in strijd 
zou zijn met het Nederlandsche Staatsrecht; 

dat de varkenshouder dan weliswaar onder
worpen wordt aan dè statuten dier organisatie, 
doch de wetgever dit heeft gewild en gemeend 
heeft., dat een voldoende waarborg tegen mis
bruiken is gelegen in het door hem in art. 17, 
lid 1, der Crisis-Varkenswet, S. 1932, n°. 374, 
gegeven voorschrift, dat de statuten der orga
nisatie en de daarin later aan t e brengen wij
zigingen de goedkeuring van den Minister be
hoeven, t erwijl indien de statuten niettemin 
eenige bepaling zouden inhouden, welke strijdig 
is met de openbare orde of goede zeden , die be
paling onverbindbaar zou wezen ; 

dat derhalve ook het tweede middel faalt; 
dat zulks evenzeer het geval is met het derde 

,niddel, omdat, waar de requirant niet had be
weerd, dat de statuten eenige bepaling bevat
ten, welke met de openbare orde of goede zeden 
strijden, de Rb. kon volstaan met na te gaan, of 

de statuten voldeden aan art. 17 der Crisis
Varkenswet, S. 1932, n°. 374, welk artikel 
geenszins, naar requirant schijnt te meenen , 
eene uitputtende regeling van den inhoud der 
statuten bevat; 

Verwerpt het beroep. 
(W.) 

27 April 1933. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet Art . 15.) 

In verband met de aanzienlijke Joodsche 
bevolking van Amsterdam moet de werk
zaamheid van de onderhavige stichting, die 
een opvoedingshuis voor zwakzinnige 
J oodsche kinderen in Nederland beheert en 
eene sterke afdeeling te Amsterdam heeft, 
van genoegzame beteekenis worden ge
acht, om het houden van eene openbare 
inzameling in deze gemeente te rechtvaar
digen. 

Aan het aantal straatcollecten, waarvoor 
B. W. in 1932 gemeend hebben toestem
ming te moeten verleenen, kan in dit geval 
geen argument worden ontleend om voor 
de onderwerpelijke inzameling de ge
vraagde toestemming t e weigeren. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

de G. A. Rudelsheim-Stichting, Afdeeling Am
sterdam, tegen het besluit van B. en W. van 
Amsterdam van 25 Juli 1932, waarbij toe
stemming is geweigerd tot het houden van 
eene openbare inzameling in die gemeente; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
13 April 1933, N°. 217; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken, 
van 25 April 1933, N°. 3654, Afdeeling Arm
wezen; 

0. dat B. en W. van Amsterdam, den Ar
menraad gehoord, bij besluit van 25 Juli 
1932, N°. 44/36 A. Z. 1932, afwijzend hebben 
beschikt op het verzoek van de Afdeeling Am
sterdam van de Vereeniging S. A. Rudelsheim. 
Stichting, gevestigd te Leeuwarden, om toe
stemming tot het houden van eene openbare 
inzameling, uit overweging, dat blijkens het 
ingestelde onderzoek de werkzaamheden der 
stichting voor Amsterdam van te weinig be
teekenis zijn, dat een beroep op den liefdadig
heidszin der bewoners gerechtvaardigd is te 
achten ; dat voorts bij inwill iging van het 
verzoek het groote aantal collecten dat reeds 
te dezer stede wordt gehouden, wederom met 
één zou worden vermeerderd ; 

dat van dit besluit de S. A. Rudelsheim
Stichting, Afdeeling Amsterdam, bij Ons in 
beroep is gekomen, aanvoerende, dat het ten 
eenenmale onjuist is dat de werkzaamheden 
der Stichting voor Amsterdam van te weinig 
beteekenis zouden zijn, dat een beroep op den 
liefdadigheidsz in der bewoners gerechtvaar
digd zou zijn te achten; dat integendeel de 
werkzaamheden der Stichting voor Amsterdam 
van het grootste belang zijn; dat immers de 
S. A . Rudelsheim-Stichting zich ten doel stelt 
het verzorgen en opvoeden van Nederl andsche 
zwakzinnige J oodsche kinderen; dat van de 
geheele Nederla.ndsche J oodsche bevolking 
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wel ruim 75 % ingezetenen van de gemeente 
Amsterdam zijn; dat derhalve de behartiging 
van een sociaal zoo beteekenisvol Joodsch be
lang identiek is met de behartiging van een 
Amsterdamsch belang; dat daarbij nog komt 
en ook uit het bovenstaande voortvloeit de 
omstandigheid, dat onder de in het tehuis 
der Stichting te Hilversum verpleegde zwak
zinnige Joodsche kinderen zeer velen afkom
stig zijn uit Amsterdamsche gezinnen; dat in
derdaad bij inwilliging van het verzoek het 
aaiata) collecten. te Amsterdam wederom met 
één zou worden vermeerderd; dat evenwel 
bl ijkens het bovenstaande de beteekenis van 
de werkzaamheden der Stichting voor Amster
dam ten minste even groot is als die van vele 
andere instellingen, aan welke het houden 
van eene openbare inzameling van geld werd 
en wordt toegestaan ; 

0. dat, in verband met de aanzienlijke 
Joodsche bevolking van Amsterdam, de werk
zaamheid van de S. A. Rudelsheim-Stichting, 
die een opvoedingshuis voor zwakzinnige J ood
sche kinderen in Nederland beheert en eene 
sterke afdeeling te Amsterdam heeft , van ge
noegzame beteekenis moet worden geacht, om 
het houden van eene openbare inzameling in 
deze gemeente te rechtvaardigen; 

dat aan het aantal straatcoll ecten, waar
voor B. en W. in 1932 gemeend hebben toe
stemming te moeten verleenen, in dit geval 
geen argument kan worden ontleend om voor 
de onderwerpelijke mzameling de gevraagde 
toestemming te weigeren; 

Gezien de Armenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van B. en W. van Amsterdam, te bepalen 
dat B. en W . van Amsterdam ten onrechte de 
toestemming tot het houden van de voren
bedoelde coll ecte hebben geweigerd. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast enz. 

(A.B.) 

28 April 1933. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Binnenaanvaringsreglement art. 36) 

Dit artikel verbiedt aan stoomschepen, 
die een nauw vaarwater oversteken, om 
de koerslijnen van andere vaartuigen te 
snijden , indien deze daardoor verplicht zou
den worden van den koers af te wijken om 
aanvaring te voorkomen. 

Het Hof stelde echter feitelijk vast, dat, 
toen de schepen elkaar voor het eerst waar
namen en signalen wisselden, de afstand 
tusschen hen groot genoeg was om aan 
deze, toen gestrekt in het vaarwater lig
gende vaartuigen te veroorloven om, mits 
reglementair -koersende, elkaar te passee
ren. Bij deze vaststelling der fe iten zoekt 
het middel tevergeefs kracht in de bewe
ring, dat het overstekende schip zijn eind
doel, den anderen oever, nog niet zoude 
hebben bereikt en dus nog overstekend 
schip was. 

10. A. Teuling, te Rotterdam, 2°. de . V. 
Stoombootdien t De Keulschevaart, te Utrecht, 
eischers, adv . Mr. A. E. J. N_vsingh, 

tegen 
1°. de N.V. Reederij vh. J. H. Koenigsfeld,. 

t e Rotterdam, verweerster, adv. Jhr. Mr. A. 
K. C. de Brauw, (gepleit door Jhr. Mr. W. M. 
de Brauw), 2°. de Handelsvennootschap onder· 
de firma Ned. Rijnvaart Vereeniging, te Rot
terdam, 3°. J . de Bont, wonende aan boord 
van pet schip "Pieter Codde", mede-verweer- 
ders, adv. Mr. A. E . J. Nysingh. 

Adv.-Gen. Berger nam de volgende con- . 
clusie: 

Post alia (voor feiten en middel zie het 
arrest): 

Bljjkens den inhoud van het bestreden arrest 
gevoelden de toen appellanten zich gegriefd door 
de beslissing der Rb., dat de "Hassia" toen zij 
als voormeld liggende vóór den mond van de 
Parkhaven, begon op eigen kracht de rivier op , 
te stoomen, ongeveer gestrekt in het vaarwater· 
lag. Zij betoogden namelijk, dat zulks niet het . 
geval was, doch dat integendeel de "Hassia"
toen zij van haar sleepboot "Vecht" was los
gekomen en begon op te stoomen, nog niet . 
,,slaags" was gekomen, en niet - gelijk de Rb, 
verder heeft aangenomen - toen ongeveer in 
het midden van het noordelijk vaarwater lag, 
dat dus de "Hassia" en de sleep ten onrechte
zijn beschouwd als tegenliggers, die elkander
bakboord op bakboord moesten passeeren en 
wel, omdat de "Hassia", toen zij begon op te 
stoomen met den kop naar den noordwal was 
gericht en, stuurboord houdende, kort langs den 
wal is omgezwaaid en haar richting genomen 
heeft naar de boeien, waarbij zij de koerslijn 
van de sleep op zóó korten afstand heeft ge
kruist, dat daardoor de aanvaring is veroorzaakt 

Deze voorstelling van zaken is echter door· 
het Hof op grond van de afgelegde getuigenver
klaringen met stelligheid verworpen. Het Hof 
neemt integendeel aan, dat er geen sprake van 
is geweest, dat de "Hassia" de koerslijn van de 
sleep heeft gekruist, hetgeen het' arrest hieruit 
afleidt, dat op het oogenblik, waarop de "Has
s ia" haar eenstootssignaal gaf, zij zelve zoowel 
als de sleep ongeveer in het midden van het 
vaarwater ongeveer gestrekt elkander tegemoet 
voeren. 

Het middel wraakt deze gevolgtrekking uit 
de vaststaande feiten. u de voormelde voor
stelling, door de wederpartijen van de door de 
,,Hassia" gevolgde manoeuvre gegeven, feite
lijk onjuist is gebleken, zal de vraag, of bedoeld 
stoomschip de koerslijn van de sleep heeft ge
kruist, alleen kunnen worden beantwoord aan 
de hand van de feitelijke toedracht, gelijk die 
in den aanhef dezer conclusie werd geschetst. 
Dat de wederpartijen reeds bij de behandeling 
voor den Hove hebben geopperd, dat ook bij 
deze toedracht de "Hassia" behoorde te worden 
beschouwd als een het nauwe vaarwater geheel 
of gedèeltelijk overstekend stoomvaartuig, het
welk 'de koerslijn van de sleep kruist, zoodat 
deze daardoor verplicht werd van haren koers 
af te wijken om aanvaring te voorkomen, blijkt, 
voor zoover ik zie, uit de stukken, waarvan Uw 
Raad kan kennis nemen, niet. De vraag rijst 
dus of de grief van het middel al dan niet met 
vrucht voor het eerst in cassatie kan worden te 
berde gebracht, hetgeen hiervan zal afhangen, 
of de feitelijke omstandigheden, vastgesteld door-



1933 28 APR I L 192 

den rechter, die over de feiten oordeelt, vol
doende gegevens inhouden om den Hoogen 
R aad in staat te stellen, de aangevoerde grief 
aan het r echt te toet en. Xaar mijne meening 
is dit n iet het geval, noch, voor zoover men 
- ge lijk het H of - bij de beoordeeling der 
wederzijdsche manoeuvres u itgaat 'van het oo
_genblik, waarop de "Hassia", evenals de haar 
t egemoet varende sleep, ongeveer gestrekt in 
het midden van het vaarwater liggende, met 
opstoomen begon, noch, voor zoover men -
_gelijk het middel blijkbaar mede bedoelt -
bij die beoordeeling ook in aanmerking neemt 
de daaraan voorafgegane bewegingen van de 
"Hassia", aanvangende met haar uitgesleept 
worden uit de Parkhaven . 

Bij het eerste standpunt, door het bestreden 
.arrest ingenomen, kon en mocht m.i., gegeven 
de feitelijke omstandigheden, worden beslist , 
dat er geen sprake van is geweest, dat de "Has
s ia" de koerslijn van de sleep heeft gekruist. 
Doch zelf~ al ware dit anders, dan nog zoude 
het middel m.i. afstuiten op de feitel\jke be

slis ing van het arrest, dat, toen de "Hassia", 
liggende als voormeld, met opstoomen begon, 
de afstand, die haar van de sleep scheidde, in 
ieder geval voldoende was om elkander zonder 
gevaar te passeeren, indien beide, zoowel de 
"Ras ia" als do sleep, stuurboord gehouden 
hadden, gelijk de "Hassia" heeft gedaan en 
gelijk de sleep, hoewel zij zulks zonder gevaar 
voor derden had kunnen doen, zelfs in strjjd 
met de seinen van de "Hassia" heeft nagelaten. 
Ook al ware 's Hofs opvatting, dat zoowel de 
"Hassia" als de sleep volgens de reglementen 
verplicht waren stuurboord te houden, minder 
juist te achten, dan zoude daaruit onder de 
gegeven omstandigheden nog geenszins volgen, 
dat de aanvaring het redelijkerwijze te verwach
ten gevolg van een alsdan door de "Hassia" be
gane overtreding van art. 36, lid 3, van het Bin
nenaanvaringsreglement is geweest en dat haar 
deswege eenige schuld treft, nu immers de 
vastgestelde o standigheden medebrengen, dat 
de "Keulsche Vaart" alle gelegenheid heeft 
gehad om naar den eisch van goede zeeman
schap eene aanvaring te voorkomen door stuur
boord te houden (vgl. H . R. 25 Juni 1915, 
W. 9860, 5 Juni 1931, W. 12330, N. J. 1932, 113; 
17 Juni 1932, W. 12498, N. J. 1932, 1464) en 
bovendien uit niets bl \jkt, dat de aanvaring 
ook zoude hebben plaats gegrepen, indien de 
,,Keulsche Vaart" haren koers was blijven vol
gen, zelfs veeleer het tegendeel mag worden 
aangenomen , op grond van de vaststaande 
feiten, dat de "Kculsche Vaart" zich bevond 
ongeveer in het midden van het noordelijke 
vaarwater en de aanvaring plaats vond in het 
zuidel ij k gedeelte van dit vaarwater, dus blijk
baar een gevolg is geweest van de bakboordsche 
wending der"sleepboot, in strijd met de seinen 
der "Hass,a . 

Bij het tweede standpunt, hetwelk volgens 
het middel had moeten worden ingenomen, 
waar dit aan het Hof verwijt, ten onrechte een 
gedeelte van de koers lijn , door de "Hassia" 
gevolgd, te hebben ver waarloo d, zal het even
-,,eer van omstandigheden afhangen, of de "Has
sia" bij het ui tvoeren harer manoeuvre moet 
worden beschouwd als een het nauwe vaarwater 
geheel of gedeeltelijk overstekend stoomvaar
t uig, da t de koerslijn van een ander vaartu ig 

- i .c. de sleep der "K eulsche Vaart" - kruist, 
zoodat d ie daardoor verplicht werd van den 
koers af te wijken om aanvaring te voorkomen. 
K ennelijk heeft het Hof in het bestreden arrest 
aangenomen, dat de "H assia" bij het uitgesleep t 
worden uit de Parkhaven nog geen rekening had 
te houden met de naderende s leep, daar immers 
ui t het arrest blijkt, dat, zelfs toen de .,Hassia" 
was omge_1waaid en ongeveer gestrekt in de 
rivier I iggend met opstoom en begon, de afstand , 
die haar Vl!,n de sleep scheidde, nog voldoende 
was om elkander zonder gevaar te passeercn . In 
ieder geval blijkt uit de vaststaande feiten n iet , 
dat het vo rafgegane oversteken van het vaar
water door de "Ha sia" zoo nabij de tegen
komende sleep plaats vond, dat het stoomschip 
verplicht was, met dien tegenligger rekening 
te houden~vgl. R. R. 26 Nov. 1926, \V. 11615, 
N. J. 1927, 5). Deze beschouwingswijze van hot 
middel zou e derhalve eon onderzoek vereischen 
van feite "ke omstandigheden, waarvoor in 
cassatie ge n plaats is, en kan daarom uit di n 
hoofde ree s tot hot slagen van het middel niet 
bijdragen. 

Ik concl deer tot verwerping van het beroep 
met veroor~eeling van eischers in de kosten, op 
de behandeling der zaak in cassatie gevallen. 

De Hoofe Raad enz. ; 
0. dat uit het bestreden arrest, voor zoover 

thans nog van belang is, blijkt: 
dat de e1schende partij - thans verweerster, 

de R cederiJ Koenigsfeld - heeft gevorderd ver
goeding der schade, welke zij heeft geleden door 
eene aanv!ing, die in den avond van 10 Xov. 
1926 op de ivier voor Rotterdam ter hoogte van 
de Parkka c hoeft plaats gehad tusschen de 
stoomboot "Hassia", toebehoorende aan part;_i 
Koenigsfel , , en eene sleep, bestaande nit do 
sleepboot~, eulschevaart 5" toebehoorende aan 
partij Ke schevaart en gevoerd door thans 
eischer T ing, en het sleepschip "Pieter 
Codde", t!ebehoorende aan partij Rijnvaart
vereenigi n Pn gevoerd door partij de Bont, 
waarbij de eide vaartuigen van die sleep achter
eenvolgens in botsing zijn gekomen met de 
,,Hassia", ie daardoor is beschadigd; 

dat die aanvaringen volgens de stellingen der 
dagvaardi}1 zouden zijn te wijten aan de schuld 
zoowel van de sleepboot, als van het sleepschip ; 

dat de b. na gehouden getuigenverhooren 
heeft beslist, dat de aanvaring is te w:(jten aan 
de schuld Vfl-11 de sleepboot de "Kculschevaart", 
de vorderiq.g t egen kapitein en eigenares van 
die sltlepboot heeft toegewezen , de schade op 
te !)laken ~ij staat, en de vordering tegen de 
beide andie gedaagden heeft ontzegd ; 

dat in h oger beroep het verloop der zaak 
door het of als volgt is vastgeste ld : 

dat op den avond der aanvaring, terwijl het 
reeds donker was, doch goed vurenzicht, de 
,,H assia" 8fhtcruit de Parkhaven is uitgetrok
ken door oe sleepboot "Vecht" dwars in de 
rivier: 

dat vervolgens het schip gezwaaid is, waarbij 
de "Vocht" het achterschip togen den v loed 
naar beneden heeft getrokken, totdat het schip 
is komen ~e liggen voor den mond van de 
Parkhaven l; 

dat het ~chip, dat toen ongeveer gestrekt in 
het vaarwater lag, mot eigen kracht is begonnen 
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<le rivier op te varen, daarbij naar stuurboord 
koersende; 

dat toen met het oog op de sleep van de 
"Keulschevaart", die van boven naderde, de 
,,Hassia" een eenstootsignaal heeft gegeven, 
door d e "Keulschevaart" met een tweestoot 
beantwoord, terwij l deze sleepboot naar bak
boord uitweek ; 

dat deze wisseling van seinen, éénstoot tegen 
tweestoot, nog één of meermalen is herhaald, 
waarna de aanvaring is gevolgd tusschen de 
,,Hassia" en de "Keulschevaart", ·en onmid-. 
dellijk daarop tusschen de "Hassia" en de 
,,Pieter Codde" ; 

dat het Hof op grond van de verklaring van 
getuigen verwierp de eenige grief van de thans 
eischers, inhoudende, dat de Rb. ten onrechte 
had aangenomen dat de "Hassia", toen zij, 
als voormeld liggende voor den mond der Park
haven, op eigen kracht begon de rivier op te 
stoomen, ongeveer gestrekt in het vaarwater 
lag, bij welke grief de eischers hadden betoogd 
dat de "Hassia" toen nog niet slaags was ge
komen, zoodat de sleep en de "Hassia" ten on
rechte zouden zijn beschouwd als tegenliggers ; 

dat het Hof, die feitelijke voorstelling ver
werpende en die der Rb. bevestigende, nog 
overwoog: 

dat uit een en ander volgt, dat er geen sprake 
van is geweest dat de "Hassia" de koerslijn van 
de sleep heeft gekruist, daar op het oogenblik 
dat de "Hassia" haar eerste eenstootsignaal gaf, 
zij zelve zoowel als de sleep ongeveer in het 
midden van het vaarwater ongeveer gestrekt 
liggende, elkander tegemoet voeren, waarbij 
van belang is dat de afstand, die hen toen 
scheidde, zoo groot was dat deze voldoende 
was om elkaar zonder gevaar te passeeren in
dien beide, zoowel "Hassia" als de sleep, stuur
boord gehouden hadden, waartoe zij ook volgens 
de reglementen verplicht waren; 

dat de "Hassia zulks gedaan heeft en on
betwist is, dat de sleep zulks zonder gevaar voor 
derden had kunnen doen, doch heeft nagelaten, 
en zelfs in strijd met de seinen van de "Hassia" 
bakboord gehouden heeft, waaruit volgt dat de 
"Keulschevaart 5" de schuld draagt van de 
aanvaring en dat de "Hassia" vrij uitgaat, ge
lijk de Rb. terecht besliste; 

dat het Hof mitsdien het vonnis heeft be
vestigd; 

0. dat daartegen wordt opgekomen met een 
cassatiemiddel dat luidt: 

Schending of verkeerde toepassing van de 
artt. 31 en 36 van het Binnenaanvaringsregle
ment (K. B . van 28 Aug. 1926, S. 317) i.v.m. 
de artt. 1, 2, 4, 5, 35, 37, 41, 47, 48 en 50 
van dat Reglement, 1 der Wet van 15 April 
1891, S. 91, III en VIII van de Overgangsbe
palingen, vervat in de wet van 22 Dec. 1924, 
s. 57a, 321, 345, 534, 535, 536, 537, 538, 748, 
749 en 756 W. v. K . zooals dat luidde voor de 
daarin bij de wetten van 22 Dec. 1924, S . 573 
en 10 Juni 1926, S. 171 aangebrachte wijzi 
gingen, 1401, 1402 en 1403 B. W. en 48 Rv. ; 

doordat het Hof, beslissende dat er geen 
sprake van is geweest, dat de "Hassia" de koers
lijn van de sleep heeft gekruist, daar op het 
oogenblik dat de "Hassia" haar eerste eenstoots
signaal gaf zij zelve zoowel als de sleep ongeveer 
in het midden van het vaarwater (waarmede het 
Hof bedoelt het noordelijk gedeelte van het 

L. 1933. 

vaarwater gelegen tusschen de boeien "'n dea 
noordel\)ken wal) ongeveer gestrekt liggende 
elkander tegemoet voeren, waarbij de "Rassia" 
naar stuurboord koerste ; 

dat de afstand, die hen toen scheidde vol 
doende was om elkander zonder gevaar te pas
seeren indien beide zoowel de "Rassia" als de 
sleep stuurboord gehouden hadden ; 

dat zij daartoe ook volgens de reglementen 
verplicht war.en, zulks, in verland met de 
verdere omstandigheden van het geval, zooals 
het Hof die heeft aangenomen ; 

vaststelt, dat de "Keulschevaart 5" de schuld 
draagt van de aanvaring en dat de "Hassia" 
vrij uitgaat; 

ten onrechte, 
omdat uit de feiten, zooals het Hof die heeft 

vastgesteld, voortvloeit, dat de "Hassia" vol
gens het Binnenaanvaringsreglement moet be
schouwd worden als een stoomvaartuig, dat 
het nauwe vaarwater geheel of gedeeltelijk 
overstak, waaraan niet kan afdoen dat de "Has
sia" op het oogenblik dat zij haar eerste een
stootssignaal gaf, dan wel toen zij begon de 
rivier op te varen, ongeveer gestrekt in het 
midden of bijna in het midden van het noorde
lijk gedeelte van het vaarwater gelegen heeft, 
gelijk dit feit evenmin tot de conclusie mocht 
leiden dat de "Hassia" dus de koerslijn van de 
sleep niet heeft gekruist, te minder daar het niet 
geoorloofd is van de koerslijn, doOI· de "Hassia" 
gevolgd, een gedeelte te verwaarloozen; 

moetende daarente!(en een juiste toepassing 
van het Binnenaanvaringsreglement op het on
derhavige geval tot de beslissing voeren, dat 
de "Hassia" verplicht was geweest de sleep 
langs haar stuurboordzijde te laten passeeren, 
terwijl de "Keulschevaart 5" in het algemeen 
verplicht was haar koers te blijven volgen, doch, 
nu daardoor alleen aanvaring niet vermeden 
kon worden, verplicht was naar bakboord uit 
te wijken, hetgeen zij door signalen heeft ken
baar gemaakt; 

op grond waarvan het Hof had moeten be
slissen, dat de, Hassia" uitsluitend schuld heeft 
aan de aanvaring, doch dat de "Keulschevaart 
5" ?een schuld treft, althans dat ook de "Has
sia' schuld heeft aan de aanvaring, zoodat de 
vordering tot vergoeding der door de "Hassia" 
geleden schade ten onrechte toegewezen, a l
thans t en onrechte ten volle is toegewezen; 

0. hieromtrent: 
dat het als geschonden voorgestelde art. 36 

van het Binnenaanvaringsreglement, aan stoom
schepen, die een nauw vaarwater oversteken, 
verbiedt de koersl\inen van andere vaartuigen 
te snijden, indien deze daardoor verplicht zou
den worden van den koers af te wijken om aan
varing ti- voorkomen; 

dat voor deze zaak de vraag of de "Hassia" 
de rivier overstak dus s lechts in zooven:e van 
belang is , als bij dat oversteken de koerslijn van 
de "Keulschevaart" werd gekruist op zoo ge
ringen afstand van die sleepboot, dat deze daar
door van koers moest veranderen ; 

dat het Hof feitelijk vaststelde, dat, toen de 
"Rassia" en de sleepboot elkaar voor het eerst 
waarnamen en signalen wisselden, de afstand 
tusschen hen $root genoeg was om aan deze, 
toen gestrekt m het vaarwater liggende vaar
tuigen te veroorloven- om, mits reglementair 
koersende, elkaar te passeeren ; 

13 
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dat het Hof daaruit terecht de gevolgtrekking 
heeft ·gemaakt, dat er geen sprake van is ge
weest, dat de "Hassia" de koerslijn van de 
sleep heeft gesneden op de wijze, die door 
art. 36 van het R eglement wordt verboden ; 

0. dat hij deze vaststelling der feiten het 
middel tevergeefs kracht zoekt in de bewering 
dat de "Hassia" haar einddoel, den anderen 
oever, nog niet zoude hebben bereikt, en dus 
nog overstekend schip was; 

dat het middel dus niet tot cassatie kan 
leiden ; 

Verwerpt het beroep ; 
Veroordeelt eischers in de kosten op de cas

satie gevallen. 
(W.) 

28 April 1933. ARRE T van den Hoogen Raad. 
(B. W. art. 1303; Rv. artt. 46, 337; Oc
trooiwet art. 32.) 

[De N.V. Purit is contractueel ver
bonden met verweerder ten aanzien van 
een werkwijze tot vervaardiging van ont
kleuringskool. Verweerder zou zijn mede
werking verleenen bij het toepassen van 
die werkwijze en o.m. een vast salaris 
ontvangen. De N . V. Norit beweerde, dat 
Purit door voormelde werkwijze inbreuk 
maakt op hare rechten, waarvoor zij oc
trooi had aangevraagd. Purit bracht tegen 
die aanvrage bezwaren in en vroeg tevens 
aan een verklaring van voorgebruik. Norit 
voerde twee processen tegen Purit. T erwijl 
deze procedures hangende zijn, trekt Purit, 
zonder eenig overleg met verweerder, haar 
verzoek om verklaring van voorgebruik in, 
waarna aan Norit, die intusschen eenige 
houdster van de aandeelen van Purit was 
geworden, octrooi is verleend . Ook trekt 
Purit haar in een procedure tegen orit 
gevoerd verweer in, waardoor zij tot be
taling van f 700,000 schadevergoeding aan 

orit wordt veroordeeld. _ 
Verweerder stel t wanpraestatie A. door 

het intrekken verzoek verklaring voorge
bruik, B. door het niet tijdig voldoen van 
salaris. De R echtb. wij t bij vonnis van 
11 Febr. 1929 grond A. af, doch laat ge
t uigenbewijs toe op grond B., op welken 
grond de R echtb. b ij eindvonnis van 10 
Juni 1930 de vordering toewijst. 

Hooger beroep, door Purit van gemeld 
eindvonnis en door verweerder, op 9 Sep
tember 1930, van het interlocutoir en 
bovendien incidenteel beroep van dit 
vonnis. 

H et Hof verklaart verweerder n. o. in 
zijn incidenteel beroep, wegens gemis aan 
belang, doch ontvankelijk in zijn principaal 
beroep, verklaart grond A deugelijk en 
bevestigt, met vernietiging van het inter
locutoir, het eindvonni s met verbetering 
van gronden. Cassatieberoep van P urit]. 

Het Hof heeft, zonder schending van 
art. 32 Octrooiwet knnnen aannemen, dat 
Purit tot de verklaring van voor~ebruik 
gerechtigd was. Evenzoo kon het Hof, 
mede i.v. m. lid 2 van genoemd art. 32, 
in de intrekking van het verzoek .door 

Purit zien een te kwader trouw handelen 
in strijd met de verplichtingen uit de over
eenkomst jegens verweerder voortvloei
ende. Het Hof was allészins gerechtigd 
daarbij rekening te houden met den in het 
geding gebleken verkoop van alle aandee
len-Purit en de door Purit in de procedure 
voor de R echtb. te Groningen aangenomen 
houding. 

De grief, dat de beslissing der R echtb. 
betreffende de verwerping van grond A. 
een eindbeslissing inhield, waartegen het 
eerst op 9 Sept. 1930 ingesteld appèl n.o. 
zouden zijn, is ongegrond. H et vonnis van 
11 Februari 1929 betrof niet twee zelf
standige vorderingen tot ontbinding en 
moet in zijn geheel, voor het instellen van 
hooger beroep, als een interlocutoir worden 
beschouwd. 

De grief, dat niettemin het hooger be
roep n.o. was, omdat Purit niet tegelijk 
van het eindvonnis heeft geappelleerd, is 
almede ongegrond. Deze ook in hooger be
roep voorgedragen grief is door het Hof 
op juiste wijze weerlegd. (Zie N . J . 1932, 
1541, Red.) 

De N. V. Purit Maatschappij tot vervaar
diging van plantaardige ontkleuringskool 
Purit, gevestigd geweest te Gron ingen, thans 
te Amstei·dam, eischeres tot cassatie van een 
tusschen partijen gewezen arrest van het Ge
rechtshof te Amsterdam Yan den lsten Juni 
1932, gedeeltelijk opgenomen in N . J. 1932, 
1541, R eel.), advocaat Jhr. Mr. W. M. de 
Brauw1 

tegen: 

Pieter Smit, :vroeger wonende te Breda, thans 
te Amsterdam , verweerder in cassatie, advo
caat Mr. G. H . C. Bodenhausen. 

Conclusie van den Proc.-Gen. Tak. 

P ost alia: 
Tegen 's Hofs arrest zijn nu de dus luiden

de middel en van cassatie aangevoerd: 
.,I. S. of v. t. van artt. 48 Rv., 1279, 1280, 

1281, 1282, 1283, 1284, 1301, 1302, 1303, 
1349, 1351, 1356, 1374, 1375 en 1376 B. W. , 
en van art. 32 Octrooiwet (Stbl. 1910 No. 
313), 

doordat het Hof met voorbijgang van alle 
tewijsaanbod. het interlocutoire vonnis voor 
wat betreft de conventie vern ietigd en het 
eindvonnis in conventie met verbetering van 
gronden bevestigd heeft, 

zulks op dezen grond, dat Purit (eischeres 
in cassatie) door de intrekking van haar ver
zoek aan den Octrooiraad om haar op het 
door orit aangevraagde octrooi eene verkla
rmg van voorgebru ik te verstrekken als be
doeld in art. 32 der Octrooiwet, zich tegen
over Smit (verweerder in cassatie) heeft 
schuldi g gemaakt aan wanpraestatie, welke 
aan Smit belangrijke schade heeft berokkend, 
zoodat deze op den in het arrest sub A ver
melden grond recht heeft de ontbinding van 
de daar vermei de overeenkomst te vorderen 
met schadevergoed ing, 

welke besl issing het Hof weder hierop doet 
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steunen, ,,dat uit de stellingen van Smit rnet 
zekerheid valt op te maken, dat bedoeld ver
zoekschrift tot verklar ing van voorgebruik be
trekking had op dezelfde werkwijze, waarvoor 
:Norit octrooi had aangevraagd en derhalve 
ten aanzien van de gevorderde ontbinding met 
schadevergoeding slechts dient te worden na
gegaan, of Purit, zoo zij dat verzoekschrift 
niet had ingetrokken, de door haar verlangde 
verklaring van voorgebruik zoude hebben ge
kregen; 

"dat immers bij bevestigende beantwoording 
van die vraag, zoude zij n komen vast te staan, 
dat Purit door intrekking van haar verzoek
schrift en door op die wijze haar recht op 
eene verklaring van voorgebruik prijs te ge
ven, den aard en de strekking der door haar 
met Smit gesloten overeenkomst ten eenen
male zoude hebben miskend, de rechten van 
Smit belangrijk zoude hebben gekort, zooal 
niet geheel te niet hebben doen gaan en 
zoude hebben gehandeld op eene wijze, welke 
met eene tenuitvoerlegging der overeenkomst 
te goeder trouw in strijd moet worden ge
acht; dat die intrekking door Purit zelfs het 
karakter krijgt van te kwader trouw te zijn 
gedaan, waar vaststaat, dat de eenige houd
ster der aandeelen van Purit, namelijk Kla
zienaveen, te voren al die aandeelen had ver
kocht en overgedragen aan Norit, zoodat die 
intrekking geacht moet worden feitel ijk van 
Norit, de wederpartij van Purit in de pro
cessen voor den Octrooiraad en de Rechtbank 
te Groningen te zijn uitgegaan; dat het dan 
ook in het licht dier fe iten geen verwonde
r ing behoeft te baren, dat, gelijk door Smit 
ter toelichting van zijne grieven is gesteld en 
door Purit in haar antwoord niet is tegen
gesproken, laatstgenoemde in de door Norit 
tegen haar ter zake van octrooischennis voor 
de Rechtbank te Groningen gevoerde proce
dure haar verweer heeft ingetrokken en heeft 
kunnen goedvinden te worden veroordeeld tot 
eene schadevergoeding aan Norit van f 700,000, 
hetgeen hare winstkansen, waarbij Smit groot 
belang had, belangrijk moet hebben vermin
derd, zoo al niet geheel onmogelijk hebben 
ge.maakt;" 

terwij l het Hof vervolgens de beslissend ge
achte vraag bevestigend beantwoordt op deze 
overweging, dat, op grond van de vermoedens, 
ontleend aan zekere even te voren in het ar
rest vermelde feiten "moet worden aangeno
men, dat Purit vóór de aanvraag van het 
octrooi door Norit de daarin omschreven werk
wijze in haar bedrijf binnen het Koninkrijk 
had toegepast, zij dus tot de verklaring van 
voorgebruik gerechtigd was en die verklaring 
dan ook van den Octrooiraad zonder een igen 
twijfel zoude hebben verkregen, zoo zij hare 
aanvraag had gehandhaafd en niet had in
getrokken;" 

een en ander ten C>nrechte, 
l. omdat het enkele door het Hof aange

nomen feit dat Purit vóór de aanvraag van 
het octrooi door Norit, de daarin omschreven 
werkwijze binnen het Koninkrijk had toege
past, wegens het bepaalde in het slot van lid 
1 van art. 32 Octrooiwet, niet buiten twijfel 
stelt dat Purit tot de verklaring van voorge
hruik gerechtigd was en die zou hebben ver
kregen , zeker niet nu, zooa ls uit Smit's eigen 

stellingen blijkt, Norit beweerde, dat Purit in
breuk maakte op aan Norit uitsluitend toe
komende rechten, en, reeds vóór de intrek
king, tegen Purit twee procedures ter zake 
van beweerde schending van octrooirechten 
had aanhangig gemaakt, en in elk geval on
der deze omstandigheden de intrekking door 
Puri t van haar verzoek niet zonder meer had 
mogen zijn aangemerkt als wanpraestatie 
tegenover Smit; 

2. omdat het re<Jht van voorgebruik onaf
hankelijk is van eene verklaring van voor
gebruik, zoodat door de intrekking van haar 
verzoek geen enkel recht noch voor Purit noch 
voor Smit verloren ging en in het arrest eene 
1net de wet strijdende beteekenis aan de in
trekking van het verzoek is gehecht en in elk 
geval ten onrechte ter zake van die intrekking 
Smits vordering op voormelde motiveering is 
toegewezen. 

en omdat, zulks in aanmerking te nemen 
ten aanzien van beide onderdeelen van dit 
middel, als wanpraestatie van Purit niet mag 
beschouwd worden, en tot het aannemen van 
eene door Purit gepleegde wanpraestatie niet 
mocht medewerken een verkoop van hare aan
deelen door Klazienaveen aan orit, en als 
gronàslag voor Smits vordering niet gesteld 
was de intrekking van een verweer in eene 
procedure voor de Rechtbank te Groningen en 
oene daarop gevolgde veroordee,ling." 

"II. S. of v. t. van artt. 46, 48, 332, 337 
en 338 Rv., doordat het Hof Smit heeft ont
vankelijk verklaard in zijn bij exploit van 9 
September 1930 ingesteld principaal appèl 
alleen tegen het vonnis van 11 Februari 1929, 
waarbij de Rechtbank heeft verworpen de aan 
de vordering in conventie ten grondslag ge
legde wanpraestatie in het arrest sub A om
schreven, en doordat het Hof op dit aldus 
ingestelde beroep dat vonnis heeft vernietgid 
en het eindvonnis in conventie heeft bekraclî
tigd met verbetering van gronden, 

zulks hoezeer tegen vo01melde e indbeslissing 
het appèl binnen drie maanden na den dag 
der uitspraak van het vonnis had moeten zijn 
ingesteld, of - voor het geval het vonnis van 
11 Februari 1929 ook voor wat vo01melde 
eindbeslissing betreft a ls een interlocutoir 
vonnis mocht worden beschouwd - niet dan 
tegelijk met het beroep van het eindvonnis, 

tot welk een en ander niet afdoet, dat het 
vonnis van 11 Februari 1929 ook een inter
locutoire uitspraak bevatte betrekking hebben
de op een tweeden voor de vordering tot ont
binding wegens wanpraestatie aangevoerden 
grond, noch dat tegen het eindvonnis reeds 
door de tegenpartij appèl was ingesteld." 

Van de beide grieven acht ik de tweede van 
groot gewicht. Ik begin met ho.re waardeering 
omdat, indien zij behoort te worden toegewe
zen, de andere vanzelf van de baan is. In 
het eerste onderdeel ervan ligt de stelling be
sloten, dat de ingestelde vordering in wezen 
uit twee deelen bestaat, over het eerste waar
van op 11 Februari 1929 door de Rechtbank 
oene eindbeslissing is gegeven in den eenigs
zins vreemd lijkenden vorm eener verwerping 
der gestelde wanpraestatie, terwijl het tweede 
aan leiding gaf tot het interlocutoir van ge
lijken datum. Het tweede onderdeel bevat het 
betoog, dat verweerder, principaal appellee-
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..rende van laatstgemeld vonnis, nadat eischer 
in beroep was gekomen van dat van, 10 Juni 
.1930, daartoe slechts bevoegd zou zijn ge
weest, ind ien hij ook dit tegelijkertijd beroe
pen had, 

Uiteindelijk ben ik ten slotte overtuigd ge
worden, dat de weer in haar geheel niet be
hoort te slagen. Immers, indien ik het arrest 
,raadpleeg omtrent den inhoud der inleidende 
dagvaarding, vind ik daarin, dat gevorderd 
is geworden, gelijk ook is geconcludeerd voor 
oeisch, dat worde ontbonden, althans worde 
verklaard voor ontbonden de bovenomschrs
ven, tusschen partijen gesloten overeenkomst 
op grond van wanpraestatie door thans
eische,:esse. Gevraagd is dus niet tweemaal de 
.aangegane overeenkomst te ontbinden, doch 
,enkel de ontbinding van dezelfde overeen-
1:omst wegens door eischeresse gepleegde wan
praestatie van verschillend karakter. Duide-
1ijk komt dit uit in de dertiende rechtsoverwe
_ging, waarin het Hof vaststelt, dat het inter
locuturn betrekking heeft op den tweeden voor 
dezelfde vordering aangevoerden grond. 

Toets ik nu deze valltstaande feiten aan Uwe 
:arresten van 24 Mei 1918, W .· 10284, N . J . 
1918, blz. 640, 13 December 1923, W. 11159, 
N. J . 1924, blz. 180 en 16 Januari 1930, W. 
12099, N. J. 1930, blz. 664, dan leeren mij 
,deze, dat ik de uitspraak der Rechtbank van 
11 Februari 1929 in haar geheel als een in
'terlocutoir vonnis mag beschouwen, dus ook 
voorzoover de in de eerste plaats daarin ge-
110emde w.anpraestatie werd verworpen, in
,dien de eindbeslissing van 10 Juni 1930 en 
gemeld tusschenvonnis hetzelfde onderwerp be
t.reffen. 

Dat de Rechtbank hiervan metterdaad over
.tuigd was, lijkt mij niet twijfelachtig. Immers 
zij geeft met betrekking tot de verworpen 
wanpraestatie geen dictum, doch volstaat met 
- ik l aat hier het woord aan het Hof -
,,verwerping van de aan de vordering in con
ventie ten grondslag gelegde wanpraestatie, 
hierboven sub A omschreven." Daarvoor be
.staat gereede aanleiding. Er staat toch vast, 
-dat tusschen verweerder, eischeresse en de 
naamlooze vennootschap Klazienaveen op 14 
Maart 1922, niet twee, doch slechts ééne over
<ienkomst gesloten is, waaraan de beide docir 
eischeresse gepleegde wanpraestaties tekort 
deden, de eene in de gedaante van intrekking 
d er gevraagde erkenn ing van het recht van 
voorgebruik krachtens art. 32 alinea 1 der 
Octrooiwet en de andere in die van niet
betaling der door haar aan verweerder toe
gezegde betal ing van f 100 's maands. Uit
sluitend van die overeenkomst nu wordt de 
ontbinding gevraagd wegens niet-nakoming, 
terwijl met betrekking tot het eene motief 
daarvoor in het interlocutum wordt gezegd, 
dat dit verwerpel ijk wordt bevonden en ten 
aanzien van het andere, dat het bewijs behoeft, 
waarna toen dit geleverd werd geacht, bij 
eindvonnis de ingestelde ontbindingsactie werd 
toegewezen. 

Beide vonnissen behandelen dus hetzelfde 
ond rwerp, nl. wanprae taiie in de vervulling 
van dezelfde overeenkomst, zoodat dat van 
4 Februari 1929 in zijn geheel door het Hof 
a ls een interlocutoire uitspraak mocht worden 
gequalificeerd, waartegen slechts in beroep 

;kon worden gekomen, nadat van het eind
-vonnis was geappelleerd. 
- Ik acht h iermede het eerste onderdeel van 
·.het tweede middel voldoende weerlegd, terwijl 
-ik vervol gens hoop aan te toonen, dat ook het 
· andere niet kan slagen. Eigenlijk pleit het 
-reeds tegen zich zelf, indien men in het oog 
·vat, wat de uitkomst zijn wu, indien het 
wordt toegewezen. Dan toch zou het resultaat 

.zijn, dat hij, die om bepaalde redenen niet van 
een eindvonnis in beroep wu kunnen komen, 
door de wet wu worden gedwongen zich bij de 
daaraan voorafgegane interlocutoire uitspraak 

-neder te leggen, ook al zou hij bij de vernie
·tiging daarvan het grootste belang hebbèn, 
.zooals b.v. onderwerpel ijk , het geval is. Nim
•mer kan dit de bedoeling van den wetgever 
.zijn geweest en in de geschiedenis is dan ook 
geen aanknoopingspunt daarvoor te vinden. 
Trouwens de woorden van de tweede a linea 
van art. 337 Rv. dwingen in geenen deele tot 
eene dergelijke gewrongen interpretatie . Waar 
·daarin de mogelijkhei d w01:dt geopend, dat 
. .hooger beroep van incidenteele en interlocu
·'toire uitspraken niet dan tegelijk met hei 
,e indvonnis kan worden ingeste ld , lijkt mij de 
ware beteekenis dezer zinsnede deze, dat appèl 

.daarvan alsdan uitgesloten is, zoolang niet 

.door eene der partijen van het eindvonnis in 
beroep is gekomen. Zij is in overeenstemming 
met de strekking van het voorschrift, zooals 
_de voorsteller haar gedacht heeft, die niets 
-anders wil dan vertraging van den procesgang 
voorkomen. Waar nu vaststaat, dat verweerder 
.appelleerde eerst nadat e ischer sse het eind
vonnis beroepen had, is eerstgenoemde daa rin 
terecht ontvangen . 

_ Ik ga thans over tot bespreking van het 
eerste middel. Drie gronden waren in de eer
,ste plaats door den oorspronkelijken eischer 
gesteld, waarom hij Purit van wanpraestatie 
meende te mogen beschuldigen. De ee rste was, 
·dat op het tijdstip, waarop zij hare bestrijding 
,van de octrooiaanvrage van Norit introk, de 
procedure voor de aanvraagafdeeling nog niet 
.geëindigd was, terwijl bovendien nog de mo
.gelijkheid van hoogere voorziening ronder het 
intrekken van haar verzet voor haar open
stond. Deze grond werd echter a fgewezen, 
,waarop niet is teruggekomen, zoodat hij verder 
.buiten spel blijft. 
_ Anders gesteld is het evenwel met den 
.tweeden. Zij luidde: ,,dat althans het voorge
bruik door Purit van de in octrooischrift n°. 
.11804 omschreven werkwijze voldoende wordt 
-gestaafd door de in het geding zijnde beschei 
den, terwijl, wat aangaat het bezwaarschri ft 
-dit hierop was gebaseerd, dat de aanvrage van 
Norit niets nieuws inhield en dus niet octrooi
eerbaar was." 

In zijn oordeel hierover •verschi lt het Hof 
van de Rechtbank, zooals blijKt uit het vierde 
onderdeel der vier en twintigste rechtsover
weging, waarin gezegd wordt: ,,dat het echter 
met het verzoekschrift van Purit, om haar in 
ieder geval op het door Norit aangevraagd 
octrooi eene verklaring van voorgebruik te 
ve rstreken als bedoeld in art. 32 der Octrooi
wet anders is gesteld". In die intrekking toch 
ziet het eene wanpraestatie, di e aan verweer
der belangrijke schade heeft berokkend, wan
neer en wodra komt vast te staan en gebleken 
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zal zijn, dat door den Octrooiraad de verkla-, 
ring van voorgebruik aan Purit zou zijn ver- : 
leend bij niet-intrekking van haar verwek. 

De vraag, of dit het geval zou zijn geweest, 
wordt door den appèl rechter toestemmend be- · 
antwoord in het achtste onderdeel der vier en · 
twintigste rechtsoverweging met deze reden
geving: ,,dat op grond vau de aan die feiten 
ontleende vermoedens moet worden aangeno
men, dat Purit vóór de aanvraag van het · 
octrooi door Norit de daarin omschreven werk
wijze in haar bedrijf binnen het koninkrijk 
had toegepast, zij dus tot de verklaring van 
voorgebruik gerechtigd was en die verklaring. 
dan ook zonder eenigen twijfel zoude hebben 
verkregen, wo zij hare aanvraag had gehand
haafd en niet had ingetrokken." 

Het eerste onderdeel der grief komt nu in 
verzet tegen 's Hofs gevolgtrekking en meent, 
dat er voor de uitreiking eener verklaring van 
voorgebruik door den Octrooiraad meer noodig ' 
is dan louter eerdere toepassing eener werk- . 
wijze. Daarin heeft natuurlijk e ischeresse 
groot gelijk, want art. 32 der Octrooiwet vor
dert in hare eerste alinea voor de verkrijging! 
van zulk eene verklaring niet alleen het feit 
van voorgebruik als wodanig, maar ook, dat 
de voorgebruiker zijne wetenschap niet ont
leend hebbe aan hetgeen 1·eeds door den 
octrooiaanvrager vervaardigd of toegepast 
werd, of wel aan beschrij vingen, teekeningen 
of modell en van den octrooiaanv rager. Het 
Hof heeft echter, naar het mij voorkomt, dien 
eisch niet misverstaan. Het geeft toch in het 
zooeven textueel weergegeven onderdeel der 
vier en twintigste rechtsoverweging twee be
sl issingen. In de eerste plaats deze, dat eische
résse vóór de octrooiaanvrage van Norit de 
door haar bedoelde werkwijze had toegepast' 
en dus tot de indiening van haar verzoek 
gerechtigd was, waarmede over de ontvan
kelijkheid wordt gejugeerd. Maar daarnaast 
beslist het tevens, dat zij de begee1·de verkla
ring zonder een igen twijfel zou hebben ver
kregen bij handhav ing van het daartoe be- · 
trekkelijk verwek. Hieruit volgt, dat de vast
gestelde feiten en omstandigheden, welke ik 
ten getale van vier in den aanhef dezer con
clusie vermeldde, evenwovele aanwijzingen 
hebben gevormd èn voor de aanneming van 
het recht van eischeresse tot het indienen van 
een verwek om verklaring van voorgebruik 
èn voor de toewijzing daarvan. Het Hof kon 
dit doen, wijl die feiten niet alleen getu igen 
van Purit's eerder gebruik, maar ook van de 
zwakheid en de ondeugdelijkheid van orit's 
verzet als processueele wederpartij van Purit. 

In het tweede onderdeel wordt betoogd, dat 
Purit's intrekking harer aanv1·age om verkla
ring van voorgebQ.J.ik geen enkel recht voor 
haar of verweerder deed teloor gaan, dus ten 
onrechte als schadefactor is aangemerkt. 

Deze stelling l ij1.-t mij onjuist. Immers daar
door verstreek de termijn genoemd in art. 25 
der Octrooiwet en werd Purit met betrekking 
tot den bewijslast in veel ongunsti ger positie 
gebracht, dan waarin zij wu hebben gestaan 
na verkrijging der gewilde verklaring, zooals 
uit de tweede alinea van art. 32 der Octrooi
wet blijkt. Bovendien werd hierdoor de waar
schijnlijkheid bijna zekerheid, dat aan het feit 
der plaats gevonden hebbende intrekking door 

den rechter een vermoeden wu worden ont
leend ten nadeele van Purit's beweerd voor
gebruik. 

Dat ten slotte de verkoop der aandeelen in 
de naamlooze vennootschap Purit door de 
houdster daarvan, Kl azienaveen, niet mag 
strekken als aanwijzing voor de aangenomen 
wanpraestatie van Purit, geef ik gaarne toe. 
Men beticht het Hof daarvan evenwel ten 
onrechte, wijl het slechts in den aankoop dier 
aandeelen door Norit kennelijk een steun 
zoekt voor het vermoeden, dat Purit en Norit 
vereenzelvigd mogen worden en dat Norit's 
bestrijding van Purit's aanvrage irreël was en 
dus geen succes kon hebben. 

R est nog de tegenwerping aan het arrest: ,, dat 
als grondslag voor Smit's vordering niet ge
steld is de intrekking van Purit's verweer in 
eene procedure voor de R echtbank te Gro
ningen en eene daardoor gevolgde veroor
deeling." Zij is waar, wat evenwel het Hof 
niet het recht ontnam aan het vastgestelde 
feit, luidende: ,,Purit heeft haar bezwaar- en 
verzoekschrift a ls voormeld ingetrokken en 
eveneens haar ver,veer in het voormelde pro
ces voor de R echtbank te Groningen, hetgeen 
haar in dit proces is komen te staan op eene 
veroordeeling tot betaling eener schadever
goeding aan Norit van f 700,000" , eene aan
wijzing te ontleenen voor de aangenomen toe
wijzing van Purit's aanvrage om erkenning 
van haar recht van voorgebruik, daarbij in 
aanmerking nemende, dat Norit, door aan
koop van Purit's aandeelen, re vera Purit was 
geworden, a lsmede voor het constateeren, dat 
door verweerder tengevolge der gepleegde 
wanpraestatie belangrijke schade is geleden. 

E en en ander noopt mij te concl udeeren tot 
verwerping van het beroep en tot veroordee
ling van eischeresse in de kosten op de behan
deling dezer zaak in cassatie gevallen. 

Dii Hooge Rh ad, enz.; 
0. dat voor zoover in cassatie van belang, 

uit het bestreden arrest blijkt: 
dat de venveerder Smit op 26 Maart 1920 

met de N . V . Veenderij en Turfstrooiselfa
briek "Klazienaveen" , voorheen W. A. Schol
ten, gevestigd te Groningen, eene overeen
komst h eeft aangegaan, waarbij hij de door 
hem uitgevonden werkwijze om op econom ische 
wijze een ontkleuringskool uit turf als hoofd
grondstof te vervaardigen benevens bijproduc
ten als ammoniak, aan ,,Klazienaveen" zou 
mededeelen, haar van advies dienen en zijne 
medewerking verleenen bij het in toepassing 
brengen van die werkwijze zoomede bij de in
stallatie der daarvoor eventueel te bouwen 
fabriek, en voorts, zonder belast te zijn met 
de dagelijksche leiding, zij n best zou doen om 
den goeden gang dier fabriek te bevorderen; 
dat bij di e overeenkomst verder werd bepaa ld, 
dat Klazienaveen aan de hand der haar door 
Smit verstrekte gegevens een onderzoek wu in
stellen naar de boven bedoel de wcrkwijzeen naar 
het gebruik en de toepassing der ontkleurings
kool en, zoo dit onderzoek gunstige resultaten 
zou opleveren, de vervaard iging en den ver
koop dier kool geheel zelfstandig ter hand 
zou nemen; dat voorts bij die overeenkomst 
eene financieele regeling werd getroffen, vol
gens welke Klazienaveen onder andere aan 
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Smit als vast salaris zou betalen f 100 per 
maand; 

dat op 14 Maart 1922 Smit, Kl azienaveen 
en de eischeres tot cassatie "Purit" zijn over
eengekomen, dat Klazienaveen afstand wu 
doen va,n a lle rechten en ontheven zou wor
den van alle verplichtingen, welke voort
vloeien mt de voorschreven overeenkomst van 
26 Maart 1920, en dat a l die rechten en ver
pi ichtingen door Purit zouden worden over
genomen; dat voorts met handhaving van het 
maandsalaris van Smit werd bepaald, dat 
Smit zal ontvangen eene som in eens van 
f 10,000 a ls koopprijs voor het door hem aan
gegeven denkbeeld om ontkleuringskool te 
vervaardigen en verder een winstaandeel, te 
berekenen als nader omschreven; 

dat Purit bij de fabricage van ontkleurings
kool concurrentie ondervond van de N. V. A l
gemeene ·Norit Maatschappij , verder aan te 
duiden als Norit, welke beweerde dat Purit 
door de fabricage van ontkleuringskool vol
gens de daarbij gevolgde werkwijze inbreuk 
maakte op aan Norit uitsluitend toekomende 
rechten op een door haar beweerdelijk uitge 
vonden nieuwe werkwijze voor de bereiding 
van kunstmat.ig geactiveerde absorptie- of zoo
genaamde ontkleuringskool; 

<lat Nor it op grond dier beweerde aanspra
ken op 28 Juni 1920 eene aanvrage om oc
trooi had gericht tot den Octrooiraa d, welke 
op 15 October ;1923 openbaar is gemaakt ; 

dat Purit tegen gemelde octrooiaanvrage 
bij den Octrooiraad bezwaren heeft ingebracht 
en zich bovendien tot di en Raad heeft ge
wend met een afzonderlijk verzoekschrift om 
haar in ieder geval op het door Norit aange
vraagde octrooi eene verklaring van voorge
bruik te verstrekken als bedoeld in artikel 32 
der Octrooiwet ; 

dat voorts omstreeks ovember 1923 Norit 
tegen Purit twee procedures bij de R echtbank 
te Groningen heeft aanhangig gemaakt ter 
zake van beweerde schending door Purit van 
aan Norit beweerdel ijk toekomende octrooi
rechten als voormeld; 

dat hangende deze procedures en terwijl op 
gemelde bestrijding en verzoek om voorge
bruik nog geene beslissing was gegeven, Purit 
zonder eenig nader overleg met of goedkeu
ring van Smit op 6 Juni 1924 zoowel h are 
bestrijding als haar verzoek om verklaring 
van voorgebruik heeft ingetrokken; 

dat tengevolge van die intrekking aan Norit 
het door deze gevraagd octrooi onde r dagt;ee
keni ng van 23 Juli 1924 is verleend ; 

dat aan die intrekking is voorafgegaan, dat 
de eenige houdster der aandeelen van Purit, 
namelijk Klazienaveen, a l die aandeelen ha d 
verkocht en overgedragen aan Norit ; 

0 . dat uit het bestreden arrest voorts blijkt: 
dat bij de inleidende dagvaarding Smit aan 

I'uri t wanpraestatie heeft verweten A op 
grond van de hiervoor vermelde feiten, in het 
bijzonder door zonder eenige reden de bestrij
ding der octrooiaanvrage en het verzoek om 
een verkla ring van voorgebruik in te trek
ken, en B wegens het niet tijdig voldoen van 
het hem toekomende salaris over de maand 
Juni 1924, weshalve Smit heeft gevorderd ont
bonden verklaring van de tusschen partijen 
i:esloten overeen komst met vergoeding van 

de schade, geleden en nog te lijden door de 
wanpraestatie van Purit en door de gevorder
de ontbinding der overeenkomst: 

dat na bestrijding door Purit de Arr.-R echt
bank te Amsterdam bij vonnis van 11 Febr. 
1929 met verwerping van de aan de vorde
ring van Smit ten grondslag gelegde wan
praestatie, onder A bedoeld, Smit heeft toe
gelaten ten aanzien van de onder B gestelde 
wanpraestatie getuigenbewijs te leveren; 

dat vervolg~ns de Rechtbank bij eindvonnis 
van 10 Juni 1930 de ingestelde vordering op 
den onder B vermelden grond heeft toege
wezen ; 

dat Purit van voormeld eindvonnis in hon
ger beroep is gekomen; 

dat Smit zijnerzijds bij exploit van 9 Sep
tember 1930 zelfstandig in hooger beroep is 
gekomen van het interlocutoire vonnis van 
11 Februari 1929, voor het geval dat het Hof 
bet appèl van Purit gegrond mocht achten, 
en bovendien tegen dit vonnis incidenteel hoo
ger beroep heeft ingesteld; 

dat het Gerechtshof te Amsterdam op het 
hooger beroep van Purit heeft beslist, dat 
d{l Rechtban k ten onrechte het niet tijd ig vol
doen van het salaris over Juni 1924 als vol
doenden grond voor de ontbinding van de 
overeenkomst van partijen heeft beschouwd ; 

dat vervolgens het Hof, na Smit ontvanke
lijk te hebben verklaard in zijn pr incipaal 
booger beroep en, wegens gemis aan belang, 
niet-ontvankelijk in zijn incidenteel hooger be
roep, heeft onderzocht of de Rechtbank te
recht de door Smit gestelde wanpraestatie, 
bie1·boven onder A bedoeld, niet aanwez ig 
heeft geacht; 

dat he t Hof op grond van vermoedens, ont
leend aa11 verschillende in zijn arrest om
schreven feiten , heeft aangenomen, dat Purit 
vóór de aanvrage van het octrooi door Norit 
de daarin omschreven werkwijze in haar be
drijf binnen het Koninkrijk had toegepast, zij 
dus tot de verklaring van voorgebruik ge
rechtigd was en dan ook die verklaring van 
den Octrooiraad zonder eenigen twijfel zou 
hebben verkregen, zoo zij ba.re aanvrage had 
gehandhaafd en niet had ingetrokken; 

dat aar het oordeel van het Hof Puri t 
door intrekking van haar verzoekschrift en 
door op die wijze haar recht op eene verkla
ring van ~oorgebruik prijs te geven, den aard 
en de strekking der door baar met Smit ge
sloten overeenkomst ten eenenmale heeft mis
kend, de r echten van Smit belangrijk h eeft 
verkort, zoo a l niet geheel te niet heeft doen 
gaan, en heeft gehandeld op een wijze, welke 
met eene tenuitvoerlegging der overeenkomst 
te goeder trouw in strijd moet worden ge
acht; dat die intrekking dpor Puri t zelfs het 
karakter krijgt van te kwader trouw te zijn 
gedaan, waar vaststaat, dat de eenige houder 
der aandeelen van Purit, namelijk Klaziena
veen, te voren al die aandeelen had verkocht 
en overgedragen a.a.n Norit, zoodat die intrek
king geacht moet worden feitelijk van Norit, 
de wederpartij van Purit in de processen voor 
den Octrooiraad en de Rechtbank te Gronin
gen, te zijn uitgegaan; dat het dan ook in 
het licht dier feiten geen verwondering be
hoeft te baren, dat, gelijk door Smit ter toe
lichting van zijn grieven is gesteld en door 
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Purit in haar antwoord niet is tegengespro
ken, laatstgenoemde in de door Norit tegen 
haar ter zake van octrooischennis voor de 
R echtbank te Groningen gevoerde procedure 
haar verweer heeft ingetrokken en heeft kun
nen goedvinden te worden veroordeeld tot 
,;ene schadevergoeding aan Norit van f 700,000, 
hetgeen hare winstkansen, waarbij Smit groot 
belang had, belangrijk moet hebben vermin
derd , zoo al niet geheel onmogelijk moet heb
ben gemaakt; 

dat op deze gronden het Hof bij de bestre
den uitspraak het interlocutoire vonnis van 
de Rechtbank heeft vernietigd en het e ind
vonnis van de R echtbank, met verbetering van 
gronden als voormeld, heeft bevestigd; 

0. dat Purit twee middelen van cassatie 
.aanvoert, luidende : {zie Conclusie Proc.-Gen.) 

0. aangaande onderdeel 1 van het eerste 
middel v1~n cassatie , dat het Hof niet, zooals 
aan het slot van dit onderdeel wordt beweerd, 
ronder meer de intrekking door Purit van haar 
verzoek om een verklaring van voorgebruik 
als wanpraestatie tegenover Smit heeft be
schouwd, immers daarbij tevens in aamner
king heeft genomen, dat Purit zonder die in
trekking de verklaring van voorgebruik zou 
hebben verkregen; 

dat wel uit de bestreden uitspraak blijkt, 
dat Norit beweerde, da t Purit inbreuk maakte 
<JP de aa?1 haar uitsluitend toekomende rech
ten, maar dat uit die uitspraak niet blijkt, 
dat Purit voor het Hof heeft aangevoerd, dat 
z ij geen recht had om een verklaring van 
voorgebruik te verlu·ijgen, omdat op haar het 
bepaalde in het slot v,an het eerste lid van 
art. 32 der Octrooiw~t 1910, Stbl. no . 313, 
toepasselijk was; 

dat, hierop gelet, het Hof zonder schen
ding van genoemd art. 32 op grond, dat 
Purit vóór de aanvrage van het octrooi door 
Norit de daarin omschreven werkwijze in 
haar bedrijf toepaste, kon oordeelen, dat 
Purit tot de verklaring van voorgebruik ge
rechtigd was; 

dat derhalve di t onderdeel van het middel 
faalt; 

0. omtrent onderdeel 2 Yan het eerste mid
del van cassatie, dat de bewering, dat het Hof 
aan de intrekking van het verwek om een 
verklaring van voorgebruik een met de wet 
trijdende beteekenis zou hebben gehecht door 

er van uit te gaan, dat die intrekking zou 
beletten om in eene procedure wegens inbreuk 
op het octrooi een beroep te doen op het recht 
van voorgebruik, geen steun vindt in het aan
gevall on arrest ; 

dat voorts het Hof , mede in verband met 
het bepaalde in I id 2 van genoemd art. 32, 
zonder schending van de in het middel aan
gehaalde wetsartikelen in de intrekking van 
het verzoek door Purit kon zien een te kwader 
trouw handelen in strijd met de verplichtingen, 
waartoe Purit krachtens de met mit ges loten 
overeen komst tegenover dezen gehouden was ; 

dat mitsdien ook het onderdeel 2 van het 
eerste cassatiemiddel ongegrond is; 

0. dat de klacht, welke nog aan het slot 
van het eerste cassatiemiddel wordt aange
voerd, al evenmin tot cassatie kan leiden, wijl 
het Hof als wanpraestatie van Purit be chouwt 
het intrekken van het verzoek om een ver-

klaring van voorgebruik en het Hof allesiins 
gerechtigd was om bij de beoordeeling of deze 
intrekking met Purit's verplichtingen uit de 
overeenkomst in strijd was, die h andeli ng te 
zien in het licht van de in het geding gebleken 
feiten, met name den aan de intrekking voor
afgeganen verkoop van alle aandeelen van 
Purit door Klazienaveen aan Norit en de na 
die intrekking door Purit aangenomen hou
ding in de procedure voor de R echtbank te 
Groningen; 

0. dat de eerste grief, vervat in het tweede 
middel van cassatie, uitgaat van de stelling, 
dat Smit, ontbinding van de tusschen partijen 
gesloten overeenkomst vorderende op grond 
van de wanpraestatie, onder A bedoeld, en op 
grond van de wanprestatie, onder B vermeld, 
met schadevergoeding wegens wanprestatie en 
ontbinding, daarmede twee verschillende vor
deringen tot ontbinding heeft ingesteld , zoo
dat het vonnis van de Rechtbank van 11 Febr. 
1929, voor wat betreft de verwerping van de 
wanprestatie, onder A bedoeld, een ei ndbeslis
sing inhield omtrent de eerste vordering tot 
ontbinding, waarvoor de gewone appèltermijn 
gold van drie maanden na dat vonnis, zoodat 
het Hof ten onrechte Smit in zijn eerst op 
9 September 1930 ingesteld appèl, gericht 
tegen voormelde eindbesl iss ing, ontvankelijk 
heeft verklaard; 

dat deze grief tegen het bestreden arrest on
gegrond is; 

dat toch het vonnis van 11 F ebruari 1929 
geensz ins betrof twee zelfstand ige vorderingen 
tot ontbinding, welke niets meer met elkaar 
hadden uit te staan dan dat zij tegelijk bij 
eenzelfde dagvaarding werden ingesteld ; 

dat dit reeds hierui t volgt, dat de ontbon
denverklaring van een overeenkomst ingevolge 
art. 1302 B. W. terugwerkt tot het plegen der 
wanprestatie, zoodat wanneer, gelijk hier, de 
ontbondenverklaring gevorderd wordt wegens 
verschillende gestelde wanprestaties met ver
goeding der schade, door de wanprestatie en 
de ontbinding geleden en nog te lijden, er 
noodzakelijkerwijze sprake is van berechting 
van een geheel van samenhangende vorderin
gen en eene bes! iss ing omtrent een der be
weerde wanprestaties moet worden aangemerkt 
dit geheel van samenhangende vorderingen te 
betreffen; 

dat derhalve het vonn is der Rechtbank van 
11 Februari 1929 in zijn geheel voor het instel
len van hooger beroep a ls een interlocutoi r 
vonnis moet worden beschouwd; 

0. dat ook bij deze opvatting van voormeld 
vonnis, Purit, blijkens de tweede grief, in het 
tweede cassatiemiddel vervat, staande houdt, 
dat het Hof Smit niet-ontva nkelijk had moe
ten verklaren in zijn op 9 September 1930 
ingesteld hooger beroep van het interlocutoire 
vonnis, nu hij daarbij niet tegelijk van het 
eindvonnis der Rechtbank in beroep kwam ; 

dat toch uit het bepaalde bij art. 337 Rv., 
mede in verband met het hier door de Recht
bank toegepaste slot van het tweede lid van 
da t artikel, naar de opvatting van Purit 
volgt, dat Sm it van het interlocutoire vonnis 
slechts tegelijk met het eindvonnis in hooger 
beroep kon komen ; 

dat het Hof dit standpunt van Purit heeft 
verworpen, daarbij overwegende: 
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"dat toch de aan den Rechter in art. 337 2e 
lid verleende bevoegdheid om te bepalen, dat 
het hooger beroep van een interlocutoir vonnis 
niet dan tegelijk met dat van het e indvonnis 
zal kunnen worden ingesteld, slechts de strek
king heeft om te voorkomen, dat door een 
ontijdig en veelal nutteloos appèl getracht 
wordt een proces op te houden, doch geenszins 
om aan het appèl tegen eene interlocutoire 
ui tspraak de voorwaarde te verbinden, dat 
daarin tevens de einduitspraak wordt betrok
ken, ook wanneer daartegén reeds appèl door 
de wederpartij is ingesteld ; dat in het voor
melde voorschrift van ons procesrecht slechts 
is te lezen, dat, indien de R echter van de hem 
daarbij gegeven bevoegdheid gebruik heeft 
gemaakt, geen der partijen van het interlocu
toire vonnis in beroep kan komen, vóórdat 
tegen het eindvonnis appèl is ingesteld, doch 
daarin overigens aan het appèlrecht van par
tijen geene belemmeringen in den weg worden 
ge teld; 

dat in dezen het beroep van het e indvonnis 
reeds van de zijde van Purit was uitgegaan en 
Smit daaraan het recht kon ontleenen om met 
inachtneming van den termijn zelfstandig van 
het interlocutoire vonnis te appelleeren;" 

dat de H . R. zich met deze beschouwingen 
van het Hof vereenigt en ook dit onderdeel 
van het tweede cassatie-middel ongegrond acht ; 

Verwerpt het beroep. 
(N. J.) 

3 M ei 1933. KONINKLIJK BESLUIT. (Lager 
Onderwijswet 1920 Art. 13.) 

Nu de grootvader van het kind d e feite
lijke verzorger is, en niet de elders wonende 
vadervoogd, is eerstgenoemde als belang
hebbende in zijn beroep ontvankelijk. 

Daar tegemoetkoming wordt gevraagd in 
de kosten van vervoer naar een open bare 
school voor uitgebreid lager onderwijs, welk 
onderwijs niet wordt gegeven aan eene 
school, binnen den afstand van 4 km van 
de woning van den leerling gelegen, is de 
derde volzin van lid 1 niet van toepassing. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Stavenisse tegen het 
besluit van Ged. Staten van Zeeland van 9 
Dec. 1932, N °. 44, l e Afdeeling, waarbij het 
beroep op dit College van C. Gaakeer Az. te 
Stavenisse tegen zijn besluit van 23 Juli 1932, 
waarbij is afgewezen zijn verzoek om toeken. 
ning van eene vergoeding, ingevol ge art. 13 
der Lager Onderwijswet 1920, als tegemoet
koming in de kosten van vervoer ter zake van 
het bezoeken van de openbare school voor uit
b.-ebreid lager onderwijs te Tholen door zijn 
kleinwon Cornelis "Willem E erland, geboren 
den 18den Maart 1920, gegrond is verklaard 
en de vergoeding is bepaald op 75 % van de 
werkelijk gemaakte of te maken vervoerkosten, 
waarvan de quitantiën aan het gemeentebe
stuur zullen moeten worden getoond en tot 
een maximum van f 7.50 per maand, ingaande 
op den dag, waarop het verzoek om vergoe
ding bij den raad is ingedi end; 

Den R aad van State, Afdeeling voor de Ge
schill en van Bestuur, gehoord , adv ies van 13 
April 1933, N °. 207; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 2& 
April 1933, No. 3849, Afdeeling Lager Onder_ 
wijs Algemeen ; 

0 . dat de gemeenteraad de gevraagde ver
goeding heeft geweigerd, uit overwegi ng, dat 
C. W. E erland op 1 Mei 1932, toen hij toege• 
laten werd aan de school te Tholen, hier 
nog slechts een maand leerling wa van de 
zevende ki asse der openbare lagere school ; 
dat de uitgebreid-lager-onderwijs-school te 
Tholen bij zijne toelating tot de school te 
Stavenisse reeds was opgericht ; 

dat Ged. Staten van Zeeland in beroep ver
goeding hebben toegekend, uit overweging, 
dat artikel 13 der Lager Onderwijswet 1920 
ook voor het bezoeken van een uitgebreid
lager-onderwijs-school, op meer dan 4 km af
stand van de woning van het kind gelegen, 
eene tegemoetkoming van gemeentewege in 
uitzicht stel t en de openbare lagere school te 
Staven i se, waarop de bedoelde leerling was 
toegelaten, geen school voor uitgebreid lager 
onderwijs, doch een voor gewoon lager onder
wijs is, zoodat, nu eene tegemoetkoming wordt 
gevraagd in de kosten van het bezoeken van 
eene school voor uitgebreid lager onderwijs, 
de laatste volzin van art. 13, l e lid, niet van 
toepassing is, daar het hier geen overeen
komstige school betreft; 

dat de gemeenteraad in beroep in hoofd-
, zaak aanvoert dat Stavenisse met toepassing 

van art. 19 a'er Lager Onderwijswet 1920 in 
geen enkel opzicht voor uitgebreid lager on
derwijs behoeft te zorgen en zich dus middel
lijk ook geen kosten voor dat onderwijs be
hoeft te getroosten; dat naar zijne meening 
art. 13 der Lager Onderwijswet 1920 niet dP 
strekking heeft de verplichting, om in die 
behoefte te voorzien, uit te breiden ; dat de 
genoemde leerplichtige de openbare lagere 
school te Staven isse laatstelijk heeft bezocht 
rnn 1 J anuari 1927 tot 1 Mei 1932; dat hij 
op den laatstgenoemden datum, toen hij toe
gelaten werd op de ui tgebreid-lager-onderwijs
school te Tholen, nog slechts één ma.and leer
ling was van de zevende klasse van de ge
noemde openbare lagere school; dat de school 
te Tholen bij zijne toelating tot die in Stave
nisse reeds was opgericht, zoodat hier de laat
ste volzin van het eerste lid van art. 13 der 
wet van toepassing wordt geacht ; dat voorts 
eene tweede bedenking bestaat tegen de be
sliss ing van Ged. Staten, waar de vergoeding 
aan C. Gaakeer wordt toegekend, als zijnde 
hij de voogd en feitelijke ve1:zorger van den 
leer plichtige; dat deze stelling niet juist is, 
daar de te Leiden wonende J. E erland de 
vader-voogd en (wettelijk) verzorger van den 
leerplichtige is; 

0 . dat C. Gaakeer Azn. , blijkens de over
gelegde stukken , fe itelijk verzorger is van 
C. W. Eerland en mitsdien als belanghebbende 
terecht door Ged. Staten in zijn beroep krach
tens a rtikel 13, 1 id 3, der Lager Onderwijswet 
1920 ontvankelijk is geacht; 

0 . voorts, dat tegemoetkoming wordt ge
vraagd in de kosten van het vervoer naar een 
openbare school voor uitgebreid lager onder
wijs, w Ik onderwijs niet wordt gegeven aan 
eene school , binnen den afstand van 4 km va n 
de woning van den leerling gelegen ; 
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dat mit.sdien de derde volzin van art. 13, lid 
1, der wet niet van toepassing is· 

Gezien de genoemde wet; ' 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast enz. 
(A.B.) 

3 Mei 1933. BESLISSING van den Minister 
van Binnenlandsche Za-ken, betreffende 
datum verhuisbiljet en weigering afgifte 
op schriftelijk verzoek. (K. B. 12 Dec. 1922, 
s. 670.) 

De Minister van Staat, Minister van Bionen
landsche Zaken ; 

Gelezen de missive van den Commissaris der 
Koningin in de provincie Zeeland d.d. 17 Ja
nuari 1933, A., n°. 84, 3• afd. en bij lagen, blij
kens welke tusschen de besturen van de ge
meenten Goirle en Tholen verschil van meening 
bestaat omtrent het tijdstip, waarop door het 
bestuur van laatstgenoemde gemeente voor C. 
Hendrikso en gezin een getuigschrift van ver
andering van werkelijke woonplaat naar de 
gemeente Goirle behoorde te worden afgegeven; 

Gelet enz . ; 
0. dat C. Hendrikse op aandrang van het 

,gemeentebestuur van Goirle op 25 ovember 
1932 schriftelijk een getuigschrift van verande
ring van werkelijke woonplaats naar de gemeen 
te Goirle voor zich en zijn gezin aan het gemeen
tebestuur van Tholen heeft gevraagd; dat aan 
dit verzoek ondanks herhaalden aandrang geen 
gevolg is gegeven; dat C. Hendrikse zich op 
3 Januari 1933 persoonlijk ter secretarie der 
gemeente Tholen heeft vervoegd en een op dezen 
datum gedagteekend verhuisbilj et in ontvangst 
heeft genomen ; 

0. dat aan de bewoordingen van art. 5 van 
het K. B. van 27 J"uli 1887, S. 141, niet het recht 
kan worden ontleend een schriftelijke verklaring 
van verandering van werkelijke woonplaats 
niet als zoodanige verklaring te aanvaarden en 
den belanghebbende te noodzaken persoonlijk 
een biljet te komen afhalen, met het oogmerk 
hem te dwingen tot het nakomen van financi
eele verplichtingen; dat de weigering tot vol
doening aan het schriftelijk verzoek van be
langhebbende nadeelige financieele consequen
ties voor de gemeente Goirle kan hebben in 
verband met de wet van 15 Juli 1929, S. 338, 
sedert gewijzigd; 

Gelet op art. 34 van het K. B. van 12 Decem
ber 1922, S. 670 ; 

Heeft goedgevonden : 
Te bepalen, dat door het gemeentebestuur 

van Tholen voor C. Hendrikse en gezin een nieuw 
getuigschrift van verandering van werkelijke 
woonplaats naar de gemeente Goirle zal worden 
afgegeven, gedagteekend in aansluiting aan het 
de betreffend schriftelijk verzoek voor ge
noemde persoon d.d. 25 November 1932; 

dat het bevolkingscijfer per 31 December 
1932 der gemeenten Tholen en Goirle alsnog 
dienover enkomstig zal worden gewijzigd. 

(Gem.stem.) 

5 M ei 1933. ARREST van den H oogen Raad 
(B. W. art. 1401.) 

[Rechtb. Amst. (12 Mei 1930) had de ge
meente aansprakelijk gesteld voor de door
het losslaan van het schip aan de reederij 
berokkende schade op grond van wanpraes
tatie uit overeenkomst. H et Hof achtte de 
gemeente aansprakelijk uit onrechtmatige 
daad, artikel 1403 jis. 1401 en 1402 B. W., 
wegens schending rechtsplicht]. 

De stelling van het middel, dat het Hof 
ten onrechte schending van een rechts
plicht heeft aangenomen, behoeft niet te 
worden onderzocht, omdat de gemeente in 
elk geval onrechtmatig heeft gehandeld. 

Het wettelijk begrip "onrechtmatige 
daad" omvat ook een handelen of nalaten, 
dat indruischt tegen de zorgvuldigheid, 
welke in het maatschappelijk verkeer 
betaamt ten aanzien van eens anders per• 
soon of goed. Daaraan kan ook de Overheid, 
wa~neer zij aan dat verk_eer deelneemt op 
gebJken voet als een b1Jzonder persoon, 
zich schuldig maken, hetgeen hier het geva-1 
is . Nu de gemeente - gelijk het Hof vast
stelt - schuld treft voor den ondeugdelij
ken staat, waarin de boei verkeerde, is zij 
ingevolge art . 1401 B. W. gehouden die 
schade te vergoeden . 

Proc.-Gen. Tak : Het Hof heeft terecht de 
aanwezigheid van een rechtsplicht aange
nomen en heeft uit het gebruikte feiten
materiaal een schending van dien plicht 
kunnen en mogen vaststellen. Ook het inc. 
cassatieberoep kan niet slagen, daar het 
Hof feitelijk vaststelt, dat de tusschen 
partijen bestaande rechtsbetrekking wortelt 
in het publieke recht. Dit is een absoluut 
beletsel voor het aannemen van een over
eenkomst, daar alsdan van een vrije wils
verklaring geen sprake is. (Door H . R. 
niet beslist). 

De Burgemeester van Amsterdam, als zoo
danig deze gemeente in rechten vertegenwoor
digende, wonende te Amsterdam, principaal 
eischer tot cassatie en incidenteel verweerder 
ten aanzien van een arrest van het Gerechts
hof te Amsterdam den 16den Maart 1932 tus
schen partijen gewezen (N. J. 1932, 737, Red.} 
advocaat Mr. F. M. Westerouen van Meeteren 

tegen: 
de N. V. ,,Halcyon Lijn", gevestigd en kan
toor houdende te Rotterdam, principaal ver
weerster, incidenteel ei cheres, advocaat Jhr. 
Mr. A. K. C. de Brauw. 

Conclusie van den Proc.-Gen. Tak. 

Het stoomschip "Stad Zaandam", toebehoo
reade aan verweerster, lag op 26 December 
1928 in de Minerva-haven te Amsterdam be
hoorlijk gemeerd aan boei n°. 60, die door 
den havenmeester aangewezen was, waarvoor 
als vergoeding f 262.30 havengeld betaald 
werd. Ofschoon, naar de inleidende dagvaar
ding stelt, de wind niet bijzonder krachtig 
was, zou het achterschip losge lagen zijn, door
dat de beugel van de meerboei brak, waarna 
het door den wind afgedreven en gestooten is 
tegen eenige lichters, tengevolge waarvan het 
jn totaal een bedrag van f 991.IO aan schade 
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beliep, waarvoor verweerster de gemeente aan-
1,prakelijk stelde hetzij wegens harerzijds ge
pleegde wanpraestatie, dan wel wegens on
rechtmatige overheidsdaad. 

De Arr. -R echtbank aldaar was van meening, 
dat hier aan wanpraestatie moest worden ge
dacht in de vervulling eener burgerrechtelijke 
-over eenkomst on dat het gedane beroep op 
-overmacht niet opging, omdat de gemeente 
het risico had te dragen harer boeien, wes
halve zij bewijs der gestelde schade oplegde, 
doch het Gerechtshof te Amsterdam deelde 
haar gevoelen niet. Immers aan de hand van 
art. 209 Gemeentewet betoogt het allereerst, 
dat op Burgemeester en Wethouders de zorg 
rust voor de instandhouding, de bruikbaar
heid, de vrijheid en de veiligheid der publieke 
wateren tot gemeenen dienst voor allen be
stemd, terwij l de artt. 220 en 240 der Alge
meene Politieverordening ter plaa.tse voor
schrijven, dat een zeevaartnig in de Amster
damsche havens de ligplaats moet innemen 
-door den havenmeester aangewezen en meren 
volgens diens aanwijzingen, waarna het aldu 
vervolgt: ,,dat de schending van den rechts
plicht der gemeente hierin bestaat, dat de 
gemeente door de gemelde publiekrechtelijke 
voorschriften verplicht was te zorgen, dat de 
veiligheid der schepen bij het meren gewaar
borgd werd". vVaar nu vooraf als criterium 
voor eene onrechtmatige overheidsdaad gesteld 
was, dat de overheid daardoor een rechtsplicht 
schendt, of inbreuk maakt op eens anders wet
telijk recht en, dit doende, aan dien ander 
schade berokkent, achtte het onderwerpelijk 
de eischen daarvoor aanwezig in den vorm 
van gebrek aan zorg voor de veiligheid der 
schepen bij het meren. ,,Dat immers de ge
meente" - zoo zegt het in zijn arrest - ,,de 
haven exploiteerende op de wijze, als is ge
meld en den schipper verplichtende aan eene 
bepaalde meerboei te meren, de verantwoor
delijkheid heeft aanvaard voor de vereischte 
stevigheid van boei en beugel, zoodanig, dat 
deze bij eene niet abnormaal groote wind
kracht niet zal mogen breken, zoodat, als dit 
breken geschiedt, er een vermoeden van schuld 
aan de zijde van de gemeente ontstaat". 

Op grond van een en ander werd het vonnis 
der Rechtbank vernietigd, de vordering ter 
zake van de gestelde wanpraestatie niet ont
vangen, doch toegewezen op het overblijvende 
alternatief, de onrechtmatige overheidsdaad. 
Van deze beslissing is de Burgemeester van 
Amsterdam in cassatie gekomen, als middel 
voordragende: ,,S. en v. t. van artt. 142, 143, 
144, 14-7 Grondwet, 2 R. 0., 575, 625, 1401, 
1402, 1403 B. W., 167, 168, 175. 209, 269, 275, 
287, 290, 291 Gemeentewet, alsmede artt. 134, 
135, 141, 179, 232, 238, 254, 257, 258 van ge
zegde wet, gelijk zij luidden vóór de inwer
kingtreding der Wet van 31 J anuari 1931, S. 
41 en waren genummerd vóór het Koninklijk 
Besluit van 16 Maart 1931, S. 89, 48 Rv., 
220, 240 der Alg. Pol.verordening der Ge
meente Amsterdam 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 en 20 der 
Verordening der Gemeente Amsterdam van 23 
October 1919 (laatstelijk gewijzigd bij Veror
dening van 29 December 1927) op de Heffing 
van het Havengeld, 1 (aanhef), 2, 3 en 4 der 
verordening der Gemeente Amsterdam van 

23 October 1919 (laatstelijk gewijzigd bij Ver
ordening van 29 December 1927) op de invor
dering van het Havengeld, doordat het Hof, 
terecht vooropstellende "dat het vereisch te 
moet gelden , dat een onrechtmatige overheids
daad slechts dan kan worden aangenomen, 
indien de Overheid een rechtsplicht schendt of 
inbreuk maakt op eens anders wettelijk recht, 
en dit doende, aan dien ander schade toe
brengt" ; vervolgens op na te melden oordeel 
niet rechtvaardigende en met de aangehaalde 
wetsartikelen strijdige gronden, in het bijzon
der uit overweging "dat de schending van den 
rechtsplicht der Gemeente hierin bestaat, dat 
de Gemeente door de - in het arrest - ge
melde publiekrechtelijke voorschriften ver
plicht was te zorgen, dat de veiligheid der 
schepen bij het meren gewaarborgd werd", de 
aansprakelijkheid van de gemeente Amsterdam 
ter zake van de door verweerster bij inleidende 
dagvaarding gestelde feiten heeft aangenomen 
en diensvolgens na beslissing omtrent het ver 
eischte schuldverband en het bedrag der door 
verweerster geleden schade, met vernietiging 
van het door de R echtbank gewezen vonnis , 
aan verweerster haar vordering tot schadever
goeding heeft toegewezen, ten onrechte, ver
mits geen wettelijk voorschrift, met name niet 
eenige der in het arrest vermelde bepalingen 
grond vermag op te leveren voor aanvaarding 
van een, gelijk door het Hof bedoelden, voor 
de Gemeente bestaanden rechtsplicht, welke 
schending de toewijzing van een eisch tot 
schadevergoeding ingevolge de artt. 1401 e. v. 
B. W. zou kunnen reclitvaardigen." 

Ook verweerster gevoelt zich door 's Hofs 
uitspraak teleurgesteld. Dat uit de vastge
stelde feiten en omstandigheden gebleken zou 
zijn, dat de rechtsbetrekking tussohen partijen 
niet zou berusten op eene burgerreoh telij ke 
overeenkomst, ,,maar wortelt in het publiek 
recht", wil er bij haar niet in. Dies deed zij 
incidenteel, doch voorwaardelijk, immers in
dien het principale middel zou slagen, als 
grief pleiten : ,,S., althans v. t. van artt. 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19 van de Verordening op de heffing 
van het H1tvengeld vastgesteld bij Besluit van 
den Raad der Gemeente Amsterdam van 23 
Octobcr 1919 zooals die verordening laatstelijk 
gewijzigd is bij de Verordening door den Raad 
op 29 December 1927 vastgesteld, 220 en 24-0 
der Algemeene Politieverordening der Ge
meente Amsterdam, 1269, 1270, 1349, 1275, 
1279, 1280 B. W., 48 Rv. 209 en 275 Ge
meentewet, 179 en 238 Gemeentewet, zooals 
deze luidde vóór de Wet van 31 Januari 1931, 
s. 41, 

door de incidenteele eischeres in cassatie 
niet-ontvankelijk te verklaren in hare vorde
ring voor zoover deze op wanpraestatie is 
gebouwd, 

zulks op de overwegingen : 
dat vaststaat dat het schip van incidenteel 

eischeres de haven van Amsterdam is binnen
geloopen, in de Minerva-haven is gekomen en 
aldaar havengeld heeft betaald, waarna het 
schip gemeerd is aan eene door den Haven
meester aangewezene meerboei ; 

dat tot het dagelijksch bestuur van de ge
meente, dat aan B. en W. is opgedragen, in
gevolge art. 209 Gemeentewet, behoort de 
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zorg, zoover van hen afhangt, onder meer 
voor de instandhouding, bruikbaarheid, vrij 
heid en veiligheid der publieke wateren, vaar
ten en andere plaatsen tot gemeenen dienst 
voor allen bestemd ; 

dat de Minerva-haven, dienende als ligplaats 
voor schepen, hiertoe behoort ; 

dat, volgens art. 275 Gemeentewet, voor 
plaatselijke belastingen onder meer worden 
gehouden de in naam der gemeente gevorderde 
havengelden en andere gelden voor het ge
bruik en genot van voor den openbaren dienst 
bestemde gemeentewerken, bezittingen of in
richtingen en dat van door of vanwege het 
gemeentebestuur verstrekte diensten; 

dat het door den schipper van de "Stad 
Zaandam" betaalde havengeld is geheven door 
de gemeente, op grond van de verordening 
van 23 October 1919, laatstelijk gewijzigd bij 
verordening van 29 Dec. 1927, op de heffing 
en de invordering van het havengeld, zijnde 
eene belasting van zeeschepen, binnenvaartui
gen en houtvlotten voor het varen door of 
het verblijven in het watergebied der ge
meente ; 

dat dit havengeld dus valt onder de alge
meene omschrijvng van art. 275 Gameente
wet, waarin het bovendien met name wordt 
vermeld; 

dat, ingevolge artt. 220 en 240 A. P. V. der 
gemeente Amsterdam, wanneer een zeevaartuig 
op het havengebied komt, de schipper ver
plicht is bij den havenmeester eene ligplaats 
aan te vragen en zijn vaartuig zoo spoedig 
mogelijk naar de door dezen aangewezene lig
plaats te verhalen, alsmede zijn vaartuig, ter 
voorkoming van schade, naar zeemansgebruik 
en volgens de aanwijzing hem door of namens 
den Havenmeester gegeven, te meren en te 
bezorgen; 

dat uit een en ander volgt, dat de rechts
betrekking tusschen partijen niet berust op 
eene burgerrechtelijke overeenkomst, maar 
wortelt in het publiekrecht; 

dat er immers niet tusschen partijen wils
overeenstemming is verkregen omtrent een be
paald gebruik van de haven of het in gebruik 
geven en nemen van eene bepaalde meerboei 
t egen een overeengekomen bedrag, maar de 
schipper van de "Stad Zaandam" het recht 
had evenals ieder onder de verordening val
lend schip, van de haven gebruik te maken 
onder de dubbele verplichting om havengeld 
te betalen en te gaan meren aan de hem door 
of vanwege den havenmeester aangewezen 
meerboei, zoodat hij in die keuze niet vrij was; 

dat bij een dergelijke verhouding tusschen 
den schipper van een particulier stoomschip 
en een gemeentebestuur ook niet gedacht kan 
worden aan eene "publiekrechtelijke overeen
komst", waarover incidenteel e ischercs bij 
antwoord mede heeft gesproken, daar de ge
meente hier handelde als overheid tegenover 
een particulier, zij het ook dat het overheids
gezag werd uitgeoefend ter gelegenheid van 
de verstrekking van een dienst, doordat het 
gebruik van openbaar water en van een lig
plaats daarin werd verschaft;" 

waarbij het Hof over het hoofd zag, dat de 
omstandigheid, dat er niet tusscben partijen 
wi lsovereenstemming zou zijn verkregen· om
trent een bepaald gebruik van de haven of 

het in gebruik geven of nemen van een be
paalde meerboei tegen een overeengekomen 
bedrag, aan de vraag, of een overeenkomst is 
tot stand gekomen niets afdoet, omdat zeer 
wel een overeenkomst denkbaar is omtrent ge
bruik van de haven in het algemeen en op 
dien voet, dat de partij aan wie het gebruik 
van de haven wordt verstrekt zich omtrent de 
wijze van gebruik naar voorschrift van de 
wederpartij of van de overheid zal hebben te 
rich ten en des dat het voor dat eventueel 
gebruik t e betalen bedrag door de wederpartij 
vooraf is bepaald en bekend gemaakt, zoodat 
in het gebruik maken van de haven aanvaar
ding van het aan bod gelegen is, terwij l de 
omstandigheid, dat dit bedrag is bepaald bij 
verordening vastgesteld ingevolge art. 238 
(oud, art. 275 nieuw) der Gemeentewet al 
evenmin belet het bestaan eener overeenkomst 
aan te nemen. 

De. principale grief richt zich tegen 's Hofs 
dus luidende overweging: ,,dat de schending 
van den r echtsplicht der gemeente hierin be
staat, dat de gemeente door gemelde publiek
rechtelijke voorschriften verplicht was te zor
gen, dat de veiligheid der schepen bij het 
meren gewaarborgd werd". Welke die voor
schriften zijn, leert hetgeen haar voorafgaat, 
waaruit blijkt, dat daarvoor in aanmerking 
kunnen komen de artt. 209 en 275 Gemeente
wet, die van de Amsterdamsche Verordening 
op de heffing en invordering van het haven
geld van 23 October 1919, laatstelijk gewij
zigd op 29 December 1927, alsmede artt. 220 
en 240 A. P. V. 

Die overweging immers, waarin wordt vast
gelegd, dat de oorspronkelijke gedaagde ge
houden was de veiligheid bij het meren van 
schepen en tijdens het gemeerd zijn daarvan 
in de gemeentelijke havens te waarborgen en 
deswege verantwoordelijk is, vormt, waar aan
genomen wordt, dat Amsterdam in een en 
ander te kort i geschoten, de redengeving 
voor de aanvaarde schending van haren rechts
plicht en dus voor de haar tenlaste gelegde 
onrechtmatige daad, als verantwoordelijk zijn
de voor de zaken, welke zij onder haar op
zicht heeft. 

Het criterium voor eene onrechtmatige over
heidsdaad omschrijft de appèlrechter in dier 
voege, dat de overheid een rechtsplicht moet 
geschonden hebben of inbreuk maakt op eens 
anders recht en, dit doende, aan dien ander 
schade toebrengt. Die schade wordt onderwer
pelijk door hem aanwezig geacht en zou be
staan in de reparatiekosten van hetgeen aan 
de "Stad Zaandam" na de botsing met de 
lichterschepen hersteld werd, met bijbehooren
de expertisekosten, benevens de andermalige 
betaling van havengeld na het opnieuw meren 
van dit schip. 

Bedoeld criterium wijkt aanzienlijk af van 
dat, hetwelk Uw Raad voor dit begrip gaf 
in zijn bekend arrest van 31 Januari 1919, 
W. 10365, N. J. 1919, blz. 161, dat mij - ik 
mag deze opmerking misschien hier wel even 
plaatsen - verraste in verband mot de daar
aan voorafgaande langdurige jurisprudentie, 
ofschoon, hetgeen daari n wordt geleerd, reeds 
te voren mijne volledige instemming had, 
dank zij Drucker's belangrijke tijdschriftarti
kelen. Daarin toch heet het , dat onder on-
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rechtmatige daad is te verstaan een handelen 
of nalaten, dat of inbreuk maakt op eens 
anders recht, of in strijd is met des daders 
rechtsplicht, of induischt, hetzij tegen de 
goede zeden, hetzij tegen de zorgvuldigheid, 
welke in het maatschappelijk verkeer betaamt 
t en aanzien van eens anders persoon of goed, 
terwijl hij, door wiens schuld t (;lngevolge dier 
daad aan een ander schade wordt toegebracht, 
tot vergoeding daarvan is verplicht. Deze af
wijking van Uwe defi nitie laat mij echter be
trekkelijk koud, wijl ik niet geloof, dat het 
Hof daarmede eene bijzondere bedoeling heeft .. 
Ik beroep mij daarvoor op het gebruik va n het: 
woord "hier", waarmede kennelijk wordt aan
geduid, dat in het geval, dat ons thans bezig 
houdt, dus in dat der "Stad Zaandam", enkel 
sprake kan zijn van eene schending van een 
rechtsplicht, of van inbreuk op eens anders 
recht, niet echter van een handelen t egen de 
goede zeden, of tegen de zorgvuldigheid., die 
in het maatschappelijk verkeer betaamt. 

Eerst dus moet worden onderzocht en be
slist, of de appèlrech ter inderdaad de schen
ding van een rechtsplicht vermocht aan t e 
nemen. Als vindplaats van zulk een plicht 
komen, dunkt mii, niet in aanmerking de af
zonderlijke bepalingen der Verordening van 
23 October 1919, zooals zij later werd gewij
zigd, omdat deze niet s daaromtrent inhouden. 
Wel echter hare strekking, daar deze beoogt 
het bewijzen van diensten tegen vergoeding. 

Wanneer dus het Hof, ter staving van den 
rechtsplicht der gemeente, een beroep doet op 
de "gemelde publiekrechtelijke voorschriften"• 
dan kunnen dit niet anders zij n dan art. 209 
Gemeentewet en artt. 220 en 240 der plaatse
lijke A. P. V., vermeerderd met de strekking 
der heffings- en invorderingsverordening. Ht 
eerste luidt in zijn aanhef en sub h: Tot het 
dagelijksche bestuur der gemeente, aan B. en 
W. opgedragen, behoort: h. de zorg, zoover. 
van hen afhangt, voor de instandhouding, 
bruikbaarheid, vrijheid en veiligheid der pu
blieke wegen, bruggen, veren, wateren, vaar
ten, straten, plantsoenen, pleinen en andere 
plaatsen, tot gemeenen dienst van allen be
st emd, en de laatste (art. 220) . Wanneer een 
zeevaartuig op het gebied van de haven komt, 
is de schipper verplicht: 

a. bij den havenmeester een ligplaats aan 
te vragen of te doen aanvragen ; 

b. binnen 24 uur na de aankomst zijne mon
sterrol en zijn meetbrief aan den havenmeester 
ter hand te st ellen of te doen stellen en dezen 
opgave van den aard zijner lading te doen 
geworden; 

c. zijn vaar tuig zoo spoedig mogelijk naar 
de door den havenmeester aangewezen lig
plaats te verhalen. 

De schippers zijn verplicht, ter voorkoming 
van schade, hunne vaartuigen naar zeemans
gebruik en volgens de aanwijzing, hun door 
of namens den havenmeester gegeven, te me
ren en t e bezorgen . 

Zij zijn t evens verplicht t e zorgen, dat de 
zeilen op hunne vaartuigen na zonsondergang 
zijn vastgemaakt (art. 240). 

Wel heeft de geëerae pleiter voor eischer 
betoogd, dat de beide politioneele voorschrif
ten eigenlijk bruten beschouwing kunnen blij
ven en dat h HQf !\ll, f\ den inhoud daarvan 

niet gedacht heeft ter vaststelling van den '' 
rechtsplicht der gemeente, doch met den ge 
achten raadsman van verweerster ben ik van 
meening, dat zulks lang niet uitgesloten, zelfs 
zeer waarsch..ijnlijk i en dat zij belangrijk 
materi aal bevatten, vooral art. 240 der be
trekkelijke verord ening, voor 's Hofs conclusie . 

Des pleiters plechtanker bij de bestrijding 
der beroepen uitspraak vormde art. 209 aanhef 
en sub h Gemeentewet, geplaatst in Hoofdstuk 
III. H et bevat geen rechtsplicht, zoo rede
neerde hij , van het dagelijksch bestuur der 
gemeente, want het wil niets anders inhouden, 
gelijk ook het overige deel van het voorschrift, 
dan eene verdeeling van bestuursfuncties, ge
lijk Hoofdstuk I die aan den Raad toekomende 
brengt. 

Daartegen pleit echter het opschrift van 
Titel II, dat niet luidt: ,,Van de regeling van 
het bestuur der gemeente", in welk geval ik 
dien raadsman zou bijvallen , doch "Van de 
r egeling en het bestuur van de huishouding 
der gemeente" . Hieruit valt af te leiden, dat 
art. 208 meer bevat dan louter eene toebedee
ling van functies, doch dat daarin ook daad
werkelijk aan Burgemeester en Wethouders 
a ls huishoudelijke taak · wordt toevertrouwd 
o. a . de veiligheid te verzorgen van elkeen, 
die van een publiek water, dat voor den ge
meenen dienst voor allen bestemd is, gebruik 
maakt, terwijl , wat voor personen geldt, van
zelf ook toepasselijk is op goederen en zaken 

Hieraan is tegengeworpen dat, al moge dan· 
ook wellicht krachtens dit wetsvoorschrift die 
zorg aan de gemeente toekomen, zij zelve moet 
beoordeelen, hoe zij aan dien plicht zal hebben 
te voldoen en dat de rechter daaromtrent geen 
zeggingsrecht toekomt. 

In haar algemeenheid lijkt mij deze stelling 
onjuist. Zeker, het bekende Strooppotarrest 
van 29 Juni 1928, W. 11864, . J. 1928, blz. 
1138, geeft haar een schijn van waarheid, doch 
slechts oppervlakkig. Toen overwoog de H. 
R. : ,,dat dan ook de Staat, door van dien 
Strooppot gebruik te maken op de wijze als 
hij deed, op volkomen r echtmatige wijze zijn 
eigendomsrecht uitoefende en daaraan niet 
kan afdoen, dat geïntimeerde door de uit
oefening van het eigendomsrecht van den 
Staat niet langer het genot van den Strooppot 
had." Deze beslissing lijkt mij voor dat geval, 
waarin niet geklaagd wordt over schending van 
eischers eigendomsrecht, volkomen gegrond. 

Doch h..ier is de situatie geheel verschillend. 
Vaststaat toch, dat Amsterdam de openbare 
Minerva-haven exploiteert, die voor den ge
meenen dienst voor allen bestemd is en dat 
aan haar dagelijksch bestuur door art. 209 
aanhef en h Gemeentewet in algemeene ter
men wordt opgedragen te dier plaatse de vei
ligheid te verzorgen. Vaststaat tevens, dat het 
in die haven geen vrijgevochten land is, doch 
dat art. 220 der Politieverordening de schip
pers verplicht met hunne vaartuigen ligplaats 
te nemen , waar de havenmeester dit wil, ter
wijl art. 240 daarvan eischt, dat zij dezen 
zullen gehoorzamen met betrekking tot het 
meren en bezorgen hunner schepen, waaraan 
nog is toe t e voegen, dat het toestaan. van 
het gebrruken der haven voor het scheepsver
keer niet mag worden gesteld op r ekening van 
door d10 gemeente betoonde liberaliteit, doch 
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'dat deswege door haar havengeld wordt ge
. beven krachtens de desbetreffende verorde
ning, steunende op artt . 269 en 275 Gemeen-
tewet. · 

Nu moge men denken over het haar toe
komend "freies Ermessen" krachtens art. 209 
Gemeentewet, zooals men wil en haar het 
recht toekennen zooveel ankerboeien in de 
Minerva-haven te leggen, als zij wenscht, die 
te bestellen, waar zij dit nuttig oordeelt, daar
aan een vorm te laten geven, zooals zij ver
kiest, nimmer mag men zoover gaan, dat zij 
bevoegd zijn zou boeien te bezigen van on
deugdelijke kwaliteit of met een broozen beu
gel, die bij den minsten windstoot afbreekt, 
·tengevolge waarvan · een daaraan gemeerd 
liggend schip afdrijft en averij oploopt. Zoover 
reikt dit Ermessen niet. 

Ook in het publieke verkeer immers heeft de 
gemeente te doen wat betaamt, en wanneer 
zij van de schippers eischt, dat zij, van hare 
havens gebruik makende, de bevelen zullen 
opvolgen van haren havenmeester, zullen me
ren, waar deze belieft, daarvoor de door haar 
·gelegde boeien moeten bezigen en, last but 
not least, deswege havengeld hebben te be
talen, dan is zeker wel het minste, dat als 
tegenpraestatie mag worden gevorderd, dat 
die boeien hecht, de beugels daarvan daaraan 
deugdelijk bevestigd en van stevig materiaal 
vervaardigd zijn . Dit toch ligt buiten het 
Erm essen en is zuivere rechtsplicht uit het 
complex der besproken publiekrechtelijke be
palingen voortspruitende. 

H et wil mij dan ook voorkomen, dat het Hof 
terecht de aanwezigheid van een rechtsplicht 
·daaruit heeft geconstrueerd en uit het ge
bruikte feitenmateriaal eene schending van 
dien plicht heeft kunnen en mogen vaststellen. ' 

Het incidenteel cassatieberoep van de ver
weerster ten principale zou ik kunnen voor
bijgaan, indien ik geen rekening hield met de 
mogelijkheid, dat mijne zien wijze niet door 
Uw Raad zou worden gedeeld. Waar ik echter 
daaromtrent geheel onwetend ben, bespreek 
ik het, naar ik hoop ten overvloede en over

. bodig. 
H et middel ter ondersteuning daarvan aan

gevoerd richt zich tegen de derde rechtsover
weging en wel tegen dat deel ervan, hetwelk 
luidt : ,.dat hij een dergelijke verhouding tus
;;chen den schipper van: een particulier stoom
-schip en een gemeentebestuur ook niet gedacht 
_kan worden aan eene "publiekrechtelijke over
-eenkomst", waarover geïntimeerde bij ant
woord mede heeft gesproken, daar de ge
m eente hier handelde als overheid tegenover 
een particulier, zij het dan ook, dat het over
h eidsgezag werd uitgeoefend ter gelegenheid 
van de verstrekking van een dienst, doordat 
het gebruik van openbaar water en van een 
tligplaats daarin werd verschaft" . 

H et kan evenwel nimmer slagen, daar even 
te voren wordt vastges eld : ,.dat uit een en 
.ander volgt, dat de rechtsbetrekking tus chen 
partijen niet berust op een burgerrechtelijke 
overeenkomst, maar wortelt in het publiek 
-recht". Wat dus daarna wordt betoogd is, zoo
als het Hof zelf aanneemt blijkens het woord 
" immers", superabondans en kan het arrest 
niet deren, al zou het ook onjuist zjjn. 

Uiteindelijk zij nog opgemerkt, rut met be-

trekking tot het slot der grief, dat de beslis
sing des appèlrech ters, dat de rechtsbetrek
king tusschen partij en wortelt in het publiek
recht, die van zuiver feitelijken aard is, een 
absoluut beletsel vormt voor het aannemen 
eener overeenkomst, omdat alsdan van geen 
vrije wilsverklaring sprake is. 

Op grond van een en ander besluit ik met 
te concludeeren tot verwerping van het be
roep en tot veroordeeling van den eischer in 
de kosten op de behandeling dezer zaak in 
cassatie gevallen . 

De Hooge Raad, enz. ; 
0. dat, voorzooveel thans van belang, uit het 

bestreden arrest blijkt : 
dat de principaal verweerster - incidenteel 

eischeres, de Halcyon Lijn, bij de inleidende 
dagvaarding in hoofdzaak heeft gesteld : 

dat het haar toebehoorende en door haar ge
reed wordende stoomschip "Stad Zaandam" 
op 26 Dec. 1928 in de Minerva Haven te 
Amsterdam op Meerboei n°. 60 behoorlijk was 
gemeerd; dat zij voor deze aan het schip door 
den havenmeester aangewezen ligplaats a ls 
vergoeding aan de gemeente voor havengeld 
een bedrag van f 262.30 heeft betaald ; 

dat op gemelden dag het achterschip van 
de "Stad Zaandam" is losgeslagen, doordat 
de beugel van den meerboei is gebroken; 

dat het schip door den wind is afgedreven 
tegen de tusschen het schip en den wal li
gende lichters ; 

dat het schip hierdoor schade heeft geleden, 
namelijk aan reparatie f 600. aan expertise
kosten f 55 en voor opnieuw meren volgens 
Zondagstarief f 336.10, dus tezamen f 991.10; 
dat de gemeente er voor zorg behoort te dra
gen, dat de meerboeien, die zij ter beschik
king stelt en die onder haar opzicht staan en 
bij haar in onderhoud zijn. behoorlijk veran
kerd blijven; 

dat de gebrekkig gebleken bevestiging van 
meerboei n°. 60 gebroken is bij gelegenheid 
van eenen niet zeer krachtigen windstoot; 

dat zij, Halcyon Lijn, mocht verwachten, 
dat de meerboei in goeden staat zou verkeeren, 
temeer waar de "Stad Zaandam" verplicht 
was eene ligplaats in te nemen op aanwijzing 
van den havenmeester; 

dat de gemeente dus niet voldaan heeft aan 
hare verplichting tot het verschaffen van eene 
veilige ligplaats aan de "Stad Zaandam" : 

dat de Gemeente in elk geval eene onrecht
matige daad heeft gepleegd door aan de "Stad 
Zaandam" eene ondeugdelijke meerboei te la
ten aanwijzen, om daarop te meren ; 

op welke gronden de Halcyon Lijn heeft ge
vorderd, dat de Burgemeester, als vertegen
woordiger der gemeente, zal worden veroor
deeld tot betaling van f 991.10 ter zake voor
meld; 

0 . dat, na bestrijding van de vordering door 
den Burgemeester, de Arr. -R echtbank te Am
sterdam in haar vonnis van 12 Mei 1930 heeft 
beslist, dat de rechtsbetrekking tusschen par
tijen wordt beheerscht door de bepalingen van 
burgerlijk recht omtrent overeenkomsten en 
dat de gemeente wanpraestatie heeft gepleegd, 
weshalve aan de Halcyon Lijn bewijslevering 
omtrent de beloopen schade werd opgelegd ; 

dat op het door den Burgemeester ingesteld 
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hooger beroep, het Hof in zijn bestreden ar
rest op de gronden, in het hierna te noemen 
incidenteel middel vermeld, heeft geoordeeld, 
dat de r echtsbetrekking tusschen partijen niet 
berust op eene burgerrechtelijke overeenkomst 
maar wortelt in het publiek recht, waarna het 
Hof verder heeft overwogen : 

"dat de navolgende feiten mede zijn komen 
vast te staan : op 26 Dec. 1928 lag het schip 
van geïntimeerde de "Stad Zaandam" met 
het achterschip behoorlijk gemeerd aan meer
boei N°. 60 in de Minerva Haven te Amster
dam; bij krachtigen wind sloeg het schip van 
de meerboei los, doordat de beugel van die 
boei afbrak ; tengevolge hiervan dreef het 
schip tegen eenige lichters aan en werd be
schadigd, terwijl verdere kosten moesten wor
den gemaakt, waaronder het opnieuw betalen 
van havengeld ; 

"dat ook nog is komen vast t e staan dat de 
wind op den voormelden dag weliswaar krach
tig was, maar niet eene zoodanige kracht be
zat, dat deze als iets abnormaals kon worden 
beschouwd ; 

,,dat de alternatieve stelling van geïntimeer
de ten grondslag gelegd aan zijne vordering 
tot schadevergoeding, inhoudt dat de gemeente 
eene onrechtmatige daad heeft gepleegd als 
verantwoordelijk zijnde voor de zaken, welke 
zij onder haar opzicht heeft; 

"dat hier dus art. 1403 B. W. toepasselijk 
wordt geacht, in verband met de artt. 1401 en 
1402 B. W., zoodat schuld aanwezig moet zijn 
bij de Gemeente, welke niet alleen uit eene 
positieve onrechtmatige handeling, maar ook 
uit nalatigheid of onvoorzichtigheid kan blij
ken, door welke de schade zou zijn veroor
zaakt;" 

dat vervolgens het Hof uitmaakt, dat in de 
inleidende dagvaarding de schuld der gemeen
t e aan het berokkenen der schade voldoende is 
gesteld, waarna het Hof voortgaat : 

,,dat aangenomen moet worden dat de ge
meente de meerboei met beugel in den zin van 
art. 1403 B . W. onder haar opzicht had en 
dat zij aansprakelijk is voor de schade, ont
staan door het breken van den beugel, tenzij 
zij zich met vrucht op overmacht beroept ; 

,,dat immers de gemeente, de haven exploi
t eerende op de wijze als is gemeld en den 
schipper verplichtende aan eene bepaalde 
meerboei te meren, de verantwoordelijkheid 
heeft aanvaard voor de vereischte stevigheid 
van boei en beugel zoodanig, dat deze bij eene 
niet abnormaal groote windkracht niet zal 
moi;;en breken , zoodat, als dit breken ge
schiedt, er een vermoeden van schuld aan de 
zijde van de gemeente ontsta.at; 

,,dat hier echter het vereischte moet gelden, 
dat eene onrechtmatige overheidsdaad slechts 
dan kan worden aangenomen , indien de over
heid een rechtsplicht schendt of inbreuk maakt 
op eens anders wettelijk r echt, en, dit doende, 
aan dien ander schade toebrengt ; 

"dat de schending van den rechtsplicht der 
gemeente hierin bestaat, dat de gemeente door 
de gemelde publiekrechtelijke voorschriften 
verplicht was te zorgen , dat de veiligheid der 
schepen bij het meren gewaarborgd werd ; 

"dat de schade bestaat in de reparatie van 
hetgeen aan het schip van geïntimeerde werd 
beschadigd, met bijbehoorende expertise-kos-

ten, t erwijl het opnieuw heffen van havengeld 
wegens opnieuw meren, a.ls zijnde een gevolg 
van voormelde onrechtmatige daad, terecht 
mede als schadepost in rekening is gebracht;" 

dat het Hof, na nog het beroep van den 
Burgemeester op overmacht te hebben ver
worpen en na het bedrag der schade overeen
komstig den eisch t e hebben vastgesteld, op 
voormelde gronden het vonnis der R echtbank 
heeft vernietigd, de Halcyon Lijn niet-ontvan
kelijk heeft verklaard in hare vordering, voor 
zoover deze is gebouwd op wanpraestatie bij 
de uitvoering eener overeenkomst, haar ont
vankelijk heeft verklaard in hare vordering, 
voor zoover gegrond op onrechtmatige daad, 
en haar hare vordering tot schadevergoeding 
heeft toegewezen ; 

0. dat de Burgemeester t egen deze uitspraak 
als principaal middel heeft voorgesteld : zie 
Concl. Proc.-Gen.; 

dat, voorwaardelijk, voor het geval dat het 
principaal middel tot cassatie mocht leiden, 
de Halcyon Lijn als incidenteel middel van 
cassatie heeft voorgesteld : zie alsvoren; 

0. omtrent het principaal middel van cas
satie: 

dat het middel, zonder 's Hofs oordeel no
pens de schuld der gemeente aan het berok
kenen der schade aan te tasten, zich beperkt 
tot de bestrijding der beslissing, dat de ge
meente haren rechtsplicht heeft geschonden 
doordat publiekrechtelijke voorschriften haar 
verplichten te zorgen, dat de veiligheid der 
schepen bi.i het meren gewaarborgd was, onder 
welke voorschriften in de eerste plaats is te 
denken aan art. 209 aanhef en h Gemeentewet, 
krachtens welke tot het dagelijksch bestuur 
der gemeente, aan burgemeester en wethou
ders opgedragen, behoort de zorg, zoover van 
hen afhangt, voor de veiligheid der publieke 
wateren ; 

dat de H. R. de in het middel vervatte 
stelling niet behoeft t e onderzoeken ; 

dat immers het wettelijk begrip "onrecht
matige daad" omvat niet slechts een handelen 
of nalaten, dat inbreuk maakt op eens anders 
r echt of in strijd is m et des daders rechtsplicht, 
maar ook een handelen of nalaten, dat in
druischt tegen de zorgvuldigheid, welke in 
het maatschappelijk verkeer betaamt t en aan
zien van eens anders persoon of goed ; 

dat ook de Overheid zich kan schuldig ma
ken aan zoodanig handelen of nalaten, wan
neer zij aan dat verkeer deelneemt op gelijken 
voet a ls een bijzonder persoon door hande
lingen te verrichten , die naar haar aard niet, 
slechts door de Overheid maar ook door een 
bijzonder persoon kunnen worden verricht; 

dat dit het geval is, wanneer een gemeente, 
zij het t er vervulling van haar Overheidstaak, 
in een voor het publiek toegankelijk water 
boeien beschikbaar stelt om schepen daaraan 
te meren; 

dat daaruit volgt, dat indien - zooals hier 
door het Hof is vastgesteld - de gemeente 
schuld treft voor den ond eugdelijken staat, 
waarin zoodanige boei verkeert, en degene, 
die van de boei overeenkom tig haar bestem
ming gebruik heeft gemaakt, door dien on
deugdelijken staat schade heeft beloopen, de 
gemeente ingevolge art. 1401 B. W. gehouden 
is die schade t e vergoeden, evenals een bijzon -
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der persoon daartoe gehouden ware, indien hij 
de boei beschikbaar had gesteld; 

dat dus de gedraging der gemeente aan
sprakelijkheid voor schade in vollen omvang, 
als door het Hof vastgesteld, met zich brengt; 

0. dat mitsdien kan worden daargelaten, of 
de gemeente - gelijk het Hof aannam - , 
haren r echtsplicht heeft geschonden; dat im
mers, al ware gegrond de stelling van het 
middel, dat de gemeente zich niet in str\id 
met haren rechtsplicht heeft gedragen, zulks 
uithoofde van het bovenstaande niets zou kun
nen afdoen aan de juistheid van 's Hofs uit
spraak, dat de gemeente zich onrechtmatig 
gedroeg en deswege tot volledige schadever
goeding verplicht is; 

0. dat, nu het principaal middel niet tot 
cassatie kan leiden, de behandeling van het 
incidenteel middel vervalt; 

Verwerpt het principaal beroep in cassatie. 

6 Mei 1933. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Ambtenarenwet Art. 126.) 

H et stellen in eene gemeentelijke regeling 
voor toelating tot het georganiseerd overleg 
van een ambtenarenvereeniging van de 
eischen, dat de vereeniging geen categoraal 
karakter mag dragen en bovendien aange
sloten moet z\in bij een landelijke centrale 
van overheidspersoneel, tast, gegeven de 
feitelijke verhoudingen met betrekking tot 
de zich onder het personeel der betrokken 
gemeente voordoende wijze van organisa
tie, het representatief karakter van de per
soneel vertegenwoordiging in het georga
niseerd overleg in belangrijke mate aan, en 
kan dus niet worden toegelaten. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Justitie van 26 April 1933, 2de Afdeel ing A, 
n° 837 · 

Gezie~ een adres met bijlagen van Ged. 
Staten van Overijssel dd. 7/10 Februari 1933, 
2de Afdeeling n°. 619/1136 houdende verzoek 
urn goedkeuring van het besluit van dat 
Coll ege van gelijken datum, afdeeling en 
nummer tot wijziging van de "verordening 
regelende het overleg met organisaties van 
per oneel in dienst der gemeente Enschede, 
bedoeld in art. 1, vierde lid , der ambtenaren
verordening en van het werkliedenreglement, 
alsmede van personeel in dienst der politie"; 

0. dat ons uit de overgelegde stukken is 
gebleken: 

dat het eerste, tweede en vijfde lid van art. 
3 van de "verordening regelende het overleg 
met organisaties van personeel in dienst der 
gemeente Enschede, bedoeld in art. 1, vierde 
lid, der ambtenarenverordening en van het 
werkliedenreglement, alsmede van personeel 
in dienst der politie" , gelijk deze door den 
raad der gemeente Enschede is vastgesteld in 
zijne openbare vergadering van 6 Juli 1931 en 
is gewijzigd bij raadsbesluit van 22 Februari 
1932, luiden als volgt: 

(lid 1) ,,De in art. 1, sub a, bedoelde com
misie bestaat uit vertegenwoordigers van de 
gemeente en uit vertegenwoordigers van plaat
selijke afdeelingen van landelijke algemeene 
ambtenarenvereenigingen''; 

(lid 2) ,,De in art. 1, sub b, bedoelde com
misie bestaat uit vertegenwoordigers der ge
meente en uit vertegenwoordigers van plaat
selijke afdeelingen van landelijke werklieden
vereenigingen"; 

(lid 5) ,,Onder landelijke algemeene ver
eenigingen worden verstaan vereenig ingen van 
welke onderscheidenlijk alle ambtenaren 01 

alle werklieden in dienst der gemeente onge
acht hun werkkring, lid kunnen zijn en die 
aangesloten zijn bij een landelijke centrale 
van overheidspersoneel", 

zijnde de hier bedoelde commissies de com
misie van overleg voor aangelegenheden van 
ambtenaren en de commissie van overleg voor 
aangelegenheden van werklieden; 

dat Geel. Staten van Overijssel, overwegende 
dat de hierboven aangehaalde bepalingen naar 
hun oordeel , mede in verband met de tegen
woordige wijze van organisatie van het ge
meentepersoneel, in strijd zijn met de bedoe
ling van het instituut georganiseerd overleg 
en met art. 125, eerste lid, sub k der Ambte
narenwet 1929, zooals deze bepaling, gelet op 
<le parlementaire geschiedenis van dat artikel, 
moet w01·den opgevat, bij beschikking van 16 
Augustus 1932, 2e Afdeeling n°. 8909/6539, 
den raad der gemeente Enschede hebben aan
gemaand om veór 1 December 1932 in boven
vermelde verordening de volgende wijzigingen 
aan te brengen: 

a. in het eerste en tweede lid van art. 3 
wordt geschrapt het woord "algemeene", 

b. het vijfde lid van art. 3 vervalt; 
dat blijkens eene missive van B. en W. van 

Enschede aan Ged. Staten van Overijssel dd. 
2 December 1932, 6de Afdeeling, n°. V 160/51, 
de raad dier gemeente in zijne vergadering 
van 28 November 1932 besloten heeft aan de 
aanmaning niet te voldoen; 

dat Geel. Staten van Overijssel bij besch ik
king van 20 December 1932, 2de Afdeeling, 
n°. 14022/10273, B. en W. van Enschede heb
ben uitgenoodigd het besluit te nemen, reeds. 
geformuleerd in de bovenvermelde aanmaning; 

dat B. en W. van Enschede, overwegende 
dat de gemeenteraad in zijne vergadering van 
28 November 1932 heeft besloten niet te vol
doen aan de aanmaning van Geel. Staten, dat 
de aandrang van dit College uitgaande tot 
wijziging der verorden ing het gevolg is van 
een adres van den Nederlandschen Bond van 
Gemeenteambtenaren, houdende het verzoek 
wijziging van de betrekkelijke verordening te 
bevorderen in den zin als in de aanmaning en 
uitnoodiging van Geel. Staten is aangegeven, 
dat de vraag om de commissies van overleg 
voor het personeel der gemeente toegankelijk 
te maken voor zgn. categorale organisaties en 
speciaal ook voor voorrnelden bond, bij de, 
samenstelling der verordening is onder oogen 
gez ien, dat op die vraag een ontkennend ant
\\·oord is gegeven omdat het toelaten van eene, 
dier organisaties de consequentie meebrengt 
ook andere hetzelfde te vergunnen en, in het 
algemeen, omdat met vertegenwoordigers van 
algemeene bonden een vlotter behandeling 
van zaken verwacht wordt dan wanneer de 
commissies de gelegenheid bieden, dat ver
tegenwoordigers van zgn. categorale organi
saties zich enkel geroepen gevoelen de belan
gen voor te staan van de respectieve catego-
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neen, hetgeen een ongewenschte rival iteit in 
de hand werkt, en dat hun College die mee
ni ng deelt, bij besluit van 2 J anuari 1933 heb
ben besloten aan de uitnoodiging van Ged. 

;Staten niet te voldoen; 
dat Ged. Staten van Overijssel daarop het 

·in hoofde dezes vermelde besluit hebben ge
nomen, waarbij zij in de "verordening rege

:Jende het overleg met organisaties van perso
nee l in d ienst der gemeente Enschede, be
doeld in art. 1, vierde lid der Ambtenaren
verordening en van het werkliedenreglement, 
alsmede van personeel in dienst der politie" 

.de wijzigingen hebben aangebracht, aange
:geven in de bovenvermelde aanmaning; 

dat de Nederlandsche Bond van Gemeente
_ambtenaren, die niet aangesloten is bij een 
la ndelijke centrale van overheidspersoneel , 

.onder de ambtenaren in dienst der gemeente 
Enschede een aantal leden telt, dat het aantal 
leden onder die ambtenaren van de meeste 
wel tot het overleg toegelaten organisaties 
"overtreft; 
,0 . dat blijkens eene missive van B. en W. 
.van Enschede dd. 23 Maart 1933, 6e Afdee
ling, n°. V 160/6, de raad dier gemeente op 
verzoek van Onzen Minister van Justitie in 
.de gelegenheid is gesteld met betrekking tot 
.die wijziging zijn gevoelen te doen kennen en 
dat de raad alstoen bij zijne bezwaren daar
tegen heeft vol hard ; 

0. dat die bezwaren ons zeer weinig klem
mend voorkomen; 

0. voorts, dat in de regeling, gel ijk die 
-th ans te Enschede geldt, voor toelating tot het 
georganiseerd overleg van een ambtenaren
·vereeniging - boven en behalve de op dat 
:13tuk gebruikelijke vereischten - de bijzondere 
e ischen gesteld zijn, dat de vereeniging geen 
categoraal karakter mag dragen en bovendien 
.aangesloten moet zijn bij een landelijke cen
trale van overheidspersoneel ; 

0. dat naar ons oordeel het stell en van 
dje e ischen, gegeven de feitelijke verhoudin
gen met betrekking tot de zich onder het 
·personeel der gemeente Enschede voordoende 
wijze van organisatie, het representatief ka
_rakter van de personeelsvertegenwoordiging 
in het georganiseerd overleg in belangrijke 
mate aantast; 

0. dat in de door Ged. Staten van Ove,;js
.sel aangebrachte wijzig ing dat bezwaar weg
valt, terwijl wij niet kunnen inzien dat tegen 
.die wijziging zich eenig wezenlijk belang van 
de gemeente of van het georganisee rd overleg 
als zoodanig zou verzetten ; 

0. dat mitsdien voor ons geen aanleiding 
bestaat de ons gevraagde goedkeuring te 

, weigeren; 
Gelet op art. 126 der Ambtenarenwet 1929 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Onze goedkeuring te verleenen aan het be

s! uit van Ged. Staten van Overijssel dd. 7 
·F ebruari 1933, 2de Afdeeling n° . 619/1136 tot 
wij ziging van de "verordening regelende het 
overleg met de organisaties van personeel in 
dienst der gemeente Enschede, bedoeld in art. 
1, v ierde lid, der Ambtenarenverordening en 
va n het Werkliedenreglement, alsmede van 
personeel in d ienst der olitie"; 

· Onze Minister van en . 
(A. B .) 

6 Mei 1933. KONINKLIJK BESLUIT . (Ar
menwet Art. 39.) 

Van toepassing van het derde lid kan 
geen sprake zijn ten aanzien van de kosten . 

·voortvloeiend uit de overbrenging of ver 
pleging van een arme, welke aan d e afleg
ging van de in dit lid bedoelde verklaring 
van den deskundige voorafgaan. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Bes! issende het gesch il over de woonplaats 

van de armlastige krankzinn ige J ohanna Pie
. terne Il a Mulders-Nel isse; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschill en van Bestuur, gehoord, advies van 
20 Apr il 1933, n°. 234; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenl andsche Zaken 
van 2 Mei 1933, n°. 3840, Afdeeling Arm
wezen ; 

0. dat J ohanna Pieternella Nelisse, echtge
noote van M. S . Mulders, welke laatste in de 
gemeente Eindhoven woonde, ter zake van 
"dementiaparalytica" van 13 Juli 1932 tot 
.26 September 1932 in de R amaerkliniek te 
' s-Gravenhage, voorloopig voor rekening van 
deze gemeente werd verpleegd; 

dat B. en W . van 's-Gravenhage het ge
meentebestuur van Eindhoven hebben verzocht 
de kosten van vervoer van de patiënte naar
en hare verpl eging in de genoemde kliniek 
voor rekening dezer gemeente te nemen ; 

dat, nadat B. en W. van Eindhoven ver
klaard hadden hiertoe niet bereid te zijn, B . 
en W. van 's-Gravenhage aan het gemeente . 
bestuur van Eindhoven hebben doen toekomen 
een a fschrift van een door dr. G. C. Balten, 
te 's-Gravenhage, a ls door Ons ingevolge den 
Al gemeenen maatregel van bestuur van 9 
April 1930, S . 136, aangewezen deskundige , 
afgegeven verklaring dd. 7 November 1932, 
inhoudende, dat voor de bovengenoemde pa
tiënte van 13 Juli- 26 September 1932 de ver
pleging in een krankzinnigengesticht noodig 
zou zijn geweest, indi en opneming niet had 
kunnen geschieden in eene der inrichtingen, 
vermeld op de lijst, bedoeld in art. 1 van den 
voormelden a lgemeenen maatregel van be
stuur; 

dat B. en W . van Eindhoven daarin geen 
aanleiding hebben kunnen vinden op het door 
h en ingenomen standpunt terug te komen, 
aangezien de overgelegde verklaring is geda
teerd op 7 November 1932 en zij dus niet 
w erd, noch kon worden overge legd bij de op
nem ing van de patiënte op 13 J uli 1932, ter
wijl van de verklaring evenmin binnen 3 da· 
gen na de opnem ing een afschrift is gezonden 
en niet gezonden is kunnen worden aan den 
betrokken inspecteur van het Staatstoez icht op 
krankzinnigen en krankzinnigengestichten, 
zoodat de verpleging van de patiënte in de 
,,Ramaerkliniek" mitsdien niet kan worden 
aangemerkt a ls een verpleging ingevolge art. 
39, derde l id, der Armenwet, doch uitsluitend 
val t onder art. 30 dier wet, dat de gemeente, 
waar de arme zich bevindt, tot ondersteuning 
verplicht ; 

0. dat art. 39, l e lid, der Armenwet onder 
meer bepaalt, dat de kosten, voortvloeiende 
uit de overbrenging van arme krankzinnigen 
naar en hunne verpleging in gestichten voor 
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krankzinnigen, voorzoover die niet uit de 
fondsen dier gestichten zelve moeten worden 
bestreden of daarin door instellingen van wel
dadigheid niet wordt voorzien, worden vol
daan uit de kassen der gemeenten, waar de 
verpleegden woonplaats hadden in den zin 
van het B. W., ten tijde, dat de rechterlijke 
machtiging om hen in een gesticht te plaat
sen werd aangevraagd; 

dat het derde lid van dit artikel het be
paalde onder meer bij het lste lid van over
eenkomstige toepassing verklaart ten aanzien 
van de kosten, voortvloeiende uit de over
brenging van een arme naar en zijne verple
ging in een aangewezen inrichting in den zin 
van art. 7 der wet tot regeling van het Staats
toezicht op krankzinnigen, indien een door Ons 
aan te wijzen deskundige heeft verklaard, dat 
bij niet-verpleging in zoodanige inrichting 
verpleging in een krankzinnigengesticht noo
dig of wenschelijk zou zijn, met dien ver
stande, dat voor het t ijdstip van de aanvrage 
der rechterlijke machtiging in de plaats treedt 
de dagteekening van de verklaring van den 
geneeskundige; 

dat, aangezien de rechterl ijke machtiging, 
in het eerste lid genoemd, in verband met 
art. 18 der wet van 27 April 1884, S. 96, 
vóór de opneming moet zijn verleend, de over
eenkomstige toepassing van dit lid ten aan
zien van de in het derde lid genoemde kosten 
medebrengt, dat de verklaring van den des
kundige, welker dagteekening voor het t ijd
stip van de aanvrage der rechterlijke machti
ging in de plaats treedt, vóór de overbren
ging of de verp leging van den arme in de 
inrichting moet zijn afgelegd, in dien zin, ,dat 
van toepass ing van het meergemelde derde 
lid geen sprake kan zijn ten aanzien van de 
kosten, voortvloeiende uit zijne overbrenging 
of verpleging, welke aan de aflegging der 
bovenbedoelde verklaring voorafgaan; 

dat in het onderwerpelijke geval de op J. P. 
N elisse, huisvrouw van M. S. Mulders, be
trekking hebbende verklaring van den door 
On aangewezen deskundige Dr. G. C. Bolten, 
geclagteekend is 7 November 1932, nàdat de 
verp leging van deze patiënte in de ingevolge 
art. 7 der wet tot regeling van het Staatstoe
zicht op krankzinnigen door Ons aangewezen 
"Ramaerkl iniek", te 's-Gravenhage, op 26 
September 1932 alreeds was beëindigd; 

dat derhalve art. 39 der Armenwet in deze 
geen toepassing kan vinden; 

Gezien rle Armenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

te beslissen, dat hier geen geschil aanwez,g 
is, als bedoeld in art. 39 der Armenwet, waar
in Wij ingevolge art. 75 , l e lid , dezer wet 
bevoegd zouden zijn eene beslissing te nemen. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is bel ast enz. 

{A.B.) 

6 JJfei 1933. KONINKLIJK BESLUIT. 
{Dienstplichtwet Art . 18.) 

Onder "ingeschreven personen" in d en 
zin van art. 18 1 ° lid z\jn te verstaan de 
ingeschreven personen voor dezelfde lichting 
als de ingeschrevene, wicn de uitspraak 
geldt. 

L. 1933. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

H . van Luipen te 's-Gravenhage tegen de be
slissing van Onzen Minister van Defensie van 
15 ovember 1932, VII• Afdeeling, N°. 277 V, 
waarbij aan P. van Luipen te 's-Gravenhage, 
dienstplichtige der lichting 1933, voor een jaar 
vrijstelling van den dienstplicht wegens kost
winnerschap is verleend ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
5 April 1933, N°. 193; 

Op d e voordracht van Onzen Minister van 
Defensie van 2 Mei 1933, VIIe Afdeeling N°. 
247 v.; 

0. dat bij bovengemelde beslissing van Onzen 
Minister van Defensie aan P. van Luipen te 
's-Gravenhage, dienstplichtige der lichting 1933, 
voor een jaar vrijstelling van den dienstplicht 
wegens kostwinnerschap is verleend; 

dat van deze beslissing H. van Luipen te 
' s-Gravenhage in beroep is gekomen, aanvoeren
de, dat hij direc t belanghebbende is, daar hij 
zich op 10 Januari 1933 voor het doen van 
aangifte ter inschrijving voor den dienstplicht 
ter bestemder plaatse moet vervoegen ; dat 
d e grond, waarop hij in beroep komt, is, dat 
P. van Lui pen geen kostwinner in den zin der 
Dienstplichtwet is, daar in het onderhoud van 
z\jne moeder wordt voorzien door den heer 
N. Kortman, die bii haar inwoont; 

0 . dat art. 18, l • lid, der Dienstplichtwet van 
elke omtrent vrijstelling gedane uitspraak be
roep toekent aan den ingeschrevene, wien de 
uitspraak geldt, elk der overige voor de ge
meente ingeschreven personen of d en wettigen 
vertegenwoordiger ; 

dat onder ingeschreven personen in den zin 
dezer wetsbepaling te verstaan ziin de inge
schreven personen voor dezelfde lichting als 
d e ingeschrevene, wien de uitspraak geldt, daar 
immers ingevolge art. 9, 1 • lid, der wet voor 
elke lichting een afzonderlijk inschrijvingsre
gister wordt gehouden; 

dat, terwijl de onderhavige uitspraak een 
ingeschrevene voor d e lichting 1933 betreft, de 
appellant ingeschreven is voor de lichting 1934, 
zoodàt hij in deze niet tot het instellen van 
beroep bevoegd is ; 

Gezien de Dienstplichtwet; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

d en appellant in zijn beroep niet-ontvankel(k 
t e verklaren. 

Onze Minister van· Defensie is belast, enz. 
{A.B.) 

8 llfei 1933. ARREST van den Hoogen 
Raad. {Winkelsluitingswet art. 3.) 

Een winkel, waar in hoofdzaalc chocolade 
en suikerwerk wordt verkocht, (i.c. een 
kiosk in Artis) kan, noch taalkundig noch 
n!l.ar de strekking der bepaling, vallen onder 
de koffiehuizen, restaurants en andere in
richtingen , waar uitsluitend of in hoofdzaak 
spijzen en dranken worden bereid of ver
kocht voor gebruik ter plaatse als waarvan 
in art. 3, l c der Winkelsluitingswet wordt 
gesproken. Dit kan te minder worden aan
genomen, omdat ju art. 4, lo. en 2d uit
drukkelijk de winkels worden genoemd, 
waar uitsluitend of in hoofdzaak su iker
werk en chocolade wordt verkocht, en voor 

14 
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die winkels afzonderlijke voorschriften 
worden gegeven omtrent het geopend zijn 
voor het publiek gedurende den Zondag. 

H et verbruik ter plaatse beteekent ove
rigens verbruik in de betrokkeninrichting 
of in de onrniddell(jke nabijheid daarvan, 
waarvan geen sprake is t .a.v. de door req. 
in zijn op het t errein van Artis staande 
kiosk verkochte goederen, a l zullen die a ls 
regel in dien tuin worden verbruikt. 

(Anders Adv.-Gen . Wijnveldt .) 

Op het beroep van D. Z . v. d. B. , restaura
teur, requirant van cassatie tegen een vonnis 
van de R echtbank te Amsterdam van 7 F ebr. 
1933, waarbij in hooger beroep is bevestigd, 
behalve ten aanzien van de quali ficatie, een 
vonnis van het Kantongerecht te Amsterdam 
van 6 September 1932, waarbij requirant ter 
zake van: ,,een winkel voor het publiek ge
opend hebben gedurende den Zondag", met 
aanhaling van de artt. 2 sub a, 4 eerste lid 
sub d en 10, lid 1 en 3 der Winkelsluit ingswet 
1930, S. 460, 23 Sr. is veroordeeld tot eene 
ge ldboete van één gul den en vervangende 
hechten is van één dag, hebbende de Recht
bank bovenstaande qualificatie, met vernieti
ging van 's K antonrechters vonnis in zooverre, 
ve rvangen door: ,,H et a ls hoofd van een win
kel dezen gedurende den Zondag voor het pu
bliek geopend hebben"; (Geple it door Mr. L. 
D. Frank.) 

Conclusie van den Adv.-Gen. Wijnveldt. 

In den Die rent.uin van het Koninklijk Zoölo
gisch Genootschap atura Arti Magistra te 
Amsterdam, gewoonlijk Artis genoemd, staan 
hie r en daar tentjes of kiosken, waar bezoe
kers van den tuin verschillende lekkernij en en 
ve rversch ingen kunnen koopen. 

Verdachte is pachter van de buffetten in de 
lokalen en den tu in van Artis en heeft o. a. 
bij de muziektent een z.g. chocoladetent ge
plaatst voor den verkoop van chocolade, koek
jes, p inda's en dergelijke versnaperingen. 

Aan die tent nu kocht een bezoeker van den 
tu in een doosje fruitsubliem en vier reepen 
chocolade op Zondagnamiddag 19 Juni 1932, 
omstreeks 3 uur. 

Hierin werd een overtred ing der Winkel 
slui t ingswet 1930, ~ - 460 gezien en dienten
gevolge stond requirant terecht voor het K a n
tongerecht te Amsterdam. 

De inl e idende dagvaard ing bevat a ls om
schrijving van de overtreding de vo lgende te
lastelegg ing: ,,dat hij te Amsterdam, op Zon
dag 19 Juni 1932 des namiddags omstreeks 
te 3.10 uur a ls hoofd alth ans bestuurder van 
een in den dierentuin van het Kon inklijk 
Zoölogisch Genootschap N atu ra Artis Magistra, 
gelegen aan de Plantage Kerklaan gevestig
den winkel , zijnde een besloten rui m te waar 
voorwerpen en stoffen in het klein aan het 
publ iek plachten te worden verkocht, in wel
ken winkel in hoofdzaak chocol ade en suiker
werk werd verkocht, dien wi nkel voor het 
pub] iek geopend heeft gehad, aangezien op 
voormeld tijdstip aan een aldaar aanwez ig 
persoon een doosje fruitsubl iem en v ie r ree pen 
chocolade werden afge leverd , zul ks te rwijl van 
de uren , gedurende we lke de winkel op Zon-

dag voor het publiek was geopend, niet dui
delijk kennis was gegeven op geschrift of 
drukwerk, dat aan de toegangsdeur tot dien 
winkel was bevestigd, zoodanig, dat daarvan 
van buiten af gemakkelijk kon worden kennis 
genomen, aangezien zulk een drukwerk geheel 
niet was aangebracht" . 

De K antonrechter achtte het telastegelegde 
bewezen, met dien verstande, dat verdachte 
was het hoofd van den winkel en veroordeelde 
hem met aanhaling van de artt. 2 sub a, 4 1. 1 
ub d, 10 l. 1 en. 3 Winkelsluitingswet 1930, 

S. 460, art. 23 Sr. Als straf werd opgelegd 
een geldboete van f 1 bij gebreke van betaling 
of verhaal te vervangen door een dag hech
tenis. 

In hooger beroep bevesti gde de Arr.-Recht
bank te Amsterdam op 7 F ebr. 1933 dit von
n is, behalve wat betreft de aan het feit gege
ven benaming, welke thans luidt: ,,H et a ls 
hoofd van een winkel dezen gedurende den 
Zondag voor het pub! iek geopend hebben" . 

Tijdig in cassatie gekomen stelde requirant 
bij schriftuur, welke nader is toegelicht bij. 
pleidooi, a ls middel: ,,S., a l thans v. t. van 
art t. 2, 3 en 10 van de Winkelslui tingswet 
1930, S. 460, art. 1 Sr. en art. 11 Wet hou
dende algemeene bepalingen, subsidiair art. 
348 Sv. en zulks op drie gronden: 

Ten eerste heeft de Rechtbank ten onrechte 
overwogen, dat de onderhavige winkel of 
kiosk, n iet is een inrichting, a ls bedoeld in 
art. 3 lid 1 sub c der Wet. 

T en tweede overweegt de R echtbank ten 
onrechte, dat "chocoladereepen en vruchten
subliems" geen spijzen zijn. 

T en derde neemt de R echtbank ten on
rechte aan, dat de in den winkel gekochte 
eetwaar n iet verkocht is voor "gebrui k ter 
plaatse" . 

Deze gronden rusten a lle op het door requ i
rant i. c. toepasselijk geachte art. 3 lid 1 aan
hef en sub c der Winkelslu it ingswet 1930, S. 
460, dat zegt: ,,De bepalingen dezer wot zijn 
niet van toepass ing op koffi ehuizen, restau
rants en andere inrichtingen, waar uitsluitend 
of in hoofd zaak spij zen of dranken voor ver
bruik ter plaatse worden bere id of verkocht, 
voor zoover betreft den verkoop van spijzen of 
dranken voor verbrui k ter p i aatse". 

Deze gronden hangen samen - wil requi
rant vrij uit gaan, dan moet deze chocolade
tent in Art is een inrichting zijn , waar spijzen 
voor gebruik ter plaatse verkocht worden. 

De geachte raadsman van requirant heeft 
zich voor de juisthe id zijner stelling beroepen 
op de geschiedenis van de tot standkom ing 
van art. 3 der wet. Hij wees erop, dat in het 
eerste ontwerp gesproken werd van " inrichtin
gen" waar ui tsluitend of in hoofdzaak spijzen 
of dranken voor verbruik ter plaatse worden 
bereid of verkocht" (Bijl. 1927/28 , N°. 363, 
dl. 5) . 

De Minister had, blijkens de Memorie van 
Toelich t ing;, de bedoeli ng, dat de uitzondering 
niet a lleen koffiehu izen en derge lij ke zou om
vatten, doch b.v. ook winkels waar kl eine 
consumptie voor verbruik ter plaatse over de 
toonbank wordt verkocht . 

Bij de latere behandel ing werd in het Voor
loop ig Verslag (Bijl. 1929, deel 4 N°. 7G) ge
vraagd of ook foyers van schouwburgen onde1· 
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inrichtingen waren begrepen, en of men in 
een stationswachtkamer aan het buffet iets 
kon koopen, om dit in den trein op te eten. 
Het Regeeringsantwoord luidde bevestigend, 
de Minister begreep onder inrichtingen ook 
foyers en stationswachtkamers. Om de moei
lijkheid te voorkomen, dat niet geoorloofd zou 
zijn, dat een reiziger een broodje van een sta
tionsbuffet wu meenemen en in den trein ge
bruiken, werd echter nog lid 2 van art. 3 op
genomen, tengevolge waarvan voor restaurants 
in stations "verbruik ter plaatse" n iet meer 
gevorderd werd voor de reizigers. 

Ook ter terechtzitting der Rechtbank is de 
opvatting verdedigd, dat de chocoladetent on
der " inrichting" viel. De R echtbank kon zich 
daarmede niet vereenigen. Zij zegt hieromtrent 
dat aan de Winkelsluitingswet, blijkens art. 2 
voorzoover den Zondag betreft, het beginsel 
ten grondslag li gt, dat winkels - dat zijn der
halve a ll e verkoopgelegenheden als bedoeld 
in art. 1 dier wet, waaronder op zich zelf ook 
vallen "koffiehuizen, ,·estaurants en andere 
inrichtingen, waar uitsluitend of in hoofdzaak 
spijzen of dranken voor verbruik ter plaatse 
worden bereid of verkocht" - des Zondags 
gesloten moeten zijn; 

dat in art. 3 dier wet eenige uitzonderingen 
op dit beginsel worden toegelaten; dat mits
dien ook vorengenoemd art. 3, eerste lid sub 
c is een uitzonderingsbepaling en reeds om die 
reden zich verzet tegen een ruime en uitbrei
dende interpretatie als door verdachte ver
dedigd; 

dat een kiosk of tent a ls van verdachte, 
welke onbetwist valt onder het begrip winkel, 
zooals di t in art. 1 is omschreven, in het a lge
meen zeker niet val t onder het begrip "inrich
tingen, waar uitsluitend of in hoofdzaak spij
zen of dranken voor verbruik ter plaatse wor
den verkocht"; Ik kan mij daarmede ver
eenigen behalve met de laatste zinsnede, want 
deze moet juist den grond bevatten, waarom 
de kiosk niet is een inrichting in den zin van 
art. 3 onder c, en dien grond kan ik er niet in 
vinden. De Rechtbank argumenteert slechts 
door te zeggen, dat de kiosk in het a lgemeen 
niet een inrichting is, waar spijzen voor ge
bruik ter plaatse verkocht worden. Dit is ech
ter juist het geschi lpunt. Dit punt kan m. i. 
alleen worden opgelost door eerst de vragen 
te beantwoorden: worden er spijzen verkocht; 
geschiedt dit dan voor gebruik ter p laatse. 
Volgt daarop een bevestigend antwoord, dan 
moet naar mijn oordeel worden aangenomen, 
dat de kiosk wel een inrichting is in den zin 
der wet. 

Zijn chocoladereepen en vruchtensubliems 
spijzen? Ten aanzien der Warenwet besliste de 
H. R. op 28 April 1924 (W. 11209, N. J. 
1924, 732) dat onder "eet- en drinkwaren" 
uitsluitend wordt verstaan hetgeen bestemd is 
om te worden gegeten of gedronken door den 
men ch. Het liep hier over de vraag of karne
melk, welke bestemd was voor dierlijk voedsel, 
onder het begrip "waar, eetwaar" der Waren
wet viel. 

De Kantonrechter beschouwde kennelijk de 
chocoladereepen en bonbons als spij zen. De 
Rechtbank doet dit niet, en zegt dat die voor
werpen en dergelijk snoepgoed, evenmin als 
sigaren en sigaretten, niet behooren tot spijzen 

en dranken, waartoe exploitanten van koff ie
huizen, restaurants en soortgelijke inrichtingen 
zich des Zondags moeten beperken. Dit lijkt 
m ij onjuist, daar de wet niet spreekt van soort
gelijke, maar van andere inrichtingen. M. i. 
vallen de meergenoemde voorwerpen zeker 
volgens het taalgebruik onder spijzen, bij welk 
woord niet gedacht moet worden aan het meer 
of minder voedzame ervan, maar waarbij uit 
de opsomming van spijzen en dranken, volgt, 
dat de wetgever het oog heeft gehad op het
geen bestemd is gegeten en gedronken te 
worden. 

H et belangrijkste punt dezer zaak is de 
vraag wat onder "verbruik ter plaatse" moet 
worden verstaan in art. 3 der Wet. 

De Kantonrechter beperkt dit begrip tot 
gebruik in de inrichting, desnoods tot gebru ik 
voor de toonbank, indien de winkel wo is in-

' gericht, dat het publiek er buiten blijft. De 
Rechtbank is het daarmede eens, en zegt dat 
de chocoladetent niet onder inrichtingen als 
bedoeld onder art. 3 is te brengen op den 
door verdachten aangevoerden grond, dat die 
tent staat in den tuin van "Artis" en de in 
die tent verkochte goederen als chocolade en 
vruchtenbonbons als regel verbruikt worden 
in dien tuin; 

dat zoodanig verbruik niet valt onder ver
bruik ter plaatse moetende daaronder worden 
verstaan - blijkens de term inologie der be
paling, waarin de veelbesproken inrichtingen 
op één lijn worden gesteld met koffiehuizen 
en restaurants, alsmede bl ijkens hetgeen boven 
is gezegd omtrent het uitzonderingskarakter 
dier bepaling - verbru ik, in de betrokken in
richting of in de onmiddellijke nabijheid daar
van, bijv. aan bij de tent geplaatste en vanuit 
de tent bediende tafeltjes . 

Ik ben van een ander gevoelen en meen, dat 
de wetgever, - hoewel hij niet aan a lle om
standigheden kunnende denken, o,er dit punt 
voor zoover ik kon nagaan, geen nadere toe
lichting gegeven heeft-, in art. 3 aan "ver
bruik ter plaatse" niet die enge beteekenis 
geeft, welke de Kantonrechter en de Recht
bank erin lezen. 

De "plaats" is hier m. i. de Diergaarde, al 
is deze dan ook uitgestrekt. De bedoeling der 
wet is gelijkheid te betrachten, zoodat wan
neer een winkelier zijn zaak gesloten moet 
houden, een ande1· hem intusschen geen con
currentie kan aandoen. Ook de uitzonderings
bepalingen in de wet ademen denzelfden geest. 
Nu kan men echter niet beweren dat een kiosk 
in de Diergaarde concurrentie aandoet aan de 
daar buiten gevestigde winkels. Inderdaad is 
het theoretisch denkbaar, dat een naar vruch
tensubl iems verlangend mensch, wanneer hij 
alle suikerwerkzaken, ondanks de aan deze 
veroorloofde 4 uren, op Zondag gesloten vindt, 
een toegangsbewijs voor Artis neemt, naar de 
kiosk gaat, koopt en Artis weer verlaat, doch 
dit lijkt mij inderdaad vei· gezocht. 

Nu de wet geen bevipsbepaling geeft, maar 
uit de geschiedenis blijkt, dat de wetgever ge
dacht heeft aan foyers e. d., waar de zoetig
heden ook niet aan het buffet gegeten behoe
ven te worden, maar b.v. later onder de voor
stelling na de pauze, zou ik het begrip ruim 
opgevat willen zien. De wetgever huldigt 
meer een ruim begrip van plaats, b.v. in art. 
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311 sub 5 en art. 202 Sr. - de p laats des 
misdrij fs, waarvan de H. R. besliste (b.v. 27 
Juli 1895, W. 6710} dat het voor de toepas
selijkheid van art. 311 5 Sr. onverschill ig is 
of de schuldige zich den toegang heeft ver
schaft, hetzij rechtstreeks tot de localiteit waar 
de diefstal is gepleegd, hetzij tot het gebouw, 
waarin d ie localiteit zich bevindt. Dus de 
locali te it is in engeren zin de plaats des mis
drij fs, het gebouw in ruimeren zin. Zoo is ook 
de kiosk hier in engeren zin de verkoopplaats, 
de afgesloten Diergaarde, waarin de kiosk 
staat, echter de plaats in .den ruimeren zin 
welke art. 3 der W et m. i. bedoelt. Ik ver
moed dat de wetgever de terminolog ie een
voudig heeft overgenomen welke s inds jaren 
i n de Drankwet gold, n.l. gebruik ter p laatse 
voor welke de vergunning geldt naast gebru ik 
e lders dan ter plaatse waarvoor de vergunning 
geldt. Deze vergunningen worden echter ver
l eend voor zeer nauwkeurig omschreven loca
Jiteiten en terreinen. Van eenig voorschrift 
welke dezen regel op de Winkelsluitingswet 
toepasselijk zou maken, blijkt naar mijn oor
-deel niet. 

Al is art. 3 der Wet een uitzonder ingsbepa
ling, zoo kan ik daarom aan de R echtbank 
niet toegeven, dat het woord "plaats" daarin 
e ng moet worden opgevat. Tusschen het in het 
a lgemeen eng interpreteeren van ui tzonde
ringsbepalingen - wat b.v. analogische toe
passing uitsluit - en de wijze waarop een be
paald woord in die uitzonderingsbepaling moet 
worden opgevat, zie ik niet het verband, dat 
-de R echtbank erin zoekt. 

lk meen dus dat beide hierboven gestelde 
vragen in dien zin moeten beantwoord worden, 
<lat de chocoladereepen en vruchtensubliems 
onder "spijzen" vallen en de Diergaarde, 
waarin de kiosk staat, de plaats is waar het 
gekochte gebruikt wordt. I s dit punt juist, dan 
is ook de chocoladetent een "inrichting", waar 
uitsluitend spijzen voor verbruik ter plaatse 
worden vedcocht. 

Ik acht het middel juist en concludeer tot 
vernietiging van het vonnis wat betreft de 
quali ficatie en de strafoplegging, en voorts 
<lat de H. R. het tel aste gelegde en bewezen 
verklaarde feit niet strafbaar oordeelend, ver
dachte ontsla van alle rechtsvervolging. 

De Hooge R aad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Schepel ; 
Gelet op het middel van cassatie namens 

den requirant voorgesteld bij pleidooi: (zie 
concl. Adv.-Gen.}; 

0. dat bij het m zooverre bevestigde vonnis 
wettig en overtuigend bewezen is verklaard, 
dat requirant te Amsterdam op Zondag 19 
J un i 1932 des namiddags omstreeks te 3.10 
u ur a ls hoofd van een in den dierentu in van 
het Koninklij k Zoölogisch Genootschap Na
tura Artis Magistra, gelegen aan de Plantage 
Kerklaan gevestigden winkel , zij nde een be
s loten ru imte waar voorwerpen en stoffen in 
h et kle in aan het publiek plachten te worden 
verkocht, in welken winkel in hoofdzaak cho
colade en suikerwerk werd verkocht, d ien win
kel voor het publiek geopend heeft gehad, 
aangez ien op voormeld t ijdstip aan een aldaar 
aanwezig persoon een doosje frui tsubliem en 

vier reepen chocolade werden a fgeleverd, 
zulks terwijl van de uren, gedurende welke de 
winkel op Zondag voor het publiek was ge
opend, niet duidelij k kennis was gegeven op 
geschrift of drukwerk, dat aan de toegangs
deur tot dien winkel was bevestigd, zoodanig, 
dat daarvan van buiten af gemakkelij k kon 
worden kennis genomen, aangezien zulk een 
drukwerk geheel n iet was aangebracht; 

dat dit bewezen verklaarde is gequalif iceerd 
en te dier zake straf is opgelegd á ls boven is 
vermeld ; 

0. omtrent het middel van cassatie: 
dat tot toelichting daarvan is aangevoerd, 

dat de Rechtbank ten onrechte heeft over
wogen, dat de onderhavige winkel of k iosk 
niet is een inrichting a ls bedoeld bij art. 3, 
eerste lid, sub c der Winkelsluitingswet, op 
welke inrichtingen blijkens dat artike l de be
palingen der genoemde wet niet van toepas
sing zijn ; dat toch, waar feite lijk vaststaat, 
dat de betreffende winkel of kiosk toebehoort 
aan den pachter van het restauratiebedrijf van 
,,Artis" en van dit bedrijf deel uitmaakt, blij 
kens de historie der wet een dergelijke winkel 
beschouwd kan worden a ls eene inrichting a ls 
bedoeld in genoemde wetsbepaling; dat de 
R echtbank verder ten onrechte heeft overwo
gen, dat de in den winkel gekochte eetwaar 
niet verkocht is voor "verbruik ter plaatse"; 
dat feitel ijk va tstaat, dat de over de toon
bank van den winkel verkochte consumptie in 
den tu in van Artis wordt genuttigd; dat de 
Rechtbank echter aan de bovenbedoelde uit
drukking verkeerdelijk de beperkte uitlegging 
geeft van "verbruik in de inrichting of in de 
onmiddellijke nabijheid daarvan"; 

0. dat in het in zooverre bevestigde vonn is 
als bewezen is a angenomen, dat in den winkel 
van requirant, dien hij op Zondag voor het 
publiek geopend heeft gehad, in hoofdzaak 
chocolade en sui kerwerk werd verkocht ; dat 
noch taalkundig noch ook, naar cl strekking 
der bepaling zoodanige winkel , waar, zooa ls 
de Rechtbank in haar vonnis het noemt, enkel 
snoepgoed wordt verkocht, kan vallen onder 
de koffiehuizen, restaurants en andere inrich
tingen, waar uitsluitend of in hoofdzaak spij 
zen of dranken worden bere id of verkocht 
voor verbru ik ter plaatse, als waarvan wordt 
gesproken in art. 3, l c der W inke lsluitings
wet; dat ongetwijfeld tot de zaken, in deze 
inr ichtingen bereid of verkocht, ook chocolade 
en su ikerwerk kunnen behooren, maar dat dit 
geheel iets anders is dan dat de verkoop van 
d ie zaken daar hoofdzaak is; dat nog te min
der kan worden aangenomen, dat een winkel 
a ls die van requirant zou zij n begrepen onder 
de inricht ingen van art. 3, lc de r Winkel
sluitingswet, omdat die wet in art. 4, la en 
2d uitdrukkelijk de winkels noemt, waar uit
slu itend of in hoofdzaak suikerwerk en choco
lade word t verkocht, en voor die winkels af
wnderl ijke voorschriften geeft omtrent het ge
opend zijn voor het publiek gedurende den 
Zondag ; dat ove1·igens de in het -vonnis als 
vaststaande aangenomen omstandigheid, dat 
de w inkel van rnquirant staat op het terre in 
van Artis met het gevolg dat de daar ge
kochte goederen a ls regel in dien tuin ve r
bruikt zull en worden, geenszins er toe zal 
kunnen le iden om aan te nemen, dat h ier een 
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verkoop voor verbruik ter plaatse geschiedt; ' 
dat de Rechtbank aan deze uitdrukking te-~ 
recht de beteekenis heeft gehecht van verbruik 
in de betrokken inrichting of in de onmiddel
lijke nabijheid daarvan, bijvoorbeeld aan bij 
de tent geplaatste en vanuit de tent bediende 
tafeltjes; dat de omstandigheid, dat requirant 
elders in den tuin van Artis een restauratie 
exploiteert hierin geen verandering brengt; . 

dat dus de bestreden beslissing der Recht
bank is juist en het middel ongegrond ; 

Verwerpt het beroep. 
(N. J.) 

8 Mei 1933. ARREST van den Hoogen Raad. 
(Wegenwet art. 4.) 

H. R. ambtshalve : 
Een weg is openbaar, wanneer hij na het 

tijdstip van 30 jaren vóór het in werking 
treden van de wet gedurende 30 achtereen
volgende jaren voor een ieder toegankelijk 
is geweest (art. 4, 1, I der Wegenwet). _ 
Onvoldoende is, dat dit tijdvak van 30 
achtereenvolgende jaren ligt binnen een 
tijdsverloop van 60 jaren vóór het in 
werking treden van de Wegenwet. 

De bestemming tot openbaren weg door 
den rechthebbende blijkt evenmin, omdat 
niet is gebleken van den wil der overheid 
dat de weg openbaar zal zijn. 

P. A. E. H. is requirant van cassatie tegen 
een vonnis van het Ktg. te Roermond van 
22 Febr. 1933, waarbij hij is veroordeeld tot 
betaling eener geldboete van f 1 enz. 

Proc.-Gen. Tak concludeert tot vernietiging 
en verwijzing : 

Door de verklaringen der getuigen, het op den 
ambtseed opgemaakt proces-vernaai, de voor
gelezen verklaringen van B. en vV. der gemeente 
Vlodrop, van Geel. Staten van Limburg en de 
erkentenis des verdachten achtte de Ktr. te 
Roermond wettig en overtuigend bewezen, met 
zijne schuld daaman : ,,dat de verdachte, den 
6en Dec. 1932, te Vlodrop, zonder verlof van 
het daartoe bevoegde gezag, den openbaren 
weg, leidende ongeveer van wachtpost I der 
N ederl. Spoorwegen naar de zoogenaamde 
Heerbaan, door ,Tiiger, Köster, Noorkamp, 
Rentmeister, Brnckerhofl;, Schmitt, Schnepel, 
Vartman, Schnauerte en Vrede, over welke 
personen hij als pater-procurator van het St. 
Ludwig Kolleg daartoe de beschikking had, 
heeft doen versperren of h et verkeer daarop 
heeft doen belemmeren, door het graven van 
kuilen in en het plaatsen van een afsluitboom 
over dien ,veg''. 

R\j veroordeelde hem deswege in eene boete, 
dit bewezene qualificeerende als: ,,Het zonder 
verlof van het bevoegd gezag eenigen openbaren 
landweg doen versperren en het verkeer daarop 
doen belemmeren". Voor het niet bewezene deel 
der aanklacht volgde eene vrijspraak. 

Van belang zijn daarbij de navolgende over
wegingen: 

"dat door de verklaringen van de getuigen 
va.n de Riet en Geerlings bewezen is, dat be
doelde weg reeds sedert meer dan 60 ja.ren voor 
het open baar verkeer heeft opengestaan en ge-
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brmkt werd· voor voetgangers en personen, dié 
naar het gehucht Mijnweg moesten gaan of a,ls 
bestuurders van karren daarheen moesten rij·
den, terwijl door den getuige Mr. Boyens en 
Schoonderbeek is verklaard, dat de genoemde 
weg, ter plaatse, waar de versperring is ge
plaatst, is eene voortzetting van rlen weg, die 
den spoorweg kruist en waaraan woningen 
gelegen zijn, die door personen, die het bier
huis bezoeken en die in de winkels waren koo
pen , wordt gebruikt; 

"dat uit de verklaringen van den getuige 
van de Riet en den getuige J. Maessen blijkt, 
dat het den bestuurders van het Klooster reeds 
geruimen t,ijd geleden bekend was, dat de 
Burgemeester Maessen, de voorganger van den 
Burgemeester ,T. Maessen, bezwaren had tegen 
eene afsluiting van den weg en dat de latere 
Burgemeester J. Maessen ter voorkoming van 
moeilijkheden hun geadviseerd heeft om de..1 
weg niet af te sluiten ; 

,,dat uit de verklaringen der getuigen Geer
lings en van de Riet is gebleken, dat de vroegere 
eigenaar van het gedeelte weg, dat door de be
stuurders van het St. Ludwig Klooster als 
eigendom van het Klooster wordt genoemd, 
door den vroegeren eigenaar van het terrein 
door het Klooster gekocht nooit bordjes op 
het gedeelte heeft doen plaatsen, waaruit blijkt, 
dat hij aan dien weg de bestemming van een 
openbaren weg heeft gegeven; dat dit nog te 
meer blijkt uit de omstandigheid, dat bij den 
aanleg van den spoorweg vau Antwerpen naar 
M. Gladbach door de spoorwegmaatschappij Le 
Grand Centra! Beige en later door de Maat
schappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen 
het tot overweg dienend gedeelte van de spoor
wegbaan van afsluitingen is voorzien, met de be
stemming, dat deze bij het voorbijkomen van 
spoortreinen gesloten zouden worden door een 
daartoe aangewezen beambte van dien spoor
weg, die in de onmiddellijke nabijheid van dien 
overweg geplaatst is, iets wat niet het geval 
zou zijn als de weg een privaat weg was ; 

"dat volgens de voorschriften der Wegenwet 
van 31 Juli 1930, S. 342, welke wet in werking 
is getreden op 1 Oct. 1932, een weg openbaar is, 
wanneer deze na het tijdstip van 30 jaren, vóór 
het in werking treden van deze wet, gedurende 
30 achtereenvolgende jaren voor een ieder toe
gankelijk is geweest ; 

"dat voor het jaar Hl05, toen de bestuurders 
van het thans te Vlodrop gevestigde Klooster 
St. Ludwig het terrnin, waarop de kwestieuse 
weg loopt, kochten, door een ieder, die van 
dien weg, die over het gedeelte, wat die be
stuurders kochten, dat naar de Heerhaan leidde, 
wilde gebruik maken, daartoe bevoegd was, 
daar de vorige eigenaar, de Graaf van Schaes
berg, aan de toegangen van dien weg geen bor
den verboden weg heeft doen aanbrengen, waar
door hij zijn wil te kennen gaf, dat hij voorko
men wilde, dat die weg na verloop ..-an tijd een 
openbare weg werd, zoodat in verband met de 
wijze, hoe die weg woedt afges,oten, door de 
spoorwegmaatschappij moet worden aangeno
men, dat genoemde eigenaar 8-tilzwijgend heeft 
goed gevonden, dat die weg reeds 30 achtereen
volgende jaren binnen een tijdsverloop van 
60 jaren voor het in werking treden der Wegen
wet als een openbare weg werd gebruikt". 

Deswege gegriefd , heeft requirant zich tegen 
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deze beslissing van cassatie voorzien, terwijl ter 
ondersteuning van dit beroep, door zijn raads
man in de feitelijke instantie, vier middelen bij 
schriftuur ziin voorgedragen, die evenwel niet 
kunnen worden getoetst, omdat niet blijkt, 
dat die raadsman tot de inlevering daarvan 
gevolmachtigd was,of verklaard heeft dit te zijn. 

Wanneer zal toch eindelijk de dag aanbreken, 
dat art. 450 Sv. a lgemeene bekendheid zal 
hebben verkregen! 

Ambtshalve maak ik echter Uwen Raad erop 
opmerkzaam, dat 's Ktrs. uitspraak niet in 
stand kan worden gehouden, a ls zijnde onvol
doende met redenen omkleed, waardoor ge
schonden zijn art. 398 i.v.m. de artt. 350, 358 
en 359 Sv., art. 427 aanhef en sub 6 Sr. en art. 4, 
1, I der Wegenwet. 

H et vonnis heeft namelijk twee steunpunten. 
Gezegd toch wordt daarin , dat de bedoelde weg 
door den rechthebbende bestemd zijn zou tot 
openbaren weg en daarnaast, dat die openbaar
heid zou blijken uit het langdurig gebruik, dat 
van een weg gemaakt is. 

Wat nu de aangenomen bestemming betreft, 
deze berust enkel op het niet plaatsen van 
bordj es op den weg met het opschrift verboden 
toegang, t erwijl met tetrekking tot de open
baarheid, door langdurig gebruik verkregen, 
opgemerkt dient, dat niet blijkt van een voort
durend en ongestoord gebruik als weg, ge
durende 30 jaren , eindigende juist bij het in 
werking treden der Wegenwet. 

De Hooge Raad enz .; 
0. dat noch bij de aanteekening van het be

roep noch naderhand door of van wege den 
requirant eenige gronden voor het beroep zijn 
aangevoerd ; 

dat wèl tijdig bij den Hoogen Raad is inge
komen een schriftuur van cassatie onderteekend 
A. Michiels van Kessenich, maar dat, waar 
noch uit dit stuk noch op andere wijze blijkt, 
dat de onderteekenaar tot het indienen daarvan 
door den requirant was gemachtigd, en dus 
a.a.n den eisch van art. 450 Sv. niet is volgaan, 
op deze schriftuur niet kan worden gelet ; 

0 . echter ambtshalve: 
dat bij het bestreden vonnis de Krt. van het 

aan requirant bij dagvaarding te laste gelegde 
wettig e11 overtuigend bewezen heeft verklaard, 
enz., zie conclusie; 

dat dit bewezen verklaarde is gequalificeerd 
en te dier zake straf is opgelegd als boven is 
vermeld; 

dat de bewezenverklaring ten aanzien van 
d o openbaarh eid va.n den ·weg hierop steunt, 
dat op grond vau de in het vonnis gebezigde 
bewijsmiddelen moet worden aangenomen, dat 
de toenmalige eigenaar, van wien in 1905 de 
Bestuurders van het thans te Vlodrop gevestigde 
Klooster St. Ludwig den grond hebben gekocht, 
waarover de in de bewezenverklaring bedoelde 
weg loopt, stilzwijgend heeft goedgevonden, dat 
die weg reeds 30 achtereenvolgende jaren bin-

. nen een tijdsverloop van 60 jaren vóór het in 
werking brengen der "Wegenwet" (op 1 Oct. 
1932) als een openbare, voor ieder toegankelijke 
weg werd gebruikt ; 

0. daaromtrent, : 
dat volgens art. 4, l, I van de "Wegenwet" 

een weg openbaar is, wanneer hij, na het tijdstip 
van 30 jaren vóór het in werking treden van 

de wet, gedurende 30 achtereenvolgende jaren 
voor een ieder toegankelijk is geweest, terwijl 
èn de woorden van deze bepaling èn ook de ge
schiedenis van hare totstandkoming duidalijk 
doen zien, dat nog geenszins vaststaat, dat aan 
dezen wettelijken eisch is voldaan, wanneer 
enkel is vastgesteld dat dit tijdvak van 30 ach
tereenvolgende ja,ren ligt binnen een tijdsver
loop van 60 jaren vóór het in werking treden 
van de "Wegenwet", zooals in het be treden 
vonnis a ls vaststaande is aangenomen; 

dat uit de in het vonnis gebezigde bewijs
middelen evenmin blijkt, dat de bedoelde weg 
openbaar is omdat vóór de inwerkingtreding 
der "Wegenwet" de rechthebbende daaraan 
de bestem1ning van openbaren weg heeft ge
geven, omdat dit niet kan worden aangenomen, 
wanneer niet is gebleken van den wil ook der 
Overheid, kenbaar hetzij uit wettelijk voor
schrift hetzii uit de gedraging van het openbaar 
gezag, dat de weg openbaar zal zijn, t erwijl de 
gebezigde bewijsmiddelen daaromtrent. ni et 
alleen niets inhouden maar zelfs verklarmgen 
van getuigen bevatten, die er op zouden wijzen, 
dat de Overheid ten aanzien van dezen weg zich 
steeds afzijdig heeft gehouden ; 

dat uit een en ander volgt, dat het bestreden 
vonnis, wat de bewezenverklaring betreft, niet 
met redenen is omkleed, waardoor ziin ge
schonden de artt. 350, 358, 359, i.v.m. art . 398 
Sv., zoodat, aangezien daarop de straf van nie
tigheid is gesteld, dit vonnis niet in stand kan 
blijven; 

Vernietigt het bestreden vonnis; 
R echt doende ingevolge art. 106 R. 0. : 
Verwijst de zaak naar de Rb. te Roermond, 

ten einde haar, met inachtneming der gegeven 
vrij spraak, opnieuw te berechten en af t e doen . 

(W.) 

8 1,[ei 1933. ARREST van den Hoogen Raad . 
(Mot.- en Rijw.wet art. 22, Sv. artt. 358 
en 359.) 

Uit de gebezigde bewijsmiddelen heeft 
de rechter kunnen afleiden, dat req. dus
danig onder den invloed van gebruikten 
alcoholboudenden drank verkeerde, dat hij 
niet in staat geacht kon worden het motor
rij t uig naar behooren te besturen. Of is 
komen vast te staan, dat het motorrijtuig 
geslipt is, doet daarbij niet t er zake. 

De Rechtb. verklarend zich geheel te ver
eenigen met en over te nemen alle gronden 
en beslissingen vermeld in 's Kantonrech
ters vonnis, nam daarmede ook over de bij
zondere redenen , welke de straf h e bben 
bepaald. De bijzondere reden, welke de 
Rechtb., zelve m.b.t. de door haar gewij
zigde hechtenis opgeeft n.l. dat deze in 
overeenstemming is met de beteekenisvan 
het fe it, voldoet aao den eisch van art. 
359 Sv. 

Waar moet worden aangenomen, dat de 
.Rechtb. de in het vonnis des K antonrech
ters aangehaalde voorschriften overnam, 
heeft zij dan ook overgenomen de aanhaling 
van art. 29, lid 2 Mot.- en Rijw.wet, welke 
met de overweging, dat het bewezen fe it 
is verboden en strafbaar gesteld biJ ge
noemd artikel i .v.m. art. 22 aanhef en on
der b van die wet, in 's Kantonrechters 
vonnis voorkomt. 
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Op het beroep van L. B. J. v. d. T., requirant 
van cassatie tegen een vonnis van de Rechtb. 
te Rotterdam, van 16 Febr. 1933, waarbij in 
hooger beroep is bevestigd, behalve ten aan
eien van de bepaling der vervangende hechtenis, 
den vonnis van het Kantongerecht te Rotter 
zam van 15 December 1932, bij welk vonnis 
requirant ter zake van: ,,als bestuurder van 
een motorrijtuig daarmede rijden over een weg, 
terwijl hij verkeert onder zoodanigen invloed 
van het gebruik van alcoholhoudenden drank, 
dat hij niet in staat moet worden geacht het 
motorrijtuig naar behooren te besturen'', met 
aanhaling van de artt. 22 aanhef en .sub b, 
29 l • en 2• lid, 31 van de Motor- en Rijwielwet, 
23 en 91 Sr., is veroordeeld tot eene geldboete 
van éénhonderd gulden en vervangende hech
tenis van vijf dagen, met ontzegging van de be
voegdheid om motorrijtuigen te besturen voor 
den tijd van één jaar; zijnde bij het bestreden 
vonnis, met vernietiging van des Kantonrech
ters uitspraak in zooverre, de vervangende 
hechtenis bepaald op twintig dagen; (gepleit 
door Mr. W. A. Hoek). 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Schepel; 
Gelet op de middelen van cassatie namens 

req uirant voorgesteld bij pleidooi : 
I. Schending, althans verkeerde toepassing 

van de artt. 338, 339, 342, 344 Sv. en van art. 
22 der Motor- en Rijwielwet, doordat de Recht
bank, bevestigend het in eersten aanleg ge
wezen vonnis, behalve wat de opgelegde ver
vangende hechtenis betreft, als bewezen heeft 
aangenomen, dat verdachte met een door hem 
bestuurde vierwielige auto heeft gereden, ter
wijl hij "dusdanig verkeerde onder invloed van 
gebruikten alcoholhoudenden drank, dat hij 
niet in staat geacht kon worden dat motorrij
tuig naar behooren te besturen", ofschoon 
alleen de getuige Cleef verdachte heeft zien 
rijden en weliswaar verklaard heeft, dat zulks 
"zigzagsgewijze" geschiedde, doch niet is komen 
vast te staan de onjuistheid van den daarvoor 
door verdachte opgegeven veront5chuldigings
grond, n.l dat het motorrijtuig geslipt is, terwijl 
de overige verklaringen slechts betrekking 
hebben op feiten en omstandigheden, door de 
getuigen waargenomen na het rijden van ver
dachte als bestuurder; 

IL Schending, althans verkeerde toepassing 
van de artt. voormeld, doordat het telastege
legde als bewezen is aangenomen met gebruik
making van de verklaringen der getuigen Bronk
horst en Van der Molen, niettegenstaande deze 
uitdrukkelijk verklaard hebben (o.a. in hun 
ambtseedig proces-verbaal dd. 23 October 1932), 
dat verdachte niet tot het besturen van motor
rijtuigen in staat was, terw:ijl voorts uit hun ver
klaringen hoogstens ~ebleken is, dat verdachte's 
adem naar alcohol nekte, dat zijn gelaatskleur 
veel rooder dan " thans" (ter terechtzitting) was 
en dat zijn oogen glazig (waterig) stonden, feiten 
en/of omstandigheden, welke niet kunnen leiden 
tot de uitsluitende conclusie, dat verdachte 
onder drankinvloed verkeerde, doch die even
goed kunnen worden toegeschreven aan andere 
oorzaken dan het gebruik van een teveel aan 
alcohol ; 

H L Schending, althans verkeerde toepassing 

van ar t . 359 Sv., doordat de Rechtb. nagelaten 
heeft de bijzondere redenen op te geven, welke 
de straf hebben bepaald, hebbende de Rechtb. 
wel overgenomen "alle gronden en beslissingen" 
van het vonnis in eersten aanleg, doch alleen 
,,op grond daarvan", dat door de bewijsmid
delen, vermeld in laatstbedoeld vonnis, de 
feiten en omstandigheden vaststaan, welke 
overweging dus alleen betrekking kan hebben 
op de gronden en beslissingen voor de schuldig
verklaring, niet op die, welke met de straf ver
band houden, terw:ijl de Rechtb. voorts slechts 
ten aanzien van de gewijzigde vervangende 
hechtenis overweegt, dat " deze in overeenstem
ming is met de beteekenis van het feit", welke 
overweging evenmin kan gelden als een bij 
zondere, strafbepalende reden ; 

IV. Schending, althans verkeerde toepas
sing van art. 358 Sv. en van de artt. 29 en 31 
der Motor- en Rijwielwet, doordat het vonnis 
der Rechtb. geen wettelijke voorschriften ver
meldt, waarop de opgelegde straf is gegrond, 
en - zoo de R echtbank moet geacht worden 
in haar vonnis overgenomen te hebben de in 
het vonnis in eersten aanleg aangehaalde voor
schriften - in ieder geval schending of ver
keerde toepassing van art. 29 der Motor- en 
Rijwiel wet, vermits in laatstbedoeld vonnis ver
wezen wordt naar het eerste lid van dat artikel, 
hetwelk echter overtreding van het bepaalde 
bij art. 22 dier wet niet strafbaar stelt ; 

0. dat bij het in zooverre bevestigde vonnis 
des Kantonrechters wettig en overtuigend be
wezen is verklaard, hetgeen aan requirant bij 
dagvaarding is telastegelegd : dat hij te Rotter
dam, op 23 October 1932 omstreeks te 21 ½ ure, 
op den voor het openbaar verkeer openstaan
den rijweg, Eerste Middellandstraat, met een 
door hem bestuurde vierwielige personenauto 
heeft gereden, terwijl hij dusdanig verkeerde 
onder invloed van gebruikten alcoholhoudenden 
drank, dat hij niet in staat geacht kon worden 
dat motorrijtuig naar behooren te besturen; 

dat dit feit is gequalificeerd en te dier zake 
straf is opgelegd als boven is vermeld ; · 

O. omtrent de middelen van cassatie : 
dat noch het eerste noch het tweede middel 

tot cassatie kunnen leiden, 
het eerste niet omdat de rechter uit de in het 

vonnis gebezigde bewijsmiddelen heeft kunnen 
afleiden, dat requirant dusdanig verkeerde 
onder invloed van gebruikten alcoholhoudenden 
drank, dat hij niet in staat geacht kon worden 
het motorrijtuig naar behooren te besturen , 
waarbij niet ter zake doet of is komen vast te 
staan dat het motorrijtuig geslipt is, terwijl de 
vraag of de rechter het bovenstaande terecht 
als bewezen heeft aangenomen, in cassatie niet 
kan worden onderzocht; 

het tweede niet, om dezelfde reden als boven 
vermeld, missende dit middel in zooverre feite
lijken grondslag, dat niet in het vonnis als be
wijsmiddel is gebezigd de verklaring van de 
getuigenBronkhorst en Van der Molen, dat ver-

. <lachte niet tot het besturen van motorrijtu gen 
in staat was ; 

dat ook het derde middel is ongegrond, om
dat de R echtbank in het bestreden vonnis ver
klaart zich geheel te vereenigen met alle gronden 
en beslissingen, vermeld in 's Kantontonrechters 
vonnis, en die over te nemen, waaronder dus 
ook behooren de bijzondere redenen, welke de 
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straf hebben bepaald, terwij l de Rechtbank met 
betrekking tot de door haar gewijzigde ver
vangende hechtenis zelve eene bijzondere reden 
opgeeft, welke in het middel ten onrechte wordt 
aangemerkt als niet te voldoen aan den eisch 
van art. 359 Sv. ; 

dat het vierde middel feitelijken grondslag 
mist, omdat, waar inderdaad moet worden aan
genomen dat de R echtbank in haar vonnis 
heeft overgenomen de in het vonnis des Kan
tonrechters aangehaalde voorschriften, zij dan 
ook heeft overgenomen de aanhaling van art. 
29, 2• lid, der Motor- en Rijwielwet, welke in 
's Kantonrechters vonnis voorkomt met de 
overweging, dat het bewezen reit is verboden 
en strafbaar gesteld bij genoemd artikel, in ver
band met art. 22 aanhef en sub b van de ge
noemde wet; 

dat dus ook dit middel niet tot cassatie kan 
leiden; 

Verwerpt het beroep . 

[Gewezen overeenkomstig de conclwiie van den 
Procureur-Generaal Tak. J 

(N. J.) 

8 M ei 1933. ARREST van den Hoogen Raad. 
(Sv. a rt. 342; Mot.- en R ij w.wet art. 22.) 

E en getuige kan wèl op grond van door 
hemzelf waargenomen of ondervonden 
feiten of omstandigheden verklaren, dat 
iemand onder den invloed verkeert van 
het gebruik van alcoholhoudenden drank, 
doch nièt dat die invloed dusdanig is, dat 
zoo iemand niet in staat kan worden ge
acht een motorrijtuig naar behooren t,e be
sturen . Dit laatste toch is een gevolgtrek
king gemaakt uit of een waardeering van 
door den getuige waargenomen feiten, het
geen tot de taak des rechters behoort. 

(Anders implicite Proc.-Gen. Tak: deze 
nopens de middelen : ' 

a. uit de bewijsmiddelen kon worden af
geleid, dat verd. beneveld en buiten staat 
was de auto te besturen ; 

b. er is geen tegenspraak tusschen de 
getuigenissen 0. en Sch. (waarvan de eerste 
verklaarde, dat verd. een "onvasten gang" 
had en de tweede, dat verd. ,,zwaar be
schonken was" en "niet op zijn beenen kon 
staan"), terwij l de R echtb. niet behoefde 
te zeggen, waarom zij de verklaring van 
Dr. J. meende ter zijde te moeten stellen; 

c. de overweging: .,dat na te noemen 
straf in overeenstemming is met de betee
kenis van het feit" is als motiveering van 
de straf wel wat schamel doch voldoende ; 

d. de inleidende dagv. mag i.c. niet door 
den H. R . worden ingezien; dat het be
streden vonnis het telastegelegde feit niet 
weergeeft mist daarom feite lijken grond
slag.) 

Op het beroep van F. J. A. G. F .. requirant 
van cassatie tegen een vonnis van de Rechtb. 
te Rotterdam van 16 Februari 1933, waarbij in 
hooger beroep is bevestigd, behalve t en aanzien 
van de opgelegde straf, een mondeling vonnis 
van het Kantongerecht te Brielle van 8 Decem
ber 1932, bij welk laatste vonnis requirant ter 
zake van : ,,Als bestuurder van een motorrijtuig 

daarmede rijden over een weg, ter wijl hij ver
keert onder zoodanigen invloed van het gebruik 
van alcoholhoudenden drank, dat hij niet in 
staat moet worden geacht het motorrijtuig naar 
behooren te besturen", met aanhaling van de 
artt. 1, 22 aanhef en sub b, 29, 30, 31, 34, 39 
der Motor- en Rijwielwet, 23, 91 Sr., is veroor
deeld tot hechtenis gdeurende tien dagen met 
ontzegging aan verdachte van de bevoegdheid 
om motorrijtuigen te besturen voor den t ij d 
van zes maanden, hebbende de Rechtbank, 
met vernietiging van het vonnis des K anton
rechters in zooverre, en met aanhaling alsnog 
van de artt. 14a, 14 b, Sr. de straf bepaald op 
eene hechtenis van tien dagen met bevel, dat 
die straf niet zal worden ondergaan, tenzij de 
Rechtbank later anders mocht ~elasten op 
grond, dat de veroordeelde zich vóor het einde 
van een op twee jaren bepaalden proeftijd aan 
een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt, en 
met ontzegging onvoorwaardelijk aan den ver
oordeelde van de bevoegdheid om motorrij -
tuigen te besturen voor den tijd van drie maan
den ; (gepleit door Mr. W. A. Hoek). 

Conclusie van den Procureur-Generaal Tak. 

Met den Kantonrechter t e Brielle verklaarde 
de Arr.-Rechtbank te Rotterdam, op grond der 
door dezen gebruikte bewijsmiddelen, met uit
zondering van de verklaring van getuige Cor
nelis Zwaneveld, die ter terechtzitting in hooger 
beroep niet is gehoord en behoudens de ver
klaring van L. P. Schmitz, voorzoover deze in
houdt, dat hij "hoorde" en "rook", dat ver
dachte zwaar beschonken was, wettig en over
tuigend bewezen : ,,dat verdachte, op 29 Augus
tus 1932, des namiddags circa 8 uur, te Oost
voorne, als bestuurder van een vierwielig motor
rijtuig, daarmede heeft gereden over den voor 
het openbaar verkeer openstaanden rijweg, den 
Brielschen weg, terwijl hij verkeerde onder 
zoodanigen invloed van het gebruik van alcohol
houdenden drank, dat hij niet in staat moet 
worden geacht het motorrijtuig naar behooren 
te besturen". 

Als bewijsmiddelen zijn derhalve gebruikt de 
verklaringen van de getuigen Oudenaarden en 
Schmitz - de laatste met de beperking als 
boven gerelateerd - en bovendien die van den 
verdachte zelf. 

Waar nu in app èl alle gronden en beslissingen 
des Kantonrechters zijn overgenomen, behou 
dens de strafmate die, ,,als in !)Vereenstemming 
met de beteekenis van het_ feit", werd terugge
bracht tot eene voorwaardelijke hechtenisstraf 
van tien dagen, met als annex daarvan de on
voorwaardelijke ontzegging van de bevoegdheid 
motorrijtuigen te besturen voor den tijd van 
drie maanden komt requirant tegen die uit
spraak, waarbij het bewezene is benoemd als : 
"Als bestuurder van een motorrijtuig daarmede 
rijden over een weg, terwij l h\j verkeert onder 
zoodanigen invloed van alcoholhoudenden 
drank, dat hij niet in staat moet worden geacht 
het motorrijtuig te besturen", op met vijf mid
delen, ter ondersteuning van zijn tijdig inge
steld cassatieberoep. Zij luiden : ,, I . Schending, 
althans verkeerde toepassing van_ de artt. 338, 
339, 342, 343, 344 Sv. en van art. 22 Motor- en 
Rijw. wet, doordat de R echtbank, bevestigend 
het in eersten aanleg gewezen vonnis. behoudens 
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ten aanzien van de straf, het telastegelegde rij -
den onder zoodanigen invloed van het gebruik 
van alcoholhoudenden drank, dat verdachte 
niet in staat moest worden geacht het door hem 
bestuurde motorrijtuig naar behooren te be
sturen, als bewezen heeft aangenomen, niet
tegenstaande geen der gehoorde getuigen het 
rijden-zelf heeft waargenomen, doch alleen ver
klaringen zijn afgelegd nopens feiten en om
standigheden, door de getuigen waargenomen 
na het rijden van verdachte als bestuurder." 

,,II. Schending, althans verkeerde toepas
sing van voormelde artikelen en van de artt. 
350, 358, 359 Sv., doordat het telastegelegde 
als bewezen is aangenomen met gebruikmaking 
van de verklaringen der getuigen Oudenaarden 
en Schmitz, niettegenstaande de onderlinge 
tegenstrijdigheid van die verklaringen, vermits 
eerstgenoemde getuige slechts geconstateerd 
heeft een "onvaste gang" van verdachte en 
overigens een op redeneering gebaseerden in
druk heeft weergegeven en laatstgenoemde ge
tuige verklaard heeft gezien te hebben, dat ver
dachte "zwaar beschonken' ' was en dat hij "niet 
op zijn beenen kon staan", terwijl de Rechtbank 
in haar vonnis geen rekening gehouden heeft 
met, zelfs met geen woord gerept heeft van, 
laat staan behoorlijk gemotiveerd heeft waarom 
zij geen waarde hechtte aan de verklaring van 
den in tweeden aanleg gehoorden getuige-des
kundige Dr. Joppe, dat hij niet het minste of 
geringste verschijnsel van eenigen drankinvloed 
bij verdachte geconstateerd heeft.'' 

,,UI. Schending, althans verkeerde toepas
sing van voormelde artikelen en van art. 422 
Sv., doordat de Rechtb., voor wat de bewijs
middelen betreft, verwijst naar hetgeen daar
omtrent in het vonnis in eersten aanleg ver
meld is, niettegenstaande uit den inhoud van 
het proces-verbaal der terechtzitting in eersten 
aanleg blijkt, dat de aldaar afgelegde verklarin
gen der getuigen door den verdachte zijn be
twist.'' 

,,IV. Schending, althans verkeerde toepas
sing van art. 359 Sv., vermits de Rechtb. niet 
de bijzondere redenen heeft opgegeven, welk 
de straf hebben bepaald, zijnde daarvoor on
voldoende de simpele overweging, ,,dat na te 
noemen straf in overeenstemming is met de be
teekenis van het feit". 

"V. Schending, althans verkeerde toepassing 
van voornoemd artikel, doordat het vonnis der 
Rechtbank niet het telastegelegde bevat, al
thans niet juist weergeeft, vermits de telaste
legging inhoudt, dat verdachte . . . ,,niet in 
staat moe-•t worden geacht" ... enz., terwijl in 
het vonnis der Rechtb. is opgenomen : .. .. ,dat 
hij niet in staat moet worden geacht" ... enz." 

Ik acht ze allen ongegrond. Het eerste wijl 
uit de gebruikte bewijsmiddelen kon worden 
afgeleid, dat verdachte, toen hij de auto be
stuurde, beneveld en buiten staat was dit te 
doen. 

Het tweede, daar de getuigenissen van 
Oudenaarden en Schmitz elkaar geenszins 
tegenspreken, doch aanvullen, terwij l deRechtb. 
niet behoefde te zeggen, waarom zij de ver
kla.ring van Dr. Joppe meende te moeten ter
zijde stell en en over haar zelfs het stilzwijgen 
mocht bewaren. 

Het derde, omdat de Rechtb. zelf de ge
tuigen Oudenaarden en Schmitz gehoord heeft, 

zoodat, waar hunne verklaringen gelijk waren 
aan die van eersten aanleg. de laatste als be
wijsmiddelen konden worden gebruikt, be
houdens dan de hierboven genoemde afwij
kingen. 

Het vierde, wijl eene motiveering der straf 
als zooeven vermeld, zij het dan ook wel wat 
schamel, toch voldoende is. 

En t en slotte het vijfde, daar de inleidende 
dagvaarding zelve niet door Uwen Raad mag 
worden ingezien, zoodat de grief feitelijken 
grondslag mist, omdat zij noch in de vonnissen, 
noch in de audiëntiebladen, die de eenige vind
plaatsen vormen, weerklank vindt. 

I k concludeer dus tot verwerping van het 
beroep. 

De Hooge Raad, enz . ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Schepel: 
Gelet op de middelen van cassatie namens 

den requirant voorgedragen bij pleidooi : (Zie 
Concl. Poc.-Gen.); 

0. dat bij het in zooverre bevestigde vonnis 
blijkens de daarvan gestelde aanteekening de 
Kantonrechter wettig en overtuigend bewezen 
heeft verklaard hetgeen aan requirant bij dag
vaarding is telastegelegd: (Zie Conclusie); 

0 . omtrent het tweede middel van cassatie 
en ambtshalve: 

dat blijkens de daarvan gestelde aanteeke
ning als bewijsmiddel in het vonnis des Kan
tonrechters is gebezigd de verklaring van den 
getuige Leendert Oudenaarden, zooals die in 
het proces-verbaal der terechtzitting is vermeld, 
en deze verklaring volgens dat proces-verbaal 
onder meer inhoudt, dat hij (getuige) sterk den 
indruk kreeg dat verdachte dusdanig onder den 
invloed van het gebruik van alcoholhoudenden 
drank verkeerde, dat hij niet in staat kon wor
den geacht een motorrijtuig naar behooren te 
besturen; 

dat een getuige wèl op grond van door hem 
zelven waargenomen of ondervonden feiten of 
omstandigheden kan verklaren dat iemand 
onder den invloed verkeert van het gebruik van 
alcoholhoudenden drank maar geenszins dat 
die invloed dusdanig is, dat zoo iemand niet 
in staat kan worden geacht een motorrijtuig 
naar behooren te besturen ; 

dat toch dit laatste is eene gevolgtrekking 
gemaakt uit of eene waardeering van door den 
getuige waargenomen feiten, hetgeen tot de 
taak des rechters behoort ; 

dat dus de bovenbedoelde, in het vonnis als 
bewijsmiddel opgenomen verklaring van den 
daar genoemden getuige niet is een getuigen
verklaring in den zin van art. 342 Sv. en de 
Kantonrechter derhalve van onwettig bewijs 
heeft gebruik gemaakt, waardoor de artt. 350, 
358, 359, in verband met 398, Sv. zijn geschon
den; dat de Rechtb. door, in stede van dit von
nis te vernietigen, het met de bovengenoemde 
uitzondering te bevestigen, zich aan schending 
van dezelfde wetsartikeleP, in verband met de 
artt. 425, 415 Sv., heeft schuldig gemaakt en 
het bestreden vonnis dus niet in stand kan 
blijven ; 

dat onder deze omstandigheden de andere 
middelen van cassatie buiten beschouwing kun
nen blij ven; 

Vernietigt het bestreden vonnis: 
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Rechtdoende ingevolge art. 106 R. 0. : 
Verwijst de zaak naar het Gerechtshof te 

's-Gravenhage ten einde haar op het bestaande 
hooger beroep verder te berechten en af te doen. 

(N. J.) 

10 Mei 1933. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Nijverheidsonderwijswet rart. 22, K. B. 
31 Mei 1926, S . 159, Art. 15.) 

Nu terzake van het verleend ontslag de 
inspecteur niet is gehoord, en dus art. 22 
2• lid der wet door het schoolbestuur niet 
is in acht genomen, terwijl voorts het ont
slag is verleend ten gevolge van de ver. 
1noedelij ke opheffing der school, welke grond 
niet steunt op wettelijke voorschriften, kan 
het ontslagbesluit niet worden gehand
haafd. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op de beroepen, ingesteld door 

P . L. Schotten en L. J. M. Hoogendoorn, 
l eeraren aan de avondteekenschool te Haas
trecht tegen de besluiten van het bestuur 
dezer' school van 21 Januari 1933, waarbij 
hun eervol ontslag is verleend; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
27 April 1933, nummers 245/246; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 5 
Mei 1933, ro . 9694, Afdeeling Nijverheids 
Onderwijs; 

0. dat het bestuur van de Vereeniging tot 
Bevordering van het Teekenonderwijs te Haas
trecht bij besluiten van 21 Januari 1933 aan 
P. L. Scholten en L. J. M. Hoogendoorn met 
ingang van 1 April 1933, wegens de vermoe
delijke opheffing van de school der vereeni
gi ng, eervol ontslag heeft verleend als leeraren , 
onderscheidenlijk in het hand. en vormteeke
nen en in het lijn- en vakteekenen aan die 
school· 

dat ~an deze besluiten onderscheidenlijk P. 
L. Scholten en L. J. M. Hoogendoorn bij Ons 
in beroep zijn gekomen, ieder voor zich aan
voerende, dat uit het ontslagbesluit niet blijkt, 
dat het voorschrift van art. 22, lid 2, der 
Nijverheidsonderwijswet is nagekomen, zoodat 
zij betwisten, dat het hooren van den inspec
teur en den directeur over hun ontslag inder
daad heeft plaats gevonden; dat het voor
schrift van art. 24, lid 3, der ijverheids
onderwijswet in dit geval niet is nageleefd; 
dat bij hun ontslag niet is in acht genomen 
de termijn, bedoeld in art. 15, 5e lid, van Ons 
beslu it van 31 Mei 1926, S. 159, zooals dit 
besluit nader is gewijzigd en vastgesteld; dat 
tusschen den datum van opzegging en dien 
van ontslag slechts een termijn van ruim twee 
maanden I igt; dat het ontslag zelf niet op de 
wet gegrond is; dat vermoedelijke opheffing 
van een school nimmer een reden voor ontslag 
kan zijn; dat huns inziens hun ontslag moet 
worden vernietigd; 

0. dat de inspecteur te dezer zake niet is 
gehoord, zoodat art. 22, 2e l id, der Nijver
heidsonderwijswet door het be tuur niet is in 
acht genomen; 

dat voorts art. 15 van Ons beslu it van 31 

Mei 1926, S. 159, wel toelaat, dat ontslag 
wordt verleend ten gevolge van de opheffing 
van de school, doch niet ten gevolge van db 
vermoedelijke opheffing van de school , wes 
halve de grond, waarop het ontslag aan de 
leeraren is verleend, niet steunt op de wette-
1 ij ke voorschriften; 

dat al reeds om deze redenen de bestreden 
besluiten niet kunnen worden gehandhaafd; 

Gez ien de ijverheidsonderwijswet, zooals 
die luidde vóór de wijziging bij de Wet van 
9 Juli 1931, S. 280, en Ons besluit van 31 
Mei 1926, S. 159; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
de bestreden besluiten van het bestuur der 

Vereeniging tot Bevordering van het Teeken
onderwijs te Haastrecht te vernietigen. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
\Vetenschappen is belast enz. 

(A.B.) 

12 Mei 1933. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Woningwet art. 36 j0 • art . 39.) 

De omstandigheid, dat de weg volgens 
het thans aanhangige uitbreidingsplan een 
grootere breedte zal verkrijgen dan op een 
vorig plan was geprojecteerd, terwijl een 
gedeelte van appellants terrein tot voor
tuinen voor te bouwen villa's is bestemd 
en de krachtens art . 39 vastgestelde bonw
voorsch.riften verschillende beperkende be
palingen betreffend de bebouwing behel
zen, is geen grond aan het uitbreidingsplan 
goedkeuring te onthouden, te minder nu 
appellant niet voornemens is op het be
doeld terrein te bouwen of daarop wegen 
aan te leggen, doch hij dit wil blijven ge
bruiken voor het doel waarvoor het thans 
bestemd is, terwijl hij, wanneer tot aanleg 
van d en weg mocht worden besloten, vol
gens de bepalingen der Onteigeningswet 
van eene voldoende schadeloosstelling kan 
zijn verzekerd. 

Van bebouwingsvoorschriften als bedoeld 
in art. 39 3• lid is geen sprake, nu de door 
appellant gewraakte wijziging der bouw
verordening niet anders bevat dan voor
schriften betreffend den afvoer van water 
en vuil in het gedeelte der gemeente, waar
op het plan betrekking heeft. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

Jhr. C. J . A. Greven te Zwolle, tegen het 
besluit van Ged. Staten van Overijssel van 
8 Nov. 1932, waarbij een uitbreidingsplan 
voor een deel van Zwollerkerspel is goedge
keurd· 

Den' Raad van State, Afdeel ing voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
27 April 1933, N °. 241; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken, 
van· 8 Mei 1933, N°. 3403 M/P.B.R., Afdee
ling Volksgezondheid; 

0 . dat de raad van Zwo!lerkerspel bij be
sluit van 21 Oct. 1931, N°. 50, gewijzigd bij 
besluit van 27 Juli 1932, N °. 7, heeft vast
gesteld een plan van uitbreiding zijner ge
meente, nader aangegeven op de daarbij be
hoorende bescheiden en onder voorbehoud aan 



219 12 ME I 1933 

B. en W. van de bevoegdheid a de grens of 
richting van een straat, gracht of plein op 
eenig onderdeel nader vast te stellen en dien
overeenkomstig den vorm der bouwblokken 
eenigszins te wijzigen, wanneer bij definitieve 
opmeting blijkt, dat eenige a fwijking nood
zakelijk is, b. de op eenig onderdeel in het 
plan opgenomen voortuinen te doen vervallen; 

dat voorts de raad bij besluit van 21 Oot. 
1931, N°. 5b, gewijzigd bij besluit van 27 Juli 
1932, N °. 7a, heeft vastgesteld eene verorde
ning tot regeling der bebouwing op de ter
reinen, begrepen in het plan van uitbreiding 
voor een gedeelte van de buurtschap Spoolde; 

dat Ged. Staten van Overijssel bij besluit 
van 8 Nov. 1932, 4e afdeeling, N°. 11848/9012, 
deze besluiten, waartegen onder anderen door 
Jhr. C. J . A . Greven te Zwolle bezwaren zoo
wel bij den raad als bij Ged. Staten waren 
ingediend, hebben goedgekeurd, daarbij o. m. 
overwegende, dat de hier bedoelde adressant 
bezwaar maakt: 1 °. tegen een over het aan 
hem toebehoorende perceel N°. 2243 gepro
jecteerden weg en de bestemming van het 
overige gedeelte van het perceel voor "villa
bouw" ; 2°. tegen het projecteeren van een 
weg, uitsluitend over het aan hem toebehoo
rende perceel Jo. 1612 en niet ten deele over 
het daaraan grenzende perceel; dat de sub 1 °. 
bedoelde weg reeds op het bestaande plan van 
uitbreiding, vastgesteld bij raadsbesluit van 
29 Augustus 1928, voorkomt, en dat de des
t ijds daartegen door den adressant ingediende 
bezwaren door Ons ongegrond zijn verklaard; 
dat de voorschriften inzake "villabouw", naar 
het oordeel van Ged. Staten, de grens van 
toelaatbare beperking van den eigendom niet 
overschrijden; dat aan het hiervoren sub 2°. 
vermelde bezwaar door wijziging van het uit

·breidingsplan is tegemoet gekomen; 
dat van het besluit van Ged. Staten Jhr. 

C . J. A. Greven bij Ons in beroep is gekomen, 
aanvoerende, dat zijns inziens de goedkeuring 
ten onrechte is verleend; dat toch over zijn 
in het uitbreidingsplan begrepen perceel, sec
tie N. N°. 2243 {2123) een weg ter breedte 
van 24 meter met zeer ruim ontworpen aan
sluiting aan de Veerallée en de Beukenallée 
is ontworpen, terwijl langs beide wegen groote 
stukken buiten de bouwblokken vallen; dat 
langs dien ontworpen weg nog aan weers
zijden vóórtuinen ontworpen zijn ter diepte 
van 10 meter, zoodat een strook van 44 meter 
breedte onbebouwbaar is; dat weliswaar het 
door hem, in verband met den in het vroegere 
uitbreidingsplan geprojecteerden weg, tegen 
de goedkeuring van dat plan ingesteld beroep 
ongegrond is verklaard, doch de breedte van 
dien weg in het oude plan op slechts 15 meter 
was gesteld; dat het thans goedgekeurde plan, 
naar hij meent, te zijnen aanz ien niet aan 
daaraan te stellen e ischen van billijkheid vol
doet en hij daardoor op zeer ernstige wijze 
wordt benadeeld; dat toch d it plan geheel is 
gebaseerd op het denkbeeld, dat in aansluiting 
aan eene nieuwe brug over de Willemsvaart 
een zeer groote verkeersweg ten Westen van 
de stad Zwolle zal worden aangelegd ; dat 
in verband hiermede zijn perceel, hetwelk in 
het geheel groot is 2.51.68 H ectare, voor on
geveer 0.50.00 H ectare bestemd wordt tot 
straat en ongeveer 0.46.50 H ectare voor vóór-

tuinen, welke vóórtuinen ingevolge besluit van 
den raad van Zwollerkerspel van 21 October 
1931, N°. 50, sub 2°, ook bij den weg kunnen 
worden getrokken; dat behalve deze beper
king nog bebouwingsvoorschriften, volgens art. 
39 der Woningwet met het u itbreidingsplan 
één geheel vormende, in het leven zijn ge
roepen, ten gevolge waarvan de bebouwing 
van het overblijvende gedeelte van het perceel 
practisch uitgesloten moet worden geacht; 
dat het echter nog geheel onzeker is of werke
lijk die groote verkeersweg ten Westen van 
Zwolle zal worden aangelegd en het in ver
band daarmede evenzeer onzeker is, da t de 
n ieuwe brug· over de \Villemsvaart zal komen; 
dat toch op de Waterstaatsbegrooting voor 
1932 weliswaar een eerste termijn voor die 
brug is uitgetrokken, doch in de memorie van 
toelichting wordt gezegd, dat dit bedrag eerst 
zal worden besteed, indien besloten wordt 
een weg voor doorgaand verkeer ten Westen 
van Zwolle aan te leggen; dat het hem bui
tengewoon onbillijk voorkomt een terrein, als 
het onderhavige, voor plannen, die nog geens
zins vaststaan, als het ware geheel vast te 
leggen, zonder dat de Overheid zich tege
lijkertijd daarbij verbindt binnen een redelij
ken termijn de onteigening van dat terrein te 
bewerkstelligen; dat toch, indien de Overheid 
zich de beschikking over dergelijke terreinen 
met het oog op onzekere plannen meent te 
moeten voorbehouden, zij dit op eigen kosten 
en ri sico behoort te doen, maar niet ten na
deele van een particulier; dat voorts een be
sluit van den raad van Zwollerkerspel van 21 
Oot. 1931, N°. 5d, tot wijziging der Bouw
en Woonverordening dier gemeente, na aan
vulling bij besluit van dien raad van 14 Sept. 
1932, goedgekeurd door Ged. Staten van Over
ij ssel op 27 September 1932, een bebouwings
voorschrift bevat, verband houdende met den 
aard der bebouwing, geregeld in de Verorde
ning tot regeling der bebouwing op de ter
reinen, begrepen in het voormelde uitbrei
dingsplan, welke goedkeuring door Ged. Sta
ten , afgescheiden van die van het plan van 
uitbreiding, naar zijne meening niet had mo
gen zijn verleend; weshalve hij verzoekt, met 
vernietiging van het besluit van Ged. Staten 
van Overijssel van 8 Nov. 1932, 4e afdeeling, 
N °. 11848/9012, het bij het voormelde besluit 
van den raad van Zwollerkerspel van 21 Oot. 
1931 vastgestelde uitbreidingsplan niet goed 
te keuren; 

0 . dat de appellant bezwaar maakt tegen 
de over zijn terrein sectie . N°. 2243 ont
worden weg - aansluitende aan de Veerallée 
en de Beukenal lée - in de richting van een 
nieuw te bouwen brug over de Willemsvaart, 
a ls voortzetting van den ontworpen verkeers
weg nabij het Katerveer; 

dat bij Ons besluit van 31 J an. 1930, N °. 32, 
al reeds is beslist, dat een zoodanige weg, 
ontworpen bij het door den gemeenteraad van 
Zwollerkerspel d.d. 17 September 1929 vast
gestelde uitbreidingsplan ter plaatse niet kan 
worden gemist; 

dat de omstandigheden sindsdien niet zoo
zeer zijn gewijzigd, dat het nemen van eene 
andere beslissing thans zou zijn gerechtvaar
digd; 

dat weliswaar de weg volgens het thans aan-
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hangige uitbreidingsplan de breedte zal ver
krijgen van 24 m, in plaats van 15 m, terwijl 
een gedeelte van des appellants terrein be
houdens het onder 2°, b gemaakte voorbehoud 
tot voortuinen voor te bouwen villa's is be
stemd en de bij besluit van den gemeenteraad 
van 21 October 1931 N°. 5 b, krachtens art. 39 
der Woningwet vastgestelde bouwvoorschrif
ten verschillende beperkende bepalingen, de 
bebouwing betreffende, behelzen, doch dat de 
apellant door een en ander niet dermate in 
zijne belangen wordt geschaad, dat daarin 
grond zou kunnen zijn gelegen aan het uit
breidingsplan de vereischte goedkeuring te 
onthouden, te minder nu hij, blijkens het 
ambtsbericht van den Hoofdinspecteur van de 
Volksgezondheid (Volkshuisvesting) niet voor
nemens is op het bedoelde terrein te bouwen 
of daarop wegen aan te leggen, doch hij dit 
wil blijven gebruiken voor het doel, waarvoor 
het thans bestemd is, terwijs hij, wanneer tot 
aanleg van den weg mocht worden besloten, 
volgens de bepalingen van de Onteigenings
wet van eene voldoende schadeloosstelling kan 
zijn verzekerd; 

dat voorts het bezwaar van den appellant 
betreffende het raadsbesluit van 14 September 
1932, goedgekeurd bij besluit van Ged. Staten 
van 27 Sept. 1932 tot wijziging van de Bouw
en Woonverordening, welke naar de meening 
van den appellant niet afgescheiden van het 
uitbreidingsplan had mogen worden goedge
keurd, niet opgaat, aangezien de hierbedoelde 
wijziging niet anders bevat dan voorschriften 
betreffende den afvoer van water en vuil in 
het gedeelte der gemeente, waarop het plan 
van uitbreiding voor een gedeelte van de 
buurtschap Spoolde betrekking heeft, zoodat 
hier geen sprake is van bebouwingsvoorschrif
ten, welke, naar luid van art. 39, 3de lid, der 
Woningwet voor de toepassing van deze wet 
geacht worden met het uitbreidingsplan één 
geheel uit te maken; 

Gezien de V.'oningwet; , 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

belast enz. 
(A.B.) 

15 Mei 1933. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 72.) 

Waar moet worden aangenomen, dat de 
bestaande speelplaatsen ter grootte van 
207 m' voor eene school met ongeveer 
78 leerlingen voldoende moet worden ge
acht, zulks te eerder, daar voor het uit
voeren van spelen en dergelijke van het op 
ongeveer 10 minuten afstand van de school 
gelegen speel- en oefenterrein van de ge
meente kan worden gebruik gemaakt, gaat 
de aanvrage om medewerking voor uit
breiding der speelplaats de "normale 
eischen" te boven. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Schermerhorn tegen het 
besluit van Gedep. Staten van Noord-Holland 
van 28 December 1932, N°. 8, waarbij met 
vernietiging van het besluit van dien raad van 

19 Augustus 1932 is bepaald, dat de door het 
~~stuur van de Hulpvereeniging voor Chri~te
hJk Nationaal Schoolonderwijs, gevestigd te 
Schermerhorn, overeenkomstig art. 72 der 
Lager-Onderwijswet 1920 gevraagde medewer
king voor eene uitbreiding van de speelplaats 
der bijzondere school voor gewoon lager onder
wijs dier Vereeniging aldaar alsnog behoort te 
worden verleend ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
27 April 1933, No. 247; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
1~ Mei I 933, N°. 9848, afdeeling Lager Onderwijs 
Fmanmeel; 

O. dat_ de raad van Schermerhorn in zijne 
vergadermg van 19 Augustus 1932 afwijzend 
heeft beschikt op de aanvrage van het bestuur 
van de Hulpvereeniging voor Christelijk Natio
naal Schoolonderwijs, gevestigd te Schermer
horn, om ingevolge art. 72 der L/1,ger-Onderwijs
wet 1920 de gelden te verstrekken, benoodigd 
voor verbouw van en verandering van inrich
tin'! van de bijzondere lagere school, uit over
weging, dat de aanvraag alleen inhoudt de 
benoodigde gelden voor verandering van de 
inrichting en den verbouw van de school; dat 
uit een bij het verzoek overgelegde berekening 
blijkt, dat de gelden benoodigd zijn voor het 
vergrooten van de speelplaats ; dat, al ware 
de aanvraag gericht voor uitbreiding der speel
plaats, deze toch niet voor inwilliging vatbaar 
is, omdat in de aanvraag niet uitdrukkelijk 
was verklaard, dat de speelplaats tevens be
stemd zal zijn voor onderwijs in de lichamelijke 
oefeningen ; dat, al ware dit wel uitdrukkelijk 
verklaard, dan nog het verzoek was af te wijzen, 
omdat de gemeente in 1931 er toe over is gegaan 
een terrein ter grootte van circa 3000 m2 aan · 
te koopen geheel dienstig voor het genoemde 
onderwijs en voor alle scholen ; 

dat,, nadat het schoolbestuur van deze beslis
sing bij Gedeputeerde Staten van Noord-Hol
land in beroep was gekomen, dit College bij 
besluit van 28 December 1932 met vernietiging 
van het bestreden raadsbesluit heeft beslist, 
dat medewerking behoort te worden verleend 
tot de vergrooting van de speelplaats, behooren
de bij de bijzondere school voor gewoon lager 
onderwijs, staande onder het beheer van de 
Hulpvereeniging voor Christelijk Nationaal 
Schoolonderwijs, gevestigd te Schermerhorn, 
daarbij overwegende, dat, ofschoon uit de in11:e
diende aanvrage niet met zooveel woord~en 
blijkt, dat de appellant de bij zijne school ge
legen speelplaats wenscht te verp:rooten, op 
grond van de bij die aanvrage overgelegde 
berekening van kosten en van de overige ter 
zake dienende stukken moet worden aangeno
!llen, dat hij daartoe wenscht over te gaan ; dat 
volgens de admini_stratieve jurisprudentie de · 
kosten van eene zoodanige vergrooting moeten 
worden aangemerkt als kosten van uitbreiding 
van het schoolgebouw met bijbehoorenden 
grond, in den zin van art. 72 der Lager-Onder
wijswet 1920, terwijl het onverschillig iR of de 
speelplaats àl dan niet voor hot geven van 
ond_erwijs in lichamelijke oefening wordt ge
brmkt; dat, wat betreft de vraag, of in dit 
geval de normale eischen, aan het geven van 
lager onderwijs te stollen, zullen worden over-
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,schreden, uit het advies van den Hoofdinspec
teur van het Lager Onderwijs in de 4• hoofdin
spectie blijkt, dat het getal leerlingen der des
betreffende school, 78 bedragende, sedert hare 
oprichting met ruim 100 % is gestegen, in 
verband waarmede de bestaande speelplaats, 
die slechts eene oppervlakte van 207 m2 heeft, 
te klein moet worden ge9.cht, zoodat, mede in 
aanmerking genomen, dat het in het madsbe
sluit bedoelde, in 1931 door de gemeente gekoch
te terrein, hetwelk op tien minuten gaans van 
de school verwijderd is, niet voor de daarbij 
onmisbare speelruimte dienen kan, de boven
bedoelde vraag ontkennend moet worden be
antwoord; 

dat van dit besluit de raad van Schermerhorn 
bij Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, dat 
naar zijn oordeel de aanwezige speelplaats ter 
grootte van 207 m2 voor een gemiddeld aantal 
leerlingen van 87, op 1 Januari 1933 die school 
bezoekende, niet te klein is te achten ; dat de 
gemeente in 1931 eigenaresse is geworden van 
een speel- en oefenterrein ter groott.e van onge
veer 3000 m2, weü: terrein voor de scholen 
bestemd is en ongeveer 7 minuten van die school 
is verwijderd ; 

dat op grond van een en ander de aanvraag 
van het genoemde schoolbestuur dient te wor
den afgewezen ; 

0. dat met den Bouwkundig-Inspecteur van 
het Lager Onderwijs moet worden aangenomen, 
dat de bestaande speelplaats der school, ter 
grootte van 207 m2, voor eene school met 
ongeveer 78 leerlingen voldoende moet worden 
geacht en dit te eerder, daar voor het uitvoeren 
van spelen en dergelijke van het op ongeveer 
10 minuten afstand van de school gelegen speel
en oefenterrein van de gemeente kan worden 
gebruik gemaakt ; 

dat onder deze omstandigheden de aanvrage 
geacht moet worden de normale eiscben, aan 
het geven van lager onderwijs te stelten, te 
overschrijden en derhalve geen steun vindt in 
art. 72 der Lager-Onderwijswet 1920 ; 

dat de gevraagde medewerking mitsdien te
recht door den raad is geweigerd en dit besluit 
ten onrechte door Gedeputeerde Staten is ver
nietigd; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

met vernietiging van het besluit van Gedepu
teerde Staten van Noord-Holland van 28 
December 1932, N°. 8, het besluit van den raad 
van Schermerhorn van 19 Augustus 1932 te 
handhaven. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast, enz. 

(A.B.) 

15 .i11ei 1933. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 13.) 

Onder "bijzonder onderwijs van eene be
paalde richting" moet worden verstaan bij
zonder onderwijs, dat uitgaat van een van 
de richtingen, welke zich in het Neder
landsche volk op geestelijk terrein open
baren. 

De Gereformeerde Gemeenten in Neder
land vormen, blijkens hare afzonderlijke 
kerkformatie, een van die richtingen. Een 

school, uitgaande van de vereeniging tot 
oprichting en instandhouding van scholen 
met den Bijbel, of een school, uitgaande 
van de Gereformeerde schoolvereen.iging, 
staan geheel los van de richting der Gere
formeerde Gemeenten en kunnen dan ook 
niet worden geacht van dezelfde richting 
te zijn. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

J. Kriekaard te Rijswijk (Zuid-Holland) tegen 
het besluit van Gedep. Staten van Zuid-Holland 
van 10 Augustus 1932, n°. 53/1, waarbij met 
handhaving van het bestreden besluit van den 
raad der gemeente Rijswijk (Zuid-Holland) 
van 19 Maart 1932, n°. 168/9, tot afwijzing VI.\Il 
zijn verzoek van 26 Februari 1932, om op grond 
van art. 13 der Lager-Onderwijswet 1920 eene 
vergoeding te ontvangen voor de kosten van 
vervoer van zijne kinderen Elisabeth, geboren 
25 April 1919, Cornelia, geboren 14 Augustus 
1920, Pieter, geboren 25 November 1922,Racbel, 
geboren 7 Maart 1924, en Maarten, geboren 
18 Augustus l926, naar de op 1 April 1932 te 
openen school aan de Escamplaan n°. 63, te 
's-Gravenhage, welke school uitgaat van de 
Vereeniging tot het verstrekken van lager on
derwijs op Gereformeerden grond lag, gevestigd 
te 's-Gravenhage, het daartegen ingestelde 
beroep ongegrond is verklaard ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van J3estuur, geboord, advies van 
1:5 Maart 1933, o. 6; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
11 Mei 1933, N°. 2763, afdeeling Lager Onder
wijs Algemeen ; 

0. dat de raad der gemeente Rijswijk (Zuid
H oltand) bij besluit van 19 Maart 1932 afwijzend 
heeft beRchikt op het verzoek van J. Kriekaard 
aldaar om vergoeding te ontvangen uit do ge
meentekas voor de kosten van vervoer van 5 
kinderen naar de op l April 1932 te openen 
school aan de Escamplaan N°. 63 te 's-Graven
hage, welke school uitgaat van do Vereeniging 
tot het verstrekken van lager onderwijs op 
Gereformeerden grondslag, gevestigd te 's-Gra
venhage, daarbij overwegende, dat deze scho0l 
op meer dan 4 km afstand is gelegen van de 
woning der kinderen; dat echter voor deze 
kinderen onderwijs op Gereformeerden grond
slag kan worden bekomen in voor hen toegan
kelijke scholen, welke op geringoren a.fstand 
dan 4 km van hunne woning zijn gelegen, 
zooals op de thans door vier der kinderen be
zocht wordende Koningin Wilhelminaschool 
aan de Broekslootkade te Rijswjjk (Znid
H olland), uitgaande van de Vereeniging tot 
oprichting en instandhoudin~ van scholen met 
den Bijbel, of op de BilderdiJkschool te 's-Gra
yenhage, uitgaande van de Gereformeerde 
Schoolvereeuiging "de Bilderdijkschool'' al
daar; dat niet gebleken is, dat het op deze 
scholen te verkrijgen onderwijs van eenc andere 
richting is dan dat, hetwelk gegeven zal worden 
op de in het adres genoemde school en dat 
derhalve een voor de kinderen "toegankelijke 
school, waar ondenvijs in de door den adressant 
gewenschte richting wordt gegeven, aanwezig 
is binnen een afstand van 4 km van de woning 
.der kinderen, zoodat het geval, bedoeld in 
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art. 13 der Lager-Onderwijswet 1920, zich hier 
niet voordoet ; 

dat, nadat J. Kriekaard hij Gedeputeerde 
Staten van Zuid-Holland in beroep was geko
men, dit College bij besluit van 10 Augustus 
1932 het beroep onO'egrond heeft verkl,1,ard, 
daarbij overwegende, dat, bij gebreke van andere 
gegevens, aan de hand der Statuteu en het 
Huishoudelijk Reglement voor de door den 
appellant voor zijne kinderen begeerde school 
en dergelijke stukken voor de door den raad in 

,zijn besluit genoemde Koningin Wilhelmina
school en B ilderdijkschool dient te worden 
nageO'aan, of inderdaad het onderwijs aan de 
eerstbedoelde school van eene andere richting 
kan worden geacht dan dat gegeven aan de 
beide laatstgenoemde onderwijsinrichtingen ; 
dat een zoodanig onderzoek tot de slotsom 
1eidt, dat weliswaar het karakter der Vereeni
gine;en, waarvan de betrokken scholen uitgaan, 
eenigermate verschilt doch dat de grondslag 
van het onderwijs, dat aan de scholen dier Ver
eenigingen gegeven wordt geen wezenlijk ver
schil doet zien ; dat mitsdien de aanvrage niet 
voldoet aan het vereischte van art. 13 der wet, 
dat het onderwijs van de door den appellant 
gewenschte richtin!!' alleen gegeven wordt op 
eene school, welke meer dan 4 km verwijderd is 
van de woning zijner kinderen; dat mitsdien 
de raad de onderwerpelijke aanvrage terecht 
heeft afgewezen ; 

dat van dit besluit, J. K . bij Ons in beroep is 
gekomen, aanvoerende, dat de Vereeniging, die 
de school al1n de Escamplaan met ingang van 
1 April 1932 heeft opgericht en sindsdien in 
stand houdt, haar uitgangspunt en richting in 
art. 1, lid 4, harer statuten aldus omschrijft : 
"De Vereeniging gaat uit van de Gereformeerde 
gemeente en is gegrond op de onveranderlijke 
waarheden, in Gods \Voord geopenbaard, maar 
de verklaring, daarvan gegeven in de · Drie 
Formulieren va.n Eenigheid, vastgesteld in de 
Synode Nationaal van Dordrecht in den jare 
1619"; dat de Vereeniging derhalve den uitge
sproken grondslag uitdrukkelijk geïnterpre
teerd wil zien volgens de opvatting van de 
Gereformeerde gemeente; dat de Vereeniging 
daarmede als de richting van haar arbeid, en 
diensvolgens van het. door haar te verzorgen 
onderwijs kiest de richting van de Gerefor
meerde gemeente; dat volgens art. 13, lid 1, 
der Lager-Onderwijswet 1920 de door de be
langhebbende ouders gewenschte "richting 
van het onderwijs" beslissend is voor de toeken
ning der daarbedoelde aangevraagde tegemoet
koming ; dat het onderwijs aan de bedoelde 
school nitgaat. van eene bepaalde wel onder
scheiden richting, clie dermate verschilt van 
andere richtingen, dat èn de Gereformeerde 
gemeente zelve èn de ouders in de genoemde 
schoolvereeniging, voor hunne kinderen onder
wijs naar eigen beginsel in afzonderlijke scholen 
noodzakelijk achten ; dat de scholen te Rijswijk, 
waarvan in het bestreden raadsbesluit sprake 
is, niet tot deze richting behooren; dat de ap
pellant uitdrukkehjk bestrijdt de bewering van 
Gedeputeerde Staten, dat er geen wezenlijk 
verschil in èlen grondslag van het ondenvjjs 
aan de genoemde scholen bestaat ; dat immers de 
grondslag der school wel degelijk het karakter 
van het onderwijs mede bepaalt en dat onderwijs 
doortrekt ; dat de genoemde bewering dan ook 

neerkomt op eene ontkenning van het bestaande 
verschil in richting, waarvan het onderwijs aan 
de genoemde scholen uitgaat ; dat naar de 
meening van den appellant aan de Overheid -
en dus ook aan den administratieven rechter -
noch principieel noch positiefrechtelijk de 
bevoegdheid toekomt om te verklaren, dat eene 
bepaalde "richting", wier bestaan zij zoowel 
kerkelijk als politiek moet constateeren, in 
wezen niet verschilt van een of meer andere 
- eventueel voor een bepaald doel samen
werkende - richtingen ; dat de appellant uit,. 
drukkelijk wil stellen, dRt dit, ver .chil tusschen 
de in het geding zijnde richtingen bestaat en 
dat dit verschil naar zijne opvatting voor het 
onderwijs van beteekenis is ; dat in casu dus 
ten volle aan de voorwaarden van art. 13, lid 1, 
der Lager-Onderwijswet 1920 is voldaan; dat 
hij ten overvloede nog verwijst naar hetgeen 
bij de behandeling van het ontwerp der wet 
in de Tweede Kamer ter zake van deze bepaling 
is opgemerkt, o. m. door den toenmaligen 
Minister van Onderwijs, waaruit ten duidelijk
ste blijkt, dJtt het begrip "richting" in dit artikel 
niet beperkt mag worden opgevat ; 

O. dat de op 1 April 1932 geopende school 
aan de Escamplaan N°. 63 te 's-Gravenhage op 
meer dan 4 km afstand gelegen is van de woning 
der kinderen van den appellant ; 

dat het door den appellant gewenschte on
derwijs niet binnen den afstand van 4 km van 
de woning der kindei·en wordt gegeven ; 

dat immers op grond van de geschiedenis van 
het tot stand komen van art. 13 der Lager
Onderwijswet 1920 onder bijzonder onderwijs 
van eene bepaalde richting moet worden ver
staan bijzonder onderwijs, dat uitgaat van een 
van de richtingen, welke zich in het Nederland
sche Volk op geestelijk terrein openbaren; 

dat bhjkens hare afzonderlijke kerkformatie, 
de Gereformeerde Gemeenten in Nederland een 
van die richtingen vormen ; 

dat krachtens het bepaalde in art. 1, lid 4, 
van de statuten der vereeniging, welke de 
onderhavige school in stand ho'udt, zooals 
in het beroepschrift wordt uiteengezet, de ver
eeniging voor het onderwijs aan haar school 
kennelijk de richting van de Gereformeerde 
Gemeenten kiest ; 

dat de Koningin Wilhelminaschool en de 
Bilderdijkschool geheel los staan van de rich
ring der Gereformeerde Gemeenten en dan ook 
niet kunnen worden geacht van dezelfde rich
ting te zijn; 

dat onder deze omstancligheden Gedep. 
Staten van Zuid-Holland ten onrechte het 
beroep tegen het afwijzende raadsbesluit onge
grond hebben verklaard; 

dat voor het op 18 Augustus 1926 geboren 
kind Maarten geen vergoeding kan worden 
toegekend, omdat dit kind eerst op 18 Augustus 
1933 in den leerplichtigen leeftijd valt ; 

dat voor de andere 4 kinderen in verband met 
het inkomen en de gezinsomstandigheden van 
den appellant 75 % -vergoeding van de kosten 
van vervoer behoort te worden verleend, waarbij 
rekening moet worden gehouden met vervoer 
per rijwiel (per tram) ; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920 ; 
Rebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het besluit van den 
raad van Rijswijk (Zuid-Holland) van 19 Maart 
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1932 en van het bestreden besluit van Gedepu
teerde Staten van Zuid-Holland, aan J. K . te 
Rijswijk (Zuid-Holland) eene tegemoetkoming 
toe te kennen van f 16.50 per kind en per jaar 
voor het vervoer van zijne kinderen Elizabeth, 
Cornelia, Pieter en Rachel, voor zoolang zij in 
den leerplichtigen leeftijd vallen, naar de 
voormelde school aan de Escamplaan. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast, enz.; 

(A.B.) 

18 Mei 1933. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet art. 26 .) 

Vervallenverklaring van het lidmaat
schap van den raad wegens levering aan 
het burgerlijk armbestuur. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

H. A. Snoek te Leerdam tegen het besluit van 
Ged. Staten van Zuid-Holland van 8 Februari 
1933, G.S. n°. 20, waarbij hij vervallen is ver
klaard van het lidmaatschap van den raad der 
gemeente Leerdam ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 4 Mei 
1933, n°. 250; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken van 
13 Mei 1933, n°. 8960, afdeeling Binnenlandsch 
Bestuur; 

0. dat Ged. Staten van Zuid-Holland bij hun 
vorenvermeld besluit H. A. Snoek vervallen 
hebben verklaard vau het lidmaatschap van 
den raad der gemeente Leerdam, daarbij over
wegende, dat bij het onderzoek van hun College 
is komen vast te staan, dat op verschillende 
tijdstippen - omstreeks November 1931 en 
Januari 1932 - door de Naamlooze Vennoot
schap Manufacturenhandel voorheen Gebroe
ders Snoek, gevestigd te Leerdam, van welke 
vennootschap H.A. Snoek voornoemd Directeur 
is, voor rekening en in opdracht van het Bur
gerlijk Armbestuur in de gemeente Leerdam 
aan deze instelling leveranties van manufac
turen zijn gedaan; dat in de eerste plaats be
hoort te worden nagegaan of tusschen het be
heer en de geldmiddelen van het Burgerlijk 
Armbestuur voornoemd en de gemeente Leer
dam een zoodanig verband hestaat, dat leveran. 
ties aan het Burgerlijk Armbestuur voor de toe
passing van artikel 26 der gemeentewet geacht 
moeten worden ten behoeve van de gemeente 
te zijn geschied ; dat blijkens het Reglement 
van het Burgerlijk Arm bestuur in de gemeente 
Leerdam het Bestuur dier instelling benoemd 
wordt door den raad der gemeente, terwijl het 
voorzitterschap is opgedragen aan een lid van 
het college van burgemeester en wethouders; dat 
voorts de inkomsten van het BurgerliJk Armbe
stuur voornoemd voor een groot gedeelte bestaan 
in een subsidie ui.t de geldmiddelen der gemeente 
Leerdam en dat de begrooting en rekening dier 
instelling aan de goedkeuring van den gemeente
raad zijn onderworpen; dat uit het vorenstaan
de blijkt, dat genoemd Armbestuur rechtens 
en geldelijk zoodanig afhankelijk is van de ge
meente Leerdam - waardoor tusschen beide 
een zoo nauw verband bestaat -, dat leve-

ringen aan het Burgerlijk Armbestuur voor de
toepassing van artikel 26 der gemeentewet ge
acht moet worden ten behoeve der gemeente te 
zijn geschied ; dat wijders R. A. Snoek voor
noemd als Directeur van de voormelde vennoot
schap blijkens de statuten aanspraak heeft op 
een gedeelte van de gemaakte winst; dat 
H. A. Snoek te zijner verdediging bij schrifte. 
lijko memorie heeft aangevoerd, dat er voor hem 
geen aanleiding was geweest om de leveranties 
van de door hem bestuurde vennootschap aan 
het Burgerlijk Armbestuur te doen ophouden, 
vermits hem gebleken was, dat er twijfel zou 
bestaan omtrent de vraag of eene zoodanige 
leverantie aangemerkt moest worden als te zijn 
geschied ten behoeve der gemeente; dat, daar
gelaten in hoeverre voor den bedoelden twijfel 
redelijke aanleiding bestond, in elk geval, waa:r
bii een raadslid twijfel bestaat omtremt de 
vraag, of de verbodsbepaling van art. 26 der
gemeentewet op hem van toepassing is , de ver
eischte nauwgezette plichtsbetrachting ten deze 
medebrengt, dat hij zich van eene handeling, 
aangaande welker toelaatbaarheid twijfel bij 
hem bestaat, onthoudt; dat er mitsdien vol
doende termen aanwezig zijn om H. A. Snoek 
voornoemd van het lidmaatschap van den raad 
der gemeente Leerdam vervallen te verklaren ; 

dat van dit besluit H. A. Snoek bij Ons in 
beroep is gekomen, aanvoerende, dat zijns in
ziens leveringen aan het Burgerlijk Armbe
stuur niet kunnen worden aangemerkt als 
middellijk aan of ten behoeve van de gemeente 
te zijn geschied; dat het Burgerlijk Armbestuur 
een geheel zelfstandige instelling is, die op
drachten tot leveringen geeft, zonder dat de 
raad, burgemeester en wethouders of de bur
gemeester der gemeente daarop eenigen in
vloed, hoe ook genaamd, kumlen uitoefenen; 
dat de financieele afhankelijkheid van de ge
meente niets aan dit zelfstandig karakter ver
andert; dat in de Memorie van Toelichting, be
hoorende bij het wetsontwerp tot wijziging der
gemeentewet (1931), wordt gezegd, dat de toe
passing van artikel 26 der gemeentewet facul
tatief wordt ge teld, opdat elk geval op zich
zelf kan worden beschouwd, met goede trouw 
en onopzettelijk verzuim kan worden rekening 
gehouden en verlies van het raadslid.maatschap 
slechts dàn behoeft te volgen, als een stellige 
daad is gepleegd, waarbij het raadslid hot ge
wicht van zijn lidmaatschap in de schaal heeft 
geworpen, om eene leverantie te doen toevallen 
aan een leverancier of aan eene onderneming, 
bij wiens of bij welker zaken hij is geïnteres
seerd; dat hij op het tot stand komen der leve
ringen aa,n het Burgerlijk Armbestuur in geener
lei opzicht invloed heeft uitgeoefend; dat zijner
zijds geen enkele daad is gepleegd, waardoor 
het tot stand komen der leveringen is bevorderd; 

0 . dat Ged. Staten terecht op de in het be
streden besluit vermelde gronden den appellant 
van het lidmaatschap van den raad der gemeen
te Leerdam vervallen hebben verklaard; 

Gezien de gemeentewet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

belast, enz. 
(B.) 
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19 Mei 1933. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Hinderwet Art. 12.) 

B. en W. zijn bevoegd over de vraag van 
het ont~lag van eene voorwaarde, _door de 
Kroon 1n beroep· aan de vergunnmg ver
bonden, eene bes lissing te nemen . 

De wet legt aan het gemeentebestuur 
niet de verplichting op, aan een belang
hebbende, die bezwaar heeft tegen het 
ontslag der voorwaarde, inzage van ambts
berichten te geven. 

De wet stelt het ontslag van de naleving 
eener voorwaarde niet afhankelijk van den 
eisch, dat aan die voorwaarde moet zijn 
voldaan. 

Wij WILHELMI NA, enz . ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

"S. Pleizier te Vorden, tegen het besluit van 
B. en Vv. dier gemeente van 15 Augustus 
1932, _ 0 • 22. 2/376, waarbij H. B. Emsbroek, 
rijwielfabrikant te Vorden, is ontslagen van de 
naleving van de bij Ons besluit van 28 Januari 
1932, N°. 21 aan de hem verleende vergunning 
ingevolge de Hinderwet verbonden voorwaarde 
onder c; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 4- Mei 
1933, N° . 257 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Economische Zaken en Arbeid van 16 Mei 
1933, N°. 262 H Afdeeling Arbeid; 

0. dat B. en W. van Vorden bij hun bovenge
noemd besluit H. B. Emsbroek te Vorden en 
zijne rechtverkrijgenden op zijn desbetreffend 
verzoek hebben ontslagen van de naleving van 
de voorwaarde sub c, welke bij Ons besluit van 
28 Januari 1932, 0 • 21, in beroep is toegevoegd 
aan de voorwaarden, door burgemeester en 
wethouders verbonden aan de hem en z\jnen 
r echtverkrijgenden bij besluit van dat college 
van 26 Maart 1931 verleende vergunning tot 
het oprichten van eene inrichting voor het 
lakken van rijwielen met fraismachine, gedreven 
door een electromotor van 3 pk, op het perceel, 
kadastraal bekend gemeente Vorden, Sectie K, 

0 • 2535, welke voorwaarde luidt als volgt, : 
c. In de lakkerij mogen zich geen andere 

ventilat,ie-openingen bevinden dan die, welke 
in de buitenlucht uitmonden aan de Westzijde 
van het gebouw ; 

dat burgemeester en wethouders daarbij 
hebben overwogen, dat gebleken is, dat door 
den adressant de ventilatiekoker, zich bevinden
de in de onmiddellijke nabijheid van den moffel
oven en waaruit lakda.mpen ont,vijken, is ver 
hoogd tot meer dan 14 m boven den grond ; 
dat deze wijziging is aangebracht ingevolge 
het terzake door den Directeur-Generaal van 
den Arbeid bij schrijven dd. 7 Juni 1932, N°. 
5366 (dossier 0 • 9751/1060) aan Onzen Minister 
van Economische Zaken en Arbeid uitgebracht 
advies; 

dat de Hoofdinspecteur van den Arbeid vol
gens missive d.d . 19 Augustus 1932, Jo _ 5396, 
zich geheel met de aangebrachte wijziging kan 
vereenigen ; dat het aan hun college gebleken is, 
dat naleving der voorwaarde sub c, va-stgesteld 
bij Ons besluit d.d . 28 Januari 1932, N°. 21, 
niet noodig is en de concessionaris mitsdien 
-daarvan kan worden ontslagen ; 

dat van dit besluit van B. en W. S. Pleizier 

te Vorden bij Ons in beroep is gekomen, aan
voerende, dat Emsbroek in gebreke is !(ebleven 
aan de voorwaarde c te voldoen ; dat de Over
heid ondanks herhaald verzoek van hem, ap
pellant, daartegen geen maatregelen heeft ge
nomen; 

dat Emsbroek thans ontheffing van deze 
voorwaarde vraagt op grond, dat hij moeilijk
heden zou krijgen b\j de naleving daarvan in 
verband met de bepalingen der Veiligheidswet: 
dat echter art. 12· der Hinderwet slechts de 
mogelijkheid opent om ontheffing van eene 
voorwaarde te verkrijgen, indien dw.e niet meer 
noodig blijkt; dat de beslissing van B. en W. 
is gebaseeril op bescheiden, waarvan de appel
lant geen kennis heeft kunnen nemen ; dat 
althans lli de beslissing zoodanige bescheiden 
zijn aangehaald geworden ; dat hij zich hierdoor 
in zijne rechten verkort acht; dat hij nog steeds 
bijWestenwind ondragelijken hinder ondervindt, 
voortdurend schade lijdt en in warme dagen zijn 
bedrijf niet kan uitoefenen ; dat de voorwaarde 
slechts dàn mocht zijn opgeheven, indien zoo
danige verbeteringen waren aangebracht,, dat 
hij gev-rijwa-ard was tegen scba,de en hinder en 
dan nog alleen, indien Emsbroek begonnen ware 
aan die voorwaarde te voldoen; dat zijns 
inziens betw\jfeld mag worden, of B. en W. 
gerechtigd zijn, van een door Ons opgelegde 
voorwaarde ontheffing te verleenen ; 

0. dat art. 12, 2• en 3• lid, der Hinderwet 
bepaalt, dat, indien na het verleenen van eene 
voorwaardelijke vergunning blijken mocht, dat 
de naleving van gestelde voorwaarden niet 
noodig mocht zijn, het gemeentebestuur den 
concession11,ris daarvan kan ontslaan, terwijl, 
indien de vergunning verleend is door Ons, 
Wij den concessionaris ontsl11,g als hier bedoeld 
kunnen verleenen; 

dat onder de vergunningen, door Ons ver
leend, in dit artikel slechts moeten worden 
verstaan die, in de artt. 16 en 27 der wet ge
noemd, en bepaaldelijk niet vergunningen, 
welke W'ij in beroep hebben verleend of gehand -
haafd ; · 

dat diensvolgens over de vraag van het ont
slag Vfl,n eene voorwaarde, verbonden aan de in 
d it besluit bedoelde vergunning, burgemeestei 
en wethouders zich terecht bevoegd hebben 
geacht eene beslissing te nemen ; 

0. voorts, dat de appellant ten onrechte 
meent, dat hem inzage van de in het bestreden 
besluit aangehaalde ambtsberichten had moeten 
zijn gegeven, daar toch de Hinderwet het ge
meentebestuur daartoe niet de verplichting 
oplegt; 

O. dat de grief van den appellant, dat het 
ontslag van de naleving van de voorwaarde 
slechts had mogen plaats vinden, indien die 
voorwaarde was nagekomen, evenmin opgaat, 
aangezien, welk gevolg door de Hinderwet aan 
het niet nakomen van voorwaarden moge zijn 
verbonden, deze wet het ontslag van de nale
ving van eene voorwaarde niet afhankelijk 
stelt van den eisch, dat flan die voorwaarde 
moet zijn voldaan; 

0. wijders, dat blijkens de overgelegde ambts
berichten, de voorziening, welke de concessiona
ris eigener beweging beeft getroffen tegen de 
door zijne inrichting verspreid wordende lak
dampen, te weten de verhooging van den 
vent ilatiekoker in de nabijheid van den moffel-
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- oven, ten gevolge zal hebben, dat - ook wan
. neer de voorwaarde c zal vervallen - geen 
ernstige hinder meer van de inrichting behoeft 
te worden geducht ; . 

dat derhalve gebleken is, dat de voorwaarde c 
niet meer n:oodig is, indien de verhooging van 
den ventilatiekoker blijft bestendigd ; 

dat mitsdien de concessionaris van de nale
ving van de voorwaarde c terecht is ontslagen, 
doch dat in de plaats daarvan behoort te treden 
eene andere voorwaarde, waarbij wordt voorge
schreven, dat de uitmonding van den ventilatie
koker moet zijn gelegen op tenminste 14 m 
boven den grond ; 

Gezien de Hinderwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met wijziging van het bestreden besluit van 
B. en W., H. B . Emsbroek en zijne rechtver
krijgenn.en te ontslaan van de nalevinir va.n de 
voorwMrde sub c, welke bij Ons besluit van 
28 Januari 1932, N°. 21, in beroep is toegevoegd 
aan de voorwaarden, door burgemeester en 
wethouders verbonden aan de hem en zijnen 
rechtverkrijgenden bij besluit van dat colle$e 
van 26 Maart 1931 verleende vergunning, en m 
de plaats daarvan aan de vergunning te ver
binden de volgende voorwaarde: ,, De uitmon
ding van den ventilatiekoker in de nabijheid 
van den moffeloven moet zijn gelegen op ten
minste 14 m boven den grond." 

Onze Minister van Economische Zaken en 
Arbeid is · bel&st, enz. 

(A. B.) 

19 Mei 1933. RONDSCHRIJVEN van den 
Minister van Staat, Minister van Binnen
la ndsche Zaken aan Heeren Commissa
rissen der Koningin in de onderscheidene 
provinciën, betrefl;ende streekplannen . 

Bij dezen heb ik d e eer U H.E.G. met het na
volgende in kennis te stellen. 

Ik heb gemeend, eenige wijziging t e moeten 
brengen in de wijze waarop te mijnen Departe
m ente de zaken betrell;ende de streekplannen 
worden behandeld . Deze wijziging draagt thans 
uiteraard een intern karakter. Ik acht haar 
evenwel van voldoende belang om haar, m ede 
met het oog op de toekomst, aan U H.E.G. be-

. kend t e maken. 
Tot dusver geschiedde - geenszins ten on

rechte - de behandeling van deze aangelegen
heid uitsluitend aan de afdeeling Volksgezond
heid. 

Het algemeen staatsrechtelijk karakter even
wel, door den w,etgever aan de streekplannen 
gegeven en de zeer ruime - thans nog n iet vo l
ledig gebruikte - mogelijkheden, welke streek
plannen bieden, leidden mij tot de overweging, 
dat dé behandeling dezer zaken mede behoorde 
tot het ressort en de afdeeling Binnenlandsch 
Bestuur. 

Ik heb dan ook de volgende regeling voor de 
behandeling getroll;en. De beha;ndeling van 
streekpla 'nnen, voor zoover daarin niet in de 
eerste plaats de behartiging van belangen van 
de volksgezondheid ten grondslag ligt, geschiedt 
aan de afd. Binnenlandsch Bestuur, echter 
steeds in o.ve~leg met de afdeeliµg Volksgezond
heid. -Omgekeerd geldt dit voor plannen, waar-
. L. 1933. 

bij vraagstukken van vol.J(~gezondheid op den 
voorgrond staan . Aldus zal , naar ik meen , een 
breede behandeling, ook bij verderen uitbouw 
van het instituut der streekplannen, zoowel in 
staatsrechtelijk opzicht als voor wat betreft. de 
bijzondere belangen, daarin voorzien, verzekerd 
zijn. Deze, mijns inziens betere, methode houdt 
echter - ik stel er prijs op dit te verklaren, geen 
critiek in op het verleden. 

Nog zij hieraan toegevoegd, dat deze beslissing 
geen wijziging brengt in de wijze van voorbe
reiding van streekplannen , waarbij het door mij 
zeer gewaardeerde, krachtige, initiatief van de 
Inspectie van de Volksgezondheid zulk een be
langrijke rol heeft gespeeld. • 

Ook het plegen van overleg met den Direc
teur-Generaal van de Volksgezondheid kan op 
den bestaanden voet worden _voortgezet . Zij 
betreft slechts de wijze, waarop het Departement 
deze aangelegenheid voortaan zal behandelen. 

(B.) 

19 Mei 1933. RONDSCHRIJVEN van den 
Minister van Staat, Commissaris der Ko
ningin in Zuid-Holland aan sommige Bur
gemeesters in Zuid-Holland, betreffende 
vergunningen ex artikel 9 der Vogèlwet . 

Met betrekking tot de vergunningen als be
doeld in artikel 9 der Vogelwet, heb ik de eer 

. het volgende te Uwer kennis te brengen. 
Het is mij gebleken, dat herhaaldelijk te 

spoedig wordt overgegaan tot het verleenen 
der hierbedoelde ver~unningen. Ook is gebleken, 
dat dikwijls, zulks m strijd met de circulaire 
van mijn ambtsvoorganger, opgenomen in P ro
vinciaal Blad van Zuid-Holland n°.53 van 1923, 
vergunningen voor een veel te ruim tijdvak 
worden verleend, dat voorts de noodzakelijk
heid van het verleénen niet in voldoende mate 
kan worden aannemelijk gemaakt en dat ten 
slotte vergunningen worden uitgereikt aan niet 
alleszins betrouw);,are personen . 

Ik merk hierbij op, dat door het op ruime 
schaal verleenen de, hierbedoelde vergunningen 
het in bezit hebben van groot aantal vuur
wapenen wordt.gedekt. Dikwijls is bij eene aan
vrage om de vergunning, het daarbij aange
voerde motief niet in de voornaamste plaats 
aanleiding tot het verzoek, doch is hierin een 
voudig een middel te zien om met een vuur
wapen in het veld t e kunnen komen. Dat hier
door de overtreding der jachtwet in sterke 
mate wordt in de hand gewerkt en bet toezicht 
der politie berqoeilijkt, behoeft wel geen betoog. 

Ten einde op dit punt een beteren toestand 
te verkrijgen, acht ik het, mede in verband met 
de mij bij artikel 12 der Vogelwet toegekende 
bevoegdheid, noodig, dat door U voortaan, 
alvorens ' tot het 'Uitreiken van vergunningen 
ex artikel 9 di~r wet over te gaan, vooraf ook 
het oordeel wordè ingewonnen van den rijks
veldwachter ter p laatse en zoo deze niet aan
wezig is, van den betrokken brigadecomman-
dant. . 

Ik moge hiertoe uwe medewerking inroepen . 
,,. . (B.) 
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22 JJ[ei 1933. ARREST van den Hoogen Raad. 
(Provinciale wet art. 140; B. W. art. 625.) 

Terecht is aan art. 46 lid 1 Provinc. We
genregl. van Limburg voor het geval als het 
onderhavige (verd. had binnen een afstand 
van 3 m van de kadastrale grens van den 
onafgebakenden openb. gemeenteweg een 
afrastering gemaakt) verbindende kracht 
ontzegd. Provinciale Staten mogen krach
tens de hun bij art. 140 Provinciale wet ge
geven bevoegdheid wel, ingevolge art. 625 
B. 'vV. , verordeningen vaststellen, waardoor 
het gebruik van een tot privaat eigendom 
behoorend terrein wordt beperkt ; zulk een 
beperking mag echter voor gronden, waar
van niet vaststaat, dat zij deel uitmaken 
van een openb. weg en evenmin, dat zij bij 
gedoogen des eigenaars feitel ijk voor het 
publiek verkeer zijn opengesteld, niet zoo
ver gaan , dat daardoor de in art. 679 B. W. 
aan iederen eigenaar toegekende bevoegd
heid om zijn erf af te sluiten zou worden 
opgeheven. 

Op het beroep van den Ambtenaar 0. M. 
bij het Kantongerecht te Sittard, requirant 
van cassatie tegen een mondeling vonnis van 
het Kantongerecht te Sittard van 24 F ebruar i 
1933, waarbij het telastegelegde feit is bewe
zen verklaard, doch dit geen strafbaar feit is 
geacht en de gerequireerde H. H . J . L., te 
dier zake van alle rechtsvervolging is ont
slagen. 

De Hooge R aad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Kirberger; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

requi rant voorgesteld bij schriftuu r en lui 
dende: 

S., althans v. t., van de artt. 46, 47, 67 en 
70 van het Provinciaal Wegenreglement van 
Limburg, 346, 348 en 352 Sv., doordien de 
Kantonrechter te Sittard, verdachte, terzake 
van overtred ing van bovenaangehaalde arti
kelen van het Provinciaal 'vVegenreglement 
van Limburg, van rechtsvervolging heeft ont
slagen, a ls zijnde bovengenoemde overtreding 
niet strafbaar; 

0. dat aan den gerequireerde is te laste
gelegd en te zijnen aanzien wettig en over
tuigend is bewezen verklaard: ,,dat hij in de 
maand Juli of Augustus 1932, althans om
streeks dien t ijd te Beek, door daartoe last 
te geven aan den toen bij hem in dienst zijn
den landbouwer " Joannes Hubertus Haut
vast" opzettelijk door misbruik van gezag 
heeft uitgelokt, dat Hautvast voornoemd op of 
omstreeks 1 Augustus 1932 te Beek op zijn 
pe1·ceel bouwland, kadastraal bekend sectie 
A. 11 ° . 2590, langs den onaf gebakenden open
baren gemeenteweg "den Vondelsweg" over 
eene lengte van circa 1 M eter afstand va n 
de kadastrale grens van genoemden open
baren weg, althans binnen den afstand van 3 
Meter van de kadastrale grens van dien weg 
eene a frastering heeft gemaakt, bestaande ui t 
prikkeldraad bevestigd aan circa 40 ijzeren 
palen, welke op eenigen afstand van elkander 
op dat bouwl and waren geplaatst;" 

dat deze telastelegging steunt op lid 1 van 
art. 46 van het Provinciaal Wegenreglement 
van Limburg luidende: ,,Onverm inderd de 
betrekkelijke bepalingen der Woningwet is het 

verboden gebouwen, slooten, af- of uitgravin
gen, afheiningen, afrasteringen of eenigerlei 
andere getimmerten of werken op te richten, 
te maken, te doen of te plaatsen langs onaf
gebakende wegen en voetpaden, binnen drie 
meter afstands van de kadastrale grens de 
wegs of des voetpads" ; 

dat blijkens de A anteekening van het ,non
deling vonnis de K antonrechte r het bewezen
verklaarde niet strafbaar heeft geacht " omdat 
toepass ing van art. 46 der Provincia le Veror
dening van Limburg een feitelijke onteigening 
inhoudt en derhalve als in strijd met art. 625 
B. W. verbindende kracht mist, terwijl bo
vendien gemeld artikel die r Provincial e Ver
ordening het den e igenaar bij art. 679 B. W . 
toegekende recht om zijn erf af te sluiten 
teniet doet en derhalve als in strijd met laatst
gemeld artikel niet verb indend is, zijnde het 
bewezen verklaarde feit bij geen wet of andere 
verbindende verordening strafbaar gesteld ; " 

0 . omtrent het middel: 
dat ingevolge art. 625 B. W . de Provinciale 

Staten, krachtens de hun bij art. 140 der 
Provincia le wet gegeven bevoegdhei d, wel 
verordeningen mogen vaststell en, waardoor 
het gebruik van een tot privaat e igendom 
behoorend terrei n wordt beperkt, doch dat 
zulk eene beperking, waar het gronden als 
de onderwerpelijke betreft, waarvan niet vast
staat, dat zij deel uitmaken van een open
baren weg en evenm in, dat zij bij gedoogen 
des eigenaars feitelijk voor het publiek ver
keer zijn opengesteld, niet zoover mag gaan, 
dat daa rdoor de in art. 679 B. W. aan iederen 
eigenaar toegekende bevoegdheid om zijn erf 
:if te slu iten zou worden opgeheven en feitelijk 
de toestand zou intreden, dat die g ronden ook 
tegen den wil van den eigenaar voor het pu
bliek toegankel ijk zijn en moeten blijven; 

dat bij het bestreden vonnis alzoo terecht, 
a lthans voor een geval als het onderhavige, 
aan de bepaling van art. 46 lid 1 verbindende 
kracht is ontzegd; 

dat de requirant nog wel in de toelichting 
tot zij n midde l heeft opgemerkt, dat het pl aat
sen van een muur ter afscheiding van het 
terrein niet door art. 46 is verboden, doch dat 
dit niet opgaat, daar een muur valt onder het 
begrip "andere werken" in het artikel ge
noemd; 

dat het door requirant in zijne toelichting 
gedaan beroep op art. 4 der Wegenwet reeds 
hierom faa lt, omdat niet blijkt, dat requirant 
in di t geding ooit heeft beweerd en zulks ook 
in de telastelegging niet is gesteld , dat de 
strook van het la nd van den gerequireerde, 
welke ingevolge art. 46 buiten elke afschei
ding zou moeten blijven deel uitmaakt van 
een weg; 

dat het middel mitsdien n iet tot cassatie 
kan le iden ; 

Verwerpt het beroep. 
[Gewezen ove1·eenko1nstig de conclusie van 

den P 1·oc.-Generaal Tak, die ter staving van 
zijn opvatting een beroep doet op ll. R . 6 
N?v. 1899, W . 73 58, 30 M ei 1910, W. 9047, 
1/J Feb,·. 1913, W. 9416, N. J . 1913, 658, 25 
J u.ni 1920, W. 10643, N. J . 1920, 817, 27 Ju.ni 
1924, W . 1131 8, N. J . 1924, 1139 en 81 Jan. 
1927, W. 11648, N. J. 1927, 308, R ed.] 

(N. J.) 
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22 Mei 1933. ARREST van den Hoogen Raad. 
(Motor- en rijw.reglement.) 

Het eerste middel kan buiten bespreking 
blijven, omdat de beslissing der Rechtbank 
niet steunt op art. 24 Motor- en Rijwiel
reglement. 

Van het bij het tweede middel bedoelde 
verweer blijkt in cassatie niet. 

Dat een ander zijne verplichting om den 
doorgang vrij te laten en zoo noodig stil 
t e houden of langzamer t e rijden niet na
kwam, ontsloeg requirant niet van de ver
plichting om behoorlijk met het verkeer 
rekening te houden. Het vonnis der R echt
bank is deugdelijk gemotiveerd. 

1°. P.J. N., 2°. G. W. W. (raadsman Mr. E . H. 
Th. Kwast, alhier) zijn requiranten van cassatie 
tegen een vonnis van de Rb. t e Haarlem, waarbij 
in hooger beroep t.a.v. requirant onder 1° is 
bevestigde en mondeling vonnis van het Ktg. te 
Haarlemmermeer van 10 ov. 1932, bij welk 
vonnis deze requirant t er zake van: enz. (op 
een kruispunt geen voorrang geven . Red. ) is 
veroordeeld, en t.a.v. requirant onder 2° is 
vernietigd een vonnis van het Ktg. te Haar
lemmermeer van 10 Nov. 1932 en deze requi 
ranr t er zake van : enz. is veroordeeld . 

Adv.-Gen. Wijnveldt concludeert tot ver-
werping: · 

H et vonnis, waarvan beroep, vernietigend, 
verklaarde de Rb. t e Haarlem op 23 F ebr . 1933 
ten laste van requirant (sub 2°; Red.) bewezen, 
dat verdachte op 29 Sept. 1932 des voormiddags 
omstreeks 7 ½ uur, in de gemeente Haarlemmer
meer als bestuurder van een 4-wielig motorrij
tuig, daarmede heeft gereden over den voor het 
openbaar verkeer openstaanden rijweg, den 
Venneperweg en alstoen het punt is genaderd 
waar deze weg werd gekruist door een voor het 
openbaar verkeer openstaanden rjjweg, genaamd 
IJweg, zonder voldoende r ekening te houden 
met het verkeer, dat over dien IJ weg dat kruis
punt van wegen gelijktijdig of nagenoeg gelijk
tijdig met hem zou kunnen naderen, waarna hij 
op dat kruispunt in aanrijding kwam met een 
ander 4-wielig motorrijtuig, hetwelk dat punt 
nagenoeg gelijktijdig met verdachte wa gena
derd. Het bewezene qualificeerend "als bestuur
der van een motorrijtuig daarmede rijden over een 
weg op zoodanige wijze of met zoodanige snelheid 
dat de vrijheid of de veiligheid van het verkeer 
wordt belemmerd of in gevaar gebracht", legde de 
Rb. een geldboete op van f 10, bij gebreke van 
betaling en verhaal te vervangen door 10 dagen 
hechtenis . 

Requirant droeg bij pleidooi de volgende mid
delen in cassatie voor: 

I . Schending, althans verkeerde toepassing 
van artt. 22 aanhef en sub a en 29 van de 
Motor- en Rijwielwet, 359 Sv. en art. 24 van het 
Motor- en Rijwielreglement, doordat de Rb. te 
Haarlem, voor het geval zij met haar vonnis 
de bedoeling mocht b ebben gehad haar beslis
sing mede op het laatstgenoemde artikel te doen 
steunen, heeft aangenomen, dat de verdachte 
het bij dagvaarding te laste gelegde feit heeft 
gepleegd en hem deswege heeft ~estraft, hoewel 
uit de bewijsmiddelen niet blijkt waarom N. 
zich ten tijde en ter plaatse der aanrijding niet 

kon houden aan het bepaalde in art. 5 van het 
Motor- en Rijwielreglement, zoodat in het be
streden vonnis geen feiten en omstandigheden 
worden aangetroffen welke redengevend zijn 
voor de gevallen uitspraak ; 

II. Schencling, althans verkeerde toepassing 
van artt. 358, 3• lid, en 359, 2• lid, Sv., doordat 
uit de in het vonnis van de Rb. te Haarlem op
genomen bew•usm1ddelen, welke tevens daarin 
worden aangehaald als de redengevende feiten 
en omstandigheden, waarop de beslissing steunt 
dat het feit door den verdachte is begaan, niet 
blijkt, dat de Rb. over het verweer van ver
dachte waarbij deze te zijner ontlasting een be
roep deed op het meergenoemde art . 5 van het 
Motor- en Rij wielreglement een met r edenen 
omkleede beslissing heeft gegeven . 

III. Schending, althans verkeerde toepassing 
van de ar tt . 338, 339, 342, 344, 350, 351, 352, 
358, 359, 422 en 425 Sv., i .v .m. de artt. 22 aan
hef en sub a en 29 van de M'otor- en R ijwielwet, 
doordat de Rb. haar vonnis niet met redenen 
heeft omkleed en dit vonnis geen fei ten en om
standigheden inhoudt, waarop de beslissing kan 
steunen, dat requirant de vrjjheid of de veilig
heid van het verkeer door zijne wijze van rijden 
of door zijne snelheid heeft belemmerd of in 
gevaar gebracht, daar N., hoewel hij verplicht 
was voor requirant, die een anderen weg dan 
hij zelf bereed of gebruikte en dien hi.i aan zijn 
rechterhand had, den doorgang vrij te laten, zoo 
noodig stil te houden of langzamer t e rijden of 
te gaan , zulks blijkens de beslissing van de Rb. 
zelve n iet gedaan heeft , immers : 

a. van eenig oorzakelijk of redengevend ver
band t usschen deze onderdeelen van het bewe
zenverklaarde uit de gebezigde bewij smidc'clen 
niet kan blijken ; 

b. evenmin kan blijken van eenige schuld aan 
de zijde van requirant. 

Tot goed begrip dezer middelen dien ik t e 
vermelden, dat deze zaak deel uitmaakt, van 
twee in hooger beroep gevoegde zaken. Op 
29 Sept. 1932 des voormiddags ongeveer half 
acht had op den hoek Venneperweg-IJweg te 
Haarlemmermeer een aanrijding tusschen 2 
motorrijtuigen plaats . Een vrachtauto beladen 
met ongeveer 1900 kg stroo bestuurd door
zekeren N . r eed over den IJ weg. Op het kruis
punt Venneperweg-IJweg kwam deze vracht
auto in botsing met een z.g. luxe auto, welke, 
bestuurd door requirant, over den Venneper
weg reed , komende uit de richting Hillegom. 
R esultaat van het onderzoek naar deze botsing 
was dat beide bestuurders vervolgd werden en 
voor het Ktg. te Haarlemmermeer terecht
stonden. N., de bestuurder van de vrachtauto 
werd vervolgd en veroordeeld wegens over
treding van art. 5, lid 1, van het Motor- en Rij
wielreglement, welk vonnis in hooger beroep 
met verbetering der gronden werd bevestigd. 
R equirant stond tegelijkertijd terecht wegens 
overtreding van art . 22a van de Motor- en Rij
wielwet en werd eveneens veroordeeld . Beiden 
kwamen in hooger beroep, waar de zaken ge
voegd werden, met het bovengemelde gevolg. 
Hoewel het vonnis ten aanzien van requirant 
vernietigd werd, sprak de Rb. opnieuw een ver
oordeeling uit, doch legde een lagere straf op. 
De Rb. nam dus schuld van beide bestuurders 
aan . 

Het vonnis der Rb. vermeldt als bewijsmid-
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delen dat ter terechtzitting in hooger beroep 
hebben verklaard, verdachte : 
· dat hij op 29 Sept. 1932, des voormiddags te 
omstreeks 7½ uur, in de gemeente Haarlem
mermeer, als bestuurder van een 4-wielig motor
rijtuig, een luxe auto, daarmede heeft gereden 
over den voor het openbaar verkeer openstaan
den rijweg, den Venneperweg, komende uit de 
richting Hillegom' ·en alstoen het punt is ge
naderd, waar deze weg werd gekruist door een 
voor het openbaar verkeer openstaanden rij
weg, genaamd IJweg; dat hij op het kruispunt 
van voormelde wegen in aanrijding is gekomen 
met een ander 4-wielig motorrijtuig, een 
vrachtauto met stroo beladen, hetwelk dat 
punt nagenoeg gelijktijdig met hem was ge
naderd; dat hij dat a,ldere motorrijtuig, dat 
van links uit de richting IJweg kwam, niet 
<eerder gezien heeft dan toen hij op een afstand 
van ongeveer 10 m van het kruispunt ver
wijderd was ; dat hij toen tevergeefs getracht 
h eeft zijn motorrijtuig tijdig tot stilstand te 
brengen; 

getuige J. -lonker : 
dat hij op 29 Sept. 1932 des vóórmiddags te 

omstreeks 7½ uur heeft gezien, dat te Haar
lemmermeer een 4-wielig motorrijtuig, luxe 
auto, in snelle vaart over den voor het openbaar 
verkeer openstaanden r\jweg, den Venneper
weg, uit de richting Hillegom, het kruispunt 
van dezen weg met den IJweg naderde; dat hij 
kort daarop een klap hoorde en ter hoogte van 
dit kruispunt de luxe auto en een met stroo be
laden vrachtauto in elkaar's nabijheid zag; 

:;etuige T. Kos : 
dat zij heeft gezien, op 29 Sept. 1932, des 

vóórmiddags te omstreeks 7½ uur, dat te 
Haarlemmermeer een met stroo beladen vracht
auto, over den voor het oi:·enbaar verkeer open-
taanden rijweg, den IJ weg, in ka.lme vaart het 

kruispunt van dien weg met den Venneperweg 
naderde en op dat kruispunt in aanrijding kwam 
met een, voor den vrachtauto van rechts, over 
den Venneperweg het kruispunt naderende 4-
wielige luxe auto; 

getuige P. van Gent: 
dat vanaf een paal, zich bevindende aan den 

Venneperweg, staand ongeveer 80 m in de rich
ting Hillegom uit het hart van het kruispunt 
IJweg-Venneperweg, men, gekeerd naar het 
kruispunt vrij uitzicht heeft op de laatste on
geveer 14 m van den IJweg - alsdan links van 
<len Venneperweg gelegen - vóórdat deze op 
<len Venneperweg uitkomt. 

Het eerste middel acht ik onjuist omdat m.i. 
uit niets blijkt, dat de Rb. haar beslissing mede 
doet steunen op art. 24 van het Motor- en Rij
wielreglement. De Rb. grondt haar vonnis alleen 
op de hierboven weergegeven bewijsmiddelen, 
en kon daaruit afleiden, dat de wijze van rijden 
van requirant in strijd was met art. 22a der wet. 

Wat betreft het tweede middel merk ik op, 
<lat uit de stukken, waarvan de Hooge Raad 
kennis neemt, niet blijkt van een uitdrukkelijk 
voorgedragen verweer, i.c. een beroep op art . 5 
Motor- · en Rijwielreglement, waaromtrent het 
vonnis bepaaldelijk eene beslfasing had moeten 
geven. 

H et derde middel klaagt over gebrek aan 
redengevende feiten, welke tot de beslissing 
<ler Rb. zouden kunnen leiden. De Rb. wa's m.i. 
niet verplicht, na de verm_elding der bewijs-

middelen weer nader aan te geven hoe zij daaruit 
afieiclde, dat het oorzakelijk verband tusschen 
requirants' wijze van rijden en de aanrijding 
tevens diens schuld mede bracht. Deze ver
eischtet1. blijken voldoende uit de opgenomen 
verklaringen. De aanrijding had plaats op het 
,kruispunt der wegen, terwijl requirant een be
hoorlijk uitzicht had op de kalm naderende 
;vrachtauto. Het door den geachten raadsman 
vermelde arrest van 20 Oct. 1930 (W. 12225, 2; 
;N. J. l.930 blz. 1629), waarop de middelen voor 
een deel steunen, kan m.i. hier den doorslag 
niet geven. Daarbij kwamen andere feitelijke 
_omstandigheden ter sprake. 

De Hooge Raad enz . ; 
0. dat noch bij de aanteekening van het be

.roep noch naderhand door of vanwege den re
quirant onder 1°. eenige· gronden voor dat be
roep zijn aangevoerd, en dat er ook geene zijn 
gevonden, waarom het bestreden vonnis voor 
.zoover te zijnen laste gewezen ambtshalve zoude 
behooren te worden gecasseerd ; 

0. dat bij het bestreden vonnis van het aan 
'.reqnirant onder 2° te laste gelegde wettig en 
'.overtuigend bewezen is verklaard, enz., zie 
conclusie; 
· O. omtrent de middelen van cassatie: 

dat het eerste middel, in verband met het 
derde, slechts dan afzonderlijke beteekenis 
heeft, wanneer wordt aangenomen, dat de Rb. 
met haar vonnis de bedoeling heeft gehad, haar 
beslissing mede te doen steunen op art. 24 van 
het Motor- en Rijwielreglement ; dat echter 
noch uit de bewijsvoering, noch uit de qualifica
'tie, noch uit de aangehaalde wets-artikelen 
l:Jl\jkt, dat de Rb. deze bedoeling zou hebben 
gehad, zoodat het middel buiten verdere be
spreking kan blijven ; 

dat het tweede ,ni:l,del feitelijken grondslag 
mist, omdat uit geen van de stukken, waarvan 
de Hooge Raad kennis mag nemen, blijkt, dat 
de re'luirant te z\jner ontlasting een verweer 
heeft gevoerd als in het middel is bedoeld ; 
· dat ook het derde middel niet tot cassatie kan 
ieiden ; dat immers de omstandigheid, dat een 
ander zijne wettelijke verplichting om den door
gang vrij te laten en zoo noodig stil te houden 
of langzamer te rijden niet nakwam, requirant 
p.iet kon ontslaan van het zelf letten op en reke
µ.ing houden met het verkeer, dat van weers
_zijden kon komen, waar hij het in de bewezen
:verklaring bedoelde kruispunt van wegen na
.derde; dat, dit in aanmerking genomen, de Rb. 
niet gezegd kan worden haar vonnis ten aanzien 
van het bewezen verklaarde niet met re<len~n 
'te hebben omkleed, blijkende toch uit de in het 
vonnis gebezigde bewijsmiddelen, dat requirant 
in snelle vaart bovenbedoeld kruispunt naderde 
en dat hli reeds op behoorlijken afstand van dit 
kruispunt op den anderen weg, dien hij te krui
sen -had, een vrij uitzicht had en dus de vracht
.auto, waarmede de aanr\jding heeft plaats ge
vonden, tijdig heeft kunnen zien naderen; 

Verwerpt de beide beroepen in cassatie. 
(W .. 
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22 Mei 1933, ARRES'l van dea Hoogen RMd: 
/Gemeentewet artt , 168 en 194; Mot, - en 

, Rijw,Regl. art, 24; Gem,verord, Gorinchem 
op gebruik van.voor openb, dienst bestem' 
den orond art.· 2.) 

In het bestreden vonnis ziin de woorden 
der t.1.1. ,,heeft geplaatst gehad" klaarblij• 

'kelijk aldus opgevat, dat req_. zelf eenigen 
tijd voor 's namiddags 4½ uur het motor
rijtuig op de betrokken straat had ge• 
plaatst ; deze uitlegging is niet met den 
taalkundigen zin dier woorden in strijd. 

Art. 2 der Verordening op het gebruik 
van tot den openb. dienst bestemden grond, 
in eigendom of in onderhoud bij en gelegen 
binnen de gemeente Gorinchem (verbie
dende om zonder schrütelijke vergunning 
van B. en W. iets in, op, aan of over grond 
der gemeente te planten, te plaatsen, enz.) 
blijft, waar zij kennelijk beoogt te waken 
tegen ongewenschte toestanden m. b, t. de 
gronden dier gemeente en derhalve betreft 
de openbare orde, binnen de grenzen, door 
art. 168 Gemeentewet aan de verordenings, 
bevoegdheid van den Raad gesteld. 

Genoemd artikel der verordening is niet 
strijdig met art . 2, lid 6 Mot.- en Rijw.wet 
en met de artt, 16, lid 3, 24 en 25 Mot,- en 
Rijw.Reglement, de verlichting en het toe
zicht over op den weg staande motorrij
tuigen betreffende; terwijl het verbod om 
iets, - dus ook een motorrijtuig, - op 
voor den "openb. dienst" bestemden ge
meentegrond te plaatsen, d.w.z. voor een 
tijdsverloop van eenigzinslangen duur neer 
te zetten, niet verhindert het voldoen aan 
art. 24, lid 1 Mot ,- en Rijw.Regl. 

Art. 194 Gemeentewet is niet van toe
passing, daar niet gezegd kan worden, dat 
de genoemde bepalingen van l\fot.- en 
Rijw,wet en Mot,- en Rijw.RegL, die een 
onderdeel van het verkeer met motorrij
tuigen op de opeub, wegen regelen, in het
zelfde onderwerp voorzien als bedoeld art , 2. 

Op het beroep van H . J . v. M., garage
houder, requirant van cassatie tegen een mon
deling vonnis van het Kantongerecht te Go
rinchem van 7 Maart 1933, waarbij hij ter 
zake van: ,,het zonder schriftelijke vergun
ning van Burgemeester en Wethouders der 
gemeente Gorinchem iets plaatsen op grond 
der gemeente", met toepassing der artt, 2 en, 
8 der Verordening, houdende bepalingen op 
het gebruik van tot den openbaren dienst be
stemden grond, in eigendom of in onderhoud 
bij, en gelegen binnen de gemeente Gorin
chem en van art. 23 Sr., is veroordeeld tot 
eene geldboete van drie gulden, subsidiair 
twee dage n hechtenis; 

Conclusie van den Adv.-Gen. Wijnveldt. 

Requirant stond terecht voor den Kanton
rechter te Gorinchem, ter zake dat hij op 6 
Februari 1933 te ongeveer 4½ uur des na
middags te Gorinchem, op den openbaren 
weg, Arkelstraat, zijnde grond der gemeente 
Gorinchem, bestemd voor den openbaren 
dienst en in eigendom of onderhoud bij die 
gemeente, een vierwielig motorrijtuig heeft 
geplaatst gehad, zulks zonder schriftelijke ver-

gunning van burgemeester en wethouders dei: 
gemeente Gorinchem. 

Requirant erkende het te laste gelegde feit, 
doch achtte dit niet strafbaar. Blijkens de 
aanteekening van het mondeling vonnis van 
7 Maart 1933 was de Kantonrechter van 
arldere, meerring. H;ij iichtte het telastegelegde 
feit bewezen en strafbaar en legde een geld
boete op van f 3 bij gebreke van betaling en 
verhaal te vervangen door 2 dagen hechtenis, 
daarbij met aanhaling van de artt. 1, 2 en 8 
der Verordening houdende bepalingen op het 
gebruik van tot den openbaren dienst be
stemden grond, in eigendom of in onderho~d 
bij , en gelegen binnen de gemeente Gorm
chem, het bewezene de benaming gevend van 
,,het zonder schriftelijke vergunning van Bur; 
gemeester en Wethouders der gemeente Go
rinchem iets plaatsen op grond dier gemeente". 

T ijdig in cassatie gekomen, stelt requirant 
thans bij schriftuur drie cassatiemiddelen voor: 
all e gericht tegen het toegepaste art. 2 der 
Verordening van 26 Juli 1895 van de ge
meente Gorinchem (Gemeenteblad 1896 n°, 4) : 

Dit artikel luidt: ,,Behoudens het bepaalde 
bij de artt. 3 en 4 ( art. 3 staat het uitsteken 
van vlaggen toe en art, 4 het liggen van goe
deren op kaden of steigers bij Iaden of los
sen) is het verboden, tenzij met schriftelijke 
vergunning van Burgemeester en Wethouders 
en met inachtneming der door hen te geven 
voorschriften, iets in, op, aan of over grond 
der gemeente t,e planten, plaatsen, leggen, 
hangen, vast t,e hechten of te bouwen of daar 
langer te hebben dan is toegestaan", 

Als middelen worden nu voorgedragen: 
1. S, , althans v. t, van gemeld art, 2 der 

verordening, 
Daarin toch worden naast elkaar gesteld 

,,planten, plaatsen, enz.", altemaal" termen,, 
waarbij de overtreder zelf het daa1,b11 bedoel
de " iets" plant, plaatst, enz, termen"die alzoo 
een bepaalde actie aanduiden eenerz1J ds, naast 
"langer hebben dan is toegestaan'.',, waarb_ij 
niet ter zake doet wie het voorwerp m kwestie 
op de verboden pl aats poneerde, een t,erm van 
neutrale bet.eekenis, in het midden latend of 
al dan niet eenige actie van den overtreder 
is uitgegaan, en waarbij alzoo hij wiens object 
een langer tijd dan is toegestaan op die ver
boden piaats was, strafbaar is, anderzijds, 

Te laste gelegd is nu, dat requirant een 
automobiel heeft geplaatst gehad, Dit laat 
buiten beschouwing wie het voorwerp plaatste 
en kan alleen als neutraal begr ip worden 
opgevat, Het zou dus vallen onder het slot 
der strafbepaling, indien mede was telaste
gel gd, dat het geplaatst hebben geschiedde 
langer dan is toegestaan, Nu dit echter niet 
geschied is, valt het telastegelegde niet onder 
art. 2 en is het geen stmfbaar feit. 

2, S, van art. 144 Grondwet en art, 168 
Gemeentewet in vei,band met gemeld art, 2 
der verordening, 

De gemeentewetgever zou zijn bevoegdheid 
overtreden hebben door zich niet te beperken 
tot het gemeentelijk belang, doch een verorde
ning in het leven hebben geroepen, welke het 
particulier belang der ingezetenen en van 
ied r die met een automobiel Gorinchem be
zoekt, schromelijk aantast en tot absurd iteiten 
leidt. 
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3. S. der artt. 193, 194 Gemeentewet j0 

artt. 2, l id 6, Motor- en Rijwielwet, 16, lid 3, 
24, 25 Motor- en Rijwielreglement, mede in 
verband met art. 2 van meergenoemde veror
dening en art. 5 Wet A. B. 

De verordening, zegt de toelichting, ver
biedt het laten staan van een automobiel op 
den openbaren weg te Gorinchem, terwijl blij
kens de Motor- en Rijwielwet en het regle
ment niet alleen het recht wordt erkend, doch 
zelfs de plicht wordt opgelegd den automobiel 
op den weg te plaatsen, immers tot stilstand 
te brengen. De verordening is dus strijdig 
met de wet, althans geldt zij niet meer door 
latere verordeningen. 

Met de taalkundige beschouwing in het eer
ste middel kan ik niet medegaan. In de al 
gemeene vevbodsbepaling "iets te planten, te 
plaatsen, enz.," ligt m. i. niet alleen de be
doeling alleen te treffen de handeling van 
het planten, plaatsen, enz., maar evenzeer het 
geplant, geplaatst hebben. Wanneer de te
lastelegging nu zegt, dat verdachte de auto
mobiel op een bepaalden tijd geplaatst heeft 
gehad, blij kt daar wel niet uit wanneer hij 
het fe it begon te verrichten, alleen dat hij het 
verricht heeft, maar dat kan geen bezwaar 
zijn. Ik zie dan ook geen tegenstelling in het 
artikel van activiteit en neutraliteit, zooals 
het middel wil. De woorden "langer te heb
ben dan is toegestaan" slaan, meen ik, op 
het strafbaar stell en van het oversch,~jden 
der vergunning van B. en W., wanneer deze 
bv. vergunning gaven een voorwerp een dag 
te laten staan op den openbaren weg, en men 
laat het twee dagen staan. 

H et bezwaar zou niet bestaan wanneer de 
verordening a lleen bepaalde "het is verboden 
te plaatsen of te hebben", woals de gemeente
verordeningen gewoonlijk luiden. De eenigs
zins e igenaardige redactie van art. 2 der ver
ordening wettigt echter nog niet de conclusie 
van het middel. Als men op den openbaren 
weg een voorwerp "geplaatst heeft gehad", 
si uit dit in zich, dat men het er geplaatst 
heeft, en beteekent deze woordkeus alleen, 
dat het er niet meer staat, hetgeen bij het 
uitbrengen der dagvaarding geruimen tijd na 
het voorval ook wel niet meer het geval zal 
zijn geweest. 

H et tweede middel kwam o. a. reeds ter 
sprake in Uw arrest van 13 Oct. 1924, N. J. 
1924,1208 (W. 11271, 1). Daarbij werd be
si ist, dat een Politieverordening, verbiedende 
voorwerpen op den openbaren weg te plaat
sen of te hebben, wel in zoo ruime termen is 
gesteld, dat strikte toepassing tot ongerijmde 
gevolgen kan leiden, doch dat dit den rechter 
nog niet de vrijheid geeft die bepaling voor 
een bepaalde groep van voorwerpen buiten 
toepass ing te laten. In dien zin ook H . R. 15 
Oct. 1923 N. J. 1923, 1335 (W. 11114) . Het 
verbod om voorwerpen op den openbaren weg 
te pi aatsen of te hebben betreft de open ban 
orde, wanneer het ziet op het gebruik van den 
openbaren weg. Het stellen van het verbod 
bij plaatselijke verordening ligt dus binnen 
de bevoegdheid van den plaatselijken wet
gever. De doelmatigheid der verordening in 
verband met de vraag of het voorschrift het 
gebruik van den openbaren weg te vee l be-

moeilijkt, staat niet ter beoordeeling van den 
rechter. 

Het laatste middel bevat twee punten en 
zegt, dat de Gorinchemsche verordening in 
strijd met de Motor- en Rijwielwet is, in ieder 
geval beeft opgehouden te gelden nu in het 
onderwerp voorzien is door die wet. 

Ik kan mij bij die opvatting niet aanslui ten . 
D e verordening regelt het gebruik van den 
openbaren weg, de Motor- en R ijwielwet c. a. 
het verkeer op de wegen in verband met het 
gebruik van motorrijtuigen en rijwielen. 

Zoo bepaalt art. 2 lid 2 sub 6 dan ook dat 
een algemeene maatregel van bestuur voor
schriften moet bevatten betreffende het doen 
stilhouden van motorrijtuigen enz. 

Ter uitvoering daarvan geven artt. 16 lid 3, 
24 en 25 van het Motor- en Rijwielreglement 
voorschriften, respectievelij k betreffende de 
verlichting, het doen stilhouden, en het toe
zicht van motorrijtuigen. Deze bepalingen re
gelen niets omtrent het plaats innemen met 
een motorrijtuig op den weg, maar geven 
voorschriften betreffende het motorrijtuig, 
1vanneer het plaats heeft ingenomen, of wan
neer het rijdt. Van strijd met art. 2 der ver
ordeningen blijkt m. i. dus niet, en evenmin 
wOl"dt jn het onderwerp der verordening voor
zien door de latere wetgeving. 

V an meening, dat de middelen niet tot cas
satie kunnen leiden, concludeer ik tot ver
werping van het beroep. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

De Menthon Bake; 
Gelet op de middelen van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij schri ftuur, hier
op neerkomende: 

1°. S ., althans v. t . van art. 2 der Ver
ordening van 26 Juli 1895 van de gemeente 
Gorinchem (Gemeenteblad 1895 n°. 4) , waar
bij naast elkaar worden gesteld eenerzijds 
"planten, plaatsen" enz., termen waarbij een 
bepaalde handeling van den overtreder zelf, 
te weten het plaatsen, planten enz. wordt 
aangeduid, en anderzijds " het l anger hebben 
dan is toegestaan", waarbij niet ter zake doet, 
wie het voorwerp plaatste; dat aan requirant 
wordt telastegelegd, dat hij een automobiel 
;,heeft geplaatst gehad", waarbij dus buiten 
beschouwing blij ft, wie de a utomobiel plaat
ste, en hetgeen dus valt onder " langer hebben 
dan is toegestaan", maar dat, nu in de telast
legging ontbreekt, dat requirant de automo
biel heeft geplaatst gehad " langer dan is 
toegestaan", het telastegelegde niet strafbaar 
is volgens art. 2 voormeld, zoodat, waar het 
evenmin onder eenige andere strafbepaling 
valt, requirant van rechtsvervolging had be
hooren te zijn ontslagen; 

2°. S. van de artt. 144 der Grondwet en 
168 der Gemeentewet in verband met boven
genoemd artikel 2, wij l de gemeenteraad bij 
laatstbedoeld artikel de grenzen zijner wet
gevende bevoegdheid heeft overschreden, zoo
dat dit artikel niet bindend is; en 

3°. S . van de artt. 193 en 194 der Ge
meentewet in verband met art. 2 lid 6 der 
Motor- en Rijwielwet en de artt. 16 lid 3, 
24 en 25 van het Motor- en Rijwielreglement 
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,en met meergemeld art. 2 van genoemde Ver
ordening der gemeente Gorinchem, omdat dit 
artikel in bepaalde gevallen leidt tot een ver
bod van het laten stilstaan van een auto
mobiel op den openbaren weg te Gorinchem, 
terwijl in vermelde artikelen van de Motor
en Rijwielwet en van het Motor- en Rijwiel
reglement niet alleen het recht daartoe is er
kend, maar zelfs de plicht daartoe wordt op
gflegd, zoodat gezegde Gemeenteverordening 
strijdig is met de wet, althans door latere be
palingen heeft opgehouden te gelden; 

0 . dat bij het bestreden vonnis is bewezen 
verklaard, - met qualificatie en strafopleg
ging a ls voormeld, - het aan requirant te
lastegelegde, (Zie Conclusie ) ; 

0. dat in de Verordening houdende bepa
lingen op het gebruik van tot den openbaren 
dienst bestemden grond, in e igendom of in 
onderhoud bij. en gelegen binen de gemeente 
Gorinchem, onder meer is bepaald: 

Art. 1. Onder grond in deze verordening 
bedoeld, worden verstaan wegen, straten, trot
toirs, voetpaden, stegen, pleinen, wandelplaat
.sen, bruggen, steigers en kaden, bestemd voor 
den openbaren dienst en in e igendom of in 
onderhoud bij de gemeente. 

Art. 2. Behoudens het ,bepaalde bij de artt. 
3 en 4 is het verboden, tenzij met schriftelijke 
vergunning van Burgemeester en Wethouders 
en met inachtneming der door hen te geven 
voorschriften, iets in, op, aan of over grond 
der gemeente te pla nten, plaatsen, leggen, 
hangen, vast te hechten of te bouwen, of 
dààr langer te hebben dan is toegestaan. 

W at nu de middelen betreft: 
0. ten aanzien van het eerste middel: 
dat in het bestreden vonnis de woorden in 

<le telastlegging " heeft geplaatst gehad" 
klaarblijkelijk aldus zijn opgevat, dat requ i
rnnt zelf eenigen tijd voor des namiddags 4½ 
1.rnr het motorrijtuig op de in de telastlegging 
vermelde straat had geplaatst, welke uitleg
ging, als zijnde niet met den taalkundigen 
-zin dier woorden in strijd, in cassatie moet 
worden geëerbiedi gd; 

dat dit middel, waaraan eene andere opvat
ting dier woorden ten grondslag ligt, derhalve 
is ongegrond; 

0. ten aanzien van het tweede middel: 
dat het voorschrift van voormeld art. 2 van 

-genoemde Verordening der gemeente Gorin
chem kennelijk •beoogt te waken tegen .on
gewenschte toestanden met betrekking tot 
grond dier gemeente, waaronder blijkens art. 
1 voormeld te verstaan is bepaalde gronden, 
in eigendom of onderhoud bij de gemeente en 
bestemd voor den openbaren dienst; 

dat een dergelijk voorschrift betreft de 
•openbare orde en dus blijft binnen de gren
zen, door art. 168 der Gemeentewet aan de 
verordeningsbevoegdheid van den gemeente
raad gesteld , terwijl de doelmatigheid van een 
,dergelijk voorschrift niet ter beoordeelihg van 
,den rechter staat; 

dat derhalve ook dit middel niet tot cassatie 
kan leiden ; 

0. ten aanzien van het derde middel: 
dat strijd tusschen meerbedoeld art. 2 der 

Gorinchemsche verordening en de in het mid
del aangehaalde artikelen van de Motor- en 
Rijwielwet en van het Motor- en Rijwiel regie-

ment niet bestaat, daar niet is in te zien, 
waarom de in dit reglement krachtens ge
noemde wet gegeven voorschriften, betreffen
de de verlichting van en toezicht over op den 
weg staande motorrijtuigen, in den weg zou
den staan aan de bevoegdheid van den ge
meentelijken wetgever om voor het plaatsen 
van motorrijtuigen op de gemeentewegenschrif
te lijke vergunning van B. en W. te vorderen, 
terwijl het vol doen aan het voorschrift van 
art. 24, lste lid van het Motor- en Rijwiel
reglement niet wordt verhinderd door het 
verbod van art. 2 van gezegde verordening om 
zonder schriftelijke vergunning van B. en W. 
iets, - dus ook een motorrij tuig, - op voor 
den openbaren dienst bestemden gemeente
grond te " pl aatsen", hetgeen in den zin van 
dit artikel beteekent daar voor een t ijdsver
loop van eenigszins langen duur neer te zet
ten ; 

dat art. J.94 der Gemeentewet hier ook niet 
van toepassing is, daar art. 2 der Gorinchem
sche verordening de voorwaarden ste lt, waar
onder het planten, plaatsen enz. van voor
werpen in, op, aan of over voor den open
baren dienst bestemde gronden in eigendom of 
onderhoud bij de gemeente is toegestaan, ter
wijl de in dit middel genoemde bepa lingen var. 
de Mot.- en Rijw.wet en het Mot.- en Rijwiel
reglement een onderdeel van het verkeer met 
motorrijtuigen op de openbare rijwegen rege
len, zoodat niet gezegd kan worden , dat deze 
bepalingen in hetzelfde onderwerp voorzien 
als bedoeld art. 2; 

dat ook dit middel dus faalt; 
Verwerpt het beroep. (N. J .) 

22 Mei 1933. ARREST van denHoogenRaad . 
(Merkenwet.) 

Inschrijving van een merk van reques
trante voor de waren:,, verven, lakken, ver
nissen, verfwaren, oliën, stopverf, pla
muren, afbijtmiddelen, verfdroogmiddelen 
en t erpentijn" . Nietigverklaring van dit 
merk verzocht door gerequestreerde op 
grond van overeenstemming in hoofdzaak 
met vroegere door haar ingeschreven 
merken voor de waar "waterverf". 

De wet, haar bescherming aan een merk 
verleenende voor de soort van waren, waar
voor het door een rechthebbende wordt 
gebruikt, heeft het oog op a l zoodanige 
waren, als tot denzelfden tak van industrie 
of handel behooren. Zulks is ten aanzien 
van ,,,vaterverf'' eenerzijds en "verven, 
lakken, vernissen, verfwaren" en de andere 
waren, waarvoor requestrante's merk is in 
geschreven, anderzijds, ongetwijfeld het 
geval, vermits waterverf, gelijk het Hof 
terecht besliste, a l is zij van a ndere che
mische samenstelling en uiterlijk ook ver
schillend van andere verven, evenals deze 
tot de waar "verfwaren" behoort. 

H et valt niet in te zien , waarom een 
meetkundige figuur als een driehoek, wan
neer zij, gelijk het Hof ten deze feitelijk uit
maakte, de hoofdvoorstelling van een m erk 
vormt, niet ter onderscheiding van iemands 
fabrieks- of handelswaren van die van an
deren zou kunnen dienen, ook al is het aan
tal meetkundige figuren, welke daarvoor 
in aanmerking komen, gering. 



1933 22 l.\1TE f :• 

VERZOEKSOHRCFT. 

A'an 
den, "Hooge11r Raad der Nederlanden. 

Geeft met .verschuldigdeti eerbied te kennen: 
De . V. Vernis-, Verf- en Japanlakfabrieken ' 

H. A. Schreuder & C0 ., te Schoonhoven (adv. , 
Mr. J . J. Koeleman) ; · · 

dát requestrante op 11 .April 1932 in de re- , 
gisters van het Bureau voor den Industrieelen 
Eigendom te 's-Gravenhage onder,no. 62980 
heeft doen inschrijven een 'merk voor de waren: 
,,verven,' lakken, vernissen, verfwaren, oliën, • 
stopverf, plamuren, afbijtmidde}en, verfdroog- : 
middelen en ·terpentijn" ; . 

dat bij request van 12 Aug. 1932 aan de Rb. , 
te 's-Gravenhage de N. V : Handelmij van °' 
A. R esink, t e Haarlem, nietigverklaring heeft , 
verzocht van voormelde inschrijving op grond , 
van overeenstemming in hoofdzaak met de 
merken onder nos. 49054 óp 9 Sept. 1924 en 
54016 op 12 Mei 1927 in voormelde registers 
ingeschreven, waarop zij krachtens eerder 
gebruik en inschrijving r echthebbende stelde , 
te zijn voor de waar: ,,waterverf"; 

dat de Rb. te 's-Gravenhage dit verzoek bij , 
beschikking van 22 rov. 1932 heeft toegewezen 
en de ins~hrii ving van thans req uestrante, verder 
te noemen Schreuder, heeft nietig verklaard ; 

dat Schreuder daarvan tijdig in beroep is 
gekomen bij het Hof te 's-Gravenhage onder 
aanvoering van verschillende grieven; 

dat voormeld Hof de beschikking der Rb. van 
22 Nov. 1932 heeft bevestigd pij beschikking 
van 27 Maart 1933 ; 

dat Schreuder zich door voormelde beschik
kingen bezwaard gevoelt en daartegen tijdig 
in cassatie komt bij Uwen R aad onder aan
voering der volgende middelen : 

I. chending, resp. verkeerde toepassing van 
de artt , 162 Grondwet, 20 R. 0. , 59 en 48 Rv. , 
en de artt . 9, 3, 10, j0 • 12bis der Merkenwet, 

a. door dien het Hof heeft bevestigd de 
nietigverklaring van de inschrijving onder no. 
62980 ten name van Schreuder op grond van 
door het Hof aangenomen ~elijksoortigheid der 
waren "waterverf" eenerziJd s en "andere ver
ven" anderzijds, daaronder begrijpende alle 
voormelde waren, waarvoor bovenbedoeld merk 
van Schreuder is ingeschreven, 

daarb[j over wegende dat het Hof, al moge 
dan de chemische samenstelling en de wijze van 
gebruik van waterverf van andere verven ver 
schillen, de waterverf toch tot de verfsoorten 
rekent, 

zulks terwijl niet was te beslissen of "water
verf" tot de verfsoorten moet gerekend worden, 
maar of hetzij alle, hetz ij een gedeelte der wa
ren, waarvoor het merk onder n,0 • 62980 is in
geschreven, tot de soort van waar "waterverf" 
moeten gerekend worden, en verder het koopend 
publiek, op grond van de geheel andere che
mische samenstelling, welke immers ook uiter
lijk zichtbaar is, en de geheel andere wijze van 
gebruik, weet in "waterverf" met een geheel 
ander artikel te doen, te hebben dan, met alle 
andere waren dan waterverf, waar voor het merk 
onder 62980 ten name van Schreuder is inge
schreven en welke het Hof samenvat onder 
,,andere verven,,. 

De door het Hof gegeven interpretatie van 
het begrip "waren van dezelfde soort" komt 

Sohreuder onjuist voor, In · het systeem , der 
Merkenwet vallen dàaronder .geenszins bepaalde 
vaste groepen van waren te verstaan, waar 
binnen ten opzichte van verschillende artikelen 
slechts een r echthebbende op een bepaald merk • 
kan erkend worden. De omschrijving 'Van de · 
waar Ji:ij inschrijving van een merk en, de arti 
kelen;waarvoor een merk is gèvoerd, zijn alleen 
beslissend als uitgangspunt voor het beant- · 
woorden van de vraa~ of een ander merk voor 
"dezelfde soort waren ' is ingeschreven of wordt 
gebrt-ikt . · 

Doordien het Hof niet is uitgegaan van de 
soort van waar " waterverf" en niet heeft onder- 
zocht in hoeverre de inschrijving ten name van 
Schreuder onder n°: 62980 waren betrof, welke 
van. dezelfde soort waren als de waar "water
verf", is, naar Schreuder · meent, de wet ge-· 
schonden althans verkeerd toegepast. 

Maar ook aangenomen dat het Hof dit wel 
zou hebben gedaan, quod n.on, dan, .heeft het 
Hof·toch het begrip "zelfde" geweld aangedaan, 
zoowel door a lle waren, waarvoor het merk · 
onder n°. 62980 is in.geschreven., waren van 
dezelfde soort a ls "waterverf" ·t e achten, waar
onder toch ook vernis, olie, stopverf, plamuur, 
terpentijn, als meer in het algemeen door de 
overweging dat noch geheel andere- chemiche 
samenstelling, noch vooral ook geheel andere 
wijze van gebruik aan het aannemen -van ge- , 
lijksoortigheid van waren in den weg staat; 

b. door dien het Hof heeft bevestigd de nie
tigverklaring van het merk onder n°. 62980 ten 
name van Schreuder ingeschreven op grond van 
door het Hof aangenomen gelijksoortigheid der 
waren "verf (uitgezonderd -rijwiel lak en goud
brons)" eenerzijds en de "verfwaren", waarvoor 
Schreuder inschrijving verkree$, anderzijds, 
daarbij overwegende dat het merk onder 49054 
ingeschreven ten name van thans gerequestreer
de, verder te noemen R esink, voor "verf (uit
gezonderd rijwiellak en goudbrons)" ingeschre
ven staat, zulks hoewel R esink zich in haar in
leidend verzoekschrift uitsluitend beroepen 
heeft op haar recht op de merken onder nos_ 
49054 en 54016 ingeschreven ten haren name, 
voor de waar "waterverf". 

Deze tweede overweging van het Hof is er 
klaarblijkelijk een t en overvloede, welke echter 
van belang is, indien het eerste deel van dit 
middel juist zou worden bevonden . 

Uit het feit dat het merk onder 49054 op 
9 Sept. 1924 ten name van Resink is ingeschre
ven voor de waar "verf (uitgezonderd rijwiel
lak en goudbrons)" leidt l:ret Hof af dat R esink 
rechthebbende op dat merk is voor die waar. 
Het systeem der Merkenwet kent echter a lleen 
recht op een merk toe op grond van eerder 
gebruik ten aanzien van de waar "ve.f (uitge
zonderd rijwiellak en goudbrons)" niet is ge
steld door R esink, noch voort kan vloeien uit 
het feit de.· inschr(jving zelve, waar sedert meer 
dan drie jaren zijn verstreken. Resink beeft 
echter integendeel uitdrukkelijk alleen van 
eerder gebruik gesproken in verband met de 
,va.ar "waterverf". ; 

fl Schending. resp. verkeerd e toepassing van 
de artt. 162 Grondwet, 20 R . 0. , 59 en 48 Rv. 
en van de artt. 3, 4, 10, j0 • 12bis der Merkenwet, 

:!oor dien het Hof heeft bevestigd de nietig
verklaring van het merk onder 62980 ten name 
van Schreuder ingeschreven op grond va.o. door . 
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het Hof aangenomen overeenstemming in hoofd- : 
zaak tusschen juist genoemd merk en de meer- · 
gemelde merken onder nos. 49054 en 54016 in
geschreven ten name van Resink, 

daarbij overwegende dat het merk onder . 
n°. 49054 ingeschreven bestaat uit een drie- , 
hoek, die niet zoozeer als omlijsting dient, maar 
meer als afzonderlijke meetkundige figuur de · 
aandacht trekt en die dan ook een der hoofd
voorstellingen van dit merk uitmaakt en daarbij 
overwegende ten aanzien van het merk onder : 
n°. 62980 ingeschreven dat het een driehoek · 
bevat en bovendien zeer opvallend het woord 
,,Driehoek", op welke gronden het Hof ver- · 
warring der merken bij het publiek ducht, zulks 
hoewel een simpele driehoeksfiguur zonder meer 
geen onderscheidend vermogen bezit en dus 
noch als merk kan dienen, noch in een merk de 
hoofdvoorstelling of een der hoofdvoorstellingen : 
kan vormen, terwijl toch ook, gezien het gering 
aantal dergelijke figuren als een driehoek, een 
vierkant, een cirkel , door ieder een dergelijke 
figuur op min of meer opvallende wijze moet 
kunnen worden opgenomen in zijn merk, hetzij 
als omlijsting, hetzij als vlakverdeeling, hetzij 
a ls decoratieve figuur. • 

De door het Hof gegeven beschikking leidt 
naar de meening van Schreuder tot monopoli
seering van eenvoudige, regelmatige meetkun
dige figuren, hetgeen niet gewenscht is , waar er . 
slechts weinig dergelijke figuren zijn, die zich 
voor aanwending om of in een merk leenen. 

Echter zijn dergelijke figuren ook ongeschikt 
om als merk te clienen, omdat zij niet in vol 
doende mate indruk op het publiek maken. 

Ook in het merk_ onder n°. 62980 ten name . 
van Schreuder ingeschreven neemt de drie- · 
hoeksfiguur een belangrijke plaats in doch deze 
is daar ondergeschikt aan het woord "Drie
hoek" . 

Requestrante legt hierbij over: .... enz. ; 
Het is op al deze gronden dat requestrante 

Uwen Raad eerbiedig verzoekt het arrest van ' 
·het Hof t e 's-Gravenhage in deze zaak gewezen 
op 27 Maart 1933 te vernietigen met zoodanige 
beschikking als hij zal meenen te behooren. 

VERWEERSClIRIFT 

Aan 
den Iloogen Raad àer Nederlanden 

Geeft eerbiedig te kennen : 
de N. V. Ha.ndelmij van A. R esink, te' Haar

lem (adv. Mr. Ir. H. Smalhout); 
dat zij heeft kennis genomen van het op 

27 April 1933 bij Uwen Raad door de N. V. 
Vernis-, Verf- en Japanlakfabrieken H.A. 
Schreuder & C0 ., te Schoonhoven, ingediend 
verzoekschrift , waarbij beroep in cassatie wordt 
ingesteld tegen een op 27 Maart 1933 door het 
Hof te 's-Gravenhage gegeven beschikking; 

dat, daargelaten de vraag, of dit beroep, dat 
volgens art. 13 <ler Merkenwet binnen ééne 
maand na den dag der beslissing had behooren 
te zijn ingesteld, wel ontvankelijk is - omtrent 
welke vraag verweerster zich aan het oordeel 
van Uwen Raad refereert - het toch niet tot 
cassatie kan leiden ; 

dat het eerste middel, voor zooveel schending 
van de artt. 162 Grondwet, 20 R. 0., 59 en 48 
Rv. stellende, niet tot cassatie kan leiden, daar 
deze artikelen niet geschreven zijn voor be-

schikkingen op request (cf. arrest H.R. 14 
Maart 1932, W. 12416, N. J. 1932, blz. 494; 
idem 15 Juni 1931, W. 12332, N. J. 1931, blz. 
1242); 

dat, voor zooveel geklaagd wordt over het 
feit, dat het Hof de waren "waterverf" eener
zijds, en "andere verven" anderzijds als ·gelijk
soortige heeft heschouwd, dit middel evenmin 
succes kan hebben , daar dit een feitelijke, niet 
in cassatie te toetsen beslissing is (R. R . 5 Nov. 
1909, W. 8919; idem 1 Juni 1923, I. E. 1923, 
blz. 128, W. 11108, N. J. 1923, blz. 945) ; 

dat te allen overvloede zij opgemerkt, dat de 
klaarblijkelijke bedoeling van 's Jiofs arrest is, 
dat "waterverf" tot de verfsomten gerekend 
moet worden en "verfwaren" (waardoor ver, 
zoekster's merk o.a. is ingeschreven) mede tot 
de verfsoorten en mitsdien tot dezelfde soort 
waren behoort ; 

dat voorts dit middel steunt op een aantal . 
beweringen, welke geen feitelijken grondslag in 
het arrest vinden ; 

dat ook de toelichting van het eerste middel 
st.b a niet als juist kan worden erkend en op
tornt tegen de motiveering door Uw College ge
geven in zijn arrest van 5 Nov. 1909, W. 8919, 
terwijl hetgeen omtrent de al of niet gelijksoor
tigheid van de waren verf eenerzijds en "vernis, 
olie, stopverf, plamuur, terpentijn" anderzijds 
is gesteld, in cassatie niet ter sprake kan komen, 
al ware het slechts daarom, omdat noch uit de 
aangevallen beslissing, noch uit die van de Rb., 
blijkt dat deze vraag ook in de feitelijke instan-
ties is ter sprake gekomen ; . 

dat ook uit de aangevallen beslissipg blijkt, 
dat verweerster haar inleidend verzoek óók ' 
heeft gegrond op haar onder n°. 49054 voor 
verf (uitgezonderd rijwiellak en goudbrons) en 
niet alleen op haar onder n°. 54016 voor water
verf verkregen inschrijving; 

dat het eerste middel sub b feiteljjken grond
slag mist, omdat het Hof uitdrukkelijk vast
stelt, dat verweerster haar inleidend verzoek 
niet slechts op haar inschrijvingen had gegrond, 
doch ook op haar eerder gebruik, terwijl uit de 
op dit punt niet aangevallen en <loor het Hof 
overgenomen beslissing der Rb. zelfs blijkt, dat 
dit eerder gebruik in de feitelijke instanties 
niet is betwist ; · 

dat, wat het tweede middel betreft, ten aan
zien van de motiveering hetzelfde geldt als 
hiervoren is opgemerkt ; 

dat het Hof voorts feitelijk en in cassatie on
aantastbaar heeft uitgemaakt, dat op de wijze 
waarop verweerster haar driehoeksmerk ge
bruikt dit wel onderscheidend vermogen heeft 
en in de beslissing volstrekt niet is te lezen, dat 
driehoeken onder alle omstandigheden onder
scheidend vermogen hebben, doch uit den tus- · 
schenzin "die niet zoozeer als omlijsting dient" 
blijkt, dat het Hof onder bepaalde omstandig
heid aan dit teeken dit vermogen zou ontzeggen 
(cf. H.R. 23 Maart 1931, W. 12281, N. J. 1931, 

, blz. 861) ; 
dat geen enkele wettelijke bepaling is aan te 

wijzen, die het gebruik van eenvoudige meet
kundige figuren als merk verbiedt, en de eenige 
vraag is of een figuur de waar kan individuali
seeren, of om de woorden van verzoekster te ge
bruiken "in voldoende mate indruk op het pu
bliek maken" . Dit is uit den aard der zaak een 
vraag, waarop het antwoord door de praktijk 
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:gegeven wordt, en derhalve niet in cassatie 
kan worden getoetst ; 

Op welke gronden verweerster Uwen Raad 
eerbiedig verzoekt het beroep in cassatie t e 
verwerpen . 

De Proc.-Gen. (i\ir. Tak ) : 
Post alia: 
0 . dat het eerste dezer middelen in zijn onder

-d eel sub a moet afstuiten op 's Hofs beslissing, 
-die van zuiver feitelijken aard is en in casastie 
niet kan worden getoetst, dat door thans
-verzoekster als bezwaar tegen de beschikking 
der Rb. niet was opgeworpen, dat het de vraag 
was, of hetzij alle, h etzij een gedeelte der waren, 
waarvoor het merk onder n°. 62980 is ingeschre
ven, moet gerekend worden tot de soort van 
waar " wa ter verf" , doch of wa terverf eene waar 
i s van dezelfde soort, a ls de waren , waarvoor 
het merk van nu-requestrante is ingeschreven; 

0. dat het H of die vraag bevestigend beant
woordt op gronden , welke zijne uitspraak alles
:zins kunnen dragen ; 

0. immers dat "verf" (Hd. Farbe) een zekere 
,stof is , welke aan de voorwerpen , die er mee 
bedekt worden, zekere kleur geeft (vgl. Van 
D~le) en het eenige verschil tusschen waterverf 
e n de overige verfsoorten dit is, dat laatstge
melde t er wille va n de duurzaamheid met olie 
worden vermengd ; 

0. dat dus de fe itelijke rechter heeft kunnen 
.aannemen, dat wa terverf en de overige verven 
tot dezelfde soort behooren ; 

0. dat ook onderdeel b dezer grief zal moeten 
worden afgewezen, wij l uit den aanhef van 
's Hofs beschikking blijkt da t gest eld werd dat 
merk n°. 49054, waarop tha ns gerequestr eerde 
z ich beroept, was ingeschreven niet enkel voor 
waterverf, maar voor "verf" (uitgezonderd rij
wiellak en goudbrons) ; 

0. da t het tweede middel a l evenmin ka n 
slagen, daar eene meetkundige figuur zeer goed 
t er onderscheiding van iemands fabrieks- of 
handelswaren va n die van anderen kan dienen 
en niet is in te zien , dat zij op het publiek niet in 
voldoende mate indruk zal kunnen maken, voor
a l, waar dergel~jke figuren , zooals nu verzoek
ster zelf toegeeft, betrekkelijk zeldzaam zijn ; 

Concludeert tot verwerping van het beroep. 

De Hooge R aad enz. ; 
Gezien enz. ; 
0 . dat onderdeel a van het eerste middel -

voor zoover daarbij wordt geklaagd, da t het 
H of niet had t e beslissen , of wa terverf t ot de 
"verfstoffen" moet worden gerekend , maar of 
hetzij alle, het zij een gedeelte der waren , 
waarvoor requestrantes merk ouder n° . 62980 
is i ngeschreven , tot de soort van waar "water
verf" moeten worden gerekend, - feitelijken 
grondslag mist , daar het Hof het door r eque
strante aangevoerde a ldus omschrijft, dat de 
Rb. ten onrechte niet heeft beslist, ,,of water
verf een waar is van dezelfde soor t als de waren , 
waarvoor het merk va n appellante is ingeschre
ven", en t egen deze feitelijke wedergave der 
in hooger beroep voorgedragen grief in cassatie 
niet met vrucht kan worden opgekomen ; 

t erwijl - voor zoover bij da t onderdeel de 
juistheid der door het Hof op dit punt gegeven 
bes lissing wordt bestreden - het middel is 
ongegrond, daar de wet , hare bescherming 

aan een merk verleenende voor de soort van 
waren , waarvoor het door den rechthebbende 
wordt gebruikt, het oog heeft op al zoodanige 
waren, als tot denzelfden tak van industrie of 
handel behooren , en zulks ten aanzien van 
,,waterverf" eenerzijds en " verven , lakken, ver
nissen , verfwaren" en de andere waren, waar
voor requestrantes merk is ingeschreven, an
derzij ds, ongetwijfeld het geval is, vermits 
waterverf, gelijk het Hof t erecht besliste, a l 
is zij van andere chemische samenstelling en 
uiterlijk ook verschillend van andere verven , 
toch, evena ls deze, tot de waar "verfwaren" 
behoort ; 

0 . dat ook onderdeel b feitelijken grondslag 
mist , daar de ger equestreerde volgens de door 
het H of gegeven feitelijke vaststelling van het 
inleidend verzoekschrift, aan welke de Hooge 
Raad gebonden is, st elde, dat zij zoowel krach
t ens eerder gebruik als krachtens inschrijving 
in de registers van den Industrieelen Eigendom 
te 's-Gra venhage rechthebbende is op het merk 
no. 49054 voor " verf" , uitgezonderd r ijwiellak 
en goudbrons ; 

0. dat het tweede middel evenmin tot cassatie 
kan leiden , wijl - daargelaten nog, dat de 
daarbij verdedigde stelling, dat een simpele 
driehoeksfiguur zonder meer geen onderschei 
dend vermogen kan bezit ten, in hooger beroep 
n iet is opgeworpen - niet is in te zien, waarom 
een meetkundige figuur als een driehoek, wan
neer zij, gelijk het Hof t en deze feitelijk u it
maakte, de hoofdvoorstelling van een merk 
vormt, niet ter onderscheiding van iemands 
fabrieks- of handelswaren van die van anderen 
zou kunnen dienen , ook al is het aantal meet
kundige figuren, welke daarvoor in aanmerking 
komen , geri ng; 

Verwerpt het beroep. 
(W.) 

22 lWei 1933. ARREST van den Hoogen Raad. 
(Sr. ar t . 307 ; Sv. art. 350 ; Tramwegregl. 
art. 59.) 

De t.1.1. acht de schuld van verd. gelegen 
in twee verzuimen . Niet is in t e zien, da t 
de rech ter een dier verzuimen niet bewezen 
achtend niet op den grondslag der t.1.1. zou 
hebben beslist . H et woord " aldus" in de 
t .1.1 . heeft niet de beteekenis, dat uitslui 
tend de combinatie van genoemde verzui
men de grondslag voor beraadslaging en 
bes lissing zoude kunnen opleveren. 

H et H of heeft niet de schuld van verd. 
gezocht in het - in het niet bewezen ver
k laarde gedeelt e der. t .1.1. vermelde -
niet-stoppen aan het stationsgebouw. 

Een wet telijk voorschrift, als van art. 59 
Tramwegreglement, waarin een verplich
ting tot inachtneming van de veiligheid 
van het verkeer op den tramweg nader is 
uitgewerkt, behoeft in de t .1.1. niet te worden 
vermeld . 

Gebleken is, da t het slachtoffer J. S. op 
h et perron zat met zij n beenen op de spoor
baan en da t r eq. over een afstand van 400 
meter voor hij het sta tion Kwadendamme 
bereikte, r echt zicht op de spoorbaan heeft . 
Hieruit heeft het H of kunnen afleiden, 
dat req. niet voldoende heef t opgelet en 
acht geslagen op hetgeen zich op of vlak 



235 22 MEI 1933 

bij de spoorbaan bevond ; het was niet 
verplicht zijn oordeel, dat verd. bij behoor
lijke oplettendheid, het slachtoffer niet 
voor een zak kolen kon hebben aangezien, 
nader te motiveeren. 

Op het beroep van G. v. N ., wagenbestuur
der der Nederlandsche Spoorwegen, requirant 
van cassatie tegen een te zijnen laste gewezen 
arrest van het Gerechtshof te 's-Gravenhage 
van 22 Februari 1933, waarbij in hooger be
roep, met vernietiging van een op 2 December 
1932 door de R echtbank te Middelburg ge
dane uitspraak, requirant, ter zake van "het 
aan zijn schuld <len dood van een ander te 
wijten hebben" , met aanhaling van de artt. 
307, 23, 23bis Sr. , is veroordeeld tot eene 
geldboete van vijftig gulden en tien dagen 
vervangende hechtenis. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Taverne; 
Gelet op de middel en van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij schriftuur: 
1 °. Schending van art. 350 juncto 415 Sv. , 

vermits het Hof niet op den grondslag der 
telastlegging heeft .. beraadslaagd; 

2°. Schending van art. 307 Sr. jis de artt. 
350, 351 1en 352 j 0

• 415 Sv. , vermits het Hof 
overweegt, dat het bewezene oplevert het be
wijs van " het aan zijn schuld den dood van 
een ander te wijten hebben", zulks terwijl het 
Hof slech ts een deel van het primair relast
gelegde bewezen verklaart , anderzijds ech ter, 
blijkens uitdrukkelijke overweging, de schuld 
van verdachte, a lthans hoofdzakelijk, wekende 
in fe iten, omschreven in dat deel van het pri
mair telastgelegde, waarvan het Hof ver
dachte even uitdrukkelijk vrijspreekt; 

3°. Schending van art. 350 j 0
• a rt. 415 Sv., 

vermits het Hof, blijkens de hierboven aange
haalde overweging de schuld van verdachte in 
de eerste plaats heeft gezocht in het fe it, dat 
verdachte zou hebben gehandeld in strijd met 
art. 59 van het Tramwegreglement, terwijl 
daarvan in de telastlegging niets is te vinden; 

4 °. Schending van de artt. 338 tot en trnat 
344 Sv. , vermits uit geen bij vonnis gerela
teerd bewijsmiddel het Hof de overtuiging kan 
hebben bekomen, dat verdachte ten tijde en 
ter plaatse als in de telastlegging gesteld, niet 
vol doende heeft opgelet en acht geslagen op 
hetgeen zich op of vlak bij de spoorl ijn bij het 
stationsgebouw Kwadendamme bevond, nog 
minder dat verdach te " indien hij behoorlijk 
zijn aandacht op den tramweg had gericht" 
"Steenbakker {niet ) voor een zak kolen zou 
hebben aangezien" , zooals het H of meende ; 

0. dat bij inleidende dagvaarding aan requi
rant primair is ten laste gelegd: 

dat hij op den 26sten Augustus 1932 te Kwa
dendamme in de gemeente Hoedekenskerke 
zonder voldoende op te letten en ach t te slaan 
op hetgeen zich op of vlak bij de spoorlijn bij 
het stationsgebouw Kwadendamme bevond en 
zonder , in strijd met de voor hem geldende 
dienstregeling, aan dat gebouw met den door 
hem bestuurden tre in gestopt te hebben, aldus 
dermate onoplettend, onvoorzichtig en roeke
loos als wagenvoerder met een motortrein van 
den trnmweg Hoedekenskerke-Goes heeft ge-

reden, dat het aan zijne schuld te wijten is, 
dat Johannes Steenbakker , die zich op de 
tramlijn, welke hij, verdachte, met dien mo
torwagen bereed, bevond, door dien motortre in 
is gegrepen, althans met dien rijdenden mo
torwagen in aanraking is gekomen waardoor 
de dood van Steenbakker voornoemd eenigen 
tijd na bedoelde aanrijding is gevolgd, tenge• 
vol ge der inwerking van het geweld der aan
raking, waarbij het bekken bekneld is geraa kt 
en op meerdere plaatsen is gebroken terwijl 
ook de rechterdij is gebroken en de dood is 
ingetreden tengevolge van inwendige ve rbloe
ding en den shock; 

0. dat het Hof bij het bestreden a rrest van 
dit ten laste gelegde heeft bewezen verklaard, 
met qualificatie en strafoplegging als voor
meld: 

dat de verdachte op den 26en Augustus 1932 
te Kwadendamme in de gemeente Hoedekens
kerke zonder voldoende op te letten en acht te 
slaan op hetgeen zich op of vlak bij de spoor
lijn bij het stationsgebouw Kwadendamme be
vond dermate onoplettend en onvoorz ichtig als 
wagenvoerder met een motortrein van den 
tramweg Hoedekenskerke-Goes heeft gereden , 
dat het aan zijne schuld te wijten is, dat Jo
hannes Steenbakker, di e zich op de tramlijn, 
welke hij , verdaühte, met d ien motorwagen 
bereed, bevond, door dien motortrein is ge
grepen, waardoor de dood van Steenbakker 
voornoemd eeni gen tijd na bedoelde aanrijding 
is gevolgd, tengevolge der inwerking van het 
geweld der aanraking, waarbij het bekken be
kneld is geraakt en op meerdere pl aatsen is 
gebroken, terwijl ook de rechterdij is gebro
ken en de dood is ingetreden tengevolge van 
ding en den schok; 

0. dat het Hof vervolgens heeft overwogen: 
dat toch verdachte door den trein niet tot 

stilstand te brengen vóór hij Steenbakker was 
genaderd in strijd heeft gehandeld met a rt. 
59 van het Tramwegreglement hetwelk hem de 
verplichting oplegt steeds zoo noodig den 
trein tot stilstand te brengen, wanneer de vei
lig he id van het verkeer op den tramweg zulks 
vordert en hiervoor geen verontschuldiging is 
te vinden in het fe it, dat verdachte toen hij 
het station Kwadendamme voorbijreed zijn 
aandacht op het stationsgebouw en de zich 
daarin bevindende personen heeft gericht, daar 
een en ander het gevolg was van verdachte's 
in strijd met de voor hem geldende dienst
regeling, welke hem gebood aan het station 
Kwadendamme te stoppen, voorbijrijden van 
dat station en hij zich a lwo daarop te zijner 
verontschuldiging allerminst kan beroepen; 

dat bovendien verdachte, nadat hij dat sta
tionsgebouw was voorbijgereden, nog ruim
schoots den t ijd heeft gehad om vóór hij Jo
hannes Steenbakker was genaderd den trein 
tot stilstand te brengen, indien hij zijn aan
dacht nauwlettend op den tramweg had ge
richt, daar verdachte volgens zijn e igen ver
klaring de tram met de snelhe id welke deze 
toen had, binnen een afstand van 15 Meter 
h ad kunn(ln doen stoppen en Johannes Steen
ba kker toen nog meer dan 15 Meter van de 
tram verwijderd was ; 

dat het Hof met de Rechtbank niet aan
nemelijk acht, dat verdachte indien hij behoor
lijk zijn aandàcht op den tramweg had ger icht 
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toen hij het stationsgebouw was voorbijgere-_ 
den, Steenbakker voor een zak kolen zou heb-, 
ben aangezien en mitsdien de R echtbank naar, 
's Hofs oordeel met juistheid heeft beslist, dat 
de aanrijding aan verdachte's nalatige onop
lettendheid is te wijten ; 

0. dat de grief van het eerste cassatiemid
del, blijkens de toelichting, hierop neerkomt, 
dat het Hof niet bewezen heeft verklaard dat, 
gedeelte der telastlegging, waarin den ver
dach te wordt verweten, dat hij , in strijd met 
de voor hem geldende dienstregeling, aan het 
stationsgebouw Kwadendamme niet heeft ge
stopt, waardoor de grondslag der telastleg
ging, waarin het woord "aldus" op al het 
daaraan voorafgaande betrekkmg heeft, zoude , 
zijn verlaten; 

0 . dat deze grief echter niet juist is ; 
dat immers de telastlegging de schuld van 

verdachte gelegen acht zoowel in een onvol
doende oplettendheid betreffende hetgeen zich 
op of vlak bij de spoorlijn bevond als in het , 
niet opvolgen van voormelde bepaald omschre
ven verplichting en niet is in te zien, dat, 
wanneer de rechter een dier twee verzu imen 
niet bewezen acht, zijn bes! iss ing niet op den . 
grondslag der telastlegging zoude zijn gege- , 
ven; dat in het bijzonder niet kan worden 
aangenomen, dat het woord "aldus" in de 
telastlegging deze beteekenis wude hebben, 
dat uitsluitend de combinatie van genoemde 
verzuimen de grondslag voor beraadsl agi ng 
en beslissing wude kunnen opleveren; 

dat dit middel derhalve niet tot cassatie kan 
leiden; 

0. dat het tweede middel steunt op een 
minder nauwkeurige lezing van het bestreden 
arrest; dat toch het Hof, blijkens de hiervoren 
opgenomen overweging, wel , bij de bespreking 
van requirants gebrek aan de noodige oplet
tendheid, en dan nog alleen ter weerlegging : 
van requirant' s beroep op het feit, dat zijn 
aandacht op het stationsgebouw en de zich 
daarin bevindende personen was gericht, een 
beroep doet op de verpl ichting tot stoppen 
,,aan het station Kwadendamme" , doch daar
uit niet blijkt, gelijk bij de toelichting van het 
middel is gesteld, dat het Hof "toch weer de 
schuld van verdachte daarin heeft gewcht, dat 
hjj in strijd met een dan door het Hof onder
stelde, echter in werkelijkheid niet bestaande 
verplichting om voor het stationsgebouw te 
stoppen, is doorgereden" ; 

0. dat mi tsd ien ook dit middel ongegrond is; 
0. dat dit evenzeer met het derde cassatie

middel het geval is, daar een wettelijk voor
schrift, waarin een verplichting tot het inacht
nemen van de veiligheid van het verkeer op 
den tramweg nader is uitgewerkt, niet in de 
telastlegging behoeft te worden vermeld ; 

0. ten aanzien van het vierde middel: 
dat uit de door het Hof gebezigde bewijs

middelen blijkt, dat het slachtoffer Johannes 
Steenbakker op het perron zat met zijn beenen 
op de spoorbaan en dat requi rant, over een 
afstand van ongeveer 400 meter voor hij het 
station Kwadenda=e bereikt, recht zicht op 
de spoorbaan heeft; dat het Hof hièruit heeft 
kunnen a fl eiden, dat requirant niet voldoende 
heeft opge let en acht ges! agen op hetgeen 
zich op of vlak bij de spoorbaan bevond, ter
wij l het Hof geenszins verp licht was zijn oor-

deel, dat verdachte, bij behoorlijke oplettend
heid, het slachtoffer niet voor een zak kolen 
kon hebben aangezien, nader te moti veeren; 

0. dat dus ook dit middel faalt; 
Verwerpt het beroep. 

[ Gewezen overeenkomstig de conclwiie van 
den Advocaat-Generaal W ijnveldt. J 

(N. J.} 

22 Mei 1933. ARREST van den Hoogen Raad. 
(Handelsnaamwet art . 2.) 

Volgens dit artikel - welk voorschrift 
blijkens art . 11 mede van toepassing is op 
overdrachten van handelsnamen, vóór de 
inwerkingtreding der wet tot stand ge
komen - kan de handelsnaam slechts ;ri 
verbiniling met de onder dien naam ge! 
dreven handelszaak worden overgedragen. 
Nu hiervan in ca u niets was gebleken, 
heeft de Rechtbank terecht aan de over
dracht van een handelsnaam zonder meer 
geen beteekenis gehecht en behoefde zij 
op ilien grond aan gereq uestreerde niet het 
recht t e ontzeggen om als belanghebben~e 
in den zin der wet tegen het wederrechtehJk 
gebruik van den bedoelden naam door ree 
questrant op te komen. 

VERZOEKSCHRIFT. 

Aan 
den H oogen Raad der Nederlanden. 

Geeft eerbiedig te kennen : 
B. H. van Beek, koopman, wonende te 

's-Gravenhage, ~!daar handelend onder den 
naam Woningbureau Waltmann & C0 • (adv. 
Jhr. Mr. J. H. de Brauw} ; 

dat bij verzoekschrift, gedateerd Juni 1932, 
C. Waltmann , wonende te Apeldoorn, zich tot 
d en Ktr. te 's-Gravenhage heeft gewend m et 
het verzoek requestrant tot cassatie t e VBL"OOr
deelen in zijn ha ndelsnaam zoodanige wijziging 
aan te brengen, dat de naam "Waltmann" daar
in niet meer voorkomt met veroordeeling tot 
schadevergoeding groot f 100 voor eiken dag, 
dat die naam nog wordt gevoerd na den dag, 
dat het bevel van den Ktr. aan thans requestrant 
zou zijn bekend gemaakt; 

dat requestrant, ilie sedert 1909 in 's-Graven
hage een bekend woningbureau onder den naam 
"Waltmann & C0 ." drijft, zich t egen toewijzing 
van dit verzoek heeft verzet ; 

dat, bij beschikking van 19 Juli 1932, de 
K tr. aan thans requestrant heeft opgedragen 
den eed af te legger>, dat het waar was, dat hij 
in 1909 van C. Waltmann voornoemd voor f 500 
had gekocht het r echt om te 's-Gravenhage een 
kantoor van vaste goederen, assuranties en hy
potheken onder den naam Waltmann & C0 • te 
drijven, zulks uit overweging, dat d e h.tr. uit 
het door partijen aangevoerde vermoedens 
meende te kunnen putten, dat thans requestrant 
het door hem gebruikte r echt op rechtsgeldige 
wijze had verkregen en C. Waltmann voor
noemd ten · gevolge daarvan niet meer als be
langhebbende in d en zin der wet zou zijn aan 
te merken; 

dat nadat requestrant voormelden eed had 
afgelegd de Ktr. bij beschikking van 8 Aug. 
1932, de vordering van Waltmann heeft afge
,vezen ; 
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• -dát W altmann van deze beide beschikki~gen 
·bij de Rb. te 's-Gravenhage in hooger beroep 
is gekomen en deze Rb., n11, bij beschil<.king van 
27 Jan . 1933 een getuigenverhoor te hebben · 

·bevolen, bij beschikking van 28 Maart 1933 
des Ktrs beschikkingen vaQ. 19 Juli en 8 Aug. · 
•1932 heeft vernietigd en thans requestrant heeft ' 
,veroordeeld om, · binnen eene maand nadat 
hare beschikking in kracht van gewijsde zal 
-zijn gegaan, den door hem gevoerden handels
naam in dier voege t e wiJzigen, dat daaruit de 
naam "W'altmann" verdwijnt, met zijne ve1·
oordeeling in geval van overtreding van dat 
-bevel aan Waltmann als schadevergoeding te 
;betalen de som van f 50 voor eiken dag, waarop 
'h\i in overtreding zou worden bevonden ; 

dat requestrant tegen die beide beschikkingen 
der Rb. beroep in cassatie instelt en tegen die 
beschikkingen als middel van cassatie aanvoert : 

"Schending, althans verkeerde toepassing der 
artt . 2, 3, 4, 5, 6 en 11 der Handelsnaamwet, 
.S. 1921, n° . 84_2, 48 Rv., 1374 en 1375 B. W:.", 
· dat r equestrant zich veroorlooft ter adstructie 
van dit middel het volgende aan te voeren : 
' De Rb. heeft hare toewijzing der vordering 
doen steunen op de overweging, dat niet was 
bewezen, dat aan requestrant met het recht op 
'den handelsnaam Waltmann & C0 • ook de door 
requestrant te 's-Gravenhage ouder dien naam 
gevoerde zaak door Waltmann was overgedra
gen; zij heeft dus wel bewezen geacht, of althans 
in het midden gelaten, dat, gelijk de Ktr. bij 
zijne beschikking van 8 Aug. 1932 vaststelde, 
aan r equestrant door C. W'altmann, die daartoe 
gerechtigd was, reeds in 1909 en dat wel tegen 
betaling van f 500 het recht was verleend den 
handelsnaam Waltmann & C0 • te 's-Gravenhage 
t e voeren. 
· Alvorens na te gaan of requestrant al dan niet 
in str\jd met de Handelsnaamwet den gewraak
ten naam voerde, had de Rb. echter moeten 
onderzoeken of aan C. Waltmann het recht toe
-kwam het verzoek t e doen OJU requestrant tot 
het aanbrengen van eene wijziging in den door 
hem gevoerden handelsnaam te veroordeelen. 

. Dit recht komt volgens art. 6 der Handels
naamwet slechts toe aan belanghebbenden. Uit 
hetgeen als vaststaand moet worden aangeno
men, blijkt echter, dat Waltmann dit r echt niet 
had en dat hij ten opzichte van dezen door re
questrant voor zijne te 's-Grav enhage gevestigde 
z:1ak gevoerden handelsnaam geen belang
he!lbende in den zin der wet was. Waltmann 
had immers het recht op het voeren van dien 
'naam te 's-Gravenhage aan requestrant over, 
gedragen tegen betaling van f 500 door reques• 
trant. Daarmee heeft hij weliswaar misschien 
niet aan requestrant in het algemeen het recht 
kunnen geven een - wellicht thans met de 
Handelsnaamwet strijdigen - naam te voeren., 
maar wel heeft hij daardoor aan requestrant 
tegenover hem - Waltmann - het recht ver
leend dien naam te voeren en heeft hij afstand 
gedaan van het recht zich over het gebruik van 
dien door hemzelf aan requestrant afgestanen 
haam te beklagen. Eene andere beteekenis kan 
het overdragen van het recht op den naam on
mogelijk hebben. Door het afstaan van den 
naam heeft hij opgehouden ten opzichte van 
dien naam -- en zeker zoolang requestqnt (ge
lijk in cssn vaststaat, althans in het midden is 
gelaten) van dien naam geen ander gebruik 

maakt, dan waartoe .Waltmann hem het · recht 
· heeft gegeven - belanghebbende te zijn. _. 

Door een onderzoek naar het bestaan van 
Waltmann's hoedanigheid van belanghebbende 

-achterwege te laten en althans door aan vValt
mann zijne vordering toe te wijzen niettegen

·staande het hierboven vermelde ·(door de Rb. 
als vaststaand aangenomen, althans in het 
midden gelaten) feit, dat vValtmann aan re
questrant het recht tot het voeren te 's-Graven
hage van den handelsnaam Waltmann & C0 • 

had verleend, op welk feit blijkens de bestreden 
beschikkingen voor de Rb. was beroep gedaan, 
in plaats van Waltmann desnoods ambtshalve 
in zijn verzoek niet-ontvankelijk te verklaren, 
heeft de Rb. naar requestrants meening in strijd 
met de aangehaalde artikelen en in het bi1zond11r 
met art. 6 der Handelsnaamwet beschikt; 

dat requestrant blijkens hierbij overgelegd 
bewijs van onvermogen, afgegeven door den 
Burgemeester der gemeente 's-Graveuhage dd . 
13 .April 1933, onvermogend is tot het, betalen 
van de op de behandeling van dit verzoek
schrift te vallen kosten ; 

Redenen waarom requestrant den Hóogen 
Raad der Nederlanden eerbiedig verzoekt de 
bestreden beschikkingen der Rb. te 's-Gravan
hage te vernietigen, met zoodanige verdere be
schikking als de Hooge Raad zal vermeenen te 
behooren en de behandeling van dit verzoek
schrift kosteloos te doen geschieden. 

De Proc.-Gen. (Mr. Tak) ; 
Gezien enz.; 
0 dat deze grief ... niet kan slagen; 
Q. toch, dat art. 2 der Handelsnaamwet 1921, 

S. 842, overdracht van een handelsnaam slechts 
toelaat in verbinding met de handelszaak, die 
onder dien naam gedreven wordt, hetgeen 
nader wordt toegelicht in de Memorie van'Toe
lichting blijkens de zinsnede : ,,Het artikel geeft 
mit~dien aan, dat men zijn handelsnaam zal 
kunnen overdragen doch slechts aan denzelfde, 
wien men zijne handelszaak overdraagt; ook 
kan men de handelszaak overdragen zonder 
overdracht tevens van den handelsnaam, doch 
niet den naam alleen en de zaak zelve behouden 
of aan een derde overdragen". (Schuurman & 
Jordens' editie, blz. 107); 

0. dat nu, waar het bewij s niet werd bijge
bracht, dat door nu-gerequestreerde aan thans
requestrant de door hem onder den handelsnaam 
·,,Waltmanu & C0 ." te 's-Graveuhage gedreven 
handelszaak werd overgedragen, de Rb. terecht 
heeft aangenomen dat niet is komen vast te 
staan, dat verzoeker die naam mag voeren, w~jl, 
tel al, dat aan verzoeker die handelsnaam zou 

zijn overgedragen, die overdracht geen rechts
kracht heeft en dus geen rechtsgevolgen kan 
hebben, wijl overdracht van dien handelsnaam 
zonder overdracht tevens der onder dien naam 
gedreven handelszaak, krachtens gemeld art. 2 
der Handelsnaamwet 1921, S. 842, onbestaan
·baar is; 

Concludeert tot verwerping van het beroep, 
enz. 

De Hooge Raad enz. ; 
0. met betrekking tot het voorgestelde mid

del van cassatie : 
dat volgens art. 2 der Handelsnaamwet, 

S. 1921, n°. 842 - ·welk voorschrift, blijkens 
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art. 11, mede van toepassing is op overdrachten 
van handelsnamen , vóór de inwerkingtreding 
der wet tot stand gekomen -, de handelsnaam 
slechts in verbinding met de onder dien naam 
gedreven handelszaak kan worden overgedra
gen; 

dat de Rb. mitsdien terecht aan de omstan 
digheid, dat de gerequestreerde in 1909 den 
handelsnaam Waltmann en C0 • aan requestrant 
zou hebben overgedragen, nu van een derge
lijke overdracht, gepaard met overdracht der 
door· gerequestreerde onder dien naam te 
's-Gravenhage gedreven handelszaak niet is 
gebleken, geen beteekenis heeft gehecht en zij 
aan gerequestreerde op dien grond het recht 
niet behoefde te ontzeggen om als belangheb
bende in den zin der wet tegen het wederrechte
lijk gebruik van den bedoelden naam door re
questrant op te komen, terwijl er voor de Rb. 
te minder aanleiding bestond dienaangaande 
eene uitdrukkelijke beslissing te geven, wijl 
het verweer, dat gerequestreerde wegens de 
enkele overdracht van den handelsnaam niet 
langer als belanghebbende was aan te merken, 
voor haar niet was gevoerd ; 

dat het middel derhalve is ongegrond ; 
Verwerpt het beroep ; 
Bepaalt, dat deze beschikking zal zijn vrij 

van zegel en gratis zal worden geregistreerd en 
dat zij wijders vrij van alle andere kosten aan 
requestrant zal worden uitgereikt. 

(W.) 

22 M ei 1933. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 72.) 

Nu op voldoende wijze in de behoefte aan 
lokaliteit t en behoeve van het gymnastiek
onderwijs aan de bijzondere scholen van 
het schoolbestuur kan worden voorzien 
door medegebruik van · de gymnastiek
lokalen, gelegen naast twee openbare scho
len, gaat de aanvrage vcor een eigen gym
nastieklokaal de "normale eischen" te 
boven. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op de beroepen, ingesteld 

door : a. den raad der gemeente Meppel, b. het 
bestuur der Gereformeerde Schoolvereeniging 
aldaar, tegen het besluit van Gedep. Staten van 
Drenthe van 5 October 1932, n°. 96 A., waarbij, 
met vernietiging van het beslui'; van den raad 
der gemeente Meppel van 20 Juli 1932, no, 
13/V A, voor zoover daarbij de door den appel
lant onder b overeenkomstig art. 72 der Lager
Onderwijswet 1920 gevraagde medewerking is 
verleend voor den aanbouw van een gymnastiek
lokaal bij de bijzondere school voor gewoon 
lager onderwijs aan de Emmastraat te Meppel, 
s bepaald, dat deze medewerking, strekkende 

ter voorziening in de behoefte aan gelegenheid 
voor het onderwijs in lichamelijke oefening aan 
de bedoelde school aan de Emmastraat en aan 
de bijzondere school voor uitgebreid lager on
derwijs aan het oordeinde te Meppel alsnog 
op andere wijze behoort te worden verleend ; 

Den Raad van State, A.fdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
4 Mei 1933, n°. 42; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onder~jjs, K~sten en Wetenschappen van 
20 Mei 1933, n . 10009, Afd. L. 0. F.; 

0. dat de raad der gemeente Meppel bij be
sluit van 20 Juli 1932 heeft besloten medewer
king te verleenen voor den aanbouw van een 
gymnastieklokaal bij de bijzondere school voor 
gewoon lager onderwijs aan de Emmastraat te 
Meppel; • 

dat, nadat eenige ingezetenen bij Gedep. 
Staten van Drenthe in beroep waren gekomen, 
dit college bij besluit van 5 October 1932 dit 
besluit van den gemeenteraad heeft vernietigd, 

· met bepaling, dat de raad van Meppel alsnog 
op andere wijze zijne medewerking behoort te 
verleenen ter voorziening in de behoefte aan 
gelegenheid tot onderwijs in lichamelijke oefe
ning aan de Gereformeerde school voor gewoon 
lager onderwijs aan de Emmastraat en aan de 
Gereformeerde school voor uitgebreid lager 
onderwijs aan het Noordeinde; 

dat Gedeputeerde Staten daarbij hebben 
overwogen, dat in de gemeente Meppel zijn 
tien scholen voor lager onderwijs, namelijk vier 
openbare scholen voor gewoon lager onder~js, 
eene openbare school voor uitgebreid lager 
onderwijs, twee Hervormde scholen voor ge
woon lager onderwijs, een Hervormde school 
voor uitgebreid lager onderwijs, een Gerefor
meerde school voor gewoon lager onderwijs en 
een Gereformeerde school voor uitgebreid Jager 
onderwijs en dat deze tien scholen voor het 
onderwijs in het vak lichamelijke oefening de 
beschikking hebben over drie gymnastiekloka
len ; dat voor de drie genoemde Hervormde 
scholen voldoende gelegenheid bestaat voor het 
onderwijs in de lichamelijke oefening in het 
aan die scholen verbonden gymnastieklokaal; 
dat voort,s, gezien ook het ambtsbericht van 
den Hoofdinspecteur van het Lager- Onderwijs 
en het daarmede overgelegde rapport van den 
Inspecteur van het Lager Onderwijs in de 
Inspectie Assen en gelet op de ligging der zeven 
overige scholen, mag worden aangenomen, dat 
voor deze scholen met drie gymnastieklokalen 
zonder overwegend bezwaar kan worden vol
staan, indien overeenkomstig het voorstel van 
B . en W. aan den raad een gedeelte van het 
leegstaande schoolgebouw aan de Akkerstraat 
wordt bestemd tot centrale oefengelegenheid 
voor de leerlingen der gemeentelijke school 
voor uitgebreid lager onderwijs aan het Noord
einde en voor die der openbare lagere school 
aan den Steenwijkerstraatweg en dat gedeelte 
tevens ter beschikking wordt gesteld van het 
Gereformeerde schoolbestuur, dat dan voor het 
onderwijs in de lichamelijke oefening aan zijne 
school voor gewoon lager onderwijs aan de 
Emmastraat bovendien gebruik kan maken van 
het gymnastieklokaal bij de openbare lagere 
school aan de Schoolstraat ; dat, nu dit het geval 
is, het de normale eischen aan het geven van 
lager onderwijs te stellen, te boven zou gaan, 
indien bij de Gereformeerde school aan de 
Emmastraat een gymnastieklokaal werd ge
sticht; 

dat van dit besluit de gemeenteraad en het 
schoolbestuur bij Ons in beroep zijn gekomen ; 

dat de gemeenteraad aanvoert, dat naar zijne 
meening - zal het onderwijs in lichamelijke 
oefening voldoende tot zijn recht komen - een 
afzonderlijk gymnastieklokaal ten behoeve 
van de beide scholen der Gereformeerde School 
vereeniging noodzakelijk is te achten ; 

dat het schoolbestuur in hoofdzaak aanvoert, 
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dat voor zijne 2 scholen ten minste 16 tot 18 
uur eene lokaliteit beschikbaar moet zijn; dat 
de openbare school aan de Schoolstraat eene 
10-klassige school is, die dus zelf reeds een niet 
onbelangrijk aantal uren van het gymnastiek
lokaal dezer school gebruik zal moeten maken ; 
dat in de practijk dit lokaal niet gedurende het 
geheele jaar op geschikte tijden gebruikt zal 
kunnen worden voor de 3 scholen ; dat dienten
gevolge een deel van de kinderen van de lagere 
school aan de Em~astraat het onderwjjs · zal 
moeten ontvangen m de zoogenaamde Akker
school ; dat het vervoer van de kinderen naar 
deze school gevaarlijk moet worden geacht ; 
dat na uitvoering van de inrichting van een 
deel der zoogenaamde Akkerschool in de toe
komst een gymnastieklokaal ter beschikking 
zal komen, doch dat moeilijk gesproken kan 
worden van het aanbieden van een dergelijk 
loka-al ten tijde der aanvraag, waar voorts aan 
de eischen van art. 73, der Lager-Onderwijswet 
1920 was voldaan; dat op den duur de oplossing 
van Gedep. Staten geheel onvoldoende 7,al 
blijken; 

0. dat op grond van nader op verzoek van de 
Afdeeling van den Raad van State, voor de 
Geschillen van Bestuur, ingewonnen inlichtin
gen moet worden aangenomen, dat een eigen 
gymnastieklokaal ten behoeve van de scholen 
der Gereformeerde Schoolvereeniging niet noo
dig is, daar op voldoende wijze in de behoefte 
aan lokaliteit ten behoeve van het gymnastiek
onderwijs aan deze scholen kan worden voor
zien door medegebruik van de gymnastiekloka
len, gelegen naast de openbare school A en de 
openbare school C ; 

dat onder deze omstandigheid de aanvrage 
voor een eigen gymnastieklokaal de normale 
eischen, aan het geven van lager onderwijs te 
stellen, te boven gaat ; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

de beroepen ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast, enz. 
(A.B.) 

22 .Mei 1933 . KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwij sw. 1920 Art. 77 j 0 • art. 81.) 

Nu B. en W. geen gebruik hebben ge
maakt van de hun in art. 77 6° lid gegeven 
bevoegdheid tot het inroepen van de be
slissing van den Minister, hebben Ged. 
Staten terecht aangenomen, dat het ge
meentebestuur met den post "architecten
honorarium" op de ingediende raming der 
kosten genoegen heeft genomen, en kan dit 
bestuur niet, na voltooiing van den bouw, 
bij kennisneming der in art. 81, l • Hd aan
geduide stukken en bescheiden, alsnog 
vermindering van dezen post eischen. 

Wij WILHELMINA, enz . ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

B. en W. van Heerlen tegen het besluit van 
Gedep. Staten van Limburg van 16 Januari 
1933, La. 13811 /6L, 2• Afdeeling, waarbij in een 
geschil tusschen de appellanten en het bestuur 
der Roomsch-Katholieke Onderwijsstichting 
"In Sanctitate et Doctrina" te Heerlen over 
de uitbetaling van een op de ingediende reke-

ning en verantwoording van de kosten van den 
bouw van eene bijzondere lagere school aan de· 
Laanderstraat aldaar voorkomende post voor 
honorarium van den architect, krachtens. 
art. 80, vierde lid, der Lager-Onderwijswet 1920• 
is bepaald, dat de gemeente deswege aan het 
schoolbestuur zonder eenige korting moet uit
keeren een bedrag berekend volgens de in 
art. 21 van "de Algemeene Regelen betreffende· 
de rechtsverhouding tusschen architect en 
opdrachtgever en de honoreering van den 
architect" opgenomen honorariumtabel ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de· 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
27 April 1933, No. 248; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
19 Mei 1933, N°. 9849, afdeeling Lager Onderwijs. 
Financieel ; 

0. dat het bestuur van de Roomsch-Katholie
ke Onderwijsstichting "In Sanctitate et Doctri-
na" te Heerlen, overeenkomstig art. 81, l • lid,. 
der Lager-Onderwijswet 1920 aan B. en W. der· 
gemeente Heerlen eene rekening en verantwoor-
ding van de gemaakte kosten met de op den 
schoolbouw betrekking hebbende financieele· 
bescheiden heeft ingezonden ; 

dat het gemeentebestuur echter de uitbeta
ling van een gedeelte van het architecten
honorarium, te weten een bedrag van f 371.23. 
heeft geweigerd ; 

dat, nadat het schoolbestuur zich daarop 
overeenkomstig art. 80, 4de lid, der wet tot 
Gedep. Staten van Limburg had gewend met 
het verzoek met betrekking tot dit geschil. 
eene beslissing te nemen, dit College bij besluit 
van 16 Januari 1933, 21- 2/7 K, 2• Afdeeling. 
La 13811 /6 L, heeft beslist, dat aan het bestuur 
van de Roomsch-Katholieke Onderwjjsstich
ting "In Sanctitate et Doctrina" te Heerlen. 
wegens architecten-honorarium ter zake van 
het bouwen eener bijzondere lagere school aan 
de Laanderstraat aldaar, moet worden uitge
keerd een bedrag, berekend volgens de in 
art. 21 van de na te melden Algemeene Regelen 
opgenomen honorariumtabel zonder eenige
korting, daarbij overwegende, dat B. en W. van 
Heerlen als reden voor de weigering der uitbe
taling van het gemelde bedrag aanvoeren, dat 
het in rekening gebrachte bedrag wegens archi
tecten-honorarium weliswaar berekend is vol-
gens klasse A van de honorariumtabel, vervat 
in art. 21 van de "Algemeene Regelen betref
fende de rechtsverhouding tusschen architect 
en opdrachtgever en de honoreering van den 
architect" - vastgesteld door de Maatschappij 
tot bevordering der bouwkunst, Bond van 
N ederlandsche Architecten - doch dat, nu 
door het bestuur van dien Bond krachtens 
art. 32 van de genoemde Algemeene Regelen 
was toe8estaan de in de tabel gestelde minima. 
met 10 ¾, te verminderen, van die mogelijkheid 
in dit geval had behooren te worden gebruik 
gemaakt ; dat echter gebleken is, dat burge
meester en wethouders van hun standpunt ten 
aanzien van de evenbedoelde korting niet heb
ben doen blijken bij de kennisneming van de
aan hem ingevolge art. 77, 5• lid, der Lager
Onderwijswet 1920 door het schoolbestuur 
ingezonden stukken, waaronder o. m. zich 
bevond eene uitgewerkte raming van kosten. 
vermeldende onder volgnummer 74 een post: 
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· .,Architecten-honorarium, volgens laagste klas
;ae van de honorariumtabel van den Bond van 
Nederlandsche Architect en f 3516.50", welk 
bedrag ongeveer gelijk is aan 6.5 % van de 
·vermoedelijke aannemingssom, begroot op 
-f 54149.90; dat, indien B. en W. bij het onder-
-zoek dier raming de kosten wegens architecten- • 
:honorarium te hoog hadden geacht en dit 
bezwaar niet door overleg had kunnen worden 
-opgeheven, zij krachtens het zesde lid van het 
-evenaangehaalde wetsartikel de beslissing van 
-Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen hadden kunnen inroepen; dat, 
•nu dit laatste is nagelaten en bijgevolg moet 
·worden aangenomen, dat B. en W. aanvankelijk 
genoegen hebben genomen met de wijze van 
berekening van het architecten-honorarium 
overeenkomstig de meerbedoelde tabel, zonder 
,eenige korting, het naar het oordeel van hun 
•College niet juist zou zijn, na voltooiing van clen 
bouw, bij kennisneming der in ar t . 81, l • lid, 
,der Lager-Onderwijswet 1920 aangeduide stuk
:ken en bescheiden, de bedoelde vermindering 

· -van 10 % alsnog te eischen ; 
dat van deze uitspraak burgemeester en 

-wethouders van H eerlen bij Ons in beroep zijn 
:gekomen, aanvoerende, dat zij zich met deze 

- beslissing niet kunnen vereenigen; 
0. dat art. 77, 6de lid, der Lager-Onderwijs

-wet 1920 bepaalt, dat, indien burgemeester en 
wethouders o. m. de door het schoolbestuur 
·ingevolge het 5de lid, ingezonden raming van 
kosten te hoog achten, het gemeentebestuur of 
het schoolbestuur de beslissing van Onzen 
Minister van Onderwijs, Kunsten en Weten-
, chappen inroept; · 

dat B. en W. van de hun hier gegeven be
voegdheid geen gebruik hebben gemaakt, zoodat 
•Gedep. Staten terecht hebben aangenomen, dat 
liet gemeentebestuur met den onder volgnum
mer 74 vermelden post, groot f 3516.50, wegens 
.,Architecten-honorarium" genoegen heeft ge
nomen, en hebben beslist, dat dit bedrag alsnog 
:zonder korting aan het schoolbestuur moet 
-worden uitgekeerd ; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwij s, Kunsten en 

· Wetenschappen is belast, enz . 
(A. B.) 

:23 M ei 1933. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwij swet 1920 Art. 23 .) 
Nu de plaats, waar de Raad een gymnastiek
lokaal wenscht te bouwen, minder geschikt 
moet worden geacht, mede in verband met 
eene doelmatige voorziening in de behoefte 
aan lokaliteit voor het onderwijs in de 
gymnastiek aan de bijzondere schol en eener 
schoolvereeniging, en het inrichten van een 
gymnastieklokaal in eene voormalige open
bare school de voorkeur verdient, is terecht 
door Ged. Staten het desbetreffend raads
besluit niet goedgekeurd. 

Wij WILHELMINA, enz.; 

besluit van 20 Juli 1932, N°. 13/Vb, tot bouw 
van een gymnastieklokaal · bij · dè openbare 
lagere school D., in die gemeente; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
- Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
· 4 Mei 1933, N°. 43; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
ûnclerwijs, Kunsten en Wetenschappen van 

. 20 Mei 1933, N°. 4492, Afdeeling Lager Onder-
wijs Algemeen ; 

_ 0. dat Gedep. Staten het raadsbesluit niet 
. hebben goedgekeurd, uit overweging, dat het 
· verband houdt met het in dezelfde raadsverga
. dering genomen besluit om toewijzend te be-

schikken op het verzoek van· het bestuur der 
. Gereformeerde Schoolvereeniging te Meppel 

tot het verleenen van medewerking voor den 
aanbouw van een gymnastieklokaal bij zijne 
school voor gewoon lager onderwijs aan de 
Emmastraat, van welke besluiten derhalve het 
gevolg zal zijn, dat voor rekening der gemeente 

· twee nieuwe gymnastieklokat!en moeten worden 
gebouwd ; dat dit College met burgemeester en 
wethouders van Meppel en het Rijksschooltoe
zicht van oordeel is, dat in de in de gemeente 
Meppel bestaande behoefte aan lokaliteit voor 
gymnastiekonderwijs ten behoeve van de al
daar gevestigde openbare en bijzondere lagere 
scholen op alleszins voldoende en doelmatige 
wijze kan worden voorzien door het inrichten 
van één gymnastieklokaal in de voormalige 

- openbare lagere school aan de Akkerstraat en 
- deze oplossing, inzonderheid in de tegenwoor-

dige tijdsomstandighedèn dient te worden 
aanvaard; 

dat de gemeenteraad in beroep aanvoert, 
dat naar zijne meening - zal het onderwijs in 
lichamelijke oefening voldoende tot zijn recht 
komen - een afzonderlijk gymnastieklokaal 
bij de openbare lagere school D. noodzakelijk 
is te achten; 

0. dat de plaats, waar de gemeenteraad een 
gymnastieklokaal wenscht t e bouwen, mede in 
verband met eene doelmatige voorziening in de 
behoefte aan lokaliteit voor het onderwijs in de 
gymnastiek aan de bijzondere scholen van de 
Gereformeerde Schoolvereeniging te Meppel, 
minder geschikt moet worden geacht en het 

"inrichten van een gymnastieklokaal in de voor
malige openbare school aan de Akkerstraat de 

. voorkeur verdient ; 
0. dat de vraag, of de bouw van een gymna

stieklokaal op zichzelf noodig is en voor het 
. gymno~tiekonderricht op de school D. en de 
. openbare en bijzondere Gereformeerde School 

voor uitgebreid lager onderi.vij s niet volstaan 
· kan worden met gebruik van het gymnastiek
: lokaal bij de scholen A en B, thans niet kan 
, worden beslist, doch eerst ter sprake komt bij 
- de goedkeuring van een eventueelen begroo
: tingspost voor het inrichten van een gymnastiek-

lokaal. in de voormalige,openbf!,re school aan de 
Akkerstraat ; 

Gezien de Lager-Onderwijswet .1920; 
Hebben goedgevonden en, verstaan: 

het beroep ongegrond' te verklar(ln. . 
Onze Minister van · Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast, enz. 
(A.B.) Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

- den raad der gemeente Meppel tegen het besluit 
van Gedep. Staten van Drenthe van 5 û ctober 

1
_. 

: 1932, No. 96 B, waarbij niet is goedgekeurd zijn 



241 23- 24 MEI 1933 

23 Mei 1933. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet art. 248.) 

Terecht hebben Ged. Staten goedkeuring 
onthouden aan een raadsbesluit tot wijzi
ging der gemeentebegrooting in verband 
met teruggave van betaalde keurloonen 
aan een exportslager, op grond dat er geen 
enkele reden aanwezig is om de wettig ge
heven belasting geheel of gedeeltelijk te 
restitueeren. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Oudendijk tegen het 
besluit van Ged. Staten van Noord-Holland 
van 11 J anuari 1933, n°. 187, waarbij goed
keuring is onthouden aan het raadsbesluit dier 
gemeente van 24 October 1932 tot wijzig ing 
van de gemeentebegrooting voor het dienst
jaar 1932; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge. 
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 4 
Mei 1933, n°. 249; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken 
van 19 Mei 1933, n°. 8964, afd. B.B.; 

0. dat de raad van Oudendijk in zijne ver
gadering van 24 October 1932 op een door 
M . Zuidland, exportslager te Oudendijk, ge
daan verzoek heeft beslist, hem uit het aan
deel der gemeente in het reservefonds van den 
gemeenschappelijken vleeschkeuringsdienst in 
den kring Hoorn tot en met het jaar 1930, 
bedragende f 1072.39, een bedrag toe te kennen 
van f 250, uit overweging, dat het door M. 
Zuidland geslachte vleesch steeds is bestemd 
geworden voor export en dit niet is geleverd 
aan de ingezetenen der gemeente Oudendijk, 
noch aan die van andere gemeenten, zoodat de 
ten behoeve van den vleeschkeuringsdienst 
betaalde keurloonen ook niet konden worden 
verhaald en dan ook het verzoek alleszins bil
] ijk is te achten; dat het aandeel van de 
gemeente Oudendijk in het genoemde reserve
fonds tot en met het jaar 1930 bedraagt 
f 1072.39, alzoo 1/3 gedeel te daarvan f 357.46; 
dat eene restitutie van f 250 voldoende kan 
worden geacht; 

dat in verband met dit besluit de raad in 
diezelfde vergadering de begrooting der in
komsten en uitgaven van de gemeente voor het 
dienstjaar 1932 heeft gewijzigd in dien zin, 
dat tegenover de opneming onder volgnum
mer 129 d, hoofdstuk IV, afd. II, der inkom
sten van een post, groot f 1072.39, wegens 
uitkeering reservefonds vleeschkeur ingsdienst 
Hoorn, onder volgnummer 129 c, hoofdstuk 
IV, afdeel ing II, der uitgaven wordt opge
nomen een post, groot f 250 voor restitutie 
van keurloonen aan M. Zuidl and; 

dat Ged . Staten van Noord-Holl and aan het 
laatstgemelde besluit hunne goedkeuring heb
ben onthouden, uit overweging, dat er naar 
de meening van hun college geen aanleiding 
bestond om het genoemde bedrag van f 250 
aan M. Zuidl and uit te keeren, aangezien de 
door dezen betaalde keurloonen terecht op 
grond van eene daartoe strekkende, door Ons 
goedgekeurde, verordening werden geheven; 
dat bovendien, daar het reservefonds van den 
vleeschkeuringsdienst is ontstaan uit de ge
rese rveerde winst en deze winst is verkregen 
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door het in den loop der jaren heffen van 
keurloonen van alle daarvoor in aanmerking 
komende slagers, eene eventueele teruggave 
van keuringsgelden zou medebrengen, dat nu 
ook aan a llen een evenredig deel van de be
taal de gelden zou moeten worden geresti
tueerd, hetgeen uiteraard niet wel mogelijk 
moet worden geacht; 

dat van dit besluit de raad van Oudendijk 
bij Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, dat 
de winst, welke aan de gemeente is uitgekeerd, 
bijna geheel is gevormd van de door den ex
portslager N. Zuidl and betaalde keurloonen, 
wiens aantal slachtingen verre dat van alle 
andere slagers overtrof en het dientengevolge 
bi llijk is hem een gedeelte, ten bedrage van 
f 25 O te resti tueeren ; 

0. dat, daargelaten nog, dat de aan de ge
meente Oudendijk gedane uitkeering in geen 
enkel verband staat met het aantal in die 
gemeente verrichte keuringen, zij immers 
overeenkomstig art. 6 der tusschen de ge. 
meenten Hoorn, Berkhout, Blokker, Wognum, 
Avenhorn, Zwaag, Wijdenes, Schellinkhout en 
Oudendijk getroffen gemeenschappelijke rege
ling betreffende den keuringsdienst voor vee 
en vleesch, is vastgesteld naar verhouding van 
het aantal inwoners der gemeente, geen enkele 
grond aanwezig was om de van M. Zuidl and 
wettig geheven belasting geheel of gedeelte
lijk aan hem te restitueeren; 

dat Ged. Staten mitsdien terecht aan het 
voor! iggend raadsbesluit tot wijziging van de 
begrooting hunne goedkeuring hebben ont
houden; 

Gezien de Gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

belast enz. 
(A.B.) 

24 Mei 1933 . ARREST van den Hoogen Raad. 
(Successiewet a r t. 19.) 

Bij niet-naleving van art . 45 Successiewet 
(memorie van aangifte) kan het op een le
gaat vallend successierech t niet van den 
legataris worden ingevorderd. (Door den 
H.R. wordt in het midden gelaten of, in
dien art. 45 wel is nageleefd, de legataris, 
krachtens art . 19, tot betaling kan worden 
aangesproken). · 

De Ontvanger der Directe Belastingen le 
kantoor te Amsterdam, wonende a ldaar, ten 
deze vertogenwoord igdende den Staat der Ne
derlanden, eischer tot cassatie van een tusschen 
partijen gewezen arrest van het Gerechtshof te 
Amsterdarn van 8 December 193·2, advocaat 
Jhr. Mr. G. W. vati der Does; geple it door 
Mr. A. F . Telders, 

tegen: 
N. N. Drukker, assuradeur, wonende te Am
sterdam, verweerder in cassatie, advocaat Mr. 
J. van Kuyk; geple it door Prof. Mr. G. M . 
G. H. Russel. 

Conclusie van den Proc.-Gen. Tak. 

Eischer vorderde van verweerder bij dwang
schrift betaling yan f 3020 met reeds gemaakte 
en nog te maken kosten van vervolging, on-

16 
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verminderd de interest krachtens art. 83 lid 6 
der Successiewet, ter zake van een dezen toe
gevallen legaat van f 10,000 vrij van rechten 
en kosten af te geven binnen zes maanden na 
het overlijden des erflaters. 

Tegen dit dwangschrift kwam deze in verzet 
met dagvaarding voor de Arr.-Rechtbank te 
Amsterdam, o. a. op grond, dat hij niet zelf 
door den Ontvanger tot betaling kon worden 
aangesproken, wijl geen der erfgenamen en 
evenm in de executeur-testamentair eene memo
rie van successie wu hebben ingediend, wat vol
gens het stelsel der Succes iewet en de Recht
spraak van Uwen Raad, blijkens zijn arrest 
van 25 Juni 1915, W. 9869, . J. 1915, blz. 
926, noodig zijn zou, daar enkel door de aan
gifte wordt vastgesteld, wat ieder uit den boe
del erft of verkrijgt. 

Gemelde Rechtbank kon hiermede niet in
stemmen. Zij meende, dat art. 19 Successiewet 
gelijk is aan art. 4 Wet van 28 Mei 1869 , S. 
95, dat de destijds bestaande controverse op
loste in den zin der aansprakelijkheid van den 
legataris, zooals die onder vigeur der Wet van 
1817 in deze werd erkend, terwijl het onnoodig 
zijn zou den weg te volgen aangewezen in de 
artt. 45 en 60 Successiewet, omdat die voor
schriften a lleen zijn gegeven voor het geval 
door de erfgenamen of voor hen door den 
executeur-testamentair de belasting moet wor
den betaald. Tegenover legatarissen zouden 
zij niet gelden en het invorderingsrecht van 
den Staat ten hunnen opzichte zou daardoor 
niet beperkt worden. 

Anders oordeelde het Gerechtshof ter zelfder 
plaatse. H et overweegt: ,,dat dit onderscheid 
geen steun vindt in de Successiewet, waa rin 
naar 's Hofs oordeel het stelsel is neergelegd, 
dat niet alleen ten aanzien van de erfgenamen, 
doch ook ten aanzien van de legatarissen de 
aangifte de eenige bron en grondslag der hef
fing van het successierecht is, ook in dien zin, 
dat, zonder aangifte van de nalatenschap, de 
fiscus degenen, aan wie de wet in de artt. 18 
en 19 den belastingpl icht oplegt, niet tot be
tal ing van successierecht kan aanspreken, be
houdens de bevoegdheid van den ontvanger 
om tegen "den nalatige" het dwangschrift uit 
te vaardigen, bedoeld in art. 45 Successiewet." 

Waar mitsdien het vonn is van eersten aanleg 
vern ietigd, het verzet tegen het dwangschrift 
goed en van waarde verklaard en dit laatste 
buiten effect werd gesteld, heeft thans-e ischer 
het navolgende m iddel tegen 's Hofs arrest 
opgeworpen en doen bepleiten: ,,S. of v. t. 
van artt. 1, 18, 19, 28, 45, 59, 60, 61, 62, 65, 
73, 76, 78 en 92 Successiewet van 13 Mei 1859, 
S. 36, gelijk zij na herhaalde wijzigingen luid
de op 1 Juli 1930, 94, 95, 96 en 97 R egistra
tiewet van 1917 en art. 16 W et van 16 Juni 
1932, S. 29, omdat het Hof, van oordeel, dat 
in de Successiewet het stelsel is neergelegd, 
dat, niet a lleen ten aanzien de r erfgenamen, 
dorh ook ten aanzien van de legatarissen, de 
aangifte de eenige bron en grondslag der 
heffing van het successierecht is, ook in dien 
zin , dat, zonder aangifte van de nalatenschap, 
dA fiscus degenen , aan wie de wet in de artt. 
18 en 19 den belastingplicht oplegt, niet tot 
betaling van success ierech t kan aanspreken, 
behoudens de bevoegdheid 'van den Ontvanger 
om tegen "den nalatige" het dwaugschrift uit 

te vaardigen, bedoeld in art. '\5 Successiewet 
- het vonnis van de R echtbank vern ietigt, het 
verzet tegen het dwangschrift goed en van 
waarde verklaart en dit dwangschrift buiten 
effect stelt cum sequelis ; ten onrechte, daar 
voormeld stelsel niet in de wet is neergelegd 
en de fi scus in het onderhavige geval den 
legataris tot betaling van success ierechten kan 
aanspreken." 

In de doctrine is als eenige, die eene leer 
verkondigd heeft met de grief in overeenstem
ming, bekend Sprenger van Eyk - de Leeuw, 
7e druk, blz. 345, echter op gronden, die mij 
niet overtuigend lijken. Daarentegen wordt het 
daarin gehuldigd stelsel bestreden door de 
Regeering zelve in hare missive van 15 No
vember 1902, . P. W . 9533, door Klaassen in_ 
zijn Successiewet, ' blz. 337, door Wiersum, n°. 
116, door Sprenger van Eyk-Janssen, 4e druk, 
n°. 245, en door Uwen Raad in zijn arrest van_ 
25 Juni 1915, n°. 9869, N . J. 1915, blz. 926. 

De daarin verzamelde a rgumenten hebben 
nog niets van hunne waarde ingeboet en waar 
de geëerde pleiter voor eischer heeft betoogd, 
dat het geval van Uw destijds gewezen arrest 
eenigszins anders lag dan dat van thans, wijl 
toen eene aangifte was ingediend, wat onder
werpelijk niet heeft plaats gevonden, meen ik 
hem zijne daarop gebouwde conclusie te mo
gen bestrijden, omdat Uw Raad, naar het mij 
voorkomt, als algemeenen regel , in de Suc
cessiewet neergelegd, aangeeft, dat de bron 
en de grondslag der heffing van het successie
recht, ook voor hen, di e als legataris in de
acte van aangifte worden vermeld, is de me
morie bedoeld in art. 28 dier wet. 

Aan de toen door mijn ambtgt>Jloot Mr. Le
deboer en door den H. R. naar voren ge
brachte redengeving heb ik niets toe te voe
gen, want wel is aan art. 19 der Successiewet 
eene plaats ingerui md naast art. 18, doch de 
daarin geregelde aansprakelijkhe id is alleen 
dan practisch tot uiting te brengen, indien 
volgens het voorschrift van art. 28 Pene aan
gifte is inged iend , of wanneer zich het geval 
voordoet van art. 38. 

Toch heeft de geaohte raadsman voor ver
weerder nog argumenten bijgebracht, die het 
standpunt van 's Hoogen Raads arrest ver
sterken en die niet zonder indruk op mij zijn 
geb leven. Daar is vooreerst art. 76, dat het te
betalen recht, de verhooging van het recht en 
de boete laat afhangen van de berekening van 
een en ander door 's Rijksambtenaar. Zonder 
berekening en zonder specifieke nota , der
halve zonder aangifte, is dus geen dwang
schrif t mogelij k. En vervolgens beriep hij zich 
terecht op art. 78, waaruit mag worden afge• 
le id, dat bij gem is van aangifte geen betaling 
van rechten en boeten kan ·geschieden. 

Oók ik ben mitsdien van meening, dat onder 
,,na latige" in art. 45 Successiewet moet wor
den verstaan de tot aangifte verplichte, i. c. 
de uitvoerders -van uiterste wilsbeschikkingen 
(art. 23), de erfgenamen (art. 28) en zij, die 
zijn genoemd in a rt. 38 der wet. 

Is nu in dit stelsel art. 19 zonder reëele be
teekenis? In geen geval. In de eerste plaats 
immers kan het van belang zijn, wann<>er het 
geval van art. 38 zich voordoet en vervolgens 
geeft het den fi scus een onderpand meer ter 
verhaling van rechten en boeten, zoodra wan-
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neer de memorie van successie is ingediend. 
Ik concludeer mitsdien t.ot verwerping van 

het beroep, met veroordeeling van den eischer 
in de kosten op de behandeling dezer zaak in 
cassatie gevallen. 

De Hooge Raad, enz. ; 
0. dat uit het bestreden arrest, voor zoover 

in cassatie van belang, blijkt: 
dat den 27sten December 1926 is overl eden 

David Visser , laatstelijk gewoond hebbende te 
Amsterdam, die aan den verweerder Drukker 
gelegateerd heeft eene som van tienduizend 
gulden, vrij van rechten en kosten ; 

dat van de nalatenschap van David Visser 
geen aangifte voor het recht van success ie is 
ingediend; 

dat de e ischer t.ot cassatie tegen Drukker 
een dwangschrift heeft uitgevaardigd ter in
vordering van f 3020 voor recht van successie, 
verschuldigd wegens voormeld legaat; 

dat Drukker tegen dit dwangschrift in verzet 
is gekomen onder meer op grond, dat hij a ls 
legataris niet door den Ontvanger kan worden 
aangesproken t.ot betaling van het op zijne 
verkrijg ing verschuldi gde successierecht, daar 
de vereischte memorie van aangifte voor het 
recht van success ie niet is ingediend, terwijl 
volgens het stelsel der Successiewet uitslu itend 
de aangifte bron en grondslag van de heff ing 
is en a lleen door de aangifte wor dt vastgesteld 
wat ieder uit den boedel erft of verkrijgt; 

dat de Ontvanger hiertegen in hoofdzaak 
heeft aangevoerd, da t zijne vordering tegen 
Drukker steunt op art. 19 junct.o art. 92 Suc
cessiewet, welke bepalingen hem het recht 
geven de belastingschuld rechtstreeks van den 
legataris in te vorderen; dat wel , wanneer de 
aangifte ontbreekt, opgetreden kan worden 
krachtens art. 45 van die wet doch de Ont
vanger niet verplicht is van dit hem door de 
wet gegeven hulpmiddel gebruik te maken ; 

dat de Arr. -R echtbank t.e Amst.erdam bij 
vonnis van 27 F ebruari 1931 het verzet van 
Drukker ongegrond heeft geoordeeld en daar
bij heeft overwogen, dat naar de duidelijke 
bewoordingen van art. 19 Successiewet de fi s
cus den legataris voor door hem verschuldigd 
successierecht mag aanspreken; dat de bepa-
1 ingen van de artt. 45 en 60 van die wet hier
aan niet in den weg staan, vermits die artike
len alleen zijn geschreven voor het geval de 
belasting moet worden betaald door de erf
genamen of namens hen door den executeur
testamentair en het invorderingsrecht van den 
Staat tegenover legatarissen derhalve onaf
hankelijk is van die voorschriften; 

dat op het hooger beroep van Drukker het 
Gerech tshof t.e Amst.erdam, met vernietiging 
v an het vonnis der R echtbank, het verze t van 
Drukker goed en van waarde heeft verklaard 
en het tegen hem uitgevaard igde dwangschrift 
buiten gevolg heeft gesteld, daarbij over
wegende: 

"dat naar de opvatting der Rechtbank wèl 
art. 18 doch niet art. 19 moet worden ge lezen 
in verband met de bepalingen omtrent de aan
gifte van de nalatenschap ; 

"dat dit onderscheid geen steun vindt in de 
Successiewet, waarin naar 's Hofs oordeel het 
stelsel is nedergelegd , dat niet a lleen ten aan
zien van de erfgenamen doch ook t.en aanzi en 

van de legatarissen de aangifte de eenige bron 
en grondslag der heffing van het successierecht 
is, ook in dien zin, dat, ronder aangifte van 
de nalatenschap, de fiscus degenen, aan wie 
de wet in artt . 18 en 19 den belastingplicht 
oplegt, niet t.ot betaling van success ierecht kan 
aanspreken, behoudens de bevoegdheid van 
den Ontvanger om tegen "den nalatige" het 
dwangschrift uit te vaardigen, bedoeld in a rt. 
45 Successiewet;" 

0. dat tegen het bestreden arrest wordt op
gekomen met een middel van cassatie, luiden
de: zie Concl . Proc.-Gen. ; 

0 . omtrent dit middel: 
dat art. 19 Success iewet weliswaar den lega

taris aansprakel ijk stelt voor het recht van 
success ie, verschuldigd op hetgeen door hem 
wordt verkregen, doch deze aansprakelijkhe id 
door de verdere voorschriften omtrent de hef
fing van het recht van successie nader wordt 
bepaald ; 

dat blijkens die voorschriften de heffing in 
het algemeen geschiedt op of a lthans in ver
band met eene ingediende aa.ngifte, terwijl 
voor het geval zoodanige aangift.e niet binnen 
den termijn, bij de wet bepaald, is ingediend, 
art 45 Successiewet eene regeling bevat, die 
den Ontvanger in staat stelt om, door het uit
vaardigen van een dwangschrift tegen den 
nalatige, toch het wegens de nalatenschap ver
schuldigde success ierecht, benevens eene boete, 
te heffen ; 

dat de vraag zou kunnen rijzen, of bij na le
ving van art. 45 de legataris krachtens het 
bepaalde bij a r t. 19 kan w<;>rden aangesproken 
voor het wegens het hem opgekomen legaat 
verschuldigd success ierecht; 

dat echter deze vraag thans niet behoeft te 
worden beantwoord, daar in dit geding van 
naleving van art. 45 niet is gebleken en het 
middel blijkens de daarop gegeven toelichting 
dan ook steunt op de stelling, dat de legataris 
bij niet-indiening van de aang-ifte door de 
daart.oe gehoudenen, onafhankelijk van de na
leving van het voorschrift va n art. 45, krach
tens art. 19 t.ot betaling van het op het legaat 
verschuldigdigde successierecht kan worden 
aangesproken; 

dat deze stelling, als in strijd met de in de 
Successiewet vastgestelde heffingsvoorschrif
ten, niet kan worden aanvaard; 

dat derhalve het aangevoerde middel van 
cassatie faalt ; 

Verwerpt het beroep. 
(N. J.) 

24 Mei 1933. ARREST van den Hoog en Raad. 
(B. W. art. 1385; Rivierenwet art. 3.) 

D e R echtb. had deze vraag uitsluitend 
aan de hand van de omschrijving van art. 3 
§ 2 der Rivierenwet moeten beantwoorden 
en geen argument mogen ontleenen aan 
een algemeen rechtsbeginsel voor overeen
komsten neergelegd in art. 1385 B. W. of 
de rechtszekerheid of voorafgaande ge
dragingen van den Staat (een kaart be
hoorende bij het K. B. van 24 Febr. 1916, 
s. 84). 

De Commissaris der Koningin in de Pro
vincie Limburg, zijnde thans Mr E. 0. M . 
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Baron van Hövell van Wezeveld en Wester
flier, wonende te Maastricht, ten deze optre
dende voor den Staat der Nederlanden, eischer 
tot cassatie van een tusschen partijen gewezen 
vonnis van de A rr. -Rechtbank te Maastrich t 
van 30 Maart 1933, advocaat Jhr. Mr. G. W. 
v an der Does; gepleit door Mr. A. F. V isser 
van IJzendoorn, 

tegen: 
P. H. M. G. Regout, industrieel, wonende te 
Maastricht, verweerder in cassatie, advocaat 
Mr. A. M. M. Montijn. 

Conclusie van den Proc.-Gen. Tak. 

Post alia: 
,vaar derhalve op bovenstaande gronden 

het geheele aan gedaagde toebehoorend per
ceel Sectie D , n°. 344, behoudens een ook in 
de onteigening vallend gedeelte groot 20 aren, 
als buiten het winterbed der rivier de Maas 
gelegen is aangemerkt en als zoodanig ge
taxeerd, komt eischer daartegen in verzet, als 
middel stellende ter ondersteuning zijner cas
satievoorziening: ,,S., althans v. t. van artt. 
54, 55, 110, 122, 151 en 152 Grondwet, 2, 37, 
40, 41 en 42 Onteigeningswet, 48 Rv., 625 en 
1.385 B. W., 1, 2, 3, 4, 5 en 6 van de Rivie
renwet, 2, 3 en 6 - en de daarbij behoorende 
kaart met toelichting, bijlage II - van het 
K. B. van 24 Februari 1916, S. 84, tot toe
pas.sing van de Rivierenwet, 11 A. B., door 
te beslissen, dat een (niet scherp omlijnd) 
gedeelte van hetgeen onteigend wordt en over
blijft (Noordelijk gedeelte; speciaal Noord 
Oostelijke hoek) niet nlt in het winterbed 
Yan de Maas en daarop de waardeering van 
de geheele schadeloosstelling te doen steunen, 
hoewel .als vaststaande aannemende, dat be
doeld gedeelte zeer laag is gelegen en bij 
hoogen waterstand geheel wordt overstroomd 
en grenst aan hooge gronden, die het water 
b ij den hoogsten stand keeren ( art. 3 1 id 2 
Rivierenwet), daarbij ten onrechte uitgaande 
van het standpunt, dat aan bovenbedoeld K . 
h. en de daarbij behoorende kaart is overge
laten het winterbed aan te wijzen en die kaart 
alleen beslissend is, tevens ten onrechte uit 
overwegingen van redel ijkheid en/of bill ij k
he id {een a lgemeen rechtsbeginsel, neergelegd 
voor overeenkomsten in art. 1385 B. W.; 
rechtsrekerheid; gedragingen van den Staat), 
de wettelijke bepaling van art. 3 lid 2 der 
Riv ierenwet terzijde stellend." 

N og zij gezegd, dat de qual ificatie van het 
terrein wel tot eenige moeiel ij kheid aanleiding 
gaf. Hiervan getuigt de veertiende rechtsover
weging van het vonnis van 24 November jl. , 
waar in vastgesteld wordt: ,,dat wel het noor
del ij ke gedeelte van gedaagde's perceel spe
ciaal de noord-oostelij ke hoek, van het <loor 
de deskund igen met de letter C. aangeduide 
ter re in zeer laag is gelegen en bij hoogen 
waterstand geregeld wordt overstroomd, doch 
de R echtbank hieri n geen grond aanwezig ach t 
om in strij d met de op de bij het K . B. be
h oorende kaart aangegeven grenzen, d it laag 
gedeelte a ls tot het winterbed behoorende aan 
te merken. '' 

Vóór het inwerkingtreden van de R ivieren
wet gold h ier te lande tweeërle i wate rrecht. 
Daar was vooreerst de P ublicatie van 24 Febr. 

1806 , ,,houdende bepali ngen omtrent een a lge
meen riv ier- of waterregt voor de r ivieren en 
stroomen dezer Republiek", hetwelk dus van 
kracht was op het territo ir der Bataafsche 
Republ iek, terwij l daarnaast r iv ieren a ls de 
Vecht in Overijssel en de Maas in Limburg 
ten Zuiden van de Niers enkel door de artt. 
42, 43 en 44 van Titel XXXVII der Ordon
nance des eaux et forêts du mois d' août 1669 
werden geregeerd. Voegt men daar nu nog bij , 
dat 's Hoogen Raads arrest van 6 Augustus 
1844, Ned. Rechtspr. XVIII § 41, verwarring 
schijnt te hebben gebracht door te besli ssen, 
dat de Publicatie slechts de groote r ivi~ren 
bestreek, dan kan men begrijpen, dat gesnakt 
werd naar eene uniforme regel ing. Bovendien 
beschermden volgens Uwen Raad in zij n arrest 
van 29 Mei 1893, W. 6356, de politiebepalin
gen der Ordonnance alleen het zomerbed der 
rivieren, door uitsluitend het onbevoegd ma
ken van werken daarin te beletten en niet het 
winterbed of het overlaatsgebied. 

Zoo is dus de Rivierenwet van 9 November 
1908, S. 339, tot stand gekomen, strekkende 
tot verzekering van den goeden staat der voor
name r ivieren en stroomen des Rij ks . I n haar 
art. 1 geeft zij eene opsomming der voorname 
rivieren en stroomen hier te lande en rekent 
daartoe in sub a van dit voorschr ift o. a. de 
Maas. In aI"t. 2 laat zij aan een u it te geven 
algemeenen maatregel van bestuur over de 
grenslijnen te trekken voor de rivieren en 
stroomen in zee, terwij l zij in art. 3, verdeeld 
in drie §§ het zomer- en het winterbed tee
kent. Ter wille van de duidel ij kheid van mijn 
betoog laat ik dit voorschrift in zijn geheel 
h ier textueel volgen: ,,§ 1. Onder zomerbed 
wordt verstaan de oppervlakte, die bij gewoon 
hoog zomerwater of bij gewonen vloed door 
de rivier of den stroom wordt ingenomen." 

,,§ 2. Onder winterbed wordt verstaan de 
oppervlakte tusschen het zomerbed en de bui
tenkruin lijn van den hoogwater keerenden dijk 
en, waar deze niet bestaat, tusschen het w
merbed en de hooge gronden, d ie het water 
bij den hoogsten stand keeren, met dien ver
stande, dat terreinen, dienende tot zij deling
sche afleiding van hoog opperwater, slechts 
dan daaronder zijn begrepen, wanneer zij van 
ouds daartoe hebben ged iend en zijn aange
wezen bij een algemeenen maatregel van be
stuur." 

,,§ 3. Tot het winterbed worden geacht te 
behooren de p laten, ei landen of opkomende 
gronden, voor zooveel die a ll een door hoog 
opperwater of door hoog vloedwater over
stroomd worden." 

T rekt nu de wetgever in di t artikel zel f de 
grenzen van het zomer- en wi nterbed onzer 
voorname. rivieren, of bepaalt . h ij zich tot het 
geven eener a lgemeene defini t ie dier begrip
pen en laat h ij aan de K roon over de g renzen 
ervan uit te stippelen aan de hand der ge
geven omschrij vi ng? 

De Maastrich tsche R echtbank beweert het 
laatste en grondt zich daarbij op art. 6 lu i
dende: ,,Bij algemeenen maatregel van be
stuur worden aangewezen de gedeelten van het 
zomer- en winterbed van r ivieren en stroomen 
of van de oppervl akten binnen de volgens a rt . 
1 aangewezen grenslijnen gelegen, waar, op 
grond van een r uim zomer- of winterbed of 
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van andere omstandigheden, de artt. 4 en 5 
geheel of gedeeltelijk buiten toepassing blij
ven". Als argument daarvoor geeft zij , dat 
deze zienswijze uit het voorschrift zei ve voort
vloeit en ook steun vindt in art. 5 § 4 der 
Rivierenwet, bepalende, dat ten aanzien van 
hoogwater keerende dijken en hooge gronden, 
als bij art. 3 § 2, bedoeld, § 1 b en c alleen 
van toepassing zijn op dezulke, welke bij alge
meenen maatregel van bestuur zijn aange
wezen. De uitkomst der beschouwingen is dan, 
dat aan de kaart behoorende bij het K. B. 
van 24 Februari 1916, S. 84, zooals zij werd 
overgelegd, volledige bewijskracht wordt toe
gekend en dat, waar deze het te onteigenen 
goed buiten het winterbed laat vallen, behou
dens dan een klein, bijzonder laag gelegen 
deel daarvan, die teekening beslissend wordt 
geacht en naar dien maatstaf de schadeloos
stelling wordt vastgesteld. Daarnaast opereert 
zij nog met het algemeen rechtsbeginsel neer
gelegd in a rt. 1385 B. W., leerende, dat in 
geval van twijfel, eene overeenkomst wordt 
uitgelegd ten nadeele van dengenen die iets 
bedongen, en ten voordeele van hem, die zich 
verbonden heeft. 

Tot mijn spijt moet ik verklaren, dat ik 
's rechters oordeel allerminst kan onder
schrijven. 

Nemen we vooreerst art. 6 der Rivierenwet 
naar zijn tekst. Er wordt daarin niet gerept 
van het overl aten der begrenzing van de 
zomer- en winterbeddingen van de voorname 
rivieren en stroomen aan de Kroon en even
min aan haar opdracht verstrekt tot het in 
kaart brengen daarvan. Wat deze wordt toe
vertrouwd is louter de gedeelten en de opper
vlakten aan te geven, waarop de artt. 4 en 5 
geheel of ten deele buiten toepassing zullen 
blijven. 

De geschiedenis van het voorschrift leert 
hetzelfde. ,,Het artikel gaat uit van de ge
dachte" - zoo zegt de Memorie van Toelich
ting op blz. 7 - ,,dat voor een handeling of 
werk geen voorafgaande vergunning kan wor
den geëischt, waar het volkomen duidelijk is, 
dat uit die h andeling of dat werk geen nadeel 
kan voortspruiten, en vordert op dien grond 
eene aanwijzing, bij algemeenen maatrege l 
van bestuur van de gedee lten van het zomer
en winterbed of van de oppervlakten binnen 
de grenslijnen van art. 2, waar, op grond van 
ruimte of van andere omstandigheden, de artt. 
4 en 5 geheel of gedeeltelijk buiten toepassing 
zullen blijven. Bij de toelichting van art. 1 {! 

is reeds de wenschelijkheid eener zoodanige 
regeling betoogd." 

Mij dunkt, dat hierin de inhoud van het 
voorschrift duidelijk wordt verklaard en ik 
geloof niet te bout te spreken, indien ik be
weer, dat de R echtbank de draagwijdte ervan 
aanzienlijk heeft overschat. 

Er is echter meer. Ik ga een beroep doen 
op art. 3 der Rivierenwet en deszelfs geschie
deni s. De uitdrukking "verstaan" daarin, die 
overgenomen werd uit het Ontwerp der Staats
commissie (Zie bijlage Mem. v. Toe!. Ontwerp 
Rivierenwet, blz. 2) beteekent meer dan be
doelen en zij is synoniem aan begrijpen en 
bevatten. In dien zin genomen, trekt. het 
artikel zelf de grenzen van der rivieren ro
mer- en winterbed. 

Zoo wil het trouwens ook de wetgever. In 
zijne Memorie van Toelichting toch (blz. 3) 
schrijft hij: ,,Door de omschrijving van het 
zomerbed zijn de grenslijnen tusschen zomer
en winterbed zoo nauwkeurig mogelijk ge
trokken" en toen in het Voorloopig Verslag 
de opmerking werd gemaakt, dat de definities 
dier begr ippen niet voldeden en daarop de 
vraag volgde, of het niet beter was, ,,dat de 
grenzen van het zomerbed voor elke rivier bij 
al gemeen en maatregel werden vastgesteld", 
terwijl gel ijke opmerkingen werden gemaakt 
met betrekking tot het winterbed, wees de 
Regeering een en ander van de hand met de 
tegenwerping (Memorie van Antwoord, blz. 
2) , dat dit onnoodig was, wijl die maatregel 
van betwijfelbaar nut zijn zou, daar de grenzen 
van het zomerbed niet enger wuden kunnen 
worden getrokken en bij die van het winterbed 
was voortgebouwd op hetgeen rechtens was 
voJgens Uw arrest van 20 Juni 1865, W. 2756, 
onder vigueur van de "Publiaatie". Aandacht 
verdient nog hetgeen terzelfder plaatse over 
de strekking van art. 6 der wet wordt gezegd, 
dat slechts zoude bedoelen aan de heerschappij 
van artt. 4 en 5 te onttrekken alle terreinen, 
wa<1rvoor zonder bezwaar vergnnningen voor 
het ma.ken van werken kunnen worden ver
leend . 

Ik kom dus tot de slotsom, dat de R echt
bank zeer bepaaldelijk de in het middel aan, 
gehaalde artikelen der Rivierenwet heeft ge
schonden, door voor de benoeming der te 
onteigenen gronden naar gelang der in art. 3 
di er wet gemaakt.e onderscheidingen uitslui
tend bewijskracht toe te kennen aan de bij het 
K. B. van 21 Februari 1916, S. 84, behoo
rende kaart en door zich niet enkel te laten 
le iden door de in art. 3 der wet door den wet
gever zelf voor de zomer- en winterbedd ing 
van de M aas getrokken grenzen, en slechts 
aan de hand daarvan te onderzoeken en te 
beslissen, of het te onteigenen goed al dan 
niet in de winterbedding dier rivier gelegen 
was . 

Zij had derhalve geen reden voor twij fel en 
had het algemeen rechtsbeginsel van art. 1385 
B . W. terzijde moeten laten, omdat de Water
)taatswetgever zelf verordend heeft wat in een 
geval als het onderhavige recht is (art. 11 
A. B.). Daarbij komt nog, dat het vastgestelde 
in de veertiende 1·echtsoverw"ging vierkant in 
strijd is èn met het taaleigen èn met het 
stelsel der Rivierenwet, dat zich daaraan 
heeft aangepast. 

Ik concludeer mitsd iep tot vernietiging van 
het bestreden vonnis en tot terugwijzing der 
zaak naar de Rechtbank te Maastr icht. ten 
e inde haar, met inachtneming van 's Hoogen 
Raads te geven arrest verder te berechten en 
af te doen en voorts tot veroordeel ing van den 
verweerder in de kosten dezer cassatie. 

De Hooge R aad, enz. ; 
0. dat uit het bestreden vonnis en uit het 

vonnis der voornoemde Rechtbank van 24 
November 1932, waarnaar het bestreden von
nis verwijst, blijkt, dat eischer ten behoeve 
van het Rijk bij inl eidende dagvaarding heeft 
gevorderd de onteigening van een gedeelte, 
ten slotte groot 85 Aren 90 c.A., van het per
ceel weiland, ka dastraal bekend_ gemeente 
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Maastricht, Sectie D. nummer 344, in 't ge
heel groot 2 H.A. 89 Aren, toebehoorende aan 
verweerder en dezen daarbij a ls schadeloosstel 
ling heeft aangeboden de som van f 12384 ; 

dat bij het bestreden vonnis de gevorderde 
onteigening is uitgesproken, met bepaling 
van de door het Rijk te betalen schadeloos
stelling op f 29206.35, waaronder aan grond
waarde van het onteigende f 22781.50 en voor 
vermindering van het overblijvende f 5788.35 ; 

0 . dat de R echtbank bij de bepaling van 
die grondwaarde en waardevermindering er 
van is uitgegaan, dat ongeveer het geheele 
perceel van verweerder niet in het winterbed 
van de rivier de Maas is gelegen, zoodat be
doeld perceel als niet onderworpen aan de 
beperkende bepalingen, krachtens de Rivieren
wet voor het winterbed van een r iv ier gel
dende, tot allerlei doeleinden geschikt en 
daardoor waardevoller is dan wanneer het wel 
in het winterbed van de Maas ware gelegen; 

0. dat de R echtbank dienaangaande in haar 
vonnis van 24 Nov. 1932 heeft overwogen: 

"dat de deskundigen bij de waardeering der 
grondwaarde van het te onteigenen gedeelte 
van gedaagde's perceel en bij het bepalen der 
waardevermindering van het overblijvende 
stuk, op grond van hun door de eischende 
partij eenzijdig verstrekte gegevens betrekke
lijk de grenzen van het winterbed ter plaatse 
van de rivier de Maas, hebben aangenomen en 
e r van zijn uitgegaan, dat een groot gedeelte 
van het perceel , ook waar dit ongeveer 2 Me
ter boven het niveau· van den langs de Maas 
loopenden weg is gelegen, binnen het onbe
perkt . winterbed dier rivier is gelegen, doch 
de Rechtbank zich hiermede niet kan ver
eenigen; 

,,dat toch als winterbed der Maas, bestaande, 
zooals is onbetwist, uit een onbeperkt en een 
beperkt gedeelte en uit het zoogenaamde over
laatsgebied, dienende tot zijdelingsche aflei
ding van hoog opperwater, zooals dit speciaal 
ter p laatse ingevolge art. 3 par. 2 en art. 6 
der Rivierenwet 1908, het ter uitvoering dier 
wet uitgevaardigd K. B. van 24 Februari 
1916, S. 84 (art. 2b 5 paragraaf 4 en 6) en de 
bij dat besluit woals is onbetwist behoorende, 
door beide partijen overgelegde kaart is vast
gesteld, zeker enkel kunnen in aanmerking 
komen de op deze kaart in blauwe en groene 
kleur aangegeven gronden, waarbij dan, zoo
a ls uit art. 2 laatste lid en art. 6a K. B. i. v. 
m. de slotzinsnede van art. 3 § 2 Rivierenwet 
en de toel ichting op de voormelde kaart, volgt, 
het groen getinte gedeelte vormt het onbe
perkt winterbed, het blauw gekleurde het be
perkt winterbed en de met blauw en groen 
gestreepte tint het overlaatsgebied, zoodat het 
niet gekleurde gedeelte dier kaart, gelegen 
buiten de als ui terste grens van het winterbed 
aarn;Pbrachte donker blauwe lijn, als geheel 
buiten het winterbed vallend moet worden 
aangemerkt, welke lijn derhalve aangeeft de 
dijken en hooge gronden bedoeld in art. 3 
§ 2 Rivierenwet; 

,,dat toch het K. B. van 24 Februari 1916, 
S. 84, ingevolge art. 6 Rivierenwet moet aan
geven de gedeelten van het romer- en winter
bed waarop artt. 4 en 5 der Wet niet van 
toepassing zijn, en deze bepaling naar het oor
deel der Rechtbank meebrengt, dat aan het 

K . , B. en de daarbij behoorende kaart is over
gelaten, om .aan te wijzen het geheele winter
bed als omschreven in art. 3 § 2 en dit nader 
onder te verdeelen in 2 gedeelten, te weten 
het beperkt en onbeperkt winterbed, en der
halve ook de uiterste grens van het winterbed, 
zijnde de dijken en hooge gronden bedoeld in 
art. 3 § 2, en deze opvatting ook steun vindt 
in art. 5 § 4 Rivierenwet; 

"dat nu volgens den duidelijken inhoud dier 
kaart, zooals trouwens ook door e ischer q.q. 
wordt toegegeven, het geheele perceel Maas
tricht Sectie D. n°. 344 - behoudens wellicht 
een klein gedeelte aan den Noord-Westelijken 
hoek - , gelegen is buiten de gemelde blauwe 
lijn en behoort tot het niet getinte gedeelte der 
kaart en dat derhalve, in strijd met de mee
ning van eischer q .q ., en de daarop gebaseerde 
opvatting der deskundigen, het perceel van 
gedaagde ongeveer geheel ligt buiten het win
terbed der rivier; 

,,dat wel het noordelijk gedeelte van ge
daagde's perceel speciaal de noord-oostel ijke 
hoek, van het door de deskundigen met de let
ter C. aangeduide terrein zeer laag is gelegen 
en bij hoogen waterstand geregeld wordt over
stroomd, doch de Rechtbank hierin geen grond 
aanwezig acht om, in strijd met de op de bij 
het K . B. behoorende kaart aangegeven gren
zen, di t laag gedeelte als tot het winterbed 
behoorende aan te merken; 

"dat toch de kaart, die toch in verband met 
voorstaande wettel ij ke bepalingen feitelijk ten 
deze alléén bes! ist, het terrein niet brengt tot 
het winterbed, doch ook het algemeen rechts
beginsel, v0or overeenkomsten neergelegd in 
art. 1385 B. W., dat uitlegging van bedingen 
in geval van twij fel moet geschieden ten voor
deele van hem, d ie zich verbonden heeft, ook 
moet gelden in geval eene wet of wettelijke 
verordening eenzijdig eenige verb intenis of 
verplichting oplegt, of de uitoefening van 
eenig burgerlijk rech t beperkt, zoodat al zou 
wellicht met het oog op den feitelijken toe
stand en de gesteldheid van het terrein, twijfel 
kunnen bestaan, omtrent de juiste grens van 
het winterbed ter plaatse, de R echtbank 
meent den op de kaart vermelden toestand in 
het voordeel van gedaagde als ter zake be
slissend te moeten verklaren, en ook met het 
oog op de rechtszekerheid aan te nemen, dat 
ongeveer het geheele perceel van gedaagde 
ligt buiten het winterbed der rivier, voor 
welke beslissing zij tevens steun vindt in de 
niet weersproken omstandigheid, dat in 1925 
op een aanvraag om ten dienste van het ver
voeren van afgegraven grond naar het be
doelde lage terrein , dienende derhalve tot 
ophooging van dit ter rein, een kle in spoor te 
mogen aanleggen, bij welke aanvraag er op 
werd gewezen, dat dit terrein buiten het win
terbed der rivier viel, deze vergunning zonder 
eenige bemerking d ienaangaande is verleend, 
terwijl van een gevraagde en verleende ver
gunning tot blijvende ophooging van dit ter
re in, zooals ten deze bedoeld was, welke ver
gunning ingevolge art. 5 § 1 Rivierenwet j 0

• 

art. 6a K. B. zou zijn vereischt niets is ge
bleken;" 

en in het bestreden vonnis: 
"dat de deskundigen bij hun 2e rapport in 

verband met de omstandigheid, dat ingevolge 
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de beslissing dezer · Rechtbank bij haar voor
meld vonnis het geheele aan gedaagde toebe
hoorend perceel Maastricht Sectie D. n°. 344, 
behoudens een ook in de onteigening vallend 
gedeelte groot 20 Aren, als buiten het winter
bed der rivier de Maas vallend moet worden 
.aangemerkt, in afwijking van de in hun eerste 
1·apport toegepaste methode, dit geheele ter
rein ter grootte van ruim 21/2 H.A. a ls één 
_geheel hebben gewaardeerd als industrieter
rein, liggende met een front van ± 235 Meter 
aan een verharden weg, vlak bij de kom van 
. Maastricht en de voetbrug over de Maas, met 
-de mogelijkheid van spoor- en waterverbin-
-ding, en daaraan door vergelijking spéciaal 
met de waarde van f 2.50 en f 1 per M2 in 
1931 toegekend aan de onteigende perceelen 
·der Steenfabriek Belvédère te Maastricht, en 
.aan de aan deze fabriek aangeboden vervan
_gingsperceelen en met de prijzen van f 2.25 à 
f 3 per M2 besteed aan de Oostzijde der Maas 
-door de Zinkwitfabriek en rekening houdend 
met de tegenwoordige economische omstandig
heden, eene ·waarde hebben toegekend van 
f 2.85 per M2, makende voor de te onteigenen 
·65 A. 90 c.A. buiten het winterbed vallende, 
in het geheel f 18781.50, met welke waardee
ring de Rechtbank zich op voormelde en de 
nadere door de deskundigen bij hunne ver
hooren voor den Rechter-Commissaris en ten 
dage der pleidooien ontwikkelde gronden ver
-eenigt"; 

0. dat a ls middel van cassatie is gesteld: 
zie concl. Proc.-Gen. ·; 

0. hieromtrent: 
dat de Rechtbank in haar vonnis van 24 

November 1932 kennelijk bedoelt, dat het 
noordelijk gedeelte van gedaagde's perceel, 
.zijnde het door de deskundigen met de letter 
C . aangeduide terrein, zeer laag is gelegen en 
bij hoogen waterstand geregeld wordt over
stroomd; 

dat blijkens het rapport van de deskundigen 
dat terrein C. grenst aan het hooggelegen ter
rein A . en de Rechtbank mitsdien stilzwijgend 
a ls vaststaande aannam, dat terrein C. grenst 
aan hooge gronden, die het water bij den 
hoogsten stand keeren, zoodat het middel, 
.zulks stellende, niet kan gezegd worden feite
lijken grondslag te missen, gelijk de verweer
der heeft willen betoogen; 

dat verweerder evenzeer ten onrechte heeft 
betoogd, dat feitelijken grondslag zou missen 
de mede in het middel vervatte stelling, dat 
de Rechtbank de waardeering van de g heele 
schadeloosstelling hierop heeft doen steunen, 
dat een (niet scherp omlijnd) gedeelte van 
hetgeen onteigend wordt en overblijft (Noor
delijk gedeelte, speciaal Noord-Oostelijke hoek) 
niet val t in het winterbed van de Maas; 

dat toch blijkens de uit het bestreden vonnis 
hierboven aangehaalde overweging, de Recht
bank, zich vereen igende met het oordeel der 
deskundigen, die - steunende op het oordeel 
der Rechtbank, dat vrijwel het geheele perceel 
buiten het winterbed valt - , het geheele aan 
verweerder toebehoorende perceel D. 344 als 
een geheel hebben gewaardeerd en in verband 
daarmede de waarde van den grond hebben 
bepaald, inderdaad de waardeering van de 
geheele schadeloosstelling mede heeft doen 
rusten op de beslissing, dat bedoeld terrein C. 

voor het grootste gedeelte niet in het winter
bed valt en daaraan niet afdoet, dat op enkele 
onderdeelen van de schadeloosstelling, zooals 
kosten voor een afrastering en vergoeding 
voor de pachters, die beslissing geen invloed 
heeft; 

dat het middel, die door de Rechtbank ge
geven beslissing, dat terrein C. vrijwel geheel 
buiten het winterbed valt, bestrijdende, mits
dien terecht ook opkomt tegen de bij het be
streden vonnis bepaalde schadeloosstelling; 

0 . ten aanzien van -die beslissing: 
dat art. 3 der Rivierenwet luidt: zie concl . 

Proc.-Gen.; 
dat uit de geschiedenis der totstandkoming 

van de Rivierenwet blijkt, dat de wetgever de 
thans in art. 3 § 2 opgenomen regeling aan 
zich heeft willen houden en met name niet 
heeft willen overlaten aan een algemeenen 
maatregel van bestuur, gelijk elders in de Wet 
is gedaan voor wat betreft de aanwijzing van 
de zoogenaamde overlaatsgebieden (art. 3 § 
3) van bepaalde hoog water keerende dijken 
en hooge gronden (art. 5 § 4) en van gedeel
ten van het zomer- en winterbed (art. 6); 

dat derhalve de vraag of eenig in de nabij
heid van een rivier gelegen terrein al dan niet 
behoort tot haar winterbed, moet worden be
antwoord aan de hand van de daarvan in art. 
3 § 2 gegeven omschrijving, welke omschrij
ving voor die beantwoording alleen beslissend 
is, terwijl , nu de wet zulks niet voorschrijft 
of toelaat, een nadere beslissing daaromtrent 
door eeri algemeenen maatregel van bestuur 
of eene daarbij behoorende kaart niet kan 
worden gegeven; 

0. dat waar de wet regelt hetgeen onder het 
winterbed moet worden verstaan, het door de 
Rechtbank gedaan beroep op een algemeen 
rechtsbeginsel, voor overeenkomsten neerge
legd in art. 1385 B. W., moet falen evenals 
het beroep op de rechtszekerheid en op vooraf
gaande gedragingen van den Staat ten op
zichte van het bedoelde perceel; 

0. dat het bestreden vonnis derhalve niet in 
stand kan blijven; 

Vernietigt dat vonnis; 
Verwijst de zaak naar de Rechtbank te 

Maastricht, teneinde, met inachtneming van 
dit arrest, verder te worden berecht. 

(N. J.) 

26 Mei 1933. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 80.) 

Het verzoek van het schoolbestuur aan 
Ged. Staten om eene beslissing te geven 
inzake z,ijn aanspraak op een billijke rente 
van de geschatte waarde van het terrein 
ontleent het schoolbestuur aan art . 80, l• 
lid. Ten onrechte hebben Ged. Staten het 
schoolbestuur in dat verzoek niet-ont
vankelijk verklaard. 

Uit art. 77 6• lid en art. 81 2• lid volgt, 
dat B. en W. slechts gelden behooren be
schikbaar te stellen voor uitgaven, vallende 
onder de omschrijving van uitgaafposten, 
welke door B. en W. of in beroep door den 
Minister zijn goedgekeurd. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 



1933 26 MEI 248 

het Roomsch-Katholiek Kerkbestuur van de 
parochie van het Allerheiligste Hart van 
J ezus, gevestigd te Lemelerveld, gemeente 
Da lfsen, tegen het besluit van Gedep. Staten 
van Overijssel van 17 J an. 1933, 2e Afdeeling, 
N°. 13456/487, waarbij krachtens art. 80, 
vierde lid, der Lager-Onderwijswet 1920 in 
een geschil tusschen den appell ant en B. en W . 
van Dalfsen over het vergoeden van a. twee 
rekeningen ten bedrage van f 12.50 voor auto
r itten van Lemelerveld naar Dalfsen, b. een 
rekening van f 100 voor 2 autoritten naar 
Den Haag, c. een rekening van f 25.10 we
gens rente voor geleende gelden, d. een bil
lijke rente over f 2500 {geschatte waarde van 
het terrein), een en ander in verband met de 
ingediende reken ing en verantwoording van 
de kosten van den bouw van eene bijzondere 
school voor gewoon lager onderwijs te Leme- . 
lerveld, 1°. is bepaald, dat het gemeentebe
stuur van Dalfsen terecht de onder a, b en c 
bedoelde rekeningen niet ten laste van den 
bouw van de Roomsch-Katholieke school te 
Lemelerveld heeft gebracht, 2°. het school 
bestuur in zij n verzoek om eene bes! issing in 
het onder d bedoelde geschilpunt niet-ontvan
kelijk is verklaard; 

Den Raad van State, Aftleeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
4 M:ei 1933, N°. 239; • 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs , Kunsten en Wetenschappen van 
22 M:ei 1933, N°. 10010, afdeeling Lager Onder-
wijs Financieel ; . 

0. dat Gedeputeerde Staten van Overijssel 
de vorengenoemde beslissing hebben genomen 
op grond van de overwegingen, dat B. en W. van 
Dalfsen naar aanleiding van het door hen inge
stelde onderzoek nopens de door het school
bestuur ingevolge art. 81, l • lid, der Lager
Onderwijswet 1920 ingezonden rekening en 
verantwoording van de gemaakte kosten voor 
den bouw en eerste inricht ing van de bovenge
noemde school, bij besluit van 2 J uli 1932 op 
de daarbij itangevoerde gronden, o. m. de sub 
a en b bedoelde rekeningen niet ten laste van 
den schoolbouw hebben gebracht, terwij l dat 
college bij brief van 26 Juli 1932, N°. 954, aan 
het schoolbestuur onder terugzending van de 
sub c bedoelde rekening, heeft bericht, dat die 
rekening niet bij de afrekening was overgelegd 
en dat,. indien dit wel het geval ware geweest, 
de rekening op de daarbij aangevoerde gronden 
niet voldaan zonde zijn geworden, en de rente 
van de waarborgsom van den datum van stor
ting af betaald zal worden ; dat, wat de sub a en 
b bedoelde rekeningen betreft, blijkens de inge
wonnen ambtsberichten de in die rekeningen 
bedoelde reizen door het schoolbestu11r zijn ge
maakt ter verkrijging van het door hem ge
wenschte schoolgebouw; dat die reizen geen 
betrekking hebben op den bouw en eerste in
richting van het schoolgebouw, zoodat de 
daarvoor gemaakte kosten terecht niet door het 
gemeentebestuur ten laste van den schoolbouw 
z\ju gebracht; dat, wat de sub c bedoelde reke
ning aangaat,- in het midden latende, of met 
achteraf ingediende nota's à! dan niet rekening 
behoort te worden gehouden -- blij:rnns ambts
bericht van den H oofdinspecteur van het lager 
onderwijs in de tweede H oofdi nspectie de gelden 
voor den schoolbouw in acht termijnen zijn be-

schikbaar gesteld, de bouw van de school op 
15 November 1931 gereed was, de eerste ople
vering van het werk kort daarna kon plaats 
hebben en de tweede oplevering daarvan kon 
geschieden op 1/, .Februa ri 1932 of kort daarna, 
in elk geval niet later dan 1 April 193~; dat 
ingevolge art. 81, l• lid, der wet de rekening en 
vemntwoorcling der gemaakte kost,en moet 
geschieden binnen een maand na de voltooiing 
van den bouw ; dat, indien als da.t urn van vol
tooiing van den bouw wordt aangenomen het 
tijdstip, waarop het werk voor den tweeden 
keer werd opgeleverd, rekening en verantwoor
ding vrn de gemaakt-e kosten vóór 1 M:ei 1932 
had moeten plaats hebben; dat, daar de reke. 
ning en verantw?ording cl.oor het schoolbestuur 
eerst op 21\ Jum 1932 b1J het gemeentebestuur 
werd ingediend, de uitbet aling van den zevenden 
of laatsten termijn, indien de termijn, waarbij 
de verrekening van de waarborgsom Y,laats 
heeft, niet wordt medegerekend, niet voór 27 
Juni 1932 kon plaats hebben; dat de late beta
ling van dien termijn is te wijten aan een nala
t igheid van het schoolbestuur en het daarom 
niet aangaat de kosten van die nalatigheid door 
de gemeente te doen dragen ; dat mitsdien te
recht ook die rekenina niet ten laste van den 
schoolbouw is gebracht; dat, wat de sub il, 
bedoelde rentevergoeding betreft, die rente in 
geen enkel opzicht verband · houdt met den 
schoolbouw, maar betrekking heeft op de 
waarborgsom ; dat hier dus geen sprake kan 
zijn van een geschil, ; als bedoeld in art. 80, 4e 
lid, der Lager-Onderwijswet 1920 en het 
schoolbestuur ten opzichte van dat deel van 
zijn verzoek niet-ontvankelijk behoort te worden 
verklaard; 

dat het schoolbestuur in beroep aanvoert, 
dat het onderhavige geschil loopt over het niet 
vergoeden van a. twee rekeningen ten bedrage 
van f 12.50 voor autoritten van Lemelerveld 
naar Dalfsen, b. een rekening van f 100 voor 
2 autoritten naar Den Haag, c. een rekening 
van f 25.10 wegens rente voor geleende gelden, 
en d. een billijke rente over f 2500 {geschatte 
waarde van het terrein), over den tijd, dat 
het terrein reeds beschikbaar werd gehouden als 
terrein voor de school, terwjj l de rente over de 
waarborgsom nog niet werd uitbetaald ; dat de 
onder a. en b bedoelde autoritten zijn gemaakt 
t en einde besprekingen te voeren, betrekking 
hebbende op den sohoolbonw; dat de daaruit 
voortvloeiende kosten dan ook z. i. op den 
schoolbouw drukken en derhalve deel uitmaken 
van de, stichtingskosten ; dat, wat de onder e 
bedoelde kosten betreft, het van oordeel is, dat 
de vraag, of terecht rente in rekening is ge
bracht, geheel los staat van de vraag, wanneer 
de rekening en verantwoording der gemaakte 
kosten had moeten geschieden ; dat immers 
volgens het systeem der wet de geraamde 
kosten, en dus ook de laatste termjjn, moeten 
worden betaalbaar gesteld, vóórdat de rekening 
en verantwoording plaats heeft, en de uitbet-a
ling van een gedeelte dier kosten niet tot nit de 
inzending der rekening en verantwoording kan 
worden uitgesteld , zooals in casu ten onrechte 
is geschied ·: dat de totale uit betalin" van den 
laatsten termijn d1tn ook niet te "';ij ten kan 
zijn aan een nalatigheid van het schoolbestuur, 
nu do_or het gem~entebestuur voorafgaande 
mzendmg der rF>kemng en verantwoording werd 
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verlangd ; dat het schoolbestuur met het doen 
der bètalingen niet kon wachten totdat de 
laatste termijn betaalbaar zou zijn gesteld, en 
daarom genoodzaakt was gelden op te nemen ; 
dat, wat de onder d genoemde kosten betreft, 
het schoolbestuur moge opmerken, dat bij Ons 
Besluit van 22 Juni 1932 is beslist, dat rente
verlies, betrekking hebbende op aangekochten 
grond voor den bouw van eene nieuwe school, 
behoort tot de stichtingskosten ; dat het school
bestuur den voor de school bestemden grond 
beschikbaar moest houden van het tijdstip af, 
waarop het verzoek om medewerking voor de 
stichting van een nieuw schoolgebouw bij den 
raad werd ingediend ; dat het schoolbestuur ten 
voordeele van dezen grond eerst rente ontving 
van het oogenblik af, waarop de waarborgsom 
is gestort ; dat het schoolbestuur dus rente 
heeft gederfd betrekking hebbende op den 
voor den Rchoolbouw beschikbaar gestelden 
grond, van het oogenblik af, waarop de grond 
ten behoeve van den schoolbouw beschikbaar 
was (de datum van indiening van het verzoek 
om medewerking aan den raad) tot aan den 
dag van storting der waarborgsom ; dat naar 
analogie van de bovenaangehaalde beslissing 
dit renteverlies moet worden beschouwd als 
behoorende,-tot de stichtingskosten der school; 
dat Gedep. Staten dan ook z. i. zijn beroep op 
dit punt ten onrechte niet-ontvankelijk hebben 
verklaard; dat z. i. het gemeentebestuur van 
Dalfsen de vorenbedoelde kosten alsnog besrhik
baar behoort te stellen; 

0. ten aanzien van de niet-ontvankelijkver
klaring door Gedep. Staten van het schoolbe
stuur in zijn verzoek om een beslissing te geven 
inzake zijn aanspraak op eene billijke rente van 
f 2500 - geschatte waarde van het terrein -
welke door de gemeente niet is uitbetaald 
(geschilpunt d), dat uit de stukken valt af te 
leiden, dat het schoolbestuur deze aanspraak 
meent te kunnen ontleenen aan het voorschrift 
van art,. 80, 1 • lid , der Lager-Onderwijswet 1920, 
krachtens hetwelk burgemeester en wethouders 
de aangevraagde gelden beschikbaar stellen, 
nadat de waarborgsom zal zjjn gestort ; 

dat derhalve het onderhavige geschil betreft 
de toepassing van art. 80 der wet, van hoedanig 
geschil de beslissing bij het 4• lid van dat artikel 
aan Gedep. Staten is opgedragen ; 

dat dus Gedeputeerde Staten ten onrechte 
ten deze op de hoofdzaak geene beslissing 
hebben genomen ; 

0. ten aanzien van de in het bestreden besluit 
onder", b, c end vermelde geschilpunten, dat 
uit het bepaalde bij het 6• lid va.n a.rt-. 77 en 
bij het 2• lid van art. 81 volgt, dat B. en W. 
ten deze slechts gelden beschikbaar behooren te 
stellen voor uitgaven, vallende onder de om
schrijving van · uitgaafposten, welke door 
B. en W. of in beroep door Onzen Minister zijn 
goedgekeurd ; 

dat met betrekking tot geen van de bij deze 
geschilpunten betrokken uitgaven is gebleken, 
dat zij vallen onder een door burgemeester en 
wethouders of in beroep door Onzen Minister 
goeclgekeurden uitgaafpost ; 

dat mitsdien alreeds hierom burgemeest,er en 
wethouders niet gehouden zijn, de gelden voor 
deze uitgaven beschlkbaar te stellen; 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

I. met vernietiging van het bestreden be
sluit van Gedep. Staten voor wat de beslissing 
op het geschilpunt d betreft, het schoolbeRtuur 
te dien aanzien ontvankelijk te verklaren in 
zijn beroep en te bepalen, dat het aan de Lager
Onderwijswet 1!120 geen aanspraak kan ont
leenen op de uitbetaling van eene billijke rente 
va.n f 2500 (geschatte waarde van het terrein) ; 

II . het beroep ten aanzien van het hestreden 
besluit van Gedep. Sta,ten voor wat de beslissing 
op de geschilpunten onder a, b en c betreft, 
ongegrond t e verklaren. 

Onze Minister van OnderIDjs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast, enz. 

(A.B.) 

26 M ei 1933. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Hinderwet.) 

Vergunning voor het oprichten van een 
ondergrondsche bewaarplaats van benzine. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

de Naamlooze Vennootschap American Petro
leum Oompany te 's-Gravenhage, tegen het 
besluit van Burgemeester en Wethouders van 
Zutphen van 25 October 1932, U 2765, waarbij 
haar en haren rechtverkrijgenden voorwaarde
lijk vergunning is verleend tot oprichting van 
eene ondergrondsche bewaarplaats van 6000 l. 
benzine met aftapinrichting in en op de open
bare straat vóór perceel Graaf-Ottosingel n°. 
191, kadastraal bekend gemeente Zutphen, 
sectie F. n°. 6880; 

Den Raad van State, afdeeling ·voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
10 Mei 1933, n°. 262; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Economische Zaken en Arbeid van 22 Mei 1933, 
n°. 266H, Afdeeling Arbeid; 

0. dat burgemeester en wethouders van 
Zutphen bij hun evenvermeld besluit aan 'de 
Naam.looze Vennootschap American Petroleum 
Oompany te 's-Gravenhage en hare recht
verkrijgenden vergunning hebben verleend tot 
oprichting van eene ondergrondsche bewaar
plaats van 60001. benzine met aftapinrichting in 
en op de openbare straat vóór perceel Graaf
Ottosingel n°. 191, kadastraal bekend gemeente 
Zutphen, sectie F, n°. 6880, onder een 9-tal 
voorwaarden, luidende als volgt : 

a. Vóórdat de tank in den grond wordt ge
bracht, moeten de mastiekbekleeding grondig 
nagezien en eventueel beschadigde plekken 
ten genoege van den commandant der brand
weer worden hersteld ; daarna moet de tank 
door middel van waterdruk beproefd worden 
op 7 atmosferen gedurende minstens 15 mi
nuten; 

b. na de montage moeten de geleidingen be
proefd worden op ½ atmosfeer benzinedruk ; 

c. de tank moet gelegd worden op drie ge
creosoteerde houten jukken, elk bestaande uit 
twee palen met kespen, elke kesp zwaar 12/15 
cm. en iedere paal lang 2 m., dik aan den kop 
15 cm. en aan de punt 10 cm. De tank moet 
door middel van gegalvaniseerde beugels ½ X 
l ½ cm. en dito bouten aan de kespen bevestigd 
worden overeenkomstig bijgaande teekening 
of op een gewapende betonplaat. Het geheel 
moet worden nitgevoerd ten genoege van den 
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directeur van gemeentewerken en den com
màndant der brandweer. Tot aanvulling met 
aarde van den ketel mag niet worden overgegaan 
dan na schriftelijke toestemming van den di 
recteur van gemeentewerken; 
I d. de tank moet minstens 75 cm. verwijderd 

en van gas-, water-, electriciteits- en riool
e dingen; niet dan met uitdrukkelijke toe

stemming van den directeur van gemeente
werken ter plaatse mag van dezen afstand 
worden afgeweken ; 

e. de ventilatie 1is moet · ten minste één 
m eter boven de d ·· oot opgetrokken en de uit
monding ten mii..dt e 1.50 m. verwijderd ge
houden worden van ramen en schoorsteenen ; 

/. het afleveren van benzine mag niet ge
schieden aan in werking zijnde motoren, of in de 
nabijheid van open vuur of licht; 

g. binnenshuis mag geen benzine worden af
getapt; 

h. de vulslang moet onmiddellijk na het ge
bruik van de pomp opgeborgen en de pompkast 
gesloten worden door middel van een solied 
koperen slot en sleutel ; 

i . de geheele inrichting moet voldoen aan 
de voorwaarden, opgenomen in bijlage I sub A 
van het rapport der Benzine-Commissie 1923 ; 

dat van dit besluit de Naamlooze Vennoot
schap American Petroleum Company bij Ons 
in beroep is gekomen, aanvoerende, dat eene 
fundeering, als in de voorwaarde sub c voorge
schreven haars inziens overbodig is, daar er 
geen gevaar voor opdrijving bestaat; weshalve 
zij heeft verzocht deze voorwaarde te vernie
tigen; 

O. ten aanzien van de ontvankelijkheid van 
de appellante in haar beroep, dat, blijkens de 
stukken van de door burgemeester en wet
houders genomen beslissing op 31 October 1932 
door aankondiging aan het publiek is kennis 
gegeven, doch dat de kennisgeving aan de ver
zoekster, welke krachtens artikel 8, eerste lid, 
der Hinderwet, onmiddellijk en gelijktijdig met 
d e aankondiging heeft te geschieden en met haar 
één geheel uitmaakt, eerst op 3 November 1932 
is verzonden, zoodat, nu het beroep der appel
lante binnen 14 dagen na dezen laatsten datum 
bij Ons is ingekomen, zij in haar beroep ont
vankelijk is; 

0. wat betreft de naleving van de wettelijk 
voorgeschreven formaliteiten: dat uit de over
gelegde ambtsberichten blijkt, dat van het 
verzoek om vergunning door het gemeentebe
stuur geen kennis is gegeven aan hen, die ten 
tijde van de aanvrage eigenaren en/of gebruikers 
waren van het perceel Graaf Ottosingel 191, 
kadastraal bekend gemeente Zutphen, sectie F, 
n°. 6880, waarvoor de inrichting zal worden op
gericht; 

dat, hoewel dus strikt genomen aan het voor
schrift van artikel 6 der Hinderwet niet is vol
daan, in het onderwerpelijk geval hierin geen 
grond kan zijn gelegen tot vernietiging van 
het bestreden besluit, aangezien blijkens de 
stukken de vergunning door de appellante is 
aangevraagd ten behoeve van den gebruiker 
van het als garage ingerichte gedeelte van het 
evenvermelde perceel, te weten den zoon van 
een der beide nieuwe eigenaren daarvan, en 
deze niet geacht kunnen worden door het ver
zuim van kennisgeving in hunne belangen be
nadeeld of in hunne rechten te zijn verkort; 

0. ten aanzien van de hoofdzaak: dat op 
grond van een namens den Directeur-Generaal 
van den Arbeid, ingesteld nader onderzoek 
moet worden aangenomen, dat de bodemgesteld-

l ter plaatse van dien aard is, dat geen vrees 
behoeft te worden gekoesterd voor verzakking 
of opdrijving van de tank, zoodat de door de 
appellante bestreden voorwaarde onnoodig be
zwarend moet worden geacht; 

dat voorts de voorwaarden onder a en c be
pa ingen bevatten, welke niet toelaatbaar zijn, 
daar door bindende beslissingen van den com
mandant der brandweer of van den directeur 
van gemeentewerken, in strijd met de bedoe) g 
der Hinderwet, het beroepsrecht zou wor m 
verkort; 

dat eindelijk het besluit tot het verleenen van 
vergunning de voorwaarden, waaronder zij 
wordt verleend, behoort te bevatten, en eene 
verwijzing daarvoor, als in voor.vaarde i ge
schiedt, naar bijlage I sub A van het rapport 
der benzine-commissie geen aanbeveling ver
dient; 

dat onder deze omstandigheden de gestelde 
voorwaarden niet kunnen blijven gehandhaafd 
en door na te melden behooren te worden 
vervangen; 

Gezien de Hinderwet ; 
Hebben goedgevonden en· verstaan: 

met handhaving voor het overige van het 
bestreden besluit, de daarbij aan de vergunning 
verbonden voorwaarden te vervangen door de 
navolgende: 

1°. het benzinereservoir mag niet meer ben
zine bevatten dan 6000 1. ; 

2°. in den voorraadketel mag geen "motor
benzine" worden opgeslagen, waarvan het ont
vlammingspunt, bepaald met het toestel van 
Abel Pensky, lager dan 21° C. is gelegen en 
welker dampen met lucht ontplofbare mengsels 
kunnen vormen, tenzij het bovenste vlam
punt, zijnde die temperatuur, waarboven de 
dampdruk der vloeistof zoo groot is, dat de 
lucht, die in een gesloten vat bij atmospheri
schen druk met dezen damp verzadigd is, niet 
meer een ontplofbaar mengsel vormt, bepaald 
volgens de methode Reinders, niet hooger is 
gelegen dan 5° C. ; 

3°. het reservoir moet zijn vervaardigd van 
plaatijzer van ten minste 5 mm. dikte en bestand 
zijn tegen een inwendigen overdruk van 7 kg. 
per cm2 • Een bewijs hiervan moet aan burge
meester en wethouders voor ingebruikneming 
van het reservoir worden overgelegd. Op aan
wijzing van burgemeester en wethouders moet 
het reservoir opnieuw worden beproefd ; 

4°. het reservoir moet zijn voorzien van 
slechts één ijzeren of stalen ventilatiepijp, 
waarvan de inwendige diameter ten minste 
2 cm. moet zijn. Het boveneinde moet t egen in
wateren zijn omgebogen of door een kap zijn 
afgedekt. Deze ventilatiepijp moet zijn opge
trokken langs den gevel van het perceel, voor 
hetwelk het reservoir zal zijn gelegen en daar
aan stevig zijn bevestigd. De uitmonding moet 
zoodanig zijn gelegen, dat het door haar ont
wijkende dampmengsel zich niet kan verzamelen 
in eene besloten ruimte, noch uitstroomen nabij 
schoorsteenen, ramen en andere ventilatie
openingen, terwijl de bedoelde ventilatiepijp 
in haar geheel afwaterend naar het reservoir 
moet zijn g<>legd ; 



251 31 MEI 1933 

5°. de ventilatiepijp moet in den ketel uit
monden door een koperen pijpje van circa 80 
mm lengte en 6-8 mm inwendigen diameter ; 

6°. het reservoir moet voorzien zijn van een 
damppijp, waardoor bij het vullen het uit het 
reservoir ontwijkende mengsel van lucht- en 
benzinedamp terugstroomt naar het vat of den 
ketel, waaruit de vloeistof getapt wordt; 

In deze pijp moet een rooster zijn aangebracht 
van ten hoogste 3 mm maaswijdte en van circa 
10 mm hoogte ; 

7°. het reservoir moet voorzien zijn van een 
vulpijp, die enkele cm. dieper in het reservoir 
reikt dan de zuigleiding van de pomp ; in den 
wand van deze pijp mogen geen openingen 
voorkomen; 

8°. alle pijpaansluitingen aan den ketel moe
ten boven den hoogsten vloeistofspiegel zijn 
.aangebracht ; 

9°. indien een terugslagklep in de zuigleiding 
is aangebracht, moet deze bij gesloten mangat 
kunnen worden nagezien ; . 

10°. het reservoir moet uitwendig zijn be
schermd tegen roesten door ten minste 2 lagen 
stevig weefsel, opgebracht in heete zuurvrije 
koolteer of asphalt; 

11°. het reservoir moet zoover zijn inge
graven, dat de dekking boven het mangat
deksel ten minste 50 cm bedraagt. De ruimte 
boven en om den voorraadketel moet worden 
opgevuld met zand, met dien verstande, dat 
het mangatdeksel mag worden afgedekt met 
grint van 5-7 mm korrelgrootte; 

12°. de installatie moet in goedgeleidende 
e lectrische verbinding met het grondwater 
zijn gebracht; 

13°. het opnemen van den vloeistofinhoud 
m et behulp van een peilstok mag alleen ge
schieden door de vulpijp of door eene andere 
buis, welke even diep als deze in de vloeistof 
reikt. In den wand van deze buis mogen geen 
openingen voorkomen . Aan den peilstok mag 
geen ijzer voorkomen; 

14°. a lle leidingen en appendages moeten, 
waar noodig, afdoende tegen beschadiging zijn 
beveiligd; 

15°. het vullen van het reservoir mag alleen 
geschieden door een, zoowel aan het aanvoe
rende vat als aan de vulpijp gekoppelde buis
leiding. Bij de vulling moet het gasmengsel uit 
het r eservoir door de sub 6 bedoelde pijp in het 
vat of den ketel, waaruit de vloeistof getapt 
wordt, teruggevoerd worden ; 

16°. onmiddellijk nadat een aangevoerde 
ladi..\g benzine in het reservoir is overgebracht, 
moeten de vulleiding en de sub 6 bedoelde 
pijp worden afgesloten met goedsluitende 
doppen; 

17°. bij het vullen van het reservoir of het 
aftappen van benzine mag niet worden gerookt, 
terwijl geenerlei vuur of open kunstlicht in 
de nabijheid mag zijn, noch mag hierbij de 
motor van den ketelwagen of tractor waarmede 
de benzine wordt aangevoerd, noch die van het 
voertuig, waaraan afgeleverd wordt, in werking 
zijn; 

18°. het aftappen van benzine moet geschie
den door een zelfmetende pomp van ten hoogste 
25 1. inhoud, terwijl de bij het aftappen te be
nutten aan de pomp gekoppelde slang geen 
grootere lengte mag hebben dan 5 m.; 

19°. er mag ge.en ijzer voorkomen aan het 

deel van de uitvloeileiding van de pomp, dat in 
aanraking zou kunnen komen met het ont
vangende reservoir ; 

20°. indien op of aan de pomp een electrische 
verlichtingsinstallatie is aangebracht, moeten 
de leidingen van een bewapening zijn voorzien 
of in een metalen buis zijn gelegd. De lamp
houders moeten zijn uitgevoerd als bajonet
fittings en t egen aanraking zijn beveiligd; 

21°. de spongaten van de geledigde vaten 
moeten onmiddellijk na het ledigen met pas
sende stoppen worden afgesloten ; 

22°. in of bij de inrichting mag geen benzine, 
verpakt in vaten of bussen, worden bewaard 
of aanwezig zijn, anders dan voor onmiddellijke 
vulling van het reservoir of onmiddellijke afle
vering of vervoer ; 
- 23°. de installatie moet in behoorlijken staat 
van onderhoud worden gehouden ; 

24°. tusschen zonsondergang en zonsop
komst mogen in of bij de inrichting geen ben
zinevaten aanwezig zijn, onverschillig of deze 
àl of niet met benzine zijn gevuld ; 

25°. in of bij de inrichting moeten aanwezig 
zijn ten minste 2 voor het blusschen van ben
zinebranden geschikte handbluschapparaten, 
benevens 2 doelmatige zandschoppen en een 
bak bevattende ten minste 1/4 m3 droog zand; 

26°. wanneer de pomp niet in gebruik is, moet 
deze door middel van een deugdelijk slot zijn 
afgesloten. 

Met bepaling wijders, dat de inrichting moet 
zijn voltooid en in werking gebracht binnen 3 
maanden na de dagteekening van dit besluit. 

Onze Minister van Economische Zaken en 
Arbeid is belast enz. 

(B.) 

31 Mei 1933. ARREST van den Hoogen Raad. 
(Kieswet art, 2.) 

Onder de tijdsbepaling 15 Mei in a:rt. 2 
Kieswet is te verstaan de 15den Mei van 
het jaar, waarin de kiezersl\jst wordt vast • 
gesteld. Indien een verkiezing gehouden 
wordt tusschen 1 April en 15 Mei kunnen 
daaraan dus deelnemen personen, die den 
leeftijd van 25 jaar in werkelijkheid niet 
hebben bereikt. 

Conclusie van den Proc.-Gen. Tak. 

Gezien het vonnis van den K antonrechter te 
's-Gravenhage van 5 April 1933, waarbij is af
gewezen het verzoek van nu-requestrant, strek
kende tot vernietiging der beslissing van het 
Gemeentebestuur aldaar, dd. 24 Maart 1933, 
houdende weigering van inwilliging van zijn 
verlangen tot verbetering van de op 22 Fe
bruari 1933 vastgestelde kiezerslijst dier ge
meente op grond, dat daarop in strijd met de 
wet voorkomt Richard Bosman, geboren 9 Mei 
1908 te Düsseldorf, wonende te 's-Gravenhage, 
Buitenhof · n°. 39, in verband met de om
standigheid, dat deze Bosman niet in aanmer
king kan komen, om te worden geplaatst op 
de met ingang van 1 April 1933 van kracht 
wordende kiezerslijst, aangezien hij niet valt 
onder de bij art. 7, tweede lid, Kieswet bedoelde 
personen, volgens hetwelk de lijst der kiezers 
de inwoners aanwijst, die de voor de kiesbe
voegdheid gevorderde vereischten bezitten op 
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den lsten Januari, voorzoover niet de Kieswet 
met betrekking tot eenig vereischte een anderen 
dag aangeeft ; 

O. dat verzoeker binnen den termijn aange
geven in art. 21 Kieswet het daarin genoemd 
verzoekschrüt ter 's Hoogen Raads griffie heeft 
nedergelegd, houdende de gronden en zijn eisch 
tot cassatie van gemeld vonnis, met aanwijzing 
der wetsartikelen, welke hij beweert te zijn ge
schonden of verkeerdelijk toegepast, terwij l hij 
overigens het bewijs heeft overgelegd, dat hij 
voldeed aan het in art. 22 der gezegde wet voor
geschrevene ; 

O. dat ruj derhalve in zijn verzoek tot cas
satie van het vonnis des Kantonrechters ont
vankelijk is ; 

0. dat hij drie middelen daartegen heeft aan
gevoerd, welke gelijktijdig kunnen worden be
sproken; 

0. dat feitelijk vaststaat, dat Richard Bos
man is geboren op 9 Mei 1908, zoodat hij op 
1 Januari 1933 nog niet den leeftijd van 25 jaren 
had bereikt, terwijl voorts nog vaststaat, dat 
hij geplaatst is op de kiezerslijst, welke op 22 
F ebruari 1933 voor 's -Gravenhage is vastgesteld; 

0. dat het geheele betoog van requestrant er 
nu op gericht is aan te toonen, dat genoemde 
Bosman ten onrechte op de kiezerslijst voor 
1933 is ~eplaatst, aangezien hij op 1 J anuari 
van dat Jaar nog niet den leeftijd van 25 jaren 
had bereikt, hetgeen eerst het geval zou worden 
op 9 Mei d. a. v., zijnde zijn jaardag; 

0. dat dit betoog echter faalt ; 
0. toch, dat het onderling verband en de 

samenhang tu schen de artt. 1, 2 en 7, al. 2, 
Kieswet vordert, dat op de jaar~jks door de 
gemeentebesturen op t e maken kiezerslijsten, 
de inwoners van elke gemeente zullen worden 
aangewezen, die in het jaar, waarvoor de kiezPrs
lijst geldt, bevoegd zullen zijn tot het kiezen 
van leden van de Tweede K amer, en de Pro
vinciale Staten en van de gemeenteraden ; 

0. dat nu art. 1 als algemeenen regel aan
geeft, dat de kiezer den leeftijd van vijf en twin
tig jaren moet hebben bereikt, terwijl de be
teekenis en de strekking van art. 2 geen andere 
kan zijn dan aftn de kiezers, welke dien leeftijd 
reeds op 1 Januari hebben bereikt, alsnog toe 
te voegen hen, die dezen leeftijd vóór of op den 
15 Mei van het jaar, waarvoor de kiezerslijst 
geldt, zullen bereiken ; 

0. dat bij andere opvatting het voorschrift 
van art. 2 niet den minsten zin zou hebben; 

O. dat de geschiedenis der Kieswet hetzelfde 
leert; 

O. immers, dat bij de in 1928 voorgestelde 
wijziging werd voorgedragen " 15 Mei" in de 
artt. 2 en 9 der Kieswet t e veranderen in "lsten 
April", welke wijziging evenwel werd terugge
nomen, na aandrang in het verslag der Com
missie van Rapporteurs omdat de Grondwet 
niet den 25-jarigen leeftijd, maar den 23-jarigen 
als grens stelt (Vgl. van Poelje en Gohres, De 
Kieswet, blz. 98 en 99) ; 

O. dat dus, wat er nu zij van de opgeworpen 
grieven, het vonnis des Kantonrechters in elk 
geval, wat het dictum betreft, is juist en dit 
gehandhaafd dient ; 

Concludeert tot verwerping van h t beroep. 

De Hooge Raad, enz. ; 
0. dat t en de11 vaststaat : 

dat op de den 22sten Februari 1933 vastge
stelde kiezerslijst der gemeente 's-Gravenhage 
is geplaatst Richard Bosman, geboren 9 Mei 
1908; 

0. dat verzoeker zich tot het bestuur dier 
gemeente heeft gewend met het verzoek die 
lijst t e verbeteren, op grond dat Bosman voor
noemd op die lijst niet mocht worden geplaatst, 
aangezien ruj op 1 April 1933, - dag, waarop 
de kiezerslijst van kracht werd - nog niet den 
leeftijd van 25 jaar had bereikt; 

O. dat het gemeentebestuur dat verzoek 
heeft afgewezen, waarop verzoeker zich tot 
den Kantonrechter heeft gewend, met verzoek 
die beslissing te vernietigen en Bosman alsnog 
van die lijst af te voeren, hetgeen bij de boven
genoemde uitspraak is geweigerd ; 

dat de K antonrechter daarbij heeft overwogen 
- voorzoover thans van belang - dat de 
rechter alleen heeft t e onderzoeken of het ge
meentebestuur art. 2 der Kieswet op juiste 
wijze heeft toegepast, door te oordeelen, da t 
in dat artikel onder de tijdsbepaling " 15 Mei" 
is te verstaan de 15de Mei van het jaar, waarin 
de kiezerslijst wordt vastgesteld ; dat volgens 
het oordeel van den Kantonrechter die opvat
ting juist is en daardoor geen t egenspraak ont
staat met de bepalingen van de artt. 1, 7, 2de 
lid en 124 Kieswet; dat toch de wetgever in 
art. 2 een wettelijke fictie heeft geschapen, 
waardoor voor de toepassing der geheele wet 
degeen, die vóór of op 15 Mei van bedoeld jaar 
zijn 25sten geboortedag achter den rug heeft, 
r echtens 25 jaar oud is; dat dan ook de be
palingen der wet, in haar onderling verband, 
zich t egen de gewraakte wetsuitlegging geens
zins verzetten ; 

0. dat tegen deze uitspraak als middelen van 
cassatie zijn aangevoerd : 

1°. ., althans v. t . van art. 7 lid 2, i. v. m. 
artt. 124 en 2 Kieswet en art. 122 lid 2 Grond
wet, door te beslissen, dat de naam van Richard 
B osman terecht op de kiezerslijst is geplaatst, 
niettegenstaande deze de voor de kiesbevoegd
heid gevorderde vereischten niet op de door de 
Kieswet gestelde data bezit; 

2°. S., althans v. t. van art. 2 Kieswet, art. 
122 lid 2 Grondwet en art. 11 A. B., door te be
slissen, dat de wetgever in a1·t. 2 Kieswet een 
wettelijke fictie heeft geschapen ; 

3°. S. , althans v. t. van art. 2 i. v. m. artt. 1, 
7 lid 1 en 124 Kieswet, 7 lid 2 Kieswet en 
van art. 48 Rv., door te beslissen, dat voor 
15 Mei in art. 2 Kieswet gelezen moet worden 
15 Mei van het jaar waarvoor de kiezerslijst . 
geldt, aangezien deze beslissing als gevolg van 
het gebruik van den voltooid t egenwoordigen 
tijd in art. 2 Kieswet zou moeten leiden tot het 
hebben van een variabele kiezers~jst voor ver
kiezin~en tusschen 1 April en 16 Mei, hetgeen 
in striJd is met de wet, en, hoewel zulks beslis
sende, heeft. ::iagelat.en art. 7 lid 2 der Kieswet 
onverbindend te verklaren; 

0. hieromtrent : 
da t de artt. 7 volgg. Kieswet het gemeente

bestuur opdragen het opmaken van de kiezers
lijst, welke telken jare op 22 Februari opnieuw 
wordt vastgesteld en dan krachtens artikel 15, 
~ et de eventueel daarin aangebrachte wijzi 
gmg~n, van kracht 1s _van den laten April van 
het Jaar van vaststellmg tot den l aten April 
van het volgP-nde jaar ; 
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dat volgens het 2de lid van art. 7 die lijst 
de inwoners aanwijst, die de voor de kiesbe
voegdheid gevorderde vereischten op den lsten 
Januari van het jaar van vaststelling der lijst 
bezitten, voorzoover niet de Kieswet, met be
trekking tot eenig vereischte, een anderen dag 
aangeeft; 

dat, terwijl art. 1 als vereischte o. m. noemt 
het bereikt hebben van den 25-jarigen leeftijd, 
art. 2 bepaalt, dat de Kieswet onder hen, die 
den leeftijd van 25 jaar hebben bereikt, ver
staat hen, die dezen leeftijd hebben bereikt 
vóór of op den 15den Mei ; 

dat derhalve art. 2 ten aanzien van het leef
tijdvereischte inderdaad een anderen dag aan
geeft dan den lsten Januari en het ten deze 
slechts de vraag is - vraag, welker beantwoor
ding de beslissing omtrent alle 3 middelen van 
cassatie beheerscht - of de bestreden uitspraak 
terecht dezen dag heeft opgevat als den 15den 
Mei van het jaar, waarin de kiezerslijst wordt 
-vastgesteld ; 

dat die vraag bevestigend moet worden be
:antwoord; 

dat toch vooreerst de wet, indien zij een 
·datum in eenig ander jaar dan dat, waarin de 
lijst wordt vastgesteld, bedoelt, dit uitdrukke
lijk zegt (art. 7 lid 3 en art. 15 lid 1 der wet); 

dat voorts de juistheid van des Kantonrech
ters opvatting ten duidelijkste blijkt uit art. 9 
Kieswet, hetwelk den Minister van Justitie 
•opdraagt jaarlijks vóór 15 Januari den burge
meesters te doen toekomen een opgaaf van 
hen, .,die vóór of op den 15den Mei den leeftijd 
van 25 jaar zullen hebben bereikt", en krach

·tens art. 3 van de uitoefening van het kiesrecht 
zijn uitgesloten ; 

dat uit het gebruik van den toekomenden 
tijd in dit artikel blijkt, dat die opgaaf mede 
betrekking heeft op hen, die dezen leeftijd pas 
op den 15den Mei van ditzelfde jaar, dat wil 
zeggen het jaar, waarin de lij st wordt vastge-

• steld, zullen hebben verkregen, hetgeen geen 
, zin zou hebben, indien niet die personen, waren 
zij niet uitgesloten, op de kiezerslijst moesten 
worden geplaatst ; 

dat bovendien, indien in art. 2 " 15 Mei" zou 
moeten worden opgevat als d e 15de Mei van 
het voorafgaande jaar, niet wèl is in te zien, 
met welk doel art. 2 een dag, afwijkende van 
den in art. 7 al. 2 gestelden algemeenen datum 
van 1 Januari, zou hebben aangewezen; 

dat nu wel, indien een verkiezing gehouden 
wordt tusschen 1 April en 15 Mei, daaraan deel 
kunnen nemen personen, die nog niet den leef. 
tijd van 25 jaar in werkelijkheid hebben be
reikt, maar dat dit komt, doordat de wetgever 
in art. 2 een nadere definitie heeft gegeven van 
hetgeen in de Kieswet, en dus ook in artikel 1, 
onder het bereikt hebben van dien leeftijd is te 
verstaan; . 

dat uit een en ander de ongegrondheid van 
. de cassatiemiddelen volgt, en wel 

van het eerste, omdat het feitelijken grond
slag mist, 

van het tweede, omdat in elk geval de Kanton
rechter een juiste beslissing heeft gegeven, en 

van het derde, reeds hierom, omdat de als 
juist erkende opvatting omtrent art. 2 geens
zins leidt tot een variabele kiezerslijst, daar 
ook zij, die tusschen den l sten April en den 
15den Mei den leeftijd van 25 jaar zullen be-

reiken, in dien tijd het kiesrecht kunnen uit
oefenen, indien zij niet om andere redenen 
daarvan mochten zijn uitgesloten; 

Verwerpt het beroep. 
(N. J .) 

31 Mei 1933. ARREST van den Hoogen Raad. 
(Kieswet art . 3.) 

Door de meerderjarigheid van het kind 
verliest de ontzetting hare werking en is 
een einde gekomen aan den toestand, waar
aan de wet de uitsluiting vastknoopt. 

De beslissing van den Kantonrechter, 
dat bedoelde vader op de kiezerslijst zal 
worden geplaatst, is dus juist. 

Beroep tot cassatie in het belang der wet 
verworpen (ook de Proc.-Gen. deelde het 
standpunt van den H.R., doch achtte een 
beslissing van den H. R. noodzakelijk. Red.) 

Vordering van den Proc.-Gen. Tak. 

Gezien het vonnis van den Kantonrechter te 
Amsterdam van 3 April 1933, waarbij is be
slist, dat N. T., ondanks het vaststaande feit, 
dat deze, blijkens de opgave van den Minister 
van Justitie, bedoeld in art. 9 Kieswet, bij 
onherroepelijke rechterlijke uitspraak is ontzet 
uit de ouderlijke macht of voogdij, ten on
rechte niet is geplaatst op de op 22 F ebruari 
1933 voor d ie gemeente vástgestelde kiezers
lijst, met bevel, dat die lijst in dit opzicht zal 
worden gewijzigd en alsnog de gevraagde 
plaatsing daarop zal geschieden; 

0. dat dit vonnis hierop berust, dat de 
voogdij, waarnit genoemde T. is ontzet, heeft 
opgehouden te bestaan, doordien de onder 
voogdij geplaatste minderjarige dochter op 21 
Augustus 1923 meerderjarig is geworden, en 
"men niet kan ontzet zijn uit eene functie, die 
niet meer bestaat, gelijk ook na de meerder
jarigheid van bedoelde onder voogdij gestaan 
hebbende minderjarige een herstel in de voog
dij niet meer mogelijk is;" 

Gezien de ambtelijke verklaring van 's Hoo
gen Raads griffier, houdende, dat tot op heden 
geen verzoekschrift tegen dit vonnis te zijner 
griffie is ingediend a ls bedoeld in art. 21 
Kieswet; 

0 . dat het derhalve kracht van gewijsde 
heeft verkregen; 

0. dat het algemeene belang eischt daar
over 's Hoogen Raacls oordeel te vernemen, 
ook al is, naar de meening van ondergetee
kende de zienswijze des Kantonrechters te ver
kiezen boven die, welke hierna zal worden 
uiteengezet; 

0. dat art. 3 Kieswet van de uitoefening 
van het kiesrecht o. a. hen uitsluit, die van 
de ouderlijke macht of de voogdij over een of 
meer hunner kinderen ontzet zijn; 

0. dat blijkens gezegd vonnis dit ten aan
zien van T. heeft plaats gehad door zijne ont
zetting uit de voogdij óver genoemde minder
jarige bij beschikking der Arr.-Rechtbank te 
Amsterdam van 13 December 1922; 

0. dat gemeld wetsvoorschrift in algemeene 
termen is gesteld en zonder eenige restrictie 
hen van het kiesrecht uitsluit, die van de 
ouderlijke mMht of de voogdij over een of 
meer hunner kinderen ontzet zijn, zonder zelfs 
daaraan toe te voegen, dat die uitsluiting op-
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houdt, zoodra de minderjarigen allen meer
derjarig zijn geworden; 

0. dat wel de uitsluiting van gestraften van 
het kiesrecht somtijds aan eene tijdsbepaling is 
gebonden, doch zoodanige bepaling bij de for
muleering der uitsluiting ter zake van ontzet
ting uit de ouderlijke macht of de voogdij is 
weg gel aten; 

0. dat dus op grond van de bewoordingen, 
waarin art. 3 aanhef en al. 4 Kieswet is ver
vat, kan worden aangenomen, dat zij, die van 
de ouderlijke macht of de voogdij over een of 
meer hunner kinderen zijn ontzet, voorgoed 
van het kiesrecht zijn uitgesloten; 

0 . dat die opvatting steun vindt in de ge
schiedenis der wet; 

0. immers, dat in het V. V. der Commissie 
van Rapporteurs in de Eerste Kamer der Sta
ten-Generaal ter gelegenheid van de bespre
king van art. 80, derde lid (blz. 23, gedrukte 
stukken n ° . 106) de vraag werd gedaan: 
"Uitgesloten zijn zij die ontzet zijn uit de 
ouderlijke macht. Blijft die uitsluiting nog 
doorgaan, wanneer de kinderen van den uit
geslotene meerderjarig zijn geworden ?", waar
op de Regeering antwoordde: ,, Wie eenmaal 
uit de ouderlijke macht ontzet is, heeft blijk 
gegeven van zoodanige onsociale neigingen, 
dat het niet geraden schijnt hem ooit weder 
kiesbevoegd te verklaren", op welk antwoord 
bij de mondelinge discussie noch van de zijde 
der K amer, noch van die der Regeering is 
teruggekomen (Handelingen 1916-1917, blz. 
598-610, 613-634 en 635-655); 

0. dat op deze gronden kan worden aange
nomen, dat 's Kantonrechters vonnis onjuist is 
gewezen en daardoor geschonden, althans ver
keerdelijk toegepast is art. 3 Kieswet in zij1.' 
aanhef en de vierde alinea daarvan, welke 
schending, althans verkeerde toepassing door 
hem aan genoemde beslissing wordt tegenge
worpen ; 

Gelet op art. 27 dier wet en op de daarin 
hem verleende bevoegdheid; 

Vraagt krachtens haar, onder overlegging 
der vereischte stukken, de cassatie dier uit
spraak ir. het belang der wet, met bepaling, 
dat bij h are eventueele vernietiging het te 
wijzen arrest geen nadeel zal toebrengen aan 
de rnchten door partij T. verkregen. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verzoek van den Procureur

Generaal, strekkende tot cassatie in het be-
1 ang van de wet van de uitspraak van den 
Kantonrechter te Amsterdam de dato 3 April 
1933, betreffende de plaatsing van N . T . op 
de kiezerslijst van de gemeente Amsterdam; 

0. dat uit de bestreden uitspraak blijkt, dat 
N. T. ontzet is uit de voogdij over zijn eenig 
kind, een dochter, geboren 21 Augustus 1902, 
en dat T. op grond van die ontzetting laatste
lijk niet geplaatst is op de op 22 Februari 
1933 vastgestelde kiezerslijst van de gemeente 
Amsterdam; 

0 . dat de Kantonrechter op verwek van T. 
heeft bevol en dat de kiezerslijst alsnog zal 
worden gewijzigd en T.'s naam daarop zal 
worden geplaatst, op grond dat zijn dochter 
op 21 Augustus 1923 meerderjarig is gewor
den, waardoor de voogdij , waaruit hij is ont
zet, en daarmede ook de ontzettïng daaruit 
hebben opgehouden; 

0. dat tegen deze uitspraak, welke in kracht 
van gewijsde is gegaan, door den Procureur
Generaal als middel van cassatie is aange
voerd: 

S ., althans v. t. van ar:t. 3, aanhef en al. 4 
Kieswet; 

0. h ieromtrent : 
dat van de zes groepen van personen, die 

volgens art. 3 Kieswet van de uitoefening van 
het kiesrecht zijn uitgesloten, de wet voor de 
laatste drie wèl een regeling bevat wat betreft 
den duur van de uitsluiting, doch voor de 
eerste drie niet; 

dat dit verschil gereedelijk hieruit is te ver
klaren, dat, terwijl voor de laatste drie groe0 

pen de uitsluiting steunt op een bepaald feit, 
te weten dat iemand is getroffen door een 
veroordeeling bij onherroepelijke rechterlijke 
uitspraak, bij de eerste drie groepen de wet 
de uitsluiting wil vastknoopen aan den rechts
toestand, waarin iemand verkeert; 

dat bij dien opzet voor deze groepen een uit
drukkelijke regeling omtrent den duur over
bodig is, omdat uitsluiting, vastgeknoopt aan 
zekeren rechtstoestand, eindigt, zoodra die toe
stand ophoudt te bestaan; 

dat zulks, wat de derde in art. 3 genoemde 
groep aangaat, het geval is voor hem, die de 
beschikking of het beheer over zijn goederen 
heeft verloren, wanneer hij die beschikking of 
dat beheer zal hebben herkregen, en voor hem, 
die van de ouderlijke macht of voogdij over 
zijn kind is ontzet, niet alleen zoodra hij in 
die ouderlijke macht of voogdij zal zijn her
steld, doch ook indien het kind meerderjarig 
is geworden of over leden zal zijn ; 

dat immers ook in die beide laatste gevallen 
de ontzetting haar werking verliest en een 
einde is gekomen aan den toestand, waaraan 
de wet de uitsluiting vastknoopt; 

dat hieruit volgt, dat de beslissing van den 
Kantonrechter juist en het middel onge
grond is; 

Verwerpt het beroep. 
(N. J.) 

l Juni 1933. RONDSCHRIJVEN van den 
Minister van Binuenlandsche Zaken aan de 
gemeentebesturen, betreffende uitvoering 
Geldschieterswet. 

Met het oog op de gewenschte eenheid in de 
uitvoering van de bepal ingen der Geldschie
terswet, vind ik aanleiding uw College mij ne 
zienswijze mede te dee len ten aanzien van de 
volgende punten. 

Het eerste betreft de wijze van uitvoering 
van art. 7, tweede lid, sub a der wet, volgens 
welke bepaling de toelating wordt geweigerd, 
indien te duchten is, dat de geldschietbank 
niet in overeenstemming met de bepalingen 
der wet, van een op de wet berustenden al 
gemeenen maatregel van bestuur of van een 
plaatselijke verordening zal worden gehouden 
of overigens misbruiken ten nadeele van de 
geldleeners zijn te vreezen. 

Het is mij gebleken, dat verschillende g·e
meentebesturen ~ich op dit oogenblik ernstig 
afvragen op welke wijze zij aan evengenoemde 
bepaling ~itvoering zullen geven· en tevens, 
dat allerminst kan worden gesproken van een
stemmige opvattingen op dit punt. 
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Naar mijne meening bevat de Geldschieters
wet in art. 7, tweede lid, sub a, twee criteria, 
waarvan het eene als subjectief en het andere 
als objectief ware aan te duiden. Als subjec
tief criterium beschouw ik de bepaling, dat de 
toelating geweigerd wordt wanneer misbruiken 
ten nadeele van de geldleeners zijn te vreezen. 
I eder aanvrager, wiens antecedenten zoodanig 
zijn dat zij ernstig doen vreezen, dat hij zich 
aan woeker of andere ontoelaatbare praktijken 
schuldig zal maken, behoort m. i. te worden 
afgewezen. Ten eenenmale onjuist ware het, 
een aanvrager, die zich aan minder gewenschte 
praktijken heeft schuldig gemaakt, toe te la
ten op grond van de overweging, dat de wet 
dergelijke gedragingen verbiedt en bij goede 
toepassing onmogelijk maakt In dezen ge
dachtengang immers zou de toelating iederen 
zin missen. H et geheele samenstel der wets
bepalingen maakt het duidelijk, dat de per
soonlijke antecedenten van den aanvrager niet 
uit het oog mogen worden verloren. Natuurlijk 
zullen zich ook hier, evenals elders, grens
gevallen voordoen, waarbij de reputatie van 
den aanvrager, hoewel niet gunstig, toch ook 
niet als bepaald ongunstig kan worden aan
gemerkt. In zulk een geval zou, indien ten 
slotte de schaal naar de zijde van toelating 
doorslaat, het gevaar aan· deze beslissing ver
bonden tot een minimum kunnen worden te
ruggebracht door het uitoefenen van een extra 
scherp toezicht na de toelating. 

Als objectief criterium zou ik aangemerkt 
willen zien de bepaling, dat de toelating ge
weigerd wordt, indien te duchten is, dat de 
bank niet in overeenstemming met de bepalin
gen der wet, van een op de wet berustenden 
algemeenen maatregel van bestuur of van 
plaatselijke verordeningen zal worden gehou
den. Indien de zakelijke bouw van het bedrijf 
zoodanig is, dat men tot de conclusie moet 
komen, dat het bedrijf niet op den grondslag 
der wet kan worden gevoerd, mag, naar mijn 
oordeel, van toelating evenmin sprake zijn. In 
zulk een geval immers bestaan slechts twee 
mogelijkheden: óf het bedrijf zal binnen kor
ten tijd ten gronde gaan, óf het zal niet in 
overeenstemming met de bepalingen der wet, 
van een op de wet berustenden algemeenen 
maatregel van bestuur of van plaatselijke ver
ordeningen worden gevoerd. Deze laatste mo
gelijkheid is dan in sterke mate te duchten. 
Er blijft dan slechts de moeilijke vraag, in 
welke gevallen de zakelijke bouw van het be
drijf als onaanvaardbaar in den hierboven be
doelden zin moet worden beschouwd. Als zoo
danige gevall en mogen hier o. a. genoemd 
worden het beschikbaar zijn van een - in 
alle omstandigheden in aanmerking genomen 
- aanmerkelijk te klein bedrijfska pitaal of 
van een bedrijfskapitaal, dat op onereuse voor
waarden is verkregen. 

Ik ontveins mij geenszins, dat het voor de 
gemeentebesturen niet zoo eenvoudig zal zijn, 
tot een objectieve beantwoording van deze 
vragen te komen; dat veelal daarvoor een 
moeilijk onderzoek zal moeten worden inge
steld, doch ik meen, dat een goede uitvoering 
van de wet in overeenstemming met haar 
geest er ~ moet nopen, deze moeilijkheden 
niet ~,it den weg te gaan. Veel moeilijkheden 
voor den aanvragiir en voor derden kunnen 

daardoor worden voorkomen. Ook hier kunnen 
zich weer grensgevallen voordoen, waarvoor
dan geldt hetgeen boven werd opgemerkt bij, 
de bespreking van den subjectieven eisch der
wetsbepaling. 

Ik meen uw college de op dit punt door mij: 
voorgestane gedragslijn ernstig te mogen aan-
bevelen. 

Voorts spreek ik de verwachting uit, dat aan. 
den termijn, binnen welken ingevolge art. 8 (1) 
op het verzoek om toelating moet worden be- 
slist, strikt de hand zal worden gehouden en, 
dat in gevallen, waarin overschrijding onver
mijdelijk blijkt, die overschrijding althans tot . 
een minimum zal worden beperkt, mede op- 
dat - met het oog op de overga ngsbepaling
van art. 57 - behoorlijke t ijdsruimte beschik
baar blijve voor de behandeling van hooger 
beroep in geval van weigering. 

Het andere punt waaromtrent ik uw College , 
mijne zienswijze kenbaar wensch te maken, is , 
de wijze van inrichting en behandeling van, 
het register, bedoeld in art 14 der wet. Het_ 
is mij bekend, dat in de kringen van belang
hebbenden ernstige bezwaren tegen het voor-
schrift van genoemd wetsartikel bestaan, in-
dien een register met vaste bladen zou worden, 
geëischt. Zoo werd van de zijde der betaal
zegelondernemingen gewezen op het groot aan
tal transacties, dat bij die bedrijven voor
komt. Een jaargemiddelde van 20.000 of meer
leeningen is geen uitzondering. Bedoelde lee 
ningen worden elk in 20 termijnen afbetaald,_ 
zoodat elke leening 21 boekingen vereischt en, 
20.000 leeningen 420.000 boekingen (van leen
som en aflossingen) medebrengen. Dit alles. 
geschiedt thans veelal met behulp van kaar-. 
ten. 

Voor zoodanig kaartsysteem zal - zoo meent, 
men - een register met vaste bladen niet in 
de plaats kunnen treden, daar het bij zoovele 
achter elkander volgende boekingen betref
fende verschillende posten, alle overzichtelij k
heid zou missen en practisch voor de bedrijven 
zelf onbruikbaar zou zijn. Men zou dus zeer 
veel overbodigen arbeid moeten doen verrich
ten. 

Erkend moet worden, dat - voornamelijk 
voor de betaalzegelbedrijven - een register 
met vaste bladen inderdaad tot overbodigen 
administratieven arbe id aanleiding zou geven. 
Ik ben echter van meening, dat, waar de wet 
spreekt van een register, in het algemeen een 
reg ister bestaande uit losse bladen (kaarten) 
niet wordt ui tgesloten. De kaarten zullen even
wel zoodanig moeten worden ingericht, dat 
het doel der wet onverlet zal worden gelaten. 
H et laatste zou m. i. mogelijk zijn, wanneer 
de kaarten werden ingericht volgens onder
staand model : 

(Nummer) 
(Waarmerk) 
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De buiten omlijning veronderstelt de grenzen 
van de kaart. Het daarbinnen omhaalde ge
deelte is gedacht a ls een vak in den zin der 
wet. Het volgende vak komt voor op de vol
gende kaart. De achterzij de van iedere kaart 
moet ongebruikt blijven, kan desnoods gear
ceerd worden of iets dergelijks. Noch op zijde, 
noch onder of boven het vak mag iera worden 
geschreven (derhalve geen kantteekeningen). 

Op deze wijze ingericht is er, naar m ijne 
meening, geen bezwaar tegen dat voor el ke 
transactie een afzonderlijke kaart worde ge
bruikt; ook aldus zal kunnen worden voldaan 
aan het voorschrift, dat de inschrijving van 
transacties moet geschieden "achtereenvolgens 
zonder open vakken en tusschenregels" . 

De kaarten zullen moeten worden bewaard 
naar volgnummer. Daartegen schijnt voor het 
bedrijf geen bezwaar; men geve in de overige 
administratie eiken cliënt zijn nummer uit het 
kaartregister. 

Op de kaart, welke de transactie inhoudt, 
kunnen dan ook zonder wettelijk bezwaar de 
afbetal ingen (van een termijn of van het ge
heele geleende bedrag) plaara hebben, mits 
dit geschiede binnen het vak. Kantteekeningen 
worden alsdan vermeden. 

De gemeentebesturen die zich met mijne op
vatting op dit punt kunnen vereenigen, zou
den daarmede rekening kunnen houden bij de 
-vasratelling van verordeningen krachtens art. 
15 der wet. Voor zoover bij verordening reeds 
voorschriften werden vastgesteld ook met be
trekking tot het register en wel in dien zin, 
dat een register met vaste bladen werd voor
geschreven, zouden zoodanige voorschriften ge
handhaafd kunnen blijven, doch zouden deze 
€ene aanvulling kunnen ondergaan in dier 
voege, dat zij slechts gelden voor de geldschiet
banken die geen kaartregister houden, dat in 
overeenstemming met het bovenstaande aan de 
€ ischen der wet voldoet. Uiteraard zouden met 
betrekking tot het laatste in de verordening de 
noodige voorschriften kunnen worden opge-
nomen. (B.) 

~ Juni 1933 . ARREST van den Hoogen 
Raad . (Drankwet 1931, art. 39.) 

De Rechtb. overwoog, dat de hier p laats 
gehad hebbende verkoop van een fleschje 
b ier uit een consumptietent staande op 
het terrein van een Wieler- en Motorsta
d ion meebracht, dat de verkocht€ hoeveel 
he id bier op het terre in zou worden ge
bru ikt, en dat een verkoop onder zoodanige 
omstandigheden strijdig moet worden ge
acht met de bedoel ing van de uitzonde
r ingsbepaling van art. 39, lid 1, b der 
D rankwet. 

Deze redeneering is niet juist, daar ge
noemd artikel, voorzoover hier van be
lang, all een den eisch stelt, dat de ver
koop plaat, heeft in gesloten fl esschen, 
kannen, kru iken of vaten, aan welk ver
.eischte hier is voldaan, terwij l omtrent 
het toelaten van het gebruik van zwak 
alcoholischen drank in een inrich ting a ls 
bij dat weraartike l bedoeld, bij art. 59, 
1 id 1, 7° een voorz iening is getroffen, 
w aaromtrent ech ter in de t .1.1 . en bewe
:zenverklar ing niets voorkomt. 

De Rechtb. had op verweer van verd. 
n.l. dat ten deze aan de verdere in art. 
39 lid 1, b gestelde vereischten was vol 
daan een beslissing moeten geven. 

Vernietiging en verwijzing. 
[Proc. -Gen. Tak concludeert tot vernie

tiging en onralag van rechtsvervolg ing.] 

Op het beroep van J. D., bierhandelaar, 
requirant van cassatie tegen een te zijnen 
laste gewezen vonnis van de Arr.-Rechtbank 
te Groningen van 9 Maart 1933, waarbij in 
hooger beroep, met vernietiging van een door 
het Kantongerecht te Groningen op 7 Dec. 
1932 gedane uitspraak, requirant, ter zake 
van "zonder het vereischte verlof zwak-alco
hol ischen drank in het klein verkoopen", met 
aanhaling van de artt. 59 lid 1 sub 2°, 59 l id 
3, 1, 38, 84 Drankwet, S. 1931 n°. 476, 23, 91 

-Sr., is veroordeeld tot eene geldboete van één 
gulden en één dag vervangende hechten is ; 
(Gepleit door Mr. R. H . Dijkstra. ) 

Conclusie van den Procureur-Generaal Tak. 

Naar art. 1 sub b, 1 der Dra nkwet 1931 , 
S. 476, is b ier een zwak-alcohol ische drank, 
voor den verkoop waarvan in het klein vol
gens art. 38 sub 1 dier wet a ls regel verlof A 
noodig is, te verleenen door Burgemeester en 
Wethouders der gemeente, waarin de gega
digde zijn bedrijf wenscht uit te oefenen. Ik 
zeide "als regel", wijl art. 39 aanhef en sub 
b dit verlof niet vordert voor den verkoop van 
zwak-alcoholischen drank in het klein - dus 
van bier - in winkels, pakhuizen of andere 
inrichtingen, indien die verkoop uitsluitend 
in gesloten flesschen, kannen, kruiken of va
ten, waarop het alcoholgehalte van den drank, 
dien zij bevatten, bij een temperatuur van vier 
graden van de honderddeelige schaal duidelijk 
zichtbaar in volumen-procenten is vermeld, 
plaats vindt en die inrichtingen ook overigens 
voldoen aan de krachtens het derde l id van 
dit artikel gestelde e ischen. 

Deze eischen zijn geformuleerd in art. 38 
van het Drankwetbesluit 1932, S. 97 en lui
den: le. dat de verkoopplaara n iet tevens 
woonkamer zij; 2e. dat in de local iteit goed 
leesbaar en goed zich tbaar vermeld zij, dat 
aan kinderen beneden 16 jaren geen alcohol
houdende dranken zullen worden verkocht en 
3e. dat daarin niet het bedr ij f van kapper of 
barbier wordt uitgeoefend en dat zij binnens
huis geen gemeenschap heeft met eene andere 
locali teit, waarin dat bedrij f wordt uitge
oefend. 

Voorts zij nog vermeld, dat a ls strafbepa
lingen in aanmerking komen wegens overtre
d ing van een der gemelde voorschr iften vol
gens de Arr.-Rechtbank te Groningen art. 59 
sub 2 ° der gezegde wet en ze!/r zeker ook sub 
7° van dit artikel, dat hech ten is of geldboete 
bedreigt tegen den verkooper van zwak-a lco
hol ischen drank in een winkel , pakhuis of 
andere inrichting, d ie het gebruiken van d ien 
drank daarin toelaat. 

Overeenkomstig de inleidende dagvaarding 
werd nu met betrekking tot requ irant door 
voormelde. R echtbank bewezen verklaar d, 
evenals ziJne schuld daaraan: ,,dat hij op 
Donderdag 23 J uni 1932, des namiddags te 
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omstreeks 8.20 uur, in de gemeente Groningen, 
op het terrein vau de N. V. Wieler- en Motor
stadion, gelegen aan den Paterswoldschen 
weg, van uit een op dat terrein staande con
sumptiekiosk, aan Hein Scholma, tegen be
taling van eenig geld, in een gesloten flesch 
een hoeveelheid van ongeveer 30 centiliter 
bier heeft verkocht en afgeleverd, terwijl voor 
genoemde kiosk geenerlei vergunning voor den 
verkoop van sterken drank in het klein, noch 
een verlof voor den verkoop van zwak-alco
holischen drank in het klein, aan hem ver
dachte, of aan een ander was verleend." 

Zij qualificeerde dit bewezene als: ,,Zonder 
het vereischte verlof zwak-alcohol ischen drank 
in het klein verkoopen", en veroordeelde hem 
deswege, met vernietiging van het vonnis a 
quo en met toepassing van de artt. 59 lid 1 
sub 2° en 59 lid 3 der Drankwet 1931, S. 476, 
en gezien, behalve dit wetsartikel, de artt. 1, 
38 en 84 dier wet en 23 en 91 Sr., in eene 
geldboete, daarbij overwegende omtrent het 
6evoerde verweer: ,,dat verdachte's raadsman 
heeft betoogd, dat de onderhavige verkoop 
valt onder de uitzonderingsbepaling van art. 
39 lid 1 sub b van gemel de wet, zoodat daar
voor verlof A niet vereischt "ivas;" 

"dat de Rechtbank niet met dit betoog 
meegaat; 

"dat toch, ofschoon de verkoop plaats had 
in een gesloten flesch welke - naar door de 
verklaringen van verdachte en getuige Schol
ma dienaangaande is komen vast te staan -
het .in het door verdachte's raadsman aange
haalde wetsvoorschrift bedoelde opschrift voer
de, uit het ten laste gelegde en bewezen ver
klaarde feit, dat die verkoop geschiedde van 
een consumptiekiosk uit, staande op het terrein 
van een W ieler- en Motorstadion, volgt, dat 
de verkochte hoeveelheid bier op dat terrein 
zou worden gebruikt, hetgeen voor verdachte 
duidelijk moest zijn; dat getuige Scholma 
inderdaad dan ook van dat b ier op dat terrein 
heeft gedronken;" 

"dat echter een verkoop van bier onder 
zoodanige omstandigheden in strij d moet wor
den geacht met voormelde uitzonderingsbepa
ling, speciaal, waar deze een verkoop in 
gesloten flesschen enz. als eisch stelt, met de 
bedoeling van welken eisch een verkoop met 
de wetenschap, dat de verkochte drank op het 
terrein van verkoop zal worden gebru ikt, on
vereen igbaar is." 

Tegen deze bes! issing zijn thans bij pleidooi, 
ter ondersteuning van het tijdig ingestelde 
cassatieberoep, de navolgende middelen voor
gedragen: ,,I. S . of v. t. van de artt. 1, 38, 
39 en 59 der Drankwet en de artt. 350, 352, 
358 en 359 Sv., doordat: 

Primair: De Rechtbank, hoewel implicite 
aannemende, dat de verkoop in een gesloten 
flesch, waarop het alcoholpercentage van den 
drank, dien zij bevatte, op de in art. 39, eerste 
lid sub b voorgeschreven wijze was vermeld, 
geschiedde in een winkel, pakhuis of andere 
inrichting, a ls bedoeld in art. 39, eerste lid 
sub b der Drankwet S. 1931 n°. 476, den ver
dachte n iet heeft ontslagen van rechtsvervol
g ing en het ten laste gelegde strafbaar heeft 
verklaard, dewij l zij aanneemt, dat zoodanige 
verkoop niet mag geschieden met de weten-
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schap, dat de verkochte drank op het terre in, 
waarop zich zoodanige inrichting bevindt, ge
bruikt zal worden, zulks niettegenstaande: 

a. de wetenschap van den verkooper t. a. v. 
de p laats van gebruik van den verkochten 
drank voor de toepassing van de artt. 39 j O • 

59 der Drankwet geheel irrelevant is voor
zoover den verkooper niet ten laste wordt 
gelegd, dat hij het gebruik in de local iteit van 
verkoop heeft toegelaten, immers de Drankwet 
t . a. v. den handel in zwak-alcohol ische dran
ken in het algemeen en den verkoop, bedoeld 
in art. 39 in het bijzonder, niet het, t . a. v. 
den handel in sterken drank doorgevoerde, 
onderscheid tusschen verkoop voor gebruik 
ter plaatse van verkoop en verkoop voor ge-
bruik elders maakt; · 

b. voorzoover de wetenschap omtrent de 
plaats van verkoop voor de toepassing der 
betrokken artikelen al van beteekenis zou 
kunnen worden geacht, zulks toch alleen het 
geval zou kunnen zijn t. a. v. de wetenschap, 
dat de verkochte drank zal worden gebruikt 
"ter plaatse van verkoop", d. w.z. in het 
onderhavige geval de k iosk, waarin de ver
koop plaats had, zelve, en n iet het "terrein" 
van het Motor- en Wielerstadion, waarop zich 
d ie kiosk bevindt; 

c. het bepaalde in art. 59, eerste lid 2° 
slechts toepassel ijk is op verkoop van zwak
alcoholischen drank in het klein, die niet 
plaats heeft in winkels, pakhuizen en derge
lijke inrichtiugen, a ls bedoeld in art. 39, 
eerste l id sub b, terwij l de strafrechtel ij ke 
sancties op overtreding van de voorschriften, 
die betrekking hebben op den verkoop, die 
wel in zoodanige inrichtingen plaats heeft, 
uitsluitend worden gevonden in art. 59, eerste 
l id 7°, waarin het ten laste gelegde niet straf
baar is gesteld (art. 39, tweede lid, alleen 
verwijzende naar art. 59, eerste lid 7° art. 43 
op verkoop, bedoeld in art. 39, n iet toepas
selijk, analogie met art. 59, eerste l id 6° 
t. a . v. sl ij terijen) ; 

d. voor "verkoop voor gebruik ter plaatse 
van verkoop" het n iet voldoende is, dat de 
verkooper weet, dat de verkochte drank in 
fe ite ter p laatse zal worden gebruikt, maar 
hij bovendien gelegenheid geeft tot zoodanig 
gebruik, b.v. door den verkochten drank aan 
den kooper te verstrekken in, althans met een 
glas 0m daaruit te drinken, en/of den kooper 
daartoe een zit- a lthans staanplaats ter p laatse 
van verkoop aa,n te bieden." 

"Subsidiair: voorzoover eene geïmpliceerde 
besl issing omtrent het karakter der verkoops
nlaats a ls bovenbedoeld uit haar vonnis niet 
zou zij n te lezen, de Rechtbank, uitgaande 
van voormelde onjuiste premisse, heeft nage
laten te onderzoeken en te motiveeren, waarom 
voor den ten laste gelegden verkoop een ver
lof (en zoo ja, welk verlof) zou zijn vereischt, 
immers de kiosk, waarin hij plaats had, niet 
zou zijn een winkel , pakhuis of dergelijke 
inrichting, als bedoeld in art. 39, eerste lid, 
sub b der Drankwet en voldoende aan de 
eischen, aan zoodanige inrichtingen gesteld 
krachtens art. 39, derde l id, dier wet." 

"II. S. of v. t . van de artt. 350, 358 en 
359 Sv., doordat de Rechtbank de strafbaar
heid van het ten laste gelegde aanneemt op 

17 
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grond van omstandigheden en feiten, die n iet 
zijn ten laste gelegd en bewezen, n.l. dat het 
voor verdachte duidelijk moest zijn, dat de 
door hem verkochte drank op het terrein, 
waarop zich de verkoopsplaats bevindt, zou 
worden gebruikt en dat die drank daar ook 
inderdaad is gebruikt, zoodat zij nie~ heeft 
beraadsl aagd en beslist op den grondslag der 
ten laste legging." 

" UI. S. van de artt. 341, 342, 350, 358 en 
359 Sv.: 

a. doordat de Rechtbank ten onrechte heeft 1 

aangenomen, althans niet heeft gemotiveerd, 
dat uit de omstandigheid, dat de verkoop 
plaats vond in een kiosk, staande op het ter
rein van een Motorstadion, zou moeten volgen, 
dat het verdachte duidelijk moest zijn, dat de 
verkochte drank op dat terrein zou worden 
gebruikt; 

b. doordat de Rechtbank hare beslissing 
mede fundeert op het fe it, dat de verkochte 
drank door den kooper op het terrein zou zijn 
gebruikt, welk feit niet is bewezen door den 
inhoud van de in het vonnis vermelde bewijs
middelen, en waarvan a fortiori niet is mede
gedeeld op vond waarvan het bewezen zou 
kunnen worden geacht; 

c. doordat de Rechtbank ten onrechte heeft 
aangenomen, dat, althans niet heeft gemoti
veerd waarom bewezen zou zijn, dat voor de 
kiosk, waarin de verkoop plaats vond, geener
lei vergunning voor den verkoop van sterken 
drank in het klein, noch een verlof voor den 
verkoop van zwak-alcoholischen drank in het 
klein aan verdachte, of aan een ander was 
verleend, zulks niettegenstaande dienaangaan
de a lleen van den verdachte zelf eene ver
klaring in het vonnis is opgenomen." 

"IV. S. of v. t. der artt. 350, 358 en 359 
Sv., doordat de Rechtbank, voor de strafbaar
heid van den onderhavigen verkoop nood
zakelijk achtende de wetenschap, dat de ver
kochte drank "op het terrein van verkoop" 
zou worden gebruikt, tot veroordeeling van 
verdachte is overgegaan, hoewel zij slechts 
bewezen acht, dat het voor verdachte duidelijk 
moest zijn, dat zoodanig gebruik zou volgen, 
hetgeen zeer zeker niet hetzelfde is." 

Met de grieven sub II, III en IV kan ik mij 
njet vereenigen. 

De Rechtbank toch neemt uitsluitend de 
strafbaarheid aan van het bewezenverklaarde 
en dit krachtens volkomen wettige bewijsmid
delen, terwijl die bewijsmiddelen volgens art. 
338 Sv. niet gelden voor het aangevoerde fait 
d'excuse. Voorts argumenteert zij niet met een 
beroep op den plaats gehad hebbenden ver
koop uit eene kiosk, doch met den verkoop uit 
eene consumptiekiosk op het Wieler- en Mo
torstadion en verklaart zij het ontbreken van 
vergunning of verlof voor die kiosk bewezen 
door de erkentenis des verdachten, wat op 
zich zelf voldoende is. En ten slotte is het 
constateeren van het feit, dat het voor ver
dachte duidelijk zijn moest, dat het verkochte 
fleschje bier ter plaatse zou worden gebruikt, 
niets anders dan het aanwezig achten der 
wetenschap hiervan bij requirant. 

Ik geloof dus, dat alle aandacht kan worden 
gewijd aan de toetsing van het eerste middel, 
waarbij ik uitga van de onderstelling, dat de 

Rechtbank van oordeel was, dat de kiosk vol
deed aan de e ischen van art. 38 van het 
Drankwetbesluit 1932, zoodat op grond daar
van geen verwijzing zal behoeven te geschie
den en mede, dat op het fleschje du idelijk 
zichtbaar vermeld was het alcoholgehalte van 
het bier, overeenkomstig de daarvoor ge ldende 
eischen. Ik mag dit te gereeder doen, wijl de 
feitelijke rechter ongetwijfeld, indien hij an
ders bevonden had, daaraan zeer gemakkelijk 
eene basis voor bestraffing had kunnen ont
leenen. 

Met die grief nu kan ik mij in vele onder
deelen vereenigen. De anders toch hier en 
daar nevelachtige Drankwet is in haar art. 
39, sub 1 en b bij uitstek helder. Een verlof 
A is niet vereischt, zoo zegt zij daarin voor 
den verkoop van zwak-alcoholischen drank in 
het klein in winkels, pakhuizen of andere 
inrichtingen, indien die verkoop uitsluitend in 
gesloten flesschen, kannen, krui ken of vaten 
plaats vindt. Mij dunkt, het kan niet eenvou
diger gezegd. Het voorschrift ontslaat den 
verkooper van al Ie strafrechtelijke aanspra
kelijkheid, indien de flesch zwak-alcoholischen 
drank inhoudende maar gesloten verkocht 
wordt. Wat er daarna met dien drank gebeurt, 
kan hem koud laten en slechts dan zal hij zich 
voor het gebruik daarvan ter plaatse hebben 
te verantwoorden, indien hij dit toelaat. 

Het in casu daadwerkel ijk gepleegde feit 
wo1·dt dus niet bestreken door de strafbepaling 
van art. 59 aanhef en sub 2° der Drankwet 
1931, S. 476, doch door sub 7° slot daarvan, 
indien althans het toelaten van het gebruik 
te bewijzen zou zijn. Zoo oordeelt ook Peer
holte {De Drankwet, blz. 167 en 168) waar 
hij schrijft: ,,Een verlof A is niet vereischt 
voor den verkoop van zwak-alcoholischen 
drank in het klein in de volgende gevallen: 
4. in winkels, pakhuizen of andere inrichtin
gen, indien die verkoop uitslui tend in gesloten 
fle3schen, kannen, kruiken of vaten plaats 
heeft. 

Het komt mij dus voor, dat requirant ten 
onrechte is gestraft, weshalve ik concludeer 
tot vernietiging van de bestreden uitspraak 
voorzoover het bewezene is gequalificeerd, dit 
en de dader daarvan strafbaar zijn geoordeeld 
en deswege dezen straf is opgelegd en voorts, 
dat de H. R., recht doende krachtens art. 105 
R. 0., den verdachte zal ontslaan van alle 
rechtsvervolging. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Taverne; 
Gelet op de middelen van cassatie namens 

den requirant voorgesteld bij pleid~oi: enz. 
{zie Conclusie); 

0. dat bij het bestreden vonnis ten laste van 
requirant is bewezen verklaard, met qualifi
catie en strafoplegging als voormeld, dat hij 
op Donderdag 23 Juni 1932, des namiddags te 
omstreeks 8.20 uur, in de gemeente Groningen 
op het terrein van de N aamlooze V ennoo; 
schap Wieler- en Motorstadion, gelegen aan 
den Paterswoldschen weg, van uit een op dat 
terrem staande consumptiekiosk, aan Hein 
Scholma, tegen betaling van eenig geld, in 
een gesloten flesch een hoeveelheid van onge-
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veer 30 centiliter bier heeft verkocht en afge
leverd, terwijl voor genoemde kiosk geenerlei 
ve1·gunning voor den verkoop van sterken 
drank in het klein noch een verlof voor den 
verkoop van zwak-alcoholischen drank in het 
klein , aan hem, verdachte, of aan een ander 
was verleend; 

dat de Rechtbank omtrent de strafbaarheid 
van het bewezene heeft overwogen: 

dat verdachte's raadsman heeft betoogd, dat 
de onderhavige verkoop valt onder de uitzon
deringsbepaling van art. 39 lid 1 sub b van 
gemelde wet zoodat daarvoor verlof A niet 
vereischt was; 

dat de R echtbank niet met dit betoog mee
gaat; 

dat toch, ofschoon de verkoop plaats had in 
een gesloten flesch welke - naar door de ver
klaringen van verdachte en getuige Scholma 
dienaangaande is komen vast te staan - het 
in het door verdachte's raadsman aangehaalde 
wetsvoorschrift bedoelde opschrift voerde, ui t 
het ten laste gelegde en bewezen verklaarde 
feit dat die verkoop geschiedde van een con
sumptie-kiosk uit staande op het terrein van 
een Wieler- en Motorstadion, volgt, dat de 
verkochte hoeveelheid bier op dat terrein zou 
worden gebruikt, hetgeen voor verdachte dui
delijk moest zijn; dat getuige Scholma inder
daad dan ook van dat bier op dat terrein heeft 
gedronken; dat echter een verkoop van bier 
onder zoodanige omstandigheden in strijd moet 
worden geacht met voormelde uitzonderings
bepaling, speciaal waar deze een verkoop in 
gesloten flesschcn enz. als eisch stelt, met de 
bedoel ing van welken e isch een verkoop met 
de wetenschap, dat de verkochte drank op het 
terrein van verkoop zal worden gebruikt, on
vereenigbaar is; 

0. dat de Rechtbank de bepaling van art. 
39 lid 1 onder b der Drankwet S. 1931 n° . 
476 reeds hierom niet van toepassing acht, 
omdat het aan verdachte duidelijk moest zijn, 
dat de verkochte hoeveelheid bier op het ter
rein, waarop zich de kiosk bevond, zou worden 
gebruikt en zulks ook inderdaad is geschied; 

dat deze redeneering echter niet juist is, 
daar genoemd wetsvoorschrift, voor zoover ten 
deze van belang, alleen den eisch stelt, dat" 
de verkoop plaats heeft in gesloten fl esschen, 
kannen, kruiken of vaten, aan welk ver
eischte hier, blijkens de bewezenverklaring, 
is voldaan, terwijl omtrent het toelaten van 
het gebruik van zwak-alcoholischen drank in 
een inrichting als bij dat wetsvoorschrift be
doeld, bij art. 59 lid 1, 7° een voorziening is 
getroffen, waaromtrent echter in de telast
legging en bewezenverklaring niets voorkomt; 

0. dat, nu moet worden aangenomen dat 
het namens verdachte op art. 39 lid 1 onder 
b gedaan beroep de bewering in zich slu it, 
dat ten deze aan de verdere in dat voorschrift 
gestelde vereischten was voldaan, de Recht
bank op dat verweer een beslissing had moeten 
geven, gelijk in het eerste cassatiemiddel sub
sidiair is aangevoerd, al was dit van het stand
punt der Rechtbank - welk standpunt echter 
onjuist is bevonden - niet noodig ; 

0. dat, nu deze grief gegrond is bevonden, 
een onderzoek naar de overige grieven ach
terwege kan blijven; 

Vernietigt de bestreden bes! iss_ing en 
Rechtdoende krachtens art. 106 R. 0.: 
Verwijst de zaak naar het Gerechtshof te 

Leeuwarden ter berechting en afdoening op 
het bestaande hooger beroep. 

(N. J.) 

6 Juni 1933. ARRES'.I' van den Hoogen R a.ad. 
(Winkelsluitingswetartt. 2 en4; Sr. art. 56) 

De Winkelsluitingswet regelt duidelijk 
naast elkander en onafhankelijk van elkan
der de sluiting der winkels gedurende den 
Zondag en die gedurende de andere dagen 
van de week. Dit blijkt niet enkel uit art. 2 
dier wet, doch ook uit art. 4, waarvan het 
eerste lid uitsluitend betrekking heeft op 
eerstbedoelde sluiting, t erwijl het tweede 
lid daarvan uitsluitend op laatstbedoelde 
sluiting het oog heeft. 

Nu de Rechtb. als vaststaande h eeft aan
genomen, dat req . oenige dagen te voren 
aan zijne filiaalhoudsters schriftelijk op
dracht h eeft gegeven de winkels op den 
betrokken Zondag van 9 uur v.m. tot 8 uur 
n.m. voor het publiek geopend te hebben, 
had op de bewezenverklaarde elfvoudige 
niet-naleving van art. 2 der Winkelsluitings
wet, voor elk waarvan req. aansprakelijk 
is gesteld, art. 56 Sr. toegepast moeten 
worden. (Anders Proc. -Gcn. Tak.) 

Qualificatie als voortgezette overtreding 
en oplegging van één straf. 

Op het beroep van A . M. F. J., fabrikant, 
requirant van cassatie tegen een te zijnen 
laste gewezen vonnis van de Rechtbank te 
Rotterdam van 28 Maart 1933, waarbij in 
hooger beroep, met vernietiging van een von
nis van het Kantongerecht te Rotterdam van 
22 December 1932, requirant ter zake van: 
" als hoofd van elf winkels, in elk waarvan is 
gepleegd de overtreding: ,,een winkel voor 
het publiek geopend hebben gedurende den 
Zondag", daarvoor aansprakelijk zijn", met 
toepassing van de artt. 2 en 10 der Winkel
sluitingswet, S. 1930, n°. 460, 23, 23bis, 55 
en 62 Sr., is veroordeeld tot elf geldboeten 
van zestig gulden en vervangende hechtenis 
voor den tijd van tien dagen voor elke geld
boete. 

Conclusie van den P·rocureur-Generaal Tak. 

In haar voorliggend vonnis achtte de Recht
bank te Rotterdam op grond van de verkla
ringen des verdachten en den inhoud van 
eenige voorgelezen processén-verbaal van be
keuring bewezen: ,,A. dat op Zondag 4 Dec. 
1932 te Rotterdam in de winkels gevestigd: 
[5 winkels, omstreeks ... tijdstippen wisselend 
tusschen 101/4. en 161/2 uur, Red.], welke win
kels niet op het bij elk der hierboven genoem
de winkels aangegeven uur voor het publiek 
mochten geopend zijn en van welke winkels 
verdachte hoofd was, aan het zich op ge
noemde tijdstippen in die winkels bevindende 
publiek banketbakkerswaar, koek, chocolade 
of suikerwerk werd verkocht en afgeleverd. 

B. dat op Zondag 4 December 1932 te Rot
terdam in de winkels gevestigd: [6 winkels, 
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omstreeks ... tijdstippen wisselend tusschen 
9¾, en 14 uur, Red.], welke winkels niet op 1 

het bij elk daarvan hierboven aangegeven uur 
voor het publiek geopend mochten zijn, aan
gezien niet aan de toegangsdeuren dier winkels 
was bevestigd een geschrift of drulnverk a ls 
bedoeld in art. 4 lid 1 sub d der Winkelslui
t ingswet 1930 S. 460, en van welke winkels 
verdachte hoofd was, aan het zich op genoem
de tijdstippen in die winkels bevindende pu
bliek banketbakkerswaar, koek, chocolade of 
suikerwerk werd verkocht en a fgeleverd." 

Zij qualificeerde dit bewezene: ,,Als hoofd 
van elf winkels, in elke waarvan is gepleegd 
de overtreding van: ,,Een winkel voor het 
publiek geopend hebben gedurende den Zon
dag", en veroordeelde hem deswege, dit en 
requirant als dader daarvan strafbaar ach
tende, met toepassing van de a rtt. 2 en 10 
der Winkelsluitingswet en 23, 23bis en 62 Sr., 
in elf geldboeten van zestig gulden, subsidiair 
t ien dagen hechtenis voor elke boete. Van het 
onbewezene deel der aanklacht werd hij vrij
gesproken en voorts nog niet-ontvangen in 
zijn appèl, voorzoover dit mede gericht was 
tegen de gegeven vrijspraak. 

Omtrent de vraag, of ééne boete krachtens 
a rt. 56 van gemeld Wetboek moest worden 
opgelegd, dan wel elf volgens art. 62 van dat 
Wetboek overweegt en besliste zij : ,,dat ten 
slotte verdachte's raadsnian nog heeft betoogd, 
dat, mocht verdachte wegens meerdere fe iten, 
in de telastleggingen genoemd, strafbaar zijn, 
hem toch slechts ééne straf zal kunnen worden 
opgelegd, omdat één besluit van verdachte die 
verschillende feiten heeft tot gevolg gehad en 
onjuist is de meening van den Kantonrechter, 
dat voor toepassing van art. 56 Sr. een han
deling noodig is, daar dit artikel moet worden 
toegepast, wodra meerdere gelijksoortige straf
bare feiten voortvloeien uit één ongeoorloofd 
besluit, ongeacht of die feiten bestaan uit 
h andelingen in den engeren zin van dat 
woord;" · 

,,dat deze, inderdaad juiste, opvatting om
trent de beteeken is van art. 56 Sr. in dit geval 
echter niet kan leiden tot het opleggen van 
slechts ééne straf; dat toch hier, zooals uit 
verdachte's opgave ter terechtzitting blijkt, de 
bewezenverklaarde feiten zijn gepleegd n iet 
door verdach te, doch door anderen en ver
dachte daarvoor slech ts aansprakelijk is omdat 
hij was hoofd van de winkels, ten aanzien 
waarvan zij werden gepleegd; dat die aan
sprakelijkheid niet voortvloeit uit het ééne 
door verdachte genomen be luit, doch haar 
grondslag vindt in de bepaling van a rt. 10, 
lid 3, der Winkelslui t ingswet en ook zou be
staan indien verdachte in het geheel geen 
bes! uit had genomen;" 

,,dat derhalve art. 56 Sr. hier geen toepas
s ing kan vinden en voor elke ten laste van 
verdachte bewezenverklaarde overtreding ron
der verminder ing straf moet worden opge
legd". 

Van die uitspraak tijdig in cassatie gekomen, 
heeft hij ter ondersteuning dezer voorziening 
bij schriftuur door zijn raadsman in de feite
lijke instantie, die verklaart, daartoe bepaal
delijk te zij n gemachtigd, de twee dus luiden
de middelen doen opwerpen : ,, I . S., althans 
v. t. van de a rtt. 350 en 358 Sv. en de artt. 

1, 2 en 4 der Winkelsluitingswet, S. 1930, n°. 
460, doordat de R echtbank bes! ist heeft, dat 
de telastegelegde fe iten strafbaar zijn, zulks 
ten onrechte, op grond, dat blijkens het ver
band tusschen het bepaalde bij a rt. 2, art. 4 
lid d, lid 2 onder c en lid 3 der aangehaalde 
Winkelsluitingswet de winkels, waar uitslui
tend of in hoofdzaak brood, banket , suiker
werk en chocolade wordt verkocht, op 4 Dec., 
ook vall ende op een Zondag, geopend mogen 
zijn van 5 uur in den voormiddag tot 10 uur 
in den namiddag." 

" II. S., althans v. t. van de artt. 350 en 
358 Sv., de artt. 47 en 56 Sr. en art. 10 der 
Winkelslui tingswet, S. 1930 n°. 460, doordat 
de R echtbank requirant veroordeeld heeft in 
elf geldboeten van zestig gulden, elke boete 
bij gebreke van betaling en verhaal te vervan
gen door een hechtenis van t ien dagen, hoe
wel, voorzoover de telastegelegde en bewezen
verklaarde feiten strafbaar mochten zijn, aan 
verdachte slechts ééne straf opgelegd had 
mogen zijn, op grond dat het bewezenverklaar
de oplevert: ,,als hoofd van elf winkels, in 
elk waarvan is gepl eegd de overtreding: een 
winkel voor het publiek geopend hebben ge
durende den Zondag, daarvoor aansprakelij k 
zijn", terwijl tevens aangenomen is, dat deze 
strafbare feiten voortvloeien uit één ongeoor
loofd besluit van requirant." 

De eerste grief lijkt mij onjuist. Art. 2 der 
Winkelsluitingswet geeft twee a lgemeene ver
boden. Het eerste (aanhef en a) verklaart het 
geopend hebben van een winkel voor het pu
bliek gedurende den Zondag ongeoorloofd en 
het tweede ( aanhef en b) het geopend hebben 
van een winkel voor het publiek tusschen 8 
uur des namiddags en 5 uur des voormiddags. 
Hierop zijn echter uitwnderingen toegela ten. 
Zoo b.v. vindt het bepaalde in gezegd art. 2 
sub a (verbod van geopend zijn op Zondag), 
naar art. 4 sub 1, a, geen toepass ing ten aan
zien van winkels, waar uitsluitend of in hoofd
zaak brood, banket , su ikerwerk en chocolade 
wordt verkocht, op 1 J anuari , 24, 26 en 31 
December en geldt sub b van het voorschrift 
(verbod van geopend zijn op bepaalde uren) 
o. a . niet in het tijdvak van 25 ovember tot 
•en met 5 December en in dat van 18 tot en 
met 24 December (art. 4, 1 sub 2, c) . Be
schouwt men nu be ide voorschr iften in onder
ling verband en samenhang, dan is het, dunkt 
mij, niet twijfelachtig dat, waar art. 4 sub 2, 
c, enkel buiten werking stelt voor de tijdvak
ken van 25 November tot en met 5 December 
en .18 tot en mi,t 24 December het a lgemeen 
verbod van art. 2b - het een winkel geopend 
hebben voor het pub) iek tusschen 8 uur des 
namiddags en 5 uur des voormiddags - voor 
de genoemde data onveranderd van kracht 
blijft dat van art. 2 aanhef en sub a - het 
geopend hebben van een winkel op Zondag -
en dat slech ts dan winkels als die van ver
dachte op Zondag niet behoeven ge loten te 
zijn, wanneer die dag valt op 1 J anuari , 24, 
26 of 31 December. 

Ook het tweede middel zal moeten worden 
a fgewezen. Het voor het publiek openstellen 
der elf winkels op Zondag is niet, gelijk te
recht door de Rechtbank wordt overwogen, 
gepleegd door requirant, doch door zijne fili
aalhouders. Verdachte wordt enkel deswege 
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door art. 10 sub 3 der Winkelsluitingswet 
1930, S. 460, aansprakelijk gesteld. Elf malen 
moet hem dus worden aangerekend het ge
opend hebben van een winkel gedurende den 
Zondag en hierop passen als straf, krachtens 
de artt. 23, 23bis en 62 Sr. en J.0 van genoem
de wet, evenzoo vele boeten. 

Ik concludeer m itsdien tot verwerping van 
het beroep. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Schepel; 
Gelet op de middelen van cassatie namens 

den requirant ingediend bij schriftuur: (zie 
conclusie); 

0. dat bij het bestreden vonnis van het aan 
requ irant bij dagvaarding telaste gelegde wet
t ig en overtuigend bewezen is verklaard: enz. 
(zie conclusie); 

dat dit bewezen verklaarde is gequalificeerd 
en te dier zake straf is opgelegd als boven is 
vermeld; 

0. omtrent het eerste middel van cassatie: 
dat dit middel aldus is toegelicht, dat in de 

Winkelsluitingswet, S. 1930, n°. 460, in art. 
2 aanhef en onder a is verboden een winkel 
voor het publiek geopend te hebben gedurende 
den Zondag en onder b een winkel voor het 
publiek geopend te hebben tusschen acht uur 
des namiddags en vijf uur des voormiddags; 
dat, waar deze laatste regeling omtrent de 
uren a lgemeen is gesteld, zonder eenige aan
duiding of beperking ten aanzien van de da
gen, zij geldt niet enkel voor werkdagen, maar 
voor a ll e dagen, dat winkels geopend mogen 
zijn, derhalve ook voor Zondagen, voor zoover 
winkels op Zondagen geopend mogen zijn; 
dat nu dit laatste het geval is met 4 Decem
ber, wanneer deze datum valt op een Zondag, 
omdat art. · 4, tweede lid, aanhef en onder c 
van de genoemde wet de bepaling van art. 2, 
onder b geen toepassing doet hebben in het 
tijdvak van 25 November tot en met 5 Dec., 
met het gevolg, dat op alle dagen van dat 
t ijdvak, de Zondagen ingesloten, de winkels 
geopend mogen zijn van vijf uur des voor
middags tot tien uur des namiddags, zijnde 
voor dit tijdvak het sluitingsuur zooveel later 
gesteld bij de bepaling van het derde lid van 
art. 4; 

0. dat echter bij dit betoog is voorbijgezien, 
dat de wet duidel ijk naast elkander en onaf
hankelijk van elkander regelt de sluiting der 
winkels gedurende den Zondag en die ge
durende de andere dagen van de week; dat 
dit bl ijkt niet enkel uit den inhoud van boven
genoemd art. 2 maar eveneens uit dien van 
art. 4, waar in een eerste lid de gevallen wor
den aangewezen, waarin de sluiting der win
kels op Zondag en in een tweede lid de ge
vallen, waarin het in art. 2 omtrent de slui
tingsuren der winkels op andere dagen be
paalde geen toepassing vindt; dat dus, wan
neer in dit tweede lid een tijdvak wordt 
genoemd, zooals dat van 25 November tot en 
met 5 December, daarin slechts kunnen zijn 
begrepen de dagen, die geen Zondagen zijn, 
geldende voor de Zondagen in dat tijdvak de 
regel ing van art. 2 aanhef en onder a en art. 
4, eerste lid ; dat de juistheid van deze 

opvatting ook nog blijkt uit eene vergelij king 
tusschen de bepalingen van art. 4, eerste lid 
onder a en art. 4, tweede l id onder d, in 
welke beide bepalingen men den datum 31 
December vindt vermeld, waarmede in het 
eerste geval een Zondag 31 December en in 
het tweede een 31 December, die niet op Zon
dag valt, moet zijn bedoeld; 

dat dus het middel is ongegrond; 
0. ten aanzien van het tweede middel van 

cassatie: 
dat de Rechtbank de bewezen verklaarde 

feiten heeft gequalificeerd als: ,,a ls hoofd van 
elf winkels, in elk waarvan is gepleegd de 
overtreding: ,,een winkel voor het publiek 
geopend hebben gedurende den Zondag" daar
voor aansprakelijk zijn"; 

dat uit deze qualificatie blijkt, dat tot el f 
maal toe de voorschriften van art. 2 der Win
kelsluitingswet niet zijn nageleefd en dat voor 
elk van deze feiten van niet-naleving requirant 
aansprakelijk is gesteld; 

dat, staan nu al deze feiten van niet-nale
ving in zoodanig verband als omschreven in 
art. 56 Sr., alsdan de bepaling van genoemd 
wetsartikel zal moeten worden toegepast; 

dat zulks hier het geval is, omdat de Recht
bank, zooals uit haar vonnis blijkt, als vast
staande heeft aangenomen, dat requ irant 
eenige dagen vóór 4 December 1932 aan de 
fi liaalhoudsters van zijne, in de bewezenver
klaring bedoelde winkels schriftelijk opdracht 
heeft gegeven, den door haar beheerden win
kel op genoemden dag van 9 uur in den 
voormiddag tot 8 uur in den namiddag voor 
het publ iek geopend te hebben; 

dat de Rechtbank dus, door in deze aan art. 
56 Sr. geen toepassing te geven, dat wets
artikel heeft geschonden en haar vonnis, wat 
de qua! i ficatie en de strafoplegging betreft, 
niet in stand kan blijven; 

Vernietigt het bestreden vonnis doch enkel 
ten aanzien van de genoemde punten; 

En, rechtcloelde ten principale ingevolge 
art. 105 R. 0.: 

Qual ificeert de bewezen verklaarde feiten 
als: ,,als hoofd van winkels, in elk waarvan 
is gepleegd de overtreding : ,,een winkel voor 
het publiek geopend hebben gedurende den 
Zondag", daarvoor aansprakelijk zijn, ééne 
voortgezette handeling uitmakende; 

0. dat requirant te d ier zake strafbaar is, 
aangezien niet is gebleken van omstandig
heden, waarom hij dit niet zoude zijn; 

0. dat de ernst van de feiten de oplegging 
eischt van na te melden straf; 

Gezien de artt. 2 en 10 der W inkels luitings' 
wet, S. 1930, n°. 460, 23, 56 Sr.; 

Veroordeelt den requirant tot eene geld
boete van vijf en twintig gulden, bij gebreke 
van betaling en verhaal te vervangen door een 
hechtenis van vijf dagen. 

Verwerpt het beroep voor het overige. 
(N. J .J 
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6 Juni 1933. ARREST van den Hoogen Raad. 
(Winkelsluitingswet artt. 2, 3 en 10.) 

In de telastelegging komt de aansprake
lijkheid voldoende tot uitdrukking, wan
n eer daarbij, zooals hier het geval is, is 
gesteld dat verd. hoofd is van een winkel, 
waarop de verder gestelde niet-naleving 
van de voorschriften der wet, de handeling 
van genoemde jufl;rouw, b etrekking heeft. 

Waar voorts uit de bewijsmiddelen blijkt, 
dat die juffrouw in verd.'s dienst van uit 
de kiosk verkocht, i s, voorzoover bij het 
n iet bestaan van eenige rechtsverhouding 
tusschen het hoofd van den winkel en den
gene, die de feitelijke handeling pleegde, 
gemis van schuld bij den verd. zou kunnen 
worden aangenomen, aan een desbetreffend 
verweer de pas afgesneden. 

Ook al zou de Rechtb. de verkoop ook 
van " limonade, enz." in deze sigaren- en 
snoepgoedkiosk als vaststaande hebben 
aangenomen, dan kan nog zulk een in
richting niet worden aangemerkt als een 
restaurant, waarin immers de verkoop van 
spiizen en dranken voor verbruik ter plaat
se hoofdzaak moet zijn. 

Al is verd., hoofd van de kiosk in de 
vestibule, tevens exploitant, van het sta
tionsrestaurant, behoort daarmede bedoeld 
winkelbedrijf nog niet naar zijn aard tot 
het door verd. uitgeoefend restaurantbe
drijf. De strekking der wet zou worden mis
kend, wanneer, hetgeen in een restaurant
bedrijf biizaak is , daarvan zou kunnen 
worden afgezonderd als een afzonderliike 
verkoopgelegenheid op een van de plaats 
of plaatsen waar het eip:enlijke restaurant
bedrijf wordt uitgeoefend geheel afge
scheiden plaats . 

De R echtb. was volkomen bevoegd i.c. 
het feit als een overtreding van art. 2, 
onder a ( en niet van art. 7) Winkelsluitings
wet te q ualificeeren. 

Met het woord "publie~' in art. 2 wordt 
niets anders bedoeld dan personen, die 
door den winkelhouder of diens personeel 
bediend worden, in tegenstelling tot andere 
bezoekers. 

Qualificatie verbeterd. 

Op het beroep van K . W. Th. Sch. , requirant 
van cassatie tegen een te zijnen laste gewezen 
vonnis van de Rechtbank te Amsterdam van 
28 Februari 1933, waarbij in hooger beroep, 
met vernietiging van een door het Kanton
gerecht te Hilversum op 12 Augustus 1932 
gedane uitspraak, requirant, ter zake van: 
"als hoofd van een winkel aansprakelijk zijn 
voor: het een winkel voor het publiek geopend 
hebben gedurende den Zondag" , met aan
haling van de artt. 1, 2 aanhef en sub a, 10 
lid 1 en 3 Winkelsluitingswet 1930 S . 460, 
23 en 91 Sr., is veroordeeld tot een geldboete 
van t ien gulden en vier dagen vervangende 
hechten is; (Gepleit door Mr. A. J. Herzberg). 

Conclusie van den Adv.-Gen. Wijnveldt. 

De Arr.-Rechtbank te Amsterdam vernietig
de wegens een vormgebrek in hooger beroep 
het vonnis van den Kantonrechter te Hilver-

sum van 12 Augustus 1932, waarbij requirant 
was ontslagen van alle rechtsvervolging. 

H et vormgebrek op grond waarvan de ver
nietiging plaats had, acht ik niet aanwezig, 
doch ik kan dit punt buiten bespreking laton, 
daar de Rechtbank anders dan de Kantonrech
ter tot eene veroordeeling is gekomen, en het 
vonnis dus toch zou hebben vernietigd. 

De Rechtbank dan verklaarde bij vonnis van 
28 Februari 1933 ten laste van requ irant be
wezen, dat hij in den namiddag van Zondag 
3 Juli 1932 te ongeveer 6 uur 40 minuten te 
Hilversum als hoofd van een winkel, nl. een 
k iosk, zijnde een besloten ruimte, van waaruit 
sigaren, sigaretten en tabak aan het pub] iek 
in het klein plachten te worden verkocht, 
welke kiosk zich bevond in de voor het pu
bl iek toegankelijke vestibule van het station 
der Nederlandsche Spoorwegen, <li e winkel 
voor het publiek geopend heeft gehad, aan
gezien alstoen door Adriana Cornel ia van 
Weerdenburg van dien winkel uit aan een 
persoon sigaren werden verkocht. 

Dit feit de benaming gevend van "als hoofd 
van een winkel aansprakelijk zijn voor het een 
winkel voor het publiek geopend hebben ge
durende den Zondag" , veroordeelde de Recht
bank met aanhaling van de artt. 1, 2 aanhef 
en sub a, 10 Jid 1 en lid 3 Winkelsluitingswet 
1930 , S. 460; artt. 23, 91 Sr. requirant tot een 
geldboete van f 10 bij gebreke van betaling 
en verhaal te vervangen door 4 dagen hech
tenis. 

In cassatie is tegen dit vonnis als middel 
aangevoerd: ,,S., al thans v. t . van de artt. 
350, 351, 352 en 425 Sv., en van de artt. 10, 
lid 1 en 3; 2, 3, eerste lid c en tweede lid , en 
7 van de Winkelsluitingswet S. 1930 n° . 460. 
door te beslissen, dat het den verdachte bij 
dagvaarding in eersten aanleg ten laste ge
legde feit is strafbaar, en vormt de bij vonnis 
omschreven overtreding, en zulks hoewel het 
bewezen verklaarde in ieder geval , slechts kan 
vormen eene overtreding van art. 7 der Win
kelsluitingswet hetwelk echter n iet is toegepast 
en niet van art. 2, aanhef en sub a, terwijl 
voorts art. 3, tweede lid van de Winkelslui
tingswet de bepalingen dezer wet uitdruk
kelijk niet van toepassing verklaart op restau
rants in stations, voorzoover betreft leveringen 
aan reizigers." 

B lijkens het pleidooi van den geachten 
raadsman van requirant, is de kiosk, waar hier 
de overtreding wu zijn begaan op zich zelf 
reeds te beschouwen als een restaurant in den 
zin van art. 3 der Wet. De wet toch geeft van 
restaurant geen begripsbepaling en in het 
spraakgebruik heeft dit woord twee beteekeni s
sen, nl. zoowel de ruimte waarin het bedrijf 
wordt uitgeoefend, als het bedrijf zelf. De 
k iosk voldoet volgens requirant aan beide 
beteekenissen. Voorts, betoogt de raadsman, 
heeft "restaurant" in art. 3 der wet alleen de 
beteekenis van ,.bedrijf", wi l dit artikel zin 
hebben. Dit bedrijf moet dan als een eenheid 
worden beschouwd, ook clan wanneer de ver
schillende onderdeelen in verschillende ruim
ten worden uitgeoefend. Het telastegelegde 
zou dus niet strafbaar zijn. 

Wanneer overtreding plaats had, komt a l
leen art. 7 der wet in aanmerking, omdat 



263 6 JUNI 1933 

vanuit de kiosk is verkocht. Het betoog luidt, 
dat hier niet is verkocht vanuit den winkel, 
maar vanuit een daarbij behoorend "winkel
huis". Juist door de onderscheiding, die de 
wet ook weer maakt tusschen winkels en win
kelhuizen, hetgeen ook weer n iet van toepas
sing is op restaurants in stations, voorzoover 
betreft leveringen aan reizigers, blijkt, dat 
men ook den verkoop vanuit kiosken behoo
rende bij het restauratiebedrijf heeft willen 
vrijlaten. 

Ten slotte wordt nog opgemerkt, dat de 
winkel niet voor het publiek geopend is ge
weest, maar voor een deel van het publiek -
aangenomen dan, dat hier sprake is van een 
winkel, waarvoor de uitzonderingsbepalingen 
niet gelden. 

Ik meen dit middel het eenvoudigst te kun
nen bespreken door te beginnen met aan de 
geschiedenis van de tot standkoming der wet 
het begrip "restaurant" in art. 3 vast te leg
gen. In eerste Ontwerp (Zitting 1927-1928, 
363, n°. 2) sprak art. 3, onder lb, alleen van 
inrichtingen, waar uitsluitend of in hoofd
zaak spijzen of dranken voor verbruik ter 
plaatse worden bereid of verkocht, en somde 
vervolgens een aantal bedrijfshandelingen op, 
waarop de wet evenm in toepasselijk was a ls 
op de onder b genoemde inrichtingen. Bij de 
Tweede K amer r ezen verschillende vragen 
(zitting 1928-1929, 76, n°. 1 , blz. 8), nl. vallen 
onder de onder sub b genoemde inrichtingen 
foyers van schouwburgen, hoe staat het met 
de stationswachtkamers en met de restauratie
wagentjes op de perrons, zal men na bezetten 
tijd aan een stationsbuffet iets kunnen koopen 
om dat in den trein op te eten? De Minister 
antwoordde (zitting 1928-1929, 76 n°. 2, 819) 
dat onder de inrichtingen foyers vielen en ook 
stationswachtkamers. Restauratiewagentjes op 
perrons behoorden niet tot de inrichtingen, 
maar het venten daarmede langs den trein 
was niet verboden. Bij nota van wijziging 
stelde de Minister een redact ie voor van art. 
3 zooals dit thans lui dt, met een enkele uit
zondering. Bij de mondelinge toelichting in 
de Tweede K amer werd ten slotte slechts wei
nig aan het artikel veranderd. De vrijheid om 
alle drukwerken in stations te verkoopen 
verviel. 

Veel leert de geschiedenis voor de vraag 
welke ons bezighoudt dus niet; m.i . zijn er 
echter wel gronden uit te putten om te kunnen 
aannemen, dat de beteekenis van "restaurant" 
in art. 3 niet die is welke de ple iter van 
requirant eraan toegekend wil zien. De woor
den foyers, restaurants enz. zijn bij de be
sprekingen kennelijk steeds opge vat in den zin 
van "ruimten". Zijn argument dat onder d 
tot k van lid 1 art. 3 der wet bedrijfshande
lingen genoemd worden en dus restaurant ook 
de beteekenis heeft van resta urant-bedrijf, is 
m. i. dan ook in strijd met de woorden van de 
bepaling. Het voorschr ift verklaart de wet 
niet toepasselijk op resta urants waar uitslui
tend spijzen voor gebruik ter plaatse worden 
bereid of verkocht, dus plaatsen waar bepaalde 
bedrijfshandelingen verricht worden en somt 
verder een aantal bedrijfshandelingen op, 
welke vrij gelaten worden, volkomen afgeschei
den van de plaats waar zij worden verricht. 

Tegen een dergelijken taalkundigen zinsbouw 
bestaat naar mijn oordeel geen enkel bezwaar. 
Ik wijs er nog op dat art. 3 l. 1 sub c ook 
spreekt naast "restaurants" over andere in
richtingen, waarmede dus ook localiteiten wor
den bedoeld. 

Bij deze opvatting vervalt r eeds de gevolg
tr ekking, dat het r estaurantbedrijf in een 
station als een zoodan ige eenheid zou moeten 
worden beschouwd, dat ook de kiosk waar het 
hier om gaat er onder valt. Art. 3 1. 2 be
paalt, dat de wet niet van toepassing is, voor 
zoover betreft leveringen aan reizigers, op 
restaurants in stations. Vast is komen te 
staan, dat de kiosk, waaruit in hoofdzaak 
sigaren, sigaretten, tabak, en chocolade, bon
bons en ander snoepgoed in het klein worden 
verkocht, staat in de a lgemeen toegankelijke 
vestibule van het station te Hilversum, vóór 
men door de controle gaat om op de perrons 
te komen. Het strijdt dan toch zeker tegen 
het spraakgebruik, om die kiosk een restau
rant in een station te noemen, en defin ities 
welke in dat spraakgebruik wijziging brengen, 
kent de wet niet. Evenmin kan ik de eenheid 
trouwens bespeuren van het 1·estaurantbedrijf 
met die kiosk in de omstandigheid dat de 
exploitant van de restaurants in het station 
tevens die kiosk drijft. 

Met de Rechtbank ben ik van meening dat 
de kiosk een winkel is in den zin van art. 1 
der wet, welke wet op winkels in en buiten 
stations toepasselijk is. Die kiosk behoort, zoo
als ik hierboven aannam, niet tot het restau
rant in het station, en evenmin tot het restau
rantbedrijf, zoodat zij valt onder de verbods
bepaling van art. 2 der wet. Al moge bij het 
vaststellen der overtreding ook aan een reizi
ger verkocht zij n, d. w. z. aan iemand die zich 
werkelijk naar de trein wilde begeven om uit 
Hilversum te vertrekken, zoo maakt dit i.c. 
geen verschil, wanneer Uw Raad met mij van 
oordeel is dat de kiosk niets te maken heeft 
met het restaurant in het station, bezien in 
het licht van art. 3 l. 2. 

De opmerking, dat niet zou blijken uit de 
bewijsmiddel en dat requirant het aansprake
lijke hoofd der kiosk is, acht ik onjuist, nu 
blijkens het vonnis requirant verklaarde, dat 
hij het hoofd was en dat van Weerdenburg 
in zijn dienst daar verkocht, en laatstgenoem 
de vertelde dat zij daar optrad als verkoopster 
in dienst van verdachte. 

Het in het middel gestelde art. 7 der Wet, 
dat requirant eventueel toepasselijk zou ach
ten, kan bij deze opvatting buiten beschouwing 
blijven. Ik kan deze kiosk niet zien a ls een 
winkelhuis behoorende bij het restaurant, dat 
in art. 3 1. 2 van de naleving der wettelijke 
bepalingen wordt vrijgesteld. 

Van oordeel dat het middel niet tot cassatie 
kan leiden, concludeer ik tot verwerping van 
het beroep. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Taverne; 
Gelet op het middel van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij pleidooi: (zie 
conclusie ); 

0 . dat de Rechtbank bij het bestreden von-
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nis ten Jaste van requirant heeft bewezen ver
klaard, met qualificatie en strafoplegging als 
voormeld, enz. (zie conclusie); 

0. dat de Rechtbank vervolgens het namens 
verdachte gevoerd verweer, dat het bewezen
verkl aarde niet strafbaar wude zijn, welk 
verweer thans in cassatie is herhaald, op uit
voerige gronden heeft verworpen; 

0. betreffende het cassatiemiddel: 
dat ten aanzien van de eerste daarin ver

vatte grief bij de toelichting is aangevoerd, 
dat het vonnis niets bepaalt over de rechts
betrekking van de in de telastlegging ge
noemde Adriana Cornelia van Weerdenburg, 
die de sigaren verkocht, tot den verdachte, 
terwijl ook de telastlegging daaromtrent niets 
inhoudt, zoodat verdachte's aansprakelijkheid 
volgens art. 10, derde lid, der Winkelsluitings
wet 1930 S. 460, noch is ten laste gelegd, noch 
op voldoende wijze vaststaat; 

0. dat deze grief niet gegrond is; . 
dat toch art. 10, derde lid, voornoemd het 

hoofd of de bestuurder van den winkel of 
degene, die hem geregeld als zoodanig ver
vangt, aansprakelijk stelt voor de naleving 
van de voorschriften van genoemde wet, met 
uitzondering van art. 8, of ingevolge deze wet 
gegeven, zoodat in de telastlegging deze aan
sprakelijkheid voldoende tot uitdrukking komt, 
wanneer daarbij, gelijk hier het geval is, is 
gesteld, dat de verdachte hoofd is van een 
winkel, waarop de verder gestelde niet-nale
ving van de voorschriften der wet, de han
deling van genoemde van vVeerdenburg, be
trekking heeft; 

dat voorts uit de gebezigde bewijsmiddelen 
blijkt, dat genoemde van Weerdenburg in ver
dachte's dienst van uit de hierbedoelde kiosk 
verkocht, zoodat, voorzoover bij het niet be
staan van eenige rechtsverhouding tusschen 
het hoofd van den winkel en dengene, die de 
feitelijke handeling pleegde, gemis van schuld 
bij den verdachte zou kunnen worden aange
nomen - een verweer, hetwelk hier echter 
niet is gevoerd - aan dat verweer door voor
melden inhoud der bewijsmiddelen de pas zou 
zijn afgesneden; 

dat ook de grief, dat het bewezenverklaarde 
"slechts" kan vormen een overtreding van 
art. 7, en niet van art. 2 aanhef en sub a der 
wet, niet tot cassatie kan leiden, daar aan 
verdachte is ten lastegelegd en te zijnen aan
zien is bewezenverklaard, dat verdachte een 
kiosk als bij dagvaarding omschreven voor 
het publiek geopend heeft gehad, welk fe it 
dan ook door verdachte met wovele woorden 
is erkend, zoodat de Rechtbank volkomen 
bevoegd was het feit als een overtreding van 
art. 2 onder a van meergenoemde wet te qua
li ficeeren; dat daaraan niet afdoet dat in de 
telastl egging en bewezenverklaring, ter nadere 
aanduiding van dat geopend gehad hebben 
van de kiosk, is gesteld, dat genoemde van 
W eerdenburg van die kiosk uit aan een per
soon s igaren heeft verkocht, hetgeen kennelijk 
in dien vorm is geschied, omdat een kiosk 
gewoonlijk niet is een ruimte, waarin, zooals 
bij gewone winkels, het publiek zich bevindt; 

0. dat de tweede grief van het middel in 
hoofdzaak aldus is toegelicht: dat de onder
havige kiosk is te beschouwen a ls een restau-

rant in den zin van art. 3 der Winkelsluitings
wet 1930 S. 460, en wel als een restaurant in 
een station, nu immers vaststaat dat in de 
kiosk verkrijgbaar waren, naast s igaren en 
sigaretten, broodjes, bonbons, chocolade als
mede drinkwaren, d . w. z. al die artikelen, 
met uitzondering van in een keuken bereide 
artikelen, die normaliter op stations in de 
daar gevestigde restaurants worden verkocht, 
juist dus als in de hulpbuffetten en soortge
lijke inrichtingen, welke men op de verschil
lende perrons van stations kan aantreffen; 
dat overigens "restaurant" in art. 3 der wet 
niet kan be teekenen de concrete ruimte, waar
in het bedrijf wordt uitgeoefend, maar het 
bedrijf zelf, dus ook elk onderdeel van het als 
eenheid op te vatten restauratiebedrijf ; dat 
zoo ook hier de onderhavige kiosk behoorde 
tot het bedrijf van den stationsrestaurateur, 
terwijl ten deze tevens vaststaat, dat is ver
kocht aan een re iziger en in elk geval het 
tegendeel niet vaststaat; dat ten slotte, indien 
al wu moeten worden aangenomen, dat het 
hier betreft een winkel, waarop vorenbedoelde 
uitzonderingsbepalingen niet van toepassing 
zijn, de winkel niet is geopend geweest voor 
het publiek, maar slechts voor een deel van 
het publiek; 

0. aangaande een en ander: 
dat aan hetgeen met betrekking tot het 

karakter der onderhavige verkoopgelegenheid 
is aangevoerd feitelijke grondslag ontbreekt, 
daar, blijkens de in het vonnis opgenomen 
bewijsmiddelen - verklar ing van den ver
dachte zelf - van uit de kiosk in hoofdzaak 
sigaren, sigaretten en tabak, alsmede choco
lade, bonbons en ander snoepgoed in het klein 
werden verkocht; dat de Rechtbank nog wel, 
bij de weel'iegging van het namens verdachte 
gevoerd verweer, daaraan toevoegt " limonade 
etc.", doch, indien al moet worden aange
nomen, dat de Rechtbank ook dien verkoop 
van "limonade etc." a ls vaststaande aanneemt, 
hetgeen niet duidelijk is, ook dan nog zulk 
een inrichting zeker niet kan worden be
schouwd als een restaurant, waarin immers de 
verkoop van spijzen of dranken voor verbruik 
ter plaatse hoofdzaak moet zijn; 

0. nu betreffende de vraag, of de onder
havige kiosk, zij het dan opzichzelf geen 
restaurant, toch onder de bepaling van art. 
3 lid 2 der Winkelsluitingswet 1930 S . 460 
zou kunnen vallen, als behoorende tot het 
stationsrestaurantsbedrijf van verdachte: 

dat, blij kens do in het vonn is opgenomen 
overwegingen de Rechtbank kennelijk a ls vast
staande heeft aangenomen, dat de verdachte, 
die hoofd was van de kiosk, welke zich in de 
voor het publiek toegankelijke vestibule van 
het station bevond, tevens was exploitant van 
het stationsrestaurant; dat echter daarmede 
het in die vestibule uitgeoefend winkelbedrijf 
nog niet naar zijn aard tot het door verdachte 
uitgeoefend restaurantsbedrijf behoort; dat 
dan ook de strekking der wet zou worden mis
kend, wam,eer, hetgeen in een restaurants
bedrijf bijzaak is, daarvan zou kunnen worden 
afgezonderd a ls een afzonderlijke verkoop
gelegenheid op een van de pi aats of plaatsen 
waar het eigenlijke restaurantsbedrijf wordt 
uitgeoefend geheel afgescheiden plaats en een 
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zoodanige toestand door het belang van de 
reizigers, te wier behoeve de onderhavige uit,. 
zonderingsbepal ing voor restaurants in sta
tions is gemaakt, geenszins wordt gevorderd; 

dat derhalve, daargelaten nog of niet voor 
de vraag, of de bepalingen der Winkelslui
tingswet 1930 S. 460 van toepassing zijn, elke 
verkoopgelegenheid geheel op zichzelf moet 
worden beschouwd, in elk geval de uitzonde
ringsbepaling van art. 3 lid 2 der wet hier 
niet in aanmerking kan komen; 

0. dat voorts ten onrechte namens requirant 
is aangevoerd, dat de winkel niet voor het 
publiek geopend is geweest; dat immers de 
R echtbank niet als vaststaande heeft aange
nomen, dat van uit de onderhavige kiosk 
alleen aan reizigers werd geleverd, doch, al 
ware dit wel wo, dan nog aan de bewezenver
klaring, steunende onder meer op de verkla
ring van den verdachte, dat de kiosk voor "het 
publiek" geopend was, geen afbreuk wu wor
den gedaan, daar reizigers het publiek uit,. 
m aakten, en met het woord "publ iek" in art. 
2 der wet niets anders is bedoeld dan perso
nen, die door den winkelhouder of diens per
soneel bediend worden, in tegenstelling tot 
andere bezoekers ; 

0 . dat het middel derhalve niet tot cassatie 
kan leiden; 

0. voorts ambtshalve : 
dat de door de Rechtbank aan het bewezene 

gegeven qualificatie niet juist is; 
dat immers h ier ten laste van den requirant 

is bewezenverklaard dat hij, a ls hoofd van den 
winkel , dezen voor het publiek geopend heeft 
gehad, zoodat hij niet aansprakelijk is voor de 
daad van een ander, maar slechts voor eigen 
daad, zoodat het bewezene ook dienovel'0en
komstig moet worden gequalificeerd; 

Vernietigt het bestreden vonnis, doch alleen 
wat betreft de aan het bewezene gegeven 
qualificatie; 

Qua! ificeert het bewezenverklaarde als: ,,het 
als hoofd van een winkel dezen voor het pu
bliek geopend hebben gedurende den Zondag"; 

Verwerpt het beroep voor het overige. 
(N. J .) 

7 Juni 1933. ARRESTvandenHoogenRaad. 
(Straatbelasting in de gemeente Weert.) 

Het is wel mogelijk, dat een gebouw is 
aan te merken al de aanhoorigheid van 
een ander gebouw, doch de R. v. B. heeft 
aan het begrip "gebouwd eigendom" een 
te ruime beteekenis gehecht door ten deze 
de verschillende gebouwen t e beschouwen 
als te zamen uitmakende één gebouwd 
eigendom op den enkelen grond, dat die 
gebouwen een complex vormen en gelegen 
zijn op het Spoorwegemplacement. 

De R . v . B., aannemende, dat de erven 
gedeelteljjk gelegen zijn in de nabijheid 
van openbare wegen, ziet voorbij, dat voor 
de belastbaarheid vereischt is het gelegen 
zijn in de onmiddellijke nabijheid van 
openbare wegen. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gezien het beroepschri>ft in ca satie van den 

Staat der Nederlanden tegen de uitspraak van 

den Raad van Beroep voor de Directe Belas
tingen t e Roermond van 15 Oct. 1932, betref
fende zijn aanslag in de Straatbelasting der 
gemeente Weert, belastingjaar 1931; 

Gezien de stukken; 
Gelet op de schriftelijke conclusie van den 

Adv.-Gen. van Lier, enz. (cfm. arrest; Red. ); 
0. dat de Staat der Nederlanden werd aan

geslagen wegens de kadastrale perceelen te 
Weert, Sectie F, nos. 3530/34, 3536/43, 3590 
(met uitzondering van het Stationsgebouw) en 
3726 en de Gemeenteraad bij beschikking op 
bezwaarschrift den aanslag wat betreft perceel 
no. 3540 heeft vernietigd, doch overigens ge
handhaafd; 

dat de Staat in beroep heeft aangevoerd, dat 
de gebouwen met de daarbij behoorende erven, 
waar het hier om gaat, niet belenden aan een 
openbaren weg of in de onmiddellijke nabijheid 
daarvan liggen ; 

0. dat de R aad van Beroep de beschikking 
van den Gemeenteraad heeft gehandhaafd uit 
overweging "dat de gebouwen in kwestie een 
complex vormen en zich bevinden op dat ge
deelte van de in Weert gelegen perceelen toe
behoorende aan den Staat der Nederlanden en 
in gebruik bij de ederl. Spoorwegen, hetwelk 
het emplacement uitmaakt van den Spoorweg ; 

dat dit emplacement derhalve onder meer 
bestaat uit verschillende gebouwen, welke alle 
samen vormen een gebouwd eigendom, welk 
eigt?ndom erven heeft samen vormende het 
emplacement, welke erven gedeeltelijk grenzen 
aan en gedeeltelijk in de nabijheid gelegen zijn 
van openbare straten en wegen in de gemeente 
Weert"; 

0. dat de Staat als middelen van cassatie 
voordraagt : 

I. Schending of verkeerde toepassing van 
art. 242c ( oud) der Gemeentewet en schending 
van de artt. 1, 2, 3, 4, 6, 7 en 9 der verordening 
van de gemeente Weert op de heffing van 
Straatbelasting in die gemeente, doordat de 
Raad van Beroep heeft aangenomen, dat alle 
op het Spoorwegemplacement te Weert staande 
gebouwen te zamen vormen één gebouwd 
eigendom, hetwelk erven heeft, samen vormende 
het emplacement; 

II. Schending van de artt. 1, 2, 3, 4, 7 en 9 
van genoemde heffingsverordening en van de 
artt. 232, 233, 234, 235, 236, 240, 242a en 242b 
der Gemeentewet ( onden tekst) doordat de R aad 
van Beroep zegt, dat de erven gedeeltelijk ge
legen zijn in de nabijheid van openbare wegen; 

0. hieromtrent: 
dat, blijkens art. 1 der heffingsverordening, 

de gemeente Weert Straatsbelasting heft wegens 
gebouwde eigendommen en daarbij behoorende 
erven, die aan openbare land- of waterwegen 
in die gemeente belenden of in de onmiddellijke 
nabijheid daarvan gelegen zijn; 

dat derhalve, naar aanleiding van het ver
weer van den Staat, dat de gebouwde eigen
dommen met bijbehoorende erven, wegens welke 
hij is aangeslagen, niet belenden aan, noch ge
legen zijn in de onmiddellijke nabijheid van, 
een openbaren weg, de Raad van Beroep ten 
aanzien van elk dier eigendommen had behooren 
te onderzoeken, wat daarvan was ; 

dat het wel mogelijk is, dat een gebouw is 
aan te merken als d e aanhoorigheid van een 
ander gebouw, doch de Raad aan het begrip 
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"gebouwd eigendom" een te ruime beteekenis 
heeft gehecht door ten deze de verschillende 
gebouwen te beschouwen als te zamen uit
makende één gebouwd eigendom op den enkelen 
grond, dat die gebouwen een complex vormen 
en gelegen zijn op het Spoorwegemplacement; 

dat voorts de Raad, aannemende, dat de 
erven gedeeltelijk gelegen zün in de nabijheid 
van openbare wegen, voorbij ziet, dat voor de 
belastbaarheid Vf'reischt is het gelegen zijn in 
de onmiddellijke nabijheid van openbare wegen; 

0. dat uit een en ander voortvloeit, dat de 
bestreden uitspraak niet in stand kan blijven; 

Vernietigt di e uitspraak; 
Verwijst het geding naar den Raad van Be

roep vo01noemd ter verdere behandeling en 
beslissing van de zaak met inachtneming van 
dit arrest en in voltallige vergadering. 

(W.) 

8 Juni 1933. UITSPRAAK Centrale Raad 
van Beroep. (Ambtenarenwet}. 

Nu geen enkele wetsbepaling uitdrukke
lijk beroep toekent tegen besluiten, han
delingen of weigeringen (om te besluiten 
of te handelen}, genomen, verricht of uit
gesproken vóór het in werking treden (op 
1 Maart 1933} van titel II der Ambtena
renwet 1929, moet klager in zijn beroep 
tegen een op 26 Juli 1932 genomen be
sluit niet-ontvankelijk worden verklaard. 

Art. 60, lid 3, Ambtenarenwet 1929 
schept slechts de mogelijkheid dat de fa. 
tale gevolgen van overschrijding van den 
beroepstermijn onder bepaalde omstandig
heden achterwege blijven. Uit deze rege
ling omtrent den beroepstermijn mogen 
dan ook geenerlei gevolgtrekkingen wor
den gemaakt t. a.v. de praealabele vraag 
of een recht van beroep bestaat. 

In denzelfden zin t.a.v. een vóór 1 Maart 
1933 in administratief beroep (i.c. door een 
scheidsgerecht} genomen besluit: uitspraak 
Centr. Raad van Beroep van 29 Juni 1933 
in zake den Raad der gemeente Ede tegen 
H. Noorman Kzn. (zie Gemeentestem van 22 
Juli 1933, no . 4269). 

X ., klager, raadsman Mr. J. S. R. Perrin, 
advocaat te Amsterdam, 

tegen: 
H. M. de Koningin, verweerster, vertegen
woordigd door I-Iaren Minister van Financiën, 
gemachtigde Mr. B. R . Wesseling, advocaat 
te Utrecht. 

De Centrale Raad van Beroep, enz.; 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding : 
0. dat bij K. B. van 26 Juli 1932, no. 30, 

gecontrasigneerd door den Minister van Fi
nanciën, gezien het advies der Commiss ie van 
Advies voor den Dienst der Belastingen, dd. 
27 Juni 1932, is goedgevonden en verstaan: 

1°. X ., ontvanger der registratie en domei
nen te Y ., met ingang van 1 Sept. 1932 uit 
's Rijks dienst te ontslaan; 

2°. voor zoover dat noodig mocht zijn, te 
bevelen, dat de strafoplegging onmiddellijk 
ten uitvoer zal worden gelegd; 

0. dat X. tegen voom1eld K. B. beroep 
heeft ingesteld bij klaagschrift, hetwelk 2 
Maart 1933 ter Griffie van dezen Raad is 
ingekomen, verzoekende: 

primair: opgemeld K. B. nietig te verkla
ren 

s~bsidiair: het te vernietigen 
en in beide gevallen den Staat der Neder-

1 anden te veroordeelen tot vergoeding daaren
•boven van alle schaden door den klager ge
leden, bestaande uit: 

a. het gederfde salaris van 1 Sept. 1932 af, 
berekend naar een bruto-jaarwedde van f 5760, 
een kindertoeslag van f 168 per jaar, waar
van in het Pensioenfonds per jaar te storten 
5.5 pct. van f 3000 en 3 pct. van het bruto
salaris, behoudens vermindering door salaris
korting en vermeerder ing door periodieke ver
hooging en behoudens verhooging tot het hoo
gere netto-maandsalaris, dat genoten zal wor
den in de toekomst door een ontvanger der 
registratie en domeinen, die op hem volgt in 
ancienniteit, met ingang van den dag. waarop 
deze dit hoogere maandsalaris zal beginnen 
te genieten; 

b. bij zijn overlijden uit te betalen aan zijn 
weduwe en eventueele weezen de pensioenen, 
als bepaald door de Pensioenwetgeving; 

c. alle verdere schade, door den ki ager ge
leden, nader vast te stellen tot een maximllIIl 
van f 20,000 en een minimum van f 1200 ; 

d. kosten rechtens 
en den Staat te veroordeelen namens hem 

de vereischte stortingen te doen in het Pen
sioenfonds; 

0. dat de gemachtigde van den Minister van 
Financiën bij tijdig ingediende contra-memorie 
dezen Raad heeft vei-zocht het beroep kenne
lijk ongegrond te verklaren, althans zich on
bevoegd te verklaren van het beroep kennis 
te nemen, althans het beroep niet-ontvanke
lijk te verklaren; subsidiair, voor geval deze 
Raad van oordeel is, dat het door klager aan
hangig gemaakte geschil door hem berecht 
moet worden, het aangevall en K. B. onge
wijzigd te handhaven; 

In ,·echte: 
0. dat allereerst de vraag moet worden be

antwoord, of klager in zijn beroep kan worden 
ontvangen; 

0. dat klager voor zijne bevestigende be
antwoording van die vraag bij klaagschrift 
het volgende aanvoert: ......... enz. (vol gen de 
betreffende gronden} ; 

0. dat klagers stelling dus kennelijk is, dat, 
nu de tweede titel van de Ambtenarenwet 
1929, ingevolge het K. B. van 26 Jan. 1933, 
S. 32, met ingang van 1 Maart 1933 in wer
king is getreden, een beroep, ingesteld tegen 
hesluiten, handelingen of weigeringen (om te 
besluiten of te handelen), genomen, verricht 
of uitgesproken vóór 1 Maart 1933, doch na 
31 Aug. 1931 (zijnde het bij K. B . van 12 
Juni 1931, S. 248, ingevolge art. 125, lid 1, 
der Ambtenarenwet 1929, vastgestelde "Al
gemeen Rijksambtenaren.reglement" met in
gang van l Sept. 1931 in werking getreden) 
niet kan worden verklaard niet-ontvankelijk, 
op dezen grond, dat slechts ontvankelijk zou
den zijn beroepen, ingesteld tegen besluiten, 
handelingen of weigeringen (om te besluiten 
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of te handelen), genomen, verricht of uitge
sproken op of na 1 Maart 1933; 

0. dat klager tot staving van de boven
omschreven stelling aanvoert, dat uit de ge
heele behandeling in de beide K amers blijkt, 
dat niemand er aan gedach t heeft, dat het 
materieele recht niet gedekt zou zijn door een 
beroepsmogelijkheid, doch veeleer uit de be
raadslaging blijkt, dat het formeele recht er 
reeds veel eerder dan het materieele zou zijn 
geweest - in stede van geruimen tijd later te 
komen - ware het niet, dat gewacht is op de 
uitwerking van het m aterieele recht ; 

0. dat deze Raad zich met die zienswijze 
niet kan vereenigen, doch van oordeel is, dat 
uit niets blijkt, dat de wetgever er ook maar 
één oogenblik aan gedacht heeft, dat het ma
terieele recht van stonde aan gedekt zou moe
ten zijn door een beroepsmogelijkheid; 

0. dat mtegendeel de Minister van Justitie 
onder wiens verantwoordelijkheid het wets
ontwerp, houdende regelen betreffende den 
rechtstoestand van ambtenaren, is ingediend 
en in het Staatsblad is opgenomen a ls "Amb
tenarenwet 1929", blijkens het door hem op 
6 April 1933 ingezonden antwoord op een hem 
door een lid der Tweede Kamer der Staten
Generaal gestelde vraag, van oordeel is, dat 
van schending vóór 1 Maart 1933 van op art. 
125 der Ambtenarenwet 1929 berustend amb
tenarenrecht zonder nadere voorziening geen 
beroep mogelijk is·- voor zooveel betreft be
roep op de ambtenarengerechten en den Cen
tral en Raad van Beroep - en dat hij aan dit 
oordeel nog heeft toegevoegd, dat het van den 
aanvang af in de bedoel ing heeft gelegen, 
dat de inwerkingtreding van de rechtspraak in 
ambtenarenzaken op een later t ij dstip werd 
vastgesteld dan die van andere bepal ingen 
van ambtenarenrecht, met name van die om
trent de verplichting tot regeling van het ma
terieel e recht (Handelingen der Staten-Gene
rnal 1932-1933 II Aanhangsel, blz . 189); 

0. dat dit sta~dp:mt in hoofdzaak kennelijk 
ook gedee ld wordt door de Commissie uit de 
Tweede Kamer, in wier handen werden ge
steld de inlichtingen op het adres van een 
ambtenaar, aan wien bij missive van den Mi
nister van Justitie van 30 Jul i 1932 was mede
gedeeld, dat hij met ingang van 1 Jan. 1933 
op wachtgeld zou worden gesteld, welke com
missie , bestaande uit 5 leden, die a llen aan 
de totstandkoming van de Ambtenarenwet 
1929 hebben medegewerkt, in h aar verslag o.a. 
schrijft: 

"Aanleiding om te bevorderen, dat met den 
meesten spoed uitvoering zal worden gegeven 
aan Titel II der Ambtenarenwet 1929, is ver
vallen sedert bij K . B. van 26 Jan. 1933. S. 
32, be doe lde wet n1et ingang van 1 Maart 
rn33 volledig in werking is getreden. Volle
digheidshalve merkt uw Commissie nog op, 
dat, naar haar meening, deze inwerkingtre
ding aan adressant nimmer het beroep zou 
hebben kunnen openen op de instantiën krach
tens de Ambtenarenwet, nu het besluit, waar
door adressant zich bezwaard acht, is genomen 
vóór de inwerkingtreding van de toepasselijke 
wetsbepalingen" (Gedrukte Stukken, Zitting 
1932- 1933, 274, no. 2, blz. 2); 

0. dat deze Raad het standpunt, in de beide 

voorafgaande rechtsoverwegingen omschreven. 
juist acht, nu geenerlei wetsbepaling uitdruk
kelijk een beroep toekent tegen besluiten, han
delingen of we igeringen (om te besluiten of 
te handel en) , genomen, verr icht of uitgespro
ken vóór de inwerkingtreding van Tit.el II 
der Ambtenarenwet 1929 ; 

0. dat met name niet kan worden betoogd, 
dat art. 60, lid 3, der wet een zoodanig recht 
erkent· 

0. ~ch dat genoemd 1 id slechts de moge
lijkheid schept, dat de fatale gevolgen van 
de overschrijding van den bernepstermijn on
der bepaalde omstandigheden achterwege bl ij 
ven, maar zich in het minst niet uitspreekt 
over de prealabele vraag, of een recht van 
beroep bestaat; 

0. dat uit dit alles voortvloeit, dat in casu 
aan klager eenig recht van beroep op dezen 
Raad niet toekomt, zoodat hij in het niette
min door hem ingestelde beroep moet worden 
verklaard niet-ontvankelijk ; 

Rechtdoende in naam der Koningin! 
Verklaart X. niet-ontvankelijk in zijn be-

roep. (W.) 

9 Juni 1933. ARREST van den Hoogen Raad. 
(Octrooiwet art . 30.) 

(A t e Rotterdam koopt van B te Brussel 
lampen en verkoopt deze aan en doet ze 
vervoeren naar C te Düsseldorf. De lampen 
zijn te Rotterdam voortdurend onder 
douanetoezicht geweest en zijn aldaar niet 
ingeklaard.) 

De lampen zijn niet in den zin van art. 30 
Oct rooiwet 1910 S. 313 in het verkeer ge
bracht en A heeft ze ook niet in Nederland 
in voorraad gehad. De mogelijkheid, dat 
A ten aanzien van de lamp en eenige met 
h et ve,·voer naar Dui tsch and strijdige 
beschikking n eemt, i s daardoor n iet vol 
doende. 

De klacht, dat h et a rrest niet vermeldt, 
waarom, ondanks de gegrondheid van som
mige der aangevoerde grieven, de vordering 
t erecht is ontzegd, mist feitelijken grond
slag. 
· H et Hof geeft zelfstandig de gronden, 

waarop de vordering moet worden ontzegd, 
zoodat vermelding van de door eischeres 
tegen de motiveering der R echtb. aange
voerde gegronde grieven, achterwege kon 
blijven. 

De Duitsche Handelsvennootschap "Patent
Treuhand-Gesellschaft fi.ir Elektrische Glüh
lampen m.b.H.", gevestigd te Berlijn,' eische
res tot cassatie van een tusschen partijen ge
wezen arrest van het Gerechtshof te 's-Graven
hage van 3 November 1932, advocaat Mr. L. 

1 
G. van Praag, 

tegen: 
de Handelsvennootschap onder de firma " De 

, Lampencentrale voorheen F. Timmermans'.', 
gevestigd te Rotterdam, waarvan de leden z1Jn 
A. C. Evers, echtgenoot<> va11 F . Timmermans, 
openbare koopvrouw met toestemming van 
haren echtgenoot en P. H. La bots, koopman, 
allen wonende te Rotterdam, c.s., verweerders 
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in cassatie, advocaat Mr. B. P. Smeele; ge
pleit door Mr. G. A. N. Houwing. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Berger. 

Verweerders hebben eene hoeveelheid elec
trische gloeilampen, welke beantwoordden aan 
de kenmerken van een door eischeresse hier te 
lande verkregen octrooi, van de fabriek te 
Brussel gekocht en daarna verkocht en doen 
vervoeren naar eenen kooper in Duit.schland. 
Het vervoer had plaats over Rotterdam, al
waar de lampen werden uitgeladen en ver
volgens weder ingeladen in het schip, dat ze 
naar Duitschland bracht, terwijl de lampen te 
Rotterdam voortdurend onder douane-toezicht 
hebben gestaan en niet zijn ingeklaard. Eische
resse's vordering tot schadevergoeding uit dien 
hoofde, wegens desbewuste inbreuk op haar 
octrooi, steunende op de ste lling, dat verweer
ders in strijd met het aan e ischeresse toe
komende octrooirecht in Nederland in het ver
keer gebrachte lampen, die verweerders te 
Rotterdam of in Nederland voor haar bedrijf 
in voorraad hadden, op of omstreeks 7 Juli 
1930 aldaar hebben verkocht aan Leo Robert 
te Dusseldorf, werd haar in eersten aanleg 
ontzegd door de Arr.-Rechtbank te Rotterdam, 
wier vonnis is bevestigd bij arrest van het 
Gerechtshof alhier, weshalve e ischeresse thans 
voor Uwen H. R. dit arrest bestrijdt met twee 
middelen van cassatie, luidende: 

1 °. ,,S. en v. t . van artt. 1, 30, 43 Octrooi
wet 1910 S. 313, en 48 Rv., domdien het Hof, 
na fe itelijk te hebben vastgesteld dat verweer
ster de ten processe bedoelde lampen, die in 
zich vereenigen de kenmerken van het octrooi 
waarop eischeresse rechthebbende is, van de 
fabriek te Brussel heeft gekocht en ze daarna 
heeft verkocht en doen vervoeren naar een 
kooper in Duitschland, bij welk vervoer, dat 
via Rotterdam geschiedde, de lampen aldaar 
zijn uitgeladen en vervolgens zijn ingeladen 
in het schip dat ze naar Duit.schland heeft 
vervoerd, en te Rotterdam voortdurend onder 
douanetoezicht hebben gestaan en niet zijn 
ingeklaard, besliste: 

a. dat uit deze feiten volgt, dat de stellin
gen der dagvaarding "dat de lampen in Ne
derland in het verkeer zijn gebracht en dat 
de verweerster ze aldaar voor haar bedrijf in 
voorraad heeft gehad" met de waarheid in 
strijd zijn, daar niemand, ook niet verweerster 
in Nederland de vrije beschikking over die 
lampen gehad heeft, welke laatstgenoemde 
slechts kon krijgen door betaling der invoer
rechten, hetgeen zij niet gedaan heeft; 

ten onrechte, omdat ondanks laatstgenoemde 
omstandigheid de lampen in Nederland in het 
verkeer gebracht kunnen zijn en ook gebracht 
zijn en verweerster ze aldaar voor haar bedrijf 
in voorraad heeft kunnen hebben en ook ge
had heeft; 

b. dat, al moest worden aangenomen, dat 
de verkoop in Nederland heeft plaats gehad 
en dat zulks ook met de doorzending het geval 
is geweest, zulks niet tot toewijzing der vor
dering zou kunnen leiden, aangezien verkoop 
en doorzending in Nederland van daarbuiten 
vervaardigde voortbrengselen die in Nederland 
door een octrooi worden beschermd, volkomen 

geoorloofd is, mits die voortbrengselen nog 
niet in Nederland in het verkeer gebracht 
waren en niet door die handelingen aldaar in 
het verkeer gebracht worden, hetgeen op grond 
van het bovengestelde werd aangenomen niet 
het geval te zijn geweest; 

ten onrechte, omdat verkoop en doorzending 
in Nederland van aldaar liggende, onder een 
Nederlandsch octrooi vallende voortbrengselen 
slechts geoorloofd is, wanneer die voorwerpen 
in Nederland rechtmatig in het verkeer zijn 
gebracht, en bovendien die voortbrengselen 
door genoemde handelingen in Nederland in 
het verkeer gebracht werden"; 

2°. ,,S. en v. t. van artt. 162 Grondwet, 20 
R. 0 ., 48 en 59 Rv., doordien het Hof be
sl iste dat, al zijn sommige der overwegingen 
van het beroepen vonnis minder juist en de 
daartegen door appellante (thans eischeresse) 
aangevoerde grieven gegrond, de Rechtbank 
terecht de vordering heeft ontzegd, zoodat het 
beroepen vonnis moet worden bevestigd, -
zonder te vermelden welke de bovenbedoelde 
grieven zijn noch waarom de vordering, on
danks de gegrondheid dier grieven, terecht is 
ontzegd" . 

De grief onder a van het eerste middel 
komt, ook blijkens de toelichting bij pleidooi, 
hierop neer, dat het bestreden arrest, op grond 
der vastgestelde feiten beslissende als voor
meld, eene onjuiste beteekenis wude hebben 
toegekend ·aan het in art. 30 onder a der 
Octrooiwet gebezigde begrip " in het verkeer 
brengen'.'. Volgens eischeresse zouden de hier
bedoelde lampen in N ederland in het verkeer 
zijn gebracht door den Brusselschen fabrikant, 
die ze aan de verwerende vennoot.schap zond, 
en zoude laatstgenoemde die lampen te Rot
terdam tot in het verkeer brengen, dan wel 
voor verderen verkoop enz. in voorraad heb
ben gehad. 

De Memorie van Toelichting op art. 30 van 
het oorspronkelijk ontwerp der Octrooiwet 
(Bijl. Hand. 2e Kamer 1904/1905 n°. 197-3 
blz. 34) leert omtrent de beteekenis der uit
drukking " in het verkeer brengen", dat zulks 
plaats heeft zoowel bij aflevering door den 
buitenlandschen producent, als na invoer uit 
het buitenland bij aflevering door den eersten 
ontvanger hier te lande, onverschillig of dit 
in het verkeer brengen geschiedt door ver
koop, verhuur, door het geven in consignatie 
of in depot of dergelijke handelingen, met uit
drukkelijke mededeeling daarnevens, dat in
voer op zich zelf in deze bepaling niet bedoeld 
wordt. 

Op den voorgrond dient hierbij te worden 
gesteld, dat de Octrooiwet een nationaal ka
rakter draagt (H. R. 20 Juni 1930 W. 12147, 
N. J. 1930, 1217}, zoodat de houder van een 
Nederlandsch octrooi uitsluitend reent heeft 
tot het verrichten der in art. 30 Octrooiwet 
genoemde handelingen, voorwover die plaats 
vinden in Nederland. 

Ook indien men met eischeresse huldigt de, 
ook m. i. zeer aannemelijke, opvatting van den 
hoogleeraar Drucker (Handb. voor de Studie 
v/h Ned. Octrooirecht nrs. 266 en 267 blz. 
306/307), dat de uitdrukking "in het verkeer 
brengen" niet beperkt dient te worden uitge
legd, in verband met de daarop in art. 30 
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onder a volgende woorden: ,,verder verkoo
pen enz.", maar dat onder eerstgenoemde uit
drukking, zoowel blijkens de M. v . T. (,,in 
depot geven"), a ls blijkens art. 31 (,,tentoon
stellen") vallen "alle wijzen van commer
cieele explo itatie der uitvinding, waardoor de 
octrooihouder wordt geschaad in zijn hem door 
de wet toegedachte positie van den man, die 
met uitslu iting van anderen het voortbrengsel 
op de markt brengt", dan nog zal men IP. i. 
op grond van de hierboven vermelde zinsneden 
der M. v. T. de handeling van het invoeren 
hier te lande van een in het buitenland ver
vaardigd voortbrengsel op zich zelf niet onder 
de bepalingen van art. 30 der Octrooiwet kun
nen begrijpen (vg. Drucker t.a.p. blz. 311 
n°. 276). Hetzij dus, dat de Brusselsche fabri
kant, hetzij dat de verwerende vennootschap 
de lampen hier te lande heeft ingevoerd, zoo 
kan die handeling op zich zelf, naar het mij 
voorkomt, niet worden aangemerkt als in het 
verkeer brengen in den zin der Octrooiwet. 
Anders ware m. e. te oordeelen, indien vast
stond, dat verweerster de haar geronden I am
pen tot in het verkeer brengen in voorraad 
had gekregen, hetgeen dan zoude kunnen blij
ken uit het feit, dat zij ze vervolgens aan 
haren afnemer in Duitschland had geronden. 
Onder " in Nederland in het verkeer brengen" 
roude ik immers ook willen begrijpen het 
verzenden of afleveren vanuit Nederland aan 
eenen buitenslands wonenden afnemer (vg. 
Drucker t. a. p. n °. 277). 

Eene zoodanige voorstelli ng van zaken 
strookt evenwel , naar het mij voorkomt, n iet 
met de vaststaande feiten van het onderwer
pelijke geval, omdat hier de in ederland 
geoctrooieerde voorwerpen, volgens de feite
lijke beslissing van het arrest, van eene Bel
gische fabriek gekocht, daarna aan eenen 
Duitschen gegadigde zijn verkocht en van 
Brussel uit via Rotterdam naar Duitschland 
zijn vervoerd. Hieruit volgt, naar het mij 
schijnt, niet, dat de lampen aan de verweerster 
te Rotterdam zijn verzonden en vandaar door 
deze zijn afgeleverd naar Duitschland. Veeleer 
wijzen die feiten, gelijk zij kennelijk ook door 
het Hof zijn opgevat, op een doorloopend ver
voer van Brussel naar Du.itschland via Rotter
dam, zij het ook, dat de goederen te iaatst
genoemder plaatse zijn uitgeladen en vervol
gens. zonder inklaring en onder voortdurend 
douanetoezicht, zijn ingeladen in het schip, dat 
deze naar Duitschland heeft vervoerd. 

Het komt mij voor, dat het Hof hieruit de 
gevolgtrekking heeft kunnen maken, dat nie
mand - ook niet de venveerster - in Neder
land de vrije_ beschikking over meerbedoelde 
lampen heeft gehad, temeer, daar de lampen 
niet eerst na aankomst te Rotterdam aan den 
Duitschen kooper zijn verkocht, hetgeen hier
uit volgt, dat de verwerende vennootschap ze 
te Brussel kocht, daarna verkocht en deed 
vervoeren via Rotterdam, zoodat het vervoer 
eerst is aangevangen na den verkoop. 

Evenmin, als den geëerden pleiter voor ver
weerders, is het mij duidelijk, of het middel 
bedoelt, dat ook ondanks de omstandigheid, 
dat niemand in Nederland de VI·ije beschik
king daarover heeft gehad, de lampen in 
Nederland in het verkeer kunnen zijn gebrachL 

en ook gebracht zijn. Zoo ja, dan zoude er 
echter m. i. alleen gedacht kunnen worden 
aan in het verkeer brengen door den enkelen 
invoer, hetgeen, gelijk ik betoogde, niet is 
aan te nem·en. Slaat het middel daarentegen 
a ll een op het niet betalen der invoerrechten, 
dan roude weliswaar, naar mijne meening, 
moeten worden toegegeven, dat die omstan
digheid zonder meer niet behoeft te beletten 
om aan te nemen, dat verweerster de lampen 
te Rotterdam in of voor haar bedrijf tot in 
verkeer brengen enz. in voorraad kan hebben 
geha<l, aangezien ik mij roude willen aanslui
ten bij de meening, dat bijv. opslag in entre
pot daaronder mag worden begrepen {vg. Rb. 
Haag 13 Febr. 1930 W. 12126), doch dan 
blijven niettemin onaangetast de over ige, in 
het arrest vastgestelde feiten, wijzende op een 
doorloopend vervoer van Brussel naar Duitsch
land via Rotterdam, waaruit het Hof m. i. 
kon en mocht afleiden, dat van in voorraad 
hebben der lampen door verweerster met zoo
danig doel geen sprake is geweest. Ik ben dan 
ook van oordeel, dat onderdeel a van dit mid
del niet zal kunnen slagen. 

Ook onderdeel b van het middel zal, dunkt 
mij, op de in dezen vaststaande feiten moeten 
afstuiten. Wat er immers zij van de daarbij 
door verweerders voorgedragen stelling en 
daargelaten, dat uit 's Hofs arrest in elk geval 
volgt, dat niet is gebleken, dat verkoop in 
Nederland inderdaad heeft plaats gehad, vast 
staat, dat de hierbedoelde voortbrengselen niet 
tijdens den verkoop in Nederland lagen, wijl 
zij in Brussel gekocht en na den verkoop van 
daaruit via Rotterdam naar Dui tsch land zijn 
vervoerd. 

Wat het arrest met doorzending in Neder
land bedoelt, is inderdaad niet geheel duide
lij k. Is daarmede, naar ik vermoed, ondersteld, 
dat <le verwerende vennootschap de lampen te 
Rotterdam in ontvangst heeft genomen en 
vandaar heeft doorgezonden naar Duitschland, 
zoodat het vervoer van Brussel naar Düssel
dorf in twee gedeelten zoude hebben plaats 
gevonden, waarvan het tweede aanving te 
Rotterdam en door verweerster werd bewerk
stelligd, dan kon m. i. het Hof niettemin -
en wederom daargelaten, dat uit het arrest 
niet blijkt, dat er inderdaad van zoodanige 
doorzending in Nederland sprake is geweest, 
- toch ook voor dat geval m. e. uit de vast
gestelde omstandigheden afleiden, dat ver
koop en doorzending in Nederland niet ten
gevolge hadden een hier te lande in het ver
keer brengen der geoctrooieerde goederen, nu 
aan het Hof van een tijdel ijk opslaan in 
entrepot te Rotterdam kennelijk niet is ge
bleken en invoer en doorzending tezamen in 
de gegeven omstandigheden konden worden 
en blijkbaar zijn beschouwd als een, geheel 
buiten het Nederlandsche verkeer omgaande, 
doorvoer door ons land, eene handeling, waar
van, zooals Drucker (t. a. p. bi. 314) meent, 
,,de elementen welke octrooirechtelijk van be
lang zijn in het buitenland liggen, waar het 
Nederlandsche octrooirecht geen invloed wil 
of kan uitoefenen" en waarbij aanta ting van 
het recht van den octrooihouder "eventueel 
vermeden {zoude) kunnen worden alleen door 
voor het vervoer een ande1·en weg te kiezen." 
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Het tweede middel, blijkbaar bevattende 
klacht over onvoldoende motiveering, schijnt 
mij niet gegrond. Het ziet over het hoofd, dat 
het bestreden arrest op de beide, de beslissing 
dragende, overwegingen, in het eerste middel 
genoemd, doet volgen, dat dus de Rechtbank 
terecht de vordering heeft ontzegd. Hiermede 
wordt echter m. i. ondubbelzinnig te kennen 
gegeven, dat de voorafgaande overwegingen 
volledig de gronden bevatten, waarop het Hof 
geheel zelfstandig tot gelijke beslissing, a ls de 
eerste rech ter, komt, terwijl daaruit tevens 
van zelf voortvloeit, dat gegrondbevinding van 
door eischeresse aangevoerde grieven tegen 
sommige der overwegingen van het beroepen 
vonnis in die beslissing geene wijziging ver
mocht te brengen, zoodat het, naar mijne 
meening, dan ook volkomen overbodig was, 
die grieven nog uitdrukkelijk te vermelden en 
afzonderlijk te motiveeren, waarom de vorde
ring, ondanks de gegrondheid dier grieven, 
terecht werd ontzegd. 

Ik concludeer mitsdien tot verwerping van 
het beroep met veroordeeling van eischeresse 
in de kosten, op de behandeling in cassatie 
gevallen. 

De Hooge Raad, enz. ; 
0. dat uit het bestreden arrest blijkt: 
dat de eischeres tot cassatie bij de inl e idende 

dagvaarding, voorzoover in cassatie van be
lang, heeft gesteld, dat de bovenvermelde 
handelsvennootschap onder de firma "De Lam
pencentrale voorheen F. Timmermans" desbe
wust inbreuk heeft gemaakt op een aan haar 
- e ischeres - verleend Nederlandsch Octrooi, 
doordat zij lampen, welke in strijd met be
doeld octrooi zijn vervaardigd, althans in Ne
derland in het verkeer zijn gebracht en welke 
genoemde vennootschap te Rotterdam, althans 
in Nederland, voor haar bedrijf in voorraad 
had, op of omstreeks 9 Juli 1930 aldaar heeft 
verkocht en van daar uit heeft verzonden aan 
Leo Robert te Düsseldorf ; 

dat de e ischeres tot cassatie op die gronden 
heeft gevorderd, dat zal worden verklaard 
voor recht, dat genoemde handelingen zijn 
onrechtmatig, met bijkomstige vorderingen, 
als in de dagvaarding omschreven; 

dat de verweerders onder meer hebben ont
kend, dat de door hen verrichte handelingen 
een inbreuk zouden kunnen vormen op het 
octrooi van eischeres, daar de ter dagvaarding 
bedoelde lampen van de Belgische fabriek 
rechtstreeks door N ederland zijn vervoerd naar 
Robert te Düsseldorf; 

dat de Arr.-Rechtbank te Rotterdam bij von
nis van 7 October 1931 heeft overwogen, dat 
een octrooi verleend volgens de Nederlandsche 
wet slechts territoriale werking heeft, zoodat 
beslist moet worden of verweerders door de 
door eischeres gestelde feiten in Nederland 
inbreuk op de octrooirechten van eischeres 
hebben gemaakt en dat eischeres alleen zal 
kunnen slagen, wanneer zij zal hebben bewe
zen, dat de lampen ten t ijde van de koopover
eenkomst te Rotterdam of in Nederland waren 
of van daaruit uit voorraad zijn afgeleverd, 
hetgeen eischeres niet heeft bewezen noch te 
bewijzen aangeboden, waarbij de Rechtbank 
aannemelijk acht, dat de lampen tijdens den 

verkoop in België waren, en voorts overweegt, 
dat bovendien de goederen door Nederland 
zijn doorgevoerd op hun reis van België naar 
Duitschland en daarbij slechts één dag in Rot
terdam in entrepot zijn opgeslagen geweest, 
en de verweerders daarover niet de vrije be
schikking hadden daar die goederen niet wa
ren ingeklaard, en zij dus die goederen niet 
in voorraad hadden, - op alle welke gronden 
de R echtbank, aannemende dat verweerders de 
goederen hier te lande niet in voorraad heb
ben gehad en evenmin hebben afgeleverd, de 
vordering heeft ontzegd; 

dat op het hooger beroep van de eischeres 
het Hof te 's-Gravenhage bij het a:mgevallen 
arrest het vonnis van de Rechtbank heeft be
vestigd op de gronden, in de beide tegen 
's Hofs arrest aangevoerde middelen van cas
satie vermeld; 

0. dat deze middelen van cassatie luiden: 
zie concl. Adv.-Gen.; 

0. omtrent het eerste middel van cas
satie: 

dat volgens het bestreden arrest "De Lam
pencentrale" de ten processe bedoelde lampen 
van de fabriek te Brussel heeft gekocht en ze 
daarna heeft verkocht aan en doen vervoeren 
naar Leo Robert in Duitschland, bij welk ver
voer, dat via Rotterdam geschiedde, de lam
pen aldaar zijn uitgeladen en vervolgens zijn 
ingeladen in het sch ip, dat ze naar Duitsch
land heeft vervoerd, en te Rotterdam voort-
durend onder douanetoezicht hebben gestaan 
en niet zijn ingeklaard; 

dat met deze feitelijke vaststelling in strijd 
is zoowel de bij ple idooi namens eischeres 
gegeven voorstelling a lsof de Brusselsche 
fabriek de lampen te Rotterdam aan " De 
Lampencentrale" zou hebben afgeleverd en 
laatstgenoemde vervolgens de lampen zou 
hebben geleverd naar haren Duitschen kooper, 
alsook het bij onderdeel b van dit middel ge
stelde, dat "De Lampencentrale" aan Robert 
zou hebben verkocht in Nederland zich be
vindende lampen; 

dat een vervoer door Nederl and, als door 
het Hof vastgesteld, van lampen, welke zich 
ten tijde van den verkoop aan Robert in Brus
sel , althans niet in Nederland, bevonden, met 
de bestemming om de lampen te leveren naar 
Duitsch\and, niet vormt een in Nederland in 
het verkeer brengen dier lampen in den zin 
van art. 30 der Octrooiwet 1910, S. 313, waar
aan niet afdoet of de koopovereenkomst met 
Robert al dan niet in Nederland is tot stand 
gekomen en of " De Lampencentrale" de lam
pen van Brussel via Rotterdam naar Duitsch
land heeft doen vervoeren krachtens twee 
afzonderlijke vervoerovereenkomsten, eene voor 
het vervoer van Brussel naar Rotterdam en 
eene voor het vervoer van Rotterdam naar 
Duitschland; 

dat onder de voormelde omstandigheden "De 
Lampencentrale" de lampen ook niet in Ne
derl and in voorraad heeft gehad ; 

dat hiertegen namens eischeres bij pleidooi 
is aangevoerd, dat " De Lampencentrale" na 
aankomst der lampen te Rotterdam aldaar de 
beschikking had over de lampen en de lampen 
dan ook van daaruit heeft doorgewnden naar 
Duitschland; 
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dat echter hierbij wordt voorbijgezien, dat, 
waar naar ' s Hofs vaststelling de lampen door 
Nederland zijn vervoerd met de bestemming 
ze naar Duitschland te leveren, eerst dan van 
het hier te lande in voorraad hebben van de 
lampen door "De Lampencentrale" sprake zou 
kunnen zijn geweest, indien deze ten aanzien 
van de lampen eenige met het vervoer tot die 
bestemming strijdige beschikking zou hebben 
genomen, doch dat daartoe niet voldoende is, 
dat zij zoodanige beschikking zou hebben kun
nen nemen; 

dat - a l kan aan. eischeresse worden toe
gegeven, dat de omstandigheid , dat over in 
Nederland b innengekomen goederen niet de 
invoerrechten zijn betaald, niet uitsluit, dat 
deze goederen in den zin der Octrooiwet hier 
te lande in het verkeer zijn gebracht of in 
voorraad worden gehouden - uit het vooraf
gaande volgt, dat het eerste middel van cas
satie in zijn beide onderdeelen faalt; 

0. aangaande het tweede middel van cas
satie: 

dat het Hof in het bestreden arrest de gron
den vermeldt, waarop naar zijn oordeel de 
verweerders geen inbreuk hebben gemaakt op 
het octrooi van de eischeres; 

dat het Hof daarop doet volgen, .,dat dus -
al zijn sommige der overwegingen van het 
beroepen vonnis minder juist en de daartegen 
door appellante aangevoerde grieven gegrond 
- de R echtbank terecht de vordering heeft 
ontzegd, zoodat het beroepen vonnis moet wor
den bevestigd"; 

dat derhalve de klacht, in het middel ver
vat, dat het bestreden arrest niet vermeldt 
waarom de vordering, ondanks de gegrondheid 
van somm ige der door eischeres aangevoerde 
grieven, terecht is ontzegd, feitelijken grond
slag mist; 

dat voorts de klacht, dat het Hof niet ver
meldt, welke de grieven zijn, die het Hof 
gegrond acht, niet tot cassatie kan leiden, 
omdat het Hof zelfstandig de gronden geeft, 
waarop naar zijn oordeel de vordering moet 
worden ontzegd, en bij deze wijze van moti
veering vermelding van de door eischeres 
tegen de motiveering der R echtbank aange
voerde grieven, die het Hof gegrond acht, als 
voor het geding ronder eenig belang, achter
wege mocht blijven; 

dat mitsdien ook het tweede middel van 
cassatie ongegrond is; 

Verwerpt het beroep. 
(N. J.) 

12 Juni 1933. ARREST van denHoogenRaad 
(Winkelsluit ingswet artt. l en 3.) 

H et begrip tuin omvat niet a lleen ccnc 
open ruimte, waar gecultiveerd wordt, do,,h 
daaronder valt eveneens eene open ruimte, 
waar stoeltjes en tafeltjes staan en gelegen
h eid wordt geboden aan d e bezoek ers op 
d e stoelen bij de tafeltjPs plaats te nemen 
om, zij het in de onmiddellijke nabijheid 
van druivenkassen, druiven te eten. 

Een dergelijke tuin valt onder het be
grip winkel als in art. 1 Winkelsluitingswet 
omschreven, wanneer daar of daaruit 
druiven aan het publiek plegen te worden 

verkocht of afgeleverd. Dat dit in req.' s 
tuin het geval was, kon uit de bewijsmid
delen worden afgeleid . W el is verkoop van 
druiven voor gebruik ter plaatse aan req . 
veroorloofd (art. a, lc W inkclsluitings" et), 
doch hij mag op Zondag geen druiven ver
koopen om door de verkoopers te worden 
medegenomen. 

Op het beroep van C. v. d. W., tuinder, 
requirant van cassatie tegen een vonnis van 
de Rechtbank te 's-Gravenhage van 6 April 
1933, waarbij in hooger beroep is bevestigd 
een op 23 November 1932 door het Kanton
gerecht te Delft gewezen vonnis, bij welk 
vonnis de · requirant te r zake: .,het als hoofd 
en' bestuurder van een winkel, dien winkel 
voor het publiek geopend hebben gedurende 
den Zondag", met aanhaling van de artt. 1 , 
2, 10, 11, 12, 14 der Winkelsluitingswet, S. 
1930 n°. 460, 23 en 91 Sr., is veroordeeld tot 
een geldboete van vijftig cent en een dag ver
vangende hechtenis . 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Kirberger; 
Gelet op het middel van cassat ie, namens 

den requirant voorgesteld bij schriftuur en 
luidende: 

S., althans v. t., van de artt. 1, 2, 3, 4, 5, 
10, 11, 12 en 14 Winkelsluitingswet S. 1930 
n° . 460, 338, 339, 342, 350, 352 en 358 Sv., 
doordat: 

a. de Kantonrechter en de Rechtbank, die 
de overwegingen van den eersten tot de hare 
maakt, aannemen, dat op de feiten, zooals die 
aan requirant ten laste zijn gelegd en voor
zooverre die uit de verklaringen der getu igen 
bewezen zijn, toepasselijk zijn art. 1 en vol
gende der gemelde wet; 

b. de Kantonrechter en de Rechtbank als 
bewezen hebben aangenomen uit de verkla
ringen der getuigen in de eerste plaats, dat 
requirant pleegt te verkoopen in zijn tuin en 
in de tweede plaats, dat deze verkoop heeft 
plaats gehad op het uur in de dagvaarding 
vermeld, terwijl de getuigenverklaringen, 
welke door den Kantonrechter en de R echt
bank tot bewijs zijn gebezigd geen aanleiding 
geven tot het bewezenverklaren van deze fei
ten te concl udeercn; 

Gehoord den Advocaat-Generaal Wijnveldt, 
namens den Procureur-Generaal, in zijne con
clusie, strekkende tot enz. ; 

0. dat bij het vonnis van het Kantongerecht, 
door het bestreden vonnis bevestigd, met qua
lificatie en strafoplegging als voormeld, wettig 
en overtuigend is bewezen verklaard: ,,dat 
requirant te 's-Gravenzande op Zondag 14 
Augustus 1932, des namiddags omstreeks 5.45 
uur, als hoofd en bestuurder van een open 
ruimte, waar of van waaruit druiven, althans 
voorwerpen of stoffen aan het publiek in het 
klein plachten te worden verkocht, te weten 
een aan den Noordlandschen weg gelegen 
tuin, dien winkel voor het publiek geopend 
heeft gehad, hebbende immers alstoen aldaar 
zekere Hendrika Maria van Ommeren O'Fa
rell , echtgenoote van A . J . van Opzeeland, 
een hoeveelheid druiven verkocht, a l thans 
afgeleverd, aan zekeren Frans van der Meer ; 
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0. omtrent het middel : 
dat blijkens de toe! ichting requirant van 

meen ing is, dat een tuin geen winkel is in den 
zin der Winkelsluitingswet S. 1930 n°. 460, 
omdat volgens art. 1 een winkel is een open 
of besloten ruimte waar of van waaruit voor
werpen of stoffen aan het publiek in het kle in 
plegen te worden verkocht of afgeleverd, ter
wijl men in een tuin pleegt te cultiveeren en 
de producten niet in den tuin, doch op de 
veiling plegen te worden verkocht; 

dat requirants meening getuigt van eene te 
beperkte opvatting van het begrip "tuin"; 

dat toch het begrip tuin niet alleen omvat 
eene open ruimte, waar gecultiveerd wordt, 
maar dat daaronder eveneens valt eene open 
ruimte, waar, woals in deze gelijk uit de 
bewijsmiddelen blijkt, stoeltjes en tafeltjes 
staan en gelegenheid wordt geboden aan de 
bewakers op de stoelen bij de tafeltjes plaats 
te nemen om, zij het in de onmiddellijke nabij 
heid van druivenkassen, druiven te eten; 

dat een dergelijke tuin valt onder het begrip 
winkel, zooals dit in gemeld art. 1 is om
schreven, wanneer daar of daaruit druiven 
aan het publiek plegen te worden verkocht of 
afgele•rnrd; 

dat de rechter uit na te melden in het von
nis opgenomen bewijsmiddeien, kon afleiden, 
dat in requirants tuin inderdaad druiven aan 
het publiek "plegen" te worden verkocht en 
afgeleverd; 

dat immers het proces-verbaal van den chef
veldwachter der gemeente 's-Gravenzande, te
vens onbewldigd rijksveldwachter, vermeldt: 
dat hij ten tijde bij de dagvaarding genoemd 
heeft waargenomen dat aan den ingang van 
den tuin van requirant een bord was geplaatst 
met het opschrift "Druiveneetgelegenheid"; 
dat vrij geregeld voorbijgangers zich naar 
dien tuin begaven, op de daar geplaatste stoe
len bij tafeltjes plaats namen en daar druiven 
aten, welke hun door requirant of zijne hel pers 
werden verkocht; dat vier motorrijtuigen vóór 
den tuin stonden, waarvan de passagiers in 
den tuin of in de daarop staande druiven
kassen vertoefden, waarvan eenigen druiven 
aten; dat F. van der Meer, die toen juist uit 
den tuin kwam, hem heeft verklaard, dat hij 
daar een doosje druiven had gekocht; 

dat de verklaring van de getuige van Op
zeeland behelst: dat zij ten tijde in de dag
vaarding aangegeven requirant behulpzaam is 
geweest met het bedienen van personen, die 
o. a. in requ irants tuin druiven aten; dat het 
daar Zondags drukker is dan op werkdagen ; 
dat zij toen ook aan van der Meer een doosje 
druiven heeft verkocht; en de verklaring van 
getu ige van der Meer: dat hij ten tijde in de 
dagvaarding genoemd druiven heeft gekocht 
van getuige van Opzeeland om mede te nemen 
en deze ook medegenomen heeft; 

dat eindelijk de verklaring van requirant 
zelf inhoudt: dat hij op zijn terrein een bord 
heeft geplaatst, waarop staat " drui veneetge
legenheid" en daarnaast een vlag; da t bij 
hem in zij n tuin en kassen vooral op Zondag 
veel druiven worden gegeten; dat het meeren
deel der bewakers druiven koopt om ter 
plaatse op te eten en weinigen druiven koopen 
om mede te nemen ; dat hij in zijn tuin en 

zijn op dien tuin aanwezige kassen tafelt jes 
met stoelen heeft geplaatst voor het publiek 
om daaraan druiven te eten ; 

dat het nu wel waar schijnt, wat requirant 
nog in zijne toelichting tot het middel zegt, 
dat hoofdzaak in zijn tuin is verkoop voor ge
bruik ter plaatse, doch <lat deze omstandigheid 
voor de beantwoording van de vraag of de 
tuin al dan niet een winkel is, be tee ken is mist; 

dat zeer zeker op grond van art. 3, 1 onder 
c Winkelsl ui t ingswet S . 1930 n°. 460 verkoop 
van druivén voor gebruik ter plaatse aan 
requirant op Zondag veroorloofd is, maar hij 
op Zondag geen druiven mag verkoopen en 
afleveren om door de koopers te worden mede
genomen; 

dat ten slotte uit voorschreven inhoud der 
bewijsmiddelen valt af te leiden, dat de ver
koop der druiven aan getuige Van der 1eer 
geschiedde op het tijdstip in de dagvaarding 
genoemd; 

dat het middel mitsdien niet kan slagen ; 
Verwerpt het beroep. 

[ Gewezen overeenkomstig de conclusie van 
den Adv.-Generaal Wijnveldt, die nog H. R . 
19 Dec. 1931! N. J. 1933, 328; W. 12589, 2, 
over de vischtcnt als winkel vermeldt. R ed.] 

12 Juni 1933. ARREST van den Hoogen Raad. 
(Mot. en Rijw.wet art. 31.) 

De Mot.- en Rijw.wet k ent wèl een ont
zegging van de bevoegdheid om motorrij
tuigen - tl. w. z. ingevolge art . 1, alle 
tjj - of voertuigen best emd, om uitsluitend 
of mede door een mechanische kracht, op 
of aan dat rijtuig zelf aanwezig, anders dan 
langs spoorstaven te worden voortbewo
gen - te besturen, doch niet een ontzeg
ging van het r echt om tweewielige motor
rijtuigen te besturen. 

Op het beroep van S. v. tl. Z. en A. B., 
requiranten van cassatie tegen een te hunnen 
laste gewezen vonnis van de Rechtbank te 
's-Gravenhage van 6 April 1933, waarbij in 
hooger beroep en, na voeging der tegen elk 
der requiranten aanhangige zaken, zijn ver
nietigd twee vonnissen van het Kantongerecht 
te Alphen van 18 November 1932 en ieder der 
requiranten ter zake "als bestuurder van een 
motorrijtuig daarmede over een weg rijden 
met zoodanige snelheid, dat de vei ligheid en 
de vrijheid van het verkeer wordt in gevaar 
gebracht en belemmerd", met toepassing van 
de artt. 22, 29, 31 der Motor- en Rijwielwet 
en 23 Sr., is veroordeeld tot eene geldboete 
van driehonderd gulden en dertig dagen ver
vangende hechtenis, met ontzegging aan ieder 
der verdachten van het recht om tweewielige 
motorrijtuigen te besturen gedurende den tijd 
van één jaar. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Kirberger ; 
Gehoord den Advocaat-Generaal Wijnveldt, 

namens den Procureur-Generaal, in zijne con
clusie, strekkende tot vernietiging van het 
vonnis voor wat betreft de ontzegging om 
tweewielige motorrijtuigen te besturen met 
verdere beslissing a ls de H. R. zal mee~en te 
behooren; 
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0. dat noch bij de aanteekening van het 
beroep, noch naderhand door of vanwege de 
rnquiranten eenige gronden voor dat beroep 
zijn aangevoerd; 

0. echter ambtshalve: 
dat bij het bestreden vonnis ten laste van 

den requ irant v. d. Z. is bewezen verklaard: 
dat hij op 2 Augustus· 1932 des namiddags 

ongeveer 9½ uur te Alphen aan den Rijn op 
den openbaren rijweg, Westkanaalweg, althans 
op een openbaren rijweg waar toen veel ver
keer was van voetgangers en wielrijders, als 
bestuurder van een tweewielig motorrijtuig te 
zamen met een of meer andere personen, die 
eveneens als bestuurders van motorrijwielen 
reden, met een gevaarlijk groote en roekelooze 
snelheid, die in ieder geval onder die omstan
digheden daar veel te groot was en waardoor 
hij, verdachte, de vrijheid en veiligheid van 
het verkeer op dien weg belemmerde en in 
gevaar bracht, heeft gereden; 

en ten laste van den requirant B. : 
dat hij op 2 Augustus 1932 des namiddags 

ongeveer 8¾ uur te Alphen aan den Rijn op 
den openbaren 1·ijweg, Westkanaalweg, althans 
op een openbaren rijweg, ter plaatse waar die 
weg ongeveer 4 mete1· breed is, althans waar 
die weg tamelijk smal is en waar veel ver
keer was van voetgangers en rijwielen, heeft 
gereden met een door hem bestuurd tweewielig 
motorrijtuig met een snelheid van ongeveer 
honderd kilometer per uur, waardoor de vrij
heid en veiligheid van het verkeer werd be
lemmerd en in gevaar gebracht; 

dat die feiten zijn gequalificeerd en te dier 
zake straf is opgelegd als hiervoren gemeld; 

dat de wet wèl kent eene ontzegging van de 
bevoegdheid om motorrijtuigen - dat wil 
zeggen ingevolge art. 1 der Motor- en Rijwiel
wet, a lle r ij- of voertuigen, bestemd om uit
sluitend of mede door eene mechanische 
kracht, op of aan dat rij- of voertuig zelf aan
wezig, anders dan langs spoorstaven te worden 
voortbewogen - te besturen, doch niet eene 
ontzegging van het recht om tweewielige mo
torrijtuigen te besturen; 

dat het bestreden vonnis derhalve ten aan
zien van dit punt niet in stand kan blijven; 

Vernietigt het bestreden vonnis, doch alleen 
voorzoover betreft de ontzegging aan ieder der 
requiranten van het recht om gedurende den 
tijd van 1 jaar tweewielige motorrijtuigen te 
besturen; 

En alsnu rechtdoende krachtens a rt. 105 
R. 0.: 

0. dat, op de gronden bij het bestreden von
nis aangegeven, aan ieder der requiranten, 
naast de opgelegde straf van eene geldboete 
van f 300 en 30 dagen vervangende hechtenis, 
de bevoegdheid behoort te worden ontzegd 
motorrijtuigen voor een jaar te besturen; 

Ontzegt aan iede1· der requiranten de be
voegdheid om voor een jaar motorrijtuigen te 
besturen; 

Verwerpt het beroep voor het overige. 

L . 1933. 

l 2Juni 1933. KONINKLIJK BESLUIT. (Hin
derwet art. 17.) 

Daar de loozing van het afvalwater van 
een zuivelfabriek hinder van ernstigen aard 
veroorzaakt, behooren de door B. en W. 
gestelde nieuwe oorwaarden te worden ge
handhaafd, al moge een doeltreffende en 
voor de concessionarissen minder kostbare 
oplossing gevonden kunnen worden door 
aansluiting op eene gemeentelijke rioleering 
en zuivering van het gezamenlijke afval
water, nu zoodanige riolecring en zuive
ringsinstallatie nog niet zijn totstandge
komen en in verband met den financieelen 
toestand der gemeente nog wel eenigen tijd 
op zich zullen laten wachten. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

de Naamlooze Vennootschap Stoomzuivelfa
briek "Zevenaar" te Zevenaar, tegen het besluit 
van B. en W. dier gemeente van 9 Septem her 
1931, D. N°. 32/5 waarbij voorwaarden zijn 
verbonden aan de bij besluit van genoemd 
College van 5 Apri l 1922 aan de Naamlooze 
Vennootschap Stoomzuivelfabriek "Zevenaar" 
en hare rechtverkrijgenden verleende vergun
ning tot het oprichten van eene inrichting tot 
het fab'riceeren van boter en kaas en het pasteu 
riseeren van melk, op het perceel kadastraal 
bekend gemeente Oud-Zevenaar, Sectie F, 
N°. 1590; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
24 Mei 1933, N°. 284; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Economische Zaken en Arbeid van 6 Juni 
1933, N°. 308 H, Afdeeling Arbeid; 

0. dat B. en W. van Zevenaar, bij besluit 
van 9 September 1931, D. N°. 32/5, aan de door 
hun College d.d. 5 April 1922 aan de N. V. 
Stoomzuivelfabriek "Zevenaar" en hare r echt
verkrijgenden verleende vergunning tot het 
oprichten van eene inrichting tot het fabriceeren 
van boter en kaas en het pasteuriseeren van 
melk, op het perceel kadastraal bekend gemeen
te Oud-Zevenaar, Sectie F. N°. 1590, een achttal 
voorwaarden hebben verbonden, krachtens 
welke aan de concessionarisse eene zuiverings
inrichting van de met melkbestanddeelen be
zwangerde afvalwateren der fabriek, alsmede 
van de afvalvloeistoffen, af te voeren van 
waschgelegenheden, privaten en urinoirs, wordt 
voorgeschreven ; 

dat B. en W. daarbij hebben overwogen, dat 
door de N. V. Stoomzuivelfabriek "Zevenaar" 
het verontreinigde afvalwater der fabriek wordt 
geloosd in den openbaren watergang, loopende 
langs de Molenstraat, waardoor deze sloot in 
ernstige_ mate wordt verontreinigd en een 
hindeihJken stank verspreidt ; 

dat van dit besluit de N. V. Stoomzuivelfa
briek "Zevenaar" bij Ons in beroep is gekomen, 
aanvoerende, dat de voorgeschreven zuiverings
installatie ongeveer f 10.000 zal kosten; dat 
een zoodanig bedrag in dezen malaisetijd door 
een klein bedrijf als dat der N. V. niet is op te 
brengen ; dat behoorlijke voldoening van rente, 
aflossing en het onderhoud van gebouwen en 
machines alleen reeds in deze tijden een te 
zware post zijn ; dat dit vermoedelijk tot stop
zetting der zaak zou leiden, met nasleep van 

18 
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vermeerdering van het aantal werkloozen en 
benadeeling der belangen van veehouders, die 
toch reeds gebukt gaan onder de moeilijke tijds
omstandigheden, zoodat er ook geen sprake 
van is om op hen, als melkleveranciers, een deel 
der kosten te verhalen; dat binnenkort in den 
gemeenteraad van Zevenaar een plan tot rio
leering der plaats Zevenaar zal worden behan
deld; dat bij aansluiting op dit net volgens den 
Ingenieur van het Bureau van Zuivering van 
Afvalwater de installatie overbodig zou zijn, 
t erwijl het afvalwater na eenige zuivering door 
het gemelde Instituut aangegeven, geen scha
delijken invloed zal hebben op de rioleering; 
dat z(j op eene bijeenkomst met B. en W. ver
klaard heeft niet ongenegen te zijn hierin bij te 
dragen; 

O. dat blijkens de ingewonnen ambtsberichten 
de loozing van het afvalwater van de zuivelfa
briek "Zevenaar" aanleiding geeft tot eene 
zoodanige vervuiling van de waterloopen, waar
in het uitmondt, dat hinder van ernstigen aard 
daarvan wordt ondervonden ; 

dat der halve de ondervinding de noodzake
lijkheid van het opleggen van nieuwe voor
waarden heeft aangetoond ; 

dat, al moge een doeltreffende en voor de 
concessionaresse minder kostbare oplossing 
gevonden kunnen worden door aansluiting op 
eene gemeentelijke rioleering en zuivering van 
het gezamenlijke afvalwater, nu zoodani$e 
rioleering en zuiveringsinstallatie nog niet ziJn 
tot stand gekomen en in verband met den 
financieelen toestand der gemeente nog wel 
eenigen tijd op zich zullen laten wachten, de 
door B. en W. op advies van het Rijksinstituut 
voor Zuivering van Afvalwater gestelde voor
waarden, welke mede naar het oordeel van de 
organen van het Staatstoezicht op de Volksge
zondheid en den Directeur-Generaal van den 
Arbeid doeltreffend zijn, behooren té worden 
gehandhaafd, met dien verstande, dat aan de 
voorwaarde 1 de na te melden woorden worden 
toegevoegd ; · 

Gezien de Hinderwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met handhaving voor het overige van het 
bestreden besluit aan de eerste der daarbij ge
stelde voorwaarden toe te voegen de woorden : 
tenzij zij worden afgevoerd in een gemeentelijk 
rioleerings- en zuiveringsstelsel. 

Met bepaling wijders, dat aan de gestelde 
voorwaarden moet zijn voldaan binnen twee 
jaren na de dagteekening van dit besluit. 

Onze Minister van Economische Zaken en 
Arbeid is belast, enz. 

~\ 
(A.B.) 

13 J imi 1933. KONU\TKLIJK BESLUIT. (La
ger Onderwijswet 1920 art. 45.) 

Er bestaat geen bezwaar appellant, onder
wijzer, vrijstelling te verleenen van het 
verbod, vervat in art. 45, 1 • lid, om t e ge
doogen, dat zijne echtgenoote optreedt als 
houdster van het poststation ter plaatse. 
Ged. Staten en in beroep de Kroon behoeven 
niet te onderzoeken, of het poststation ten 
huize van appellant of in een aangrenzend 
huis zal worden uitgeoefend, daar zij slechts 
hebben te beslissen op de aanvrage, zooals 

deze is gedaan en deze aanvraag betreft 
het uitoefenen van het beroep van post
stationhoudster door zijne vrouw ten huize 
van appellant . 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

J. P. Duste, onderwijzer aan de openbare lagere 
school te Herwijnen, tegen het besluit van 
Gedeputeerde Staten van Gelderland van 8 Fe
bruari 1933, n°. 71, L. 0., waarbij krachtens 
artikel 45, tweede lid, der Lager-Onderwij swet 
1920 bezwaar is gemaakt de door hem ge
vraagde vrijstelling van het verbod, vermeld 
in artikel 45, eerste lid, dier wet, te verleenen 
om te gedoogen, dat zijne echtgenoote optreedt 
als houdster van het poststation te H erwijnen; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
24 Mei 1933, no. 27 1 : 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
8 Juni 1933, n°. 5234, Afd. L. 0. A.; 

0. dat Gedeputeerde Staten van Gcldedand 
. bij voormeld besluit bezwaar hebben gemaakt 

tegen een verzoek van J. P. Duste, omderwijzer 
aan de openbare lagere school te H erwijnen, 
om in verband met de benoeming van 1.ijne 
echtgenoote tot houdster van het poststation 
te H erwjjnen, hem ontheffing te verleen en van 
het bepaalde bij artikel 45, onder 1, der Lager
Onderwijswet 1920; 

dat Gedeputeerde Staten daarbij hebben 
overwogen, dat blijkens de ingewonnen ambts
berichten de taak van des adressants echtge
noote zoodanig zal worden verzwaard, wanneer 
zij bij de reeds door haar bekleede fuµctie nol!' 
de onderwerpelijke betrekking zal w~arnemen, 
dat de adressant bijstand zal moeten verleenen. 
en hiervan nadeel voor het onderwijs is te 
duchten; 

dat de appellant in beroep in hoofdzaak 
aanvoert, dat zijne echtgenoote tot nu toe met 
dispensatie van Gedeputeerde Staten werkzaam 
was als houdster van het telefoon- en telegraaf
station in Herwijnen; dat het postkantoor te 
Herwijnen is omgezet in een poststation; dat 
zijne vrouw de werkzaamheden van houdster 
van het poststation, waarvoor een vergoeding 
is vastgesteld van ongeveer f 360.-, er bij kan 
verrichten, omdat het kantoor en hare woning 
direct naast elkaar liggen; dat de arbeid zijner 
vrouw in het poststation op werkdagen practisch 
is afgeloopen omstreeks half viJf, zoodat hij 
haar daarin niet behulpzaam kan zijn en de 
schoolarbeid daaronder niet zal kunner> lijden; 

0 . dat de appellant aan Gedeputeerde Staten 
in verband met de benoeming vau zjjne vrouw 
tot poststationhoudster ontheffing heeft ver
zocht van het bepaalde bij artikel 45, onder 1, 
der Lager-Onderwijswet 1920, voorzoover daar
bij den ondenvijzers verboden wordt te gedoo
gen, dat te hunnen huiz'l eenig beroep, behalve 
het geven van onderwijs, uitgeoefend wordt 
door de leden van hun gezin; 

dat naar Ons oordeel er geen bezwaar bestaat 
den appellant de gevraagde vrijstelling van het 
verbod te verleenen; 

dat Wij met name geen nadeel voor het 
onderwijs duchten ; 

dat Wij niet behoeven te onderzoeken, of het 
poststation ten huize van den appellant of in. 
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een aangrenzend huis zal worden uitgeoefend, 
daar Gedeputeerde Staten - en Wij in beroep 
- slechts hebben te beslissen op de aanvrage, 
zooals deze is gedaan, en deze aanvraag betreft 
het uitoefemm van het beroep van poststation
lioudstor door zijne vrouw ten huize van den 
appellant; 

Gezien de Lager-Onderwjjswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Gedeputeerde Staten aan J . P. Duste de 
gevraagde vrijstelling te verleenen. 

Onze Minister van Onderwjjs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast, enz. 

(A.B.) 

16 J uni 1933. KONINKLIJK BESLUIT. (Ar
menwet art. 39.) 

Onder "rechterlijke machtiging" moet 
naar de bedoeling van den wetgever geacht 
worden mede te zijn begrepen een r echter
li,ik bernl, als in art. 18 der wet van27April 
1844 S. 96 bedoeld. 

Wij WILHELMINA, enz . ; 
Beslissende het geschil over de woonplaats 

van den armlastigen krankzinnige Adrianus 
Job. P. de Kruijff; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
31 Mei 1933, n°. 300; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 12 Juni 1933, 
no. 5116, Afd. Armwezen; 

O. dat Adriana Maria Sleutel, echtgenoote van 
P. A. de Kruijff wegens wangedrag van haar 
echtgenoot op 1 Augustus 1929 de echteljjke 
woning te Hoorn, met medeneming van het 
jongste kind, verliet om bij een in die gemeente 
wonend familielid haar intrek te nemen ; dat 
de beide andere kinderen, onder wie Adrianus 
Johannes P etrus de Krui,iff, geboren te Hoorn 
den 26 Maart 1910, tijdelijk in het R. K. Wees
en oudeliedenhuis werden opgenomen, in af
wachting van het vonnis, waarbij de vader uit 
de ouderlijke macht zou worden ontzet ; dat, 
nadat P. A. de Kruijff op 28 September 1929 
was overleden, Maatschappelijk Hulpbetoon 
er bij zijn weduwe op aandrong, eene betrekking 
als huishoudster te zoeken en haar jongste kind 
bij zich te houden, terwij l de beide andere 
kinderen, die zwakzinnig waren, in eene inrich
ting zouden worden geplaatst ; dat de weduwe 
op dit voorstel is ingegaan, en na eerst eenigen 
tijd in Amsterdam in betrekkin~ te zijn geweest, 
als huishoudster in dienst ,s getreden bij 
H . van den Akker te Zwijndrecht ; 

dat op 21 November 1930 de bovengenoemde 
A. J. P. de Kruijff op last van de Arrondisse
mentsrechtbank te .Alkmaa r voor den proeftijd 
van ten hoogste Mn jaar in het Rijkskrank
zinnigengesticht te Eindhoven werd opgenomen; 

dat over de bepaling van de kosten van zijne 
verpleging aldaar geschil is ontstaan, aangezien 
burgemeester en wethouders van Zwijndrecht 
niet bereid zijn bevonden deze kosten ten laste 
van hunne gemeente te nemen ; 

dat burgemeester en wethouders hunne 
weigering motiveeren met een beroep op de 
omstandigheid, dat opneming in het krank
zinnigengesticht van den patient in het onder-

werpelijke geval op judicieel hevel en niet 
krachtens rechterlijke machtiging, waarvan 
in art. 39 der Armenwet sprake is, geschied is, 
terwijl zij subsidiair aanvoeren, dat door het 
vertrek van de moeder uit Hoorn de band 
tusscben haar en die gemeente niet werd 
verbroken, daar twee harer kinderen al~aar zijn 
achtergebleven, de gemeente Hoorn zich met 
hunne verzorging aanvankelijk heeft belast 
en van een vrijwillig verlaten van die gemeente 
door de moeder geen sprake is geweest ; 

0. dat 6-. J. P. de Kruijff, toen zijne plaatsing 
in een krankzinnigenge ticht door de Arron
dissementsrechtbank te Alkmaar werd gelast, 
als minderjarige ingevolge artikel 78 van het 
Bur11:erlijk Wetboek woonplaats had te Zwijn
drecht, waar zijne moeder A.M . Sleutel, weduwe 
van den op 28 September 1929 overleden 
P. A. de Kruijff, die de voogdij over dezen 
minderjarige uitoefende, als huishoudster bij 
haar werkgever inwoonde ; 

dat mitsdien de kosten van verpleging van 
den patient krachtens artikel 39 der Armenwet· 
uit de kas dezer gemeente moet worden voldaan; 

dat nu wel dit artikel spreekt van de ge
meenten, waar de verpleegden woonplaats 
hadden ten tijde dat de rechterlijke machtiging 
om hen in een gesticht te plaatsen werd aan
gevraagd, doch dat, naar de bedoeling van den 
wetgever, hier onder rechterlijke machtiging 
geacht moet worden te zijn begrepen een 
rechterlijk bevel, als in artikel 18 der wet van 
27 April 1884, S. 96, genoemd; 

dat toch de uitdrukking "ten tijde, dat de 
rechterlijke machtiging om hem in een gesticht 
te plaatsen werd aangevraagd" in artikel 39 
der Armenwet is opgenomen, om te voorzien 
in het gemis van eene tijdsbepaling, waardoor 
vroeger de jurisprudentie veelal onvast was, 
doch geens'.!:ins om een onderscheid te maken 
naar gelang de opneming geschiedt krachtens 
het l • of het 2° lid van artikel 18 der wet van 
27 April 1884, S. 96 ; 

Gezien de Armenwet : 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

de gemeente Zwijndrecht aan te wjjzen· als 
de woonplaats van den armlastigen krankzinnige 
Adrianus Joh. P. de Kruijff voor de toepassing 
van artikel 39 der Armenwet. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast, enz. ' 

(A.B.) 

16 Juni 1933. KONINKLIJK BESLUIT. (La
ger Onderwij swet 1920, art. 13.) 

Vergoeding voor schoolbezoek volgens 
art . 13 der wet . 

Op grond van de sterk gedaalde kosten 
van aanschaffing van een qjwiel en van de 
onderhoudskosten behoeft het vervoer p er 
rijwiel thans niet hooger dan ½ cent per 
kilometer t e worden gesteld. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Vuren tegen het besluit 
van Ged. Staten van Gelderland van 7 Februari 
1933, n° . 134, L .O., waarbij, met vernietiging 
van zijn besluit van 2 eptember 1932, tot toe
kenning van F. Sterk te Leuven, in die ge
meente, op zijn verzoek van 19 Mei 1932, van 
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eene vergoeding van f 30 ingevolge artikel 13 
der Lager-Onderwijswet 1920 voor twee kin
dnen, die de school te Vuren bezoeken, is be
paald, dat hem zal worden vergoed voor het 
bezoeken van de openbare lagere school te 
Vuren door zijne beide leerplichtige kinderen 
een bedrag van f 27.50 per kind, ziJnde dit be
drag berekend naar het aantal schooldagen en 
op de basis van één cent per afgelegden km 
door elk dier kinderen ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schi.Jlen van Be tuur, gehoord, advies van 31 
Mei 1933, n°. 286; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
12 Juni 1933, n°. 5382, afdeeling Lager Onder
wij s Algem een; 

0 . dat de raad der gemeente Vuren bij be
sluit van 2 September 1932 aan F. Sterk te 
Leuven een bedrag van f 30 heeft toegekend 
ter tegemoetkoming in de kosten van vervoer 
van twee zijner kinderen naar de openbare 
lagere school te Vuren, gelegen op 5,3 km afstand 
van de woning van den aan vrager ; 

dat, nadat F . Sterk bij Ged. Staten van Gel
derland, in beroep was gekomen, dit College 
bij besluit van 7 F ebruari 1933 met vernieti 
ging van het raadsbesluit de vergoeding heeft, 
bepaald op f 27 .50 p er kind, zijnde dit bedrag 
berekend naar het aantal schooldagen en op de 
basi s van één cent per afgelegden km door 
elk dier kinderen, daarbij overwegende, dat de 
door den raad aan d en adressant toegekende 
vergoeding voor het bezoeken p er rijwiel van 
de openbare lagere school te Vuren door z\jne 
leerplichtige kinderen - welke school 5,3 km 
van zijne woning is verw\iderd - onvoldoeµde 
is t e achten; dat het billijk moet worden ge
acht aan den adressant, di e in de Rijksinkom
stenbelasting is aangeslagen naar een jaar
lijksch inkomen van f 900 en 3 kinderen te zijnen 
laste heeft, te vergoeden een bedrag van 1 cent 
per afgelegden km ; 

dat van dit besluit de gemeenteraad bij Ons 
in beroep is gekomen, in hoofdzaak aanvoeren
de, ·dat Ged. Staten ten onrechte eene vast e 
norm van 1 cent per km hebben aangelegd ; 
dat de gemeenteraad het best met alle omstan
digheden rekening ~an houden; dat tegenwoo.~

· dig op de verkoopmgen van achtergelaten rJJ-
wielen door de Nederlandsche Spoorwegen zeer 
goede gebruikte rijwielen voor f 15 gekocht 
kunnen worden; dat het vervoer gedeeltelijk 
per autobus kan plaats hebben; 

0. dat op grond van de sterk gedaalde kosten 
van aanschaffing van een rijwiel en van de 
onderhoudskosten het vervoer per rijwiel thans 
op niet hooger dan ½ cent per kilometer be
hoeft te worden gesteld ; 

dat mitsdien de gemeenteraad de vergoeding 
niet op een te laag bedrag heeft vastgesteld en 
Ged. Staten ten onrechte dit bedrag hebben 
verhoogd ; .. . 

Gezien de Lager-Onclerw1JRwet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

m et vcrnietigng van het bestreden beRluit 
van Ged. Staten , het beroep ongegrond t e ver
klaren. 

Onze Minister van Onderwij s, Kunsten en 
Wetenschappen is belast enz. 

(B.) 

16 Juni 1933. KONINKLIJK BESLUIT 
(Ambtenarenwet art. 126.) 

Terecht hebben Ged . Staten als dringen-. 
de reden voor buitengewoon verlof in een 
gemeentelijk ambtenarenreglement opge
nomen het vervullen van godsdienstplich 
t en, tenzij de belangen van den dienst zich 
daartegen verzetten. 

Eveneens terecht hebben Geel. Staten 
geoordeeld dat voorschriften betreffend het 
verleen en van verlof met behoud van wedde 
aan eene am btenares op grond van zwan
gerschap alléén mogen gelden ten aanzien 
va n ')ehuwde ambtenare sen. 

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

Justitie van den 6 J uni 1933 2e Afdeeling 
A ., n°. 885; 

Gezien een adres met bijlagen van Ged. 
Staten van Overijssel van 28 Maa rt/4 April 
1933, 2e Afdeeling n°. 2622/2424, houdende 
verzoek om goedkeuring van het besluit van 
dat College van gel ijken datum, afdeeling en 
nummer, tot wijziging van de artt. 36 en 49 
van het Ambtenarenreglement voor de ge
meente Steenwijk; 

0. dat Ons uit de overgelegde stukken het 
navolgende is gebleken: 

dat de arti kelen 36 en 49 van het Ambte
narenreglement voor de gemeente Steenwijk, 
gel ijk dit is vastgesteld door den Raad dier 
gemeente in zijne openbare vergadering van 
16 Juni 1932 en is gewijzigd bij Raadsbesluit 
van 25 October 1932, luiden als volgt: 

,,Art. 36. 1. Aan den ambtenaar, die we
gens door het hoofd van den tak van dienst 
en voor dezen door B. en W. erkende, drin
gende redenen gedurende korten tij d afwezig 
moet zijn, wordt voor dien tijd bui tengewoon 
verlof toegekend met behoud van wedde. 

Als dringende redenen gelden o.m. : 
a. het bijwonen van vergaderingen als: 
l e. de algemeene vergade1· ing of het con-

gres zijner vakvereeniging, waarvoor de amb
tenaar als afgevaardigde is aangewezen of 
welke hij als bestuurder of lid dier organisatie 
in een bepaalde functie moet bijwonen; 

2e. de vergaderingen van het hoofdbestuur, 
den bondsraad, of den groepsraad va n zijn 
vah.--vereeniging, als bestuurslid of I id , elk 
voor ten hoogste 4 maal per jaar een dag; 

3e. de vergadering van de commiss ie voor 
georganiseerd overleg als vertegenwoordiger 
of opgeroepene of van het scheidsgerech t, als 
partij , getuige of deskundige; 

b. het voldoen aan een wettelijke verplich
t ing, tenzij deze is ontstaan dom· schuld of 
nalatigheid van den a mbtenaar en voor zoo
ver het niet in den vrijen tijd kan ge chieden; 

c. de navolgende gevallen : 
le. ondertrouw en huwelijk van den amb

tenaar in de gemeente, rechtgevende op één 
dag verlof; idem buiten de gemeente voor 
tenm inste drie dagen; 

2e. huwelijk van ouders of kinderen van 
den ambtenaar, rechtgevende op één dag ver
lof· 

3~. bevall ing der echtgenoote op een werk
dag, rechtgevende op dien dag en den daar
op volgenden dag; 
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4e. ernstige ziekte van echtgenoot, ouders 
of kinderen, onder overlegging van een be
wij van den behandelenden geneesheer, dat 
d ienstverlof noodig is, voor ten hoogste zes 
dagen; 

5e. overlij den van de(n) echtgenoot(e), tot 
en met den dag der begrafenis; 

6e. overlij den en bij woning der begrafenis 
van ouders of kinderen, aangehuwd, stief- of 
pleegkinderen, telkens een dag of, in verband 
met het maken van reizen, ten hoogste drie 
dagen; 

7e. bij 25- of 40-jarig ambts- of huwelijks
jubileum voor één dag; 

Se. bij kerkelijke bevestiging en bij Eerste 
Communie van den ambtenaar, diens kinderen 
en stiefkinderen voor één dag; 

9e. het deelnemen aan een examen, het
welk voor den werkkring van den ambtenaar 
van belang kan worden geacht, voor den 
daarvoor benood igden t ij d . 

2. Voor de waarneming van het l idmaat
schap van eenig publiekrechtelij k lichaam, 
waarin de ambtenaar benoemd of gekozen is, 
wordt hem door het gezag, dat hem heeft 
aangesteld, bu itengewoon verlof verleend. al 
of niet met behoud van wedde. De regeling 
van dit buitengewoon verlof geschiedt na 
overleg met den ambtenaar door B . en W., 
het hoofd van den tak van d ienst gehoord. 

3. B. en W. kunnen aan een ambtenaar op 
diens verzoek verlof met inhouding van wed
de verleenen. In dit geval komt de verloftijd 
voor de toekenning van periodieke weddever
hoogingen in aanmerking. 

Art. 49. 1. De ambtenares, zwanger zijn
de, is verplicht, onder overlegging van een 
geneeskund ige verklaring, t ijd ig verlof aan 
te vragen, ingaande drie maanden voor het 
t ijdstip, waarop zij meent, hare bevalling te 
mogen verwachten en e indigend tenminste een 
maand na de bevalling. 

2. Het verlof wordt verleend met behoud 
van wedde. 

3. De termij n, waarvoor verlof is verleend, 
kan door B. en W. om bij zondere redenen, 
den controleerend geneesheer gehoord, worden 
gewijzigd. 

4. I ndi en een ambtenares, in het eerste lid 
bedoeld, reeds in het genot van verlof is en 
de toepassing van het eerste lid deswege ach
terwege bleef, zal de bepal ing van het tweede 
li d op haar worden toegepast gedurende het 
in het eerste l id bedoelde t ij dvak"; 

dat Ged. Staten van Overijssel, overwegen
de dat naar hun oordeel als een dringende 
reden, waarvoor aan een ambtenaar buiten
gewoon verlof met behoud van wedde wordt 
toegekend, behoort te worden aangemerkt: 
het vervullen van Godsdienstplichten, althans 
voor zoover de belangen van den dienst zich 
daartegen niet verzetten, en voorts dat art. 49 
van het reglement met betrekking tot de aan
spraken op verlof en behoud van wedde in 
verband met de bevalling van een ambtenares 
rechtsgelijkheid verschaft aan gehuwde en on
geh uwde ambtenaressen, dat hun College zoo
wel uit maatschappelijk als zedelij k oogpunt 
tegen deze rechtsgelij kheid ernstige bedenkin
gen heeft, vermits de Overheid daardoor fei
ten sanctionneert, welke om bedoelde redenen 

niet oorbaar moeten worden geacht, bij be
sluit van 6 December 1932, 2e Afdeelin~ No. 
l 3224/9852, den R aad der gemeente Steen
wij k hebben aangemaand om vóór 12 Maart 
1933 in het Ambtenarenreglement voor die 
gemeente de volgende wijzig ingen aan te 
brengen: 

a. art. 36, l ste l id, aan te vull en a ls volgt: 
l 0e. het vervullen van Godsdienstplichten, 
tenzij de belangen van den d ienst zich daar
tegen verzetten; 

b. in het lste l id van art. 49 tusschen de 
woorden "De" en "ambtenares" in te voegen 
,,gehuwde"; 

c. art. 49 aan te vullen met een vij fde l id, 
luidende als volgt: ,,Voor de toepass ing van 
dit arti kel wordt met een gehuwde ambtena
res gelijkgesteld een ambtenares, wier huwe
lijk binnen 300 dagen, onm iddellijk vooraf
gaande aan hare bevalling, is ontbonden."; 

dat blijkens een schrijven van B. en W. van 
Steenwijk dd. 7 F ebruari 1933, N o. 4980, de 
Raad dier gemeente in zijne vergadering van 
1 Februari 1933 heeft besloten aan de aan
maning niet te voldoen; 

dat in dat schr ijven omtrent de motieven 
van 's Raads weigering het navolgende wordt 
medegedeeld : 

"De Raad bl ij ft van meening, dat verlof in 
verband met het vervullen van godsdienst
pl ichten voldoende is geregeld in art. 23 van 
het reglement. Wij verwijzen Uw College 
naar alinea 1 van genoemd artikel onder b 
en wel de woorden: ,,en op eiken anderen 
dag, of gedeelte daarvan, die in elk bijzonder 
geval uitdrukkel ij k als zoodanig door B . en 
W . wordt aangewezen." Deze bepal ing is in 
hoofdzaak opgenomen in verband met het ver
vullen van Godsd ienstplichten op Dank- en 
Biddagen en op bij zondere Katholieke feest
dagen. Een zoodanige regel ing heeft in deze 
gemeente al tijd bestaan en nimmer aanleiding 
tot moeilij kheden gegeven. Indien de dienst 
het maar eenigsz ins toelaat wordt aan het 
personeel steeds gelegenheid gegeven tot het 
vervullen van Godsd ienstpl ichten. Verder is 
de Raad het niet met Uw College eens, dat 
zwangerschap van een ongehuwde ambtenares 
in elk geval in strijd is met maatschappelijke 
en zedelijke opvattingen. Mocht dit in een 
bepaald geval wel zoo zij n, dan dient z. i. een 
kras ere maat1·egel te worden genomen, nl . 
ongevraagd oneervol ontslag wegens wange
drag, op grond van art. 67 van het Regle
ment"· 

dat· Ged. Staten van Overijssel, overwegende 
als in hun besluit van 6 December 1932, 2e 
Afdeel ing No. 13224/985 2, en bovendien: dat 
de Raad der gemeente Steenwijk van mee
ning is, dat verlof in verband met het ver
vullen van Godsdienstplichten voldoende is 
geregeld in art. 23, eerste lid sub b van het 
Ambtenarenreglement, alsmede dat zwanger
schap van een ongehuwde ambtenares niet in 
elk geval in strijd is met maatschappelijke en 
zedel ij ke opvattingen; dat art. 23 van voor
meld reglement B. en W. bevoegd verklaard 
te bepalen, dat op bepaalde andere dagen 
dan in dit artikel u itdrukkelijk zij n genoemd, 
geen arbeid zal worden verricht; dat B. en 
vV. op g1·ond van dit artikel derhalve be-
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-voegd zijn aan ambtenaren bijzonder verlof te 
verleenen voor de vervulling hunner gods
dienstplichten; dat naar hun oordeel in dit 
geval aan de ambtenaren het recht op verlof 
behoort te worden toegekend, tenzij dienst
belangen zich daartegen verzetten; dat hun 
College de meening van den Raad ten op
zichte van de verlangde wijziging van art. 49 
van het Ambtenarenreglement niet deelt; bij 
besluit van 21 Februari 1933, 2e Afdeeling, 
No. 1412/1562, B. en W. der gemeente Steen
wijk hebben uitgenoodigd om vóór 1 April 
1933 in het Ambtenarenreglement de reeds 
hiervoor aangehaalde wijzigingen aan te 
brengen ; 

dat B. en W. van Steenwijk bij schrijven 
van 10 Maart 1933, o. 5234, aan Ged. Sta
ten van Overijssel hebben medegedeeld, dat 
zij, mede in verband met de besprekingen in 
de commissie voor georganiseerd overleg en 
de beslissingen van den Raad, niet aan de 
bovenbedoelde uitnoodiging zullen voldoen; 

dat Ged. Staten van Overijs el daarop het in 
hoofde dezes vermelde besluit hebben geno
men, waarbij de door hen verlangde wijzi
gingen in het Ambtenarenreglement voor de 
gemeente Steenwijk worden aangebracht, welk 
besluit thans aan Ons ter goedkeuring is voor
gelegd; 

0. dat de Raad der gemeente Steenwijk 
door Onzen Minister van Justitie in de ge
legenheid is gesteld met betrekking tot het 
door Ged. Staten van Overij se! genomen be
sluit zijn gevoelen kenbaar te maken en blij
kens eene tot Onzen evengenoemden Minister 
door B. en W. dier gemeente gericht schrij
ven van 22/23 Mei 1933, No. 5803, bij zijn 
hierboven :reeds vermelde bezwaren is blijven 
volharden; 

0. hieromt rent: 
a. voor wat betreft het buitengewoon ver

lof voor het vervullen van godsdienstplichten: 
dat de Raad der gemeente Steenwijk tegen 

de door Ged. Staten van Overijssel verlangde 
voorzien ing geen positieve bezwaren in het 
midden heeft gebracht, doch slechts meent, 
dat die voorziening overbodig is; dat Wij 
voorts van oordeel zijn, dat de Raad niet ge
heel terecht een beroep doet op art. 23 van 
het Ambtenarenreglement, omdat in het eer
ste lid, sub b, van dat artikel niet gehandeld 
wordt over individueele verloven - door Ged. 
Staten kennelijk beoogd - doch over de be
voegdheid van B. en W. om op bepaalde da
gen of gedeelten daarvan het personeel in 
het a lgemeen van dienst vrij te stellen; en 
dat de mededeel ing, dat wanneer de dienst 
het maar eenigszins toelaat aan het personeel 
steeds gelegenheid wordt gegeven tot het ver
vullen van godsdienstplichten, er op wijst, 
dat in de praktijk reeds gehandeld wordt 
alsof de door Geel. Staten verlangde bepaling 
bestond, zoodat Wij van oordeel zijn, dat tegen 
het uitdrukkelijk vastleggen van een dien
overeenkomstige voorziening geen bezwaar 
kan bestaan; 

b. voor wat betreft het bepaalde in art. 49 : 
dat wanneer een publiekrechtelijk lichaam 

een gehuwde vrouw in dienst neemt of houdt 
uiteraard met de mogelijkheid van zwanger
schap wordt rekening gehouden, zoodat het 

alleszins redelijk is, dat het publiekrechtelijk 
lichaam het 1·isico op zich neemt, dat het te 
eenigertijd aan die vrouw ter zake van zwan
gerschap en bevalling verlof met behoud van 
bezoldiging zal moeten verleenen, doch daar
tegen een publiekrechtelijk lichaam verwach
ten mag, dat de in zijn dienst zijnde ongehuw
de ambtenaressen zich niet zullen begeven in 
verhoudingen, waaruit zwangerschap kan 
voortvloeien, zoodat er geen redelijke grond 
bestaat, dat het publiekrechtelijk lichaam 
eenig financieel risico zou dragen, wanneer 
een ongehuwde ambtenares niettemin zwanger 
wordt, weshalve Wij Ons ten deze met het 
standpunt van Ged. Staten kunnen vereeni
gen; 

0. dat Wij op grond van het bovenstaande 
van oordeel zijn, de Ons gevraagde goedkeu
ring te moeten verleenen; 

Gelet op art. 126 der Ambtenarenwet 1929 ; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

Onze goedkeuring te verleenen aan het be
·sluit van Ged. Staten van Overijs el van 28 
Maart 1933, 2e Afdeeling No. 2622/2424, hou
dende wijziging van de artt. 36 en 49 van het 
Ambtenarenreglement voor de gemeente Steen
wijk. 

Onze Minister van Justitie is belast enz. 
(A.B.) 

17 Juni 1933. KONI KLIJK BESLUIT. 
(Armenwet art. 40.) 

llet feit, dat vanwege B. en W. van S. 
aan den armlastigen een tjalk cheepje in 
bruikleen is gegeven om als turfschipper 
in zijn onderhoud te kunnen gaan voorzien, 
met welk scheepje hij, na zijn verhuisbiljet 
naar C. te hebben opgevraagd, in gezel
schap van ziin gezin naa.r die gemeente is 
vertrokken, levert geen grond op tot toe
passing van art. 40, waar niet vaststaat, 
dat B. en W. van S. niet het oogmerk heb
ben gehad, aan den armlastige een brood
winning te bezorgen, doch zich van hem 
hebben willen ontdoen. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beslissende het geschil over de betaling van 

de kosten van ondersteuning van het gezi ,1 
Johannes H. Schuring; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
31 Mei 1933, n°. 298; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 13 ,Juni 1933, 
n~. 5115, Afd. A.; 

0. dat J. H. Schuring, destijds te Staphorst, 
die reeds sedert geruimen tijd werkloos was en 
door het gemeentebestuur aldaar werd onder
steund, van dat gemeentebestuur een tjalk
scheepje in bruikleen heeft ontvangen, zoomede 
een bedrag van f 30.-, met welk schip hij op 
25 November 1932, vergezeld van zijn gezin 
Staphorst heeft verlaten en naar Coevorden is 
gevaren, alwaar hij reeds spoedig wederom 
ondersteuning behoefde ; 

dat burgemeester en wethouders van Coe
vorden hiP.r een geval van afschuiving, als 
hedoeld in artikel 40 der Armenwet,. aanwez ig 
achten, ter staving van hun standpunt aan-
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voerende, dat Schuring, door het gemeente
bestuur van Staphorst bedreigd met uitzetting 
uit bet Tehuis voor dak Loozen en met inkrimping 
van de hem verleende ondersteuning, nood
gedwongen is getreden in een voorstel van 
het gemeentebestuur, behelzende, dat, indie.n 
hij er in zou toestemmen, Staphorst te verlaten, 
hem een woonwagen of woonschip benevens 
oonia gold wu worden versrhaft, ten gevolge 
waa~van hij zijn verhuisbiljet naar Coevorden 
heeft aangevraagd en daarheen, door de omstan
digheden genoopt, is moeten vertrekken; 

dat burgemeester en wet-houders van Stap
horst van oordeel zijn, dat van toepassel ijkheid 
van artikel 40 der Armenwet hier geen sprake 
kan ziin en dat Schuring geheel vrijwillig 
Staphorst heeft, verlaten om het turfschippers
bedrijf te gaan uitoefenen, zonder dat tot zijne 
komst te Coevorden eenige invloed van of 
vanwege den burgemeester of burgemeester en 
wethouders van Staphorst heeft meegewerkt; 

0. dat gebleken is, dat vanwege burgemeester 
en wethouders van Staphorst aan J. R. Schuring 
een tjalkscheepje in bruikleen is gegeven om 
als turfschipper in zijn onderho?-d t~ kunn.~n 
gaan voorzien, met welk scheepJe htJ, na z1Jn 
verhuisbiljet naar Coevorden te hebben op
gevraagd, in gezelschap van zijn gezin naar die 
gemeente is vertrokken ; 

dat echter niet kan gezegd worden, dat 
hierdoor vanwege burgemeester en wethouders 
van Staphorst op de komst van het genoemde 
armlastige gezin te Coevorden invloed, in den 
zin van artikel 40 der Armenwet, is uitgeoefend, 
welke aanleiding zou geven om, met toepassing 
van dit wetsartikel, de kosten van onder
steuning van dat gezin te Coevordeq ten laste 
van de gemeente Staphorst te brenge~_; . 

dat toch de omstandigheden, zooals ZIJ zrnh 
blijkens de stukken in dit geval hebben voor
gedaan, geen voldoenden grond bieden om als 
vaststaande aan te nemen, dat burgemeester en 
wethouders van Staphorst niet het oogmerk 
hebben gehad, aan Schuring een broodwinning 
te bezorgen, doch zich van hem hebben willen 
ontdoen; 

Gezien de Armenwet; 
Rebben goedgevonden en verstaan : 

te verklaren, dat er geen termen bestaan, 
om de kosten van ondersteuning van het gezin 
Johannes R . Schuring door de gemeente 
Coevorden ten laste van de gemeente Staphorst 
te doen komen. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken, enz. 
(A.B.) 

l9 Juni 1933. KONINKLIJK B:l~SLUIT. 
(Dividend- en Tantièmebelasting.) 

Verdeeling van de opcenten ten hoeve 
van gemeenten geheven op den. aanslag m 
de dividend- en tantièmebelastrng. 

Een gemeente wordt niet uitgesloten 
omdat slechts gedurende een deel van het 
boekjaar een bedrijf in de gemeente ge
vestigd was . 

Wij WILHELMINA enz.; . 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het gemeentebestuur_ van Amsterdam, tegen 
de uitsluiting van die gemeente van de ver
deeling van de opcenten, ten behoeve van ge-

meenten geheven op den aanslag in de dividend
en tantièmebelasting ter zake van de uitdee
lingen en aan belasting onderworpen salarissen 
over het boekjaar 1931 van de N.V . .,Neder
landsche Linoleumfabriek", gevestigd te Krom
menie; 

Den Raad van State, afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, adviezen van 
20 April 1933, n°. 242 Geheim, en 24 Mei 1933 
n°. 224 Geheim/54; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financiën van 14 Juni 1933, n°. 112, Afdeeling 
indirecte belastingen; 

0. dat, ingevolge artikel 1 der wet van 26 Juli 
1918, S. 502, ten behoeve van de gemeenten 
opcenten zijn geheven op de hoofdsom der 
dividend- en tantièmehelastit~, waarin deN. V. 
.,N ederlaudsche Linoleumfabriek" te Krom
menie, ter zake van uitdeelingen over het boek
jaar 1931 is aangeslagen, waarbij de gemeente 
Amsterdam is uitgesloten, aangezien te Am
sterdam geregeld niet meer dan 10 personen 
in het bedrijf zijn werkzaam geweest; 

dat het o-emeentebestuur van Amsterdam 
in beroep aanvoert, dat de vennootschap in het 
boekjaar 1931, van 1 Januari tot 1 Jul i, een 
bijkantoor in de gemeente Amsterdam heeft 
gèhad, waar gedurende dat tijdvak g_eregeld 
twaalf personen rechtstreeks voor rekemng van 
de onderneming in het bedrijf werkzaam ge
weest zijn en voorts, dat het totaal bedrag van 
de in de gemeente Amsterdam mtbetaalde be
looningen f 13,643.70 heeft bedragen; dat 
krachtens het vierde lid van artikel 3 der wet 
van 26 Juli 1918, S. 502, van de verdeeling der 
opcenten zijn uitgesloten de gemeenten" buiten 
die van aanslag, alwaar m het boekiaar ge
regeld niet meer dan t ien persone_n rechtstreeks 
voor rekening van de ondernemrng 1n het _be
drijf werkzaam geweest zij n ; dat de wet hier
mede niet den eisch stelt, dat voor het doen 
deelen van een gemeente in de opcenten, het 
gedeelte van het bedrijf, waarin geregeld meer 
dan tien personen rechtstreeks :voor rekening 
van de onderneming werkzaam z1Jn, gedurende 
het geheele boekjaar in de gemeente 1s uitge
oefend ; dat, wanneer een gedeelte van het be
drijf, zooals in casu het geval is, _slec~ts gedu
rende zes maanden van het boekJaar m de ge
meente gevestigd is geweest, .. dit niet bel,~t, dat 
in dat gedeelte van het bedruf "geregeld meer 
dan tien man z,in werkzaam geweest; . 

0. dat ingevolge artikel 3 der wet van 26 J uh 
1918, S. 502, indien de opcenten op de hoofd
som der dividend- en tantièmebelastmg ver
schuldigd zijn door een vennClotschap, die v~or 
de uitoefening van haar bedr1Jf kantoren bezigt 
in een of meer gemeenten buiten de gemeente 
van aanslag, de opcenten onder de gemeenten, 
die van den aanslag inbegrepen, worden ver-
deeld; . 

dat de vordeeling plaats heeft in evenredig
heid van de belooning, die aan de personen, 
welke in het boekjaar, waarop de a~ns lag be
trekking heeft, in iedere gemeente m het_ be
drijf zijn werkzaam geweest, over dat boekiaar 
in geld is uitbetaald: 

dat van de verdeeling zijn uitgesloten de ge
meenten, buiten die van aanslag, alwaar m het 
boekjaar geregeld niet meer dan 10 persor~en 
r echt treeks voor rekening van de ondernemmg 
in het bedrijf werkzaam geweest zijn; 
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dat uit de laatste bepaling niet volgt, dat 
eene gemeente wordt uitgesloten, omdat slechts 
gedurende een deel van het boekjaar een be
drijf in de gemeente gevestigd was, doch a lleen, 
dat eene gemeente wordt uitgesloten, wanneer 
in het boekjaar gedurende het bestaan van het 
bedrijf daarin geregeld niet m eer dan 10 per
sonen rechtstreeks voor rekening van de onder
neming werkzaam waren ; 

dat in het onderhavige geval het bijkantoor 
van de vennootschap te Amsterdam met ingang 
van 1 Juli 1931 is opgeheven en blijkens de 
overgelegde stukken niet kan worden gezegd, 
dat van 1 Januari 1931 tot 1 Juli 1931 geregeld 
niet meer dan 10 personen op dit bijkantoor 
rechtstreeks voor rekening van de onderneming 
in het bedrijf werkzaam zijn geweest; 

dat mitsdien de gemeente Amsterdam ten 
onrechte van de verdeeling is uitgesloten; 

Gezien de voormelde wet ; 
H ebben goedgevonden verstaan : 

te bepalen, dat de verdeeling onder de be
langhebbende gemeenten van de opcenten, ge
heven op de hoofdsom der dividend- en tan
tièmebelasting, waarin de N.V. ,, ederland
sche Linoleumfabriek", gevestigd te Krom
menie, over haar boekjaar 1931 is aangeslagen, 
behoort te zijn als volgt: 

Assendelft . . . 482.17 
Krommenie . . ,, 1,211.60 
Am terdam . . ,, 27 .53 

Onze Minister van Financiën is belast, enz. 
(B) 

19 Juni 1933. ARREST van den Hoogen Raad. 
(Tarwewet 1931, art. 2 ; Tarwebesluit 1931, 
art . 4.) 

R egisters als in art. 4 Tarwebesluit 1931 
bedoeld zijn door den daartoe bevoegden 
Minister voorgeschreven. 

Waar volgens dat artikel ieder die tarwe
meel voorhanden heeft, verplicht is door 
den bedoelden Minister voor te schrijven 
registers betreffende aankoop, verkoop en 
verwerking bij te houden, en register Model 
I best emd is voor hen, die - zooals req . -
tar wemeel of tarwebloem bereiden, was 
req., tarwemeel voorhanden hebbende, 
verplicht het register l\fodell bij te houden . 

Op het beroep van P. v. cl. E., molenaar, 
requirant van cassatie tegen een vonnis van 
de Rechtbank te Tiel van 30 Maart 1933, 
waarbij in hooger beroep, - met vernietig ing 
van een m ondeling vonnis van het K anton
gerecht te Tiel op 13 December 1932 tegen 
requirant gewezen, - deze ter zake van "tar
wemeel voorhanden hebbende, niet de door 
den met de zaken van den landbouw belasten 
Min ister voorgeschreven registers, betreffende 
aankoop, verkoop en verwerking bijhouden" 
met toepassing van de artt. 5 der T arwewet 
1931, 4 Tarwebesluit 1931 en 23 Sr. is ver
oordeeld tot eene gel dboete van vij ftig gulden, 
subsidia ir twintig dagen hechtenis. 

De Hooge Raad, enz. ; 
-Gehoord het verslag van den Raadsheer 

de Menthon Bake; 
Gelet op het middel van cassatie door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur, hierop 
neerkomende, dat requirant ten onrechte ter 
zake van overtreding der in het bestreden 
vonnis aangehaalde artikelen is veroordeeld, 
omdat 1 ° . de met de zaken van den Land
bouw belasten Minister geen register, als be
doeld in art. 2, l ste lid onder b der Tarwewet 
1931 heeft voorgesC'hreven, en 2°. bedoelde 
Minister in ieder geval geen registers heeft 
voorgeschreven voor hen, die tarwemeel voor
ha nden hebben; 

0. dat bij het bestreden vonnis bewezen is 
verklaard met qualificatie en strafopl egging 
als vermeld, net aan requirant telaste gelegde, 
lu idende: ,,dat h ij in de maanden September 
en October 1932 te Maurik terwijl hij een hoe
veelheid tarwemeel voorhanden had, niet heeft 
bijgehouden de door den met de zaken van 
den La ndbouw belasten Minister voorgeschre
ven registers, betreffende aankoop, verkoop 
en verwerki ng"; 

Wat het m iddel betreft: 
0. ten aanzien van de eerste grief, dat bij 

art. 4 van de gewijzigde Tarwebeschikking 
1931 de Minister van Economische Za ken en 
Arbeid, - zijnde de Minister met de zaken 
van den Landbouw belast, - niet alleen heeft 
bepaald hoe de registers van aankoop, ver
koop en verwerk ing, bedoeld in art. 4 van het 
Tarwebeslui t 1931 (gewijzigd bij K. B. van 
14 Mei 1932 S. 202), moeten worden samen
gesteld en bijgehouden, maar tevens verwijst 
naar een vijftal modellen: I , II, III, IV A 
en IV B, welke bekend gemaakt zijn in de 
Nederlandsche Staatscourant van 9 Juni 1932 
n°. 110, telkens met het onderschrift: ,,Be
hoort bij de be chikking van 9 Juni 1932 
Di rectie van den Landbouw, afdeeling II n°. 
6708" - zijnde d it de gewijzigde Tarwe
beschikking 1931, waarmede die modell en dus 
één geheel uitmaken; 

dat derhalve registers, als in art. 4 van het 
Ta rwebesluit 1931 bedoeld, door den daartoe 
bevoegden Minister zijn v·oorgeschreven, zoo
dat deze grief is ongegrond ; 

0. ten aanzien van de tweede grief: 
dat blijkens de in het bestreden vonnis als 

bewijsmiddel gebezigde ve1·klaring door requi
r ant ter terechtzitting van de R echtbank a fge
legd, requirant in de maanden September en 
October 19 32 tarwemeel heeft voorhanden 
gehad, dat hij in zijne graanmaalderij door 
het vermalen van tarwe had bereid ; 

dat volgens art. 4 van het Tarwebeslu it 
1931 ieder, die tarwemeel voorhanden heeft, 
verplicht is door den hiervoor genoemden 
Minister voor te schrijven registers, betref
f!mde aankoop, verkoop en verwerk ing bij te 
houden; 

dat blijkens art. 4 van de gewijzigde Ta rwe
beschi kking 1931 het reg ister Model ·I door 
den Ministe r , met de zaken van den Landbouw 
belast, bestemd is voor hen, die, - zooals 
requ irant, - tarwemeel of tarwebloem bere i
den, waaruit vo lgt, dat requirant, in genoemde 
maanden tarwemeel voorhanden hebbende, 
verplicht was het register model I bij te 
houden; 

0. dat, nu bewezen is verklaard, dat requi
rant destijds niet heeft bijgehouden eenig door 
den met de zaken van den Landbouw belasten 
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Minister voorgeschreven register betreffe~de Hij is verplicht de dienstregeling te W1JZ1gen, 
aankoop, verkoop en verwerking, hij zich zooals Gedeputeerde Staten bij die beoordeeling 
schuldig gemaakt hoeft aan overtreding r an of later noodig mochten achten. Door hem ge-
het voorschrift van art. 4 van het Tarwe- wenschte wijzigingen vinden niet plaats dan 
besluit 1931, strafbaar gesteld bij art. 5 lder met hun goedvinden . 
Tarwewet 1931; Alle ritten worden stipt gereden overeen-

0. dat requirant mitsdien bij het bestrîen komstig de door den ondernemer ingevolge de 
vonnis terecht is ~eroordee)d, zoodat het id- ~et Openb_are Vervoermiddelen aangekondigde 
del niet tot cassatie kan leiden· dienstregelmg. 

Verwerpt het beroep. ' 5. De ondernemer moet het tarief (abonne-
mentsprijzen enz. inbegrepen) bij Gedep. Staten 
ter becordeeling inzenden. Hij is verplicht het 
tarief te wijzigen, zooals Gedep. Staten bij die 
beoordeeling of later noodig mochten achten. 
Door hem gewenschte wijzigingen vinden niet 
plaats dan met hun goedvinden. 

[ Gewezen overeenkomstig de conclusie van 
den P1·ocureur-Generaal Ta k, die er op wijst, 
dat H. R. 20 F ebma,·i 1933, N. J. 1933, f. 30 
het recht,natig bestaan de1· registers veron er
stelt. Red.] 

(N. J.) 

21 Juni 1933. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Wet Openbare Vervoermiddelen art. 3.) 

In de omstandigheid, dat op een deel 
van het door den autobusdienst t e berijden 
traj ect mede een van de Ned. Spoorwegen 
uitgaande tramdienst wordt geëxploitejlrd, 
kan geen voldoende aanleiding worden! ge
vonden om den autobusdienst te beper~en 
tot het niet door den tramdienst bere<len 
traj eet, daar de eerste daardoor zjjn levens
vatbaarheid zou verliezen, en niet aan
nemelijk is, dat de tramdienst daardoor 
rendabel zou worden gemaakt. f 

Terecht i s appellant opgekomen tegen 
door Ged. Staten aan de vergunning ter
bonden voorwaarden, waardoor in s~r,i.id 
met het vergunningstelsel Ged. Staten 
eigenmachti$. in de gestie van het betrjjf 
zouden ingqjpen, als gevolg waarvan de 
exploitatie van den autobusdienst van en 
ondernemer naar Ged. Staten zou wortlen 
verlegd. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 1 
Beschikkende op het beroPp, ingesteld door 

de Directie der Nederlandsche Spoorwegen\ en 
R. van de Weerd te Bennekom, tegen de be
schikking van Gedeputeerde Staten van Gelder
land van 6 September 1932, n°. 75 (Provinciaal 
blad n°. 123), waarbij aan R. van de Weerd 
voornoemd vergunning is verleend tot ~et 
onderhouden van een autobusdienst op let 
traject Ede (S.S.)- Bennekom- Wageninge -
Renkum-Oranje Nassau Oord-Nol in 'tBo ch-
Bennekom- Ede (S.S .); 1 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies Î an 
24 Mei 1933, n°. 275 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister ran 
Waterstaat van 16 Juni 1933 n°. 483, Plfd. 
Vervoer- en Mijnwezen; 

0. dat Gerleputeerde Staten van Gelderland 
bij hun evengenoemd besluit aan R . van [ de 
Weerd te Bennekom, met ingang van 1 ,Januari 
1933 (opnieuw) vergunning hebben verleend 
tot het onderhouden van een autobusdienst op 
het tmject Ede (S.S.)- Bennekom- Wagenin
gen- Renkum-Oranje Nassau Oord- Nol in 
't Bosch- Bennekom-Ede (S.S.), zulks onder 
een tiental voorwaarden, waarvan die sub ~. 5 
en 7 luiden als volgt : 1 

4. De ondernemer moet de dienstregeling bij 
Gedeputeerde Staten ter beoordeeling inzend,en. 

Het vervoer vindt uitsluitend plaats tegen het 
door den ondernemer ingevolge de Wet Open
bare Vervoermiddelen aangekondigde tarief. 

De ondernemer is verplicht te zorgen, dat 
tegen betaling van den vrachtprijs een voor de 
door den passagier af te leggen reis geldig 
plaatsbewijs wordt afgegeven, waarop het 
begin- en het eindpunt der reis en het voor het 
traject verschuldigde bedrag duidelijk vermeld 
staan. 

Zoodra Gedep. Staten het verlangen daartoe 
te kennen geven, is de ondernemer verplicht 
reizigers in de autobussen te vervoeren; tegen 
ontvangst van de plaatsbewijzen voor een rit 
heen en terug, over het traject, hetwelk op die 
plaatsbewijzen is vermeld, ongeacht door welke 
onderneming, welke met vergunning ingevolge 
de Wet Openbare Vervoermiddelen op het 
betrokken traject een autobusdienst uitoefent, 
die plaatsbewjjzen zijn afgegeven. 

7. Indien Gedep. Staten nadere aanwijzing 
geven van de te volgen route, is de ondernemer 
verplicht zich aan die nadere aanwijzing te 
houden; 

dat van dit besluit de Directie der Nederland
sche Spoorwegen en R. van de Weerd bij Ons 
in beroep zijn gekomen ; 

dat de Directie der Nederlandsche Spoor
wegen aanvoert, dat busdiensten, als de onder
werpelijke, vrijwel evenwijdig aan den spoor
weg, die dezelfde plaatsen bedienen als de spoor
weg als geldverspillende, onverantwoordelijke 
overdaad en niet als werkelijke behoefte moeten 
worden beschouwd en dat tegen dergelijke on
noodige verdubbeling van de verkeersmogelijk
heden, die wegens de ongelijke concurrentie
voorwaarden onvermijdelijk leidt tot te gronde 
richten van het spoorwegbedrijf, scherp behoort 
te worden gewaakt ; dat het gemak van enkelen 
hier voor het zooveel grootere belang der ge
meenschap in haar geheel moet wijken ; wes
halve zjj heeft verzocht voor het gedeelte Ede
Wageningen de gevraagde vergunning alsnog 
te weigeren ; 

dat R. v:1n de Weerd aanvoert, dat de boven
vermelde onder 4, 5 en 7 genoemde voorwaarden 
tot moeilijkheden kunnen aanleiding geven; 
dat, wat de 4e voorwaarde betreft, het geen 
betoog behoeft, dat Gedeputeerde Staten door 
ingrijpende wijzigingen in de dienstregeling te 
eischen, de geheele rentabiliteit van den dienst 
in gevaar kunnen brengen; dat hij eerbiedig 
verzoekt slechts de goedkeuring der dienstrege
lingen door Ged. Staten verplichtend te stellen; 
dat ditzelfde ook geldt ten aanzien van de vijfde 
voorwaarde, waar ook Ged. Staten zich de be 
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voegdheid voorbehouden wijziging van het 
reeds door dit college goedgekeurde tarief te 
kunnen eischen; dat ook dit te ver gaat en 
slechts rle goedkeuring had behooren te worden 
voorbehouden; dat ook de verplichtingen om 
reizigers van andere autobusdiensten, welke op 
hetzelfde traject mochten komen te rijden, te 
vervoeren, te ver gaat; dat immers Ged. Staten 
verzuimen hierbij te bepalen, dat de onder
neming, welker reizigers vervoerd worden, 
daarvoor behoorlijk zal hebben te betalen ; dat 
Ged. Staten echter de betaling niet in de hand 
hebben, weshalve ze deze voorwaarde ook niet 
mogen stellen ; dat echter, indien dit al zoo ware, 
Ged. Staten toch niet de bevoegdheid zouden 
bezitten om een onwilligen exploitant tot be
taling te dwingen; dat hij, appellant, zeker 
bezwaar heeft tegen deze bepaling, indien ze 
·bijvoorbeeld zou worden toegepast tegenover 
de Algemeene Transportonderneming, welke 
op het traject Ede-Wageningen een dienst aan
vroeg, wijl geen ondernemer, welke zichzelf 
r especteert, met de Algemeene Transport On
derneming in oenige relatie wenscht te treden ; 
dat hij derhalve eerbiedig verzoekt de vijfde 
voorwaarde aldus te W\jzigen, dat alleen de ver
plichting tot goedkeuring dor tarieven over
blijft en het afgeven van een plaatsbewijs aan 
de reizigers ; dat ook de zevende voorwaarde 
onaanvaardbaar is; dat een vergunning ge
vraagd is voor een bepa~ld traject over een be
paalde route; dat het nu niet aangaat, dat 
Ged. Staten de route eigenmachtig kunnen 
wijzigen, waardoor ook de dienst in gevaar kan 
worden gebracht ; dat dit te ernstiger is, omdat, 
wanneer hij in deze vergunning voorwaarde zou 
berusten, dit zou omgaan buiten de vergunn:ings
procedure en dus noch hij, noch ook belangheb
benden, hunne bezwaren hiertegen kenbaar 
zouden kunnen maken ; dat door schrapping 
van deze voorwaarde Ged. Staten, indien zij 
wijzigingsplannen ten opzichte van de route 
mochten ko"steren, verplicht worden artikel 2 
der Wet Openbare Vervoermiddelen in werking 
te brengen ; dat deze bezwaren tegen de drie 
genoemde vergunningsvoorwaarden van prin
cipieelen aard zijn en het beroep dus niet te 
kort doet aan de groote waardeering, welke hij, 
appellant, evenals alle autobusdienstonder
nemers in Gelderland, heeft voor de wijze, waar
op Ged. Staten tegenover de autobusdienst
ondernemers optreden ; 

0. ten aanzien van het beroep van de Directie 
der Nederlandsche Spoorwegen, dat op grond 
van de overgelegde stukken moet worden aan
genomen, dat de onderwerpel\jke autob•1sdienst 
in eene verkeersbehoefte van de streek voorziet, 
zoodat Gedep. Staten terecht de gevraagde 
vergunning, met ingang van 1 Januari 1933, 
opnieuw hebben verleend; 

dat op het traject Ede-Bennekom-Wage
ningen nu wel mede een van de ederlandsche 
Spoorwegen uitgaande tramdienst wordt ge
exploiteerd, doch dat in deze omstandigheid 
geen voldoende aanleiding kan worden gevon
den, om dezen autobusdienst tot het gedeelte 
Wageningen-Renkum- Oranje Nassau Oord
Nol in 't Bosch- Bennek0m te beperken, -dan 
wel het bij besluit van Gedep. Staten van 19 
· 'ovemher 1929, n°. 164, gehandhaafd bij Ons 
besluit van 18 Juli 1930, n°. 241, opgeheve'n 
vervoerverbod op het traject Ede-Bennekom 

-Wageningén, weder op te leggen, aangezien 
de autobusdienst tengevolge daarvan zijn le
vensvatbaarheid zou verliezen, terwijl niet 
is beweerd en trouwens ook niet aannemelijk is, 
dat de tramdienst daardoor rendabel zou wor
den gemaakt ; 

0. met betrekkin~ tot de bezwaren van R. van 
de W eerd tegen oe voormelde door Gedep. 
Staten aan de vergunning · verbonden voor
waarden, dat blijkens de memorie van antwoord 
aan de ·rweede Kamer der Staten-Generaal op 
de wet van 30 ,Tuli 1926 (Staatsblad n°. 250) het 
vergunningstelsel, bij deze wet ingevoerd, geen 
andere strekking heeft, dan om de tusschen
komst der Overheid ook voor het ontstaan van 
autobusdiensten noodig te maken en daarmede 
te voorkomen, dat door onjuiste of te ruime 
voorziening met vervoermiddelen de duurzame 
verkeersvoor:ziening wordt geschaad ; 

dat ter afwering van dit gevaar toezicht van 
Gedeputeerde taten op de exploitatie van 
autobusdiensten, waarvoor vergunning wordt 
verleend, gewenscht kan zijn en Gedeputeerde 
Staten dan ook gerechtigd moeten worden 
geacht bij de te stellen voorwaarden goed
keuring van de tarief- en die!lstregeling aan 
hun college voor te behouden; 

dat het echter in strijd met het vergunning
stelsel zou zijn, indien, lA.ngs den weg vA.n te 
stellen voorwn.arden, Gedeputeerde Staten de 
bevoegdheid verkregen eigenmachtig in de 
gestie van het bedrijf in te grijpen, waardoor de 
exploitatie van den autobusdienst van den 
ondernemer naar Gedeputeerde taten zou 
worden verlegd; 

dat hiertegen temeer bezwaar bestaat, 
aangezien, in het geval dat Gedeputeerde 
Staten van deze zeer ingrijpende bevoegdheid 
gebruik zouden maken, daa,rtegen geenerlei 
recht van beroep voor den vergunninghouder 
zou openstaan ; 

dat de voorw1tarden gesteld onder nummer 4, 
eerste lid, en nummer 5, eerste en vierde lid , 
mitsdien niet kunnen worden gehA.ndhaafd; 

dat ook het voorschrift , gegeven onder 
nummer 7, in zijn algemeenheid te ver gaat: 

dat het weliswaar in bijzondere gevallen, in 
het belang van het verkeer op den weg, ge
wenscht kan zijn wijzigingen in de te volgen 
route, voor zoover die niet in de vergunning 
is vastgelegd, voor te schrijven, doch dat zulks 
dan in de formuleering van de voorwaarden tot 
uitdrukking moet worden gebracht. 

Gezien de Wet Opénbare Vervoermiddelen; 
Rebben goedgevonden en verstaan: 

I. het beroep van de Directie der Nerler
landsche Spoorwegen ongegrond te verklaren; 

II. met gegrondverklaring van het door 
R . van de Weerd ingestelde beroep, de onder 
nummers 4, 5 en 7 gestelde voorwaarden te 
vervangen door de navolgende : 

4. Alle ritten worden stipt gereden overeen
komstig de door den ondernemer ingevolge 
de Wet Openbii.re Vervoermiddelen aange
kondigde dienstregeling. 

Het vervoer vindt uitsluitend plaats tegen 
het door den ondernemer ingevolge de Vl7et 
Openbare Vervoermiddelen aangekondigde 
te.rief; 

De tarieven en de dienstri>geling zijn aan de 
goedkeuring van Gedeputeerde Staten onder 
worpen. 
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5. De ondernemer is verplicht te zorgen, 
dat tegen betaling van den vrachtprijs een 
voor de door den passagier af te leggen reis 
_geldig plaatsbewijs wordt afgegeven, wrui.rop 
het begin- en eindpunt der reis en voor het 
traject verschuldigde bedrag duidelijk vermeld 
staan. 

7. Voor zoover de vergunning zich daartegen 
niet verzet, zijn Gedeputeerde Staten in 
bijzondere gevallen, wanneer het belang van het 
verkeer op den weg zulks vordert, bevoegd 
wijzigingen in d.e te volgen route te gelasten. 
De vergunninghouder is verplicht zich daarnaar 
te gedragen. 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit. 

(A.B.) 

21 Juni 1933. ARREST van den Hoogen R aad. 
(Reinigingsrechten Harlingen.) 

De in art. 287 Gem.wet gestelde eisch, 
dat de heffing ter zake van het gebruik of 
genot van diensten, als hier bedoeld, zich 
moet richten, naar het gebruik, dat van 
die diensten wordt gemaakt, brengt wèl 
mede, dat de heffing niet van het gebruik 
mag worden losgemaakt, doch niet, dat 
elk verschillend gebruik moet worden belast. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van den 

Burgemeester der gemeente Harlingen tegen de 
uitspraak van den Raad van Beroep voor de 
Directe Belastingen te Leeuwarden van 24 J·an . 
1933, betreffende den aan (den Ontvanger der 
Registratie en Domeinen) te Harlingen op
gelegden aanslag in de reinigingsrechten dier 
gemeente, over het jaa r 1931; 

Gezien de stukken; 
Gelet op de schriftelijke conclusie van den 

Proc.-Gen., enz. (cfm. arrest; Red .); 
0 . dat aan belanghebbende krachtens de 

"Verordening op de heffing van rechten wegens 
diensten door de Gemeente-Reiniging te be
wijzen" der gemeente Harlingen een aanslag is 
opgelegd, welke, na daartegen ingebracht be
zwaar bij besluit van den raad dier gemeente 
van 17 Oct. 1932 is gehandhaafd. 

0. dat belanghebbende daarop van die be
schikking in beroep is gekomen bij den Raad 
van Beroep voornoemd en - voor zoover thans 
n.og van belang - heeft aangevoerd : dat de 
heffing wegens diensten door de gemeente
reiniging te bewijzen zich niet richt naar het 
gebruik dat van die diensten wordt gemaakt, 
immers ingevolge art. 2 der toegepaste ver
ordening bij gelijk inkomen een evenhoog be
drag wordt gevorderd van dengeen, die slechts 
van één dien t gebruik maakt, als van dengeen, 
die van meerdere diensten profiteert, en de 
heffing daardoor niet voldoet aan den eisch in 
art. 287 der Gemeentewet gesteld en niet rechts
geldig is te achten; 

0. dat de Raad van Beroep dit bezwaar van 
belanghebbenrle gegrond heeft geoordeeld en de 
beschikking van den gemeenteraad van Har
lingen heeft vernietigd, alsmede den opgelegden 
aanslag, na te hebben overwogen: 

"dat de betreffende Verordening in art. 1 
zegt, dat de gemeentelijke reinigingsdienst zich 
hela,st met : 

a het verstrekken en veilvisselen van pri
vaattonnen met treohters: 

f, . het verwijderen van bedrijfsafval en van 
rioolmodder, afkomstig uit particuliere kolken 
en zinkputten; 

c. het ledigen van particuliere kolken en 
zinkputten ; 

d. het ledigen van particuliere beerputten 
en septictanks ; 

e. het ophalen van haardasch of andere 
huisafval, zoomede dat ieder, die van deze 
diensten gebruik wenscht te maken, daarvan 
schriftel ijk aanvraag doet bij den Directeur van 
dezen tak van d ienst, terwijl art. 2 bepaalt, 
dat voor het r egelmatig verstrekken van één 
privaatton, éénmaal per week, voor het van 
gemeentelijke rioleeringen of andere werken ge
maakt gebruik, t er afvloeiing uit beerputten 
of septiotanks, alsmede voor het regelmatig 
ophalen van haardasch of andere huisafval, een 
hoeveelheid van één H ectoliter ni et te boven 
gaande, per kalenderjaar een recht is verschul
digd volgens onderstaand tarief: 

"dat dit tari ef zich regelt naar het inkomen 
van ieder belastim;plichtige, bedoeld in art. 37 
der Wi,t op de R \jksinkomstenbelasting, van 
het loopende jaar, of, zoo dit bedrag niet be
kend i , van het vorige belastingjaar, terwijl 
rechtspers~nen het maximum van f 16 betalen ; 

dat art. 2 derhalve bij gel tjk inkomen het
zelfde bedrag aan belasting heft van de belas
tingschuldigen , onverschillig of gebruik gemaakt 
wordt van één der in art. l afzonderlijk ge
noemde diensten óf vari. twee of meer van die 
diensten of zelfs van alle te zamen ; 

dat de heffing volgens deze verordening zich 
alzoo in het geheel niet rieht naar het gebruik 
dat van de werken en inrichtingen wordt ge
maakt, maar a lleen naar het inkomen dat men 
heeft, zoodat dit bezwaar van appellant is ge
grond" ; 

0. dat in cassatie is ge teld: 
dat de uitspraak van den Raad van Beroep 

in strijd is met art. 287 (254 oud) der Gemeente
wet, daar de hier toegepaste Verordening zich 
wèl richt naar het gebruik, dat van de daarm 
omschreven diensten wordt gemaakt, immers 
die Verordening niet alleen in art. 2 een aan
wijzing geeft omtrent datgene wat de belasting
plichtigen moeten betalen, doch zulke aan
wijzingen eveneens zijn te v inden in de artt. 3, 
4 en 6 dier Verorden ing; 

dat a rt. 2 zich dan ook slechts inlaat met een 
deel van dit onderwerp, namelijk met datgene 
wat moet worden betaald voor de diensten, 
welke aan ieder ingezetene bewezen moeten 
worden, terwijl de andere genoemde artikelen 
betreffen diensten, waarvan lang niet ierler ge• 
bruik behoeft te maken ; 

0. hieromtrent : 
dat de in art. 287 (254 oud) der Gemeentewet 

gestelde eisch, dat de heffing ter zake van het, 
gebruik of genot van diensten, als hier bedoeld, 
zich moet richten naar het gebruik, dat van 
die diensten wordt gemaakt, wèl medebrengt, 
dat de heffing niet van het gebruik mag worden 
los gemaakt, doch niet, dat el/c verschilPnd ge
bruik naar een daarmede rekening houdend 
tarief moet worden belast; 

dat de hier toegepaste verordening in art. 2 
weliswaar een aantal van de meest voorkomende 
diensten heeft samenll'.evoegd tot één groep en 
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dan voor de heffing verder niet o.ndersoheidt, 
of van één of van meer van die diensten wordt 
gebruik gemaakt, doch daarnaast de artt. 3, 
4 en 6 niet alleen ten aanzien van verschillende 
andere diensten afzonderlijke tarieven bevatten, 
maar tevens een meer dan normaal geacht ge
bruik van de in art. 2 samengebrachte diensten 
naar een hooger tarief belasten; 

dat van deze verordening dan ook niet kan 
worden gezegd, dat de daarbij geregelde heffing 
zich niet richt naar het gebruik, dat van de 
daarin omschreven diensten wordt gemaakt, 
zoodat aan den eisch van art. 287 der Gemeente
wet is voldaan ; 

0. dat de bestreden uitspraak mitsdien niet 
in stand kan blijven; 

Vernietigt die uitspraak, en 
R echtdoende ten principale : 
Handhaaft de beschikking van den Raad der 

gemeente Harlingen. (W.) 

26 Jiini 1933. ARREST van den Hoogen Raad. 
(Mot. en R,jw.wet art. 22.) 

"Het zich als bestuurder bevinden met 
een motorrijtuig op een bepaald aange
wezen plaats" levert - ook al is deze om
schrijving ontleend aan het desbetreffend 
wettelijk voorschrift - een feitelijk vol
doende nauwkeurig omschreven gedraging 
op om te kunnen gelden als opgave van 
het feit a ls in art. 261 Sv. bedoeld. 

I. c. komen de laatste twee in art. 22 
lid 1 Mot.- en Rijw.Regl. genoemde ge
dragingen niet in aanmerking, daar alleen 
het "zich bevinden" is te laste gelegd en 
niet zich doen of laten bevinden. 

Nu vaststaat, dat verbalisant ten tijde 
en ter plaatse a ls dagv. vermeld het motor
rijtuig heeft aangetroffen, terwijl verd. 
achter het stuur zat, is daarin terecht ge
zien het zich door req. met het motorrij
tuig bevinden. Niet juist is de bewering 
van r eq ., dat het "zich bevinden" door den 
bestuurder alleen dan plaats vindt, wan
neer de bestuurder niet in het motorrijtuig 
is gezeten, doch er naast op den weg staat, 
imm ers zich "in direct contact met den 
weg bevindt" . 

Op het beroep van E. J. K. , requirant van 
cassatie tegen een te zijnen laste gewezen von
n is van de Rechtbank te 's-Gravenhage van 
4 April 1933, houdende bevestiging in hooger 
beroep van een mondeling vonnis van het 
Kantongerecht te 's-Gravenhage van 3 Dec. 
19 32, waarbij requirant ter zake van "als be
stuurder van een motorrijtuig op meer dan 
twee wielen zich daarmede tusschen een half 
uur na zonsondergang en een half uur voor 
zonsopgang op een weg bevinden, terwijl dat 
motorrijtuig niet voorzien is van ten minste 
twee aan weerszijden van het r ijtuig aange
b_rachte lantaarns, die voorwaarts een helder 
wit licht uitstralen", met aanhaling van de 
artt. 2 Motor- en Rijwielwet, 16, 22 en 73 
Motor- en Rijwielreglement, 23 Sr., is veroor
deeld tot eene geldboete van drie gulden en 
twee dagen vervangende hechtenis. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Taverne; 

Gelet op het middel van cassatie, namens 
den requirant voorgesteld bij schriftuur: 

S. of v. t. van de artt. 22 lid 1, 16 lid 1 
Motor- en Rijwielreglement, artt. 261, 359 Sv., 
omdat niet bij de dagvaarding en evenmin bij 
het vonnis melding is gemaakt van een be
paald feit, doch telaste is gelegd de qualifi
catie van art. 22 lid 1 voormeld, terwijl geen 
fe iten bewezen zijn verklaard, waaruit geble
ken is of kan zijn gebleken, of requ irant zich 
heeft schuldig gemaakt aan het zich met een 
rijtuig op een weg bevinden, dan wel aan het 
zich met een rijtuig doen of laten bevinden; 

0. dat aan requirant bij inleidende dagvaar
diug is ten laste gelegd: dat hij op 4 Juni 
1932 des namiddags omstreeks 11 uur 5 te 
's-Gravenhage als bestuurder van een vier
wielig motorrijtuig, daarmede zich heeft be
vonden op den voor het openbaar verkeer 
openstaanden rijweg, het Plein 1813, zonder 
dat dat motorrijtuig was voorzien van ten 
minste twee aan weerszijden van het rijtuig 
aangebrachte lantaarns, die voorwaarts een 
helder wit licht uitstraalden ; 

0. dat deze telastelegging bij het bevestigde 
vonnis is bewezen verklaard, met qualificatie 
en strafoplegging als voormeld; 

0. wat betreft het middel van cassatie: 
dat de grief, a ls zoude niet een bepaald feit 

zijn ten laste gelegd, onjuist is; dat toch het 
zich als bestuurder bevinden met een motor
rijtuig op een bepaald aangewezen plaats -
ook al is deze omschrijving ontleend aan het 
desbetreffend wettelijk voorschrift - een fei
telijk voldoende nauwkeurig omschreven ge
draging oplevert om te kunnen gelden als 
opgave van het feit als in art. 261 Sv. be
doeld ; 

0. dat bij het middel nog wordt betoogd, dat 
hier geen feiten bewezen zijn verklaard, waar
uit wude zijn gebleken, of requirant zich met 
het rijtuig op den weg heeft bevonden dan 
wel zich met dat rijtuig heeft doen of laten 
bevinden, doch daarbij wordt voorbij gezien, 
dat de laatste twee, in art. 22 lid 1 van het 
Motor- en Rijwielreglement genoemde, gedra
gingen hier niet in aanmerking komen, daar 
alleen het "zich bevinden" is ten laste gelegd 
en niet het zich doen of laten bevinden, wo
dat, daargelaten, welke beteekenis aan het zich 
doen of het zich laten bevinden moet worden 
gehecht, het hier alleen de vraag is, of voor 
het zich bevinden voldoende bewijs is bijge
bracht; 

0. dienaangáande, dat de verdachte voor 
he.t K antongerecht heeft verklaard, dat hij 
het hem bij dagvaarding ten laste gelegde feit 
heeft begaan, daaraan nog toevoegende, dat 
hij in het motorrijtuig achter het stuur zat, 
terwijl voorts tot bewijs is gebezigd het proces
verbaal van een opsporingsambtenaar, waarin 
het "zich bevinden" wordt geconstatee1·d ; 

0. dat dus vaststaat dat de verba] isant ten 
tijde en ter plaatse als bij dagvaarding ver
meld het motorrijtuig heeft aangetroffen, ter
wijl de verdachte achter het stuur was gezeten ; 

0 . dat daarin terecht is gezien het zich door 
requirant met het motorrijtuig bevinden en 
met name niet juist is, wat a lsnog bij de 
schriftuur is aangevoerd, dat het "zich bevin
den" door den bestuurder a lleen dan plaats 
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heeft, wanneer de bestuurder niet in het mo
torrijtuig is gezeten, doch er naast op den weg 
staat, immers zich "in direct contact met den 
weg bevindt"; 

0. dat het middel derhalve niet tot cassatie 
kan leiden; 

Verwerpt het beroep. 

[ Gewezen overeenkomstig de conclusie van 
den Advocaat-Generaal Wijnveldt.] 

(N. J.) 

26 Juni 1933. ARREST van den Hoogen Raad. 
(Vogelwet art. 2.) 

Van iemand, die nog geen vogels daad
werkelijk bemachtigt of b emachtigd heeft, 
doch slechts voorbereidende maatregelen 
daartoe h eeft genomen, kan niet worden 
gezegd, dat hij "vogels vangt" . 

H. R. ontslaat van rechtsvervolging. 
(Anders Adv.-Gen. Wijnveldt.) 

Op het beroep van A. L ., requirant van cas
satie tegen een vonnis van de Rechtbank te 
's-Hertogenbosch van 20 April 1933, waarbij 
in hooger beroep is vernietigd een op 29 Dec. 
1932 door het Kantongerecht te Eindhoven 
gewezen vonnis en de requirant ter zake "be
schermde vogels vangen", met aanhaling van 
de artt. 23, 33, 91 Sr., 1, 2, 36, 41 der Vogel
wet van 23 September 1932, S. 383, (lees der 
Vogelwet 1912) is veroordeeld tot eene geld
boete van vier gulden en twee dagen vervan
gende hechtenis, met verbeurdverklaring der 
inbeslaggenomen vogels met kooitjes en lijm
stokken. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Wijnveldt. 

Requirant stond terecht ter zake dat hij den 
20sten Noverber 1932, des voormiddags, circa 
10.40 uur, onder de gemeente Waalre , ter 
plaatse "de Voschent" in het veld zich bezig 
heeft gehouden met het vangen van bescherm
de vogels (sijsjes) door aldaar in een schaar
houtbosch een vogelnet vangbaar, en daarbij 
meerdere lokvogels, sijsjes en putter, te hebben. 

In hooger beroep vernietigde de Rechtbank 
te 's Hertogenbosch wegens vormgebrek het 
vonnis van den Kantonrechter te Eindhoven, 
achtte het telastegelegde bewezen, en dit de 
benaming gevend van: ,,beschermde vogels 
vangen" veroordeelde de Rechtbank requirant, 
met aanhaling der artt. 23, 33, 91 Sr. en artt. 
1, 2, 36 en 41 der Vogelwet (wet van 23 Sept. 
1932, S. 383, tot een geldboete van f 4 bij 
gebreke van betaling en verh aal te vervangen 
door 2 dagen hechtenis en verklaarde de inbe
slaggenomen vogels met kooitjes verbeurd. 

Tijdig in cassatie gekomen, stelde requi rant 
bij sch r iftuur a ls middel: ,,S. van art. 2 en 
36 der Vogelwet en artt. 350, 351 , 352 Sv. 
door aan te nemen en bewezen te verklaren 
dat verdachte het strafbaar feit van vogels 
vangen - art. 2 Vogelwet - gepleegd heeft, 
ofschoon door geen enkel bewijsmiddel is ko
m en vast te staan dat hij zich met die han
deling - immers toch bestaande in het vanuit 
de vrije lucht in zij n bezit stellen - heeft 
schuldig gemaakt. 

De omschrijving der dagvaarding dat het 

vogels vangen is geschied door een vangbaar 
net te hebben, is aldus onvoldoende, immers 
het hebben van een vangbaar net is een zelf
standig strafbaar feit van art. 12 van het 
K. B. van 18 November 1913, Hbld. 

Waar in casu de feitelijke handeling volgens 
de ten laste legging slechts bestaan hee ft in 
het hebben van een vangbaar net, is verdachte 
ten onrechte veroordeeld wegens 't vangen van 
vogels. Men kan nu eenmaal geen "vogels 
vangen" door "een vangbaar net te hebben" . 
Immers voor dat men vogels gevangen heeft 
is nog meer noodig. 

Het hebben van een vangbaar net is in be
trekking tot het vangen van vogels dus niet 
a ls zelfstandig strafbaar feit, slechts een po
g ing, zoolang niet vogels gevangen zijn. 

Poging tot vangen is niet strafbaar, terwijl 
hij bovendien nog aanvoerde, dat de gebezigde 
bewijsmiddelen niet voldoende zijn. 

De laatste opmerking het eerst behandelend 
wijs ik er op, dat blijkens het vonnis ter 
terechtzitting is voorgelezen het ambtseedig 
proces-verbaal van H. Cox, onbezoldigd ge
meenteveldwachter, en J. van Dooren, onbe
zoldigd rijksveldwachter, beiden te Waalre, 
inhoudende o. m.: dat zij ten tijde en ter 
plaatse a ls bij dagvaarding gemeld zich be
vonden nabij een bosch schaarhout; dat de 
relatant Cox toen in dat bosch is gegaan en 
dat relatant v. Dooren buiten het bosch is 
gebleven; dat de relatant Cox, toen hij verder 
dat bosch was ingegaan, een persoon zag 
staan achter eenige takkenbossen, terwijl daar 
vlak bij een vogelnet vangbaar stond gesteld, 
terwijl bij dit net in een kooitje een sijsje zat 
en 3 sijsjes aan een touwtje waren vastge
maakt, welke sijsjes aan een stokje in den 
grond vastzaten; dat er ook nog een putter in 
een kooitje zat; dat het trektouw ook vlak bij 
dien persoon lag; dat de relatant Cox toen 
riep: ,,Hal t politie" , waarop die persoon ging 
loopen; dat relatant van Dooren kort daarop 
met een persoon bij relatant Cox is gekomen, 
die hij herkende als dezelfde persoon die eerst 
achter de takkenbossen gestaan had; dat het 
net en kooitjes en vogels door relatant Cox 
zijn inbeslaggenomen en tevens lijmstokken 
met lijm en dat ter terechtzitting als getuige 
heeft verklaard: 

Henricus Cox, onbezoldigd gemeente-veld
wachter te Waalre: 

dat hij volhardt bij het ter terechtzitting 
voorgelezen proces-verbaal; 

dat verdachte de persoon was, die hij in het 
bosch bij het vogelnet heeft zien staan en die, 
nà weggeloopen te zijn, door van Dooren bij 
hem, getuige, is gebracht. 

Dit zijn de bewijsmiddelen op grond waar
van het telastegelegde bewezen verklaard 
werd. 

Ik ben van oordeel, dat de Rechtbank op 
grond van den inhoud dier bewijsmiddelen tot 
haar bewezen verklaring kon komen, aange
nomen dat het eerste middel onjuist is. vVan
neer de door requirant daarin vermelde stel
ling juist zou moeten worden geacht, dan 
eerst bevat het tweede middel een goeden 
grond tot cassatie. 

H et eerste middel acht ik belangrijker en 
verlangt uitlegging van wat te verstaan is 
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onder "vogels vangen", welke handelingen 
onder deze woorden gebracht kunnen en moe
ten worden. Requirant verstaat daaronder: 
het zich in het bezit stellen van vogels vanuit 
de vrije I ucht. Een vangbaar net te hebben is 
niet vogels vangen, zegt hij, want voordat men 
vogels gevangen heeft is nog meer noodig, 
waarmee hij blijkbaar bedoelt: vogels. Hij 
ziet dus in het telastegelegde een niet-straf
bare poging. 

Ik vereenig mij niet met die opvatting. 
Requirant kijkt te veel naar het resultaat, 
naar het gevangen hebben. 

Het werkwoord "vangen" geeft m. i. alleen 
een begrip weer, dat de handelingen in zich 
sluit, welke noodig zijn om ee.n bepaald resul
taat te bereiken. H eeft men die handelingen 
gepleegd, dan is de verbodsbepaling van het 
vangen van vogels overtreden, onverschi llig 
wat het resultaat is. Alle handelingen ver
eischt om te vangen zijn in de bewezenver
klaring vermeld, blijkens de hierboven om
schreven dagvaarding. Requirant lag bij het 
trektouw, het wachten was nu maar op niets
vermoedende voge ls. Hij was bezig met van
gen, de vogels zijn er niet ingevlogen. Nu 
doet het er naar mijn oordeel niet toe of hij 
wellicht vogels zou gevangen hebben wanneer 
de veldwachter niet was gekomen, - zijn over
treding was toen gepleegd. Anders wu het 
geweest zijn, wanneer de veldwachter hem 
betrapt had bij het opstellen van zijn knip, 
dan kon gesproken worden van een n iet-straf
bare poging. 

De verwarring in het begrip ligt voor de 
hand, omdat in het dagelijksch leven vangen 
in verschillende vormen gebruikt wordt. Een 
visscher kan van zijn vischvangst terugkeeren 
zonder resultaat, hij kan ook een groote visch
vangst thuisbrengen. · 

Art.2 der Vogelwet heeft naar mijn oordeel 
alleen het oog op de handelingen noodig om 
het resultaat te bereiken, evenals men kan 
jagen zonder dat er eenig wild te zien is en 
kan visschen zonder visch te vangen. 

Het bemachtigen der vogels is niet ver
eischt. In dien zin oordeelde ook de H. R. bij 
arrest van 31 Mei 1915 (W. 9831; N. J. 1915, 
979 ) ten aanzien van een a_ndere overtreding 
dan de thans besprokene. 

Art. 8 K. B. 18 'ov. l 913, S. 412, meer
malen gewijzigd (l aatste tekst bij K. B. 17 
Dec. 1928, S. 464) verbiedt o.m. vogels te 
vangen door middel van lijm. In een zaak 
behelzende een overtreding van dit artikel, 
besliste toen Uw College dat het bezigen van 
lijm tot het vangen van de vogels een zelf
standige overtreding opleverde, zonder dat 
een vogel daardoor inderdaad behoefde te zijn 
bemachtigd. 

Ik merk nog op dat in het vonnis bij de 
vermelding der aangehaalde artikelen wordt 
gesproken van de Vogelwet van 1932, hetgeen 
een tikfout is, en moet zijn 1912. 

De middelen acht ik ongegrond, en der
halve concludeer ik tot verwerping van het 
beroep. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Kirberger; 

Gelet op het middel van cassatie, namens 
den requirant voorgesteld bij schriftuur en 
luidende: (zie Conclusie); 

0. dat, met qualificatie en strafoplegging 
als voormeld, overeenkomstig de telasteleg
ging is bewezen verklaard, dat{zie Conclusie); 

0. omtrent het middel: 
dat blijkens de toelichting de requirant van 

oordeel is, dat men niet kon spreken van "vo
gels vangen", zoolang men niet de vogels 
zei ve bemachtigd heeft en dat het hebben 
van een vangbaar net slechts eene poging is 
om vogels te vangen; 

dat deze opvatting juist is; 
dat toch van hem, die nog geen vogels daad

werkelijk bemachtigt of bemachtigd heeft, 
doch slechts de voorbereidende maatregelen 
daartoe heeft genomen, niet kan worden ge
zegd, dat hij "vogels vangt", terwijl de Vogel 
wet 1912 eene bepaling mist als voorkomt in 
art. 2 der Jach twet 1923 en in art. 2 der Vis
scherijwet, S. 1931, n° . 410 ; 

dat derhalve ten onrechte bij het bestreden 
vonnis is aangenomen, dat het bewezen ver
klaarde valt onder het in art. 2 der Vogelwet 
l 912 opgenomen verbod om beschermde vo
gels te vangen en het middel in zoover is ge
grond; 

Vernietigt het bestreden vonnis, maar al
leen voorzoover daarbij het bewezen ver
klaarde is gequalificeerd, requ irant te dier 
zake schuldig is verklaard, hij tot straf is 
veroordeeld en de iubeslaggenomen vogels met 
kooitjes en lijmstokken zijn verbeurd ver-· 
klaard ; 

En alsnu rechtdoende ingevolge art. 105 
R. 0.: 

0. dat het bewezen verklaa rde ook niet valt 
onder eenig ander strafbaar feit; 

Ontslaat den requirant te dier zake van 
all e rechtsvervolging; ; . 

Verwerpt het beroep voor het overige. 
(N. J.) 

26 J uni 1933. ARREST van den Hoogen Raad. 
(Jachtwet 1923 art. 54.) 

De R echtb_ heeft de t.1.1.: dat req . .... 
een konijn heeft opgespoord, gedood en 
bemachtigd, niet opgevat a ls de t.1.1. van 
één samenge telde handeling, t e weten het 
bemachtigen van een konijn door het na 
opsporing te dooden, doch als een t.1.1. van 
een drietal op zich zelf staande hande
lingen, - het opsporen, het dooden en het 
bemachtigen, zoodat nu de Rechtb. het 
opsporen en dooden ni et bewezen acht, 
nog beslist moet worden over het bemach
tigen, waarbij zij blijkbaar aanneemt, dat 
de t.1.1. een levend konijn betreft. 

Deze opvatting is niet in strijd met de 
bewoordingen der t.l.l . 

Waar blijkens de verklaring van req. 
zelf de _buks mede gediend heeft om het 
konijn te bemachtigen, mocht vernietiging, 
daarvan krachtens art. 354 Sv. worden 
gelast. 

Op het beroep van Ch. A. V., requirant van 
cassatie tegen een vonnis, voorzoover hij daar
bij veroordeeld is, van de R echtbank te Arn-
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hem van 11 April 1933, waarbij in hoog~r 
beroep, - met vernietiging van een vonms 
van het Kantongerecht te Arnhem op 8 Febr. 
1933 gewezen, - requirant ter zake van 
"schadelijk gedierte bemachtigen op grond bij 
een ander in gebruik, zonder voorzien te zijn 
van een schriftelijk bewijs van den grondge
bruiker, gepleegd tusschen één uur na wns
ondergang en een uur voor wnsopgang", met 
toepassing van de artt. 46, _47 en 54 der Jacht
wet 1923, 23 Sr. en 354 Sv. , is veroordeeld 
tot eene geldboete van vij ftien gulden, subsi
diair vijftien dagen hechtenis, met last tot 
vernietiging van de ter terechtzitting aan
wezige buks, als hebbende gediend tot het 
plegen van het strafbaar feit. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

de Menthon Bake ; 
Gelet op de middelen van cassatie, namens 

den reqnirant voorgesteld bij schriftuur, hier
op neerkomende: 

1 °. dat de Rechtbank buiten de grenzen van 
de dagvaarding is gegaan, omdat aan requi
rant te laste is gelegd, dat hij een konijn heeft 
opgespoord, gedood en bemachtigd, waaruit 
blijkt, dat hem te laste is gelegd het bemach
tigen van een door hem gedood konijn, terwijl 
de Rechtbank - met vrijspraak van het op
sporen en dooden, - requirant heeft veroor
deeld voor het bemachtigen van een konijn, 
dat blijkens den inhoud der gebezigde bewijs
middelen toen nog leefde; en 

2° . dat de Rechtbank ten onrechte de ver
beurdverklaring van de buks heeft uitgespro
ken, hoewel het bemachtigen niet met de buks 
maar met de hand is geschied; 

0. dat bij het bestreden vonnis van het aan 
requirant te laste gelegde bewezen verklaard 
is, - met qualificatie en strafoplegging als 
vermeld, - dat hij Vrijdag 11 November 1932 
des namiddags omstreeks 8½ uur in de ge
meente Rosendaal (Gelderland) in de nabij
heid van het hotel Rosendaal een konijn heeft 
bemachtigd op een perceel grond in gebruik 
bij de erven van F. J. W. Baron van Pallandt 
van Rosendaal en Keppel, zonder voorzien te 
zijn van een schriftelijk bewijs van dien grond
gebruiker; 

Wat de middelen betreft: 
0. ten aanzien van het eerste middel: 
dat aan requirant was te laste gelegd, dat 

hij onder de bewezcnverklaarde omstandig
heden een konijn heeft opgespoord, gedood en 
bemachtigd; 

dat requirant bij zijn middel uitgaat van de 
opvatting, dat hem te laste gelegd is één 
samengestelde handeling, te weten het be.
machtigen van een konijn door het na opspo
ring te dooden ; 

dat de Rechtbank echter de telastlegging 
kennel ijk aldus opvat, dat daarbij aan requi
rant een drietal op zich zelf staande handelin
gen, - het opsporen, het dooden en het be
machtigen; - zijn te laste gelegd, zoodat, nu 
de Rechtbank het opsporen en dooden niet 
bewezen acht, nog beslist moet worden over 
het bemachtigen, waarbij de Rechtbank blijk
baar aanneemt, dat de telastlegging betreft 
een levend konijn; 

dat die opvatting van de Rechtbank niet in 
strijd is met de bewoordingen van de telast
legging en dus in cassatie moet worden geëer
biedigd; 

dat de Rechtbank derhalve beslist heeft op 
den grondslag der telastlegging, zooals zij die 
heeft opgevat en mocht opvatten; 

dat dit middel mitsdien niet tot cassatie kan 
leiden; 

0. ten aanzien van het tweede middel: 
dat dit feitelijken grondslag mist, omdat bij 

het bestreden vonnis de buks niet verbeurd 
verklaard is; 

dat, mocht requirant bedoeld hebben, dat de 
vernietiging van de buks niet had mogen wor
den gelast krachtens art. 354 Sv. , omdat dit 
wapen niet gediend heeft tot het plegen van 
het bewezen verklaarde strafbare feit, ook dan 
het middel feitelijken grondslag mist, omdat 
requirant blij kens het bestreden vonnis ver
klaard heeft, dat hij met die buks op een 
konijn heeft geschoten, dat na het derde schot 
buitelde en op een stuk land kroop, waar hij 
het nog levend heeft opgepakt, uit welke ver
klaring blijkt, dat de buks mede gediend heeft 
om het konijn te bemachtigen; 

dat ook dit middel dus faalt; 
Verwerpt het beroep. 

[ Gewezen overeenko,nstig de conclusie van 
den Procureur-Gene1·aal Tak.] 

(N. J.) 

26 Juni 1933. ARREST van den Hoogen Raad. 
(Motor- en Rijw.regl. art. 73.) 

In verband met req.'s uitdrukkelijke 
ontkenning van den doorgang niet te heb
ben vrijgelaten is in een vermelding zonder 
meer, dat het uitzicht op bedoeld punt 
van samenkomst der wegen door struiken 
was belemmerd, niet als een behoorlijk 
beroep op overmacht te beschouwen. 

Waar die vermelding ook niet oplevert 
een beroep op de bepaling van art. 73 lid 2 
Mot.or- en Rijw.Regl., daar req. niet be
weerd heeft, dat hij de andere auto niet 
heeft kunnen zien, is er geen sprake van 
een strafuitsluitingsgrond t . a. waarvan een 
bèpaalde met redenen omkleede beslissing 
had moeten worden gegeven. 

Op het beroep van M . B. , requirant van 
cassatie tegen een vonnis van de Rechtbank 
te Arnhem van 9 Mei 1933, waarbij in hooger 
beroep, - met vernietiging van een vonnis 
van het Kantong. te Wageningen, op 27 Jan. 
1933 tegen requirant gewezen, - deze ter zake 
van "als bestuurder van een motorrijtuig een 
weg berijdende, waarmede een of meer andere 
wegen zich vereenigen, het punt van vereeni
ging naderende nagenoeg gelijktijdig met een 
bestuurder v_an een motorrijtuig, die den an
deren weg berijdt, en dien ander aan zijn 
rechterhand hebbende, niet met hetgeen door 
hem wordt bestuurd voor dezen den doorgang 
vrijlaten, zoo noodig stilhouden of langzamer 
rijden", met toepassing van de artt. 5 en 73 
van het Motor- en Rijwielreglement en art. 
23 Sr., is veroordeeld tot eene geldboete van 
dertig gulden, subsidiair vijftien dagen hech
tenis; (Gepleit door Mr. S. van Oven. ) 
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De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer de 

Menthon Bake; 
Gelet op het middel van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij ple idooi , lui
dende: ,, ., althans v. t. van de artt. 350, 
358, 359, 415, 422, 423, 425 Sv., door niet te 
bes! issen op het verweer van verdachte, dat 
het uitzicht van genoemd punt van samen
komst belemmerd werd door struiken"; 

0. dat bij het bestreden vonnis van het aan 
requirant telastegelegde bewezen is verklaard, 
- met qualificatie en strafoplegging als voor
meld: 

,,dat hij op of omstreeks 21 October laatst
leden des namiddags omstreeks 3½ uur in de 
gemeente Ede, als bestuurder van een vier
wielig motorrijtuig, daarmede rijdende over 
den openbaren weg, den Horsteweg, in de 
richting naar den Amsterdamschen weg en 
naderende het punt van vereeniging van de 
openbare rijwegen, den Horsteweg en den Am
sterdamschen weg, beide voornoemd nagenoeg 
gelijktijdig met H. A. Holslag, die als be
stuu rder van een vierwielig motorrijtuig, daar
mede reed over den openbaren rijweg, den 
Amsterdamschen weg voornoemd, voor dezen 
H. A. Holslag, dien hij , verdachte, aan zijn 
rechterhand had, met het door hem, verdachte, 
bestuurde vierwielig motor-rijtuig, den door
gang niet heeft vrijgelaten, niet stil is ge
houden of in voldoende mate langzamer is 
gaan rijden, ofschoon zulks vanwege boven
omschreven omstandigheden noodig was, ten
gevolge waarvan een aanrijding tusschen beide 
voertuigen is ontstaan" ; 

Wat het middel betreft: 
0. dat bij de toe! ichting daarop is betoogd, 

dat requirants verweer " dat het uitzicht van 
genoemd punt van samenkomst belemmerd 
werd door stru iken," inhield een beroep op 
overmacht, dus op een strafuitslui tingsgrond, 
waarop de Rechtbank eene bepaalde, met 
redenen omkleede beslissing had moeten geven 
op straffe van nietigheid; 

0 . dat blijkens het proces-verbaal van de 
behandeling dezer zaak ter terechtzitt ing van 
de Rechtbank requirant uitdrnkkelijk heeft 
ontkend aan den bestuurder van de andere 
auto den doorgang n iet te hebben vrij gelaten, 
waaraan hij ter verklaring van de aanrijding 
heeft toegevoegd, dat de andere bestuurder 
met zijn auto op het voor deze linkergedeelte 
van den weg is geraakt, terwijl requirant ver
der heeft vermeld, dat het uitzicht op het in 
de telastlegging bedoelde punt van samen
komst der wegen belemmerd wordt door 
struiken; 

dat in de eerste plaats deze vermelding zon
der meer niet als een behoorlijk beroep op 
overmacht is te beschouwen, in 't bijzonder 
niet met voormeld door requirant gevoerd 
verweer; 

dat verder bovenbedoelde vermelding ook 
niet oplevert een beroep op de bepaling van 
art. 73, 2de lid van het Motor- en Rijwiel
reglement, daar requirant niet beweerd heeft, 
dat hij de andere auto niet heeft kunnen zien; 

dat ten deze dan ook niet sprake is van 
eenigen strafuitsluitingsgrond, ten aanzien 
waarvan volgens de artt. 358 en 359 in ver-

band met de artt. 415 en 425 Sv. eene bepaal
de met redenen omkleede beslissing had moe
ten zijn gegeven; 

dat het middel dus is ongegrond; 
Verwerpt het beroep. 

[ Gewezen overeenkomstig de conclusie van 
den P,·ocureur-Generaal Tak.] 

(N. J.) 

26 J uni 1933. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Winkelsluitingswet artt. 6 en 10.) 

Art. 8 v. cl . Verordening op de Winkel
sluiting van Amsterdam is gegeven krach
tens art. 6 Winkelsluitingswet 1930, waar
bij , anders dan voor de verorden ingen 
steunend op art. 9 1 id 1 dier wet, niet 
vereischt wordt dat bijzondere omstandig
heden afwijkingen van de bepalingen dier 
wet in eene gemeente gewenscht maken. 

Al spreekt art. 6 van "all e of bepaalde 
g,·oepen van winkels", toch is het de ken
nelijke strekking dier bepaling de daarbij 
aan den gemeenteraad gegeven bevoegd
heid ook toe te kennen voor één bepaalde 
groep van winkels. 

Kappers- en barbierswinkels vormen een 
bepaalde groep van winkels. 

De ruime bevoegdheid door art. 6 Win
kelsl.wet aan den gemeenteraad gegeven 
sluit uit den aard der zaak in zich het 
recht van den raad om voor bepaalde 
dagen in het jaar ontheffing van het si ui
tingsgebod te verleenen. 

Van onderlinge tegenstrijdigheid in de 
t.1.1. is geen sprake. 

Bij de qua! ificatie is uitgegaan van de 
opvatting, dat req. krachtens het bepaalde 
in art. 10 lid 3 der Winkelsluitingswet 
ten deze aansprake lijk is te achten voor 
eens anders handeling, zu lks ten onrechte, 
daar het bewezenverklaarde oplevert een 
eigen handel ing van requirant. 

Op het beroep van N. B., kapper, requirant 
van cassatie tegen een vonn is van de Recht
bank te Amsterdam van 11 April 1933, waarbij 
1n hooger beroep, - met vernietig ing van een 
vonnis van het Kantongerecht te Amsterdam 
op 10 September 1932 tegen requirant gewe
zen, - deze ter zake van: ,,als hoofd van een 
winkel aansprakelijk zij n voor: het te Amster
dam een kappers- en barbierswinkel voor het 
publiek geopend hebben op Dinsdag na des 
namiddags 1 uur" , met toepass ing van art. 8 
lid 1 der Verordening op de Winkelslui ting 
voor de gemeente Amsterdam, a rt. 10 lid 1 
en lid 3 der Winkelsluitingswet, S. 1930 n°. 
460, en art. 23 Sr., is veroordeeld tot een 
gu lden_ boete, subsidiair een dag hechtenis; 
(Gepleit door Mr. E. 0. Goldstein) . 

De Hooge Raad enz.; 
Gelet op de middelen van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij pleidooi, luidende: 
I. S. en/of v. t . van de artikelen 6 en 9 

der Winkelsluitingswet, i.v. m. artik el 8 der 
Verordening op de Winkelsluiting der gemeente 
Amsterdam, door deze verordening althans art. 
8 der bedoelde verordening verbindend te ver
klaren, niettegenstaande noch uit de verorde-
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ning, noch van elders blijkt van bijzondere 
omstandigheden die afwijkingen van de be
paling der Winkelsluitingswet bij gemeentelijke 
verordening zouden vermogen te rechtvaar
digen; 

IL S. en/of v. t. van art . 6 der Winkel
sluitingswet, i.v. m. art. 8 der Verordening op 
de Winkels.uiting der gemeente Amsterdam; 

a. door art. 8 dezer verordening verbindend 
te verklaren, niettegenstaande daarbij bepaald 
is, dat uitsluitend een groep van winkels en 
niet alle, noch bepaalde groepen van winkels 
voor het publiek gesloten moeten zijn op Dins
dag na des namiddags 1 uur ; 

b. door art . 8 dezer verordening verbindend 
te verklaren, niettegenstaande dit artikel slechts 
slaat op kappers- of barbierswinkels en niet op 
een geheele groep van winkels ; 

III. S. en /of v. t. van art. 6 der Winkel
sluitingswet, i.v. m. art. 8 der Verordening op 
de Winkelsluiting der gemeente Amsterdam, 
door art. 8 dier verordening verbindend te 
verklaren niettegenstaande bij bedoelde ver
ordening bepaald is dat kappers- of barbiers
winkels alleen gedurende een bepaald aantal 
aangewezen weken op Dinsda~ na des namid
dags 1 uur gesloten moeten ziJn, terwijl art. 6 
der Winkelsluitingswet alleen een voortdurend 
sluitingsverbod op een bepaalden werkdag per 
week toelaat ; 

IV. S. en /of v. t. van de artt. 6 en 7 der 
Winkelsluitingswet en art. 8 der Verordening 
op de Winkelsluiting der gemeente Amsterdam, 
art. 261 Sv., door het telastegelegde bewezen 
te verklaren en het bewezene strafbaar te 
achten en den verdachte te· veroordeelen, om
dat het, voor het publiek geopend houden van 
een winkel niet voortvloeit gelijk in de dag
vaarding telastegelegd, uit het feit dat aldaar 
een persoon als publiek aanwezig is en bediend 
wordt, terwijl in ieder geval de dagvaarding 
nietig was als behelzende feitel~jke gevolgtrek
kingen, die met elkander tegenstrijdig zijn, 
althans met voormelde strafbepalingen on
vereenigbaar zijn; 

0. dat aan requirant, is telastegelegd: 
dat hij te Amsterdam op Dinsdag 19 Juli 1932 

<les namiddags omstreeks l uur 45 als hoofd, 
a lthans bestuurder van een barbiers- en kap
perswinkel, zijnde een besloten ruimte, waar 
placht gewerkt te worden in eene barbiers- en 
kappersonderneming, gevestigd in perceel Leid
schestraat n° . 9 deze winkel voor het publiek 
geopend heeft gehad, aangezien daar een per
soon als publiek aanwezig was en bediend werd; 

0. dat bij het bestreden vonnis het telaste
gelegde is bewezen verklaard, - met qualifi
<latie en strafoplegging als voormeld - , met 
dien verstande dat requirant als hoofd van den 
bij dagvaarding bedoelden winkel dien winkel 
voor het publiek geopend heeft gehad ; 

0 . dat art. 8 van de Verordening op de Win
kelsluiting der gemeente Amsterdam luidt : 

1. Het is verboden een kappers- of barbiers
winkel voor het publiek geopend te hebben op 
Dinsdag na des namiddags 1 uur. 

2. Het in lid 1 bepaalde geldt niet : 
a. op 14 Aug., op 31 Oct., in het tijdvak 

van 25 Nov. tot en met 5 Dec., op 22, 23 en 
24 Dec. en op 31 Dec. ; 

b. op den Dinsdag, onmiddellijk vooraf-
L. 1933. 

gaande aan den Woensdag, waarop het Israëlie
tisch Paaschfeest aanvangt ; 

c. op den Dinsdag, waarop het Iseaëlietisch 
Paaschfeest eindigt ; 

d. op den Dinsdag, onmiddellijk vooraf
gaande aan den Woensdag, waarop onder
scheidenlijk het Israëlietisch Nieuwjaarsfeest, 
het Loofhuttenfeest en het Slotfeest, aanvangt; 

0 . ten aanzien van het eerste middel: 
dat het voorschrift van vermeld art. 8 door 

den Gemeenteraad is gegeven krachtens de be
paling van art 6 der Winkelsluitingswet 1930, 
S. n°. 460, waarbij niet vereischt wordt, - anders 
dan voor de gemeenteverordeningen, steunende 
op art. 9, Je lid dier wet-, dat bijzondere 
omstandigheden afwijkingen van bepalingen 
dier wet in eene gemeente gewenscht maken ; 

dat dit middel dus is ongegrond ; 
0. ten aanzien van het tweede middel: 
dat het in zijn onderdeel a niet opgaat, om

dat, al spreekt voormeld art. 6 van "alle of 
bepaalde groepen van winkels", de kennelijke 
strekking dier bepaling is de daarbij aan den 
Gemeenteraad gegeven bevoegdheid ook toe 
te kennen voor één bepaalde.groep van winkels; 

dat het evenmin opgaat in zijn onderdeel b, 
omdat art. 8 van voormelde verordening geldt 
voor alle kappers- en barbierswinkels, en deze 
ongetwijfeld een bepaalde groep van winkels 
vormen; 

dat dit middel dus ook niet tot cassatie kan 
leiden; 

0. ten aanzien van het derde middel: 
dat de ruime bevoegdheid, door art. 6 der 

Winkelsluitingswet, S. 1930, n°. 460, onbeperkt 
aan den gemeenteraad verleend om voor een 
groep van winkels te bepalen, dat zij op een 
werkdag per week gedurende een gedeelte van 
dien dag voor of na des namiddags één uur 
voor het publiek gesloten moeten zijn, uit den 
aard der zaak in zich sluit het recht van den 
gemeenteraad. om voor bepaalde dagen in het 
jaar ontheffing van dat verbod te verleenen; 

dat art . 8 van genoemde Amsterdamsche 
Verordening, door van dit recht met betrekking 
op bepaalde daarin genoemde Dinsdagen voor 
de kappers- en barbierswinkels gebruik te ma
ken, dus niet in strijd is met bovenbedoeld 
art. 6, zoodat er geen aanleiding bestaat om 
aan dat art. 8 op dien grond verbindende kracht 
te ontzeggen; 

dat ook dit middel dus faalt; 
0 . ten aanzien van het vierde middel : 
dat in de telastelegging uit het feit, dat in 

requirant's barbiers- en kapperswinkel iemand 
als publiek aanwezig was en bediend werd, 
terecht wordt afgeleid, dat requirant dien winkel 
toen voor het publiek geopend had, zoodat van 
onderlinge feitelijke tegenstrijdigheid in de 
telastlegging geen sprake is, hebbende requirant 
blijkens zijne verklaringen en verweer bij de 
behandeling dezer zaak duidelijk blijk gegeven 
die telastlegging goed te hebben begrepen; 

dat de R echtb., door haar als grondslag voor 
hare beslissing te aanvaarden, art. 261 Sv. dan 
ook niet geschonden of verkeerd toegepast 
heeft; 

dat ook dit middel dus is ongegrond; 
0. echter ambtshalve: 
dat bij de in het, bestreden vonnis gegeven 

qualificatie is uitgegaan van de opvatting, dat 
requirant krachtens het bepaalde bij het 3de lid 

19 
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van art. 10 der Winkelsluitingswet, S. 1930, 
n°. 460, ten deze aansprakelijk is te achten voor 
eens anders handeling ; 

dat het bewezen verklaarde echter oplevert 
een eigen handeling van requirant; 

dat derhalve het bestreden vonnis ten aan
zien van de qualificatie niet kan worden ge
handhaafd; 

Vernietigt het bestreden vonnis, doch alleen 
wat de daarin gegeven qualificatie betreft, 

En recht doende krachtens art. 105 R. 0. : 
Qualificeert het bewezen verklaarde als "te 

Amsterdam als hoofd van een kappers- en bar
bierswinkel dezen voor het publiek geopend 
hebben op Dinsdag na des namiddags 1 uur" ; 

Verwerpt verder het beroep. 

[ Gewezen ove1·eenko1nstig de conclusie van 
den P,·ocu,·eu,·-Generaal 'L'ak, behalve wat de 
qualificatie betreft, waarvan deze zwijgt. Red.] 

(N.J.) 

26 Juni 1933. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lageronderwijswet 1920 art . 38 j0 • art. 17.) 

Een onderwijzer die ingeval van hand
having van eene door den Raad ontslagen 
onderwijzeres, als mannelijke aan de school 
verbonden leerkracht kans loopt voor ont
Rlag in aanmerking te worden gebracht is 
belanghebbende in den zin van art. 17 
l• lid bij de vernietiging van het besluit 
van Ged. Staten, dat strekt tot handhaving 
van de onderwijzeres. 

Nu moet worden aangenomen dat het 
belang van het onderwijs, in het bijzonder 
het handwerkonderwijs, aan de school 
handhaving van de tweede onderwijzeres 
vordert, is door den Raad ten onrechte tot 
het ontslag van deze onderwijzeres, als 
degene der onderwijskrachten, die het kortst 
in dienst was, besloten. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op de beroepen, ingesteld door 

1°. H.A. Runge, onderwijzer aan de openbare 
lagere school N°. I te Zaltbommel, en 2°. den 
raad der gemeente Zaltbommel, tegen het be
sluit van Gedep. Staten van Gelderland van 
7 Februari 1933, N°. 129, L. 0., waarbij het be
roep van Mejuffrouw C. E. Reas, onderwijzeres 
aan de openbare lagere school 0 • I te Zalt
bommel, op dit college tegen het besluit van 
den raad der gemeente Zaltbommel van 28 
October 1932, N°. 827, waarbij haar met ingang 
van 1 Januari 1933 eervol ontslag is verleend 
als onderwijzeres aan de openbare lagere school 
N°. I in die gemeente, in verband met de op
heffing van de betrekking van boventallige 
l eerkracht aan die school, gegrond is verklaard 
en mitsdien het besluit van dien raad van 28 
October 1932 is vernietigd; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
8 Juni 1933, N° . 315; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
21 Juni 1933, N°. 5635, afdeeling Lager Onder
wijs Algemeen ; 

0. dat de raad van Zaltbommel in zijne ver
gadering van 28 October 1932, N°. 8/27, heeft 

besloten met ingang van 1 Januari 1933 eervol 
ontslag te verleenen aan Christina Elisabeth 
Reas als onderwijzeres aan de o_penbare lagere 
school I te Zaltbommel, daarbiJ overwegende, 
dat bij zijn besluit van 28 October 1932, No. 
8/25, is opgeheven de functie van boventallige 
leerkracht aan de openbare lagere school N°. I; 
dat dientengevolge aan één der onderwijzers
( essen) van die school ongevraagd eervol ontslag 
behoort te worden verleend ; dat weliswaar de 
wet geen regels geeft waarnaar zal zijn uit te 
maken, wie voor dit ontslag in aanmerking 
komt, maar dat, in het belang van de rechts
zekerheid van het personeel, toch als regel zal 
hebben te gelden. dat da,arvoor in het algemeen 
het eerst in aanmerking komen de leden van 
het onderwijzend personeel, die het kortst in 
dienst zijn; dat hier niet eenig aanwijsbaar 
onderwijsbelang aanwezig is, dat afwijking 
van dien regel wettigt ; 

dat, nadat Mejuffrouw C. E. Reas van dit 
besluit bij Gedep. Staten van Gelderland in 
beroep was gekomen, dit college bij besluit 
van 7 Februari 1933, 0 • 129, met gegrondver
klaring van het beroep het bestreden raadsbe
sluit heeft vernietigd, uit overweging, dat van 
het aan Mejuffrouw Reas gegeven ontslag het 
onderwijs aan de openbare lagere school I te 
Zaltbommel ernstig nadeel zal ondervinden, 
aangezien toch voor het aantal meisjes, dat op 
school I handwerkonderwijs ontving - welk 
aantal op 28 October 1932 73 bedroeg - eene 
van de beide aan die school verbonden vrouwe
lijke, tot dat onderwijs bevoegde, leerkrachten 
niet kan worden gemist; dat op grond van het 
vorenstaande het . bestreden besluit van den 
raad van Zaltbommel in strijd is met de belangen 
van het onderwijs in die gemeente; 

dat van deze uitspraak l • H. A. Runge, 
onderwijzer aan de openbare lagere school I te 
Zaltbommel en 2°. de raad dezer gemeente bij 
Ons in beroep zijn gekomen; 

dat H. A. Runge aanvoert, dat hij zijns in
ziens belanghebbende i,s in den zin van art . 17 
der Lager-Onderwijswet 1920, aangezien hij 
bij handhaving van het besluit van Gedep_ 
Staten zal worden voo_rgedragen voor ontslag ; 
dat naar zijne meerring de beslissing van den 
raad juist is, omdat door een automatische 
regeling bij ontslag iedere willekeur vermeden 
wordt; dat Gedep. Staten van Gelderland zien 
beroepen op het belang van het handwerkon
derwijs; dat dit argument niet mag gelden, 
aangezien aan de openbare lagere school II 
in de gemeente Zaltbommel dit onderwijs ook 
wordt gegeven door slechts één leerkracht en: 
zulks tot volle tevredenheid van alle autoritei
ten ; dat, indien aan de openbare lagere school I 
eenzelfde regeling zou worden getroffen, het 
aantal leerlingen, dat tegenwoordig is bij iedere 
les, ongeveer gel_\jk zou zijn aan dat van school 
II, zoodat hierin geen motief kan worden 
gevonden voor school I een anderen maatstaf 
aan te leggen; dat, indien er een leerkracht aan 
school I ontslagen wordt, zeer waarschijnlijk 
toch maar één leerkracht voor het handwerk
onderwijs beschikbaar zal zijn ten gevolge van 
de combinatie van klassen, welke dan moet 
plaats vinden; dat er naar ztjne meerring geen 
motieven zijn, die eene andere regeling voor 
ontslag wettigen, dan door den raad in dezen. 
wordt gewensch t ; 
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dat de raad van Zaltbommel aanvoert, dat 
door reorganisatie van het handwerkonderwijs, 
dat onderwijs aan school I aan één leerkracht 
kan worden opgedragen, zoodat dan het be
zwaar van Gedep. Staten is komen te vervallen, 
dat bovendien vóór 1 Januari 1935, ten gevolge 
van de wet van 30 December 1932, Staatsblad 
No. 689, nog meer leerkrachten aan school I 
zullen moeten worden ontslagen en het dan toch 
onmogelijk zal zijn twee vrouwelijke leerkrach
ten aan die school te behouden; dat, gesteld, 
dat een mannelijke leerkracht aan die school 
ontslagen wordt, er door een andere combinatie 
van klassen reeds dadelijk al geen twee onder
wijzeressen voor het handwerkonderwijs meer 
zouden beschikbaar zijn; dat er daarom niet 
eenig aanwijsbaar onderwijsbelang aanwezig 
is, dat afwijking wettigt van den in het belang 
van de rechtszekerheid van het personeel 
geldenden regel, dat het eerst voor ongevraagd 
ontslag in aanme_rking komen die leden van het 
onderwijzend personeel, die het kortst in dienst 
zijn ; dat dit aan de genoemde. school Mejuffrouw 
C. E. Reas is; 

O. dat in de openbare vergadering van de 
Afdeeling van den Raad van State, voor de 
Geschillen van Bestuur, waarin over deze zaak 
verslag is uitgebracht, door den gemachtigde 
van Mejuffrouw R eas is betoogd, dat de appel
lant H. A. Runge in zijn beroep niet-ontvanke
lijk zou moeten worden verklaard, aangezien 
hij niet zou zijn belanghebbende in den zin van 
art. 17 der lager-Onderwijswet 1920; 

0. dienaangaande, dat art. 17, late lid, der 
Lager-Onderwijswet 1920 van een krachtens 
deze wet door Gedep. Staten genomen besluit 
recht van beroep toekent aan ieder, die bjj de 
vernietiging of verbetering daarvan belang 
heeft; 

dat in het onderwerpelijke geval H. A. Runge 
bij de vernietiging van het bestreden besluit 
van Gedep. Staten van Gelderland geacht moet 
worden belangt~ hebben, aangezien hij , ingeval 
van handhaving van Mejuffrouw Reas als 
onderwijzeres aan de genoemde school, overeen
komstig de beslissing van Gedep. Staten als 
mannelijke aan deze school verbonden leer
kracht kans loopt voor ontslag in aanmerking 
te worden gebracht; · 

dat hij mitsdien in zijn beroep ontvankelijk 
is; 

0. ten aanzien van de hoofdzaak, dat met de 
organen van het Rijksschooltoezicht moet 
worden aangenomen, dat het belang van het 
onderwijs aan de openbare lagere school I te 
Zaltbommel handhaving van de tweede onder
wijzeres vordert; 

dat mitsdien ten onrechte door den raad tot 
het verleenen van ontslag aan Mejuffrouw 
C. E . Reas is besloten, en Gedep. Staten terecht 
in beroep dit raadsbesluit hebben vernietigd; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

de beroepen ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast enz.; 
(A.B.) 

26 Juni 1933. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920,)' 

Verandering van inrichting van een bij
zondere lagere school. Art. 72. 

Een aanvang tot medewerking behomt 
te geschieden vóór de verandering heeft 
plaats gevonden. 

Wij WILHELMINA, enz . ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het bestuur d~r Vereeniging ter bevordering van 
Christelijk Onderwij s, te Franeker, tegen het 
besluit van Ged. Staten van Friesland van 
4 Januari 1933, n°. 73, 2° Afdeeling F, tot 
ongegrondverklaring van zijn beroep tegen het 
besluit van den raad der gemeente Franeker 
van 6 October 1932, houdende afwijzende be
schikking op eene overeenkomstig art. 72 der 
Lageronderwijswet 1920 ingediende aanvrage 
om medewerking voor eene verandering van 
inrichting van de bijzondere school voor gewoon 
lager onderwijs, Noorderbleek n°. 21, aldaar, 
bestaande in het voor de helft betegelen van 
h et speelterrein ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 8 
Juni 1933, n°. 192; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
21 Juni 1933, n°. 11003, afdeeling Lager Onder
wijs Financieel; 

O. dat bij besluit van 6 October 1932 de raad 
der gemeente Franeker afwijzend heeft beschikt 
op het -verzoek van het bestuur van de voor
noemde school om gelden beschikbaar t e stellen 
tot het voor de helft betegelen van het speel
terrein, daarbij overwegende, dat blijkens het 
rapport van den gemeente-architect van 2 Sep
tember 1932 niet meer kan worden nagegaan, 
in welken toestand de inmiddels betegelde helft 
van het terrein zich bevond, terwijl hij ook niet 
kon worden getoetst aan de niet betegelde helft, 
omdat op het laatstgenoemde gedeelte van het 
terrein was overgebracht de grindverharding 
van het betegelde gedeelte en daaraan tevens 
een nieuwe voorraad grond was toegevoegd ; 
dat echter bekend is, dat de verharding van het 
t errein bestond uit een steenen ondervloer met 
grindbedekking, zoodat bij een zoodanige dege
lijke verharding de noodzakelijkheid van een 
betegeling niet aanwezig wordt geacht ; dat 
dan ook het standpunt wordt ingenomen, dat 
bij inwilliging der aanvrage de grenzen van het 
normale worden overschreden; dat bovendien 
de omstandigheden eischen, dat de uiterste 
zuinigheirl dient te worden betracht 

dat nadat het schoolbestuur bij Ged. Staten 
van Friesland in beroep was gekomen, dit col
lege bij besluit van 4 Januari 1933 het beroep 
ongegrond heeft verklaard, daarbij overwegende, 
dat blijkens de stukken het schoolbestuur met 
het oog op den bestaanden toestand van het
speeltArrein de aanwezige grindbedekking voor
loopig voor de helft door eene betegeling wensch
te te vervangen en, in de aanvankelijke meerring, 
dat de kosten dier vervanging uit de instand
houdingsvergoeding, bedoeld in art. 101 der 
Lager-Onderwijswet 1930 behoorden te worden 
gekweten, m et de uitvoering van het werk een 
aanvang maakte; dat het daarna eene aanvrage 
ex art. 72 der wet om medewerking voor de 
totstandbrenging der onderwerpelijke verande-
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ring van inrichting bij den raad heeft ingediend; 
dat burgemeester en wethouders omtrent de 
aanvrage het advies hebben gevraagd van den 
gemeente-architect ; dat volgens het daarop 
door dezen deskundige medegedeeld bij een ter 
plaatse ingesteld onderzoek was gebleken, dat 
de grindverharding van de eene helft van het 
terrein naar de andere helft was overgebracht 
en het te betegelen gedeelte met zand was op
gehoogd en niet kon worden geconstateerd, dat 
het t errein in zoodanig slechten toestand ver
keerde, dat betegeling noodig was; dat ver
volgens burgemeester en wethouders met het 
schoolbestuur in briefwisseling zijn getreden; 
dat naar bij Ons Besluit van 8 September 1931, 
n°. 37, is uitgesproken, de aanvrage tot mede
werking voor eene verandering van inrichting 
in verband met de bepalingen van art. 77 der 
Lager-Onderwijswet 1920 behoort te geschieden, 
vóórdat de verandering heeft plaats govond n, 
maar in spoedgevallen, waarin eene onmiddel: 
lijke voorziening moest worden getroffon, bJJ 
wijze van uitzondering het betrokken school
bestuur gerechtigd moet worden geacht om 
vóór de indiening der aanvrage reeds over te 
gaan tot de noodzakelijke verandering van in
richting, zonder dat daaruit zonder meer zou 
moeten voortvloeien, dat de wegedegemcente de 
kosten daarvoor niet meer mag of kan dragen ; 
dat volgens het systeem der w!'t, hetwelk door 
Ons bovengenoemde Besluit wordt bevestigd, 
behouden het geval van besliste onvermijde
lijkheid, een bijzonder schoolbe tuur niet door 
ontijdige voorzieningen en maatregelen-de toe
passing van art. 77 der Lager-Onderwijswet 1920 
mag beletten; dat i.c. het vóór de indiening 
d er aanvraag ter handnemen van d e betegeling 
van het speelterrein zijner school door den appel 
lant de toepassing in vollen omvang van de bij 
art. 77 gestelde regelen heeft verijdeld; dat 
de aan het schoolterrein verrichte werkzaam
heden niet een zoodanig dringend karakter 
droegen, dat zij niet tot na do behandeling der 
aanvraag door den raad hadden kunnen wacl1-
ten; dat het hiervóór bedoelde uitzonderings
geval in dezen dus niet aanwezig wa en mits
dien 's raads afwijzende beschikking op de wet 
was gegrond ; 

dat van dit besluit het schoolbestuur bij Ons 
in beroep is gekomen, aanvoerende, dat het, be
stuur geheel te goeder trouw is geweest door de 
b tegeling ter hand te nemen buiten inmenging 
der gemeente; dat het - tot beter inzicht ge
komen - het werk onmiddellijk heeft doen 
staken en een aanvrage aan den raad heeft 
ingediend; dat uit Ons Beslui t van 8 September 
1931, n°. 37 blijkt, dat er omstandigheden zich 
kunnen voordoen, waarbij het niet meer kunnen 
beoordeelen van den oorspronkelijken toestand 
d e medewerking van den raad niet in den weg 
staat; dat het het schoolbestuur voorkomt, 
dat behalve den eisch van spoed ook een geval 
als het onderhavige behoort tot de bijzondere, 
die aanleiding geven tot het aannemen van zoo
danige omstandigheden; dat te meer het be
stuur hiervan overtuigd is daar ook de nood
zakelijkheid der betegeling zoo dringend zich 
deed gevoelen, dat het in eerste instantie niet 
geaarzeld hoeft om uitgaven, waarvoor het zich 
zag gesteld, voor eigen rekening te nemen en 
tot dekking daarvan een leening aan to gaan ; 
dat men dit toch niet zonder noodzaak doet; 

dat integendeel deze uiterste maatregel wel 
duidelijk ook de bijzondere urgentie van het 
geval demonstreert dat hieruit evenzeer blijkt, 
dat deze verandering van inrichting noch krach
tens haar aard, noch in het licht van de bij
zondere omstandigheden, de normale eischen 
te boven gaat ; dat bovendien het bestuur van 
oordeel is, dat overigens ook de voorschriften 
van art. 77 der Lager-Onderwij~wet 1920 nog 
in vollen omvang kunnen worden toegepast ; 

0. dat Ged. Staten op goede gronden het 
beroep tegen het afwijzend raadsbesluit onge
grond hebben verklaard ; 

dat hetgeen het Rchoolbe tuur hiertegen aan
voert, geen steek houdt ; 

dat met name onbekendheid van het school
bestuur met de wettelijke regelen en de geldende 
juri prudentie geen grond oplevert om eene 
uitzondering op het systeem der wet, dat eene 
aanvrage tot medewerking voor eene verande
ring van inrichting behoort te ge chieden vóór 
de verandering heeft plaats gèvo,,den, geoor
loofd te achten; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast, onz. (B.) 

27 Juni 1933. KO INKLIJK BE LUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 art. 51.) 

Onder "buitenland" in het 7• lidisNeder
landsch-Indië niet begrepen. 

Wij WILHELMir A, enz . ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

A. P. Jungcurt Jr., wonende te 's-Gravenha~e, 
als gemachtigde van Mejuffrouw E. van aer 
Molen, gewezen onderwijzeres aan eene bij
zondere school voor uitgebreid lager onderwijs 
te Lisse en als zoodanig in het genot van wacht
geld gesteld, thans wonende te Batavia, tegen 
de beschikking van Onzen Minister van Onder
wijs, Kunsten en Wetenschappen van 24 
Maart 1933, N°. 8369, Afdeeling L. 0. F., 
waarbij het wachtgeld van belanghebbende, 
ingevolge art. 51, zevende lid, van de Lager
Onderwijswet 1920, zooals dat artikel lnidt na 
de daariu bij de wet van 30 December 1926 
(Stn,atsblad n°. 455) gebrachte wijziging, te 
rekenen van 1 April 1933 is vervallen ver
klaard; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
8 Juni 1933, N°. 323; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
22 Juni 1933, N°. 11020, afcleeling Lager 
Onderwijs Financieel; 

0. dat bij voornoemde beschikking Onze 
Minister van Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen, het aan Mejuffrouw E. van der Molen 
voornoemd toegekende wachtgeld met ingang 
van l April 1933 vervallen heeft verklaard, uit 
overweging, dat zij op 21 Mei 1929 naar eder
landsch Oost-Indië is vertrokken in verband 
met haar benoeming tot tijdelijk onderwijzeres 
aan eene Christelijke school te Semarang; dat 
zij, nadat deze betrekking was geëindigd; 
achtereenvolgens te Klaten en te Soerakarta 
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eene betrekking bij het onderwijs heeft bekleed; 
dat zij na haar ontslag met ingang van 1 Maart 
1932, uit laatstgenoemde betrekking niet naar 
Nederland is teruggekeerd, doch t e Batavia is 
gaan wonen zonder in eene nieuwe betrekking 
bij het lager onderwijs te zijn herplaatst; dat 
zij mitsdien geacht moet worden duurzaam in 
het buitenland te verblijven; 

dat de appellant q.q. in beroep aanvoert, 
dat Mejuffrouw E. van der Molen na vergeefs 
getracht te hebben herplaatst te worden 
een school voor eigen rekening heeft geopend, 
zoodat niet gezegd kan worden, dat zij niet 
getracht heeft door het verwerven van nieuwe 
inkomsten het wachtgeld, dat ten laste van het 
R ijk komt, te verminderen; dat haar bovendien 
de middelen om naar Nederland terug te keeren, 
ontbraken; dat Nederlandsch-Indië een gebieds
deel van het Koninkrijk der Nederlanden en 
mitsdien geen buitenland is; dat van een 
duurzaam verblijf, dat is een verblijf voor onaf
zienbaren tijd, geen sprake is; 

0. dat art. 51, 7• lid, der Lager-Onderwijswet 
1920 bepaalt, dat het wachtgeld kan worden 
vervallen verklaard, o a. indien de op wacht
geld gestelde geacht moet worden duurzaam in 
het buitenland t e verblijven; 

dat onder buitenland N ederlandsch-Indië 
niet begrepen is ; 

dat mitsdien Onze Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen het wachtgeld van 
Mejuffrouw van der Molen ten onrechte heeft 
ve.rvallen verklaard ; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

de bestreden beslissing te vernietigen. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast enz. 
(A.B.) 

28 J uni 1933. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Rv. art. 406; Onteig.wet artt. 57, 
92, 92a.) 

Behoudens de. uitzondering in art. 92 
zelf genoemd, laat dit art. het beginsel 
van art. 40, dat ter bepaling van de wer
kelijke waarde rekening dient te worden 
gehouden met alle omstandigheden, welke 
op die waarde van invloed zijn, onverlet. 

De Rechtb. heeft het begrip "regelen" 
in art. 92a te eng opgevat door daarin aan 
te brengen de beperkingen, vooreerst, dat 
onder regel en slechts zijn te verstaan de 
dwingende normen, in wettelijke voor
schriften geformuleerd of door gewoonte 
tot recht geworden en voorts, dat onder de 
regelen betreffende den afstand van grond 
slechts zijn te begrijpen die, welke van 
invl oed zijn op de hoeveelhe id grond, 
welke moet worden afgestaan. 

De "in de gemeente geldende regelen" 
moeten integendeel worden opgevat als te 
bedoelen het geheel van de voorschriften, 
gebruiken en omstandigheden, waaraan in 
den regel degene, die in de gemeente 
grond a ls bouwterrein in exploitatie 
wenscht te brengen, zich heeft en zich 
pleegt te onderwerpen, m. a. w. de regel
matig te dien aanzien gevolgde praktijk, 
welke mede kan betreffen de voorwaarden 

waaronder de gemeente gewoon is van den 
exploi tant grond voor openbare wegen 
over te nemen. 

Op die basis zal de Rechtb. alsnog heb
ben te onderzoeken in hoeverre de hier 
geldende regelen op de waardebepaling 
van den onderhavigen bouwgrond van in
vloed zij n. 

Anders Proc. -Gen. Tak. 
Wanneer bij een onteigening in het be

lang der volkshuisvesting over schending 
van art. 57 Onteig.wet wordt geklaagd, 
moet art. 96 in het middel worden aange
haal d. (Proc.-Gen. Tak: het middel is 
ongegrond, daargelaten nog, dat alle be
lang daarbij ontbreekt). 

De Burgemeester van Amsterdam, als wo
danig deze gemeente vertegenwoordigende, 
wonende te Amsterdam, eischer tot cassatie 
van een vonnis der Arr.-Rechtbank te Amster
dam de dato 2 Mei 1933 tusschen partijen 
gewezen, advocaat Mr. B. M. Telders, 

tegen: 
1. Den Burgemeester van Amsterdam, als zoo
danig deze gemeente in rechte vertegenwoor
digende, wonende te Amsterdam, 2. de N. V. 
Maatschappij tot Exploitatie van de bouw
hoeve "Landlust", gevestigd te Amsterdam , 
verweerders in cassatie, advocaat sub 1 Mr. 
H. G. C. Bodenhausen, sub 2 Mr. A. E. J. 
Nysingh. 

Conclusie van den Procureur-Generaal Tak. 

P ost alia: 
Met een viertal cassatiemiddelen van den 

navolgenden inhoud wordt de beslissing der 
R echtb. bestreden : 

I. S. en/of v. t. van de artt . 152 Gw., 3 A. B., 
1, 40, 41, 88, 92 en 92a Onteig.wet, doordat de 
Rechtb., na te hebben overwogen dat de Rechtb. 
met de deskundigen onder "geldende regelen" 
(in art . 92a der Onteigeningswet) slechts ver
staat algemeene normen, hetzij in wetteljjke 
voorschriften uitdrukkelijk geformuleerd dan 
wel niet geschreven maar door gewoonte tot 
r echt geworden, bij de bepaling van de waarde 
van het onteigende conform art. 92a der Ont
eigeningswet slechts heeft rekening gehouden 
met de kosten, tot welke te Amsterdam gel
dende " regelen" , opgevat in den zin als boven 
bedoeld, dwingen, wanneer men den grond in 
zoodanigen toestand wil brengen, dat deze naar 
plaatselijke voorschriften bebouwbaar zal zijn 
(welke regelen door de R echtb. slechts zijn ge
vonden in de artt. 73, 74, 105, 218 en 221 der 
Bouwverordening der gemeente Amsterdam), 
terwijl naar het oordeel der R echtb. buiten be
schouwing behoort te worden gelaten het zoo
genaamde Bouwterrein-exploitatiebesluit van 
den Raad d er gem eente Amsterdam dd. 12 Nov. 
1924 (welk besluit bepalingen bevat, naar welke 
de gemeente zich als regel denkt te zullen ge
dragen, doch geen voorschriften welke zelve de 
bouwterreinexploitanten binden), alsmede een 
mogelijke bijdrage in de kosten van het door de 
gemeente gebouwde pompstation, en het door 
den bouwterreinexploitant aanbrengen van 
brandkranen en straatlantarens en plantsoen
aanleg (behalve voor zoover deze zou betreffen 
strooken, welke te beschouwen zijn als deel van 
de straat en anders dus zouden moeten worden 
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bestraat met klinkers of tegels), een en ander 
omdat daartoe geen geldende regel - opgevat 
in den boven aangeduiden zin - verplicht, ten 
onrechte omdat aldus aan de in art. 92a der 
Onteigeningswet bedoelde "regelen" een be
perkte beteekenis wordt gehecht, <lie daaraan 
naar tekst en bedoeling dier bepaling niet toe
komt. 

II. S. en/of v. t. van de artt. 152 der Gw., 
l, 40, 41, 48, 92 en 92a Onteig.wet, doordat de 
R echtb. bij de bepaling van de waarde der ont
eigende perceelen rekening moetende houden 
met de in de gemeente Amsterdam geldende 
regelen betref{ende afstand van grond voor 
openbare verkeerswegen, onder "afstand" van 
grond niet. anders heeft ver taan dan het koRte
loos ter beschikking stellen van den grond, 
waartoe de eigenaar is gehouden en niet de 
formeele overdracht van den eigendom van dien 
grond (waarbij zou zijn te rekenen met van de 
zijde van de gemeente te verwachten bezwaren
de voorwaarden) en dus slechts heeft nagegaan 
of en, zoo ja, hoeveel grond voor openbare ver
keerswegen op het grondoppervlak, dat ont
eigend wordt, in mindering moet worden ge
bracht, ten onrechte omdat aan "afstand" in 
art. 92a der Onteigeningswet een dergelijke be
perkte beteekenis niet toekomt. 

III. S. en/of v. t. van de artt. 152 Gw., 1, 
40, 41, 88, 92 en 92a Onteig.wet, doordat de 
R ech tb. heeft beslist, dat kosten van afwatering 
van niet t e onteigenen en op polderpeil blijvende 
perceelen niet vallen onder de kosten, noo<lig 
om het te onteigenen perceel voor bebouwing 
gereed te maken en dus door art. 92a der Ont
eigeningswet in deze worden uitgesloten, t en 
onrechte omdat art. 92a der Onteigeningswet 
den rechter in het algemeen voorschrijft reke
ning te houden met de in de gemeente geldende 
regelen betref{ende kosten van hetgeen noodig 
is om grond voor bebouwing naar de plaatse
lijke voorschriften gereed te maken, zonder zich 
te beperken tot de kosten, welke noodig zijn 
om het te onteigenen perceel bouwrjjp te maken. 

IV. S. en/of v. t. der artt. 2 en57 Onteig.wet,5 
Rv., doordatde R echtb. heeft beslist, datcischers 
vordering, dat de R echtb. zal verstaan, dat 
na betaling eischer zich voor de gemeente Am
sterdam zal mogen stellen in het bezit van het 
onteigende perceel, als in strijd met art. 57 der 
Onteigeningswet behoort te worden afgewezen 
ten onrechte, omdat het door eischer gevor
derde declaratoir door gemelde bepaling juist 
werd gerechtvaardigd, terwij l de vraag, of 
eischer bij dit declaratoir belang had (welke 
vraag door de R echtb. niet is onderzocht) wel 
de ontvankelijkheid der vordering of de be
voegdheid der Rechtb. zoude hebben kunnen 
beïnvloeden, doch nimmer de ontzegging der 
vordering zoude hebben kunnen rechtvaar
digen". 

H et eerste middel vraagt 's Raads aandacht 
. voor de bepaling van art. 92a der Onteigenings

wet, dat als correctief ingevoegd werd bij de 
opneming van het nieuwe art. 92 door de wijzi
gingswet van 9 Juli 1931, S. 266, en hetwelk 
luidt: ,,Bij de bepaling van de waarde van 
grond als bouwgrond wordt rekening gehouden 
met de in de gemeente geldende regelen be
tref{ende afstand van grond voor openbare ver
keerswegen alsmede betref{ende kosten van 
hetgeen noodig is om grond voor bebouwing 

naar de plaatselijke voorschriften gereed te 
maken". Onder die "geldende regelen" wenscht 
tl, R echtb. voor de gemeente Amsterdam alleen 
1 e verstaan "algemeene normen, hetzij in wette
lijke voorschriften uitdrukkelijk geformuleerd. 
dan wel niet geschreven maar door gewoonte 
tot recht geworden". Zij vindt dusdanige regelen 
in de aangehaalde artt. 73, 74, 105, 218 en 221 
der plaatsehjke Bouwverordening, doch zij 
weigert als zoodanig te erkennen eene mogelijke 
bijdrage in de kosten van het door Amsterdam 
aangelegde pompstation, voor brandkranen en 
voor straatlantaarns, wijl daartoe een dusdanige 
,,geldende regel" niet verplicht. Voor plant
soenaanleg wordt eene wtzondering gemaakt, 
wanneer deze eene klinker- of tegelbestrating 
vervangt en voor boombeplanting eveneens, 
daarbij "aannemende, dat het aanbrengen daar
van wenschehjk is wt commercieel oogpunt,. 
om het aangrenzend bouwterrein voor den 
kooper aantrekkelijk te maken". Ook aan het 
,,Bouwterreinexploitatiebesluit van 12 Nov. 
1924" kent zij geen gewicht toe, ,,daar bedoeld 
besluit slechts bevat bepalfogen, naar welke 
de gemeente als partij zich als regel denkt te 
gedragen, en geen voorschriften, welke zelve de 
bouwterreinexploitanten binden". 

Betoogd is nu, dat deze interpretatie benepe 
en naar den tekst en de geschiedenis eene te be
perkte beteekenis is gehecht aan gezegd wets
voorschrift. 

Art. 92a ontbrak in het eerste Ontwerp der 
wijzigingswet 1931 (Zitting 1929-1930, 297, 
Ontwerp van Wet). Het werd ingevoegd in het 
gewijzigd Ontwerp (Zitting 1929- 1930, 44) e 
is wet geworden, met dien veistande, dat voor 
,,openbaar verkeer" bij amendement (Knotten
belt c.s., Beraadsl. II• Kamer, blz. 2235) werd 
in de plaats gesteld "openbare verkeerswegen". 

H et lot der grief hangt af van het antwoord 
op de vraag, wat onder " regelen" moet worden 
verstaan. Naar mijne meerring went hi er het 
spraakgebruik en de etymologie te hulp ge
roepen ter ontwarring dier beteekenis, waar 
nergens uit blijkt, dat de wetgever met <lie uit
drukking iets "bijzonders heeft bedoeld en zij 
een geheel zelfstandig karakter draagt. 

Raadpleegt men nu den trouwen van Dale, 
dan vindt men bij dezen twee woorden bij elkaar 
als: ,;regel" en "regeling" . Als eene "regeling" 
beschouwt hij eene verordening, dus een auto
riteitsmaatregel genomen door het bevoegd 
overheidsgezag, terwijl hij aan het begrip "regel" 
eene veel wijdere strekking toekent en behalve 
,, bepaling" en "voorschrift" ook eene "ge
woonte" on een "gebruik" daaronder breng1,. 

Eigenaar<lig is het, dat de R egeering er nie1 
anders over dacht. Immers zij schreef (Schutu
man en Jordens' editie, blz. 158) dat "regelen" 
ruimer is dan "regelingen". De regelinge .. , 
d . w. z. de voorschriften van het gemeentebe
stuur zullen de in de gemeente geldende r egele 
beïnvloeden". 

Zoo kon dus de afgevaardigde van den Bergh 
in de zitting der Tweede Kamer van 26 Maart 
1931 (blz. 2236) terecht vaststellen: ,,Uit de 
schriftelijke gedachtenwisseling en het monde
ling overleg is komen vast te staan, dat onder 
"geldende regelen" kunnen begrepen worden 
zoowel vooorschriften, die daarvoor uitdrukke
lijk bij verordening door den Raad in het leven 
geroepen zijn, als gewoonteregelen". 



295 28 JUNI 1933 

Met die opvatting bleek Minister Verschuur 
zich uitstekend te kunnen vereenigen en in zijn 
antwoord legde hij er vooral nadruk op, dat 
onder "regelen" niet mag worden verstaan "een 
zeker gemeentelijk beleid" met betrekking tot 
parken, speelterreinen e.d. (e. l., blz. 2242). 

Toets ik nu hieraan het vonnis a quo, dan 
schaar ik mij zonder aarzelen aan de zijde der 
R echtb., die volledig rekening hield èn met de 
woordkeuze des wetgevers èn met de geschie
denis van het artikel, want als "regelen" noemt 
zij de artt. 73, 74, 105, 218 en 221 der Bouw
verordening, dus de "regelingen", waarop ik 
doelde, terwijl zij van het .,Bouwterreinexploi
tatiebesluit van l;l Nov. 1924" niets wil weten 
en dit als "regel" ter zjjde stelt, wijl dit eene 
zuivere uiting is van en richtsnoeren bevat voor 
door den Raad te voeren gemeentelijk beleid 
en plaatselijke politiek bij het in bouwexploi
tatie brengen van gronden door particulieren 
en evenmin van ee1ie bijdrage in het door de 
gemeente Amsterdam gebouwde pompstation 
en in de straatverlichting, omdat daartoe geen 
regel - d.i. dus 1egeling of gewoonte - ver
plicht. Ik verwijs voor het Exploitatiebesluit 
1924 naar art . 1, sub 1°., daarvan, bepalende: 
"Het in exploitatie brengen van gronden door 
particulieren kan als regel slechts geschieden 
krachtens een regeling, welke door den Ge
meenteraad op de grondslagen, in de volgende 
artikelen vervat, is vastgesteld, in verband met 
een daartoe strekkend voorstel van B. en W., 
gedaan naar aanleiding van een door den eige
naar van den grond tot dit College gericht ver-
7,oek, en welke vervolgens, voor zooveel noodig, 
door Hooger Gezag is goedgekeurd". Zelf erkent 
het daarin , dat het geen "regeling" wil zijn en 
derhalve geen "regel" is. Terecht, dunkt mij, 
omdat voor het in werking komen der in uit
zicht gestelde "regeling" noodig is de mede
werking van den bouwexploitant, wat met het 
begrip "regel" , in den zin van verordening in 
engeren zin, geheel in strijd is. 

De tweede weer klaagt over de draagwijdte, 
die aan het woord "afstand" in hetzelfde artikel 
wordt gegeven. Zij zou te eng zijn en rekening 
had moeten zijn gehouden met wellicht door de 
gemeente te stellen bezwarende voorwaa.rden 
bij overdracht van grond voor verkeerswegen. 
Ik geloof wederom, dat de feitelijke rechter het 
bij het goede eind heeft. Er dient inderdaad 
gelet bij de bepaling der schadeloos telling op 
in de gemeente geldende regelen betreffende 
afstand van grond voor openbare verkeers
wegen. Niet dus op gemeentelijk beleid op dit 
punt, maar op regelingen of gewoonten in den 
zin als zooeven uiteengezet. Immers zoo wil 
het het voorschrift. 

Nu zijn, dunkt mij, voorwaarden, door de 
gemeentebesturen aan bouwexploitanten voor 
overdracht van grond voor straataanleg opge
legd, zoo deze niet bepaaldelijk op "regelingen", 
d.i. bindende verordenin.~en berusten, nimmer 
als "regelen" aanvaardbaar, omdat zij geen ge
woonte scheppen (vgl. Mr. Marchant op blz. 
2244 van het Kamerverslag, die sprak -van "lange 
vingers'' en "vexatoire bepalingen'', waarvoor 
hij een wettelijk kleed noodzakelijk vond, indien 
zij a ls regel aan-vaard behooren te worden). Zij 
toch wortelen in eenzijdig aangewenden dwang 
en berusten op o-vermacht en zij blijven dit 
karakter behouden, zonder ooit als een gebruik 

en eene gewoonte t e kunnen worden aangemerkt. 
En zoo zal dus "afstand" in het onderhavige 
geval, bij gebleken ontstentenis van "regelen" 
in den vorm van verordening en gewoonterecht, 
moeten worden getoetst aan de taalkunde, die· 
er onder verstaat, gelijk ook de R echtb. zegt, 
het opgeven, of laten varen van iets, dat men 
bezit, of waarop men aanspmak heeft (vgl. 
Van Dale, in voce afstand). 

De derde grief vindt haren feitelijken grond
slag in de dus luidende overweging : ,,dat verder 
nog ter sprake gebrachte kosten van afwatering 
van niet te onteigenen en op polderpeil blij
vende perceelen niet vallen onder de kosten, 
noodig om het te onteigenen perceel voor be
bouwing gereed te maken, en dus door art. 92a 
der Onteigeningswet in deze worden uitge
sloten•·. 

Het lijkt mij, dat deze opvatting volkomen 
juist is en dat zeker daaraan al bitter weinig 
te doen is. Art. 92a immers schrijft voor, dat 
rekening moet worden gehouden met de gel
dende regelen betreffende kosten van hetgeen 
noodig is om grond voor bebouwing naar de 
plaatselijke voorschriften gereed te maken, als 
hoedanig de geschetste kosten ter verzorging 
eener behoorlijke afwatering van den over
blijvenden grond niet kunnen worden aange
merkt. Zij toch worden besteed ten bate van 
laatstgemelden grond, ten einde dezen, bij 
onveranderd peil, voor onderloopen te behoeden 
en strekken niet tot bevordning der bouwrijp
heid van het te onteigenen goed, maar tot be
houd van het resteerende. 

R est dus het vierde of laatste middel tot af
wijzing waarvan ik eveneens durf adviseeren, 
zelfs afgezien hiervan, dat elk belang daarbij 
ten eenen male ontbreekt. 

Art. 57 van de Onteigeningswet regelt bij 
wijze van bijzondere bepaling en met uitsluiting 
van die van het Wetboek van Burgerlijke 
R echtsvordering de wijze, waarop de onteigenen
de partij zich, na betaling der schadeloosstelling 
of de consignatie daarvan, ter uitvoering van 
het rechterlijk gewijsde in het bezit kan stellen 
van het onteigende goed. Het verordent daar
voor een verzoek aan den voorzitter der R echtb., 
die haar bij bevelschrift beveelt, desnoods door 
middel van den sterken arm. 

Waar deze modus procedendi door eischer 
niet gevolgd is en hij van de R echtb. toch een 
declaratoir verlangde als gevraagd, is hem 
terecht die vordering ontzegd, al had hij ook 
daarin niet-ontvankelijk kunnen worden ver
klaard. 

Ten slotte komt het mij voor, dat de feitelijke 
r echter volkomen geslaagd is t e beantwoorden 
aan het criterium door Minister Verschuur, op 
blz. 2242 van het Tweede Kamerverslag van 
26 Maart 1931 voor een goed onteigenings
vonnis gesteld en door hem belichaamd in deze 
bewoordingen: ,,Wanneer wij aan de onteige
ning van een stuk gronrl toekomen en het onze 
bedoeling is den eigenaar datgeen te vergoeden, 
wat de waarde van den grond representeert, doet 
men het beste zich voor oogen te stellen, dat 
men den eigenaa1: in het algemeen in dezelfde 
financieele postie moet brengen hem den grond 
ontnemende, als hij z.ijn zou, wanneer hij in het 
bezit van dien grond gebleven was". 

Ik zeg dit niet, omdat deze bewindsman daar
mede iets leerde, wat tot dusverre aan de aan-
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dacht was ontsnapt - immers sedert eene lange 
reeks van jaren heeft Uwe Raad hetzelfde be
ginsel gehuldigd -, doch alleen, om duidelijk 
te doen uitkomen, dat de artt. 92 en 92a der 
Onteigeningswet, zooals zij bij de wijzigingswet 
van 9 Juli 1931, S. 266, daarin zijn gebracht, 
geenszins de pretentie hebben een fonkelnieuw 
beginsel te introduceeren, doch louter beC>ogen 
de billijkheid tegenover den onteigende te doen 
betrachten, die vóórdien bij onteigening in h et 
belang der volkshuisvesting wel wat al te zeer 
in de knd was geraakt. Dat daardoor de ont
eigende wellicht in betere conditie verkeert dan 
de _grondexploitant, die direct tegenover de ge
meente komt te staan, is begrijpelijk. Gene 
immers geniet de bescherming der Onteigenings
wet, omdat hij zijn grond moet afstaan, terwijl 
deze vrijwillig handelt, weshalve de gemeente 
tegenover hem hare voorwaarden stellen kan 
en hij, bij aanvaarding daarvan, die heeft na 
te komen. 

Alle middelen ongegrond achtende, conclu
deer ik mitsdien tot verwerping van het beroep, 
met veroordeeling van den ei cher in de kosten 
op de behandeling zijner zaak in cassatie ge
vallen. 

.De Hooge Raad, enz.; 
0. dat het ten deze betreft de onteigening in 

het belang der volkshuisvesting van een per
ceel grond te Amsterdam, ten aanzien waarvan 
de gemeente Amsterdam bij het in aanmerking 
komende besluit als eigenares was aangewezen, 
doch hetwelk, blijkens het bestreden vonnis , 
eigendom is van de tweede verweerster, inter
veniente in het onteigeningsgeding, welk per
ceel als toekomstig bouwt,errein is te beschou
wen; 

0. dat de Rechtb. - na te hebben vooropge
steld dat art. 92 der Onteigeningswet, zooals dit 
is vast~esteld bij de wet van 9 Juli 1931, S. 266, 
verbiectt bij de bepaling van de waarde van 
het te onteigenen goed rekening te houden met 
de bestemming van het onteigende tot eenig 
doeleinde van openbaar nut - de waarde, 
welke aan den grond als toekomstig bouw
terrein is toe te kennen, heeft bepaald door het 
opmaken van een zoogenaamde bouwexploi
tatierekening, waarbij is uitgegaan van den 
verkoopprijs, welke voor dat terrein als gereed 
bouwterrein zal kunnen worden bedongen, 
wanneer het aan snede zal liggen, op welken 
prijs dan in mindering moeten worden gebracht, 
naast renteverlies, ondernemersloon, onder
nemers- en risicopremie, ,,de kosten van het 
omzetten van den ruwen grond tot bouwterrein, 
voor zoover daarmede volgens art . 92a der 
Onteigeningswet in deze rekening moet worden 
gehouden"; 

dat de R echtb. hieromtrent vooreerst heeft 
overwogen: 

,,dat dit artikel in de eerste plaats voor
schrijft, dat bij de bepaling van de waarde van 
grond als bouwterrein rekening moet worden 
gehouden met de in de gemeente geldende 
regelen betreffende afstand van grond voor 
openbare verkeerswegen, waardoor eenerzijds 
iedere twijfel wordt voorkomen, of de eigenaar 
wel een deel van zijn grond tot voormelde be
stemming zonder vergoeding zal moeten af
staan, en anderzijds wordt vastgehouden aA.o 
het beginsel, dat de toevallige omstandigheid, 

of en in welke mate die bestemming volgens 
het uitbreidingsplan ten aanzien van een be
paald perceel ook inderdaad zal worden ver
wezenlijkt, buiten beschouwing moet worden 
gelaten; 

dat de Rechtb. met de deskundigen onder 
"geldende regelen" lechts verstaat algemeene 
normen, hetzij in wettelijke voorschriften uit
drukkelijk geformuleerd, dan wel niet geschre
ven, maar door gewoonte tot r echt geworden, 
terwijl onder "afstand" van grond, welke door 
die regelen wordt beheerscht, niet anders is te 
verstaan dan het kosteloos ter beschikking 
stellen van den grond, waartoe de eigenaar is 
gehouden, en niet formeele overdracht van den 
eigendom van dien grond, waarbij zoude zijn 
te rekenen met van de zijde van de gemeente 
te verwachten bezwarende voorwaarden, zoo
dat slechts moet worden nagegaan of, en zoo 
ja, hoevMI grond overeenkomstig vorenbe
doelde normen voor openbare verkeerswe~en 
moet worden in mindering gebracht op het 
grondoppervlak dat onteigend wordt;" 

dat de Rechtb. heeft aangenomen dat ten 
deze moet worden rekening gehouden met een 
verplichten afstand van 44 pct. grond en ver
volgens heeft nagegaan, welk bedrag op de op
brengst van het resteerende gedeelte wegens 
verdere kosten van het omzetten van den ruwen 
grond tot bouwterrein moet worden in min
dering gebracht; 

dat de Rechtb. hierbij op den voorgrond 
heeft gesteld, dat "art. 92a der Onteigeningswet 
voorschrijft, dat hier rekening moet worden 
gehouden met "de in de gemeente geldende 
regelen betreffende kosten van hetgeen noodig 
i s om den grond voor bebouwing naar de plaat
selijke voorschriften gereed te maken", welke 
bepaling de Rechtb. aldus verstaat, dat hier 
rekening moet worden gehouden met die kosten, 
tot welke te Amsterdam geldende "regelen" -
opgevat in den zin als boven aangenomen -
dwingen, wanneer men den grond in zoodanigen 
toestand wil brengen, dat deze naar plaatselijke 
voorschriften bebouwbaar zal zijn" ; 

en vervolgens heeft overwogen, dat de rege
len, welke het maken van zoodanige kosten 
veroorzaken, zijn te vinden in de artt. 73, 74, 
105, 218 en 221 der Amsterdamsche Bouw
verordening ; 

dat de Rechtb. verder van oordeel is, dat de 
deskundigen daarbij terecht buiten beschouwing 
hebben gelaten een mogelijke bijdrage in de 
kosten van het door de gemeente gebouwde 
pompstation, waartoe geen geldende regel ver
plicht, welk laatste ook geldt voor het door den 
bouwterrein-exploitant aanbrengen van brand
kranen, straatlantaarns en van plantsoenaan
leg, voor zoover deze laatste niet aangebracht 
wordt op strooken, welke te beschouwen zijn 
als deel van de straat ; 

dat de Rechtb. r\Og heeft overwogen : 
"dat de verder nog ter sprake gehrachte 

kosten van afwil.tering van niet te onti igenen 
en op polderpeil blijvende perceelen niet vallen 
onder de kosten, noodig om de te ont igenen 
perceelen voor bebouwing gereed te ma en, eri 
dus door art. 92a der Onteigening wet p deze 
worden uitgesloten: 

dat eischer nog invloed wil zien toegekend 
aan het zoogenaamde Bouwterrein-exploitati e
besluit van 12 Nov. 1924, doch gedaagde terecht 
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zich daartegen verzet, daar bedoeld besluit 
slechts bevat bepalingen, naar welke de ge
meente zich als regel denkt te zullen gedragen, 
en geen voorschriften, welke zelve de bouw
terrein-exploitanten binden;" 

dat de Rechtb. op grond van een en ander 
de aan de tweede verweerster uit te kee
ren schadevergoeding heeft vastgesteld op 
f 12,788.70. 

0. dat de Rechtb. ten slotte heeft overwogen, 
dat de vordering dat de Rechtb. zal verstaan, 
dat na betaling eischer zich voor de, gemeente 
Amsterdam zal mogen stellen in het bezit van 
het te onteigenen perceel, als in strijd met 
art. 57 der Onteigeningswet, behoort te worden 
afgewezen, en eischer vervolgens in deze vor
dering niet-ontvankelijk heeft verklaard; 

0. dat tegen dit vonnis als middelen van cas
satie zijn aangevoerd: enz., zie conclusie Proc. 
Gen. ; 

0 . dat de eerste drie middelen van cassatie 
beheerscht worden door de beteekenis, welke 
ten aanzien van het bepalen van de waarde van 
het te onteigenen goed moet worden toegekend 
aan art. 92 der Onteigeningswet, zooals dit is 
vastgesteld bij de wet van 9 Juli 1931, S. 266, 
en aan art. 92a dier wet; 

0. hieromtrent: 
dat om te komen tot de werkelijke waarde 

van het goed, welke krachtens art. 40, ten deze 
ingevolge art. 88 der wet toepasselijk, moet 
worden vergoed, rekening dient te worden ge
houden met alle omstandigheden, welke op die 
waarde van invloed zijn; 

dat op dit beginsel art. 92 in zoover een uit
zondering maakt, dat bij de bepaling van die 
werkelijke waarde geen rekening mag worden 
gehouden met de bestemming tot eenig doel
einde van openbaar nut van het onteigende als 
gevolg van een uitbreidingsplan, met een bouw
verbod of met bijzondere voorschriften ter be
paling van een voorgevelrooilijn, als bedoeld 
in art. 2, 2• lid, van de Woningwet; 

dat echter voor het overige art. 92 het be
ginsel van art. 40 in het geval van onteigening 
in het belang der volkshuisvesting onverlet 
laat; 

dat, naast art. 92, art. 92a in de wet is op
genomen met de uitgesproken bedoeling om 
buiten twijfel te stellen dat - gelijk reeds bij 
de toelichting van art. 92 was betoogd - het 
in dit artikel bepaalde niet wegneemt, dat bij 
de berekening van de waarde van te onteigenen 
bouwgrond rekening dient te worden gehouden 
met afstand van grond voor en kosten van aan
leg van straten enz.; 

dat dan ook art . 92a niet geeft een uitputtende 
regeling van de kosten, waarmede bij de schat
ting van de waarde van den grond als bouw
terrein moet worden rekening gehouden, maar 
ten aanzien van die schatting slechts het alge
meene beginsel van art. 40, voor zoover betreft 
afstand van grond voor verkeerswegen en 
kosten van bouwrijp maken van den g1·ond, 
uitdrukkelijk herhaalt ; 

dat derhalve dit artikel - behoudens na te 
noemen uitzondering - moet worden uitgelegd 
in verband met het beginsel van art. 40, volgens 
hetwelk met alle omstandigheden, die voor de 
waardebepaling van den grond van belang zijn, 
moet worden rekening gehouden ; 

dat hieruit volgt, dat, waar in art. 92a sprake 

is van de in de gemeente geldende i:egelen be
treffende afstand van grond voor openbare 
verkeerswegen en betreffende kosten van het-

. geen noodig is om grond voor bebouwing naar 
de plaatselijke voorschriften gereed te maken, 
de R echtb. ten onrechte daarin de beperkingen 
aanbrengt, vooreerst dat onder regelen slechts 
zijn te verstaan de dwingende normen, in wette
lijke voorschriften geformuleerd of door ge
woonte tot recht geworden, en voorts dat onder 
de regelen betreffende den afstand voor grond 
slechts zijn te begrijpen die, welke van invloed 
zijn op de hoeveelheid grond, welke moet wor
den afgestaan; 

dat integendeel het evengenoemde beginsel 
medebrengt, dat de "in de gemeente geldende 
regelen" moeten worden opgevat als te be
doelen het geheel van de voorschriften, gebrui
ken en omstandigheden, waaraan in den regel 
degeen, die in de gemeente grond als bouw
t errein in exploitatie wenscht te brengPn, zich 
heeft en zich pleegt te onderwerpen, m . a.w. de 
regelmatig te dien aanzien gevolgde praktijk, 
welke mede kan betreffen de voorwaarden 

. waaronder de gemeente gewoon is van den 
exploitant grond voor openbare wegen over 
te nemen; 

dat slechts in zooverre art . 92a het beginsel 
van art. 40 beperkt en den onteigende in een 
gunstiger positie brengt dan den exploitant 
van bouwgrond, dat ten aanzien van eerstge
noemde niet in aanmerking mogen worden ge
nomen regelen, welke afstand van grond voor 
andere doeleinden dan voor openbare verkeers
wegen betreffen ; 

dat toch bij de behandeling in de 2de Kamer 
de woorden "openbaar verkeer", die in het door 
de Regeering voorgesteld art. 92a voorkwamen, 
zijn vervangen door "openbare verkeerswegen", 
en zulks ten einde te verhinderen, dat ook even
tueele regelen betreffende afstand van grond 
voor andere doeleinden de schadevergoeding 
zouden drukken ; 

0. dat uit het voorgaande de gegrondheid 
van de middelen 1, 2 en 3 voortvloeit; 

dat toch het eerste middel terecht klaagt, dat 
de Rechtb. aan het begrip "regelen" een te enge 
beteekenis heeft gehecht en de R echtb. dus 
alsnog zal hebben te onderzoeken - overeen
komstig de boven aan "regelen" gegeven be
teekenis - of de te Amsterdam regelmatig 
gevolgde praktijk medebrengt dat de in het 
middel genoemde kosten ten laste van den ex
ploitant van bouwgrond worden gebracht en 
de bepalingen van het bedoelde Besluit van 
12 Nov. 1924 worden gevolgd; 

dat, wat betreft het tweede middel, de R echtb. 
haar onderzoek naar de regelen betreffende den 
afstand van grond voor openbare verkeerswegen 
had moeten uitstrekken tot de voorwaarden, 
waaronder dergelijke grond pleegt te worden 
overgenomen, terwijl de R echtb. voorts had 
moeten nagaan of de in de gemeente bestaande 
regelen, als bovenbedoeld, het brengen van de 
in het derde middel bedoelde kosten ten laste 
van den grondeigenaar ten gevolge hebben ; 

0. dat het vierde middel echter niet tot cas
satie kan leiden ; 

dat toch - daargelaten, dat het feitelijken 
grondslag mist, in zoover het stelt, dat de 
Rechtb. bedoelde . vordering zou hebben ont
zegd - de beweerde schending van art. 57 der 
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Onteigeningswet niet ter toetsing kan komen, 
waar nie_t wordt geklaagd over schending van 
art. 96 dier we~ en slechts krachtens dit artikel 
art. 57 op deze onteigening van toepassing is ; 

dat voorts niet is in te zien, in welk opzicht 
art . 2 der Onteigeningswet in verband met 
art . 5 Rv. zou zijn geschonden; 

Vernietigt het bestreden vonnis; 
Verwijst de zaak naar de R echtb. te Am

sterdam, ten einde, met inachtneming van 
dit arrest, verder te worden behandeld en 
beslist. (N. J.) 

29 Juni 1933. BE LIS I G Centrale Raad 
van Beroep (Ambtenarenwet). 

Nu de ambtenarenwet 1929 ter zake geen 
speciale bepaling bevat staat van schen
ding, vóór 1 Maart 1933, van op art . 125 
dezer wet berustend ambtenarenrecht geen 
beroep open bij de ambtenarengerechten 
en den Centralen R aad van Beroep. 

De Raad der gemeente Ede, klager, 
tegen: 

H. Noorman Kzn., wonende te Ede, ver-
weerder. 

De Centrale Raad van Beroep ; 
Gezien de stukken: 
Wat aangaat de f,iten van ket twistgeding: 
0. dat de R aad der gemeente Ede in zijn 

vergadering van 25 Januari 1933 het voornemen 
heeft opgevat aan H. oorman Kzn. met in
gang van 1 Februari 1933 onts lag te verleenen 
als technisch leider bij de gasfabriek der ge
meente en daarvan bij missive van Burgemees
ter en Wethouders der gemeende Ede dd. 27 
Januari 1933 aan genoemden Toorman heeft 
kennis gegeven ; 

0. dat het cheidsgerecht, bedoeld in art. 56 
van he~ ambtenarenreglement der gemeente 
Ede, b\) bes lui t van 18 F ebruari 1933 als zijn 
oordeel heeft uitgesproken, da t voornoemde 
Noorman niet strafbaar is en dat de Raad der 
gemeente geen gevolg dient te geven aan zijn 
voornemen, hetwelk bij voormeld schrijven van 
27 Januari 1933 aan Noorman bovengenoemd 
is medegedeeld ; . 

0. dat de Raad der gemeente Ede van deze 
uitspraak is gekomen in beroep, bij klaagschrift 
vorderende, dat deze Raad zal verklaren, dat 
H . Noorman Kzn. strafbaar is, en, indien aan 
dat verzoek wordt voldaan, dat hij schuldig is 
en de Raad gevolg kan geven aan het voornemen 
hem bij schrijven van 27 Januari 1933 medege
deeld; 

0. dat verweerder bij tiidig ingediende contra
memorie heeft geconcludeerd tot niet-ontvan
kelijkverklaring, ubsidiair tot ongegrondver
klaring van het beroep; 

I n rechte: 
0. dat allereerst de vraag moet worden be

antwoord, of klager in zijn beroep kan worden 
ontva,,gen ; 

0. dat titel II der a mbtenarenwet 1929, in
gevolge het K. B. van 26 Januari 1933, S. 32 
met ingang van 1 Maart 1933 is ü1 werking ge
treden en dus de vraag moet worden beslist, 
of van schending vóór 1 Maart 1933 van op 
art. 125 der ambtenarenwet 1929 berustend 
ambtenarenrecht beroep mogelijk is op den 
Centralen R aad van Beroep ; 

O. dat er geen algemeen rechtsbeginsel is, 
hetwelk die vraag bevestigend moet doen be
ant,woorden ; 

O. dat voorts uit niets blijkt, da t de wetgever 
de gestelde vraag bevestigend heeft wi llen be
antwoorden; 

0. dat, integendeel, de Minister van Justitie, 
ouder wiens verantwoordelijkheid het wets
ontwerp, houdende regelen betreffonde den 
rechtstoestand van ambtenaren, is ingediend 
en in het Staatsblad is opgenomen als "ambte
narenwet 1929", blijkens het door hem op 6 
April 1933 ingezonden antwoord op een hem 
door een lid der Tweede Kamer der Staten
Generaal gestelde vraag, van oordeel is, dat 
van schending vóór 1 Maart 1933 van op art. 125 
der ambtenarenwet 1929 berustend ambte
narenrecht zonder nadere voorziening geen 
beroep mogelijk is - voor zooveel betreft be
roep op de ambtenarengerechten en den Cea 
tralen Raad van Beroep - en dat hij aan dit 
oordeel nog heeft toegevoegd, dat het van den 
aanvang af in de bedoeling heeft gelegen, dat 
de inwerkingtreding van de recht praak in 
ambtenarenzaken op een later tijdstip werd 
vastgesteld dan die van andere bepalingen van 
ambtenarenrecht, met name van die omtrent 
de verplichting tot regeling van het materieele 
r echt (Randelingen der taten-Generaal 1932-
1933, II, Aanhangsel, blz. 189); 

0. dat dit tandpunt in hoofdzaak kennelijk 
ook gedeeld wordt door de Commis ie uit de 
Tweede Kamer, in wier banden werden gesteld 
de inlichtingen op het adres van een ambte
naar, aan wien bij missive van den M'i.nister van 
Jllstitie yan 30 Juli 1932 was medegedeeld, dat 
hu met mgang van 1 Januari 1933 op wacht
geld zou worden gesteld, welke commissie, be
staande uit 5 leden, die allen aan de totstand
koming van de ambtenarenwet 1929 hebben 
medegewerkt, in haar verslag o. a. schrijft : 

"Aanleiding om te bevorderen, dat met den 
mee ten spoed uitvoering zal worden gegeven 
aan Titel II der ambtenarenwet 1929 is ver
vallen sedert bij K. B. van 26 Januari 1933, 
S. 32 bedoelde wet met ingang van 1 Maart 
1933 volledig in werking is getreden. Volledig
heidshalve merkt Uw Commissie nog op, dat, 
naa r haar meening, deze inwerkingtreding aan 
adressant nimmer het beroep zou hebben kun
nen openen op de in tantiën krachten de amb
tl)narenwet, nu het bes luit , waardoor adressant 
zich bezwaard acht, is genomen vóór do inwer
kingtreding van de toepasselijke wetsbepa
lingen" (Gedr. tukken, Zi tting 1932- 1933, 
274, n°. 2 blz. 2); 

0. dat deze R aad het standpunt, in de beide 
voorafgaande rechtsoverwegingen omschreven, 
j ~ist acht, nu geenerlei wetsbepaling ui tdrukke
luk een beroep toekent t egen besluiten, hande
li ngen of weigeringen (om te bes luiten of te 
handelen), genomen, verricht of uitgesproken 
vóór de inwerkingtred ing van Titel II der amb
tenarenwet 1929 ; 

0. dat klager derhalve moet worden verklaard 
niet-ontvankelijk in zijn beroep; 

R cchtdoencle enz. 
Verklaart den Raad der gemeente Ede niet

ontvankelijk in zijn beroep. 
(Gem.stem). 
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:JO Juni 1933. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920, art. 13.) 

De omstandigheid, dat de kinderen een 
school, gelegen binnen de zone van 4 km, 
zouden kunnen bezoeken, is geen nieuwe 
omstandigheid, op grond waarvan eene 
eenmaal _to_egekende vergoeding kan wor
den gew1Jz1gd of ingetrokken, daar qeze 
school reeds bestond en toegankelijk was 
voor bedoelde kinderen toen de Raad de 
gevraagde tegemoetkoming voor het be
zoeken van een verder dan 4 km verwij
derde school verleende. 

Wij WILHELMINA, enz.· 
Beschikkende op het beroe'p, ingesteld door 

-den raad der gemeent.e Ede tegen het besluit 
van Ged. Staten van Gelderland van 18 Ja
nuari 1933, n°. 77 L. 0., waarbij met vernie
tiging van zijn besluit van 20 Apri l 1932 
waarbij besloten is de aan J. van Ee, wonen'. 
de Westeneng 22, ten behoeve van zijne kin
<leren Maartje, Gerrit Jan en Marinus die 
<le in de gemeent.e Barneveld gelegen b;jzon
dere school voor gewoon lager onderwijs van 
·de Vereeniging tot -stichting en instandhou
<l1_1:1g van Scholen met den Bijbel t.e Koot
w1Jkerbroek bezoeken, toegekende tegemoet
komi11g, ingevolge art. 13 van de Lager On
derw1Jswet 1920 met ingang van 1 Mei 1932 
in te trekken, is beslist, dat de eenmaal aan 
J. van Ee, voornoemd toegekende tegemoet
koming blij ft gehandh~afd; 

Den_ Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord advies van 
14 Juni 1933, n°. 338; ' 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 26 
Juni 1333, n°. 5898, afdeeling L. 0. A . ; 

0. dat de raad der gemeente Ede bij be
simt van 20 April 1932 met ingang van 1 
Mei 1932 de aan J. van Ee, wonende Wes
teneng 22, ten behoeve van zij ne kinderen 
Maartje, Gerr it Jan en Marinus, die de bij
zondere scliool voor gewoon lager onderwijs 
te Kootwijkerbroek bezoeken toegekende te
gemoet½?ming ingevolge art'. 13 der Lager 
Onderw1Jswet 1920 heeft ingetrokken, daarbij 
overwegende, dat de raad bij besluit van 27 
Januari 1931 aan J. van Ee eene tegemoet
kommg van f 30 per kind en per jaar heeft 
toegekend voor het bezoeken door 4 kinderen 
van de __ bijzondere school voor gewoon lager 
onderw1Js van _de Vereeniging tot stichting 
en rnstandhoudrng van scholen met den Bij
bel te Kootwijkerbroek, wijl de afstand van 
de won ing van den betrokkene tot de ge
noe,:nde school 4100 meter bedraagt, terwijl 
wehs;:vaar de school voor gewoon lager on
derw1J s van de Vereeniging tot stichting en 
instandhouding van Hervormde scholen met 
den Bijbel te De Valk ± 2800 meter van 
die woning is verwijderd, doch de betrokkene 
bezwaar heeft zijne kinderen naar de laatst
genoemde school te zenden, omdat hij be
hoort tot de Gereformeerde Kerk en zijne 
kinderen steeds als leerling van de bijzondere 
school te Kootwijkerbroek zijn ingeschreven 
g~~veest; dat artikel 13 van de Lager Onder
w1Jswet 1920 het recht op vergoeding of te
gemoetkoming toekent aan ouders, voogden 
of verzorgers van in den leerplichtigen leef-

tijd vallende kinderen d ie deze kinderen 
OJ?~nbaar onderwijs, dan' wel bijzonder onder
WIJS van eene bepaalde r ichting wenschen te 
doen genieten, indien de woning dier kinderen 
meer dan vier kilometer is verwijderd van 
een voor hen toegankel ijke school voor ge
woon of voor u itgebreid lager onderwijs, waar 
het door hen gewenschte onderwijs wordt ge
geven; dat m itsdien dit recht op vergoeding 
of tegemoetkoming niet bestaat voor het be
zoeken van eene school, welke meer dan 4 
km. verwijderd is en waar onderwijs van de
zelfde richting wordt gegeven a ls op een bin
nen d_ien afstand gelegen school ; dat dit ge
val hier aanwezig 1s, aangezien ingevolge de 
statuten der betrokken schoolvereenigingen 
aan beide bovengenoemde scholen het onder
wijs wordt gegeven op den grondslag der 
Heilige Schrift, overeenkomstig de erkende 
Belijdenisgeschrift.en (Formulieren van Eenrg
heid) in 1618/19 door de Dortsche Synode 
vastgesteld; 

dat, nadat J. van Ee bij Ged. Staten van 
Gelderland in beroep was gekomen dit col
lege bij besluit van 18 Jan. 1933 met vernieti
ging van het raadsbeslu it heeft beslist, dat de 
eenmaal aan den appellant toegekende ver
goeding bl ij ft_ gehandhaafd, daarbij overwe
gende, dat mt de door den Onderwijsraad 
overgelegde stukken is gebleken, dat de school 
te Kootwijkerbroek en die te De Valk niet 
gea~~t kunnen worden van gelij ke richting 
te z1Jn; dat toch de eerste school blij kens ar
tikel VI harer statuten een indirect Kerkelijk 
karakter draagt (geestelijk onder toezicht van 
den Kerkeraad der Gereformeerde Kerk van 
Kootwijk, het hoofd behoort belijdend lid dier 
Kerk te zijn), welk karakter de andere school 
m ist; dat het aannemelijk is, dat de appel
lant als lidmaat der Gereformeerde Kerk 
geen genoegen kan nemen met de richting van 
het onderwijs, dat aan de school te De Valk 
gegeven wordt; 

dat van dit besluit de gemeenteraad bij Ons 
in beroep is gekomen, in hoofdzaak aanvoe
rende, dat het begrip "bepaalde richting", in 
artikel 13 der Lager Onderwijswet 1920 be
doeld, niet in zoo onbeperkten zin mag wor
den verstaan, dat daardoor de gemeente zou 
verpl icht worden tot het toekennen eener te
gemoetkoming of vergoeding, mits slechts het 
gewenschte onderwijs - in hoe geringe mate 
ook - afwijkt van dat, hetwelk binnen een 
kring van vier kilometer kan worden geno
ten; dat in een tijd van noodzakelijke ver
sobering en beperking, op elk terrein, a ls de 
tegenwoordige, waarin zware eischen aan de 
gemeentekas worden gesteld, het ook op d it 
gebied past grenzen .te trekken; dat, aange
zien volgens de statuten der schoolvereenig in
gen de grondslag van het onderwijs aan beide 
scholen dezelfde is, al mogen er ook overigens 
enkele verschillen zijn, met toekenning eene1· 
tegemoetkoming of vergoeding deze grenzen 
zij ns inziens zouden worden overschreden; 

0 . dat een eenmaal krachtens art. 13 der 
Lager Onderwijswet 1920 toegekende vergoe
d ing slechts door den raad mag worden ge
wijzigd of ingetrokken op grond van nieuwe 
omstandigheden, welke daartoe aanle iding 
geven; 
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dat de omstandigheid, dat de kinderen de 
school te De Valk zouden kunnen bezoeken-
daargelaten, of het onderwijs op deze school 
van dezelfde richting is als het onderwijs aan 
de school te Kootwijkerbroek - geen nieuwe 
omstandigheid is, daa r de school te De Valk 
reeds bestond en toegankelijk was voor de 
kinderen van den appellant, toen de gemeen
teraad op 27 Januari 1931 de gevraagde te
gemoetkoming verleende; 

dat mitsdien Ged. Staten terecht - zij het 
op anderen grond - het raadsbesluit, waarbij 
de toegekende tegemoetkoming werd ingetrok
ken, hebben vernietigd; 

Gezien de Lager Ondenvijswet 1920 ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast enz. 
(A.B.) 

3 J uli 1933. KONINKLIJK BESLUIT. (Hin
derwet art. 17.) 

Wanneer de ondervinding de noodzake
lijkheid niet ondubbelzinnig heeft aange
toond, mogen geen nieuwe, zelfs weinig 
bezwarende, voorwaarden worden opge
legd. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

P. H. Verseveldt, directeur van de Felix' 
Kattenbroodfabriek N . V. te 's-Gravenhage 
tegen het besluit van B. en W. dier gemeente 
van 1 April 1932, n°. 2986731, Afd. S. en 
B., waarbij eene nieuwe voonvaarde is ver
bonden aan de aan P. H . Verseveldt en zijne 
rechtverkrijgenden verleende vergunning tot 
het oprichten van een door electromotoren 
gedreven inrichting voor het vervaardigen van 
kattenbrood in het perceel l e Van der Kun
straat nummers 114/116- Lulofsstraat num
mers 12/14, kadastraal bekend gemeente 
's-Gnwenhage, sectie A C, n°. 1095; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
14 Juni 1933, n°. 332; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Sociale Zaken van 27 Juni 1933, n°. 340 H , 
Afd . Arbeid; 

0. dat B . en W. bij voornoemd besluit de 
volgende nieuwe voorwaarde hebben opge
legd: 

"de bestaande steenen luchtkoker, dienende 
tot •afvoer van dampen uit de kokerij op de 
eerste verdieping, moet worden verhoogd met 
metselwerk of beton, tot zes meter boven het 
platte dak ter plaatse"; 

dat B . en W. daarbij hebben overwogen, dat 
door bewoners van omliggende perceelen 
klachten zijn ingebracht over ernstigen hinder 
van kwalijk riekende dampen, afkomstig uit 
den luchtkoker van de op de eerste verdieping 
van het gemelde perceel gelegen kokerij , 
welke klachten bij onderzoek gegrond zijn be
vonden ; dat, daar hier sprake is van hinder 
van ernstigen aard als bedoeld in artikel 11 
der Hinderwet, het treffen van nadere voor
zieningen, om aan den hinder een einde te 
maken, noodzakelijk wordt geacht; 

dat de appellant in beroep in hoofdzaak aan
voert, dat de fabriek in een speciaal voor het 
oprichten van industrieën als de zijne aan
gewezen industriewijk ligt; dat de kokerij 
hoogst zelden dampen oplevert en de schoor
steen noodzakelijk dient voor luchtverver
sching; dat gedurende de drie jaren, waarin 
de fabriek aan de overzijde n° . 283 was ge
vestigd, de bewoners van de aangrenzende 
perceelen 287, 281, 279 en 275 nooit hinder 
van ernstigen aard hebben ondervonden; dat 
van zoodanigen hinder of schade voor de 
volksgezondheid dan ook geen sprake is; dat 
aan de aanvankelijk gestelde voorwaarden 
meer dan voldaan is, daar de schoorsteen hoo
ger is opgetrokken dan was voorgeschreven 
en voorzien is van een spouw om de luchtver
versching te bevorderen; dat het voldoen aan 
de nieuwe voorwaarde f 500 zal kosten; 

0. dat volgens artikel 17 der Hinderwet 
het opleggen van nieuwe voorwaarden slechts 
kan geschieden voor het geval , dat de onder
vinding de noodzakelijkheid daarvan moch1. 
aantoonen; 

dat blijkens de bewoordingen en ook blijkens 
de geschiedenis der wet, van deze bevoegd
heid, die voor de ondernemers van den een of 
anderen tak van nijverheid zeer bezwarende 
gevolgen kan hebben, een uiterst omzichtig 
gebruik behoort te worden gemaakt en slechts 
dàn, wanneer door feiten gebleken is, dat 
gevaar bestaat, schade geleden of hinder ver
oorzaakt wordt van zoodanigen aard dat na
dere voorziening wordt vereischt, zoodat, waar 
de ondervinding de noodzakelijkheid niet on
dubbelzinnig heeft aangetoond, geen nieuwe, 
zelfs weinig bezwarende voonvaarden mogen 
worden opgelegd; 

dat op grond van de overgelegde rapporten 
ni et kan worden aangenomen, dat de onder
vinding de noodzakelijkheid van de gestelde 
nieuwe voonvaarde heeft aangetoond; 

Gezien de Hindenvet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het bestreden besluit te vernietigen. 
Onze Minister van Sociale Zaken is belast 

enz. (A.B.) 

3 Juli 1933. KONir KLIJK BESLUIT. (Ar
menwet art . 39.) 

Nu B. en W. zich uitdrukkelijk en zonder 
eenig voorbehoud, als in art. 3 K . B. 3 Jov. 
1930 n°. 41 tot uitvoering van art. 39 Ar
menwet bedoeld, bereid h ebben verklaard 
de verplegingskosten van den armlastige 
krankzinnige voor rekening hunner ge
meente te nemen, is de verplichting dezer 
gemeente, om die kosten te betalen, ge
vestigd, en kan op deze bereidverklaring 
niet worden teruggekomen . 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beslissende het geschil over de woonplaats 

van de armlastige krankzinnige Maria van Dijk; 
Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge

schillen van Bestuur, gehoord, advies van 14 
Juni 1933 N°. 333; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
B~nnenlandsche Zaken van 28 .Tuni 1933 No. 
5609, afdeeling Armwezen ; 
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0. dat Maria van Dijk, geboren te Hooge 
en Lage Zwaluwe op 26 Maart 1905, van 26 
Mei 1919 tot 28 Mei 1931 voor rekening van de 
Diaconie der N ederduitsch-Hervormde Ge
meente te Lage Zwaluwe werd verpleegd in de 
inrichting "Bethesda-Sarepta" te Haarlem; 

dat zij krachtens eene op 16 Mei 1931 aange
vraagde rechterlijke machtiging op 28 Mei 
daaraanvolgende ter verpleging werd opgeno
men in het krankzinnigengesticht "Voor burg" 
te Vught ; 

dat, nadat B. en W. van Haarlem geweigerd 
hadden de kosten van verpleging van de patiënte 
aldaar voor r ekening van hunne gemeente te 
nemen, B . en W. van Hooge en Lage Zwaluwe 
zich daartoe bereid hebben verklaard; 

dat na het verschijnen van Ons besluit van 
29 Februari 1932, N°. 11, houdende beslissing 
op een geschil betreffende de woonplaats van 
een armlastigen krankzinnige, die ten tijde van 
zijn meerderjarigwording alreeds krankzinnig 
was, burgemeester en wethouders van Hooge 
en Lage Zwaluwe van inzicht veranderden en 
zich niet langer bereid verklaarden de verple
gingskosten ten laste van hunne gemeente te 
doen geschieden, waarmede zij Gedep. Staten 
van Noord-Brabant in kennis stelden, ten einde 
eene beslissing uit te lokken, als in art. 39, lste 
lid, der Armenwet bedoeld ; 

0. dat art. 39, lste lid, der Armenwet bepaalt, 
dat de kosten, voortvloeiende uit de verpleging 
van arm e krankzinnigen worden voldaan uit 
de kassen der gemeente, waar de verpleegden 
woonplaats hadden in den zin van het B. W., 
ten tijde dat de rechterlijke machtiging om hen 
in een gesticht te plaatsen werd aangevraagd 
en, indien die woonplaats binnen het Rijk niet 
is aan te wijzen, uit 's Rijks kas, terwijl voorts 
art. 75, lste lid, dezer wet voorschrijft, dat 
geschillen over de woonplaats, bedoeld in 
art. 39, door Ons worden beslist; 

dat in het voorligge!lde geval, nu B. en W. 
van Hooge en Lage Zwaluwe bij schrijven van 
27 Juni 1931, N°. 200/13, tegenover het bestuur 
van het krankzinnigengesticht "Voorburg" te 
Vught zich uitdrukkelijk en zonder eenig 
voorbehoud, als in art. 3 van Ons besluit van 
3 November 1930, N°. 41, tot uitvoering van 
art. 39 der Armenwet, genoemd, bereid hebben 
verklaard de verplegingskosten van de krank
zinnige M. van Dijk voor rekening van hunne 
gemeente h nemen, waardoor de verplichting 
van deze gemeente, om de bedoelde kosten te 
betalen, is gevestigd, voor eene beslissing, als 
in het tweede lid van art. 39 der Armenwet 
bedoeld, geen plaats meer is; 

Gezien de Armenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

te verklaren, dat hier niet aanwezig is een 
geschil , dat door Ons, den Raad van State, 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur, 
gehoord, kan worden beslist . 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast enz. (A. B.) 

10 Juli 1933. KONINKLIJK BESLUIT. (Be
lemmeringenwet Verordeningen art . 2.) 

Eene voorwaarde, door een polderbe
stuur aan eene door dat bestuur verleende 
vergunning verbonden, strekkende tot ver-

goeding van kosten van controle op de na
leving van de voorwaarden, waaronder de 
vergunning is verleend, verdraagt zich niet 
met art 2, daar het toezicht op die nale
ving voor een werk als het onderwerpelijke 
van betrekkelijk geringen omvang en een
voudigen aard is en derhalve moet worden 
geacht te behooren tot de algemeene taak 
van het polderbestuur. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Besc11ikkende op het beroep, ingesteld door 

het Bestuur van den polder Zestienhoven 
tegen het besluit van Gedeputeerde Staten 
van Zuid-Holland van 12 October 1932, G.S. 
No. 6, waarbij aan den Staat der Nederlan
den (Departement van Waterstaat) op grond 
van artikel 3 der Belemmeringenwet Veror
deningen voorwaardelijk vergunning is ver
leend tot het doen van grondroering in de 
boezemkade van den polder Zestienhoven; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen 
van 5 April en 21 Juni 1933, nummers 190 
en 190/69 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 3 Juli 1933, No. 422, Afdee
ling Waterstaatsrecht; 

0. dat het Bestuur van den polder Zestien
hoven op 10 Mei 1932 krachtens artikel 11, 
l ste lid, van de Keur van dit waterschap aan 
den Staat der Nederlanden (Departement van 
Waterstaat) vergunning heeft verleend tot 
het doen van grondroering in de boezemkade 
van den polder, zulks ten behoeve van het 
maken en hebben van eene overbrugging van 
de Rotterdamsche Schie in den Rijksweg van 
's-Gravenhage naar Rotterdam, van eene be
schoeiing langs die kade en van de daartoe 
benoodigde hulpwerken, welke vergunning op 
grond van artikel 35 van de Algemeene Keur 
van het Hoogheemraadschap van Delfland 
door Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delf
land op 14 Juni 1932 is goedgekeurd ; 

dat de evengenoemde vergunning werd ver
leend onder een aantal voorwaarden, waar
van die sub m luidde als volgt: 

m. dat door den concessionaris bij de aan
vaarding van de vergunning wegens kosten 
van toezicht op de uitvoering der werken in 
de polderkas wordt gestort een bedrag van 
f 395; 

dat, nadat de Hoofdingenieur-Directeur van 
den Rijkswaterstaat in de Directie Zuid-Hol
land en Utrecht, daartoe gemachtigd door 
Onzen Minister van Waterstaat, namens het 
Rijk aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Hol
l and had verzocht, met toepassing van artikel 
3 der Belemmeringenwet Verordeningen hem 
vergunning te verleenen tot het doen van 
grondroering in de boezemkade van den pol
der Zestienhoven, daar zijns inziens de voor
melde voorwaarde onder letter m in strijd 
was me-t het bepaal de in artikel 2, le lid, 
der Belemmeringenwet Verordeningen, dit 
College bij besluit van 12 October 1932, G.S. 
No. 6, de gevraagde vergunning heeft ver
leend onder gelijke voorwaarden als door het 
polderbestuur gesteld, met weglating evenwel 
van de voorzegde voorwaarde m; 

dat Gedeputeerde Staten daarbij hebben 
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overwogen, dat aan de toestemming tot het 
doen van de bedoelde grondroering geen an
dere voorwaarden mogen worden verbonden 
dan d ie, welke op grond van die vergunning 
in het belang van den polder moeten worden 
ge teld; dat dientengevolge de voormelde 
voorwaarde tot het betalen eener vergoeding 
voor de kosten van toezicht op de uitvoering 
der werken slechts dàn toelaatbaar is te ach
ten, ind ien zou komen vast te staan, dat ver
meerdering van uitgaven of kosten van den 
polder van het verleenen der vergunning het 
noodzakel ijke gevolg zou moeten zijn; dat uit 
het van hunnentwege ingestelde onderzoek 
echter is gebleken, dat de grondroering in de 
kade van den voornoemden polder ten behoeve 
van het voormelde werk niet van zoodanigen 
omvang is te achten, dat een polder van den 
omvang en met een taak als de onderhavige, 
bijzondere techn ische voorlichting behoeft bij 
het uitoefenen van het toezicht op de uitvoe
ring der werken, zoodat het doen van extra 
ui tgaven voor dit toezicht niet noodzakelijk 
zal zijn; dat mitsdien de bestreden voorwaar
de in strijd is met het bepaalde in artikel 2 
der Belemmeringenwet Verordeningen; 

dat van deze beslissing het Bestuur van den 
polder Zestienhaven bij Ons in beroep is ge
komen, aanvoerende, dat het met a llen eer
bied voor het College van Gedeputeerde Sta
ten van oordeel is, dat de overwegingen van 
Gedeputeerde Staten niet zijn in overeenstem
ming met de feiten en eensdeels den omvang 
en den aard van het uit te voeren werk onder
schatten, anderdeels den omvang en de taak 
van den polder overschatten; dat de omvang 
en de aard van het uit te voeren werk kan 
worden gezien uit de bepa l ingen sub a- l , 
welke alle ook in de oorspronkelijke vergun
ning voorkomen, waartegen de Staat geen 
bezwaren heeft gemaakt en welke in de ver
gunning van Gedeputeerde taten zijn over
genomen; dat voor het stellen en het con
troleeren van dergelijke bepal ingen een ken
nis van de techniek van den waterbouw wordt 
vere ischt, waarover een gewoon polderbestuur 
noch in zich zelf, noch in zijn personeel de 
beschikking heeft; dat dit da n ook ongetwij
feld geldt voor het Bestuur van den polder 
Zest ienhaven; dat het polderbestum, dat zelfs 
geen vasten opzichter in zijn dienst heeft, dan 
ook voor hetgeen buiten zijn normalen werk
kring valt een Ingenieursbureau voor water
staatkundige werken pleegt te raadplegen, ge
lijk het ook in casu gedaan heeft, aan welk 
bureau het ook de controle over het krach
tens de vergunning uit te voeren werk voor
nemens is op te dragen; dat het Bestuur zich 
gevl eid voelt door de overweging van Ged. 
Staten, dat het in casu geen technische voor
lich t ing zou behoeven, doch het Bestuur deze 
vleiende beoordeeling niet mag aanvaarden; 
dat het Bestuur van den polder zich ten 
slotte verplicht acht er op te wijzen, dat het 
werk verricht wordt aan een boezemkade van 
Delfland, en eenig verzuim, hetwelk tot ge
volg zou hebben, dat de boezem tijdelijk niet 
voldoende beschermd wordt, onberekenbare 
schade van grooten omvang zou kunnen ver
oorzaken; dat het niet toelaatbaar kan wor
den geacht bij een dergelijk ris ico eene uit-

gave, bedragende slechts f 395, na te laten, 
waartoe het polderbestuur zich da n ook niet 
verantwoord acht, maar dat dan ook de bi l
lij kheid medebrengt, dat deze kosten ten laste 
van den Staat komen, die de vergunning, d ie 
deze kosten veroorzaakt, behoeft, en niet ten 
laste van de ingelanden, die als zoodanig bij 
het werk, dat de Staat uitvoert, geen enkel 
belang hebben; weshalve het polderbestuur 
heeft verzocht de besli ss ing van Ged. Staten 
te vernietigen en te bes! issen, dat de gevraag
de vergunning aan den Staat niet anders zal 
worden verl eend, dan met de bepal ing sub m, 
gel ijk deze voorkomt in de vergunning, welke 
door het Bestuur van den polder op 10 Mei 
1932 is verleend; 

0. dat het toez icht op de naleving van 
voorwaarden, verbonden aan eene vergunning 
voor eenig werk, als het onderwerpelijke, van 
betrekkelijk geringen omvang en eenvoudigen 
aard, geacht moet worden tot de a lgemeene 
taak van het polderbestuur te behooren ; 

dat, indi en het polderbestuur mocht ver
meenen voor de uitoefening van dit toezicht 
niet over de noodige technische kenn is te be
schikken, en daarvoor bijzondere technische 
voorlichting te behoeven, de kosten hiervan 
door den polder behooren te worden gedra
gen en niet langs den weg van een aan de 
vergunning verbonden voorwaarde mogen 
worden afgewenteld op hen, die vergunning 
tot het uitvoeren der werken hebben verkre
gen; 

dat ui t een en ander volgt, dat eene voor
waarde, a ls het polderbestuur in dit geval 
wenscht te zien gesteld, strekkende tot ver
goeding wegens controleeren van naleving van 
voorwaarden, waaronder door het polderbe
stuur vergunning is verleend, zich niet ver
draagt met het voorschrift van art. 2 der 
Belemmeringenwet Verordeningen, dat geen 
andere voorwaarden aan de vergunning ver
bonden mogen worden dan die op grond van 
die vergunning in het belang van het water
schap mogen worden gesteld; 

dat Ged. Staten m itsdien terecht hebben 
geoordeeld, dat deze voorwaarde met het be
paalde in art. 2 der Belemmeringenwet Ver
ordeningen in strijd is ; 

Gezien deze wet, alsmede Ons besluit van 
18 Februari 1933, o. 41, waarbij Onze be
slissing in deze is verdaagd; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Waterstaat is belast enz . 

(A.B.) 

11 J uli 1933. ARREST van den Hoogen Raad. 
(M'.érkenwet.) 

De Rechter behoeft bij de beslissing der 
vraag, of tusschen een ingeschreven merk 
en dat, waarop een ander voor dezelfde 
soort van waren recht heeft, geheele of 
hoofdzakelijke overeenstemming bestaat 
en verwarring uit dien hoofde bij het pu
bliek is te duchten, zich niet tot een bloote 
vergelijking der beide merken te beperken, 
doch mag ook letten op bijzondere om
standigheden, welk e den indruk, door die 
merken op het publiek gemaakt, en daar-
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mede het onderling onderscheidend ver
mogen dier merken bepalen. Het Hof heeft 
dus - door, op ~rond van de overgroote 
bekendheid, welke het merk Aspirin bij 
het publiek geniet en de grootere nauw
gezetheid, welke in verband daarmede bij 
het koopend publiek is te verwachten, te 
beslissen, dat verwarring met het merk 
Asidin noch te11 gevolge eener door dat. 
merk op te wekken herinnering aan de 
klankvoorstelling van het merk Aspirin 
noch uit anderen hoofde bij het publiek 
is te duchten - geen der in het middel 
aangehaalde artikelen geschonden. 

0

VERZOEKSCHRIFT. 

Aan 
den H oogen Raad der Nederlanden. 

Geeft eerbiedig te kennen : 
de Duitsche vennootschap Interessengemein

schaft Farbenindustrie A.G., te FranJdurt am 
Main (adv. Mr. L. G. van Praag); 

dat de Rechtb. te 's-Gravenhage bij beschik
king van 21 Maart 1933 heeft afgewezen het 
door verzoekster tot cassatie gedaan verzoek 
tot doorhaling van de ten name der N.V. Phar
maceutische Fabriek A. Mijnhardt, gevestigd 
te 7-eist, onder n°. 64041 ( nationaal) gestelde 
inschrijving van een fabrieks- en handelsmerk 
voor geneesmiddelen en pharmaceutische ar
tikelen, zulks op grond van hoofdzakelijke over
eenstemming met een door verzoekster te voren 
onder n°. 48649 (internationaal) voor gelijk
soortige waren verkregen inschrijving ; 

dat, nadat de verzoekster van die weigerende 
beschikking in hooger beroep was gekomen, het 
Hof te 's-Gravenhage dezelve op 22 Mei 1933 
heeft bevestigd, daarbij tevens de motiveering 
van de beschikking des eersten Rechters onder
schrijvend; 

dat de verzoekster zich tegen 's Hofs voorbe
doelde beschikking hierbij in cassatie wenscht 
te voorzien, en daartegen het navolgende cas
satiemiddel aanvoert : 

Schending en verkeerde toepassing van de 
artt. 3, 10 en l2bis der Merkenwet, doordien 
het Hof heeft bevestigd, met overneming harer 
gronden, de beschikking der R echtb., luidende, 
dat eene overeenstemming in hoofdzaak niet 
aanwezig is, aangezien bij de overgroote be
kendheid, die het merk Aspirin bij het publiek 
hier te lande g,miet, in verband met de grootere 
nauwlettendheid, welke diensvolgens van het 
koopend publiek is to wachten, noch ten ge
volge eener door het merk Asidin op te wekken 
herinnering aan de klankvoorstelling van het 
merk Aspirin, noch uit anderen hoofd, verwar
ring tusschen de beide merken is te duchten, 

waarbij het Hof, aan de aangenomen over
groote bekendhed van verzoeksters merk een 
gevolgtrekking, welke daaruit niet kan voort
vloeien, verbindende, slechts op met den zin 
der aangehaalde wetsartikelen strijdige wijze 
de merken ten aanzien hunner overeenstemming 
in hoofdzaak heeft vergeleken, en aldus op een 
onjuisten grond die overeenstemming niet aan
wezig heeft geacht ; 

dat verzoekster zich veroorlooft als toelichting 
tot dit middel het navolgende op te merken : 

Hof en Rechtb. hebben niet na objectieve 
vergelijking van beide merken beslist, dat tus-

schen Asprin en Asidin overeenstemming in 
hoofdzaak niet aanwezig is . Beide colleges zijn 
tot de conclusie, dat zoodanige overeenstem
mn0 ontbreekt immers tusschen de beide 
meclrnn verwarring niet is te d•rnhten, slechts 
gekomen door : 

a. vast te stellen dat Aspirin overgroote 
bekendheid geniet, 

b. daaruit (,,diensvolgens") af te leiden, dat 
van het publiek grootere nauwlettendheid is 
te verwachten. 

Het wil der verzoekster tot cassatie beschei
denlijk voorkomen, dat de in de aangevallen 
beslissing vervatte motiveering nimmer tot de 
gemaakte gevolgtrekking kan leiden, en dat, 
indien al de feitenrechter met de overgroote 
bekendheid van Aspirin rekening wenschte te 
houden, die omstandigheid niet de schakel kan 
vormen, welke tot het aannemen eener grootere 
nauwlettendheid bij het koopend publiek kan 
voeren. 

De overgroote bekendheid van eenig merk 
houdt niet in een tegenstelling met cortcurree
rende merken, heeft evenmin betrekking op de 
waar zelve, afgezien dus van de bepaalde her
komst, doch is een eigenschap, welke enkel en 
alleen dat merk betreft. Overgroote bekendheid 
van een of ander merk wil niets anders zeggen, 
dan -:lat een overgroot aantal gegadigden het 
onder dat merk verkochte artikel van bepaalde 
herkomst, al dan niet uit ervaring, kent. 

Overgroote bekendheid sluit niet in, - en 
noch de R echtb. noch het Hof kunnen hebben 
bedoeld dit t e zeggen -, dat het publiek voor 
de onderwerpelijke waar, voorzien van het merk 
in kwestie, een zoodanige voorkeur zoude heb
ben, dat daardoor een nauwgezet onderzoek 
naar het merk zoude zijn verzekerd. Indien 
zoodanige voorkeur ware aangenomen, zoude 
de gemaakte gevolgtrekking, dat van het pu
bliek grootere nauwlettendheid ware te ver
wachten, met de logica althans in minder on
verzoenbaren strijd zijn - hoewel ook dan de 
consequentie, dat een merk te zwakkere be
scherming zoude genieten, naarmate het bij 
de gegadigden te meer in trek ware, door het 
rechtsgevoel moeilijk ware te aanvaarden. 

Wel kent de rechtspraak gevallen, waarin 
met een meer dan normale nauwlettendheid van 
het koopend publiek rekening wordt gehouden 
(Rechtb. Den Haag 2 Dec . 1920, I. E. 1921, 
blz. 46, 21 April 1926, I. E. 1926, blz. 113 en 
31 Dec. 1929, bev. door het Hof Den Haag 
26 Maart 1930, beide J. E. 1930, blz. 137 /8), doch 
in die gevallen gaat het om eigenschappen der 
waar zelve. Niet slechts dat die eigenschappen 
(haar kostbaarheid, haar geschiktheid uit
sluitend voor deskundige koopers, haar belang 
voor de gezondheid) in waarheid tot grootere 
nauwlettendheid van de zijde der koopers kun
nen voeren, doch zij doen haar invloed uiter
aard gevoelen op ieder, die met de waar in aan
raking komt. Overgroote bekendheid van het 
merk daarentegen doet hare werking, welke 
die dan overigens zij, alleen gevoelen op dat, 
zij het dan overgroot, deel van het koopend 
publiek, bij hetwelk die bekendheid bestaat. 
Dat het resteerende deel van het koopend pu
bliek ten aanzien van het gevaar voor verwar
ring buiten beschouwing zoude mogen worden 
gelaten, schijnt niet vol te houden 

Hof en Rechtb. hebben hunne beslissing uit-
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sluitend laten rusten op de als gevolg der over
groote bekendheid Vatl Aspirin te verwachten 
grootere nauwlettendheid van het koopend 
publiek. De verzoekster tot cassatie vertrouwt, 
dat reeds uit het vorenstaande voortvloeit, dat 
de aangevoerde grond niet tot de gegeven be
slissing kan leiden. De bekendheid van een merk 
heeft, naar reeds is betoogd, met de nauwlet
tendheid van den kooper niets te maken. In
dien er uit het bloote feit der overgroote be
kendheid iet s viel af te leiden, dan zou dat eer 
het omgekeerde zijn van datgene, wat de aan
gevallen beslissing daaruit afgeleid heeft. Over 
groote bekendheid kan bij het publiek slechts 
het geloof, dat het waar van bepaalde herkomst, 
met het verlangde merk voorzien, voor zich 
heeft of krijgt, bevorderen, en aldus hoogstens 
een gemis aan waakzaamheid in de hand werken 
instede van tot grootere nauwlettendheid te 
stimuleeren. 

Ten overvloede veroorlooft de verzoekster 
zich op te merken, dat de gegeven beslissing 
niet slechts met de logica, en aldus met de wet, 
doch ook met de eischen der werkelijkheid, 
niet is te rijmen. Als consequentie van het door 
den R echter hanteeren van dezen onvasten 
maatstaf zou men hebben te aanvaarden, dat 
de kracht der rechtsbescherming met de groeien
de of slinkende bekendheid van een bepaald 
merk zoude fluctueeren, en dat, naarmate de 
aantrekkingskracht van een bepaald merk 
zoude stijgen, het voor den concurrent niet 
slecht te meer verlokkend, maar ook te meer 
gevaarloos zoude worden van die aantrekkings
kracht op onbehoorlijke wijze te profiteeren . 
De onhoudbaarheid van dit gevolg hangt met 
de onhoudbaarheid der gebezigde argumentatie 
onvermijdelijk samen. 

Dat de hier te berde komende vraag door 
den cassatierechter kan worden getoetst, schijnt 
na het arrest van Uwen Raad van 18 Juni 1926 
(W.11530) r . J. 1926, blz. 1018,zieookDrucker 
Kort Begrip, blz. 108) niet twijfelachtig. 

Op alle welke gronden het Uwen Raad be
hage de bestreden beschikking te vernietigen, 
met zoodanigen verdere beschikking als Uw 
Raad zal vermeenen te behooren . 

De Proc. -Gen. (Mr. Tak); 
Gezien de beschikking van het Hof alhier van 

22 Mei 1933, bevestigende die der R echtb. t e 
's-Gravenhage van 21 Maart bevorens, waarbij 
i s afgewezen het verzoek van thans req uestrante, 
s trekkende tot nietigverklaring der inschrijving 
van merk n°. 64041, staande ten name van nu 
gereq uestreerde voor de waar geneesmiddelen 
en pharmaceutische artikelen, zulks op grond: 
,, dat eene overeenstemming in hoofdzaak tus
schen de beide l itigieuse merken, als aan het 
verzoek ten grondslag gelegd, niet aanwezig is, 
vermits bij de overgroote bekendheid, welke 
het merk Aspirin bij het publiek hier te lande 
geniet, in verband met de grootere nauwlettend
heid, welke diensvolgens van het koopend pu
bliek is te verwacnten, noch ten gevolge eener 
door het merk Asidin op te wekken herinnering 
aan de klankvoorstelling van het merk Aspirin , 
noch uit anderen hoofde verwarring tusschen 
de beide merken is te duchten" ; 

Gelet op het tegen eerstgemelde beschikking 
aangevoerde middel van cassatie ; 

0 . dat deze grief ech ter faalt; 

0. immers dat volgens art. 3 der Merkenwet 
een merk strekken moet ter onderscheiding van 
i emands fabrieks- of handelswaren van die van 
anderen; 

0. dat derhalve bij beantwoording der vraag, 
of in een bepaald geval art. 10 der genoemde 
wet behoort te worden toegepast, de rechter 
niet enkel behoeft te letten op de beide mer ken , 
waarvan in dat voorschrift sprake is en welke 
hem ter vergelijking worden aangeboden, maar 
ook acht mag slaan op de waren zelf ter onder 
scheiding waarvan zij worden gebezigd, op de 
bekendheid van het publiek met die waren, 
en op de klankvoorstelling, welke die merken 
wekken, kortom op alles wat voor een richtig 
oordeel van belang zijn kan; 

0. dat mitsdien de R echtb. en met haar het 
Hof, beslissende dat in het onderwerpelijk geval 
geen overeenstemming aanwezig is tusschen de 
merken Aspirin en Asidin, die beslissing heeft 
kunnen en mogen motiveeren a ls boven ver 
meld, zonder daardoor een der wetsartikelen 
te schenden of verkeerdelijk toe t e passen, welke 
in het middel zijn aangehaald; 

Concludeert tot verwerping van het beroep . 

De Hooge Raad enz. ; 
0. dat de aangevoerde grief, dat R echtb. 

en Hof ten aanzien van het gevaar voor ver 
warring ten onrechte een deel van het koopend 
publiek buit-en beschouwing zouden hebben ge
laten, daar overgroote bekendheid van reques
t rante's merk hare werking slechts op een, zij 
het overgroot, deel van het koopend publiek, 
bij hetwelk die bekendheid bestaat, doet ge
voelen, berust op eene onjui te lezing van de 
bij de bestreden beschikking bevestigde be
s lissing der Rechtb., welke beslissing in dezen 
zin is te verstaan, dat, in verband met de over
groote bekendheid, welke het merk " Aspirin" 
hier t e lande bij het geheele publiek geniet en 
de grootere nauwgezetheid, welke diensvolgens 
bij dat publiek is t e verwachten , verwarring 
tusschen requestrante's merk en dat van ge
requestreerde niet is te duchten; 

0 . voorts, dat de rechter bij de beslissing der 
vraag, of tusschen een ingeschreven merk en 
dat, waarop een ander voor dezelfde soort van 
waren r echt heeft, geheele of hoofdzakelijke 
overeenstemming bestaat en verwarring uit, 
dien hoofde bij het publiek is t e duchten, zich 
niet tot eene bloote vergelijking der beide mer
ken behoeft te beperken, doch ook mag letten 
op bijzondere omstandigheden, welke den in
druk, door die merken op het p ubliek gemaakt, 
en daarmede het onderling onderscheidend ver
mogen dier merken bepalen ; 

dat het Hof - door op grond van de over 
groote bekendheid, welke het merk "Aspirin" 
bij het publiek geniet , en de grootere nauwge
zetheid, welke in verband daarmede bij het 
koopend publiek is t e verwachten, te beslissen, 
dat verwarring met het merk "Asidin" van de 
gerequestreerde noch ten gevolge eener door dat 
merk op te wekken herinnering aan de klank
voorstelling van het merk " Aspirin" noch uit 
anderen hoofde bij dat publiek is te duchten, 
- derhalve geen der in het middel aangehaalde 
artikelen heeft geschonden ; 

0. dat het middel mitsdien ongegrond is ; 
Verwerpt het beroep. (W.) 
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14 .. Juli 1933. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Keurenwet art. 9.) -

De bepaling in een keur, krachtens welke 
het verboden is, binnen ieen afstand van 
1() m, gemeten uit den bovenkant van den 
oever, gebouwen of getimmerten te plaat
sen, welke, hetzij door hunne inrichting, 
hetzij door het gebruik, dat er van zal wor
den gemaakt, direct. of indirect aanleiding 
kunnen geven tot beschadiging van den 
oever of tot verzanding van de leiding, is 
dermate vaag en onbestemd, dat zij niet 
kan worden goedgekeurd. · 

Evenmin is toelaatbaar een verbod om 
op de oevers pluim- of ander vee te laten 
loopen, daar deze bepaling het normale 
gebruik te zeer bemoeilijkt van de aan de 
weteringen en leidegraven gelegen weide-
gronden. · 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

Mr. W. L. Baron de Vos van Steenwijk te Wijhe, 
tegen het besluit van Gedep. Staten van 
Overijssel van 22 December 1931, n° . 13039/ 
9158, 3c afdeeling, tot goedkeuring van het 
besluit van het Vereenigd College van het 
waterschap Salland van 16 December 1931 tot 
.wijziging van de keur of politieverordening op 
het beheer en onderhoud der waterkeerirnren 
en waterleidingen en daartoe behoorende werken 
in het waterschap Salland; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen van 
11 Januari 1933, N°. 796 (1932) en van 31 Mei 
1933, N°. 796(1932)/57; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 10 Juli 1933, N°. 446, Afdeeling 
Waterstaatsrecht; 

0. dat het Vereenigd- College van Salland 
(7° Dijksdistrict van Overijssel) bij besluit van 
16 December 1931 heeft vastgesteld eene 
wijziging van de keur of politieverordening op 
het beheer en onderhoud der waterkeeringen 
en waterleidingen en daartoe behoorende wer
ken in het genoemde waterschap, krachtens 
welke o. m. wordt verboden : 

bij art. 10, 8° : binnen een afstand van 10 
meter, gemeten uit den bovenkant van den 
oever, gebouwen of getimmerten te plaatsen, 
welke, hetzij door hunne inrichting, hetzij door 
het gebruik, dat er van zal worden gemaakt, 
direct of indirect aanleiding kunnen geven 
tot beschadiging van den oever of tot verzan
ding van de leiding ; 

bij art. 11 : in de oevers te graven of deze 
op eenigerlei wijze te beschadigen, en d1!,arop 
pluim- en ander vee te laten loopen ; 

en bij art. 13 : aan de oevers der waterlei
dingen drinkgelegenheden voor het vee te 
maken of te hebben; 

terwi_jl volgens art. 15 (nieuw) o. a . van de 
in de artt. 10 en 13 vervatte verbodsbepalingen 
door het Dagelijksch Bestuur onder daarbij te 

. stellen voorwaarden schriftelijk en tot weder
opzegging ontheffing kan worden verleend ; 

dat Gedep. Staten van Overijssel bij besluit 
van 22 December 1931, N°. 1303919158, 3' af
deeling, bovengemeld besluit hebben goedge
eurd; 
dat van dit besluit van Gedep. Staten Mr. 

w. L. baron de Vos van Steenwijk te Wijhe 
L. 1933. 

bij Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, 
dat -hij eigenaar is van gronden, gelegen langs 
de vier Sallandsche Weteringen en de daarbij 
aansluitende leidegraven, welke gronden groo
tendeels als weiden worden gebezigd ; dat door 
de bovenvermelde in de artt. 10, 8°, 11 en 13 
vervatte nieuwe voorschriften zijns inziens op 
ongeoorloofde wijze en meer dan door het 
h uishoudelijk belang van het waterschap wordt 
gei'ischt, in de rechten van de eigenaars van 
aan de waterleidingen gelegen gronden wordt 
ingegrepen ; dat voor de beoordeeling worde 
voorop gesteld, dat, volgens art. 76 van het 
Reglement van het Waterschap, de kosten van 
onderhoud, herstel en verbetering van de 
waterleidingen en de daar langs gelegen kaden 
door het waterschap worden gedragen, en dat, 
blijkens de artt. • 95 en 102, het onderhoud in 
natura der kaden, weteringen en leiçlegraven 
tegen uitkeeringen in geld is afgekocht; dat 
onder deze omstandigheden zeker verboden 
kan worden het beschadigen of het laten bescha
çligen van de oevers der waterleidingen, waar
onder, volgens de nieuw ingevoegde alinea van 
art. 9, naar mag worden aangenomen, de wallen 
en kanten zijn te verstaan; dat het echter met 
deze regeling niet vereenigbaar en ook in het 
algemeen niet toelaatbaar moet worden geacht, 
dat het normale gebruik van aan de waterlei
dingen gelegen gronden wordt onmogelijk ge
maakt, of - feitelijk - afhankelijk gesteld, 
v;i,n het door den eigenaar treffen van kostbare 
voorzieningen; dat dit toch van de aangebrach
te wijzigingen het gevolg zal zijn; dat het ver
bod, in de nieuwe bepaling sub 8° van art. 10 
vervat, den eigenaar ten aanzien van zijne 
bevoegdheid om op een breede strook langs de 
waterleidingen, op z\in eigendom eenig gebouw 
of getimmerte op te richten, feitelijk onderwerpt 
aan de inzichten van het Dagelijksch Bestuur ; 
dat immers de gekozen redactie zoo weinig 
bepaald is, dat volkomen onzeker blijft welke 
gebouwen of getimmerten wel of niet zullen 
zijn toegelaten, en de eigenaar practisch afhan
kelijk zal zijn van de hanteering door het 
Dagelijksch Bestuur van de aan dat Bestuur 
bij art. 15 (nieuw) toegekende bevoegdheid om 
onder door dat Bestuur goed te vinden voor
waarden ontheffing van het verbod te verlee
nen ; dat ook reeds wegens de onzekerheid der 
redactie van dit verbod, tegen overtreding 
waarvan straf is bedreigd, naar zijn oordeel de 
goedkeuring had moeten zijn geweigerd; dat 
het nieuw gestelde art. 11 niet slechts (zooals 
het thans bestaande artikel) het toelaten van 
beschadiging van de wallen of kanten der 
waterleidingen verbiedt, maar reeds het laten 
loopen van eenig vee op de oevers, en mitsdien 
de eigenaars der terreinen verplicht, feitelijk, 
of wel om hunne weidegronden aan de normale 
b estemming te onttrekken, of om langs de 
oevers eene afsluiting te stellen; dat echter 
zoowel het een als het ander verder gaat dan 
de verplichtingen, welke bij keur aan de inge
landen kunnen worden opgelegd, vooral nu die 
ingelanden reeds tot uitkeeringen in geld ver
plicht zijn, welke uitkeeringen moeten geacht 
worden overeen te komen met den omvang der 
verplichting tot onderhoud van waterleiding 
en kade bij normaal gebruik van de aangrenzen
.de gronden ; dat hij de opneming in de keur 
van dit nieuwe voorschrift slechts beschouwt 

20 
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als eene poging van het waterschapsbestuur 
om thans langs een omweg te bereiken hetgeen 
dat bestuur reeds gedurende vele jaren tever
geefs beproefd heeft te bereiken, namelijk dat 
aan de eigenaars van weidegronden de ver
plichting wordt opgelegd om op hunne kosten 
ecne afsluiting langs de oevers der waterlei
dingen te stellen, voor zoover het Dagelij ksch 
Bestuur niet zou !!'Oedvinden daarvan onthef
fing te verleenen; dat eindelijk t egen het nieuw 
ontworpen art. 13 bezwaren gelden, overeen
stemmende met die tegen de andere artikelen 
aangevoerd, omdat dit artikel, ook door de 
onbepaaldheid van de uitdrukkingen "aan do 
oevers" en "drinkgelegenheden" het normale 
gebruik der weidegronden verhindert en tot 
verandering van tot dusver rechtmatig bestaan
de inrichtingen kan dwingen ; dat het verbod 
bezwaarlijk alleen betrekking kan hebben op 
drinkgelegenheden in open verbinding met de 
waterleiding, omdat het maken dáárvan reeds 
belet wordt door het, in het nieuwe art. l l opge
nomen, verbod va.1 ia de oevers te graven; 
weshalve de appellant heeft verzocht het goed
keuringsbesluit van Gedep. Staten te ver
nietigen; 

0. dat in deze geen beroPp kan worden ge
daan op de artt. 76, 95 en 102 van het water
schapsreglement, aangezien deze artikelen be
trekking hebben op het onderhoud van de 
waterleidingen en de daar langs gelegen kaden, 
doch niet in den weg staan aan de bevoegdheid 
van het waterschapsbestuur, ter voorkoming 
van beschadiging van deze waterleidingen en 
kaden bij keur of politieverordening strafbepa,
lingen in het leven te roepen; 

dat voorts tegen art. 13 der keur, zooals dit 
door het waterschapsbestuur nieuw is vastge
steld, geen overwegend bezwaar bestaat, nu 
blijkens de ingewonnen ambtsberichten tal van 
drinkgelegenheden aan de oevers, waaronder, 
mede in verband met het nieuw ingevoegde 
art. 9 der kPur, de scheiding tusschen land en 
water moet worden verstaan, ernstige verzan
ding van den stroom ten gevolge hebben, terwijl 
de eigenaren en gebruikers der gronden niet 
gezegd kunnen worden door de bedoelde ver
bodsbepaling al t~ zeer in hunne belangen te 
worden benadeeld ; 

dat de in dit artikel voorkomende uitdruk
kingen "aal' de. oevers" en ,drinkgelegenheden" 
niet zoo onbepaald zijn, dat daarin een grond 
zou kunnen zijn gelegen de in dit artikel vervatte 
bepaling niet goed te keuren ; 

dat tegen dit artikel te minder bezwaar be
staat, nu art. 15 (nieuw) de mogelijkheid opent 
van deze verbodsbepaling ontheffing te verlee
nen, terwijl krachtens art. 18, 2de lid, der 
K.eurenwet tegen daaraan verbonden voorwaar
den voorziening bij Gedep. Staten, en in be
roep bij Ons kan worden gevraa.gd ; 

cfat echter de bepaling van art. 10, onder 8°, 
krachtens welke het verboden is binnen een 
afstand van 10 meter, 0 emeten uit den boven
kant van den oever, gebouwen of getimmerten 
te plaatsen, welke, hetzij door hunne inrichting, 
hetzij door het gebruik, dat er van zal worden 
gemaakt, direct of indirect aanleiding kunnen 
geven tot beschadiging van den oever of tot 
verzanding ,au de leiding, ernstige bedenking 
ontmoet, aangezien zij dermate vaag en onbe
stemd is. da.t geenerlei zekerheid bestaat, op 

welke gebouwen of getimmerten de verbodsbe
paling van toepassing is en dit geheel van het, 
subj ectieve oordeel der waterstaatsdeskundigen 
afhankeljjk zal zijn ; 

dat ook art. ll. (nieuw), voor zoover daarbij 
verboden wordt op de oevers pluim- of ander 
vee te laten loopen, niet toelaatba.n.r is, aange
zien deze bepaling het normale gebruik te zear 
bemoeilijkt, ,an de aan de weteringen en leide
graven gelegen gronden, welke, bli,1kens de 
stukken cm het medegedeelde in de openbare 
vergadering van de Afdeeling van den Raad 
van State, voor de Geschillen van Bestuur. 
waarin over deze zaak verslag is uitgetracht, 
-van oude in hoofdzaak als weideland worden 
gebezigd en dit ge.brnik als gevolg van deze 
verbodsbepaling allefm na het aanbrengen ,an 
kostbare werken mogelijk zon zjjn, waardoor 
aan de eigenaren een schade zou worden toege
bracht, welke huitcn verhouding zou staan tot 
het door de verbodsbepaling te beschermen 
waterschapsbelang en mitsdien door dit belang 
niet voldoende wordt gerechtvaardigd ; 

dat onder deze omstandigheden Gedep. 
Staten ten onrechte aan de wijziging van de 
keur hunne goedkeuring hebben vérleend; 

Gezien de K eurenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietigin~ van het besluit van Gedep. 
Staten van OveriJssel van 22 December 1931, 
N°. 13039/9158, 3• afdeeling, aan het besluit 
van het Vereenigd College van het waterschap 
Salland van 16 December 1931, tot wijziging 
van de keur of politieverordening op het beheer 
en onderhoud der waterkeeringen en waterlei
dingen en daartoe behoorende werken in het 
waterschap Salland, goedkeuring te onthouden. 

Onze Minister van Waterstaat is belast, enz. 
(A. B.) 

17 Juli 1933. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet art. 242.) 

Zoolang de gemeente nog beschikt over 
een groot reservefonds en de belastingen 
niet tot het maximum zijn opgevoerd, is 
een beroep op de kassen van Rijk en Pro
vincie tot steun van de gemeentehuishou
ding niet toelaatbaar. Bovendien staat de 
omstandigheid, dat de begrootiug is slui 
tend gemaakt door een inkomstpost ( onder
stand in de gewone kosten van de gemeente
lijke huishouding), waarvan het onzeker 
is of op de ontvangst daarvan kan worden 
gerekend, aan de goedkeuring der begroo
ting in d e n weg. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Hellendoorn tegen 
het besluit van Geel. Staten van Overijssel 
van 7 Maart 1933, N°. 2055/1927, 2e Afdee
ling, tot onthouding van goedkeur ing van de 
begrooting van de genoemde gemeente voor 
1933; 

Den R aad van State, Afdeeling voor de · 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
28 Juni 1933, o. 349; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 20 Juli 1933, 
13909, a fdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

0. dat het besluit van Geel . Staten steunt 
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op de overweging, dat de gewone dienst van 
de begrooting sluit met een tekort van 
f 78,700; dat voor het brengen van evenwicht 
tusschen de ontvangsten en uitgaven van dien 
dienst is ingesteld volgnummer 15, Onder
stand in de gewone kosten van de gemeente
lijke huishouding, welk volgnummer is ge
raamd op f 78,700; dat voor dekking van de 
uitgaven in de begrooting o. m. is geraamd 
de opbrengst van 100 opcenten op de hoofd
som der gemeentefondsbelasting, 150 opcenten 
op de hoofdsom der personeele belasting en de 
rangschikking van de gemeente voor de ge
meentefondsbelasting in de tweede klasse; dat 
Onze Minister van Staat, Minister van Bin
nenlandsche Zaken eischt, dat, om voor onder
stand in de gemeentehuishouding in aanmer
king te kunnen komen, nevens 100 opcenten 
op de hoofdsom der gemeentefondsbelasting, 
in de gemeente moeten worden geheven 200 
opcenten op de hoofdsom der personeele be-
1 asting; dat het hun coll ege met het oog op 
het groote tekort in de begrooting noodzake
lijk voorkomt, dat behalve het heffen van do 
bovengenoemde belastingen, de gemeente voor 
de gemeentefondsbelasting wordt gerangschikt 
in de derde klasse; dat de raad der gemeente 
Hellendoorn niet genegen is, de opcenten 
voor de personeele belasting op te voeren tot 
200 en tot rangsch ikking van de gemeente in 
de derde klasse der gemeentefondsbelasting; 
dat voorts de gemeente in het bezit is van een 
reservefonds, welk fonds, blijkens de toelich
t ing tot volgnummer 1 van de begrooting, 
nog groot is ongeveer f 75,000; dat voor 
dekking van den gewonen dienst van de ge
meentebegrooting mede beschikt zal worden 
over een gedeelte van het reservefonds, groot 
f 15,000, terwijl het voornemen bestaat om de 
rest van dat fonds, ad f 60,000, aan te wenden 
ten behoeve van de gewone diensten van de 
begrootingen voor 1gg4 en 1935; dat het vol
gens de meening van Ged. Staten niet aan
gaat, dat, zoolang de gemeente nog beschikt 
over een zoo groote reserve en de belastingen 
niet tot het maximum zijn opgevoerd, een be
roep wordt gedaan op de kassen van Rijk en 
provincie; dat de begrooting mitsdien niet 
voor goedkeuring vatbaar is; 

dat de raad van Hellendoorn in beroep aan
voert, dat bij zijn college ernstige bezwaren 
bestaan om de belastingen in de gemeente 
Hellendoorn te brengen op een zóó hoog peil 
als Ged. Staten verlangen; dat toch de ge
meente Hellendoorn, die tot voor eenige jaren 
eene bloeiende gemeente was, door de tijds
omstandigheden buitengewoon zwaar is getrof
fen; dat op 15 September 1929 aan de plaat
sel ijke textielfabrieken 2188 arbeiders ver
bonden waren, woonachtig in de gemeente 
Hellendoorn, welk cij fer door ontslag enz. is 
teruggebracht tot 1500; dat onder het ont
slagen personeel tal van hoofden van gezm
nen zijn en bovendien zeer veel ongehuwde 
mannen en vrouwen boven de 21 jaar, die 
noch voor werkverschaffing noch voor steun
uitkeering in aanmerking komen; dat het 
meerendeel der aan de fabrieken verbonden 
gebleven arbeiders slechts halve tijden werkt; 
dat als gevolg hiervan het inkomen der in
gezetenen, die bij de textielbedrijven zijn be-

trokken, zeer aanzienlijk is gedaald; dat het
zelfde geldt voor het landbouwend deel der 
beval king, dat a ls overal lijdt onder de ge
volgen van de crisis en verarmt; dat andere 
groepen als landarbeiders, vakarbeiders e. d. 
worden getroffen door werkloos.heid, terwijl 
de neringdoenden vanzelfsprekend van alles 
den terugslag ondervinden door het gemis 
van koopkra<Jht der ingezetenen; dat derhalve 
de financieele draagkracht van de inwoners 
der gemeente Hellendoorn in zeer sterke mate 
is gedaald ; dat vele fabrieksarbeiders 'en an
deren in den goeden tijd voor hun doen goede 
woningen hebben gebouwd, waarvan de huur
waarde voor de personeele belasting, wegens 
de hooge bouwkosten als gevolg van hooge 
loonen en dure materialen hoog is geschat en 
dat de huurprijzen van all e woningen aan
zienlijk zijn gestegen, zoodat de belasting 
naar den grondslag huurwaarde thans veel te 
hoog is in verhouding tot het inkomen van 
de bewoners; dat het onmogelijk wordt ge
acht de aanslagen, waarop in 1931 76 en in 
1932 100 opcenten werden geheven, nu nog 
weer te verzwaren met 100 opcenten; dat, 
aangezien de personeele belasting geen reke
ning houdt met de financieele omstandighe
den van den bewoner van het huis en bij ver
hoogi ng de druk ongelijkmatig, immers zonder 
verband met de financieele draagkracht der 
betrokkenen, wordt aangelegd, opdrijving de
zer belasting naar 's raads meening het minst-
doelmatige middel is om tot meer inkomsten 
ten behoeve van de gemeente te geraken ; dat 
bij de plaatsing van de gemeente in de 3e 
klasse fondsbelasting, de belasting aanzienlijk 
wordt verzwaard en een groep ingezetenen 
met een zeer laag inkomen, die tot nu toe 
buiten deze belasting zijn gebleven, door deze 
belasting zullen worden getroffen, terwijl voor 
de anderen reeds eene stijging valt waar te 
nemen van 50 opcenten in 1931 tot 80 opcen
ten in 1932 en 100 opcenten in 1933, onge
acht de heffing, die nu zal uitgaan, ten be
hoeve van het Rijk; dat in ' onderling ver
band bezien, deze belastingen voor de inwo
ners der gemeente Hellendoorn ondragelijk 
zu llen zijn, omdat naast de reeds genoemde 
belastingen alle andere belastingen, mogelijk 
in den vorm eener heffing van opcenten, 
waarvan bij de wet de maxima zijn vastge
steld, worden geheven tot de toegelaten maxi
ma en bovendien naast de gebruikelijke be-
1 astingen als marktgelden, begrafenisroohten , 
schoolgelden, hondenbelasting enz., worden 
geheven eene belasting, krachtens artikel 280 
der Gemeentewet (onderhoudsbelasting) , eene 
krachtens art. 281 (baatbelastingen) en eene 
krachtens art. 282 (zakelijke belasting op het 
bedrijf) ; dat de genoemde onderhoudsbelas
ting, evenals de personeele belasting geba
seerd op de huurwaarde der gebouwen, eene 
opbrengst geeft, die gelijk staat met ongeveer 
87 opcenten op de hoofdsom der personeele 
belasting; dat, wat betreft de aanwending 
van het reservefonds, dit fonds op 1 October 
1932 eene waarde had van ± f 120,000 en 
het de bedoeling was om ongeveer de helft 
te gebruiken ten behoeve der jaren 1932 en 
1933 en het restant voor de jaren 1934 en 
1935, omdat naar 's raads meening eene ver-
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deeling over 4 jaren meer strookt met het 
voeren van een voorzichtig financieel beleid 
dan aantasting van het geheele reservefonds 
in eens, terwijl bovendien met effectenbezit 
de kans openblijft om op weinig omslachtige 
wijze, indiel} noodig, kasversterking te er
langen, wanneer op de geldmarkt geen kans 
van slagen is, dan wel hooge rente of andere 
bezwarende voorwaarden voor de gemeente 
worden bedongen; dat derhalve bij aanwen
ding ineens aan de gemeente een belang
rijk steunpunt wordt ontnomen; dat de fi
nancieele moe ilijkheden der gemeente haar 
oorzaak vinden in de uitgaven voor de steun
regelingen, ten behoeve van de werklooze 
textielarbeiders en bouwvakarbeiders, in de 
kosten van de werkverschaffing en in de 
hooge subsidie ten behoeve van de werkloozen
ka en, waarvoor is geraamd als ten laste der 
gemeente blijvende een bedrag van f 83,400, 
terwijl anderzijds de Rijksui tkeer ing ingevol
ge de wet van 15 Juli 1929, S. 388, slechts 
bedraagt f 2.97 per inwoner, als gevolg van 
een zuin ig gevoerd beheer, goed georgani
seerde kerkelijke annenzorg en van belasting
heffingen {onderhoudsbelasting, zakelijke be
lasting op het bedrijf, hooge schoolgelden), 
welke de plaatsel ijke inkomstenbelasting laag 
hebben gehouden, waardoor het uitkeerings
cij fer is gedrukt; dat naar 's raads overtui
g ing door de belangrijke daling van het in
komen der ingezetenen, in verband met hunne 
levensomstandigheden het niet toelaatbaar is 
te achten de belastingen op te voeren als door 
Ged. Staten wordt gewenscht; 

0. <lat, daargelaten de vraag, of door een 
ver doorgevoerde versobering van den ge
meentedienst in het tekort niet ware te voor
zien, Geel. Staten terecht van oordeel zijn, 
dat, zoolang de gemeente nog beschikt over 
een g root reservefonds en de belastingen niet 
tot het maximum zij n opgevoerd, een beroep 
op de kassen van Rijk en Provincie niet toe
] aatbaar is; 

dat, afgezien nog hiervan, de omstanclig
heid, dat de onderwerpelijke begrooting is 
sluitend gemaakt door een inkomstpost, waar
van het onzeker is of op de ontvangst daar
van kan worden gerekend, aan de goedkeu
ring van de begrooting in den weg staat; 

dat Ged. Staten mitsdien terecht daaraan 
hunne goedkeuring hebben onthouden; 

Gezien de Gemeentewet; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

h et beroep ongegrond te verkl aren . 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

belast enz. 
(A.B.) 

18 Juli 1933. RONDSCHRIJVEN van Ge
deputeerde Staten van Overijssel 3c Afd. 
n°. 6370/5666, aan de gemeentebesturen in 
Overij ssel, betreffende uitvoering Wegen
wet . 

Door den raad een-er gemeente in deze pro
vincie is de Koninklijke goedkeuring gevraagd 
op een besluit waarbij een weggedeelte aan het 
openbaar verkeer wordt onttrokken met ingang 
van den dag, waarop een ruiling van grond 

tusschen de burgerlijke gemeente en een derde, 
verband houdende met het verleggen van het 
bedoelde weggedeelte, tot stand zal zijn ge
komen. Naar aanleiding daarvan heeft de Mi
nister van Waterstaat ons het volgende mede
gedeeld: 

"Het besluit van den Raad eener gemeente 
betreffende onttrekking van een weggedeelte 
aan het openbaar verkeer stelt dit afhankelijk 
van een toekomstige onzekere gebeurtenis : het 
tot stan~ komen eener grondruiling tusschen de 
burgerliJke gemeente en derden. Zulks is niet 
in overeenstemming met de Vi/ egenwet, welke 
voorwaardPlijke onttrekking niet toelaat, zoo
al blijkt uit de artikelen 9, 12 en 39, eerste lid 
onder I, dier wet in onderling verband. Volgens 
art . 12 wordt het goedgekeurde onttrekkings
besluit in afschrift aan Ged. Staten medege
deeld ; dit College wijzigt ingevolge art. 39 der 
wet den legger . Toepassing van laatstgenoemd 
artikel is echter in dit geval niet mogelij k. Im
mers ook na ontvangst van het goedgekeurde 
raadsbesluit zouden Ged. Staten in onzekerheid 
verkeeren omtrent de vraag of, en zoo ja, wan
neer de onttrekking een feit is geworden. Het 
oogmerk der wet, zekerheid te scheppen t.a .v. 
den rechtstoestand der wegen, wordt aldus niet 
ber eikt. 

Op grond van het bovenstaande kan ik de 
goedkeuring van het raadsbesluit niet bevor
deren. 

Gaarne zou ik zien, dat door de besturen der 
gemeenten binnen Uw provincie bij het nemen 
van besluiten als bedoeld in art. 9 der Wegen
wet voortaan met het boven taande rekening 
wordt gehouden, met dien verstande dat de 
onttrekking onvoorwaardelijk ge chiedt en 
zonder tijdsbepaling, indien althans die t.ijds
bepaling anders luidt dan het aangeven van 
een bepaalden kalenderdag. In gevallen als dit, 
waarin aan de onttrekking het sluiten eener 
overeenkomst, met een derde vooraf moet gaan, 
zou aan die overeenkomst, die, buiten de ont
trekking moet worden gehouden en dus ook 
niet in het daartoe strekkende besluit zou be
hooren te worden vermeld, als voorwaarde 
kunnen worden toegevoegd, dat de daaruit 
voortspruitende verbintenissen eerst op den 
dag der onttrekking van kracht worden. Ik 
moge Uw t usschenkomst inroepen om voor 
zooveel noodig de gemeentebesturen op een 
en ander te ,vijzen". 

Wij verzoeken U in voorkomende gevallen 
met het vorenstaande rekening t e houden . 

(B.) 

24 J uli 1933. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Laf.er Onderwij swet 1920 art. 13.) 

Nu de voor het kind gewenschte school 
vav de plaats , . waar de vader voor zijn 
woonschip ligplaats heeft gekozen, · et 
bereikbaar is langs een minder dan 4 km 
langen weg, welke over den geheelen af
stand behoorlijk begaanbaar is, en de voor 
het kind minst bezwarende route meer dan 
4 km bedraagt, zijn Ged. Staten terecht 
van oordeel, dat de schoolweg voor dit 
kind langs dezen laatsten weg behoort te 
worden gemeten. De vraag of van appel
lant gevergd kan worden dat hij z.ijn 
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woonschip verlegt, waardoor de afstand 
tot de school zou worden bekort, kan geen 
puqt van overweging uitmaken, daar alleen 
van belang is waar de ouders de woning 
gevestigd hebben. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Utingeradeel tegen 
het besluit van Ged. Staten van Friesland van 
22 Februari 1933, No. 109, 2de Afdeeling, 
waarbij, met vern ietiging van zijn besluit van 
13 October 1932, No. 109, waarbij van de 
hand is gewezen het verzoek van J. A. Piek 
te Krom-Haskerdijken onder Oldeboorn, in 
die gemeente, om vergoeding van kosten voor 
het bezoeken van de bijzondere school voor 
gewoon lager onderwijs te Akkrum, in die 
gemeente, door zijn dochtertje J elt je, geboren 
13 September 1925, is bepaald, dat aan den 
apellant met ingang van 13 September 1932 
en tot wederopzegging uit de kas dier ge
meente een jaarlijksch bedrag van f 54 wordt 
toegekend als vergoeding van de kosten van 
vervoer van zijn dochtertje J eitje naar de bij 
wndere school te Akkrum; 

Den R aad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adv ies van 
5 Juli 1933, No. 362; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
19 Juli 1933, No. 6556, Afdeeling Lager On
derwijs Algemeen; 

0 . dat de raad van Utingeradeel in zijne 
vergadering van 13 October 1932 afwijzend 
heeft beschikt op het verzoek van J. A . Piek, 
melkvaarder te Krom-Haskerdijken onder Ol
deboorn, om vergoeding van kosten voor het 
bezoeken van de bijzondere school voor ge
woon lagei· onderwij s te Akkrum door zijn 
dochtertje J eltje, geboren 13 September 1925, 
uit overweging, dat de adressant met zijn 
woonschip ligplaats heeft gekozen aan den 
weg door Krom-Haskerilijken ; dat van zijne 
woonplaats af de bijzondere school te Ak
krum is te bereiken langs twee wegen, na
melijk: 1. langs den weg door Krom-Hasker
dijken naar den weg Oldeboorn-Akkrum en 
verder langs dezen weg naar de school, 2. 
langs den weg door Krom-Haskerdijken tot 
het erf van de boerderij, bewoond door A. de 
Jong, langs de reed over het erf van ge
noemden De Jong naar den Rijksstraatweg 
H eerenveen-Akkrum en verder langs dezen 
Rijksstraatweg naar de school; dat het kind 
in beide gevallen een gedeelte moet afl eggen 
langs den ouden weg door K1·om-Haskerdij
ken , welke in de wintermaanden onbegaan
baar is; dat de afstand langs de eerste route 
beloopt 1600 m. langs den weg door Krom
Haskerdijken en 1934 m. langs den weg Olde
boorn-Akkrum en de geheele afstand dus 
3534 m. of minder dan 4 km. bedraagt; dat 
de afstand langs de tweede route bedraagt 
1107 m. langs den weg door Krom-H asker
dijken tot het erf van A . de Jong, 364 m. 
langs het erf en de reed van A. de Jong naar 
den Rijksstraatweg en 3402 m. langs den 
Rijksstraatweg, in totaal derhalve van huis 
tot school 4873 m.; dat derhalve de door den 
adressant voor zijn kind gewenschte school 

ligt op minder dan 4 km. afstand van zijne 
woning, gemeten langs den openbaren weg; 

dat, nadat J. A. Piek van dit besluit bij 
Ged. Staten van Friesland in beroep was ge
komen, dit college bij besluit van 22 Februari 
1933, No. 109, 2e Afdeeling, met vernietiging 
van het bestreden bes! uit van den raad der 
gemeente Utingeradeel, heeft bepaald, dat 
aan den appellant met ingang van 13 Sep
tember 1932 en tot wederopzegging uit de kas 
dier gemeente een jaarlijksch bedrag van f 54 
wordt toegekend als vergoeding der kosten 
van vervoer van zijn dochtertje Jeltje naar 
de bijzondere school te Akkrum; 

dat Ged. Staten daarbij hebben overwogen, 
dat de appellant tegen de beslissing van den 
raad heeft aangevoerd, dat, naar de raad te
recht heeft overwogen, de weg door Krom
H askerdijken in zeer slechte cond itie verkeert 
en bij regenachtig weer vrijwel onbegaanbaar 
is; dat het om deze reden voor het school
gaande kind steeds gewenscht is en in den 
winte1· bepaa ld noodzakelijk is eene route te 
volgen, waarvan het kortst mogelijke gedeelte 
loopt langs den genoemden slechten weg; dat 
het gedeelte van dien weg naar den weg Olde
boorn- Akkrum altijd slechter is dan het ge
deelte, hetwelk le idt naar de boerderij van 
De Jong ; dat het eerstbedoelde gedeelte bo 
vendien ongeveer 500 meter langer is ; dat 
de route naar de plaats van De Jong en ver
der naar den Rijksstraatweg in deze toch al 
zeer ongunstige omstandigheden de eenige 
weg is , die naar redel ijke opvatting door zijn 
kind kan worden gevolgd ; dat het kind langs 
den Rijksstraatweg naar en van de school kan 
worden vervoerd per autobus, van welk ver 
voer de• kosten per jaar f 54 bedragen; dat 
de appellant in verband met zijn gering in
komen meent recht te hebben op vergoeding 
van dit geheele bedrag; dat B. en W. in 
hun bericht geen op- of aanmerking hebben 
gemaakt omtrent de juistheid der feiten en 
omstandigheden, zooals die door den appel
lant worden medegedeeld ; dat hunne verga
dering met den appellant van oordeel is, dat 
redelijkerwijs geen bezwaar kan worden ge
maakt tegen het gebruik maken van den in 
de tweede plaats door den raad genoemden 
weg, dus van den weg waarlangs de afstand 
van huis tot school 4873 m. bedraagt, alzoo 
meer dan 4 km.; dat de appell ant alzoo in 
beginsel recht op tegemoetkoming of vergoe
ding krachtens artikel 13 der wet kan doen 
gelden; dat hunne vergadering, in aanmer
king nemende, dat het kind nog slechts zeven 
jaar oud is, v:in me!lning is, dat bij het vast
stellen van het bedrag der tegemoetkoming er 
van behoort te worden uitgegaan, dat gedu
rende h et geh eel e j aar van de autobus ge
bruik wordt gemaakt; dat zij het voorts in 
verband met het geringe inkomen van den 
appellant billijk acht, dat het geheele bedrag 
der kosten van vervoer wordt vergoed; 

dat van de beslissing van Ged. Staten de 
raad van Utingeradeel bij Ons in beroep is 
gekomen, aanvoerende, dat niet is aange
toond, welke overwegende bezwaren er ver
bonden waren aan het kiezen van den kortsten 
weg en welke voordeelen voor het kind ver
bonden zijn aan het passeeren van de langere 
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rnute ; dat ook in het aangevallen besluit met 
geen enkel woord gerept wordt van 's raads 
argument betreffende de gelegenheid om de 
bijzondere school te Oldeboorn te bezoeken ; 
dat de weg van het woonschip van Piek 
naar de laatstgenoemde school voert door, ook 
in den winter goed begaanbaar weiland naar 
een bestraat voetpad en vandaar langs den 
straatweg door de bebouwde kom van Olde
boorn naar de bijzondere lagere school al
daar; dat beide scholen worden bezocht door 
kinderen van H ervormde en van Gerefor
meerde ouders, zoodat mag worden aangeno
men, dat de scholen van dezelfde rich t ing 
zij n; dat het tegendeel door Gedeputeerde 
Staten ook niet beweerd wordt; dat voorts 
door Ged. Staten, enkel met het oog op den 
jeugdigen leeftijd van het k ind, wordt be. 
paald, dat bij de vaststell ing van de vergoe
ding e r van behoort te worden uitgegaan, 
dat gedurende het geheele jaa r van de auto
bus gebruik wordt gemaakt; dat deze beslis
sing met Onze vaststaande juri prudentie in 
strijd is; dat toch herhaaldelijk is uitgemaakt, 
dat slechts gedurende de vij f wintermaanden 
van een autobus gebruik behoeft te worden 
gemaakt; dat de bes! iss ing van Ged. Staten 
voorts eene afwijki ng is van het standpunt 
van dit college, zooals dat o. a. tot uiting is 
gekomen in hun resolutie van 14 September 
1932, No. 61, 2e afdeeling, waarbij werd 
beslist op een verzoek van ouders, wonende te 
W arn iahuizen onder Oldeboorn, om vergoe
ding ex artikel 13 der Lager Onderwijswet 
1920 voor het bezoeken door hunne kinderen 
van de openbare lagere school te Oldeboorn; 
weshalve de raad heeft verzoch t te bepalen, 
dat Piek geen aanspraak op vergoeding van 
- of tegemoetkoming in de kosten van vervoer 
van zijn dochtertje J eltje naar de bijzondere 
lagere school te Akkrum kan doen gelden, 
subsidia ir, dat de tegemoetkoming of vergoe
ding slechts behoeft te worden toegekend ge
durende de vijf wintermaanden naar het ta
rief, dat is toegepa t ten aanzien van de 
ouders van school gaande kinderen, wonende te 
W arn iahuizen onder Oldeboorn, zijnde Tj. 
Akkerman, weduwe B . IJ. Beeksma, en J . 
Tiesem a; 

0 . dat blijkens het ambtsbericht van den 
I nspecteur van het Lager Onderwijs te H ee
renveen, de voor het dochtertje van J . A . 
Piek toegankelijke school , uitgaande van de 
Vereeniging voor Christelijk Nationaal School
onderwijs te Akkrum, waar het voor dit kind 
gewensch te onderwijs gegeven wordt, van de 
plaats aan den weg door K rom-Haskerdij ken, 
waar J. A. Piek voor zijn woonschip ligplaats 
heeft gekozen, niet bereikbaar is langs een 
minder dan 4 km. langen weg, welke over 
den geheelen afstand behoorlijk begaanbaar 
is; dat de voor dit k ind minst bezwarende 
route meer dan 4 km. bedraagt; 

dat Ged. Staten terecht van oordeel zijn , 
dat de schoolweg voor het genoemde kind 
1 angs dezen weg behoort te worden gemeten; 

dat de vraag, door den H oofdinspecteur van 
het Lager Onderwijs in de 3e Hoofdinspectie 
te berde gebracht, of van J . A. Piek gevergd 
zou kunnen worden, zijn woonschip in de rich
t ing van den weg Oldeboorn- Akkrum te ver-

leggen, waardoor de afstand van zijne woning 
tot de school bekort zou worden, in deze geen 
punt van overweging kan uitmaken, aange
zien bij de toepassing van artikel 13 der L a
ger Onderwijswet 1920 van geen belang is, 
waar de ouders of verzorgers van de desbe
treffende kinderen hunne woning zouden kun
nen vestigen, doch alleen waar zij deze ge
vestigd hebben; dat voorts ook de afstand 
naar de school te Oldeboorn, waarheen naar 
de meening van het gemeentebestuur J . A . 
Piek zijn dochtertje zou kunnen zenden, bui
ten beschouwing behoort te blijven, daar deze 
school, blijkens de ambtsberichten, n iet van 
dezelfde richting is als die, welke J. A. Piek 
zijn kind wenscht te doen bezoeken; 

dat ten slotte met het oog op den jeugdigen 
leeft ijd van het meerbedoelde kind en den zeer 
abnormalen weg Ged. Staten terecht er van 
zijn uitgegaan, dat gedurende het geheele 
schooljaar van de autobus gebruik gemaakt 
moet worden; 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920 ; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Ondenvijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast enz. 
(A.B. ) 

24 Juli 1933. RONDSCHRIJVEN van d en 
Minister van Staat, Voorzitter van d en 
R aad van Minist.ers, n°. 327, Kabinet M. R., 
aan H eeren Ministers, betrefl;ende w~jziging 
Algemeen Rijksam btenarenreglement. 

Bij K. B . van 22 Mêi 1933, S. 294, zijn enkele 
wijzigingen aangebracht in het Algemeen Rijks
am btenarenreglement. 

Ter uitvoering van de artt. 50, derde lid, en 
97b, tweede lid, van genoemd reglement zijn 
door mij de hierbij in afschrift gaande beschik
kingen genomen . 

I k moge Uwe Excellentie verzoeken, de in 
het Algemeen Rijksambtenarenreglement aan
gebrachte wijzigingen en den inhoud van mijn 
hierbij gaande beschikkingen ter kennis van 
de onder Haar D epartement ressorteerende 
ambtenaren te brengen . Daarbij ware nadruk
kelijk de aandacht er op te vestigen, dat d e 
ambtenaar, die van een vereeniging, waarvan 
door m ij verklaard is, dat zij de behoorlijke 
vervulling van zijn plicht als ambtenaar kan 
in gevaar brengen of schaden, lid blijft of wordt, 
of d ie op eenigerlei wjjze medewerking of steun 
verleent aan een zoodanige vereeniging of aan 
van haar uitgaande actie, er op moet r ekenen, 
dat hem ontslag uit den dienst za l worden ver
leend. Voorts waren de hoofden van dienst uit 
t e noodigen, dergelijke am btenaren, a lsmede 
am btenaren, die op grond van het eerste lid 
van art. 97b voor verwijdering uit den dienst 
in aanmerking komen, aan Uwe Excellentie 
voor ontslag voor te dragen. Ik wijs in dit ver
band op het bepaa lde in het derde lid van even
genoemd artikel. 

Voor som mige categorieën van ambtenaren, 
door of vanwege het Rijk aangesteld, geldt 
niet het Algemeen Rijksambtenarenreglement, 
doch zijn afzonderlijke, in hoofdzaak gelijk
luidende ambtenarenreglementen vastgesteld. 
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Het zal aanbeveling verdienen, dat bedoelde 
reglementen thans aangepast worden aan het 
gewijzigde Algemeen Rijksambtenarenregle
ment. 

Ook indien de herziening van evengenoemd 
reglement wijziging of aanvulling van dienst
reglementen enz. noodig of wenschelijk maakt, 
gelieve Uwe Excellentie, voor zooveel Haar 
Departement aangaat, daartoe het noodige t e 
verrichten. 

Bijlage I. 

N°. 327 Kabiner M.R. 
B etreffende Uitvoering artikel 
50, derde lid, Algemeen Rijks
am btenarenreglement. 

's-Gravenhage, 24 Juli 1933. 
De Minister van Staat, Voorzitter van den 

Raad van Ministers, 
Gelet op art. 50, derde lid, van het Algemeen 

Rijksambtenarenreglement; 
Heeft goedgevonden : 

vergunning te verleenen, dat door ambte
naren in dienst of bij gekleed gaan in uniform, 
behalve het oranje of de nationale kleuren, de 
na te noemen insignes of onderscheidingstee
kenen, voor zoover betrokkenen overigens daar
toe gerechtigd zijn, worden gedragen: 

a. het schildj e van E erste hulp bij Onge
lukken; 

b. het kruis van verdienste en de medaille 
van verdienste van het Nederlandsche Roode 
Kruis; 

c. de kenteekenen en insignes, verleend door 
h et Verbond van vereenigingen voor veilig ver
keer; 

d. de medaille van het Nederlandsch Olym
pisch Comité ; 

e. de onderscheidingsteekenen, uitgereikt 
aan de deelnemers van de internationale af
standsmarschen; 

f. het kruis van verdienste en de medaille 
voor bijzondere toewijding van den Nederland
schen Bond van vrijwillige Burgerwachten; 

g. het mobilisatie-herinneringskruis; 
h. de groene Esperanto-ster; 
i. speldjes, kunstbloemen, vlaggetjes enz., 

welke dienen als bewijs voor de bijdrage in een 
van Overheidswege toegestane collecte of in
zameling, doch slechts op den dag, waarop deze 
collecte of inzameling wordt gehouden. 

B jj l age Il. 

N°. 327 Kabinet M.R. 
Betreffende Uitvoering artikel 
97b, tweedelid, AlgemeenRijks
am btenarenreglement. 

's-Gravenhage, 24 Juli 1933. 
De Minister van Staat, Voorzitter van den 

Raad van Ministers, 
Gelet op art. 97b, tweede lid, van hot Alge

meen Rijksambtenarenreglement; 
Verklaart: 

1°. dat dP na te noemen vereenigingen te 
weten: 

a. de Communistische Partij Holland met 
den Communistischen Jeugdbond, den R evo
lutionnair Socialistischen Vrouwen.bond en alle 

Communistische zgn. mantelorganisaties. 
b. het Landelijk Verbond van Sociaal-Anar

chisten, de Alarmgroepen en het Landelijk Ver
bond van die groepen, alsmede de Bond van 
Anarcho-Socialisten. 

c. het Nederlandsch Syndicalistisch Vakver
bond met de daarbij aangesloten Vakgroepen 
en zijn Arbeiders J eugd Organisatie. 

d. de Onafhankelijke Socialistische Partij 
met, haar J eugdverbond en Arbeidersweer. 

e. het Nederlandsch Arbeids Secretariaat 
(N.A.S.) en daarbij aangeslot,en vakgroepen, de 
N.A.S. Jeugdbond, de N.A.S. Vrouwenbond, 
de Vereeniging voor Volksontwikkeling, het 
Antifo, alsmede de R evolutionnair Socialis
tische Partij. 

/. de Nationaalsocialistische Nederlandsche 
Arbeiderspartij (N.S.N.A.P.) Amsterdam. 

g. ationaalsocialistische N ederlandsche Ar-
beiderspartij (N.S.N.A.), groep Smit en Haigh
ton, den Haag. 

h. Algemeene Nederlandsche Fascistenbond 
( groep Baars). 

i. Verbond van Nationaalsolidaristen in 
Rijks Nederland (groep Sinclair de Rochemont). 

i- Verbond van Nationalisten (groep Dr. van 
der Mijle). 

om de doeleinden, die zij nastreven, of de 
middelen, die zij aanwenden, de behoorlijke 
vervulling door den ambtenaar in Rijks dienst 
van zijn plicht als ambtenaa.r kunnen in gevaar 
brengen of schaden ; 

2°. dat de na te noemen vereenigingen, te 
,veten: 

de Sociaal-Democratische Arbeiders Partij en 
de organisaties aangesloten bij het N ederlandscb 
Verbond van Vakvereenigingen (N.V.V.) 

om de doeleinden, die zij nastreven, of de 
middelen, die zij aanwenden, de behoorlijke 
vervulling door den onder het Departement 
van Defensie ressorteerenden ambtenaar van 
zijn plicht als ambtenaar kunnen in gevaar 
brengen of schaden. 

(B.) 

25 J uli 1933. ARREST van den Hoogen Raad. 
(Onteigenings~et artt . 40, 92.) 

Indien een bepaald terrein in de gunstige 
omstandigheid verkeert, dat het ligt aan 
een reeds bestaanden open~aren weg, met 
het gevolg dat de gemeente bouwvergun
ning niet zal kunnen weigeren en baar geen 
middel ten dienste staat om kosten vat, 
wegaanleg ten laste van den bouwonder
nemer te brengen, mag en moet bij de be
paling der werkelijke waarde met deze 
omstandigheid rekening worden gehouden. 
Bebouwingsfactor van 60 pct. aangenomen 
in verband met de in de.gemeente geldende 
regeling betreffende afstand van grond 
voor openbare verkeerswegen. 

(Cfm. conclusie Proc.-Gen. Tak.) 

De Burg. van Amsterdam, eiscber tot cas
satie van een vonnis van de R echtb. te Am
sterdam van 16 Mei 1933, adv. Mr. B. M. 
Telders, 

tegen: 
C. Hoen, te H eemstede, verweerder, adv. Mr. 
G. H. C. Bodenhausen, gepleit door Mr. E .A. 
Moes, adv. te Amsterdam. 
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De Hooge Raad, enz. ; 
0. dat de R echtb. bij het bestreden vonnis 

ten behoeve van de gemeente Amsterdam de 
onteigening in het belang der volkshuisvesting 
heeft uitgesproken van een aldaar gelegen per
ceel, toebehoorende aan den verweerder en de 
aan hem uit te keeren schadeloosstelling heeft 
vastgesteld op f 8880, vermeerderd met f 96 
ten behoeve van de huurders, zo01;nede met de 
r ente over die bedragen berekend naar 5 pct. 
' s jaars sedert 28 ov. 1927 tot den dag der 
voldoening, na t e hebben overwogen : 

"dat het te onteigenen perceel is gelegen aan 
een bestaanden openbaren weg, den Sloterdijker
meerweg, en - zooals het daar ligt - zoude 
vormen een gereed bouwterrein, waarvan des
kundigen de waarde schatten op f 10 per m 2 ; 

dat evenwel volgens het uitbreidingsplan het
welk aan deze onteigening ten grondslag ligt, 
dit t errein nagenoeg geheel is bestemd voor 
openbaren verkeersweg, zoodat ar t . 6 der 
Woningwet aan bebouwing van dit perceel in 
den weg staat, welke omstandigheid in werke
lijkheid aan da t perceel zijn waarde als bouw
terrein nagenoeg geheel ontneemt; 

dat deskundigen nu terecht rekening houden 
met de ar tt. 92 en 92a der Onteigeningswet, 
waardoor, nu het perceel wordt onteigend, de 
noodlotti~e invloed van het uitbreidingsplan 
tot redeliJke grenzen wordt teruggebracht, daar 
ingevolge art. 92 de door het uitbreidingsplan 
aan het terrein werkelijk gegeven bestemming 
hier moet worden weggedacht, en ingevolge 
art. 92a rekening zal zijn te houden met de in 
de gemeente Amsterdam geldende regelen be
treffende afstand van grond voor openbare 
verkeerswegen, zoodat aan gedaagde zal zijn 
te vergoeden de waarde als bouwgrond van het 
t errein, voor zooveel dit niet, volgens vorenbe
doelde algemeen geldende regelen, kosteloos 
moet worden ter beschikking gesteld ; 

da t de deskundigen, lettend op de ligging 
van het t errein, meenen da t hier moet worden 
aangenomen een bebouwingsfactor van 60 pct ., 
hetgeen medebrengt dat het te onteigenen per
ceel aan bouwterrein bevat 60 pct . van zijn 
grootte ad 1480 m2 , derhalve 888 m2 ; 

dat deskundigen voorts, zich houdende aan 
de bovenvermelde geschatte bouwterrein
waarde van het terrein zooals het daar ligt ad 
f 10 per m 2, de aan gedaagde te vergoeden ver
gensschade begrooten op f 8880 ; 

dat de R echtb. zich met deze door de des
kundigen gevolgde wijze van waardebepaling 
vereenigt, daar, nu het t errein is gelegen aan 
den reeds bestaanden openbaren Sloterdijker
meerweg, de gemeente Amsterdam - afgezien 
van art. 6 der Woningwet, dat hierboven zijne 
uitwerking reeds heeft doen gelden - een voor 
dat terrein aan te vragen bouwvergunning niet 
zoude kunnen weigeren, en haar geen middel 
t en dienste zoude staan om hetgeen wellicht 
aan dien weg nog is ten koste te leggen te bren
gen ten laste van den bouwondernemer, terwijl 
weliswaar het te onteigenen perceel, da t op 
lager peil ligt, ingevolge art. 105 der Bouwver
ordening zal moeten worden opgehoogd tot 
70 cm boven N.A.P., doch deze opbooging ook 
kan :iilaats hebben nadat de bebouwing gereed 
zal zijn en deskundigen, bij hun schatting van 
de waàrde van den grond zooals die daar ligt, 
er blijkens hun rapport rekening mede hebben 

gehouden, da t de kooper zoodanige kosten zal 
hebben te dragen ; 

dat bij de R echtb. ook geen twijfel is gerezen 
aan de juistheid der door deskundigen gedane 
schatting, zoodat de aan gedaagde uit te be
talen schadevergoeding wegens werkelijke 
waarde moet worden vastgesteld op f 8880 ;'' 

0. da t t egen het vonnis als middel van cas
satie is aangevoerd : 

Schending en/of verkeerde toepassing der 
artt. 1, 40, 41, 88, 92 en 92a der Onteigenings
wet, 152 der Grondwet , ii der Woningwet 1931, 
doordat de R echt b., na onder meer t e hebben 
overwogen: 

dat het t e onteigenen perceel is gelegen aan 
den bestaanden openbaren weg, den Sloter
dijkermeerweg, en - zooals het daar ligt -
zoude vormen een gereed bouwterrein, waar
van deskundigen de waarde schatten op f 10 
per m2 ; • 

dat evenwel volgens het uitbreidingsplan, 
hetwelk aan deze onteigening t en grondslag 
ligt, dit terrein nagenoeg geheel i s be temd voor 
openbaren verkeersweg, zoodat art. 6 der 
Woningwet aan bebouwing van dit perceel in 
den weg staat, welke omstandigheid in werke
lij kheid aan dat perceel zijn waarde als bouw
terrein nagenoeg geheel ontneemt ; 

dat deskundigen nu terecht r ekening houden 
met de art t. 92 en 92a der Onteigeningswet, 
waardoor, nu het perceel wordt onteigend, de 
noodlotti~e invloed van het uitbreidingsplan 
tot redeliJke grenzen wordt teruggebracht , daar 
ingevolge art. 92 de door het uitbreidingsplan 
aan het terrein werkelijk gegeven bestemming 
hier moet worden weggedacht en ingevolge 
art . 92a r ekening zal zijn t e houden met de in 
de gemeente Amsterdam geldende regelen, be
treffende afstand van grond voor openbare 
verkeerswegen, zoodat aan gedaagde zal zijn 
t e vergoeden de waarde als bouwgrond va,n het 
terrein, voor zooveel dit niet, volgens vorenbe
doelde algemeen geldende regelen , kosteloos 
moet worden ter beschikking gesteld ; 

da t de deskundigen, lettend op de ligging van 
het t errein, meenen dat hier moet worden aan
genomen een bebouwingsfactor van 60 pct., 
hetgeen medebrengt, dat het te onteigenen 
p erceel aan bouwterrein beva t 60 pct. van zijn 
grootte ad 1480 m2 , derhalve 888 m2 ; 

dat deskundigen voorts, zich houdende aan 
bovenvermelde geschatte bouwterreinwaarde 
van het terrein, zooals het daar ligt ad f 10 p er 
m 2, de aan gedaagde te vergoeden vermogens
schade begrooten op f 8880 ; 

zich met deze door de deskundigen gevolgde 
wijze van waardebepaling heeft vereenigd, daar
biJ nog iti het bijzonder overwegende, dat, nu 
het terrein is gelegen aan den r eeds bestaanden 
openbaren Sloterdijkermeerweg, de gemeente 
Amsterdam - afgezien van art. 6 der Woning
wet, da t hierboven zijn uitwerking reeds heeft 
doen gelden - een voor dat terrein aan te 
vragen bouwvergunning niet zoude kunnen 
weigeren en haar geen middel zoude ten dienste 
staan om hetgeen wellicht aan dien weg nog is 
t en koste t e leggen, te brengen ten laste van den 
bouwondernemer, terwijl weliswaar het te ont
eigenen perceel, dat op lager peil ligt, ingevolge 
art. 105 der Bouwverordening zal moeten wor
den opgehoogd tot 70 om boven N.A.P., doch 
deze ophooging ook kan plaats hebben nadat 
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de bebouwing gereed zal zijn en deskundigen 
bij hunne schatting van de waarde van den 
grond, zooals die daar ligt, er blijkens hun rap
port rekening mede hebben gehouden, dat de 
kooper zoodanige kosten zal hebben te dragen ; 

een en ander ten onrechte, omdat de R echtb. 
aldus doende, de waarde van den grond als 
bouwgrond heeft bepaald zonder rekening te 
houden met de in de gemeente geldende regelen 
betreffende kosten van hetgeen noodig is om 
grond voor bebouwing naar de plaatselijke 
voorschriften gereed te maken, waarbij niet 
afdoet of het onderhavige terrein - afgezien 
van art . 6 der Woningwet - zonder andere 
kosten dan de in den prijs van f 10 reeds ver 
rekende kosten van ophooging zoude kunnen 
worden bebouwd ; 

0. dat bij de mondelinge behandeling tot 
toelichting van het middel is betoogd : 

dat de R echtb. wel rekening heeft gehouden 
m et de kosten van ophooging van het te ont
eigenen perceel, doch niet met de kosten van 
ophooging, bestrating en ' rioleering, vallende 
op den ontworpen en gedeeltelijk reeds uitge
voerden nieuwen verkeersweg ; 

dat de R echtb. zulks niet heeft gedaan, wijl 
zij van oordeel was, dat aan de gemeente geen 
middel ten dienste zou staan om hetgeen wel
licht nog aan den weg moet ten koste worden 
gelegd, to brengen ten laste van den bouw
ondernemer; 

dat de R ecbtb. daarbij voorbijzag, dat het 
niet de vTaag is, of de gemeente over de moee
lijkheid beschikt de kosten van wegaanleg op 
den bouwondernemer van dit bepaalde perceel 
te verhalen, doch of in het algemeen volgens de 
in de gemeente geldende regelen dusdanige 
kosten ten laste van bouwondernemers plegen 
te worden gebracht, bij bevestigende beant
woording van welke laatste vraag ingevolge 
ar t . 92a der Onteigeningswet ook bij de be
paling van de waarde van dit onteigende per
ceel daarmede moet worden rekening gehouden; 

0. hieromtrent: 
dat om te komen tot de werkelijke waarde 

van het goed, welke krachtens art. 40 der Ont
eigeningswet, ten deze ingevolge art. 88 dier 
wet toepasselijk, moet worden vergoed, reke
ning dient te worden gehouden met alle om
standigheden, welke op die waarde van in
vloed zijn; 

dat op dit beginsel art. 92 in zoover een uit
zondering maakt, dat bij de bepaling van die 
werkelijke waarde geen rekening mag worden 
gehouden met de bestemming tot eenig doel 
einde van openbaar nut van het onteigende als 
gevolg van een uitbreidingsplan, met een bouw
verbod of met bijzondere voorschriften ter be
paling van een voorgevelrooilijn, als bedoeld 
in art. 2, 2• lid, van de Woningwet; 

dat ech ter voor het overige art. 92 het be
ginsel van art. 40 in het geval van onteigening 
in het belang der volkshuisvesting onverlet laat; 

dat hieruit volgt, dat indien een bepaald 
terrein in de gunstige omstandigheid verkeert, 
dat het ligt aan een reeds bestaanden openbaren 
weg, met het gevolg, dat de gemeente bouwver
gunning niet zal kunnen weigeren en haar geen 
middel t eu dienste staat om kosten van weg
aanleg t en laste van den bouwondernemer te 
brengen, ook met deze omstandigheid rekening 

mag en moet worden gehouden bij de bepaling 
van de werkelijke waarde ; 

dat de eischer in cassatie voor het tegendeel 
te vergeefs beroep doet op art . 92a ; 

dat dit artikel in de wet is opgenomen met, 
de uitgesproken bedoeling om buiten twijfel 
te stellen, dat het in art. 92 bepaalde niet weg
neemt, dat bij de bepaling van de waarde van 
den te onteigenen bouwgrond rekening dient 
te worden gehouden met afstand van grond 
voor en kosten van aanleg van straten, een en 
ander overeenkomstig de voorschriften en ge
bruiken, welke in de gemeente in zwang zijn; 

dat, gezien hetgeen hierboven is overwogen 
omtrent de handhaving van het beginsel van 
art. 40 ook bij onteigening in het belang van 
de volkshuisvesting, de Recbtb. aan het voor
schrift van art. 92a alle recht heeft doen weder
varen door na te gaan, eerst welk deel van het 
onderhavige terrein volgens de geldende voor
schriften en gebruiken niet voor bebouwing in 
aanmerking komt doch moet worden afgestaan 
voo'r openbare verkeerswegen, en vervolgens, of 
de bouwondernemer zal komen te staan voor een 
bijdrage in den wegaanleg omdat de gemeente 
ingevolge deze voorschriften en gebruiken hem 
tot betaling daarvan zal nopen wil hij tot be
bouwing van zijn terrein kunnen overgaan; 

0. dat het middel mitsdien ongegrond is; 
Verwerpt het beroep ; 
Veroordeelt eischer in de kosten op de cas-

satie gevallen . (W.) 

25 J uli 1933. ARREST van den Hoogen R aad. 
(Luchtvaartwet art. 39, Onteigeningswet 
art . 37 .) 

De vaststelling der schade volgens de 
Luchtvaartwet behoort evenals die volgens 
de Onteigeningswet te geschieden zonder 
eenige gebondenheid aan den eventueel 
door partijen aangegeven aard der schade. 

(Conform conclusie P.-G. Tak, die ver
wijst naar arrest van 25 Juni 1928, W. 
11892, N. J. 1928, blz. 1241.) 

De Burgemeester van Amsterdam, eischer 
tot cassatie van een vonnis der R echtb. te Haar
lem op 23 Mei 1933 tusschen part~jen gewezen , 
adv. Mr. F M. Westerouen van Meeteren, 

tegen: 
J. Helsloot, veehouder, te Aalsmeer, verweerder, 
adv. Mr. J. van Kuyk, gepleit door Mr. A. H. J. 
v.d. Biesen, adv. te Amsterdam. 

De Hooge Raad, enz.; 
0. dat uit het bestreden vonnis (Rechtb. 

H aarlem 23 Mei 1933, Red.) en nit het daaraan 
voorafgaand interlocuto ir vonni s van 29 Nov. 
1932 - waarnaar in eerstgemeld vonnis wordt 
verwezen - blijkt, dat bij K. B. van 22 Juli 
1930, S. 339 op een zevental perceelen, welke 
aan Helsloot, t hans verweerder in cassatie, 
in 1906 bij akte van scheiding en deeling der 
nalatenschap van zijn vader waren toebedeeld, 
krachtens art. 22 der Luchtvaartwet is gelegd 
een volledig bouwverbod ten behoeve der ge
meente Amsterdam; 

dat deze gemeente niet binnen 30 dagen na de 
inwerkingtreding van het bouwverbod aan-
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bieding heeft gedaan van het bedrag het schade
loosstelling, welke zij ter zake van dat bouw
verbod aan Helsloot zou hebben te betalen; 

dat H elsloot daarop de vaststelling van die 
schadeloosstelling in rechte heeft gevorderd, 
en wel tot een bedrag van f 13,679.10, zooals 
dit bepaald was door de in art. 27 der Lucht
vaartwet bedoelde commis ie, waarbij hij met 
die commissie aanneemt, dat door het volledig 
bouwverbod de bestemmingsmogelijkheid van 
die perceelen voor warmoezeniersbedrijf of 
bloemencultuur is teloorgegaan; 

dat Amsterdam het bestaan van de beweerde 
schade heeft ontkend ; 

dat de Rechtb. bij voormeld interlocutoir 
vonnis drie deskundigen heeft benoemd om de 
schade op te nemen, welke Helsloot door en ten 
gevolge van voormeld bouwverbod heeft ge
leden; 

dat deze deskundigen in hun rapport hebben 
aangenomen, dat He!sloot door dit bouwverbod 
eene scha.de heeft geleden van f 6000, omdat 
ten gevolge van dat verbod bedoelde percealen 
waardevermindering hebben onderga.an, da.ar 
de voor die perceelen bestaande mogelijkheid 
van bestemming tot bouwterrein door dat ver
bod is teloorgegaan : 

dat zoowel Helsloot als Amsterdam tegen 
dit rapport bezwaren hebben ingebracht, waar
bij Amsterdam bij pleidooi voor de Rechtb. 
heeft aangevoerd, dat die bestemmingsmoge
lijkheid niet ter bepaling van het bedrag der 
schadeloosstelling in aanmerking mag komen, 
omdat zij niet als schadefactor in de dagvaar
ding is genoemd ; 

dat bij het bestreden vonni de Rechtb. zoowel 
de bezwaren door Helsloot, als die door Am
sterdam tegen het deskundigenrapport aange
voerd, heeft ter zijde gesteld, en zich geheel ver
eenigende met dit rapport, de aan Helsloot te 
betalen schadeloosstelling heeft vastgesteld op 
f 6000; 

dat de Rechtb. daarbij heeft overwogen ten 
aanzien van voormeld bezwaar van Amsterdam 
tegen het deskundigenrapport : 

,,dat de strekking en het systeem der Lucht
vaartwet ten aanzien van de va tstelling der 
schade in hoofdzaak gelijk is aan die der Ont
eigeningswet en die vaststelling dus ook hier 
behoort te gesC'hieden zonder eenige gebonden
heid aan de eventueele door partijen - in casu 
door eischer - aangegeven aard dier schade en 
indien, zooals hier, door de .Rechtb. ingevolge 
de Luchtvaartwet deskundigenbericht wordt 
ingewonnen, de strekking van dit bericht mede
brengt, dat het oordeel dier deskundigen - in
dien dit niet wordt ontzenuwd - omtrent den 
aard der schade praevaleert boven hetgeen de 
eischer zich omtrent dén aard der schade, de 
toekomstmogelijkheid overwegende, heeft ge
dacht"; 

0. dat Amsterdam zich tegen deze beslissing 
heeft gericht met het navolgende middel van 
cassatie: 

Schending en verkeerde toepassing van de 
artt. 1, 2, 18 tot en met 25, 27, 28, 30, 31, 34 
tot en met 42 der "Luchtvaartwet", 27 tot en 
met 37, 51 tot en met53 der "Onteigeningswet", 
1, 5, 45, 48, 134, 144 Rv., door te beslissen als 
gezegd, 

ten onrechte, vermits blijkens de als geschon
den voorgestelde wetsbepalingen en het daaruit 

resulteerende systeem der Luchtvaartwet de 
inhoud der dagvaarding, bedoeld bij art . 38, 
lid 6, dier Wet, beslissend is voor den omvang 
en de grondslagen der voor de eischende partij 
gevorderde schadeloos telling, zoodat het den 
rechter niet vrijstaat deze schadeloosstelling 
vast te stellen met overschrijding van de aldus 
door den aanlegger voor het processueel debat 
getrokken grenzen ; 

Wat betreft dit middel: 
0. dat het stelsel van de Luchtvaartwet ten 

aanzien van de vergoeding der schade, door 
eigenaren van terreinen, waarop een bouwver
bod toegepast is, dientengevolge geleden, in 
beginsel hetzelfde is als dat betreffende de 
sehadeloosstelling bij onteigening ten alge
meenen nutte; 

0. toch dat art. 34 der Luchtvaartwet be
paalt, dat de schade, door het bouwverbod ge
leden - berekend met inachtneming van art. 35 
dier wet-, moet worden vergoed, dat wil zeg
gen volledig vergoed ; 

dat blijkens de artt. 27 en 30 dier wet de com
missie, welke kennis neemt van de bezwaren 
tegen een voorgenomen bouwverbod, dan ook 
reeds te voren die schade moet schatten en 
daarover advies moet uitbrengen, t,envijl vol
gens art. 37 dier wet degene, ten wiens behoeve 
het bouwverbod is gesteld, binnen 30 dagen 
na de inwerkingtreding van dat verbod het 
bedrag der schadeloosstelling moet aanbieden ; 

dat volgens art . 38 dier wet, indien geen 
overeenstemming over de schadeloosstelling 
tusschen partijen is verkregen, of wel bedoeld 
aanbod niet of niet tijdig is gedaan, de eigenaar 
de vaststelling der schadeloosstelling door den 
rechter kan vorderen; 

0. dat een en ander er op wijst, dat, evenals 
bij de onteigening, de vaststelling der schade
loosstelling volgens de Luchtvaartwet in be
ginsel niet afhankelijk is van de door de door 
het bouwverbod benadeelde par tij daaromtrent 
~ehuldigde opvatting ; .. 

O. dat dit stelsel nader tot uiting komt b1J 
de regeling van de procedure tot schadeloos
stelling, waarop met eenige geringe afwijkingen 
bij art. 39 der Luchtvaartwet de voornaamste 
processueele bepalingen der Onteigerungswet 
toepasselijk zijn verklaard; 

O. dat daaronder behooren; 
10. het voorschrift van art . 30 der Onteige

ningswet, dat partijen, indien de Rechtb. des
kundigen heeft benoemd, aan dezen a l de gron
den kunnen opgeven, welke volgens haar oor
deel tot eene jui ste bepaling der schade kunnen 
leiden; 

2°. dat van art. 31 dier wet. dat de R.-C. 
ambtshalve voor zich en de déskundigcn die 
p ersonen kan doen VPrschijnen, wier inlichtingen 
hij tot betere beoordeeling der zaak nuttig 
mocht achten, en 

3°. dat van art. 34 dier wet, dat de deskun
digen de gronden moeten verklaren, waarop 
hunne bepaling der schadeloosstelling berust, 

uit welke voorschriften valt af te leiden, dat 
niet uitsluitend de grnnden, door den eigenaar 
b(j inleidende dagvaarding voor het door hem 
gevorderde schadebedrag gesteld voo~ des 
rechters beslissing in aanmerking komen; 

0. dat veL"der art. 37 der Onteigeningswet 
tollpasselijk verklaard is, waarvan het laatste 
lid het beginsel huldigt, dat de Rechtb. zelf-
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standig de volgen de wet uit te keeren schade
loos telling vaststelt ; 

0 . dat uit het bovenoverwogene, volgt, dat 
de R echtb., door bij het bestreden vonnis te 
beslissen, dat de vaststelling der schade volgens 
de Luchtvaartwet, evenals die volgens de Ont
eigeningswet, behoort te geschieden zonder 
eenige gebondenheid aan den eventueel door 
partij en aangegeven aard der schade, rechtens 
juist heeft beslist en daardoor geen der bij h et 
middel aangehaalde artikelen heeft geschonden 
of verkeerd toegepast, zoodat het middel niet 
tot cassatie kan leiden ; 

Verwerpt het beroep ; 
Veroordeelt den eischer tot cas atie in de 

kosten op de behandeling dezer zaak in cassatie 
gevallen. (W.) 

25 Juli 1933. ARREST van den Hoogen Raad. 
(Onteigeningswet artt. 22, 41, 50.) 

Art. 50 der Onteigeningswet voorziet 
niet in het geval dat eenerzijds de ont
eigening van zekere in de dagvaarding op
genomen perceelen wordt uitgesproken en 
de kosten-veroordeeling ingevolge het 
artikel op den grondslag van vergelijking 
tusschen het aangebodene en het toege
wezene plaats heeft, terwijl anderzijds ten 
aanzien van andere, in de dagvaarding ge
melde perceelen de onteigening niet ge
schiedt en de vordering niet-ontvankelijk 
wordt verklaard. 

Toepasselijkheid van art. 56 Rv. in dat 
geval. 

Door de veroordeeling van de onteigenen
de partij tot het maken van bepaalde door 
haar na de dagvaarding aangeboden werken 
waardoor de onteigende niet in voordeeli
ger vermo6enstoestand komt wordt het den 
onteigende t,oegewezen bedrag niet ver
hoogd. (Cfm. conclusie Proc.-Gen. Tak.) 

Met de mogelijkheid van beperlring der 
waardevermindering van het overblijvende 
door wijziging der indeeling van de gronden 
is rekening te houden (19 boerderijen, door 
Kanaal doorsneden, zouden ter verkrijging 
van een beteren toestand gedeeltelijk opge
heven en gedeeltelijk samengevoegd kun
nen worden.) 

Geen vergoeding voor schade ten ge
volge van de omstandigheid dat een ge
deelte van het overblijvende niet meer 
onder de ratuurschoonwet 1928 gerang
schikt zal worden waardoor de onteigende 
hoogere belasting dan te voren zal moeten 
betalen. 

F. G. U. W. Graaf Bentinck, grondeigenaàr, 
te Markelo, eischer tot cassatie van een vonnis 
der Rechtb. te Almelo, 31 Mei 1933 tusschen 
partijengewezen,adv. Jhr. Mr. W. M. deBrauw, 

tegen: 
den Comm. der Kon. in de prov. ûver~jssel, 
verweerder in cassatie, adv. Jhr. Mr. G. W. 
van der Does. 

De Hooge R aad, enz. ; 
O. dat, voor zooveel thans van belang, uit 

het bestreden vonnis en uit het, voor wat de 
feiten betreft, daarin overgenomene uit het 

vonnis der R echtb. te Almelo van 20 Jan. 1932, 
blijkt: 

dat de verweerder in cassatie, de Comm. der 
Kon. in Overijssel, bij inleidende dagvaarding 
in hoofdzaak heeft gesteld: 

dat bij de wet is verklaard, dat het algemeen 
nut de onteigening vordert, ten name van het 
R ij k, van perceelen, erfdienstbaarheden en 
andere zakelijke rechten in eenige nader ge
noemde gemeenten, noodig voor den a 1,nleg 
van het gedeelte ûverijsselsche grens Enschede 
van de scheepvaartkanalen naar Twenthe; 

dat in verband hiermede bij K. B . is ver
staan, dat zullen worden onteigend de in be
doelde gemeenten gelegen perceelen, vermeld 
en nader aangeduid in den bij het Besluit ge
voegden staat, van welke perceelen een groot 
aantal in de dagvaarding nader worden ge
noemd en omschreven ; 

dat de Staat heeft getracht den eigendom 
van den te onteigenen grond in der minne te 
verkrijgen en aan Graaf Bentinck daartoe, doch 
tevergeefs, heeft aangeboden voor don afstand 
van voormelden te onteigenen grond vrij van 
alle lasten en rechten, huurrechten daaronder 
begrepen, f 271,368, terwijl de Staat bovendien 
een aantal r echten en het maken van werken 
heeft a.angeboden, in voege als in de dagvaar
ding worden aangegeven ; 

op welke gronden de Commissaris voornoemd 
heeft geëischt en geconcludeerd, dat de ont
eigening van bedoelde gronden ten name van het 
R ijk worde uitgesprolrnn, met bepaling van 
het bedrag der schadeloosstelling op f 271.368 en 
t egen vestiging van de aangeboden rechten en 
het maken der aangeboden werken, zulks met 
nadere aanwijz ingen en vorderingen als bij dag
vaarding zijn vermeld, onder welke veroor
deeling van gedaagde in de kosten; 

dat Graaf Bentinck heeft geantwoord : 
dat hij zich tegen de voorgenomen onteigenin5 

niet zal kunnen verzetten, dat hij zich echter 
met de aangeboden schadeloosstelling geenszins 
kan vereenigen, evenmin als met de gevraagde 
veroordeeling in de kosten; dat zijne schade 
door de onteigening veel hooger is (meer dan 
een ton) dan het aangeboden. bedrag, terwijl 
hij zich voorbehoudt, nader ten aanzien van 
het bedrag der toe te kennen schadevergoeding 
zijn standpunt te bepalen; 

dat de R echtb. bij interlocutoir vonnis van 
20 Jan. 1932 deskundigen heeft benoemd en 
vervolgens bij eindvonnis van 31 Mei 1933 heeft 
overwogen: 

dat eisoher niet-ontvankelijk verklaard moet 
worden in zijn vordering ten aanzien van per
ceel gemeente Ambt-Delden, Sectie E, n°. 4252, 
omdat, hoewel in het desbetreffende K. B. van 
27 April 1931 gedaagde en Baron van H eeckeren 
van Wassenaer als mede-eigenaren van dit per
ceel staan vermeld, gedaagde alleen is gedag
vaard; 

dat eischer ook niet ontvangen kan worden 
in zijn vordering betreffende perceel gemeente 
Markelo, Sectie C, n° . 2607, welk perceel in 
genoemd K. B. staat ten name van gedaagde 
en (voor 4.40 Are uit oud 2446) van de R egge, 
nu niet blijkt - ook niet uit de grondteekening 
- dat het perceelsdeel groot 0.45.45 ha, waar
van onteigening gevord,,.rd wordt, geheel aan 
gedaagde in eigendom toebehoort, terwijl ook 
ten deze alleen gedaagde is gedagvaard ; 
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dat overigens de vordering tot onteigening 
thans voor toewijzing vatbaar is en onderzocht 
moet worden volgens welke methoden en tot 
welke bedragen aan gedaagde schadeloosstelling 
moet worden toegekend ; 

dat, na overweging dat de zooeven genoemde 
perceelen met hunne houtopstanden buiten de 
rekening moeten vallen, de Rechtb. vervolgt: 

dat voorts aan gedaagde moet worden ver
goed het woonhuis met.schuur van den Evan
gelist, staande op het te onteigenen perceel, 
grondnummer 276, alsmede de brug in Wiene 
op perceel grondnummer Ambt-Delden 23; 

dat in overeenstemming met deskundigen de 
verkoopwaarde van woning en schuur wordt 
bepaald op f 6000, de waarde van de brug op 
f 50, welke bedragen gedaagde derhalve be
hoort te ontvangen ; 

dat gedaagde geen vergoeding moet worden 
toegekend ter zake dat hij genoodzaakt is op 
een andere plaats een dergelijke woning als de 
bestaande voor den Evangelist te bouwen, wijl 
deze verplichting voortvloeit uit een overeen
komst tusschen gedaagde en den Evangeli st, 
doch niet het rechtstreeksch gevolg van de 
onteigening is; 

dat de Rechtb. daarna, ,,overgaande tot de 
vaststelling der vergoeding voor schaden te 
lijden aan het niet te onteigenen deel van ge
daagde's eigendom", haar oordeel uitspreekt 
over de bovenbedoelde, door den Commissaris 
aangeboden rechten en werken en dan over
weegt: 

dat evenzoo eischer, opdat gedaagde geen 
schade lijde, moet worden veroordeeld om de 
bestaande brug over de Molenbeek aan de Oost
zijde van den spoorweg door een nieuwe te ver
vangen, in verband daarmede den weg om te 
leggen en een tunnel onder den spoorweg eede
H ellendoorn te maken en voorts westelijk van 
de .spoorbrug een brug over de Molenbeek aan 
te brengen, een en ander in den zin, als door 
deskundigen aangegeven, hebbende eischer zich 
ook daartoe bij schrijven van 14 en 27 Mei 1932 
bereid verklaard; 

dat voorts , alles op gronden als door des
kundigen in hun rapport genoemd, aan gedaag
de voor onderhoud en afschrijving van laatst
vermelde nieuwe brug, jaarlijks een bedrag van 
f 32 of gekapitaliseerd, echter in afwijking van 
deskundigen tegen 4½ pct. 's jaars, f 711 moet 
worden vergoed, van welk bedrag, aangezien 
de brug aan de oostzijde van dien spoorweg 
vernieuwd wordt, een jaarlijk che bedrag van 
f 16 gedurende 14 jaren moet worden afgetrok
ken, zoodat, gekapitali seerd, a lles tegen 4½pct. 
aan gedaagde toekomt f 711 min f 175.50 is 
f 535.50 of afgerond f 536 ; 

dat de R echtb. vervolgens oordeelt, dat, 
alles samengevat, de toe te kennen schadever
goeding f 252,642 bedraagt, waaronder voor de 
woning van den Evangelist en de brug Wiene 
samen f 6050 en voor de brugjes Molenbeek 
f 6536 worden uitgetrokken, terwijl de Rechtb. 
ten slotte omtrent de proceskosten overweegt : 

dat eischer bij dagvaarding heeft aangeboden 
een becu-ag van f 271,368 benevens verschil
lende daargenoemde servituutrechten en recht 
om uit te wegen naar een 11-ta l omschreven 
door eischer te maken wegen ; 

dat eenerzijds in het geldelijke aanbod, anders 
dan in het toe te wijzen beclrag van f 252,642 

zijn begrepen een vergoeding bestemd voor de 
huurders der boederijen en eene ter zake van 
de onteigening van de perceelen met houtop
stand Markelo C 1607 en Ambt-Delden E 4252, 
welke schadevergoedingen respectievelijk wor
den vastgesteld op f 10,010 en f 3293 ; 

dat anderzijds niet bij dagvaarding is aange
boden om we~en aldaar vermeld al mede den 
bestaanden riJksweg voor zoover gelegen langs 
de perceelen Markelo C nos. 2662, 2664 en 2665 
te onderhouden en om een brugje aan de west
zijde van de spoorbrug over de Molenbeek te 
maken, zulks terwijl eiscber tot een en ander 
veroordeeld wordt; dat bedoeld onderhoud ge
daa~de f 156 per jaar zou hebben gekost of ge
kapitaliseerd à 4½ pct. 's jaars rond f 3467, 
terwijl hij voor het maken van de brug f 800 
zou hebben moeten uitgeven: 

dat hierbij zij opgemerkt dat eischers bereid
verklarng na bet uitbrengen der dagvaarding 
tot het maken van een brugje over de Molen
beek oostelijk van den spoorlijn Neede-Hellen
doorn en het verbrel)den van den tunnel onder 
dezen lijn bij de Molenbeek geen verhooging 
van het bij da,,. vaarding gedaan aanbod be
teekent, omdat deze werken zijn te beschouwen 
als een gewijzigde technische uitvoering van 
een in het project reeds opgenomen werk; dat 
hetzelfde geldt voor het aanbrengen van af
rasteringen langs den spoorlijn eede-Hellen
doorn, omdat dit werk in het bestek van den 
aannemer der Spoorwegwerken was opge
nomen; 

dat, met het vorenstaande rekening houdend, 
gedaagde alle kosten van het geding, met inbe
grip van die der deskundigen behoort te dragen, 
omdat niet meer wordt toegewezen dan bij dag
vaarding is aangeboden ; 

dat op de voormelde gronden de Rechtb. 
den Commissaris niet-ontvankelijk heeft ver
klaard in zijne vorderin& ten a:mzien van de 
perceelen gemeente Amot-Delden, Sectie E, 
n°. 4252, en gemeente Markelo, ectie C, 
n°. 2607; voorts de onteigening heeft uitge
sproken in voege als in het vonnis vermeld, 
onder bepaling van het bedrag der schadeloos
stelling op f 252,642 met neven- en verdere 
veroordeelingen als in het vonnis aangegeven ; 

terwijl de Rechtb. voorts heeft verstaan, dat 
de Commissaris de aan de Oostzijde van den 
spoorweg bestaande brug over de Molenbeek 
door een nieuwe zal vervangen, in verband 
daarmede den weg zal omleggen on een tunnel 
onder den spoorweg reede-Hellendoorn zal 
maken, alsmede westelijk van de spoorbrug 
(lees spoorweg) een brug over de Molenbeek, 
een en ander volgens door den Commissaris 
tijdens de procedure gedaan aanbod; 

waarna Graaf Bentinck in de kosten va.n het 
geding wordt veroordeeld voor zoover aan zijde 
van eischer gevallen, met inbegrip van de kosten 
voor deskundigen ten bedrage van f 7958.30, 
begroot op f 10,787.81, inclusief het loon van 
den procureur ; 

0. dat tegen deze uitspraak als middelen van 
cassatie zijn voorgesteld: 

I. Schending of verkeerde toepassing van 
art. 50 i.v. m. art . 22 der Onteigeningswet en 
vandeartt. 2 der Onteigeningswet, 48 en56 Rv., 
door na vaststelling der schadeloosstelling op 
f 252,642 te overwegen ten aanzien . van de 
proceskosten, dat de onteigenaar bij dagvaar-
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. ding heeft aangeboden een bedrag vanf 271,368, 
benevens verschillende daar genoemde rechten, 
dat in het geldelijk aanbod, anders dan in het 
toe te wijzen bedrag, onder meer is begrepen 
een vergoeding ter zake van de· onteigening van 
de perceelen met houtopstand Markelo C. 1607 
en Ambt-Delden E 4252 welke schadevergoeding 
wordt vastgesteld op f 3293, en door, na eenige 
andere rectificaties, vervolgens te beslissen dat 
met het vorenstaande rekening houdend ge
daagde alle kosten van h~t geding behoort te 
dragen omdat niet meer wordt toegewezen dan 
,bij dagvaarding is aangeboden, en den eischer 
in cassatie diensvolgens te veroordeelen. 

zulks hoewel de onteigenaar niet-ontvankelijk 
is verklaard in zijn vordering ten aanzien van 
de hierboven genoemde perceelen omdat mede
eigenaren niet waren mede-gedagvaard, waar
uit volgt, dat ter zake van de onteigening van 
de perceelen waarvan de onteigening is uitge
sproken een (bepaalde) som als schadeloosstel
ling niet bij dagvaarding was aangeboden en 
niet had kunnen worden aangenomen, en der
halve het geval dat niet meer wordt toegewezen 
dan bij dagvaarding werd aangeboden zich niet 
voordoet, en de onteigenaar, in elk geval ter 
zake van de niet-ontvankelijkverklaring, in de 
proceskosten had moeten zijn veroordeeld; 

IL Schending of verkeerde toepassing van 
art. 50 der Onteigeningswet door bij de verge
lijking ingevolge dat artikel van het toegewezen 
met het bij dagvaarding aangeboden bedrag, 
niet ten gunste van den eischer rekening te 
houden met bereidverklaring des onteigenaars 
na het uitbrengen der dagvaarding tot het 
maken van een brugje over de Molenbeek ooste
lijk van de spoorlijn Neede-Hellendoorn en het 
verbreeden van den tunnel onder deze lijn bij 
de Molenbeek, tot al hetwelk de onteigenaar, 
opdat de onteigende geen schade lijde, moest 
worden en ook is veroordeeld, zulks omdat deze 
werken zouden zijn te beschouwen als een ge
wijzigde technische uitvoering van een in het 
project reeds opgenomen werk, ten onrechte, 
omdat laatstgenoemde omstandigheid niet weg
neemt dat zonder die nà de dagvaarding ge
geven bereidverklaring en de vervolgens uitge
sproken veroordeeling, derhalve (en ook omdat 
wegens het maken van de brug f 175.50 aan 
onderhoudsbesparing van de schadeloosstelling 
is afgetrokken) een hooger bedrag aan eischer 
in cassatie zou zijn toegewezen en, voor de be
slissing omtrent de veroordeeling in de kosten, 
bij het toegewezen bedrag mitsdien die hoogere 
schadeloosstelling had moeten zijn opgeteld 
( dan wel op andere wijze bij die vergelijking met 
die in de latere bereidverklaring begrepen wer
ken had moeten zijn rekening gehouden), 

en door vervolgens ten onrechte te overwegen, 
dat met het vorenstaande rekening houdend 
gedaagde alle kosten van het geding behoort te 
dragen, omdat niet meer wordt toegewezen dan 
bij dagvaarding is aangeboden, en den eischer 
in cas ·at1e diensvolgens te veroordeelen, 

terwijl, ten onrechte, blijkens het vonnis 
eveneens met de veranderde omstandigheden 
ten aanzien van de afrasteringen langs de spoor
lijn Neede-Hellendoorn niet ten gunste va.n den 
eischer is rekening gehouden ; 

III. Schending of verkeerde toepassing van 
de artt. 152 der Grondwet, 37, 40 en 41 der 
Onteigeningswet, door t-e beslissen, dat den 

' eischer in cassatie geen vergoeding moet worden 
toegekend ter zake dat hij genoodzaakt is op 
een andere plaats een dergelijke woning als de 
bestaande voor den evangelist te bouwen, wijl 
deze verplichting voortvloeit uit een overeen
komst tusschen eischer en dien evangelist, doch 
niet het rechtstreeksch gevolg van de ont
eigening is, 

ten onrechte omdat, nu de eischer als gevolg 
van de onteigening genoodzaakt is in plaats 
va,n de onteigend' wordèndehem toebehoorende 
woning van den evangelist voor dezen een derge
lijke woning op een andere plaats te bouwen, 
en hij daardoor meer schade zal lijden dan wordt 
uitgedrukt door de verkoopwaarde van die 
woning - al hetwelk de Rechtb. aanneemt 
althans in het midden laat--- hem de vergoeding 
van die schade niet mag onthouden worden 
op grond dat zijne verplichting uit eene over
eenkomst met dien evangelist voortvloeit, en 
niet het rechtstreeksch gevolg van de onteige
ning is, 

wordende het derde middel subsidiair voor
gesteld en alleen voor het geval het vonnis niet 
reeds op het eerste middel met rechtspraak ten 
principale wordt vernietigd; 

0. omtrent het eerste middel: 
dat dit betrekking heeft op de veroordeeling 

in de kosten en in de eerste plaats de grief 
bevat, dat, nu de onteigenende partij niet
ontvankelijk is verklaard in hare vordering ten 
aanzien van een tweetal perceelen, daaruit 
volgt, dat ter zake van de onteigening der per
ceelen, waarvan de onteigening is uitgesproken, 
eene (bepaalde) som als schadeloosstelling niet 
bij dagvaarding was aangeboden en niet had 
kunnen worden aangenomen, zoodat het geva 1 
dat niet meer wordt toegewezen dan bij dag
vaarding werd aangeboden, zich niet voordoet ; 

dat deze grief niet gegrond is; 
dat immers de later gevolgde niet-ontvanke

lijkheid der vordering ten aanzien van een twee
tal perceelen eenerzijds niet wegneemt, dat de 
dagvaarding, naar den eisch der wet, de som, 
welke als schadeloosstelling aangeboden wordt, 
vermeldt, terwijl anderzijds die niet-ontvanke
lijkheid wèl ten gevolge heeft, dat voor de ver
gelijking tusschen het aangebodene en het toe
gewezene de waarde der bedoelde perceelen van 
het aanbod moet worden afgetrokken, maar de 
niet-ontvankelijkheid geenszins belet,dat na het 
aanbrengen van bedoelde correctie vergelijking 
tusschen het aangebodene en het toegewezene 
met betrekking tot de onteigende perceelen kan 
plaats vinden; 

0. dat het eerste middel bovendien nog de 
grief bevat, dat de onteigenende partij in elk 
geval ter zake van de bedoelde niet-ontvanke
lijkheid in de proceskosten had moeten zijn ver
oordeeld; 

dat deze grief gegrond is ; 
dat immers art. 50 der Onteigeningswet niet 

voorziet in het geval dat eenerzjjds de onteige
ning van zekere in de dagvaarding opgenomen 
perceelen wordt uitgesproken en de kostenver
oordeeling ingevolge het artikel op den grond
slag van vergelijking tusschen het aangebodene 
en het toegewezene plaat.s heeft, terwijl ander
zijds ten aanzien van andere, in de dagvaarding 
vermelde, perceelen de onteigening niet ge
schiedt en de vordering niet-ontvankelijk wordt 
verklaard; 



1933 28 J ULI 318 

dat in een zoodanig geval de Rechtb., bevin
dende, dat voor de wel onteigende p erceelen 
net meer wordt toegewezen dan bij dagvaar
ding werd aangeboden, niet, gelijk zij ten deze 
heeft gedaan, de onteigende partij op grond van 
het bepaalde in het slot van art. 50 in het geheel 
van de kosten kan veroordeelen, doch er reke
ning mede moet houden, dat met betrekking 
tot de vordering tot onteigening van de per
ceelen, t en aanzien waarvan de onteigenende 
partij in haren eisch niet-ontvankelijk is, art. 
50 niet geldt en de onteigen( en)de partij in het 
ongelijk is gesteld, zoodat op dit nunt art. 5fj 
Rv. toepasselijk is; ' 

dat derhalve het bestreden vonnis in dit op
zicht niet in stand kan blijven ; 

0. ten aanzien van het twe•d• middel:, 
dat dit, eveneens de kosten betreffend, middel 

hanclelt over de; na het uitbrengen der dag
vaardin6 door de onteigenende partij gedane 
bereidverklaring tot het maken van een bru~je 
over de Molenbeek oostelijk van de spoorlijn 
Neede-Hellendoorn en het verbreeden van den 
tunnel onder deze lijn bij de Molenbeek ; dat 
het middel uitgaat van de opvatting, dat zonder 
die na de dagvaarding gegP.ven bereidverklaring 
en de vervolgens uitgesproken veroordeeling 
een hooger bedrag aan rle onteigende partij zou 
zijn toegewezen en, voor de beslisûng omtrent 
de veroordeeling in de kosten, met die hoogere 
schadeloosstelling had moeten zijn r ekening 
gehouden, zijnde ten onrechte evenmin reke
ning gehouden met de veranderde omstandig
heden ten aanzien van de afrasteringen langs de 
spoorlijn Neede-Hellendoorn; 

0. hieromtrent: 
dat de R echtb. in bare overweging omtrent 

de proceskosten eerst zekere, niet biJ dagvaar
ding door de onteigenende partij aangeboden, 
werken ten gunste van den onteigende in reke
ning brengt, maar daarna weigert hetzelfde te 
doen ten aanzien van andere na dagvaarding 
aangeboden en in het middel beoogde werken, 
zulks voor wat betreft de brug oostelijk van 
de spoorlijn en de verbreeding van den tunnel 
"omdat deze werken zijn t e beschouwen als een 
gewijzigde technische uitvoering van een in het 
project reeds opgenomen werk" en voor wat 
betreft de afrastering, ,,omdat dit werk in het 
bestek van den aannemer der spoorwegwerken 
was opgenomen" ; 

dat uit een en ander de opvatting der R echtb. 
blijkt, dat, in t egenstelling met eerstbedoelde 
werken, de uitvoering der later vermelde, in het 
middel beoogde, werken den onteigende niet 
in een voordeeliger ve.mogenstoestand zal bren
gen en hij economisch niet beter zal worden 
noch door de bloot technische wijziging van een 
werk dat reeds blijkens het proj ect zou worden 
aangelegd, noch door de afrasteringen langs de 
spoor lijn waarvan het maken ten laste van 
anderen bereids in het bestek van den aannemer 
der spoorwegwerken was opgenomen ; 

dat de elders in het vonnis voorkomende ver
oordeeling van de onteigenende partij tot het 
maken van meergenoemde brug en het ver 
breeden van den tunnel , ,,opdat gedaagde geen 
schade lijde" , kennelijk is geschied, om hetgeen 
tot dusver slechts door bereidverklaring van 
den onteigenaar vaststond, ten behoeve van 
den onteigende bij rechterlijk vonnis vast te 
leggen; 

dat, bij de bovengenoemde opvatting der 
R echtb. , deze terecht niet het aan den ont
eigende toegewezen bedrag heeft ver hoogd in 
voege als door het middel wordt verlangd ; 

dat het middel nog de klacht bevat, dat de 
Rechtb. t en onrechte niet ten gunste van de 
onteigende partij, bij de vergelijking tusschen 
het aangebodene en het toegewezene, in reke
ning heeft gebracht de som van f 175.50 aan 
afschrijvingsbesparing wegens het maken van 
de meergenoemde brug ; 

dat echter het aangebodene, na correctie, 
f 258.065 en het toegewezene, na correctie, 
f 256,909 bedraagt, zoodat, ook al ware het 
middel op dit punt gegrond, den onteigende 
toch nog steeds niet meer zou worden toege
wezen dan bij dagvaarrling werd aangeboden; 

dat mitsdien het middel niet tot cassatie kan 
leiden; 

0. dat het derdP middel alleen is voorgesteld, 
in geval de Hooge Raad niet, met vernietiging 
van het vonnis op het eerste middel, ten prin
cipale recht doet,, zoodat, nu dit laa tste wèl 
het geval is , het middel buiten behandeling 
blijft; 

Vernietigt het vonnis der Rechtb. te Almelo 
31 Mei 1933 in deze zaak tu schen partij en ge
wezen, doch alleen voor zooveel de eischer tot 
cassatie daarbij veroordeeld is in de kosten van 
het geding, begroot op 10,787.81 ; 

En rechtdoende ten principale : 
Veroordeelt den verweerder in cassatie in de 

kosten op de door de R echtb. uitgesproken 
niet-ontvankelijk-verklaring van een gedeelte 
der vordering gevallen, begroot op f 60: 

Veroordeelt den eischer tot cassatie in de 
overige proceskosten van het geding in eersten 
aanleg, aan de zijde van den verweerder tot 
cassatie gevallen, met inbegrip van de kosten 
voor deskundigen ten bedrage van f 7958.30 
begroot op f 10,727.81, inclu ief het loon van 
den procureur ; 

Veroordeelt den eischer tot cassatie in 6/7 
der kosten, op het beroep in cassatie aan de 
zijde van den verweerder in cassat ie gevallen, 
welke kosten in haar geheel tot deze uitspraak 
begroot worden op enz. (salaris f 499, R ed.) ; 

Verstaat, dat de verweerder in cassatie 1/7 
der aan zijne zijde in cassatie gevallen kosten, 
begroot als evenvermeld, zal dragen, en dat de 
kosten, aan de zijde van eischer tot cassatil' 
gevallen, t en laste van dezen zelven komen; 

Verwerpt het beroep voor het overige. 
(W.) 

28 Juli 1933. KONINKLIJ K BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920, art. 21 j0 • 23.) 

Ged. Staten hebben terecht, nadat zij 
het jaar te voren aan een raadsbesluit tot 
opheffing van het vervolgonderwijs goed
kelll'ing hadden onthouden, zich op het 
standpunt gesteld, toen andermaal een 
zoodanig raadsbesluit aan hun goedkeuring 
werd onderwerpen, dat de vraag of er aan
leiding is om het openbaar vervolgonder
wijs àl dan n iet te handhaven, voor zoo
veel noodig telken jare naar gelang van 
de omstandigheden is te beoordeelen. 

De Raad heeft t erecht tot opheffing be
sloten, nu het vervolgonderwijs zich niet 
in groote belangstelling mag verheugen, 
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terwijl in de gemeente zeer mime gelegen
heid hestaat tot het genietPn van allerlei 
ander onderwii8 en versobering der ge
meentdijke uitgaven van groot belang is. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Baarn tegen het be
sluit van Ged. Staten van Utrecht van 7 Fe
bruari 1933, 3e Afdeeling, No. 227/377, waar
bij goedkeuring is onthouden aan zijn besluit 
van 16 November 1932, gewijzigd bij besluit 
van 22 December 1932, tot opheffing van het 
openbaar vervolgonderwijs met ingang van 
den eersten dag der maand, volgende op die, 
waarin het besluit is goedgekeurd; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
12 Juli 1933, No. 364; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenscha,ppen van 25 
Juli 1933, o. 6864, Afdeeling Lager Onder
wijs Algemeen; 

0. dat de raad der gemeente Baarn bij be- ' 
sluit va,n 16 November 1932, gewijzigd bij 
besluit van 22 December 1932, heeft besloten 
tot opheffing van het openbaar vervolgonder
wijs, uit overweging, dat zich naar aanleiding 
van gedane oproepingen slechts drie leerlin
gen voor het openbaar vervolgonderwij s aan
meldden binnen den gestelden termijn, als
mede één na afloop va,n dien termijn, terwijl 
voorts na afloop van dien termijn nog elf 
leerlingen werden opgegeven door den Secre
taris van de Oudercommissie der Oosterschool ; 
dat ingevolge zijn op 16 November 1932 ge
nomen besluit deze aangiften alle worden er
kend en mitsdien het aantal aangegeven leer-
J ingen 15 bedraagt ; dat dit aantal niet ge
tuigt van groote belangstelling voor het ver
volgonderwijs en dat derhalve, vooral ook ge
let op de omstandigheid, dat dit aantal leer
lingen slechts werd bereikt dank zij ijverige 
propaganda van de zijde der Oudercommissie 
der Oosterschool, niet kan worden aangeno
men, dat di t onderwijs in eene behoefte van 
eenige beteekenis voorziet; dat die behoefte 
te minder bestaat in verband met de zeer 
ruime gelegenheid tot het genieten van onder
wijs aan verschillende avondcursussen, als 
Ha,ndelsavondcursus, naai- en kookcursussen, 
tuinbouwcursus, avondteekenschool enz. ; dat 
intusschen de toestand der gemeentefinanciën 
van dien aard is geworden, dat bezuiniging 
op verschillende uitgaven dringend noodig is; 
dat zulke bezuiniging bij voorkeur moet wor
den gevonden op die zaken, welke geen groote 
a lgemeene belangen dienen en derhalve het 
vervolgonderwijs mede in aanmerking komt 
om in de eerste plaats en in zoo ruim moge
lijke mate daarop te bezuinigen; dat het 
daarom gewenscht is het openbaar vervolg
onderwijs op te heffen ; 

dat Ged. Staten van Utrecht bij besluit van 
7 Februari 1933 aan dit raadsbesluit hunne 
goedkeuring hebben onthouden, uit overwe
ging, dat in verband met het aanta,l leerlin
gen, dat in de laatste jaren het bedo~lde on
derwijs volgde en met dat, hetwelk zwh voor 
den cursus 1932/1933 heeft aangemeld, de 
deelneming daaraan va,n zoodanige belang-

stelling getuigt, dat de opheffing niet zoude 
zijn gewettigd; 

dat van dit besluit de gemeenteraad bij Ona 
in beroep is gekomen, aanvoerende, dat niet 
gedeeld wordt de meening van Ged. Staten, 
dat het aantal leerlingen nog van zoodanige 
belangstelling getuigt, dat de opheffing niet 
zou zijn gewettigd; dat inmiddels niet de 
hoegrootheid van het leerlingental op zich
zei ve den grond opleverde tot het nemen van 
het besluit, doch in verband werd gebracht 
met de gelegenheid om aan andere inrichtin
gen na den leerplichtigen leeftijd onderwijs te 
ontvangen, den grooten drang om tot bezuini
ging op de uitgaven der gemeente te geraken 
en den wensch dit te doen in de eerste plaats 
en in zoo ruim mogelijke mate op die zaken, 
welke geen groote algemeene belangen die
nen· 

o.' dat Ged. Staten van Utrecht bij besluit 
van 26 Januari 1932 hunne goedkeuring heb
ben onthouden aan een besluit van den raad 
der gemeente Baarn van 3 December 1931 tot 
oph eff ing van het openbaar vervolgonderwijs; 

da,t Ged. Staten voornoemd, door opnieuw 
bij bes luit van 7 F ebruari 1933 op de hoofd
zaak te besl issen, zich blijkbaar op het stand
punt hebben gesteld, dat de vraag of er aan
leiding is om het openbaar vervolg-onderwijs 
àl dan niet te handhaven, voor zooveel noodig 
telken jare naar gelang van de omstandig
heden is te beoordeel en ; 

dat dit standpunt als het juiste is te be
schouwen en Ged. Staten in hun nader rap
port ten onrechte achteraf aan hun besluit 
van 26 Januari 1932 de kracht van eindbe
slissing willen zien toegekend; 

0 . wat de hoofdzaak betreft, dat het hand
haven van het openbaar vervolgonderwijs, dat. 
zich bl ijkens de overgelegde stukken te Baarn 
niet in groote belangstelling mag verheugen, 
terwijl te Baarn zeer ruime gelegenheid is 
tot het genieten van allerlei ander onderwijs, 
van zoodanig gering belang is tegenover het 
groote belang, voor de gemeente Baarn ge
legen in versobering van de gemeentelijke uit
gaven, dat de gemeenteraad terecht tot ophef
fing heeft besloten en Ged. Staten ten on
rechte aan dit besluit goedkeuring hebben 
onthouden; 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het besluit van Ged. 
Staten van Utrecht van 7 Februari 1933, 3e 
Afdeeling, No. 227/337, het besluit van den 
raad van Baarn van 16 November 1932, ge
wijzigd bij besluit van 22 December 1932, 
goed te keuren. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
,vetenschappen is belast enz.; 

(A.B.) 

28 Juli 1933. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920, art. 13.) 

Tegen den wil der ouders en verzorgers 
mag door h et gemeentebestuur niet worden 
volsta,a,n m et het bes~hikbaarstellen van 
gemeentewege van een geschikt vervoer
middel, doch kan door de ouders en ver-

1 [ ..--, zorgers aanspraa,k worden gemaa,kt op 
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steun uit de gemeentekas, waarmee niet 
anders dan geldelijke steun kan zijn be
doeld. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

D. de Jong Dz. te Sambeek en J. Nuijten te 
Vierlingsbeek, als gemachtigden van W. Her
mans, J. van der Molen, T. van der Wïel en 
W . van Schaik, allen te Sambeek, tegen het 
besluit van Ged. Staten van Noord-Brabant 
van 12 October 1932, G. N°. 293, IVe afdee
ling, waarbij 

le. de beroepen van de laatstgenoemde vier 
personen tegen het besluit van den raad van 
Sambeek van 31 Maart 1932, waarbij is be
sloten: 

1. met ingang van 2 Mei 1932 aan de ouders 
van leerplichtige kinderen van de buurtschap 
L actaria onder die gemeente geen vergoeding, 
als bedoeld in art. 13 der Lager-Onderwijswet 
1920, te geven, doch voor het vervoer van deze 
kinderen naar de diverse schol en te Sint 
Anthonis en Boxmeer van gemeentewege een 
geschikt vervoermiddel beschikbaar te stell en ; 

2. te bepalen, dat door burgemeester en 
wethouders eene inschrijving worde gehouden 
voor het vervoer van deze kinderen, voor 
welke inschrijving uitsluitend in aanmerking 
dienen te komen Jos. H. Laarakkers, Weduwe 
Vloet en Fr. Wijers, allen te Sambeek, en 

2e. het beroep van W . H ermans voornoemd 
tegen het besluit van den raad van Sambeek 
van 6 Mei 1932, waarbij is besloten : 

1. hem over het tijdvak van 5 tot en met 
30 April 1932 voor zijn leerpl ichtig dochtertje 
Petronella eene vergoeding uit de gemeente
kas te verleenen overeenkomstig art. 13 der 
Lager-Onderwijswet 1920 tot een bedrag gelijk 
aan een evenredig deel der kosten van ver
voer van leerplichtige kinderen van de buurt
schap Lactaria; 

2. te bepalen, dat voormeld leerplichtig kind 
van 1 Mei 1932 af gebruik kan maken van 
den vanwege de gemeente beschikbaar geste
den auto voor vervoer van alle leerpl i h t ige 
kinderen van de buurtsch ap Lactaria ; 

met bevestiging van voorschreven besluiten 
van den raad der gemeente Sambeek van 31 
Maart 1932 en 6 Mei 1932 ongegrond zijn 
verklaard; 

Den R aad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen van 
4 Mei 1933, N°. 255, en 8 Juni 1933, N°. 
255/64; 

Op de voordracht van Onzen l\1inister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
25 Juli 1933, 0

• 5638, afdeeling Lager On
derwijs Algemeen; 

0. dat de raad der gemeente Sambeek bij 
beslu it van 31 Maart 1932 heeft besloten 
1. met ingang van 2 Mei 1932 aan de ouders 
van leerplichtige kinderen van de buurtschap 
.,Lactar ia" onder deze gemeente geen ver
goedïng, als bedoeld in art. 13 der Lager 
Onderwijswet 1920, te geven, doch voo,· het 
vervoer van deze kinderen naar de diverse 
scholen te Sint Anthonis en Boxmeer van 
gemeentewege een geschikt vervoermiddel be
schikbaar te stellen, 2. te bepal en, dat door 
burgemeester en wethouders eene inschrij ving 

worde gehouden voor het vervoer van deze 
kinderen, voor welke inschrijving u itsluitend 
in aanmerking dienen te komen Jos. H. Laa r
akkers, Weduwe Vloet en Fr. Wijers, allen te 
Sambeek, een en ander uit overweging, dat 
het voor de gemeente voordeeliger wordt ge
acht, wanneer voor de leerpl ichtige kinderen 
van de buurtschap "Lactaria", welke over
eenkomstig art. 13 der Lager Onderwijswet 
1920 voor gemeentelijke vergoeding in aan
merking komen, van gemeentewege een ver
voermiddel beschikbaar wordt gesteld ; dat 
het billijk wordt geacht, den in de gemeente 
woonachtigen autoverhuurders hiervoor de 
voorkeur te geven; 

dat voorts de raad dezer gemeente, bij be
sluit van 6 Mei 1932, beschikkende op een 
door W . Hermans aldaar ingewnden verzoek
schrift om vergoeding uit de gemeentekas 
overeenkomstig art. 13 der Lager Onderwijs
wet 1920 voor zijn leerpl ichtig dochtertje 
P etronell a, gelijk aan een evenredig bedrag 
der kosten van vervoer van leerplichtige kin
deren van de buurtschap Lactaria naar de 
bijzondere lagere school te Sambeek-dorp en 
de openbare lagere school te Boxmeer, heeft 
besloten 1. aan W. H e1·mans voornoemd over 
het tijdvak van 5 tot en met 30 Apri l 1932 
voor zijn leerplichtig dochtertje Petronella 
eene vergoeding uit de gemeentekas te ver
leenen overeenkomstig art. 13 der Lager On
derwijswet 1920 tot een bedrag, gelijk aan 
een evenredig deel der kosten van vervoer van 
leerplichtige kinderen van de buurtschap 
Lactaria, 2. te bepalen, dat het voormelde 
leerplichtige kind van 1 Mei 1932 af gebruik 
kan maken van den vanwege deze gemeente 
beschikbaar gestelden auto voor vervoer naar 
school van alle leerplichtige kinderen van de 
buurtschap Lactaria, uit overweging, dat het 
billijk wordt geacht, de gevraagde vergoeding 
toe te kennen, doch uiterlijk tot 1 Mei 1932, 
om reden van dien datum af vanwege de 
gemeente een vervoermiddel voor de leerplich
tige kinderen van de voormelde buurtschap 
gratis is beschikbaar gesteld; 

dat, nadat W . Hermans, J. van der Molen, 
T . van der Wiel en W . van Schaik, allen 
wonende op Lactaria, gemeente Sambeek, van 
het raadsbesluit van 31 Maart 1932 bij Ged. 
Staten van N oord-Brabant in beroep waren 
gekomen, en W . Hermans bij dat College 
beroep had ingesteld tegen het raadsbeslu it 
van 6 Mei 1932, Ged. Staten bij hun besluit 
van 12 Oot.ober 1932, met handhaving van de 
beide raadsbesluiten, de beroepen ongegrond 
hebben verklaard; 

dat Ged. Staten daarbij hebben overwogen, 
dat de appellanten in beroep aanvoeren, dat 
zij met de tot 2 Mei 1932 geldende regeling 
tevreden waren en bezwaar maken tegen de 
door den gemeenteraad ingevoerde verande
ring; dat de appellant W. Hermans boven
dien aanvoert, dat de bestuurder van den door 
de gemeente beschikbaar gestelden a uto abso
luu t onbetrouwbaar is en deze auto, plaats 
b_1edende ~oor 4 personen, te klein is, aange
zien daarm reeds nu een 6-tal kinderen en 
een chauffeur moesten plaats nemen ; dat, wat 
aangaat het bezwaar, door alle appellanten 
aangevoerd, bl ijkens door het gemeentebestuur 



321 28 JULI 1933 

verstrekte inlichtmgen bij het van gemeente
wege beschikbaar stellen van een auto maat
regelen zijn genomen, opdat alle kinderen van 
de buurtschap L actaria op tijd naar de door 
hem bezochte scholen kunnen worden ver
voerd; dat, wat betreft het bezwaar door W. 
H ermans bovendien aangevoerd, de autover
huurder, naar het gemeentebestuur mededeelt, 
een net, oppassend man is, op wiens gedrag 
niets valt aan te merken en hij bekend staat 
als een bekwaam chauffeur, die nimmer mis
brnik maakt van sterken drank ; dat daaren
boven de autoverhuurder bij toeneming van 
het getal kinderen, dat van het door de ge
meente beschikbaar gestelde vervoermiddel 
gebruik maakt, volgens overeenkomst ver
plicht is, voor een grooter vervoermiddel te 
zorgen en het gemeentebestuur met cijfers 
héeft aangetoond, dat het van gemeentewege 
beschikbaar stellen van een auto voor de 
gemeente aanmerkelijk voordeeliger is dan de 
regeling, di e te voren gold; dat blijkens de 
bij de openbare behandeling der beroepschrif
ten door den burgemeester gegeven toelichting 
aanvankelijk slechts één auto di enst deed voor 
vervoer van de kinderen, aangezien, zooals 
door de appellanten niet is weersproken, door 
dezen is geweigerd, in het tijdvak van 2 Mei 
1932 tot omstreeks 5 September 1932 van den 
door de gemeente beschikbaar gestelden auto 
gebruik te maken; dat na dien die weigering 
heeft opgehouden, als gevolg waarvan door 
de gemeente zijn beschikbaar gesteld sedert 
5 September 1932 3 auto's en sedert 12 Sep
tember 1932 een autobus voor 20 personen; 
dat bij de openbare behandeling namens de 
appellanten nog is aangevoerd, dat dezen met 
de door hun College bij besluiten van 25 
November 1931 G. nr. 446 en 20 J anuari 1932 
G. nr. 386 getroffen regeling tevreden waren 
en intrekking hiervan nimmer heeft plaats 
geha d; dat, wat dit bezwaar betreft, die 
regeling blijft gelden, totdat ze door een daar
van afwijkende beslissing van den gemeente
raad is vervangen, hetgeen is geschied bij 
besluiten van den gemeenteraad van 31 Maart 
1932 en 6 Mei 1932, waartegen door de appel
lanten bij hun College beroep is ingesteld ; 
dat derhalve de bezwaren van de appell anten 
ongegrond zijn ; 

dat van dit besluit van Ged. Staten D. de 
Jong Dz. te Sambeek en J. Nuijten te Vier
lingsbeek, als gemachtigden van W. Hermans, 
J. van der Molen, T. van der Wiel en W. van 
Schaik, bij Ons in beroep zijn gekomen, aan
voerende, dat op 2 Mei 1932 op last van de 
gemeente Sambeek er slechts één 4-persoons
luxe-wagen kwam, waarin 14 leerplichti ge 
kinderen vervoerd moesten worden; dat daarin 
is plaats genomen door 6 kinderen, die steeds 
te voet de school hadden bezocht te Sint An
thonis; dat hieruit dus blijkt, dat er geen 
voldoende vervoermiddel aanwezig was; dat 
zij daarom voor het vervoer van de over ige 
kinderen uit de gemeente Sambeek zelf heb
ben gezorgd, waarvan de kosten van 2 Mei 
tot en met 29 Jul i 1932 f 134.01 hebben be
dragen; dat, niettegenstaande herhaald aan
dringen, de gemeente Sambeek weigert, hun 
dit bedrag te vergoeden; dat zij verzoeken 

L. 1933. 

het bovengenoemde bedrag alsnog uit de ge
meentekas vergoed te krijgen; 

0 , dat de appellanten in hun beroep kunnen 
worden ontvangen, behoudens J. van der 
Molen, T. van der Wiel en W. van Schaik in 
hun beroep tegen het besluit van Ged. Staten, 
voor zoover daarbij het raadsbesluit van 6 Mei 
1932 is gehandhaafd, aangezien alleen W. 
Hermans en niet de drie andere appellanten 
zijn aan te merken als belanghebbenden bij 
de verbetering of vernietiging van het be
doel de gedeelte van het besluit van Ged. 
Staten; 

0 . wat de hoofdzaak betreft, dat tegen den 
wil der ouders en verwrgers door het ge
meentebestuur niet mag worden volstaan met 
het beschikbaar stellen va11 gemeentewege van 
een geschikt vervoermiddel, doch door de 
ouders en verzorgers in het in art. 13 der 
Lager Onderwijswet 1920 bedoelde geval aan
spraak kan gemaakt worden op steun uit de 
gemeentekas, waarmee niet anders dan gel
delijke steun kan zijn bedoeld; 

dat derhalve de gemeenteraad niet gerech
ti gd was om voor de getroffen vergoedings
regeling in de plaats te doen treden het be
schikbaarstellen van gemeentewege van een 
geschikt vervoermiddel, doch had moeten 
voortgaan, aan de ouders de hun toekomende 
vergoeding toe te kennen, zoolang deze zelf 
voor het vervoer van hunne kinderen zijn 
blijven zorg dragen en dientengevolge uit
gaven hebben moeten doen; 

dat dus het verzoek der onderhavige ouders 
om toekenning ten deze van steun uit de ge
meentekas over het tijdvak 2 Mei 1932- 29 
Juli 1932 ten bedrage van f 134.01 behoort te 
worden ingewilli gd; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

I . J. van der Molen, T. van der Wiel en 
W. van Schaik niet-ontvankelijk te verklaren 
in hun beroep tegen het bestreden besluit van 
Ged. Staten, voor zoover daarbij het besluit 
van den raad der gemeente Sambeek van 6 
Mei 19.32 is gehandhaafd; 

II. met vernietiging van het bestreden be
sluit van Ged. Staten en met wijziging, voor 
zooveel noodig, van de besluiten van den 
raad der gemeente Sambeek van 31 Maart 
1932 en van 6 Mei 1932 te bepalen, dat aan 
W. H.ermans, J. van der Molen, T . van der 
Wiel en W. van Schaik, allen te Sambeek, 
ingevolge art. 13 der Lager Onderwij swet 1920 
als steun uit de gemeentekas voor het vervoer 
van hunne kinderen naar bijzondere lagere 
scholen over het tijdvak van 2 Mei 1932-29 
Juli 1932 wordt toegekend een bedrag in 
totaal van f 134.01, te verdeelen naar even
red ighe id van het gebruik, dat de kinderen 
van het gebezigde vervoermiddel hadden te 
maken. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast enz. 

(A.B.) 

21 
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4 Augustus 1933 . KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet art. 35 j0 • art. 34.) 

D en gemeenteraad komt het recht van 
beroep niet toe tegen eene door Geel. Staten 
omtrent eenig punt gegeven uitspraak, 
waarbij ruj ten·volle in het gelijk is gesteld. 

Aan de bij art. 35 aan Ged. Staten opge
legde verplichting tot het beslissen over 
door den inspecteur ingediende bezwaren 
doet niet af, dat krachtens art. 34 mede
deeling van het raadsbesluit aan Ged. 
Staten moet worden gedaan . 

Overschrijding van den in art. 35 2° lid 
gestelden termijn kan niet leiden tot ver 
nietiging van het besluit van Ged. Staten. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op de beroepen, ingesteld door 

den raad der gemeente Strijen en den Genees
kundigen Inspecteur van de Volksgezondheid 
Dr. J . A. Putto te 's-Gravenhage, tegen de 
beslissing van Ged. Staten van Zuid-Holland 
van 4/11 Januari 1933, naar aanleiding van 
bezwaren door den Inspecteur ingebracht tegen 
de op 6 Juni 1932 vastgestelde instructie voor 
de gemeente-geneesheeren, belast met de ar
menpraktijk; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
14 J uni 1933, N°. 341; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 31 Juli 1933, N° . 
6439, Afdeeling Armwezen; 

0. dat de raad der gemeente Strijen hij 
besluit van 6 Juni 1932 heeft vastgesteld de 
instructie voor de gemeente-geneeskundigen, 
belast met de . armenpraktijk, kostelooze var,
Óinatiën en doodschouw, van welke instructie 
de artt. 1, 5 en 10 luiden als Yolgt: 

Art. 1. De genees- en heelkundige behau
deling en bij uitzondering ook de verloskun
dige behandeling der behoeftigen in de ge
meente Strijen is opgedragen aan twee ge
neeskundigen. 

De jaarwedde van een dPzer geneeskundigen 
bedraagt vijfhonderd gulden, a ll es inbegrepen 
en vau den ander driehonderd gulden, a ll es 
inbegrepen. 

Deze bedragen zullen afwisselend aan elk 
der geneeskundigen worden uitgekeerd, met 
dien verstande, dat aan den geneeskundige, 
die door dPn Kerkeraad der Nederlandsch
Hervormde Gemeente te Strijen zal worden 
belast met de behandeling der verpleegden 
van het Di aconi ehuis, hetgeen ook om beurten 
zal geschieden, de wedde van driehonderd 
gulden zal worden ui tgekeerd. 

Art. 5. Zij houden dagelijks spreekuur, ten
minste eiken dag yan acht tot negen uur voor
middags, behalve op Zondag, op welken dag 
zij alleen beschi kbaar moeten zijn voor spoed
eischende gevallen. Zieken, die niet op het 
spreekuur kunnen komen, bezoeken zij aan 
huis, ·zoo d ikwijls dat voor eene goede beha11-
deling noodig is. 

Art. 10. De geneeskundigen behoeven ver
lof van burgemeester en wethouders voor een 
afwezigheid van langer dan twee maal vier en 
twintig uren en zijn verpl icht, indien verlof 
verleend wordt, hiervan telkens kennis te 
geven aan het Burgerl ijk Armbestuur. 

Bij een afwezigheid van meer dan vier en 
twintig uren en minder dan twee maal vier 
en twintig uren behooren zij hiervan kennis 
te geven aan den Burgemeester en aan den 
Voorzitter van het Burgerlijk Armbestuur; 

dat tegen dit raadsbesluit de Inspecteur vau 
het Staatstoezicht op de Volksgezondheid bij 
Ged. Staten de volgende bezwaren heeft ingP
bracht : 

1. door de wijze, waarop art. 1 der instruc
tie is geredigeerd, zou, indien een der beide 
artsen uit de gemeente zou vertrekken, hetgeen 
niet uitgesloten wordt geacht met het oog op 
de twijfelachtige bestaansmogel ijkheid voor 
een tweeden arts ter plaatse, een vacature 
ontstaan voor de betrekking van gemeente
geneesheer, met het gevolg, dat men een arts 
zal moeten oproepen voor een werkkring, 
waarvan het zeer twij felachtig is of deze een 
bestaan zal opleveren; 

II. de bedoeling van de woorden in art. 1 
,,bij uitzondering ook verloskundige hulp" 
behoort nader te worden omschreven ; 

III. de salarisverdeeling tusschen de beide 
artsen is niet juist; 

IV. art. 5 legt ten onrechte vast, dat het 
spreekuur van 8-9 gehouden moet worden; 
het belang van de zieken kan meebrengen, dat 
hiervan worde afgeweken; 

V. art. 10 geeft den burgemeester de be
voegdheid te allen tijde te beletten, dat de 
gemeente-artsen langer dan 2 dagen met ver
lof gaan; dit is ontoelaatbaar; verlangd mag 
worden, dat de artsen, wat betreft recht op 
verlof, gelijk staan met de andere ambtenaren 
der gemeente; 

dat Ged. Staten daarop bij hun besluit van 
4/11 J anuari 1933, G.S. N°. 79/1 , de bezwaren 
sub II en III gegrond en die sub I , IV en V 
ongegrond hebben verklaard, voor zooveel sub 
V betreft met dien verstande, dat het recht 
der gemeente-artsen op eene regeling der va
canties erkend wordt ; 

dat Ged. Staten daarbij hebben overwogen, 
ad Ium: dat in art. 1 der instructie de ge
nees- en heelkundige behandeling en bij uit
zondering ook de verloskundige behandeling 
der behoeftigen in de gemeente Strijen is 
opgedragen aan twee geneeskundigen; dat 
zich namelijk na het vertrek van den vorigen 
arts uit de gemeente twee nieuwe artsen ter 
plaatse hebben gevestigd en dat de raad deze 
beiden tot gemeente-arts heeft benoemd met 
het doel om ook voor de behoeftigen vrije 
artsenkeuze mogelijk te maken; dat de I n
specteur hiertegen geen bezwaar heeft, maar 
dat diens bezwaar enkel gericht is tegen de 
redactie van het artikel, welke tot oproeping 
van een tweeden arts wu nopen, wanneer een 
der beide tegenwoordige artsen de gemeente 
zou verlaten; dat de redactie van art. 1 
slechts ten doel heeft om de regeling te doen 
aanpassen aan de tegenwoordige omstandig
heid, dat er zich twee artsen te Strijen hebben 
gevestigd; dat, wanneer de omstandigheden 
zich wijzigen, doordat een arts de gemeente 
verlaat zonder dat een ander zich voor hem 
in de plaats vestigt, de tijd dààr is om door 
wijziging der redactie het artikel met den 
nieuwen toestand in overeenstemm ing te bren
gen: ad IIum: dat met de verloskundige 
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hulp, die de geneeskund igen bij uitzondering 
ook moeten verleenen, is bedoeld de hulp, die 
zij hebben te verleenen op verzoek van de 
gemeente-vroedvrouw; dat inderdaad deze 
bedoeling niet voldoende duidelijk is uitge
drukt; ad IIIum: dat omtrent de jaarwedde 
in art. 1 der instructie is bepaald, dat deze 
voor een der geneeskundigen bedraagt f 500 
en voor den ander f 300; dat deze bedragen 
afwisselend aan elk der geneeskundigen zullen 
worden uitgekeerd, met dien verstande, dat 
aan den geneeskundige, die door den Kerke
raad der Nederlandsch-Hervormde gemeente 
te Strijen zal worden belast met de behan
deling der verpleegden van het Diaconiehuis, 
hetgeen ook om beurten zal geschieden, de 
wedde van f 300 zal worden uitgekeerd; dat 
de gemeenteraad met de gestie van den Ker
keraad der Nederlandsch-Hervormde gemeente 
geen rekening behoeft te houden; dat het 
rationeel is te achten, dat, wanneer de ge
meenteraad twee nieuwe gemeenteartsen be
noemt, met de bedoeling om vrije artsenkeuze 
in te voeren, men dan aanvankelijk beiden 
artsen evenveel sa] aris toekent en dus het 
volgens de gemeentebegrooti ng in totaal be
schikbare bedrag gelijkelijk tusschen beide 
artsen verdeelt; ad IVum: dat vastlegging 
van een spreekuur noodig is, aangezien niet 
aan de gemeente-artsen de verplichting kan 
worden opgelegd om elk oogenblik van den 
dag arme patiënten bij zich te ontvangen; 
dat de opmerking, dat het belang van de zie
ken kan meebrengen, dat van het spreekuur 
wordt afgeweken, juist is, en dat daarom dan 
ook in het vervolg van art. 5 is bepaald: 
" Zieken, die niet op het spreekuur kunnen 
komen, bezoeken zij ( dat zijn de artsen) aan 
huis, zoo dikwijls dat voor eene goede behan
deling noodig is"; ad Vum: dat volgens art. 
10 de geneeskundigen verlof behoeven van 
burgemeester en wethouders voor eene afwe
zigheid van langer dan twee maal 24 uren; 
dat een dergelijke bepaling niet onredelijk is 
te achten; dat het iets anders is, dat de artsen 
recht moeten hebben op een jaarlijksche va
cantie en dat dit recht in een verordening 
moet zijn geregeld; 

dat van dit besluit van Ged. Staten de raad 
der gemeente Strijen en de Geneeskundige 
Inspecteur van de Volksgezondheid Dr. J . A. 
Putto te 's-Gravenhage bij Ons in beroep zijn 
gekomen; 

dat de gemeenteraad aanvoert, dat hij het 
bezwaar van den Inspecteur sub I gegrond 
acht; dat, wat het bezwaar sub III aangaat, 
weliswaar gedeeltelijk door Ged. Staten aan 
den wensch van den Inspecteur i tegemoet 
gekomen, doch dat eene gelijke belooning voor 
beide geneesheeren, zooals Ged. Staten voor
schrijven, niet de meest billijke regeling is ; 
dat zijns inziens aanbeveling verdient een 
regeling, welke zooveel mogelijk inhoudt eene 
belooning naar prestaties; dat dit het een
voudigst kan geschieden door van het op de 
gemeente-begrooting beschikbare bedrag van 
f 800 eene som van f 100 af te wnderen, ge
lijkelijk tusschen beide artsen te verdeelen en 
strekkende tot belooning voor andere werk
zaamheden dan die, voortvloeiende uit de 
armenpraktijk , te weten het verrichten van 

vaccinatiën, doodschouw enz.; dat het restee
rende bedrag van f 700 te verdeelen ware in 
verhouding tot het totaal aan leden uit de 
gezinnen, waaruit één of meer leden door elk 
der artsen behandeld zijn; dat uit deze rege
ling moet voortvloeien, dat het hoofd van een 
armlastig gezin voor zijn geheele gezin een 
arts kiest en gedurende het loopende kalen
derjaar in deze keuze geen verandering kan 
brengen; dat hij ook het bezwaar sub IV ge
grond acht en diensvolgens uit art. 5 geschrapt 
dienen te worden de woorden "ten minste 
eiken dag van acht tot negen uur voormid
dags"; dat zijns inziens eveneens gegrond is 
het bezwaar sub V, aangezien de gelijkstelling 
van de gemeente-artsen met de ove,·ige ge
meente-ambtenaren ten aanzien van de verlof
regeling volkomen billijk geacht kan worden; 
dat hij het voorts onjuist acht, dat Ged. Sta
ten beslissen, wijzigingen voor te schrijven in 
een 1·aadsbesluit, waarvan zij krachtens art. 
34 der Armenwet juncto art. 167 oud der 
Gemeentewet de ontvangst hebben bericht; 
dat het bericht van ontvangst te kennen geeft, 
dat Ged. Staten tegen de verordening geen 
bezwaren hebben en dat deze met inachtneming 
van den bij art. 15 vastgestelden datum van 
in werking treden onaantastbaar is geworden; 
dat wijders Ged. Staten bij het bes! issen op de 
ingebrachte bezwaren den termijn van drie 
maanden, gesteld bij art. 35 der Armenwet, 
n iet in acht hebben genomen ; dat hij zich niet 
kan vereenigen met de opvatting, dat over
schrijding van den genoemden termijn geen 
onaantastbaarheid van het bestreden raads
besluit ten gevolge heeft; 

dat de Inspecteur aanvoert, dat hij zich niet 
kan vereenigen met de beslissing van Ged. 
Staten omtrent het bezwaar sub III; dat, 
waar vrije artsenkeuze is ingevoerd, de beloo
ning zijns inziens niet gelijkelijk verdeeld zal 
moeten worden onder de gemeente-geneeskun
digen; dat het zijns inziens gewenscht is, dat 
bij vrije a rtsenkeuze het beschikbaar gestelde 
bedrag wordt verdeeld onder de beide artsen 
naar evenredigheid van het aantal gratis be
handelde personen; 

0. ten aanzien van het beroep van den 
gemeenteraad tegen de beslissing van Ged . 
Staten op de bezwaren sub I en IV, dat den 
gemeenteraad het in art. 35 der Armenwet 
vermelde recht van beroep niet toekomt tegen 
eene door Ged. Staten omtrent eenig punt 
gegeven uitspraak, waarbij hij ten volle in het 
gelijk is gesteld, aangezien hij niet geacht kan 
worden belang te hebben bij de aantasting van 
eene door hemzelf omtrent dit punt vastge
stelde regeling, welke regeling hij immers 
eigener beweging desgewenscht za l kunnen 
wijzigen; 

dat mitsdien de gemeenteraad te dezen 
opzichte niet in zijn beroep kan worden ont
vangen; 

0. ten aanzien van het beroep van den 
gemeenteeraad tegen de beslissing van Ged. 
Staten op het bezwaar sub V en de beroepen 
van beide appellanten tegen de beslissing van 
Ged. Staten op het bezwaar sub III, dat op 
grond van de overgelegde stukken moet wor
den geoordeeld, dat het aanbeveling verd ient, 
clat in art. 10 met name tot uitdrukking komt, 
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dat de geneeskundigen voor wat de verlof
regeling betreft vallen onder de bepalingen 
van hoofdstuk VII van het ambtenarenregle
ment der gemeente Strijen, alsmede dat de 
bezoldi ging der gemeentegeneeskundigen wordt 
geregeld mede in evenredigheid tot hunne 
werkzaamheden, in voege als door den ge
meenteraad in zijn beroepschrift is aange
geven; 

0. voorts, dat de door den gemeenteraad 
tegen het bestreden besluit van Ged. Staten 
ingebrachte grieven van formeelen aard niet 
opgaan, aangezien aan de bij art. 35 der 
Armenwet aan Ged. Staten opgelegde ver
pl ich ti ng tot het beslissen over door den 
Inspecteur ingediende bezwaren g(,enszins af
doet, dat krachtens art. 34 der Armenwet 
juncto art. 167 (oud) der Gemeentewet mede
deeling van het raadsbesluit aan Ged. Staten 
moet worden gedaan, terwijl evenmin over
schrijding van den in art. 35, 2e lid, gestelden 
termijn tot vernietiging van het bestreden 
besluit van Ged. Staten kan leiden; 

Gezien de Armenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

I. den raad der gemeente Strijen niet-ont
vankelijk te verklaren in zijn beroep tegen 
het bestreden besluit van Ged. Staten, voor 
zoover daarbij de bezwaren van den Inspecteur 
sub I en IV ongegrond zijn verklaard; 

IL met wijziging van het bestreden besluit 
van Ged. Staten, voor zoover daarbij is beslist 
op de bezwaren van den Inspecteur sub III 
en V, deze bezwaren gegrond te verklaren, 
met dien verstande, dat de gemeenteraad aan 
Onze beslissing te dezen aanzien overeenkom
stig het hiervorenvermelde uitvoering zal be
hooren te geven. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast enz. 

(A.B.) 

4 Aiigustus 1933. CIRCULAIRE van den 
Ministor van ,Justitie. Afd. A. S. n°. 869, 
aan Autoriteiten, Colleges en Ambtenaren 
ressorteerende onder het Departement van 
Justitie, betreffende wonen op de stand
plaats, bij wet of reglement aangewezen . 

Het heeft mijne aandacht getrokken, dat aan 
de wettelijke of reglementaire voorschriften, 
in zake het wonen van ambtenaren (rechterlijke 
ambtenaren en notarissen inbegrepen) op hunne 
standplaats niet steeds de hand wordt gehouden 

Voor zoover het betrekkelijke voorschrift 
niet de mogelijkheid van dispensatie overlaat, 
is uit den aard der zaak het wonen in eene ge
meente in strijd met wet of reglement ontoelaat
baar te achten. 

Evenzeer is dit het geval, indien de dispen
satiemogelijkheid wel aanwezig is, doch het 
vereischte ver_lof niet is gevraagd of verkregen. 

Een dergehJke toestand kan niet worden be
stendigd. Voor zoover verblijf wordt gebonden 
op eene andere dan de voorgeschreven woon
plaats, zonder dat de mogelijkheid van dispen
satie aanwezig is, dient de ambtenaar maat
regelen te treffen, opdat die toestand worde 
beëindigd. En indien wel de mogelijkheid van 
d ispensatie bestaat, doch het vereischte verlof 
daartoe niet is gevraagd of verkregen, behoort 

de ambtenaar alsnog tot het vragen daarvan 
het noodige te verrichten. 

Ik moge U wel verzoeken het bovenstaand!' 
ter kennis te willen brengen van de bji Uw 
College of instelling werkzame ambtenaren, of 
van de ambtenaren, die o.m. wat de naleving 
van het woonplaatsvoorschrift betreft onder 
Uw toezicht staan. 

(R.) 

14 Augustu.s Hl33. KONINKLIJK. BESLUIT. 
(Wet algemeene regelen Vi' aterstaatsbe
stnur art. 19.) 

\Vaar de onderhavige afwateringsweg 
een waterweg is, dienende tot het ontvan
gen en afvoeren van het water van hooger 
gelegen erven, moet deze op den ligger der 
waterleidingen worden geplaatst. Daaraan 
doet niet af, dat tengevolge van eene dem
ping, gevolgd door onrnldoende opgraving 
van een deel van den afwateringsweg, deze 
thans slechts zeer ten deele de bestemming 
als waterweg kan vervullen. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op de beroepen, ingesteld dool' 

den raad der gemeente Diepenveen en M. 
Regterschot en J. Roetert Steenbruggen, bei
den te Diepenveen, tegen het besluit van Ged. 
Staten van Overijssel van 16 Augustus 1932, 
3e afd. , n°. 9300/6631, tot onthouding van <le 
vaststelling van den door den raad der ge
meente Diepenveen in zijne vergadering van 
25 September 1931 voorloopig vastgestelden 
suppletoiren ligger en kaart der waterlei
dingen; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies var. 
8 Juni 1933, n°. 320; 

Op de voordracht van Onzen M inister van 
\Vaterstaat van 7 Augustus 1933, n°. 42~ , 
Afd. Waterstaatsrecht; 

0. dat Ged. Staten bij voornoemd besluit 
aan den door den raad der gemeente Diepen
veen in zijne vergadering van 25 September 
1931 voorloopig vastgestelden suppletoiren lig
ger en kaart der waterleidingen vaststelling 
hebben onthouden, uit overweging, dat is ge
bleken, dat de op den bedoelden suppletoiren 
l igger en kaart gebrachte Malbergerleide niet 
geacht kan worden een waterweg te zijn, die
nende tot het ontvangen en afvoeren van het 
water van hooger gelegen erven; dat de ge
noemde Malbergerleide dus niet is eene wa
terleiding in den zin van art. 1 van het regle
ment op de waterleidingen in Overijssel en 
dientengevolge ten onrechte op den ligger is 
gebracht; 

dat van dit besluit de gemeenteraad van 
Diepenveen en M. Regterschot en J. Roetert 
Steenbruggen bij Ons in beroep zijn gekomen; 

dat de gemeenteraad in hoofdzaak aanvoert, 
dat de Malbergerleide sedert onheuglijke t ij
den een natuurlijke afwateringsweg is; dat 
een gedeelte van deze tochtsloot weliswaar 
eenigen tijd is gedicht geweest, doch sinds
dien - zij het zeer gebrekkig - weder is 
opengegra ven; 

0. dat bl ijkens de overgelegde stukken de 
MalbergerleidA een waterweg is, dienende tot 
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het ontvangen en afvoeren van het water van 
hooger gelegen erven; 

dat daaraan niet afdoet, dat ten gevolge van 
eene demping, gevolgd door onvoldoende op
graving van een deel van de Malbergerleide, 
deze thans slechts zeer ten deele de bestem
ming a ls waterweg kan vervullen; 

dat Ged. Staten mitsdien ten onrechte be
zwaar hadden tegen de plaats ing van de Mal
bergerleide op den I igger; 

Gezien de Waterstaatswet 1900 en voor
noemd reglement ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met vernietiging van het bestreden besluit 

van Ged. Staten van Overijs el, den door den 
gemeent raad van Diepenveen in zijne verga
dering van 25 September 1931 voorloopig 
vastgestelden suppletoiren li gger en kaart on
gewijzigd vast te stellen. 

Onze Minister van Waterstaat is belast enz. 
(A. B.) 

14 Augustus 1933. KO INKLIJK BESLUIT. 
(Wet Openbare Vervoermiddelen art. 4 
jo. art . 2. 

Nu de procedure, voorgeschre,en h~i 
art . 4 j0 • art. 2, door Ged. Staten niet is 
gevolgd, kan aan door hen genomen be
sluiten tot wijziging van een door h en 
verleende vergunning geen rechtskracht 
worden toegekend. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op de beroepen, ingesteld door 

de Directie der N ecle1·landsche Spoorwegen te 
Utrecht en door J. en P . Fontijn, autobus
dienstondernemers te Wormer, tegen de be
schikking van Ged. S taten van Noord-Hol
land van 6 J uli 1932, n°. 52, waarbij aan de 
N. V . Nederlandsche Auto-Car Onderneming 
te Amsterdam vergunning is verleend tot het 
in werking brengen va n een autobusdienst 
tusschen Purmerend en Schermerhorn; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
19 Juli 1933, n° . 408; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 8 Augustus 1933, n°. 482, Afd. 
Vervoer- en Mijnwezen; 

0. dat Ged. Staten van Noord-Holland bij 
hun besluit van 6 Juli 1932, n° . 52 (Provin
ciaal blad n°. 243) aan de N. V . N ederland
sche Auto-Car Onderneming te Amsterdam 
vergunning hebben verleend tot het in wer
king brengen van een autobusd ienst van Pur
merend over Edam en Oosthuizen naar Scher
merhorn en terug, onder een 8-tal voorwaar
den, waarvan de 5de luidt a ls volgt: 

5e. Behoudens wijzig ing onder goedkeuring 
van Geel. Staten wordt het volgende traject 
gevolgd: 

Van Purmerend (Gouw) la ngs de H eeren
gracht, de Nieuwstraat, de K oestraat, de Koe
markt, den Purmersteenweg, den Purmeren
derweg, den P urmerweg, den Ilpendammer
of Westerweg, den Edammerweg, het Groot 
Westerbui ten, de Lingerzijde, de Prinsenstraat, 
het Nieuwenhuyzenple in , Matthijs Tinxgracht, 
den Hoornschen J aagweg, den Oosthuizer 
Dorpsweg, den Kruisoorderweg, den Pur-

merenderweg, den Oosthuizerweg, den Jisper
weg, den Schermerhornweg, den Ringdij k, 
den Dorpsweg genaamd Westeind of Bree
straat en Oosteind tot den Stationsweg te 
Schermerhorn. 

In de richting naar Purmerend wordt het
zelfde traject gevolgd. 

Rijdende in de richting naar Schermerhorn 
worden op het traject Purmerend- Edam geen 
passagiers opgenomen voor niet verder dan de 
Noorderbrug te Edam, en rijdende in de rich
ting naar Purmerend worden op dat traject in 
het geheel geen passagiers ingelaten; 

dat Ged. Staten daarbij hebben overwogen, 
dat naar de meening van hun coll ege de door 
de a dressante beoogde verbinding tusschen 
Schennerho1·n en Purmerend over Edam en 
Oosthuizen in aansluiting op hare bestaande 
autobusdiensten in eene behoefte van het ver
keer zal voorzien; dat · hun college op grond 
hiervan geen aanleiding kan vinden aan de 
door de N. V. Naco gevraagde verbinding 
zijne medewerking te onthouden; dat aan de 
door de Di rectie der Nederlandsche Spoor
wegen, door J. en P . Fontijn en door de firma 
Spreeuw en Middelbeek ingebrachte bezwaren 
kan worden tegemoet gekomen door het op, 
nemen van een vervoerverbod in de aan de 
aanvraagster te verleenen vergunning op het 
traject Purmerend- Edam; 

dat van dit besluit de Directie der eder
landsche Spoorwegen, voor zoover betreft het 
gedeelte Purmerend-Oosthuizen , en J. en P. 
Fontijn te Wormer, voor zoover betreft het 
gedeelte Pmmerend- Edam, bij Ons in beroep 
zijn gekomen ; 

dat de Directie der Nederlandsche Spoor
wegen aanvoert, dat busdiensten, als de on
derwerpelijke, _ vrijwel evenwijdig aan den 
spoorweg, die dezelfde plaatsen bedienen als 
de spoorweg, naar hare meening a ls geld
verspill ende, onverantwoordelijke overdaad en 
niet a ls werkelijke behoefte moeten worden 
beschouwd en tegen derge lijke onnoodige ver
dubbeling van de verkeersmogelijkheden, die 
wegens de ongelijke concurrentievoorwaarden 
onvermijdel ijk leidt tot te gronde richten van 
het spoorwegbedrijf, scherp behoort te worden 
gewaakt ; dat het gemak van enkele hier voor 
het zooveel grootere belang der gemeenschap 
in haar geheel moet wijken; dat hare be
zwaren door het opgelegde vervoerverbod niet 
worden ondervangen, omdat di t verbod de 
concurrentie in het verkeer Edam- Oosthuizen 
in het geheel niet vermindert en ook op het 
traject Purmerend- Edam eene overbodige 
dubbele verkeersvoorz iening in wezen laat; 

dat J . en P. Fontij n aanvoeren, dat het tra
ject Purmerend- Edam reeds jaren tot tev re
denheid door hen is bediend; dat zij door den 
onderwerpelij ken dienst ernstig worden be
nadee ld, niettegenstaande het opgelegde ver
voerverbod, aangezien dit verbod wordt over
treden, terwijl de vergunninghoudster zich 
evenmin houdt aan de route, in de vergunning 
genoemd ; 

0. ten aanzien van het beroep van de Di
rectie der Nederlandsche Spoorwegen, dat 
op grond van de ingewonnen ambtsberichten 
moet worden aangenomen, dat de onderwer
pelijke autobusverbindingen Purmerend- Edam 
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en Edam-Oosthuizen in eene bestaande be
hoefte voorzien en dit te meer, nu de tram
lijn Kwadijk-Edam op 15 Mei 1933 is stop
gezet; 

dat de rechtstreeksche verbinding der N e
derlandsche Spoorwegen op het traject Purme
rend-Oosthuizen niet geacht kan worden van 
het in werking brengen van dezen autobus
dienst nadeel te zullen ondervinden; 

0 . met betrekking tot het beroep van J. en 
P Fontijn, dat aan deze ondernemers bij be
sl 11it van Ged. Staten van Noord-Holland van 
25 Mei 1927, n°. 117 (Provinciaal blad n°. 
95), vergunning is verleend tot het in wer
king houden van auobusdiensten o.m. op het 
traject Purmerend langs den Purmerender
weg en de Kwadijkerlaan naar Kwadijk, van
daar langs den Middelieërrijweg en den Edam
merjaagweg naar Oosthuizen en verder over 
Warder en langs den Warderdijk naar Edam; 

dat deze dienst door den rechtstreekschen 
dienst der Naco van Purmerend naar Edam 
niet in gevaar wordt gebracht, zoodat in het 
belang van deze appellanten geen grond kan 
zijn gelegen de gevraagde vergunning voor het 
traject Purmerend-Edam niet te verleenen; 

dat nu wel, blijkens het ambtsbericht van 
den Inspecteur-Generaal der Spoor- en Tram
wegen, Ged. Staten van oord-Holland bij 
diverse doOl' hun college genomen besluiten de 
bij hun voormeld beslui t van 25 Mei 1927, 
n°. 157 (Provinciaal blad n°. 95) aan J. en 
P. Fontijn voorgeschreven route zouden heb
ben gewijzi gd, in dien zin, dat zoowel over 
Oosthuizen als rechtstreeks door de Purmer 
kan worden gereden, doch dat, blijkens het 
ambtsbericht van den genoemden Inspecteur
Generaal, de procedure, voorgeschreven bij ar
t ikel 4, juncto art ikel 2, der Wet Openbare 
Vervoermiddelen niet is gevolgd, zoodat aan 
de hierbedoelde wijzigingsbesluiten geen 1·echts
kracht kan worden toegekend; 

Gezien de genoemde wet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

de beroepen ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Waterstaat is belast enz. 

(A.B.) 

16 Augustus 1933. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet art. 263 i°• art. 100.) 

Ged. Staten moeten aan in de rekening 
vervatte posten, welke met de wet striJden, 
hunne goedkeuring onthouden en zijn 
daarbij niet beperkt tot de in art. 263 ge
noemde gevallen . 

De verplichting van wethouders tot 
h et, behoudens verhindering, bijwonen 
van de vergaderingen van B. en vV. moet 
geacht worden in te sluiten de gehouden
h eid, zich de kosten te getroosten, welke 
het vervullen van dezen plicht mocht mee
brengen. 

v~rgoeding van zoodanige kosten (i . c. 
van reiskosten wegens den vereen afstand 
van de woning tot de secretarie) komt dus 
in wezen near op een vermeerdering van 
inkomen, hetgeen zich niet verdraagt met 
art. 100, 3• lid. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

burgemeester en wethouders van Wierden 
tegen het besluit van Ged. Staten van Overijs
sel van 3 J anuari 1933, N°. 14403/80, 2e 
Afdeeling, tot vaststel ling der rekening van 
de inkomsten en uitgaven der gemeente Wier
den over het dienstjaar 1929; 

Den R aad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adv ies van 
28 Juni 1933, N°. 337; 

Op de voordracht van Onzen M in ister van 
Binnenlandsche Zaken van 10 Augustus 1933, 
N°. 13908, Afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

0. dat Ged. Staten van Overijssel bij bes\ uit 
van 3 Januari 1933, 2e Afd., N°. 14403/80, 
vastgesteld hebben de rekening van de inkom
sten en uitgaven der gemeente v\Tierden over 
het dienstjaar 1929, met bepaling, dat dit 
besluit zal strekken tot ontlasting van a. den 
ontvanger en b. burgemeester en wethot.rders, 
behoudens voor zooveel betreft een bedrag ad 
f 23.60, hetwelk in de gemeentekas zal moeten 
worden teruggestort; 

dat Ged. Staten daarbij hebben overwogen, 
dat in de gemeente-rekening in uitgaaf is 
geleden een drietal bevelschriften tot betaling 
tot een gezamenl ijk bedrag van f 23.60, we
gens vergoeding aan en ten behoeve van den 
wethouder J. H. Wolthuis van reiskosten in 
verband met het bijwonen van de vergader in
gen van het college van burgemeester en 
wethouders; dat bij hunne beschikking van 
9 Februari 1932 tegen deze uitgaven - a ls 
zijnde in strijd met de wet - bezwaar werd 
gemaakt; dat de raad daartegen heeft aan
gevoerd, dat de reizen - a lleen bij slecht 
weer gemaakt, omdat de wethouder 1 ½ uur 
van de gemeentesecretar ie is verwijderd - in 
het belang der gemeente zijn gemaakt en 
bovendien ook uit een oogpunt van recht
matigheid de uitgaven niet bestreden kunnen 
worden; dat de gemeentewet, zooals deze 
luidde vóór de wijziging daarin aangebracht 
bij de wet van 31 Januari 1931, S. 41, aan de 
wethouders voor de waarneming van hun 
ambt een jaarwedde toekende, waarvan de 
helft werd genoten als vast inkomen, terwijl 
de overblijvende helften werden bijeengevoegd 
en om de drie maanden tusschen de wethou
ders werden verdeeld, naar gelang van het 
getal der vergaderingen, door ieder in dien 
tijd bijgewoond; dat naar het oordeel van hun 
coll ege door de wethouders voor de bijwoning 
van de vergaderingen van het coll ege van 
burgemeester en wethouders, evenmin als door 
de 1·aadsleden voor het bijwonen van de raads
vergaderingen een andere vergoeding kon 
worden genoten, dan de in art. 94 (oud) der 
Gemeentewet genoemde jaarwedde; dat de 
onderwerpelijke ui tgaven derhalve ten on
rechte in de gemeente-reken ing zijn verant
woord· 

dat ~an dit besluit burgemeester en wethou
ders van Wierden bij Ons in beroep zijn geko
men, aanvoerende, dat Ged. Staten blij kbaar 
aannemen, dat de onderwerpelijke uitgaven 
moeten worden beschouwd als een inkomen uit 
de gemeentel ijke kas, dat door wethouder 
Wol thuis zou zijn genoten; dat echter huns 
inziens hier, zooals steeds bij vergoedi ngen 
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aan leden van het college van burgemeester 
en wethouders wegens in het belang der ge
meente gemaakte reis- of andere kosten, van 
een inkomen uit de gemeentekas geen sprake 
is; dat deze uitgaven dus volkomen terecht 
zijn geschied; 

0. dat het stelsel der gemeentewet met be
trekking tot de rekening en verantwoording, 
zooals dit in het tweede hoofdstuk van titel 
IV van de tweede afdeeling dier wet is neer
gelegd, medebrengt, dat Ged. Staten aan in 
de rekening vervatte posten, welke met de 
wet strijden, hunne goedkeuring moeten ont
houden en daarbij niet beperkt zijn tot de in 
art. 263 genoemde gevallen; 

dat dus de desbetreffende namens burge
meester en wethouders in de openbare ver
gadering der Afdeeling van den Raad van 
State, voor de Geschillen van Bestuur, waarin 
over deze zaak verslag is uitgebracht, inge
brachte grief niet als gerechtvaardigd kan 
worden beschouwd; 

0. voorts, dat de verplichting van wethou
ders tot het, behoudens verhindering, bijwonen 
van de vergaderingen van burgemeester en 
wethouders moet geacht worden in te sluiten 
de gehoudenheid, zich de kosten te getroosten, 
welke het vervullen van dezen plicht mocht 
meebrengen; 

dat mi tsdien vergoeding van zoodanige kos
ten in wezen neerkomt op een vermeerdering 
van inkomen; 

dat deze vermeerdering van inkomen zich 
niet verdraagt met het bepaalde bij art. 100, 
3e lid, der Gemeentewet, krachtens hetwelk 
de wethouders, behalve de jaarwedde, geener
lei inkomen, onder welken naam ook, uit de 
gemeentekas genieten dan hetgeen verbonden 
is aan eene andere hun opgedragen openbare 
gemeentebediening; 

0. dat derhalve Ged. Staten terecht den 
bedoelden post niet in de rekening hebben 
gehandhaafd; 

Gezien de Gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

is belast enz. 
(A.B.) 

18 Augustus 1933. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet art. 244.) 

Ged. Sta.ten hebben terecht goedkeuring 
onthouden aan eene gemeentebegrooting, 
die slechts sluitend is gemaakt door onder 
de inkomsten te ramen een bijdrage van 
het Rijk in de kosten der gemeentehuis
houding, nu door het gemeentebestuur 
niet is voldaan aan alle eischen, welke de 
Regeering voor het verkrijgen van zoo
danige bijdrage heeft gesteld. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Egmond aan Zee tegen 
het besluit van Ged. Staten van Noord-Hol
land van 22 Maart 1933, n°. 227, waarbij 
goedkeuring is onthouden aan de b11grooting 
dier gemeente voor den dienst 1933 ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 

Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
~ Augustus 1933, n°. 430; 

Op de voordracht van Onzen Mini~ter van 
Binnenlandsche Zaken van 14 Augustus 1933 
n°. 15471, Afd. B.B.; ' 

0. dat Ged. Staten van Noord-Holland bij 
bovenvermeld besluit goedkeuring hebben 
onthouden aan de hun ter goedkeuring toe
gezonden begrooting van inkomsten en uit
gaven der gemeente Egmond aan Zee voor 
den dienst 1933, daarbij overwegende, dat de 
begrooting van den gewonen dienst sluitend 
is gemaakt door daarop in Hoofdstuk II onder 
volgnummer 46 in ontvangst te ramen een 
bedrag van f 52,500 als bijdrage van het Rijk 
in de kosten der gemeentehuishouding; dat 
eene zoodanige raming alleen dàn als reëel 
kan worden beschouwd als voldaan is aau de 
eischen, welke de Regeering in een dergelijk 
geval ten aanzien van begrootingen stelt en 
die bij de brieven van Ged. Staten van 14 
Dec. 1932, n°. 210, en 18 Januari 1933, n°. 
93, ter kennis van het gemeentebestuur zijn 
gebracht; dat de raad echter niet bereid is 
aan die eischen te voldoen; dat onder die 
omstandigheden niet verwacht mag worden 
dat de geraamde bijdrage in de kosten der 
gemeente-huishouding zal worden verleend, 
zoodat de begrooting niet geacht kan worden 
op reëele wijze te slui ten en daarom niet voor 
goedkeuring vatbaar is; 

dat tegen dit besluit van Ged. Staten de 
raad der gemeente Egmond aan Zee beroep 
heeft ingesteld, aanvoerende, dat de eischen 
van de Regeering inhouden verhooging van 
het aantal opcenten op de gemeentefonds
belasting tot 100 en op de personeele belasting 
tot 200 en schrapping van het subsidie voor 
de Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer; 
dat aan deze e ischen niet kan worden vol
daan; dat handhaving van het subsidie voor 
de Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer 
eene levensvoorwaarde is voor de gemeente 
als badplaats, temeer, daar de hoofdbron van 
bestaan der inwoners, het visscherijbedrijf, 
zeer slechte resultaten geeft, zoodat het bad
bedrijf meer en meer een voorname bron van 
inkomsten wordt; dat verhooging van de be
lastingen, als door de Regeering geëischt 
wordt, onbillijk en onmogelijk geacht wordt ; 
dat deze verhooging onbillijk geacht wordt, 
omdat de oorzaak van de noodlijdendheid der 
gemeente, ook volgens een terzake uitgebracht 
Rijksaccountantsrapport, hoofdzakelijk is de 
ondersteuning, die verleend moet worden aan 
de werkloozen; dat deze ondersteuning eerst 
voor 60 % en thans nog voor 25 % ten laste 
der gemeente komt; dat van noodlijdendheid 
geen sprake zou zijn, indien deze kosten ge
heel door het Rijk werden betaald; dat zulks 
toch billijk zou zijn, daar het hier betreft uit
gaven in het a lgemeen belang en niet van 
huishoudelijk gemeentebelang; dat het daar
om onbillijk geacht wordt, dat de inwoners 
der gemeente Egmond aan Zee, om deze kos
ten op te brengen, zoo zwaar zouden worden 
belast in vergelijking met inwoners uit ge
meenten, waar de toestand gunstiger is; dat 
op deze wijze van de nivelleering van belas
tingdruk, die beoogd wordt door de nieuwe 
wet op de financieele verhouding tusschen het 
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Rijk en de gemeenten, bitter we inig terecht 
komt; dat dus de wantoestand, waaraan deze 
wet een einde wilde maken, weder in het 
leven w u worden geroepen ; dat deze belas
tingverhooging ook onmogelijk wordt geacht, 
gezien de achteruitgang van de financieele 
omstandigheden van vrijwel a lle inwoners der 
gemeente; dat immers ongeveer 2/3 der be
volking leeft van de trawl ervisscherij vanuit 
IJmuiden, die de laatste ja ren zeer slechte 
resultaten afwierp en thans zelfs geheel stil 
ligt, zoodat dit gedeelte der bevol king geheel 
van steunuitkeeri ng moet leven; dat de terug
slag op de rest der bevolking zich wodani g 
doet gevoelen, dat ook deze inwoners e r zeer 
slecht voor staan en niet in staat zull en zijn 
de verhoogde belastingen op te brengen; dat 
onder deze omstandigheden dus onmogelijk 
gevolg kan worden gegeven aan den eisch der 
Regeering inzake belastingverhooging; da t 
dus de eenige oplossing der moeilijkheden is, 
dat de Regeering dezen eisch laat vallen ; dat 
de begrooting, waar deze eisch toch niet ge
handhaafd zal kunnen worden, met de Rijks
bijdrage van f 52,500 geacht moet worden wel 
degelijk op reëele wijze te slui ten; 

0. dat de begrooting voor den gewonen 
dien t der gemeente Egmond aan Zee sluitend 
is gemaa kt door onder de inkomsten een 
bedrag van f 52,500 als bijdrage van het Rijk 
in de kosten der gemeente-huishouding te 
ramen; 

dat door het gemeentebestuur ·echter niet is 
voldaa n aan alle eischen welke de R egeer ing 
voor het verkrijgen van eene zoodanige bij
drage heeft gesteld; 

dat derhalve het bedrag der Rijksbijd rage 
niet onder de geraamde inkomsten behoort 
voor te komen, en Ged. Staten van Noorcl
Holl ancl mitsdien terecht aan de bedoelde 
begrooting goedkeuring hebben onthouden; 

Gezien de Gemeentewet; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren . 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

is belast enz. 
(A.B.) 

21 Augustus 1933. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Handelsnaamwet art. 5.) 

De R echtb. beeft de vraag, of gevaar 
voor verwarring bij het publiek bestaat, 
niet in het a lgemeen voor een bepaalde 
groep van ha ndelszaken, doch uitsl ni tend 
voor de handelsza ken van par t ij en besli st, 
waarbij zij haar oordeel beeft gegronrl op 
de omstandigheden, die zich in dit bij 
zonder geval voordoen. 

Het, middel, waarbij is gesteld, dat dit 
een en ander ni et het geval zou zijn, rr.i st 
derhalve feitelijken grondslag. 

Geeft met verschuldigden eerbied te kennen: 
A nton M annes, wonende te Rotterdam, ex

ploitant van de aan den Coolsingel te Rot
terdam gevestigde Bodega " Old Dutch", te 
dezer zake domicilie kiezende te Rotterdam 
(advocaat Jhr. M r. W. F . C. van Liclt de 
J eude ). 

Verzoeker heeft zich bij verwekschrift ge-

wend tot den E.A.Heer Kantonrechter te 
's-Gr~:,enhage teneinde de veroordeeling to 
verkr1Jgen van Gerrit Johan Martin Cos wo
nende te 's-Gravenhage aan het Buit~nhof 
n° . 5, bij beschikking uitvoerbaar bij voor
raad, om den door hem gevoerden handels
naam " Old Dutch" niet langer te voeren en 
dezen a ldus te wijzigen dat de onrechtmatig
heid ten opzichte van verzoeker zou worden 
opgeheven met veroordeel ing tevens tot beta
ling van een bedrag van f 100 per dag a ls 
schadevergoeding indien hij binnen 8 dagen 
n~. de_ beschikking aan de veroordeeling tot 
w1Jz1grng met mocht hebben voldaan. 

Dit verzoek is door den K antonrechter te 
's-Gravenhage op 5 April 1933 van de hand 
gewezen, welke beschikking op 23 Juni 1933 
door de R echtba nk te 's-Gravenhage is be
krachti gd; wowel de beschikkingen van den 
Kantonrechter als van de Rechtbank legt ver
zoeker hierbij met de appèlmemorie en de, 
producties over. 

Verzoeker veroorlooft zich Uwen Raad een 
korte uiteenzetting te geven: 

In de feitelijke instanties is gebleken de 
volkomen gel ijkheid van den naam " Old 
Dutch", mitsgaders de volkomen gelijkheid in 
den aard der verschillende instellingen, doch 
het verzoek is a fgewezen op den enkelen grond 
dat wegens het verschil in plaats van vesti
g ing geen verwarring bij het publiek te duch
ten is. 

Verzoeker heeft voor de Rechtbank uitvoe
rig uiteengezet, dat niet de verwarr ing zelve 
de grondslag is voor de wijzig ing, doch de 
vrees voor verwarring, terwijl hij uitgebreid 
de feiten heeft omschreven ( en deze door ge
tuigen te bewijzen heeft aangeboden ), waa ruit 
niet alleen reeds volgt dat de vrees voor ver
warring bestaat, doch dat in zeer vele geval
len daaruit reeds verwarring is ontstaan . 

Verzoeker heeft voorts gewezen op het sterk 
onderscheidend vermogen van den door hem 
gekozen handelsnaam "Old Dutch" , terwijl hij 
ten slotte nog heeft aangevoerd dat het merk 
" Old Dutch" wettiglijk was gedeponeerd in 
de Oud-H ollandsche letters, zooals verzoeker 
die op zijn waren voert en in welke zelfde 
Oud-Holl andsche letters hij zijn handelsnaam 
op zijn gevel heeft doen aanbrengen. Ook ge
requestreerde heeft op dezelfde wijze het ge
deponeerde merk in zijn gevelnaam opgeno
men, van welke gel ijkheid zoowel in vorm, 
kleur, grootte al soort, verzoeker de R echt
bank met fotograf iën een duidelijke uiteenzet
ting heeft gegeven. 

Verzoeker heeft voorts overgelegd verschil 
lende prijscouranten, waaronder ook één van 
gerequestreerdes zaak, waarin het merk van 
verzoeker voorkwam, waarna daarop door ge
requestreerde bij pleidooi is verklaard dat hij 
alle dranken van den naam "Old Dutch" van 
de kaa rt had doen verwijderen . Gereques
treerde bleef echter van meening dat hij op 
zijn gevel wel den naam " Old Dutch" in het 
Oud-Hollandsche letterschrift mocht hand
haven, evengoed a ls den naam ze lf. 

H et is dan ook niet juist, zooa ls de be
sch ikking van de R echtbank zou doen ver
moeden, dat verzoeker ten deze slechts één 
grief heeft aangevoerd, doch dit kan in cas
satie niet worden onderzocht, evenmin a ls voor 
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de hierboven gerelateerde fe iten eenigen 
grondslag te vinden is in de beschikking van 
de R echtbank, terwijl daarin ook niet ver
wezen naar of opgenomen is de beschikking 
van den Kantonrechter. Toch is verzoeker vau 
meening dat de aangevallen beschikking niet 
in stand kan worden gehouden en stelt voor 
als middel van cassatie: 

S ., althans v. t. van artt. 1, 2, 3, 4, 5 en 6 
H andelsnaamwet 1921 S. 842, door te be
s! issen, dat in verband met den aard der 
beide handelszaken wier bedrijf besta in den 
verkoop van eet- en drinkwaren voor gebruik 
ter plaatse van verkoop en de plaats hare,· 
vestig ing, onderscheidenlijk te Rotterdam en 
te ' s-Gravenhage, geen verwarring tusschen 
de beide handelszaken bij het publiek te duch
ten is, ten onrechte, omdat deze stelling n.l. 
dat tusschen te Rotterdam en te 's-Graven
hage gevestigde bedrijven, waar eet- en drink
wa,;en voor gebruik ter plaatrn worden ver
kocht in verband met den aard der beide han
delszaken geen verwarring te duchten is, in 
haar a lgemeenheid uiet juist is, terwijl de 
R echtbank heeft nagelaten aandacht te wijden 
aan de vrees voor verwarring die bij de han
delszaken van deze partijen in het b ij zonder te 
duchten is doch daarbij is afgegaan op den 
a lgemeenen "aard" der beide handelszaken. 

Ter toef ichting van dit middel voert verzoe
ker aan dat de feitelijke rechter dient na te 
gaan of tusschen twee bepaalde zaken verwar
ring te duchten is. Of dit in een bepaald ge
val zich voordoet zal afhangen van verschil
lende omstandigheden, zooals b.v. de a lge
meene bekendheid in den lande als ook het 
meer of minder onderscheidend vermogen van 
den gekozen handelsnaam. In het algemeen 
kan echter niet worden gezegd dat tusschen 
twee bodega's nooit verwarring te duchten is 
wanneer zij maar in verschillende plaatsen 
gevestigd zijn. Omgekeerd is ook in het a lge
meen niet vast te stellen dat er a ltijd verwar
ring is te duchten wanneer beide zaken van 
den zei fden naam in één plaats gevestigd zijn 
(o. a. het a rrest van Uwen Raad dd. 5 No
vember 1926 N. J. 1927, blz. 127 "centra!" 
beide te Rotterdam) . Sinds het arrest van 
Uwen R aad d.d . 31 Mei 1927 N. J . 1927 blz. 
991 betreffende de " Vita" Lebensversicherung 
A.G. , staat zeker niet vast dat nu ook altijd 

- zelfs internationaal - verwarring te duch
ten is tusschen twee levensverzekeringbedrij
ven van den zelfden naam. All es hangt a f van 
de bijzondere omstandigheden in het te be
si issen geval. 

In de aangevallen beschikking nu is in het 
geh eel niet gerept van deze bijzondere on .
standigheden, noch ook vermeldt deze waar
om in het gegeven geval de R echtbank ver
warring 1neende uitgesloten te achten. Wan
neer de Rechtbank de feiten die in deze zaak 
gebleken zijn nader had getoetst, had de con
clusie voor de hand gelegen. De Kantonrech
ter besl ist da t verzoeker het in zijn hand heeft 
verwarring uit te sluiten, als hij op zijn brief
papier maar duidelijk zet " Rotte rdam" . Dit 
deed verzoeker reeds en toch bi ijft er nog 
verwarr ing, welke verwarring door den K an
tonrechte r zelf wordt geconstateerd. Verzoeker 
moge in verband hiermede verwijzen naar het 
arrest v, n Uwen R aad dd. 15 Juni 1931 . J. 

1931 blz. 1242 met de noot van Prof. Meyers . 
Hij meent voorts voor zijn meening steun te 

vinden in het arrest van Uwen Raad dd. 2 
Januari 1931 N. J. 1931 blz. 865. In dat 
geval had het Hof eveneens een a lgemeene 
beslissing gegeven, waarbij aangenomen werd 
dat de naam van een stad niet kan worden 
gebruikt als fabrieks- of handelsmerk, instede 
van mede te onderzoeken welke plaats het 
woord Stam boel ze i f in de medrnn i11nam. 111 
de thans gegeven beslissing is zelfs niet te 
lezen dat het hier gaat over den naam " Old 
Dutch" , een naam met een sterk onderschei
dend karakter, waa rdoor juist spoedige ver
warring bij het pub! iek ontstaat wanneer ook 
een ander dien gebruikt. In de beschikking is 
wel gesteld dat de R echtbank het "voren
staand" verzoekschrift heeft herl ezen en dat 
dit door Anton Mannes is ingediend, doch 
daarin is niet te vinden dat het de gereques
treerde Cos is die de zaak " Old Dutch" te 
's-Gravenhage drijft. Hieruit blijkt dat de 
R echtbank van geen belang geoordeeld heeft 
de vraag dat het hier de zaak van gereques
treerde betrof. In het algemeen heeft de 
Rechtbank gemeend ieder verzoek van re
questrant te moeten afwijzen op grond dat de 
aard van deze handelszaken medebracht dat 
geen (lees "nimmer") verwarring te duchten 
was. Ook in "de beide handelszaken" kan 
geen feitel ijke besliss ing liggen, daar alleen 
van een der partijen do ua,un en c!o zaak 
is genoemd. 

Ook de grief van ongeoorloofd gebruik van 
het merk kan in cassatie niet worden onder
zocht, omdat in de aangevallen beschikking 
hierover niet wordt gerept. Na verwijzing kan 
dan ook dit punt onderzocht worden. 

H et is op deze gronden dat Anton Mannes 
Uwen R aad eerbiedig verzoekt de aangevallen 
beslissing te vernietigen met zoodanige ver
dere beschikkingen als Uw College zal mee
nen te behooren. 

De Procureur-Generaal · 
Gez ien de beschikking 'van de Arr.-Recht

bank te 's-Gravenhage van 23 Juni 1933, be
krachtigende die des Kantonrechters aldaar 
van 5 April bevorens, waarbij is gewezen van 
de hand het verzoek van thans-requestrant tot 
veroordeel ing van nu-gerequestreerde den door 
dezen gebruikt wordenden handelsnaam ,,Old 
Dutch" n iet langer te voeren met nevenvorde
ringen; 

Gelet op het tegen eerstgemelde beschikking 
aangevoerde middel van cassatie; 

0. dat dit feite lijken grondslag mist ; 
0. immers, dat de R echtbank, naar aanlei

ding van requestrnnts grief, dat de Kanton
rechter ten onrechte zou hebben overwogen, 
dat w e gens verschi l in plaats van vestiging 
en den aard der beide handelszaken verwar
ri11g bij het pub] iek te duchten is tusschen 
beide zaken, bes! ist : 

,,dat die grief moet falen , daar de K an
tonrechter juist heeft geoordeeld, dat in ver
band met den aard der beide handelszaken, 
wier bedrijf bestaat in den verkoop van eet
en drinkwaren voor het gebruik ter plaatse 
van verkoop en de plaats harer vestiging, 
geen verwarring tusschen de beide handels
zaken bij het pub! iek te duchten is;" 
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0. dat daarin dus wordt uitgemaakt, dat 
geen verwarring bij het publiek te duchten is 
tusschen de handelszaak van requestrant en 
die van gerequestreerde, zonder dat de fei
telij ke rechter zich uitsluitend heeft laten lei
den door den algemeenen aard dier zaken, 
wijl hij tevens zijne beslissing laat steunen op 
het feit, dat de eene zonder uitzondering te 
Rotterdam en de andere te 's-Gravenhage 
opereert; 

0. dat deze beslissing is van zu iver feite
lijken aard en daartegen in cassa tie niet kan 
worden opgekomen ; 

Concludeert tot verwerping van het beroep. 

De Hooge Raad, enz. ; 
0. dat bij de in het middel bestreden be

sliss ing is uitgemaakt, dat geen verwarring 
bij het publiek te duchten is tusschen de han
delszaak van verzoeker en die van gere
questreerde, zulks, omdat het bedrijf van die 
beide handelszaken bestaat in den verkoop 
van eet- en drinkwaren voor het gebruik ter 
plaatse, terwijl verzoeker's zaak te Rotterdam 
en die van gerequestreerde te 's-Gravenhage 
is gevestigd ; 

dat derhalve de Rechtbank de vraag of ge
vaar voor verwa1Ting bij het publiek bestaat 
heeft beslist, niet in het algemeen voor een 
bepaalde groep van handelszaken, doch uit
si uitend voor de handelszaken van partijen, 
waarbij zij haar oordeel heeft gegrond op de 
omstandigheden, die zich in dit bijzonder ge
val voordoen; 

dat derhalve het middel, waarbij is gesteld, 
dat dit een en ander niet het geval zou zijn, 
feitelijken grondslag mist; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

25 Aug11.stus 1933. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 art. 13.) 

Ten onrechte heeft de gemeenteraad 
eene eens verleende tegemoetkoming in
getrokken, daar appellant zelf behoorend 
tot de Gereformeerde Kerk, gerechtigd 
was voor het aan zijne kinderen te ver
strekken onderwijs de voorkeur te geven 
aan eene school, zich richtend naar de 
belijdenisschriften der Gereformeerde Ker
ken boven eene, geleid door beginselen, 
levende in eene bepaalde richting der 
N ederlandsch-Hervormde Kerk. 

Wij WILHELM! A, enz.; 
Beschikkende op het be,·oep, ingesteld door 

den raad der gemeente Ede tegen het besluit 
van Ged. Staten van Gelderland van 4 Apr il 
1933, N°. 195, waarbij het besluit van den 
gemeenteraad van 20 April 1932 tot intrek
king van de aan M. Roseboom te Ede toege
kende vergoeding volgens art. 13 der Lager 
Onderwijswet 1920 is vernietigd; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adv ies van 
3 Augustus 19 33, Jo_ 423; 

Op de voordraèht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 17 
Augustus 1933, N°. 7705, afdeeling Lager 
Onderwijs Algemeen; 

0 . dat Geel. Staten van Gelderland bij hun 

bovengenoemd beslu it, beslissende op een door 
M. Roseboom te Veldhuizen (gemeente Ede) 
bij hun coll ege ingesteld beroep tegen het 
besluit van den raad der gemeente Ede van 
20 April 1932, strekkende tot intrekking met 
ingang van 1 Mei 1932 van de hem ingevolge 
het bepaalde bij art. 13 der Lager Onderwijs
wet 1920 toegekende vergoeding, dit raads
besluit hebben vernietigd en bepaald, dat de 
eenmaal aan den appellant toegekende tege
moetkoming blijft gehandhaafd; 

dat Ged. Staten daarbij hebben overwogen, 
dat door den raad der gemeente Ede bij be
si uit van 5 Juni 1931 aan M. Roseboom 
voornoemd eene tegemoetkom ing werd ver
leend, als bedoeld in het eerste lid van art. 
13 der Lager Onderwijswet 1920, voor diens 
kinderen Grietje, Woutera en Arie, die de 
school met den Bijbel aan den Telefoonweg 
bezoeken, welke school op grooteren afstand 
dan vier kilometer van de woning van den 
appellant is gelegen; dat bij besluit van den 
raad van 9 Maart 1932 op gelij ke wijze eene 
tegemoetkoming werd verleend voor des appel
] ants zoontje Marius; dat de raad bij zijn 
besluit van den 20sten April 1932 de bij voor
schreven besluiten toegekende vergoeding 
heeft ingetrokken, zulks omdat het onderwijs 
van de door den belanghebbende gewenschte 
richting naar 's raads oordeel kan worden ge
noten op eene school, gelegen op minder dan 
vier kilometer van des appellants woning, en 
wel aan de school voor bijzonder gewoon lager 
onderwijs, uitgaande van de "Vereeniging tot 
stichting en instandhouding van scholen met 
den Bijbel te Ederveen" ; dat uit de door den 
Onderwijsraad overgelegde stukken is geble
ken, dat de school aan den Telefoonweg en die 
te Ederveen niet geacht kunnen worden, van 
gelijke richting te zijn; dat toch, in tegen
stelling met de laatstgenoemde school, welke 
blijkens de samenstelling van haar bestuur 
wordt geleid door beginselen, levende in eene 
bepaalde richting der Nederlandsch-Hervorm
de Kerk, de school aan den Telefoonweg zich 
meer richt naar de belijdenisschriften der 
Gereformeerde Kerken, zoo zelfs, dat het toe
zicht op de uitvoering van art. 1 der Statuten 
(omschrijving van doel, grondsl ag en begin
se l ) is opgedragen aan den Kerkeraad der 
Gereformeerde Kerk te Ede; dat het aan
nemelijk is, dat de appell ant, zelf behoorend 
tot de Gereformeerde Kerk, aan de school 
aan den Telefoonweg gevonden heeft het bij
zon4.er onderwijs van de door hern gewenschte 
ric~ing; 

d t van dit besluit van Ged. Staten de ge
mee teraad bij Ons in beroep is gekomen, 
aaI:Lioerende, dat hij niet bestrij dt de meening 
van Ged . Staten, dat de school te Ederveen 
blijkens de samenstelling van haar bestuur 
wordt geleid door beginselen, levende in eene 
bepaalde richting der Nederlandsch-Hervorm
de Kerk, terwijl de school aan den Telefoon
weg te Ede zich meer r icht naar de belijdenis
schriften der Gereformeerde K erken; dat hij 
echter de conclwue van Ged. Staten, dat beide 
scholen niet van dezelfde richting zij n, niet 
kan deelen, omdat z. i. het begrip "bepaalde 
richting", in art. 13 van de Lager Onderwij s
wet 1920 bedoeld, niet in zoo onbeperkten zin 
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mag worden verstaan, dat daardoor de g& 
meente zou verplicht worden tot het toekennen 
eener vergoeding of tegemoetkoming, mits 
slechts het gewenschte onderwijs - in hoe 
geringe mate ook - afwijkt van dat hetwelk 
binnen een kring van vier kilometer kan wor
den genoten; dat in een tijd van noodzakelijke 
versobering en beperking op elk terrein, als 
de tegenwoordige, waarin zware eischen aan 
de gemeentekas worden gesteld, het past ook 
op dit gebied grenzen te trekken; dat, nu 
volgens de statuten der school vereenigingen 
de grondslag van het onderwijs aan beide 
scholen dezelfde is, al mogen e t· ook overigens 
enkele verschillen zijn, met toekenning eener 
tegemoetkoming of vergoeding deze grenzen 
naar zijn oordeel zouden worden overschreden; 

0. dat, aangenomen al , dat het den ge
meenteraad in een geval als het onderhavige 
wu vrijstaan, eene tegemoetkoming, als be
doeld in art. 13 der Lager Onderwijswet 1920, 
welke bij een kracht van eindbeslissing ver
kregen hebbend raadsbesluit is verleend, voor 
den vervolge in te trekken op grond, dat bij 
dat raadsbesluit zijns inzi ens ten onrechte is 
aangenomen, dat de verzoeker aan het ge
noemde wetsartikel aanspraak op steun uit de 
gemeentekas kan ontleenen, die intrekking 
niet behoort te worden gehandhaafd; 

dat toch met Ged. Staten op de in hun be
streden besluit vermelde gronden moet worden 
geoordeeld, dat aan de school te Ederveen 
onderwijs van andere richting in den zin van 
genoemd wetsartikel wordt gegeven dan aan 
de school aan den Telefoonweg, zoodat het 
door M. Roseboom voor zijn kinderen ge
wenschte onderwijs niet aan de school te Eder
veen kan worden genoten en de aanwezigheid 
der laatstgenoemde school dus niet aan de 
aanspraken van :M. Roseboom op steun uit de 
gemeentekas ten deze in den weg staat; 

dat dus Ged. Staten terecht het raadsbesluit 
van 20 April 1932 hebben vernietigd: 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

,vetenschappen is belast enz. 
(N. J .) 

28 Augustus 1933. ARREis'I' van den Hoogen 
Raad. (Rv. art. 59; Onteig.wet artt. 2, 
40.) 

Het eerste middel loopt alleen over de 
de vraag, of de R€Chtb. terecht met he
trekking tot de meerringen heeft aan
genomen, dat de eigenaar der fabriek 
geenszins mocht rekenen op bestendiging 
van den bestaanden toestand. Een der 
(zelfstandige) gronden voor die beslissing 
wordt in het middel niet aangetast, zoodat 
het middel in zijn geheel niet tot cassatie 
kan leiden. 

De bewering O'lltreot de beteekenis van 
de artt. 6 en 7 van de Verordening op de 
Gouwekaden is onjuist. 

De beslissing dei Rechth. dat aan eische
res geen vergoeding toakwam wegens de 
onteigening van de kopeinden van de 
onderhavige zand- en grintputten, is juist. 

De vraag, of de Recbtb. op het onder
havige jaagpad terecht de Ordonnantie van 
166!) van toepassing heeft geacht, kan bui
ten bespreking blijvrn, nu, onafhankelijk 
daarvan, de Verordening op d e Gouwe
kaden van toepassing is. 

Daargelaten, of in het derde middel, 
klagende over het ontbreken van de gron
d an van bepaalde beslissingen, de artt. 2 
Onteig.wet en 59 Rv. moesten worden aan
gehaald, doelt de fief op een grond ten 
overvloede. Gestel al, dat dit deel niet 
vaststelde, welke feiten daaraan ten grond
slag liggen, zou daarmede niet kunnen 
worden gezegd, dat het vonnis in zijn ge
heel niet inhoudt de gronden waarop het 
steunt. Wat eischeres verder, blijkens het 
vonnis had aangevoerd, kan niet worden 
beschouwd als te kunnen ziJn van be
slissenden aard. 

Pr()(; .-Gen. Tak : Eon onteigeningszaak 
is een zaak met eigen rechtskarakter. Uit 
het voorschrift van art. 53 Onteig.wet kan 
worden afgeleid, dat een onteigeningszaak, 
naar 's wetgevers oordeel eigenlUk geen 
burgerlijke zaak is, doch behandeld wordt 
alsof het er een is. Hieruit volgt, dat, bij 
een klacht over het ontbreken van de 
gronden der beslissing, art. 2 Onteig.wet 
en 59 Rv., moeten worden aangehaald. 

De N. V. ,.N. V. Betonfabriek en Technisch 
Adviesbureau "Cornio", gevestigd en kantoor 
houdende te Waddinxveen, eisoheres tot cas
satie van een vonnis van de Arr.-Rechtbank 
te Rotterdam van 8 Juni 1933, tusschen par
tijen gewezen, advocaat Jhr. Mr. W. M. de 
Brauw, 

tegen: 
den Co=issaris der Koningin in de provincie 
Zuid-Holland, wonende te 's-Gravenhage, ver
weerder in cassatie, advocaat Mr. J. H. '.l'el
ders, gepleit door Mr. A. F. Visser van 
IJzendoorn, 

on tegen: 
de Stichting Administratiefonds Rotterdam, 
mede-verweerster, advocaat Jhr. Mr. J . H. 
de Brauw, (niet gepleit). 

Conclus ie van den Proo.-Gen. Tak. 

P o.~t alia: 
Tegen deze ui tspraak zijn de dus luidende 

cassatiemiddelen opgeworpen: ,,I. S. of v. t. 
van artt. 48 Rv. , 152 Grondwet, 625 B. \V., 
2, 37, 40, 41, 54a en 54d Onteigeningswet, 
136 Provinciale wet, 9 tot en met 12b Water
staatswet 1900, 6 en 25 aanhef en sub a, b, l 
en m van het R eglement van Politie voor de 
Gouwe, vastgesteld bij besluit der Staten van 
Zuicl-Hollancl vau 20 J u li 1897, gocclgekeu rcl 
bij Koninklijk Besluit van 12 October 1897, 
zooals dat sedert is gewijzigd, 25 van het 
Reglement op de wegen en voetpaden in de 
provincie Zuid-Holland, vastgesteld bij besluit 
der Provinciale Staten van Zuid-Holland van 
3 November 1870, goedgekeurd bij K. B. van 
21 ovember 1870, zooals dat reglement sedert 
is gewijzigd, -

door in het geding tot onteigen ing (noodig 
voor de verbetering van de Gouwe in de ge
meenten Waddinxveen en Boskoop) , bij de 



1933 28 AUGUSTUS 332 

beslissing omtrent de we,·kelijke waarde van 
het onte igende, en ook bij de vaststelling van 
de verdere volgens de wet aan de onteigende 
partij toekomende vergoedingen, er van uit te 
gaan, dat het fabrieksterrein van e ischeres 
moet worden gewaardeerd als industrieterrein 
niet gelegen aan een groot vaarwater, na te 
hebben overwogen, dat dit afhankelijk is van 
de vraag of de onteigende aanspraak heeft 
op een onbelemmerden aan- of afvoer van 
hare producten en materialen van en naar 
scheepsgelegenheid aan de Gouwe, zulks ter
wijl feitelijk vaststaat, dat tot de door de 
onteigende (of zijn rechtsvoorganger) aange
legde werken onder meer behoorde een aantal 
meerringen (of ringpalen), aan de Gouwe), 
dat de rechtsvoorganger tot het aanleggen, 
hebben en exploiteeren daarvan vergunning 
van het bevoegd gezag had, welke kracht-ens 
de daarbij gemaakte bepaling zou vervallen 
wanneer zulks in het algemeen belang door 
Ged. Staten werd nooclig geacht, en dat die 
vergunning na de voorloopige inbezitneming 
(volgens art. 54a der Onteigeningswet) is 
ingetrokken, en wel - zooal blijkens het von
nis door de onteigende was gesteld en door de 
R echtbank is in het midde11 gelaten - omdat 
de meerringen, doordat zij tengevolge van de 
uitvoering van het te maken werk niet meer 
aan het water stonden en dus niet meer bruik
baar waren, geen reden van bestaan meer 
hadden, lat(lnde de R echtbank hare beslissing 
ook steunen op deze overwegingen, 

a. ,,dat voorts onbetwist is dat het Provin
ciaal Bestuur aan deze zijde van de Gouwe 
uit een oogpunt van waterschapsbelang over
gegaan is tot verhooging en daarmede ge
paard gaande verbreeding van de Gouwekacle 
en zulks ter plaatse alleen achterwege gelaten 
is in verband met de toekomstige onteigening, 

dat dit medebrengt dat voor zoover gedaagde 
werken heeft aangelegd, die hierdoor zouden 
worden getroffen (waaronder clan die meer
ringen) zij dit heeft te dulden" , 

b. ,,dat voor zoover de aanwezigheid" van 
de meerringen (afgezien van het in het vonnis 
voorafgaande) ,,krachtens de destijds aan Jon
genburger" ( den rechtsvoorganger van eische-
1·es in cassatie) ,,verleende, ten allen tijd 
opzegbare vergunning, de verwachting van 
gedaagde steun kon geven, dat zij mocht 
rekenen op eene bestendiging van den be
staanden toestand, ook hieraan alle grond 
ontvalt, omdat ook deze vergunning is inge
trokken, zij het ook, dat zulks ge chied is na 
de voorloopige inbezitneming" , waarbij de 
Rechtbank: 

1. ten onrechte alleen bes! issend heeft ge
acht of de onteigende aanspraak kon maken 
op onbelemmerclen aan- of afvoer van en 
naar scheepsgelegenheid aan de Gouwe, en 
daarbij heeft voorbijgezien, dat, ook al had 
de onteigende slechts een beperkte bevoegd
heid (doordat wel van de meerringen, maar 
niet van smalspoor, aanlegplaats voor stoom
booten, en opslagplaats kon worden gebruik 
gemaakt), zij desniettemin, zooals blijkens het 
vonnis is betoogd en daarin niet is weer
sproken, over aan- on afvoer van en naar 
scheepsgelegenheid aan de Gouwe beschi kte; 

2. ten onrechte heeft geoordeeld, dat de 

onteigende de aantasting van haar e igendom 
(onbruikbaarmaking van de gelegenheid tot 
aan- of vastleggen door meerringen ingevolge 
daartoe verleende vergunning) moet dulden, 
als dit werk zou worden getroffen door de 
verhooging of verb1·eeding van de Gouwekade, 
waartoe het Provinciale Bestuur ui t een oog
punt van Waterschapsbelang is overgegaan, 
ten onrechte, omdat het Provinciaal Bestuur 
niet dan onder omstandigheden en voorwaar
den waarvan ten deze geen sprake is, tot zulke 
inbreuk op het eigendomsrecht van eischeres 
gerechtigd is, zeker niet nu verhooging en 
verbreeding deel uitmaken van het werk, 
waarvoor onder meer eischeresse's van 1neer
ringen voorziene perceel wordt onteigend, en 
nu die gelegenheid tot vastleggen door meer
ringen wordt getroffen ook door de op het te 
onteigenen perceel zelf te verr ichten werken; 

3. ten onrechte voor de vraag of en in hoe
ver de onteigende mocht rekenen op een 
bestendiging van den bestaanden toestand 
beslissend heeft geacht de intrekking van de 
vergunning als bovenvermeld, en dus de aan° 
spraak van de onte igende op schadeloosstelling 
in dit opzicht, heeft afgewezen alleen op grond 
van een de kans op bestendiging vern ietigende 
handeling van den onteigenaar, tijdens het 
onteigeningsgeding, als gevolg van (althans 
na) inbezitnemi ng en werkzaamheden, waartoe 
deze alleen door de onteigening zei ve bevoegd 
was, en welke werkzaamheden deel uitmaken 
van het werk waarvoor wordt onte igend, en 
a ldus aan eischeres niet heeft toege legd de 
volledige schadeloosstelling die haar volgens 
Grondwet en Onteigeningswet toekomt." 

,, II. S. of v. t. van artt. 48 Rv. , 152 Grond
wet, 625 B. W ., 2, 37, 40, 41 Onteigeningswet, 
titel 28 art. 7 van de Ordonnance du Roi pour 
les eaux et Ie forêts de son royaume van 
Augustus 1669, 1, 2, 3, 4 van het Keizerlijk 
Decreet van 22 Januari 1808 (Fortuyn III 
bi. 5), 1, 6, 7 der Verordening op de Gouwe
kaden, vastgeste ld bij Besluit der Staten van 
Zuid-Holland van 16 November 1897, goed
gekeurd bij K. B. van 3 J anuari 1898, zooals 
die sedert dien is gewijzigd, 1 en 7 van het 
R eglement op de provinciale wegen, vastge
steld bij besluit der Staten van Zuid-Holland 
van 21 Juli 1931 , goedgekeurd bij K. B. van 
19 September 1931, door te beslissen dat het 
gebruik door eischeres in cassatie van de 
kopeinden van de zand- en gr inclpu tten, voor 
zooveel vallende in een strook van 8 Meter 
breedte uit de beschoeiing van de Gouwe, en 
li ggende in het onteigend wordende perceel 
sectie G. N°. 1959, in strijd was met de in 
voormelde artikelen vervatte verbodsbepalin
gen van het bevoegde gezag, en op dien grond 
aan de onteigende geen vergoed ing heeft toe
gekend wegens de onte igening van die ge
deelten dier putten, 

ten onrechte, omdat, blijkens het vonnis, 
perceel 1959, waarop zich de zand- en grind
putten bevinden, 1 igt aan de binnenzijde van 
het jaagpad, en omdat, blijken het vonnis, 
was aangevoerd (en door de R echtbank is in 
het midden gelaten), dat de putten vóór de 
verordening op de Gouwekade reeds bestonden, 
geconstrueerd zijn in een tijd, dat hiervoor 
geen vergunn ing noodig was, op het maaiveld 
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en niet op de kade staan, en dat, toen zij 
geconstrueerd werden op het maaiveld, de 
kade zich niet tot de putten uitstrekte, maar 
2. 20 Mete r breed was en de putten meer dan 
3 Meter van den teen van den berm van de 
kade afstonden en dat in later tijd de berm 
sloot is gedempt en de kade verbreed en toen 
tegen de putten geconstrueerd, 

en omdat de artt. 6 en 7 van de verordening 
op de Gouwekade niet inhouden, dat de ver
bodsbepalingen van art. 6, waar geen berm
sloot werd gevonden, zich uitstrekken over de 
breedte van 8 Meter, óók ter plaatse waar 
feitelijk geen kade I igt maar het achter de 
kade li ggende maaiveld, 

en omdat art. 7 van t itel 28 van de Ordon
nance van 1669 niet van toepassing is op de 
boorden van de Gouwe, die niet behoort en 
niet behoorde tot de "rivières" navigables, en 
de Rechtbank in el k geval had behooren te 
onderzoeken of aan de voorwaa rde voor toe
passelijkhe id was voldaan, terwijl bovendien, 
ook wegens de fe itelijk vaststaande beperking 
van het jaagpad, de eigendom van perceel 
1959 niet uit hoofde van deze bepaling aan 
eene beperking a ls ten deze aangenomen was 
onderworpen.'' 

,, III. S. of v. t. van de artt. 162 Grondwet, 
20 R. 0., doordat het vonnis niet inhoudt de 
gronden, waarop het rust, immers niet vast
stelt we lke feiten aan de besliss ing zijn ten 
grondslag gelegd, ten aanzien van: 

a. het motief voor de intre kking van de 
vergunning tot het hebben van meerringen, 
hoewel eischeres dit, blijkens het vonnis, had 
gesteld; 

b. al hetgeen de eischeres omtrent de zand
en grindputten, de kade en de bermsloot, 
blijkens het vonnis, had aangevoerd en in het 
tweede cassatiemiddel als wodanig is vermeld, 

wordende dit middel subsid iair voorgesteld 
en wel onderdeel a voor het geval onderdeel 3 
van het eerste middel , onderdee l b voor het 
geval het tweede middel wordt afgewezen." 

,,IV. S. of v. t. van de artt. 152 Grondwet, 
37, 40 en 41 Onte igeningswet, 

door bij de veroordeeling van de onteigende 
partij tot zekere door haar aangeboden we r
ken, onde r 11 ° te bepalen "Gedaagde draagt 
wrg voor de drainage op haar eigen terrein 
en zal hie rvoor een bedrag door bovengenoem
de deskundigen worden uitgetrokken bij de 
nieuw te maken we rken", zonder dat evenwel 
aan eischeres in cas atie deswege de door de 
Rechtbank noodig geachte vergoeding wordt 
toegelegd." 

Het eerste onde rdeel van de eerste gl'Îef 
mist fe ite lijken grondslag. H et denkt zich de 
situatie a ldus, dat de e ischeres e eene bevoegd
heid zou bezitten, niet voor het hebben van 
smalspoor, voor eene aanlegplaats voor stoom
booten en voor eene opslagplaats, maar wel 
vo'or meerringen e n b'il,!;1wt daarop de stelli ng, 
dat er eene beperkte g1,legenheid tot aan- en 
afvoer zou bestaan, terwijl juist de Rechtba nk 
hiervan niet weten wil en vaststelt, dat geen 
enkele aanspraak deswege geldend kan worden 
gemaakt, weshalve in de zestiende rechtsover
weging wordt besli st, dat op grond van al het 
boven ove rwogene aangenomen moet worden, 
dat het fabrieksterrein moet worden gewaar-

deerd a ls industrieterrein, n iet gelegen aan 
groot vaarwater. Voorbijgez ien heeft derhalve 
de rechter het gedaan beroep niet, maar hij 
heeft het ongegrond bevonden en mitsdien 
terzijde gesteld. 

In de tiende rechtsoverweging zoekt het 
tweede onderdeel zijn steun. Daarin staat, dat 
onbetwist is, dat het Provinciaal Bestuur a.an 
deze zijde van de Gouwe uit een oogpunt van 
waterschapsbelang overgegaan is tot verhoo
ging, en daarmede gepaard gaande verbree
ding van de Gouwe kade en zu lks "ter plaatse" 
- waarmede kenne lijk bedoeld is het terrein 
aan do Gouwe vóór de fabriek van eischeresse 
- a ll een achterwege gelaten is in verband 
met de toekomstige onteigening, waaraan dan 
àe conclusie wordt vastgeknoopt: ,,dat dit 
meàebrengt, dat voorzoover gedaagde werken 
heeft aangelegd, die hie rdoor zouden worden 
getroffen, zij dit heeft te dulden". Betoogd 
wordt nu, dat dit aangenomen beginsel onjuist 
is en ook het Provinciaa l Bestuur aan recht 
en wet gebonden is. 

Ik heb de bedoel de overweging van den 
beginne af anders verstaan e n haar a ldus 
begrnpen , dat het Provinciaal B estuur van 
Zuid-Holland, dus Ged. Staten van dat gewest, 
rechtens, derhalve krachtens de aan dat Col
lege toekomende bevoegdheid op grond van 
een Bes! uit der Staten, zij n overgegaan uit 
een oogpunt van waterstaats- n iet van water
schaps- belang tot verhooging en verbreeding 
van de Gouwekaàe en dat ook e ischeresse 
daardoor gedwongen zou zij n geweest die ver
hoog ing en verbreeding te dulden, ondanks 
hare op het Gouweterrein aangelegde werken. 
Aldus opgèvat, is zij en de beweerde gevolg
trekking volkomen te verdedigen en onaan
tastbaar en is door haar geen enkel der aan
gehaalde wetsartikelen geschonden, of ver
keerd toegepast, omdat daarin dan juist er
kend wordt, wat e ischeresse in haa r zegt te 
missen, d. i. de rechtsgrond van het optreden 
van Ged. Staten in het onderhavige geval en 
een handelen van dit C-0llege binnen den 
kring û jner rechtsbevoegdheid als uitvoerend 
gezag. 

Voor het derde onderdeel vraag ik 's Raads 
aandacht voor de zeventiende rechtsoverwe
g ing, waarin ten aanzien der meerringen wordt 
overwogen: ,,dat, voorzoover de aanwezigheid 
daarvan, afgezien van het voorafgaande, 
krachtens de destijds aan Jongenburger, ten 
a llen tijde opzegbare vergunning, de ver
wachting van gedaagde steun kon geven, dat 
hij mocht rekenen op eene bestendiging van 
den bestaanden toestand, ook hieraan alle 
grond ontvalt, omdat ook deze vergunning is 
ingetrokken , zij het ook, dat zulks geschied is 
na de voorloopige inbezitneming". 

Daaru it blijkt, dat deze grief verder gaat, 
dan zij feitelijk mag. Want de Rechtbank acht 
geenszins voor haar oordeel de geschetste in
t rekking dei· verg unning beslissend. Zij vormt 
slechts één der pijlers voor hare meening. Ik 
kan mij daarvoor beroepen op den aanhef der 
geciteerde overweging, waarin uitdrukkelijk 
vermeld wordt "afgezien van het vooraf
gaande", hetwelk beteekent, dat zij aan de 
reeds vermelde argumenten in die overweging 
nog een gaat toevoegen. 
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De bespreki ng van het tweede middel kan 
aanzienlij k bekort wo rden. Ten deele lijkt het 
mij op te kom en tegen eene zuiver feitelijke 
besliss ing voorwover betreft de li gging der 
zand- en gr indputten, waarvan de bepaling 
behoort tot het terrein van den rechter a quo. 
Staat eenmaal die ligging a ldus onherroepelijk 
vast, dan kan verder niet worden ontkend, 
dat de daarin geborgen materialen vallen 
onder de betrekkelij ke artikelen der toegepaste 
verordeningen, met uitwndering missch ien 
va n de ordonnantie van 1669 , die de Rech t
bank toepasselij k verklaart, waarmede ik ech
ter niet voetstoots kan instemmen, doch wat 
onderwerpelijk niet van gewicht is, wijl in el k 
geval haar beroep op de artt. 1, 6, 7, 8 en 9 
in het bijwnder op de verbodsbepaling van 
art. 6 aanhef en sub 3 ° der V erordening op 
de Gouwekade zijne volle zwaarte behoudt. 

Ik kom dan tot de behandeling van het 
derde, tevens het slotmiddel, wijl het vierde 
t ijdens de ple idooien, met goedvinden der 
wederpartij door den geëerden p le iter voor 
e i cheresse, is ingetrokken en dus buiten toet
sing behoort te blijven. 

Hadden daarin de artt. 2 Onteigeningswet 
en 59 Rv. als geschonden of verkeerd toege
past moeten zij n vermeld? L aat mij voor een 
bevestigend antwoord nog een concludent 
argument mogen geven van persoonl ijke strek
king. In art. 53 der Onteigeningswet wordt 
gezegd, dat gedagvaard moet worden tegen 
de eerstvolgende voor de behandel ing van 
burgerlijke zaken bestemde terechtz itting van 
Uwen Raad. Hieruit kan, dunkt m ij , worden 
afgeleid, dat eene onteigeningszaak naar 
's wetgevers oordeel eigenlijk geen burgerl ijke 
zaak is, doch behandeld wordt a lsof het er 
eene was. v\'at trouwens ook juist is, omdat 
het eene zaak is met eigen rechtskarakter. I s 
di t juist, dan is het lot der grief reeds ter
stond. beslist en faa lt zij wegens het gepleegde 
verzuim. 

Doch ook overigens zal zij , naar het m ij 
voorkomt, moeten worden afgewezen. Onder
deel a ervan, omdat enkel het intrekken der · 
vergunning voor het hebben van meerr ingen 
van belang is a ls schakel in de keten der 
bewijsgronden voor het feit, dat de eigenaar 
van de fabriek niet mocht rekenen op besten
dig ing van den bestaanden toestand en niet 
de motieve n, welke daartoe hebben geleid. 
En in zij n onderdeel b, wijl de Rechtbank 
zei ve hare lezing geeft ten aanzien der zand
en grintputten , de kade en de bermsloot en 
daarmede dus implicite terzijde stel t alles, wat 
daaromtrent door eischere se is naar voren 
gebracht. 

Ik concludeer mitsdien tot verwerping van 
het beroep, met veroordeel ing van de eische
resse in de kosten op de behandeli ng harer 
zaak in cassatie gevallen. 

De Hooge Raad, enz. ; 
0 . dat uit het bestreden vonnis bl ij kt, dat 

de R echtbank de onteigening ten name en ten 
behoeve van de provincie Zuid-Holland heeft 
ui tgesproken van de perceelen, gelegen in de 
gemeente \Vaddinxveen, Sectie G. respecti eve
lijk n°. 1966, groot 28 c.A.; n°. 205, groot 
26 c.A.; n°. 1959, groot 6 A. 69 c.A. , en n°. 
1493, groot 61 c.A . e n het bedrag der schade-

loosstelling, deswege door de onte igenende 
partij te betalen, hee ft bepaald op vierduizend 
zes en negentig gulden met de rente daarover 
naar 5 % 's jaars vanaf 9 Juni l!l 32 met ver
oordeeling van de provincie voornoemd om de 
in het vonnis opgesomde werken uit te voeren 
en hare daarin vermelde verp lichtingen ge
stand te doen zoolang het aangebodene ten 
behoeve van fabrieksterrein, a ls zoodanig ge
bruikt, zal worden gebezigd; met toelating 
van de tusschenkomende partij in het geding 
en bepaling, dat deze partij haar recht op de 
schadeloosstelling kan uitoe fenen voor een 
bedrag van drieduizend zeven honderd acht 
en veertig gulden met de rente; met veroor
deel ing tenslotte van de eischende partij in de 
ko ten van het geding; 

dat de Rechtbank in haar vonnis heeft over
woge n, dat aan de h and van eene bij het des
kundigen-rapport overgelegde situatie-teeke
ning, de plaatse lijke toestand zich laat om
schrij ven als volgt: 

U it deze teekening blijkt, dat de perceelen 
205 en 1493 lang gerekt en smal zijn en 
tusschen het J aagpad en de oeverlijn van de 
Gouwe in liggen. Deze perceelen strekken 
zich uit juist vóór het fabrieksterre in van 
gedaagde; 

Op perceel 1493 bevindt zich een los- en 
laadplaats, met daarlangs een smalspoor met 
draa ischijven ; voorts bevinden zich op ge
noemde perceel en eenige meerr ingen; 

Perceel 1959 1 igt aan de binnenzijde van 
het Jaagpad en vóór do fabrieksgebouwen van 
gedaagde. Op dit perceel bev inden zich vier 
open zand- en g rintputten, welke tegen de 
binnenzijde van de· Gouwekade aanleunen. 
V oorts bevinden zich e r op een tu intje en 
een opslagplaats voor bouwmater ialen. Vanaf 
het fabriekstorrnin I igt op dit pe rceel een 
tweeledig smal spoor, hetwelk over het J aag
pad is doorgevoerd naa r de aanlegplaats aan 
de Gouwe op perceel 1493; 

Perceel 1966 1 igt aan de zu idzijde van het 
fabrieksterrein aan den Bruggeweg; 

D e uitweg van deze fabriek bev indt zich 
aan de zuidzijde over het te onteigenen per
ceel 1966, waardoor het fabrieksterrein toe
gang heeft tot den Bruggeweg. Voorts heeft 
de fabr iek een uitweg naar het Jaagpad. Het 
jaagpad zelve is voor r ijverkeer ongeschikt, 
terwijl het daarvoor ook niet wordt open
gesteld, behoudens voor bijzondere gevallen, 
waarvoor dan vergunni ng vere ischt is van 
Burgemeester en W ethouders van Waddinx
veen. Een dergelijke vergunning bez it gedaag
de n iet, zood at zij over het J aagparl niet mag 
rijden ; 

De opstallen, welke op het overblijvende 
terrein in deze procedure een rol spe len, 
bestaan uit een cementloods met betonijzer 
opslagpl aats, een woonhuis met kantoor, een 
kalkloods met zakkenz-0lder, een loods voor 
machinale houtbewerking, een buigloods en 
een bazenkeetje. Voorts wordt het open terrein 
aan de zijde van de Gouwe benut voor opslag 
van bouwmaterialen en duinzand ; 

Op het fabrieksterrein bevindt zich smal
spoor met wissels en draaischijven; 

H et geheele fabr ieksterrein van gedaagde 
bezit een g rootte van 1.60.76 H.A.; 
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dat de verdere overwegingen van het vonnis, 
voor zoover ten deze van belang, luiden: 

,,dat deze onteigening plaats heeft ten be
hoeve van de verbetering van de Gouwe in de 
Gemeenten Waddinxveen en Boskoop, terwijl 
eischer overeenkomstig a r t. 54a der Ont
eigeningswet heeft verlangd om zich in het 
bezit te stellen van- en veranderingen te 
brengen in den staat van de te onteigenen 
perceel en; 

"dat bij de vaststelling van de werkelijke 
waarde onmiddellijk de vraag rijst, of de te 
onteigenen grond moet worden gewaardeerd 
als industrieterrein, a l of uiet gelegen aan 
een groot vaarwater; 

"dat de beantwoording hiervan afhankelijk 
is van de vraag, of gedaagde in verband met 
haar eigendom van de perceelen 1959, 1493 
en 205 aanspraak heeft op een onbelemmerden 
aan- of afvoer van hare p.roducten en mate
rialen van en naar scheepsgelegenheid aan 
de Gouwe; 

"dat sinds onheugelijke tijden zich aan deze 
zijde van de Gouwe een jaagpad bevindt, 
waarop voor zooveel ten deze van belang, van 
toepassing zijn de bepalingen van de Ordon
nance du roi pour les eaux et les forêts de 
son royaume van Augustus 1669 {titel 28 art. 
7) , later aangevuld door de verordening op 
de Gouwekaden {artt. 6 en 7); 

"dat uit hoofde van die bepalingen de 
eigendom van een bepaalde strook grond langs 
den oever steeds onderworpen is geweest aan 
beperkingen van publiekrechtelijken aard als 
in die artikelen genoemd, terwijl voor zoover 
ten deze van belang, de breedte van die 
strook volgens art. 7 van de Verordening op 
de Gouwekaden gesteld is op 8 M . uit de 
beschoeiïng; 

"dat onder deze strook vallen de perceelen 
-1493 en 205 en een deel van perceel 1959, in 
welk laatste deel gelegen zijn de kopeinden 
van de zand- en grintputten; 

"dat blijkens art. 6 van het Reglement op 
de Gouwekaden en de artt. 1 juncto 7 van het 

-Reglement op de Provinciale wegen ond,ir 
meer verboden is op die kaden bouwmaterialen 
of eenige andere stoffen neer te leggen, resp. 
te plaatsen of leggen of te laten staan of 
liggen van steenen en andere materialen of 
losse voorwerpen; 

"dat hieruit volgt, dat voor gedaagde het 
gebruik van de kopeinden van die putten, 
woals zij dat placht te doen, zoomede een 
eventueel gebruik van de perceelen 1493 en 
205 als opslagplaats in strijd was met de 
verbodsbepalingen van het bevoegde gezag, 
terwijl gedaagde aan het gedoogen van deze 
ongeoorloofde gebruikmaking geen rechten 
kan ontleenen; 

"dat trouwens bij den hieronder nog nader 
te bespreken brief van 22 December 1931/7 
Januari 1932 gedaagde is aangezegd de in de 
kade aanwezige putten voor berging van ma
teriaal te verwijderen en den ouden toestand 
te herstellen; 

"dat voorts onbetwist is, dat het Provinciaal 
Bestuur aan deze zijde van de Gouwe uit een 
oogpunt van waterschapsbelang overgegaan is 
tot verhooging, en daarmede gepaard gaande 
verbreeding van de Gouwekade en zulks ter 

' plaatse alleen achterwege gelaten is in · ver
band met de toekomstige onteigening; 

,,dat dit medebrengt, dat voor zoover ge
daagde werken heeft aangelegd, die hierdoor 
zouden worden getroffen, zij dit heeft te 
dulden; 

"dat tot die werken mede behooren een 
smalspoor over het jaagpad, een aanlegplaats, 
ook voor stoombooten, en het hebben van een 
aantal meerringen; 

"dat de rechtsvoorganger van gedaagde tot 
het aanleggen, hebben en exploi teeren van die 
werken vergunningen van het bevoegde gezag 
had· 

"a'at beide verguuningen krachtens de daarbij 
gemaakte bepalingen zouden vervallen, wan
neer zulks in het algemeen belang door Ged. 
Staten werd noodig geacht, terwijl ten aanzien 
van de vergunning voor het hebben van een 
smalspoor en aanlegplaats bovendien nog be
paald is, dat zij vervalt wanneer de fabriek 
van bestemming of eigenaar verandert; 

"dat uit een en ander volgt, dat de eigenaar 
van de fabriek dus geenszins mocht rekenen 
op eene bestendiging van den bestaanden toe
stand; 

"dat gedaagde zelf, toen zij in 1926 als 
eigenares van de fabriek optrad, nagelaten 
heeft nieuwe vergunningen te vrag·en, en 
namens eischer bij herhaling is meegedeeld, 
ronder dat zulks door ged. is weersproken, dat 
die vergunningen haar niet, a lthans niet in 
dien omvang zouden zijn verleend; 

,,dat dit steun vindt in een brief van Ged. 
Staten van 11/25 Februari 1930, waarin er op 
gewezen wordt, dat de vergunning vervallen 
is, doordat de fabriek van eigenaar veranderd 
is, onder toevoeging dat in verband met het 
maken van een oprit voor den nieuw te bou
wen brug, een nader verzoek tot vergunning 
voor zooveel betreft het hebben van sporen 
niet zal worden verleend; 

"dat weliswaar op een nader verzoek van 
gedaagde om voorloopig den status-quo te 
handhaven, gunstig is beschikt, doch daaruit 
juist blijkt een tijdelijk gedoogen; 

"dat Ced. Staten vervolgens op 22 December 
1931/7 Januari 1932 aan gedaagde bericht 
hebben, dat die voorlo0pig gehandhaafde toe
stand niet langer kan worden gedoogd, in 
verband waarmede verzocht is vóór 31 Jan. 
1932 de werken op te ruimen; 

,,dat gedaagde wel heeft betoogd, dat voor
melde opzegging buiten beschouwing moet 
blijven wegens haar direct verband met de 
onteigening, maar zulks niet juist is, daar, al 
vindt die opzegging haar grond in den voor
genomen aanleg van het werk, waarvoor ont
eigend wordt, daardoor de schade, dienten
gevolge te lijden, nog niet een gevolg wordt 
Yan de ontzetting uit den eigendom; 

.,ten aanzien van de meerringen. dat, voor 
zoover de aanwezigheid daarvan, afgezien vau 
het voorafgaande, krachtens de destijds aan 
Jongenburger verleende, ten allen tijd opzeg
bare vergunning, de verwachting van gedaagde 
steun kon geven, dat zij mocht rekenen op 
eene bestendiging van den bestaanden toe
stand, ook hieraan alle grond ontvalt, omdat 
ook deze vergunning is ingetrokken, zij het 
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ook, dat zulks gesch ied is na de voorloopige 
inbezitneming; 

"dat op grond van a l het bovenoverwogene 
aangenomen moet worden, dat het fabrieks
terre in moet worden gewaardeerd a ls industr ie
terrein, niet gelegen aan groot vaarwater;" 

0 . dat daartegen als middelen van cassatie 
zijn aangevoerd: zie Concl. Proc.-Gen.; 

0 . ten aanzien van het eerste middel van 
cassat ie : 

dat dit middel in a l zijn onderdeelen enkel 
loopt over de vraag of de Rechtbank terech t 
met betrekking tot de meerringen heeft aan
genomen, dat de eigenaar van de fabr iek 
geenszins mocht rekenen op eene bestendiging 
van den bestaanden toestand; dat immers in 
het m iddel niet wordt opgekomen tegen de 
beslissing, dat dit evenmin het geval was met 
betrekking tot het hebben van een smalspoor 
en van een aanlegplaats; 

dat nu in het vonnis naast elkaar twee 
gronden worden aangevoerd, waarnm ook met 
betrekking tot de meerringen de eigenaar van 
de fabriek niet mocht rekenen, dat de bestaan
de toestand zou worden bestendigd; 

dat de eerste grnnd deze is, dat het provi11-
c iaal bestuur aan deze zijde van de Gouwe uit 
een oogpunt van waterschapsbelang overge
gaan is tot verhooging en daarmede gepaard 
gaande verbreeding van de Gouwekade en tot 
die verhooging en verbreeding ter plaatse van 
de perceelen van de eischeres in cassatie ook 
reeds zou zij n overgegaan, ware het niet dat 
dit werk verband zou moeten houden met de 
toekomstige onteigening; dat verhooging en 
verbreeding van de kade medeb1·engt, dat de 
toestand met betrekking tot werken, die h ier
door zouden worden getroffen en waartoe de 
Rechtbank ook brengt de meerringen, niet zou 
kunnen worden bestendigd; dat in nauw ver
band hiermede ook staat hetgeen de Recht
bank constateert omtrent de vergunning, di e 
de rechtsvoorganger van de "Comic" van het 
bevoegd gezag had, tot het hebben en exploi 
teeren van de meeningen, namelijk dat deze 
vergunning krachtens de daarbij gemaakte 
bepalingen zoude vervallen, wanneer zulks in 
het algemeen belang door Ged. Staten werd 
noodig geacht ; dat immers, waar de meer
ringen door de verhooging en verbreeding van 
de Gouwekade, zooals de Rechtbank het 11i~ 
drukt, zouden worden getroffen en daardoor 
de bestaande toestand niet bestendigd zou 
kunnen blijven, hier een geval aanwez ig was 
voor het vervallen van de vergunning, zijnde 
dit toch noodzakelijk in het algemeen belang, 
zooals dit werd ged iend door de door het 
provinciaal bestuur te maken werken; 

dat de tweede grond deze is, dat de vergun
ning met betrekking tot de meerringen is 
ingetrokken, zij het ook, dat zulks geschied is 
na de voorloopige inbezitneming; dat deze 
grond in het vonrus wordt aangevoerd "afge
zien van het voorafgaande", hetgeen niet 
anders kan beteekenen dan dat de Rechtbank 
bl ijft volharden bij den in de eerste p laats 
aangevoerden grond, waarom reeds op be ten
diging van den bestaanden toestand niet viel 
te rekenen; 

0 . dat u it deze beschouwingen reeds volgt, 
dat het zwaartepunt van het eerste middel is 
gelegen in het onderdeel onder 2; 

dat immers, wanneer de Rechtbank terecht 
heeft uitgemaakt hetgeen zij volgens dit on
derdeel ten onrechte zou hebben geoordeeld, 
het van geen belang is, haar te verwijten, dat 
zij zou hebben voorbijgezien wat in het eerste 
onderdeel wordt omschreven, omdat daa rmede 
zoude zijn komen vast te staan, dat de ont
e igende zelfs niet op een beperkte bevoegdheid 
tot aan- of afvoer naar en van scheepsgelegen
heid aan de Gouwe aanspraak kon maken ; 
dat verder, a l aangenomen, dat het derde 
onderdeel op zich zelf juist is, d it de eische
resse niet zou kunnen baten, indien de in het 
tweede onderdeel voorkomende steil ing van 
de Rechtbank juist wordt bevonden; 

0 . alsnu omtrent het tweede onderdeel: 
dat het bier de vraag geldt of de onleigende 

heeft te du! den dat de met betrekking tot de 
meerri ngen bestaande toestand n iet bestendigd 
wordt doordien het provinciaal bestuur over
gaat tot verhooging en daarmede gepaard 
gaande verbreeding van de Gouwe kade ; dat 
in dit onderdeel van het middel wordt be
weerd, dat dit bestuur daartoe niet gerechtigd 
zoude zijn dan onder omstandigheden en voor
waarden, waarvan ten deze geen sprake is, 
doch dat, nog daargelaten, dat het middel 
niet aangeeft welke die omstandigheden en 
voorwaarden dan wel zijn, het gerechti gd zijn 
van het provinciaal bestuur hier niet ter zake 
doet maar enkel dat het dit werk beschouwt 
als van algemeen belang, in welk geva l Geel. 
St.aten de aan den rechtsvoorganger van de 
onteigende verleende vergunning rechtmatig 
vervallen zull en verklaren, 

dat deze g1ond voor het niet mogen relrnnen 
op bestendigi11g van den met betrekking tot 
de meerringen bestaanden toestand door dit 
onderdeel van het middel niet wordt aangetast 
en daaruit volgt, zooals boven is betoogd, dat 
het middel in geen van zijn onderdeelen tot 
cassatie kan le iden; 

ü. ten aanz ien van het tweede middel van 
cassatie: 

dat de bewering, waarop dit middel steunt, 
dat artt. 6 en 7 van de verordening op de 
Gouwekaden niet inhouden, dat de ve rbods
bepalingen van art. 6, waar geen bermsloot 
wordt gevonden, zich uitstrekken over de 
breedte van 8 Meter, óók ter plaatse waar 
feitelijk geen kade li gt maar het achter de 
kade liggende maaiveld, is onjuist; 

dat toch de bedoelde verordening van het 
begrip "kade" geene bepaalde omschrijving 
geeft maar in art. 7 enkel bepaalt, dat de 
kade geacht wordt zich uit te stre kken van 
den oever tot de bermsloot en dat, waar geen 
bermsloot gevonden wordt, de verbodsbepalin
gen, in art. 6 gegeven, Lich ui tstrnkken van 
den voorkantmuur of van de beschoeiing over 
de breedte van 8 Meter; dat h ieruit volgt, dat 
a ls kade in den zin van de verordeniug moet 
worden aangemerkt, waar, a ls hier, geen 
be rmsloot gevonden wordt, den strook van 8 
Meter, gemeten a ls in bovengenoemd artikel 
is aangegeven ; 

dat in het vonn is is bes! ist, dat onder d~ 
strook van 8 Meter uit de beschoeiing valt 
een deel van perceel 1959, in we lk deel gele
gen zij n de kopeinden van de zand- en g rint
putten en op grond daarvan is uitgemaakt, 
dat het gebru ik door de onteigende van die 
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kopeinden in strijd was met de in voormelde 
artikelen vervatte verbodsbepalingen van het 
bevoegde gezag en daarom aan de onteigende 
geen vergoeding toekwam wegens de onteige
ning van die gedeelten dier putten; 

dat deze beslissing is juist; dat wèl in het 
middel allerlei feitelijke omstandigheden om
trent die putten en de plaatselijke gesteldheid 
daarvan nu en later, worden vermeld, die 
blijkens het vonnis zouden zijn aangevoerd en 
door de Rechtbank in het midden zouden zijn 
gelaten, maar dat, zooa ls beneden bij de 
behandeling van het derde middel wordt be
toogd, deze feitelijke omstandigheden de juist
heid van de beslissing onaangetast laten; 

d,it, waa.r de verordening op de Gouwe
kaden ten deze van toepassing is onafhankelijk 
van de toepasselijkheid op die kaden van de 
bepalingen van de Ordonnance du roi pour 
les ea ux et les forêts de son royaume van 
Augustus 1669 (titel 28, art. 7) de ir, het 
middel opgeworpen vraag, of de' Rechtbank 
terecht heeft aangenomen, dat hier de bepa
ling van die Ordonnance ook van toepassing 
was, buiten bespreking kan blijven; 

dat dus het middel is ongegrond; 
0. ten aanzien van het derde middel van 

cassatie: 
dat, daargelaten nu, of juist is de bij plei

dooi door den raadsman van verweerder ont
wikkelde stelling, dat dit middel niet kan 
slagen, omdat daarbij niet nis geschonden of 
verkeerd toegepast zijn aangehaald artt. 2 
Onteigeningswet en 59 Rv., het middel in elk 
geval is ongegrond; 

dat toch onderdeel 3 van het eerste middel, 
zooals boven 1s betoogd, doelt op een grond 
ten overvloede en gesteld al, dat dit deel van 
het vonnis niet vaststelde welke feiten daaraan 
zijn ten grondslag gelegd, daarmede niet zou 
kunnen worden gezegd, dat het vonnis in zijn 
geheel niet inhoudt de gronden, waarop het 
rust; 

dat verder al hetgeen de eischeres omtrent 
de zand- en grintputten, de kade en de berm
sloot, blijkens het vonnis, had aangevoerd niet 
kan worden beschouwd als te kunnen zijn van 
beslissenden aard; dat bij dit aangevoerde 
ten deele wordt uitgegaan van eene opvatting 
van artt. 6 en 7 van de verordening op de 
Gouwekaden, die als onjuist door de Recht
bank is verworpen; dat verder de aange
voerde omstandigheid, dat de putten vóór de 
verordening op de Gouwekaden reeds beston
den en geconstrueerd zijn in een tijd, dat hier
voor geen vergunning noodig was, van geen 
beslissende beteekenis is, omdat de Rechtbank 
slechts heeft uitgemaakt en ook slechts be
hoefde uit te maken of het nog steeds tot het 
bergen van materialen gebruiken van deze 
putten, voor zooveel vallende in een strook 
van 8 Meter breedte uit de beschoeiïng van 
de Gouwe, in strijd was met de verbodsbepa
lingen, vervat in de meervermelde artikelen 
van de verordeningen op de Gouwekaden, en 
daartoe enkel afdeed wat zij heeft vastgesteld, 
dat die putten ten deele vielen binnen de ver
boden strook; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

L. 1933. 

28 Augustusl933. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Onteig.wet art. 40.) 

Nu vaststaat, dat reeds op het oogenblik 
der onteigening voor verweerder de zeker
heid bestond, dat hij, zij het dan ook op 
een later tijdstip, een vordering tot schade
vergoeding tegen de gemeente Almelo kon 
geldend maken en dat hij door de ont
eigening de gelegenheid daartoe heeft ver
loren, heeft de Reohtb. terecht bedoelden 
schadefactor in aanmerking genomen. 

Mr. M. Sichterman, wonende te Almelo, in 
zijne hoedanigheid van Burgemeester der ge
meente Almelo, eischer tot cassatie van een 
vonnis van de Arr.-Reohtbank te Almelo van 
28 Juni 1933 tusschen partijen gewezen, adv. 
Mr. J. W. de Kanter, gepleit door Mr. C. W. 
de Visser, 

tegen: 
A. H. Ledeboer, wonende te Almelo, koopman 
en bankier, verweerder in cassatie, advocaat 
Jhr. Mr. W. M. de Brauw. 

Conclusie van den Prcc.-Gen. Tak. 

Post alia: 
Tegen deze uitspraak zijn de dus luidende 

cassatiemiddelen aangevoerd: ,,I. S. of v. t. 
van artt. 2, 37 en 40 Onteigeningswet, 625 en 
626 B. W., 152 Grondwet, 48 Rv., 1, 6, 36 en 
37 Woningwet, 16 Bouw- en Bewoningsver
ordening 1925 der Gemeente Almelo, zooals 
dit artikel sinds de wijzigingen van 28 Nov. 
1929 en 12 Februari 1931 luidt, 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 8 en 10 der Verordening houdende Alge
meene Regeling ter Verzekering van de be
langen van Derden in verband met gevellijnen 
straatgrenzen, uitbreidingsplannen en bouw'. 
verboden, van 24 November 1928 der Ge
meente Almelo (de zgn. Schadevergoedings
verordening), doordat de Rechtbank in de 
schadeloosstelling heeft opgenomen een bedrag 
van f 21 78 boven de waarde door de Rechtb. 
aan het onteigende perceel toegekend, en wel 
ter vergoeding van het verlies van de bevoegd
heid om, nadat het in het vonnis bedoeld Uit
breidingsplan-West zal zijn goedgekeurd door 
Gedeputeerde Staten, vergoeding te verzoeken 
of te verkrijgen voor de door de toepassing 
van dat uitbreidingsplan te lijden schade, im
mers te lijden doordat alsdan niet langer 
bouwvergunning zal zijn te verkrijgen, en dat 
ten onrechte omdat blijkens het vonnis deze 
bevoegdheid voor den onteigende thans niet 
bestaat en dus thans niet verloren gaat, en 
voor het verlies van een niet bestaande be
voegdheid, immers een verlies dat niet door 
de onteigening geleden wordt, schadeloosstel
ling niet mag worden toegekend, zoodat de 
Rechtbank in strijd met de Wet meer dan de 
werkelijke waarde of schade heeft vergoed." 

"II. S. of v. t. van artt. 1 en 2, 37 en 40 
Onteigeningswet, 625 en 626 B. W., 152 en 
162 Grondwet, 20 R. 0. , 48, 59 en 62 Rv., 1, 
6, 36 en 37 Woningwet, 16 Bouw- en Bewo
ningsverordening 1925 der Gemeente Almelo, 
zooals dit artikel sinds de wijzigingen van 28 
November 1929 en 12 Februari 1931 luidt, 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 en 10 der Verordening, hou
dende algemeene regelen ter Verzekering van 
de belangen van derden in verband met gevel-

22 
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lijnen, straatgrenzen, uitbreidingsplannen en 
bouwverboden van 24 ovember 1928, (de 
zgn. Schadevergoedingsverordening) der Ge
meente Almelo, doordat de Rechtbank, na te 
hebben vastgesteld, dat de onteigende, nadat 
het in het vonnis vermeld uitbreidingsplan
West in werking zal zijn getreden een bouw
vergunning voor een gedeelte van het ont
eigende niet zal kunnen verkrijgen, aanneemt, 
dat hij tengevolge van de onteigening de be
voegdheid verl iest om, nadat bedoeld uitbre i
dingsplan in werking zal zijn getreden, a ls 
eigenaar van het te onteigenen perceel krach
tens de zgn. Schadevergoedingsverordening 
vergoeding te verkrijgen van de schade, die 
hij wu lijden door de toepassing van voormeld 
uitbreidingsplan, zulks op den eenigen g rond, 
dat hij , afgedacht van dit uitbreidingsplan 
wodanige vergunning wel zou kunnen ver
krijgen - gelijk de Rechtbank daarop aan
toont - doch zonder te beslissen, dat hem 
krachtens die schadevergoedingsverordening 
in dat geval vergoeding van de, door het niet 
kunnon verkrijgen van bouwvergunning, te 
lijden schade werkelijk of met waarschijnlijk
heid zou worden verleend, terwijl in werke
lijkheid blijkens voormelde Scha devergoedings
verordening het verkrijgen van zulke vergoe
ding slechts is een geheel onzekere mogelijk
heid, waaromtrent, na aanvrage door den 
benadeelde, de Gemeenteraad a lsnog wu heb
ben te beslissen, terwijl de betrokken eigenaar 
de bevoegdheid heeft zoo noodig voorziening 
te vragen bij Gedeputeerde Staten, terwijl het 
vonnis zich over het daarbij door den Gemeen
teraad of Gedeputeerde Staten te nemen be- · 
sluit en de waarschijnlijkheid van zulk besluit 
niet uitlaat en niet gebleken is dat op een 
verwek van den eigenaar om vergoeding door 
den Gemeenteraad of door Gedeputeerde Sta" 
ten gunstig zou worden beschikt, weshalve de 
Rechtbank het bedrag van f 2178 ten onrechte 
en in strijd met de wet in de schadeloosstelling 
heeft opgenomen." 

De klacht van het eerste middel is kort 
saamgevat deze, dat de R echtbank ten on
rechte heeft aangenomen, dat voor den ver 
weerder eene op geld waardeerbare bevoegd
heid tot het vragen van schadevergoeding zou 
bestaan, wijl het hierboven ges ignaleerde uit
breidingsplan nog niet de gevorderde phasen 
van goedkeuring zou hebben doorloopen en 
derhalve de betrekkelijke verordening, waarop 
de toekenning dier vergoed ing wu berusten, 
op het onderhavige geval nog niet van toe- ' 
passing is. 

Zij lijkt mij onjuist. Immers aan de hand 
der door haar vastgestelde feiten en omstan
digheden kon de Rechtbank beslissen, dat, de 
aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid 
bestond, dat in elk uitbreidingsplan, hetz1J in 
het reeds aangenomene, hetzij in eene veran
derde en gewijzigde uitgave daarvan, de grond 
van verweerder ten deele niet langer als bouw
grond wu worden aangemerkt, waardoor de 
bevoegdheid van dezen ontstond de bepalingen 
der verordening in te roepen tot betering van 
daardoor te lijden schade, al wu van die be
voegdheid eerst gebruik kunnen worden ge
maakt, zoodra en wanneer de goedkeuring van 
bedoeld plan een voldongen fe it zou zijn ge- · 
worden. 

Ook de tweede grief lijkt mij onaannemelijk. 
Blijkens den geheelen bouw van haar vonnis 
toch is de Rechtbank van oordeel dat, indien 
verweerder gebruik maakt van zijne bevoegd
heid schadevergoeding te vragen krachtens 
voorzegde verordening, dit verzoek hem zal 
worden toegewezen. L aat mij daarvoor mogen 
verwijzen naar deze zinsnede uit het vonnis: 
,,dat het tijdstip, waarop dit bedrag (f 2276.54) 
aan gedaagde wu uitgekeerd worden, indien 

1 er geen onteigening had plaats gehad, gerui
men tijd na dit vonnis wu vall en, welken tijd 
de Rechtbank op een jaar schat, zoodat thans 
aan gedaagde behoort toegekend te worden 
een som, die tegen 4½ % voor een jaar 
f 2276.54 zal bedragen, derhalve f 2178". 
Zonne!d aar maakt zij duidelijk, dat de ge
meente aan verweerder f 2276.54 zal uitkeeren 
wegens zijne benadeeling door het uitbrei 
dingsplan als schadevergoeding, of terugge
bracht naar de contante waarde van het 
oogenblik der onteigeniQg f 2178. · 

Ik concludeer mitsdien tot verwerping van 
het beroep, met veroordeeling van den e ischer 
q.q. in de kosten op de behandeling zijner 
zaak in cassatie gevallen. 

De Hooge R aad, enz.; 
0. dat blijkens het bestreden vonnis ten 

name van de gemeente Almelo de onteigening 
is uitgesproken van eenige aan den verweerder 
toebehoorende, onder die gemeente gelegen, 
perceelen met bepaling van de schadeloosstel
ling op een bedrag van f 10,828; 

dat de Rechtbank bij die bepal ing heeft 
overwogen, dat het te onteigenen goed niet 
a ls bouwterrein behoort te worden gewaar
deerd, omdat daarvoor geen bouwvergunning 
zal kunnen worden verkregen, wijl het, krach
tens het bij besluit van den raad der gemeente 
Almelo van 29 December 1932 vastgesteld 
uitbreidingsplan, op een kle in stuk na, dat 
in een openbaren weg zal vallen, bestemd is 
voor plantsoen of park, zoodat eene bebouwing 
van het goed met dit plan in strijd zou zijn; 
dat het uitbreidingsplan weliswaar nog niet 
door Gedeputeerde Staten is goedgekeurd, 
doch dat die goedkeuring zeer waarschijnlijk 
zal worden verkregen, hetgeen de R echtbank 
op verschillende gronden nader betoogt ; 

dat de Rechtbank na het terrein en de daar
opstaande boomen te hebben gewaardeerd, 
verder overweegt, dat de verweerder nog 
schade zal lijden "doordat hij tengevolge van 
de onteigening de bevoegdheid verliest om, 
nadat het uitbreidingsplan in werking zal zijn 
getreden, als e igenaar van het thans te ont
eigenen perceel krachtens de verordening, 
houdende algemeene regelen ter verzekering 
van de bel angen van derden in verband met 
gevellijnen, straatgrenzen, uitbreidingsplannen 
en bouwverboden, vastgesteld door den raad 
der gemeente Almelo op 24 November 1929 
( zoo genaamde Schadevergoedingsverordening), 
vergoeding te verkrijgen van de schade, die 
hij zou lijden door de toepassing van voormeld 
uitbreidingsplan; dat hij immers, indien hij, 
nadat dit uitbreidingsplan in werking is ge
treden, een bouwvergunning voor het oostelijk 
deel van zijn perceel zal aanvragen, deze ver
gunning (gelijk reeds hierboven is overwogen) 
niet zal kunnen verkrijgen, zulks terwijl hij 
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a fgedacht van dit uitbreidingsplan wodanige 
Yergunning wel wu kunnen verkrijgen", -
voor welk laatste de Rechtbank nadere motie
ven aangeeft; 

dat de Rechtbank de schade, welke verweer
der "als eigenaar van het onteigenen perceel 
door de toepassing van het uitbreidingsplan 
dat is door de op dat plan steunende weige
ring van zijn verwek om bouwvergunning zou 
lijden" , waardeert op f 2276.54, maar, omdat 
het tijdstip, waarop dit bedrag aan verweerder 
zou uitgekeerd worden, indien er geen ont
eigening had plaats gehad, geruimen tijd na 
het vonnis wu vallen, welken tijd de Recht
bank schat op een jaar. aan verweerder toe
kent een som, die tegen 41/2 % over een jaar 
f 2276.54 zal bedragen, derhalve f 2178 ; 

0. dat eischer als middelen van cassatie 
heeft gesteld: zie concl. Proc.-Gen.; 

0. omtrent het eerste middel: 
dat blijkens het voorgaande de Rechtbank 

aanneemt: ten eerste, dat het uitbreidings
plan tengevolge waarvan het den verweerder 
onmogelijk werd gemaakt eene bouwvergun
ning voor het te onteigenen goed te bekomen 
door Gedeputeerde Staten zal worden goed
gekeurd, en ten tweede, dat, ronder de ont
eigening, de verweerder wegens het, uit 
hoofde van het uitbreidingsplan, niet bekomen 
van de bouwvergunning schadevergoedin~ van 
de gemeente Almelo had kunnen verkriJgen; 

dat derhalve vaststaat, dat reeds op het 
oogenblik der onteigening voor verweerder de 
zekerheid bestond, dat hij eene vordering tot 
schadevergoeding tegen de gemeente Almelo, 
zij het ook op een later tijdstip, kon geldend 
maken, en dat hij door de onteigening de 
gelegenheid daa rtoe heeft verloren; 

dat mitsdien de Rechtbank terecht het aan 
de onteigening te wij ten verlies van die ge
legenheid als een schadefactor bij de vaststel
ling der aan verweerder te betalen schadeloos
stelling heeft in aanmerking genomen; 

dat het eerste middel derhalve niet tot cas-
satie kan leiden ; · 

0 . dat zulks evenm in het geval is met het 
tweede middel ; 

dat toch de R echtbank door aan te nemen, 
dat de door verweerder wegens het niet ver
krijgen der bouwvergunning te lijden schade 
ad f 2276.54 aan hem eerst wu worden uitge
keerd geruimen tijd, nadat het vonnis tot ont
eigening wu vallen, daarmede tevens aan
neemt en dus bes! ist, da t, als verweerder zijne 
vordering tot schadevergoeding bij de ge
meente Almelo had ingediend, deze hem ook 
inderdaad f 2276.54 wu hebben betaald; 

Verwerpt het beroep. 
(N. J .) 

28 Augustus 1933. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Onteig.wet art. 41.) 

Bij gedeeltelijke onteigening van een 
goed is slechts die vermindering van de 
waarde van het overblijvende deel, in den 
zin van art. 41 Onteig.wet, het noodzake
lijk gevolg van de onteigening, welke ver
oorzaakt wordt hetzij door d e ontneming 
van het onteigende deel, hetzij door de 
wijziging, die in den toestand van het deel 
overeenkomstig het doel, waarvoor de 

onteigening geschiedt, wordt gebracht en 
niet d e vermindering, welke het gevolg is 
van het werk in zijn geheel. 

Daarmede is niet in strijd het ook in de 
rechtspraak erkend gebruik om bij de 
berekening van de waardevermindering 
van het overblijvende deel wel rekening 
t e houden met de waardevermeerdering 
door het gebeele werk (H. R. 25 Juni 1928 

. J. 1928, 1419, Red.). 
Anders Proc.-Gen. Tak met beroep op 

bovenstaande arrest. 

De Commissaris der Koningin in de Pro
vincie Overijssel , zijnde thans Mr. Alexander 
Eppo baron van Voorst tot Voorst, wonende 
te Zwolle, ten deze optredende voor den Staat 
der Nederlanden, eischer tot cassatie van het 
door de Arr.-Rechtbank te Almelo op 28 Juni 
1933 tusscben partijen gewezen vonnis, advo
caat Jhr. Mr. G. W. van der Does, geplei t 
door Mr. A. F. Telders, 

tegen: 
J . M. Koning, kantoorbediende, wonende te 
Lonneker, verweerder in cassatie, advocaat 
Jhr. Mr. W . M. de Brauw. 

Conclusie van den Proc.-Gen. Tak. 

Post alia: 
Deswege gegriefd, heeft eischer als cassatie

middel aan deze beslissing tegengeworpen: 
" S. of v. t. van artt. 152 Grondwet, 2, 37, 40 
en 41 Onteigeningswet, benevens a rt. 48 Rv., 
omdat de Rechtbank, na te hebben vastgesteld, 
dat thans verweerder ook vergoeding vraagt 
van de schade te lijden door het feit, dat zijn 
huis door omlegging van den verkeersweg aan 
een dood stuk weg zal komen te liggen, zoodat 
vanaf zijn huis geen passage meer te zien zal 
zijn en van de schade te lijden door het feit, 
dat gedaagde's waterput tijdelijk droog zal 
worden gedurende het maken van een in de 
nabijheid aan te leggen slu isput, en na te 
hebben vastgesteld, dat deze schaden niet een 
gevolg zijn van werken op het te onteigenen 
terrein, desalniettemin en op den onjuisten 
grond, dat deze schaden een gevolg zijn van 
de uitvoering van het werk in zijn geheel, 
voor deze schaden vergoeding geeft, zulks ten 
onrechte, daar aan den onteigende alleen ver
goeding toekomt voor schade te lijden door 
het op het onteigende terrein aan te leggen 
werk, of door het op het onteigende terre in 
aan te leggen werk in samenhang met het 
verdere werk, althans in elk geval geen ver
goeding toekomt voor schade, welke niet ten 
minste door het op het te onteigenen terrein 
aan te leggen gedeelte van het werk mede 
wordt veroorzaakt." 

Nog in U w arrest van 2 Maart 1927, W . 
11648, N. J . 1927, blz. 512, leert Uw Raad, 
dat de waardevermindering van het niet-ont
eigende, wil deswege schadeloo stelling wor
den toegekend, een noodzakelijk gevolg zijn 
moet van de onteigening, weshalve niet in 
aanmerking komt waardevermindering, die in 
het algemeen kan ontstaan door het aan te 
leggen werk. Rechtstreeks is die leer wel 
nimmer terzijde gestel cl, doch er heeft zich 
toch sedert dien een symptoom voorgedaan, 
dat met grond doet twijfelen, of zij wel ge-
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handhaafd zal worden. Ik doel daarmede op 
Uw arrest van 25 Juni 1928, W. 11858, . J. 
1928, blz. 1419, gewezen door de K amer voor 
Strafzaken, nadat inmiddels aan haar hand 
de berechting der onteigeningen was toever
trouwd, waarin niet langer de stelling wordt 
verdedigd, dat de in rekening te brengen 
meerwaarde een rechtstreeksch en noodzakelijk 
gevolg der onteigening zijn moet, maar waarin 
wordt erkend, dat zij een sequeel zijn kan van 
het werk waarvoor onteigend wordt als ge
heel, voor dat bepaa lde geval belichaamd in 
de zinsnede " dank zij de aan te leggen ka
naalwerken''. 

Wenscht Uw Raad op dien ingeslagen weg 
voort te gaan, dan gebied de consequentie, dat 
het beginsel van laatstgemeld arrest ook zal 
gelden bij waardeer ing van mogelijke waarde
vermindering van het niet-onteigende. Art. 41 
Onteigeningswet is daarvoor geenszins een 
hinderpaal, mits men aan het begrip "ont
eigening" daarin eene niet a l te beperkte 
beteekenis toekent en daartoe ook rekent, wat 
mij niet ongeoorloofd toeschijnt, behalve het 
onteigende zelf, het werk waarvoor onteigend 
wordt. 

Voor laatstgemelde leer is in het onder
havige geval trouwens iets meer te zeggen. 
Immers op het onteigende, dat een oecono
misch geheel vormt met het niet-onteigende, 
is, gelijk als vaststaande kan worden aange
nomen, een werk aangelegd, dat deel uit
maakt van het geheele werk, waarvoor ont
e igend wordt en al is nu niet eerstgemeld 
werk op zich zelf de directe 001·zaak van die 
waardevermindering en van het tijdelijk drnog 
worden van den waterput, zoo is dit wel het 
geval met het geheele werk, waarvan dat op 
het onteigende deel uitmaakt. Men kan dus 
redeneeren, dat dit deel als onafscheidelijk 
en onsplitsbaar stuk van het geheel waarde
verminderenden invloed heeft, welke vergoed 
moet worden. 

Er is ook nog op gewezen, dat een buurman, 
van wien niet onteigend wordt, evenzeer geen 
waardevermindering vergoed krijgt, doch hier
aan kan worden tegengeworpen, dat niet deze, 
maar wel hij, wien de eigendom wordt ont
nomen, de bescherming der Onteigeningswet 
geniet. Het zou dus eene fout zijn in de tech
niek der wet en niet in het daarin neergelegd 
stelsel als zoodanig. Waar ik niet mag ve1·
wachten, dat Uw Raad als Kamer van Vacan
tie de leer van 1928 reeds na betrekkelijk 
korten tijd zal gaan verlaten, omdat mij vast
heid van stelsel een eerste eisch lijkt en 
bovendien wijl het beginsel van algeheele 
schadeloosstel! ing pleit voor de toekenning 
van schadevergoeding voor waardeverminde
ring door het werk waarvoor onteigend wordt 
in zijn geheel , concludeer ik tot verwerping 
van het beroep, met veroordeeling van den 
eischer c.q. in de kosten op de behandeling 
zijner zaak in cassatie gevallen. 

De Hooge Raad, enz. ; 
0. dat uit het bestreden vonnis, voorzoover 

thans van belang, bl ijkt: 
dat de eischer tot cassatie bij inl eidende 

dagvaarding de onteigening ten name van den 
Staat der ederlanden heeft gevorderd van 
een deel van het aan den verweerder - Ko-

ning - toebehoorende kadastrale perceel ge
meente Lonneker, Sectie M. N°. 4396, voor 
den aanleg van scheepvaartkanalen; 

dat de Rechtbank bij het bestreden vonnis 
de onteigening heeft uitgesproken, onder de 
schadevergoeding ronder nadere splitsing een 
bedrag opnemende voor waardevermindering 
van het niet-onteigende deel van het perceel 
uithoofde van verschillende oorzaken, waarvan 
thans nog van belang, dat door het tot het 
werk behoorende omleggen van een weg het 
overblijvende deel van het perceel van Koning 
komt te liggen aan een doodloopend stuk weg, 
waa rdoor van zijn woning uit geen passage 
meer zal zijn waar te nemen ; 

dat de Rechtbank hieromtrent heeft over
wogen, dat de uit dezen hoofde te lijden schade 
weliswaar niet een gevolg is van een werk, 
dat op den te onteigenen grond wordt uitge
voerd, doch aan Koning niettemin schadeloos
stell ing toekomt, nu die schade veroorzaakt 
wordt door het werk, waarvoor onteigend 
wordt, in zijn geheel; 

dat de Rechtbank voorts, onder meer, nog 
een bedrag heeft toegekend als vergoeding 
hiervoor, dat de drinkwaterput van Koning 
gedurende het maken van een sluis tijdelijk 
door bemaling van de sluisput droog zal wor
den, ook omtrent deze schade overwegende, 
dat zij voor ve rgoeding in aanmerking komt, 
omdat zij het gevolg is van de uitvoering van 
het geheele werk, ook al heeft deze niet plaats 
op den te onteigenen grond ; 

0. dat de e ischer tegen het vonnis der R echt
bank het volgende middel van cassatie heeft 
aangevoerd: zie conclusie Proc.-Gen.; 

0. daaromtrent: 
dat bij gedeeltelijke onteigening van een 

goed slechts die vermindering van de waarde 
van het overblijvende deel in den zin van art. 
41 Onteigeningswet het noodzakelijk gevolg 
van de onteigening is, die veroorzaakt wordt 
hetzij door de ontneming van het onteigende 
deel , hetzij door de wijziging, die in den toe
stand van dit deel overeenkomstig het doel, 
waarvoor de onteigening geschiedt, wordt ge
bracht· 

dat de eigenaar dus geen aanspraak heeft 
op vergoeding van andere schade, die het tot
standkomen van het beoogde werk in zijn 
geheel beschouwd aan het goed mocht toe
brengen; 

dat ter bestrijding van deze opvatting door 
den verweerder tevergeefs beroep wordt ge
daan op het ook in de rechtspraak erkend 
gebruik om bij de berekening van de waarde
vermindering van het overblijvende deel wel 
rekening te houden met den invloed, dien het 
geheele werk heeft op de waarde van dat deel , 
in dier voege, dat waardevermeerdering uit 
dien hoofde in mindering wordt gebracht op 
vergoeding van schadeposten, die het gevolg 
mochten zijn van de ontneming van het ont
e igende stuk of van de daarop aan te leggen 
werken; 

dat toch in redelijkheid en billijkheid den 
eigenaar geen vergoeding toekomt voor schade 
uit laatstvermelden hoofde, indien en voorzoo
ver tegen die schade opweegt de gunstige 
invloed, dien het werk, waarvoor onteigend 
wordt, in zijn geheel heeft op de waarde van 
het hem blijvende deel van het goed; 
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dat hieruit echter niet voortvloeit, dat de 
onteigende nu ook aanspraak heeft op vergoe
ding voor den ongunstigen invloed, dien het 
werk in zijn geheel heeft op de waarde van 
het aan hem verblijvende deel van het goed, 
omdat die aanspraak geen steun in redelijk
heid of billijkheid vindt; 

dat het middel dus gegrond is, en de Recht
bank bij het toekennen van schadevergoeding 
uithoofde van de beide bovenvermelde om
standigheden meergemeld wetsartikel verkeerd 
heeft toegepast; 

Vernietigt het bestreden vonnis; 
Verwijst het geding naar de Arr.-Rechtbank 

te Almelo, teneinde, met inachtneming van 
dit arrest, de zaak verder te behandelen en te 
beslissen. 

(N. J.) 

28 Augustus 1933. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Onteigeningswet artt. 37, 40.) 

Bij de schatting der waarde van hoornen 
berekend naar de houtprijzen mag geen 
andere waarde worden aangenomen dan 
die welke zij in hun tegenwoordigen toe
stand hebben op het oogenblik der ont
eigening ; alleen die waarde is beslissend 
ook al is dat oogenblik door omstandig
heden welke in den loop des tijds zullen 
veranderen voor den verkoop der hoornen 
abnormaal gunstig of ongunstig. 

De Comm. der Kon . in de Prov. Limburg, 
eischer, adv. Jhr. Mr. G. W. van der Does, 
gepleit door Mr. A. F. T elders, 

tegen: 
A. C. van Muiken, wed. van J. Janssen, te 
Stein, c. s ., verweeders in cassatie, adv. Mr. 
B. M:. T elders. 

Proc.Gen . Tak nam de volgende conclusie: 

Aan de Rb. te Maastricht werd verzocht de 
onteigening uit te spreken van enkele perceelen 
land, staande ten name der verweerders, waarop 
canada's, abeelen, olmen, esschen en wilg.in. 
Het aanbod, bij dagvaarding deswege gedaan, 
bedroeg f 7536.22 en voor het eventueel over 
te nemen, na de onteigening overblijvende deel 
van perceel gemeente Stein, Sectie A. no. 12:19 
f 106.50, beide inclusief de som bestemd als 
vergoeding voor de pachters ad f 105.16. 

Bij eindvonnis werd dit verzoek ingewilligd 
en de schadeloosstelling bepaald op f 7808.85, 
zijnde gemelde hoornen berekend op f 1100.77, 
terwijl eischer in alle proceskosten werd ver 
oordeeld. 

Van belang zijn de navolgende overwegingen 
met betrekking tot de waardebepaling der 
hoornen: 

"dat de deskundigen de waarde van de op 
het onteigend land groeiende hoornen buiten de 
appelboomen, te weten: canada's, abeelen, 
olmen, esschen en wilgen, waarvan de door hen 
verrichte kubeering en het aantal, voor wat 
de niet gekubeerda jonge hoornen betreft, welke 
gegevens in hun rapport zijn gespecificeerd en 
als hier ingelascht moeten worden beschouwd, 
door partijen niet zijn betwist, hebben begroot 
op f 1375.97 met inbegrip der rooischade en 

daarbij zijn uitgegaan voor wat de gekubeerde 
hoornen betreft van een prijs per M3• van f 17 
voor canada's, abeelen en wilgen, van f 20 
voor de olmen en van f 25 voor de e schen, 
terwijl de niet gekubeerde jonge hoornen ieder 
afzonderlijk zijn geschat; 

"dat de deskundigen t er motiveering hunner 
schatting, waartegen eischer qq. ern stige be
zwaren heeft geopperd, op grond dat deze, 
zooals als vaststaande kan worden aangenomen, 
de tegenwoordige houtprijzen verre overtreft, 
hebben verklaard, dat de bedoelde hoornen 
behoudens een of twee canada's op perceel A. 
n°. 80, die thans zouden kunnen gekapt worden, 
doch ook nog 4 à 5 jaren zouden kunnen blijven 
staan, niet kaprijp zijn en zij daarom met de 
tegenwoordige bijzonder lage houtprijzen geen 
rekening hebben gehouden, omdat het kappen 
der hoornen desnoods nog jaren lang kan worden 
uitgesteld, doch zijn uitgegaan van de normale 
gemiddelde houtprjjzen, welke gegolden hebben 
van 1922 tot 1929, zoodat in de meerdere 
waarde, die zij · hebben toegekend boven de 
hedendaagsche houtprijzen, rooischade is ver
disconteerd ; 

.,dat de Rb. zich met het oordeal der des
kundigen kan vereenigen, dat in de gegeven 
omstandigheden bij het vaststellen der aan ge
daagde toe te kennen schadeloosstelling zeker 
niet uitsluitend mag worden uitgegaan van de 
tegenwoordige houtprijzen, doch ook met het 
gemiddelde van houtprijzen gedurend e een 
aantal niet abnormale jaren en met de mogelijk
heid van verbetering der houtpriJzen ter be
paling van de eigenliJke waarde der niet kap. 
rijpe hoornen mag worden rekening gehouden ! 

"dat echter waar, zooals ook de deskundigen 
bij hun verhoor voor den R .-C. en ten dage der 
pleidooien hebben toegegeven, eenig gegrond 
vooruitzicht, dat de houtprijzen weer het peil 
van het door hen aangenomen gemiddelde 
zullen bereiken, niet waarschijnlijk voorkomt 
en de tegenwoordige houtprjjzen ongeveer J/3 
bedragen van de door deskundigen aan de 
hoornen toegekende waarde, de Rb. in afwijking 
in zooverre zoowel van het gevoelen der des
kundigen als van haar destijds in het door de 
deskundigen bedoeld onteigeningsgeding : Staat 
ca. N . V. Tijdig, uitgesproken oordeel, meent, 
met het oog op de niet goede vooruitzichten de 
door de deskundigen begrootte waarde met 
20 pct. te moeten verminderen en mitsdien te 
moeten vaststellen op f 1375.97 - f 275.20 = 
f 1100.77." 

Als cassatiemiddel is tegen deze uitspraak 
aangevoerd : 

"Schending of verkeerde toepassing van de 
artt. 152 van de Grondwet en 37, 40 en 50 van 
de Onteigeningswet, doordat de Rb., van oor
deel, dat in de gegeven omstandigheden bij het 
vaststellen der aan gedaagden toe te kennen 
schadeloosstelling zeker niet uitsluitend mag 
worden uitgegaan van de tegenwoordige hout
prijzen, doch ook met het gemiddelde van hout
prijzen gedurende een aantal niet abnormale 
jaren en met de mogelijkheid van verbetering 
der houtprijzen ter bepaling dereigenl ijke waar
de der niet kaprijpe hoornen mag worden reke
ning gehouden, op dien grond de schadeloos
stelling voor de onteigende boomen hooger stelt 
dan de werkelijke waarde op het oogenbl ik der 
onteigening, ten onrechte, daar alleen met deze 
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laatste rekening mag worden gehouden; terwijl 
de Rb. voorts met het op grond van haar ge
wraakt oordeel toegelegde bedrag rekening 
houdt bij hare beslissing over de proceskosten-'' 

De in de grief vervatte klacht is, dat de Rb. 
zelve uitmaakt, dat naar de teg~nwoordige 
houtprjjzen aan verweerster slechts zou mogen 
worden toegekend een bedrag van ± f 460 voor 
hare boomen, rl.och dat in verband met andere, 
als onjuist gequalificeerde, prijsbepalende facto
r en de schadeloosstelling is begroot op f 1100.77, 
weshalve ha.ar --::. f 640 te veel is toegerekend 
om redenen, die buiten beschouwing hadden 
moeten blijven. . 

Zij mist echter, na.ar ik Il'..leen, feitelijken 
grondslag. W cl toch zegt de Rb. in hare zevende 
overweging, dat, de t egenwoordige houtrrijzen 
ongeveer 1/3 bedragen van de door de des
kundigen aan de hoornen t oegekende waarde 
van f 1375.97, doch zij heeft met deze daarbij 
kennelijk op het oog hout van hoornen, die ten 
volle kapriJp zijn o,_.1 het oogenblik der waar
deering en niet op hoornen als de onderwerpe
lijke, die, behoudens een paar canada's, welke 
vei lig 4 a 5 jaren kunnen blijven staan, nog niet 
kaprijp zijn. Ik verwij s daarvoor naar d e woor
den .,in de gegeven omstandigheden" in de 
z:isde overweging, die terugslaan op de he
scl:irijving van den feitelijken toestand der 
boomen in haar voorafgaande. 

Hieruit volgt dus, dat dl:' Rb. niet de vraag 
had t,e beantwoord en, wat de oogenblikkelijke 
priJs van kaprijp hout is, maar wat de contante 
waarde was van niet kaprijpe boomen en 
bovendien van een of twee canada's op perceel 
,P.. n . 8U, die niet t erstond, doch eerst over 
enkele jaren behoefden te worden gerooid. Die 
waarde nu wordt door haar bepaald op f 1100. 77, 
op gronden, welke in dezer voege niet zijn aan
getast. 

H et komt mij derhalve voor, dat het middel 
ten onrechoe haar verdenkt van schending of 
verkeerde toepassing der aangehaalde wets 
artik"llen, weshalve ik concludeer tot verwerping 
van het beroep, met veroordooling van den 
eischer qq. in de kosten op de behandeling dezer 
z!l.ak in cassatie gevallen . 

De Hooge Raad en-i. ; 
O. dat uit het bestreden vonnis en nit het 

vonnis van vorengenoemde Rb. van 12 ,fan . 
1933, waarnaar het bestreden vonnis verwijst, 
blijkt: 

dat eischer bij inleidende dagvaarding heeft 
gevorderd de onteigening ten behoeve van het 
R(jk van de perceelen, kadastraal bekend in de 
gemeente Stein, Sectie A, nummers 80, 144 (ge
deeltelijk), 297, 298, 299, 815 en 1239 (gedeelte
lijk, doch van datgeheelc perceel in geval gedaag
den de overneming daarvan mochten vorderen), 
toebehoorende aan de verweerders, en daarbij 
als schadeloosstelling heeft aangebo~len de som 
van f 7536.22 - waarin begrepen een bedrag 
van f 14 l.22 als vergoeding voor den pachter -
en f 106.50 - w3arin begrepen een badrag van 
f 1.50 als vergoeding voor den pwhter - bij 
overneming ook van het overblijvende deel 
van perceel 1239; 

dat biJ het bestreden vonnis de gevorderde 
onteigening is uitgesproken - ten aanzien van 
voormeld perceel 1239 voor het geheel -- ,met 
vaststelling van de door de eischende partij 

t e betalen schadeloosstelling op f 7808.85, met 
inbegrip van f 150. 16 als schadeloosstelling 
voor de pachters, met verwijzing van de eischen
de partiJ in alle koPten van het geding ; 

dat de Rb. daarbij, voor zooveel thans van 
belang, heeft overwogen : enz., zie conclusie; 

0. dat t egen het bestreden vonnis is gericht 
het volgende middel van cassatie : enz., zie 
conclu~ie; 

0 . dienaangaande: 
dat de Rb. feitelijk vaststelt, dat de waarde 

der te onteigenen hoornen, berekend naar de 
tegenwoordige houtprijzen, ongeveer é~n derde 
is van de door deskundigen aan die boomen 
toegekende waarde van f 1375.97, derhalve 
ongeveer f 4!10, en het verder door de Rb. 
overwogene aldus is t e varstaan, dat de tegen
woordige houtprijzen bijzonder laag zijn, dat 
evenwel de boomen zonder schade voor hun 
toestand nog meerdere jaren zouden kunnen 
blijven staan, en dat derhalve, al zijn de voor
uitzichten niet zoo gunstig als deskundigen 
aannemen, met de mogelijkheid van toekomstige 
verhete,ing der houtprijzen mag worden r eke
ning gehouden, waarom de Rb. meent de te 
vergoeden waarde te moeten vaststellen op 
f 110().77; 

dat echter aldus wordt aangenomen een 
andere waarde dan die, welke het goed in ziJn 
tegenwoordigen toe. tand heeft op het oogen
blik der onteigening, welke laatste waarde in 
deze alleen beslissend is, ook al is dat oogenblik 
door omstandigheden, welke in den loop des 
tiids zullen veranderen, voor den verkoop van 
h'et goed abnormaal gun~tig of ongunstig ; 

d11.t derhalve het middel · gegrond is, en het 
bestreden vonnis niet in stand kan blijven ten 
aanzien van de vaststelling der schadeloosstel
ling en van de daarmede samenhangende ver
oordeeling in de kosten van het gedinir ; 

Vernietigt het bestreden vonnis, doch alleen 
voor zooveel betreft de vaststelling der schade
loosstelling en de veroordeeling in de kosten 
van het geding; 

Verwijst de zaak naar de Rb. te Maastricht, 
t en einde, met inachtneming van dit arrest , 
verder te worden behandeld en be list : 

Veroordeelt verweerders in de kosten op de 
cassatie gevallen . 

(W .) 

5 September 1933. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet ar t . 39.) 

Al hebben de echtgenooten gedurende 
bijna 30 jaren onafgebroken niet meer 
samengewoond, zoo laat toch, nu zij niet 
van t11.fel en bed gescheiden zijn, de alge
meene regel van art . 39 Armenwet j0 • 

art_ 78 B. W. geen uitzondering toe in 
dier voege, dat niet de gemeente, waar de 
man woonplaats heeft, aansprakelijk zou 
zijn voor de verpleegkosten der, elders 
verblijf houdende, echtgenoote. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beslissende het geschil over de woonplaats 

van de armlastige krankzinnige Martina de 
Man-Hart; 

Den Raad van State, Afdeeli ng voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adv ies van 
16 Augustus 1933, N°. 460; 
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Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 29 Augustus 1933, 
N°. 7636, Afdeel ing Armwezen; 

0. dat Martina H art, echtgenoote van Ten
nis de Man, te Heerlen, krachtens eene op 
4 Januari 1933 aangevraagde rechterlijke 
machtiging op 7 J anuari 1933 voorloopig 
voor rekening der gemeente 's-Gravenhage ter 
verpleging werd opgenomen in het krankzin
nigengesticht "Het Sint-J orisgasthuis" te 
Delft, waar zij op 11 Maart 1933 overleed; 

dat over de betaling van de verpleegkosten 
van de patiënte in de genoemde inrichting 
geschil is ontstaan tusschen de gemeente
besturen van 's-Gravenhage en H eerlen; 

dat Ged. , Staten er niet in zijn geslaagd het 
geschil in der minne bij te leggen; 

dat burgemeester en wethouders van 's-Gra
venhage van oordeel zijn, dat, aangezien de 
patiënte, die niet van tafel en bed gescheiden 
was, de woonplaats volgt van haar te Heerlen 
wonenden echtgenoot, de verpleegkosten ten 
laste dezer gemeente behooren te worden ge
bracht; 

dat burgemeester en wethouders van Heer- · 
len niet genegen zijn deze kosten ten laste van 
hunne gemeente te nemen, daar, aangezien de 
echtgenooten gednrende bijna 30 jaren onaf
gebroken niet meer hebben samengeleefd en 
de patiënte reeds op 11 Maart 1933 overleden 
is, de algemeene regel, bedoeld in art. 39 der 
Armenwet juncto art. 78 B. W. huns inziens 
uitzonder ing behoort te lijden; 

0 . dat Martina Hart, als getrouwde vrouw, 
die niet van tafel en bed gescheiden is, krach
tens art. 78 B. ,V. geen andere woonplaats 
had dan die van haren man; 

dat deze laatste, toen op 4 J anuari 1933 de 
rechterlijke machtiging om haar in een krank
zinnigengesticht te plaatsen werd aangevraagd, 
woonplaats had in de gemeente Heerlen, zoo
dat naar het voorschrift van art. 39, lste lid, 
der Armenwet de kosten, voortvloeiende uit 
de overbrenging naar en de verpleging van de 
patiënte in het bovenvermelde krankzinnigen
gesticht uit de kas der gemeente Heerlen moe
ten worden voldaan; 

.dat de wet geen uitzondering toelaat, zoodat 
het door het gemeentebestuur van Heerlen 
aangevoerde als niet ter zake dienende moet 
worden beschouwd; 

Gezien de Armenwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

voor de toepassing van art. 39, lste lid, der 
Armenwet als woonplaats van de arm lastige 
krankzinnige M. H art, echtgenoote van T. de 
Man, aan te wijzen de gemeente Heerlen. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast enz. 

{A.B.) 

5 September 1933. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet art . 248.) 

Aangezien de belangen eener gemeente 
bij eene voorgestelde grenswijziging naar 
behooren beschermd zijn door de daarop 
betrekking hebbende bepalingen der ge
meentewet, ligt het niet op den weg der 
gemeente uit de gemeentekas steun te 

verstrekken aan een comité van particu
liere personen, hetwelk zich ten doel stelt 
actie te voeren tegen de aanhangige plan
nen tot afscheiding van een deel dier ge
meente en toevoeging van dat gedeelte 
aan eene naburige gemeente. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Houthem, tegen het 
besluit va n Ged. Staten van Limburg van 
8 Mei 1933, La. 4220/P., 6e Afdeeling, waar
bij goedkeuring is onthouden aan het raads
besluit van 17 November 1932 tot wijziging 
der gemeentebegrooting voor den dienst 1932; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
16 Augustus 1933, N°. 453 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 29 Augustus 1933, 
No. 15953 afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

0. dat Ged. Staten van Limburg bij boven
vermeld besluit hunne goedkeuring hebben 
onthouden aan het besluit van den raad der 
gemeente Houthem van 17 November 1932, 
strekkende tot wijziging der begrooting van 
inkomsten en uitgaven dezer gemeente voor 
het dienstjaar 1932, uit overweging, dat bij 
genoemd besluit o.m. een nieuwe uitgaafpost 
volgnummer 18a is ingesteld , luidende: ,,Kos
ten van adviezen e.d. inzake wijziging der ge
meentegrens"; dat op dezen post een crediet 
wordt geraamd van f 700, waarvan een be
drag van f 500 besteed zal worden voor het 
inwinnen van deskundige adviezen en een 
van f 200 bestemd is om te worden uitgekeerd 
aan het Anti-Annexatie-Comité te Houthem 
als subsidie in de door dat comité te maken 
onkosten; dat, alho.ewel de belangen der ge
meente bij eene eventueele grenswijziging door 
de bepalingen der Gemeentewet naar behoo
ren beschermd worden, tegen het crediet van 
f 500 in verband met het doel, waarvoor die 
gelden zullen worden uitgegeven, hunnerzijds 
geen bez" aar bestaat; dat echter het voren
genoemde comité, blijkens een overgelegd af
schrift van de tot den raad der gemeente 
Houthem onder dagteekening van 21 Maart 
1932 gerichte aanvrage om subsidie, zonder 
meer zich ten doel stelt verzet te propageeren 
tegen eenigen afstand van grondgebied der 
gemeente, zonder dus te onderzoeken of het 
algemeen belang àl dan niet door dien af
stand gebaat zou zijn; dat naar hun oordeel 
het belang der gemeente het doen van eene 
dergelijke uitgaaf niet vordert; 

dat de raad der gemeente Houthem tegen 
dit besluit van Ged. Staten bij Ons in beroep 
is gekomen, aanvoerende, dat blijkens het ver
zoek van het Anti-Annexatie-Comité van 21 
Maart 1932, dit Comité zich ten doel stelde: 
het voeren van actie tegen de aanhangige 
plannen tot afscheiding van het gehucht 
Broekhem van de gemeente Houthem en toe
voeging van dat gehucht aan de gemeente 
Valkenburg (Limburg); dat daaruit zonder 
meer niet mag worden afgeleid, dat het Co
mité zich ten doel stelde actie te voeren tegen 
eenigen afstand van grondgebied der ge
meente Houthem, aangezien het onomstoote
lijk vaststaat, dat het gehucht Broekhem be-
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hoort tot het welvarendste deel dezer ge
meente en verlies van dat grondgebied in zijn 
geheel deze gemeente financieel zeer zou be
nadeelen en daardoor een zwaren druk zou 
leggen op de bewoners van het overblijvende 
deel dezer gemeente, zoodat het van den aan
vang af logisoh was, dat geprotesteerd moet 
worden tegen afstand van het gehucht Broe
khem, hetgeen echter nog niet zeggen wilde, 
dat tegen eiken afstand van grond zonder 
meer bezwaar gemaakt zou worden; dat zulks 
reeds blijkt uit het feit, dat in het annexatie
plan niet alleen sprake is van het gehucht 
Broekhem, doch ook van het gehucht Houthe
merberg, waaromtrent het Comité zich niet 
uitspreekt; dat het Comité, alvorens eene 
aanvrage om subsidie tot den raad te richten, 
het reeds eens was over het in t.e nemen 
standpunt, namelijk dat tegen verlies van het 
gehucht Broekhem moest worden geageerd, 
zoodat het aannemelijk moet worden geaoht, 
dat daaraan een onderzoek is voorafgegaan, 
des te meer aannemelijk, waar de thans aan
hangige annexatie-procedure niets anders is 
dan een, op bloote formaliteitsgronden in 
verband met de wijziging der Gemeentewet, 
herhaling der daar voorafgegane, waarbij de 
gemeenteraad zich nadrukkelijk heeft verzet 
tegen ufstand van het geheele gehucht Broe
khem, hetgeen van algemeens bekendheid mag 
worden geacht, zoodat het Comité, daarop 
voortbouwend, niets anders wenschte dan in 
deze het verzet van den gemeenteraad kracht 
bij t.e zetten en te steunen, zoo mogelijk op 
andere wijze dan zulks door een officieel 
liohaam als de gemeenteraad practisoh zou 
kunnen geschieden; dat derhalve het motief, 
dat het Comité zich zonder meer tegen eenig 
verlies van grondgebied à priori zou hebben 
verzet, zonder te onderzoeken of het algemeen 
belang (dan wel het gemeentebelang) àl dan 
niet door dien afstand gebaat zou zijn, niet 
juist is; dat, ook al zou het Comité zonder 
meer zich ten doel hebben gesteld zich tegen 
eenigen afstand van grondgebied te verzetten, 
dit nog geen motief zou mogen zijn om het 
daartoe een subsidie te weigeren; dat immers 
de raad daarvan dan uit het betreffende ver
zoekschrift om subsidie die overtuiging zou 
hebben kunnen verkrijgen, waaruit weer mag 
worden afgeleid, dat hij zich, door het toe
kennen van het subsidie, dan met de door 
het Comité te voeren actie kon vereenigen en 
zulks in het belang der gemeente achtte; dat, 
zoo onder algemeen belang, als door Ged. 
Staten bedoeld, zou moeten worden verstaan 
ook het algemeen belang voor andere ge
meenten, de Provincie of het Rijk, het noch 
op den weg der gemeente, noch op dien van 
het Comité zou liggen dit te onderzoeken, 
aangez ien dit algemeen belang door de be
palingen der Gemeentewet in deze voldoende 
beschermd wordt en het dus alleen op den 
weg van de gemeente enz. ligt het annexatie
plan en al wat daarmede samenhangt, dus 
ook de toekenning van het onderhavige sub
sidie te toetsen aan het algemeen gemeente
belang; dat het gemeentebelang wel degelijk 
gebaat was bij het verleenen van het hier be
doelde subs idie, waardoor steun verleend 
werd aan de reeds gevestigde zienswijze van 

den gemeenteraad, een steun, welke door de 
bewegingsvrijheid van het Comité (bezoeken 
van autoriteiten enz.) van groote beteekenis 
was; dat nergens in eenige wet den gemeente
raad het recht wordt ontzegd, om ook met 
undere geoorloofde middelen dan die, neer
gelegd in de Gemeentewet, zich te verzetten 
tegen afstand van grond, zelfs van eenigen 

, grond der gemeent.e aan een andere gemeent.e; 
0. dat de belangen eener gemeente bij 

eene voorgestelde grenswijziging naar behoo
ren beschermd zijn door de daarop betrekking 
hebbende bepalingen der Gemeentewet; 

dat het derhalve niet op den weg van een 
gemeente kan liggen uit de gemeent.ekas steun 
te verstrekken aan een comité van particu
liere personen, hetwelk zich ten doel st.elt 
actie te voeren tegen de aanhangige plannen 
tot afscheiding van een deel dier gemeente 
en toevoeging van dat gedeelte aan eene na
burige gemeente; 

dat mitsdien Ged. Staten van Limburg te
recht hunne goedkeuring hebben onthouden 
aan bovenvermeld besluit der gemeente Hout

·hem tot wijziging der begrooting van inkom
sten en uitgaven dier gemeente voor het 
dienstjaar 1932; 

Gezien de Gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

is belast enz. (A. B.) 

8 September 1933_ RONDSCHRIJVEN van 
den Minister van Binnenlandsche Zaken 
no. 7292, Afd. A, aan Heeren Gedeputeerde 
Staten der onderscheidene provinciën, 
betreffende uitvoering GeldschieterRwet. 

Bij dezerzijdsch rondschrijven van 1 Maart 
1933, Afd. A n°. 1822, werd verzocht om 
inzending aan mijn Departement van de in 
dat schrijven nader aangeduide gegevens aan
gaande de werking der Geldschieterswet. 

In de eerste plaats werd inzending gevraagd 
van een tweetal exemplaren van elk der inge
volge art. 3 der wet vastgestelde of nog vast 
te stellen reglementen voor de gemeentelijke 
geldschietbanken (voor zoover de gemeente
besturen van de hun in art. 3, lid 1, toege
kende bevoegdheid gebruik mochten hebben 
gemaakt) en van verordeningen, vastgesteld 
of nog vast te stellen ingevolge art. 15 dier 
wet, benevens van wijzigingen van zoodanige 
reglementen en verordeningen. 

Voorts werd het verlangen te kennen gege
ven, dat jaarlijks, vóór 1 April - de eerste 
maal in 1934 - zouden worden ingezonden: 

a. opgaaf van het aantal der in het afge
loopen jaar door gemeentebesturen verleende 
toelatingen tot het houden van een particu
liere geldschietbank ; 

b. mededeeling van de in het afgeloopen 
jaar door gemeentebesturen genomen besluiten 
tot weigering van een verzoek om toelating, 
met vermelding van de weigeringsgronden; 

c. mededeeling van de gevallen, waarin 
ingevolge art. 9, lid 2, de voorziening van Uw 
College is gevraagd en van de ter zake door 
Uw College genomen beslissingen; 
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d. · mededeeling van de gevallen, waarin 
door een gemeentebestuur is goedgekeurd, dat 
een geldschieter aan zijn bank een anderen 
naam dan dien van "Geldschietbank" zou 
geven (art. 10) ; , 

e. een verslag omtrent de onderzoeken, door 
gemeentebesturen ingesteld ingevolge art. 17 
der wet ; 

/. mededeeling van de gevallen, waarin 
door een gemeentebestuur ingevolge art. 18 
der wet eene schriftelijke waarschuwing is ver
wnden, met vermelding van de gronden, die 
tot het verzenden van eene waarschuwing 
leidden; 

g . mededeeling van de door de gemeente
besturen genomen besluiten tot intrekking van 
toelatingen, met vermelding van de gronden, 
die tot intrekking leidden ( art. 19) ; 

h. mededeeling van de gevallen, waarin 
ingevolge art. 20, lid 2, der wet de voorzie
ning van Uw College is gevraagd, en van de 
ter zake door Uw College genomen beslis
singen. 

Met betrekking tot de gegevens, bedoeld 
onder ar-h, acht ik het gewenscht, dat inzen
ding ook daarvan niet jaarlijks zal geschieden, 
doch dat elk der desbetreffende besluiten en 
handelingen mij zoo spoedig ,nogcl;gk wmdt 
medegedeeld. De aanwezigheid van volledige 
gegevens is van groote beteekenis voor de 
bevordering van eenheid in de toepassing der 
wet en voor de daarbij betrokken instant ies, 
t.w. de colleges van Gedeputeerde Staten, 
Gemeentebesturen en Armenraden. Die instan
ties zullen zich, wanneer daartoe gereede aan
leiding zal bestaan, steeds door informatie bij 
mijn Departement kunnen vergewissen, b.v. of 
een bepaalde instelling, welke toelating als 
particuliere geldschietbank verlangt in een 
bepaalde gemeente, reeds is toegelaten of ge
weigerd in een andere gemeente. 

Ik zou het zeer op prijs stellen, indien Uw 
College aan mijn wensch wilde voldoen voor 
zooveel betreft de besli5singen genomen in 
beroep en indien Uw College de besturen der 
gemeenten in Uw gewest wilde uitnoodigen, 
wrg te dragen voor rech tstreeksche inzending 
aan mijn Departement van de gegevens om
trent besluiten en handelingen, welke van die 
besturen uitgaan. 

Vermits in de plaats van een opgpaf, als 
bedoeld onder a, zullen worden ingezonden 
gegevens omtrent elke toelating van een par
ticuliere geldschietbank (waaronder de naam 
der bank) , zal uiteraard de mededeeling, be
doeld onder d, achterwege kunnen blijven. De 
punten e-h zull en daardoor moeten worden 
worden gelezen: d-g. 

Voor inzending van de gegevens omtrent 
toelating, weigering van toelating en intrek
king van toelating ware gebruik te maken van 
formuli eren, waarvan de modellen hierbij zijn 
gevoegd als bijlagen 1- 3. Voor inzending der 
gegevens omtrent beslissingen in beroep, van 
formulieren, volgens de modellen hierbij ge
voegd a ls bijl agen 4 en 5, 

De formulier-opgaven (die waren te voorzien 
van het stempel der gemeente resp. der pro
vincie) ontvang ik gaarne in triplo, de ver
slagen, bedoeld in punt e (thans d) in duplo. 

B iJ t <t ge 1. 

TOELATING tot het houden van een parti
culiere geldschietbank. 

Gemeente: .. ., . .,.,.,., 
Naam van den toegelatene: 
Naam van de geldschietbank, 

anders dan dien van "Geld
schietbank" : 

Perceel, waarin de bank zal 
worden gehouden: 

Datum, waarop de toelating 
ingaat: 

Bij Ia ge 2. 
WEIGERING van een toelating tot het hou

den -van een particuliere geldschietbank. 
Gemeente: ., 

Naam van den verzoeker: 
Eventueel naam van de onder

neming, waarvoor de ver
zoeker handelt : 

Gronden der weigering : 
Datum van het weigerings

besl uit: 

B ij Ia ge 3. 
INTREKKING van een toelating tot het 

houden van een particuliere geldschiet
bank. 

Gemeente: ., 
Naam van den (eertijds) toe

gelatene: 
Naam van de geldschietbank 

anders dan dien van " Geld
sohietbank": 
Perceel, waarvoor de toela

ting gold: 
Gronden der intrekking: 
Datum van het intrekkings

besluit: 

Bij I a ge 4. 
BESLISSING van Gedeputee,·de Stat en van 

............. ., ... ..... . inzake een beroep tegen 
weigering van een toelating tot het ho,u
den van eene particuliere geldschietbank. 

Naam van den appell ant: .,.,.,., . .,.,,, 
Eventueel naam van de onder-

neming, waarvoor de appel-
lant handelt: 

Gemeente, welker bestuur de 
toelating weigerde: 

Vermelding in welken zin in 
beroep werd beslist: 

Gronden van de bes! iss ing : 
Datum van de beslissing: 

Bij I a ge 5, 
BESLISSING van Gedeputeerde Staten van 

.,.,.,.,.,., . ., . .,.,,., . inzake een beroep tegen 
intrekking van ecne toelating tot het 
houden van ecne particuliere geldschiet
bank. 

Naam van den appellant: 
Naam van de geldschietbank 

anders dan dien van "Geld
schietbank" : 

Gemeente, welker bestuur de 
toelating introk: 
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Vermelding in welken zin in 
beroep werd beslist : 

Gronden van de beslissing: 
Datum van de beslissing: 

(B.) 

14 September 1933. Kür INKLIJK BESLUIT. 
(Wet Hooger Onderwijs art. 8 quater.)H " ' 

De gemeente B. is geen bijdrage ver 
schuldigd aan de gemeente K., nu de 
meerderjarige leerling op 15 September 
zijn hoofdverblijf had in de _gemeente K., 
aangezien hij, na op 15 Juli als leerling van 
het 1yceum te B. te zijn afgeAchreven, in 
het begin van Sept. als leerling van het 
lyceum te K. werd toegelaten. Daaraan 
doet niet af, dat hij eerst op 11 November 
uit het bevolkingsregister van B. werd. 
afgeschreven, en evenmin de omstandig
heid, dat hij de zomervacantie t en huize 
van zijn vader te A. doorbracht. 

Wii WILHELM! JA, enz. 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

burgemeester en wethouders van Baarn t egen 
het besluit van Gedeputeerd e Staten van 
Overijssel van 21 Maart 1933, 2• afdeeling, 
N°. 2079/2249, waarbij de bijdragen, die de 
gemeente Baarn verschuldigd is aan de ge
meente Kampen in de kosten van de door 
laatstgenoemde gemeente in stand gehouden 
afdeeling gymnasium van het gemeentelijk 
lyceum, over 1932 is vastgesteld op f 781.91 ; 

Den Raad. van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
23 Augustus 1933, Jo _ 464; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
9 September 1933, N°. 10923, afdeeling Voor
bereidend Rooger en Middelbaar Onderwijs; 

0. dat Gedeputeerde Staten van Overij ssel 
bij bovenvermeld besluit hebben bepaald, dat 
door de gemeente Baarn over het jaar 1932 
aan de gemeente Kampen, op grond van het 
bepaalde in artikel 8quater der Hooger-Onder
wiJswet, a ls bijdrage in de kosten van de van 
Rijkswege gesubsidieerde afdeeling gumnasium 
van het gemeentelijk lyceum aldaar een bedrag 
van f 781.91 is verschuldigd; 

dat het gemeentebestuur van Baarn tegen dit 
besluit in beroep is gekomen, aanvoerende, dat 
de bedoelde bijdrage verschuldigd zou zijn 
voor den leerling M. Nuis: dat evenwel Nuis, die 
meerderjarig is, niet op 15 September 1932 in 
de gemeente Baarn hoofdverblijf had in den 
zin van artikel 244a (thans vervallen) der 
gemeentewet; dat hij toch weliswaar eerst op 
11 ovember 1932 uit het bevolkingsregister 
werd afgeschreven wegens vertrek naar Kam
pen, doch dat hij reeds omstreeks half Juni 1932 
de gemeente Baarn verliet met het kennelijke 
doel hier niet meer zijn hoofdverblijf te houden, 
blijkende o. a . uit het feit, dat hij zijn pension 
toen had opgezegd en als leerling van het 
Baarnsch lyceum werd afgeschreven op 15 Juli 
1932; dat voorts Nuis op 15 September 1932 
leerling was van het gymnasium te Kampen 
en dat mede daaruit moet worden afgeleid, dat 
hij in geen geval meer op dien datum zijn 
hoofdverblijf te Baarn had ; dat immers de af
stand tusschen Kampen en B.aarn allen grond 
ontneemt aan de opvatting, dat een meerder 
jarig persoon, te Kampen een school bezoe-

kende, werkelijk hoofdverblijf in den zin van 
het genoemde artikel 244a der gemeentewet zou 
hebben te Baarn : 

0. dat ingevolge het bepaalde in art. 8quater, 
eerste lid, der Hooger-Onderwijswet iedere 
gemeente, welke geen gymnasium in stand 
houdt, een bijdrage verleent in de kosten van 
elk van Rijkswege gesubsidieerd gymnasium, 
tot hetwelk leerlingen zijn toegelaten, wier 
ouders of voogden, of die, bij meerderjarigheid, 
zelve in de gemeente hoofdverblijf hebben in 
den zin van artikel 244a ( oud) der gemeentewet, 
t erwijl volgens het bepaalde in het tweede lid 
deze bijdrage verschuldigd is over het afgeloopen 
kalenderjaar en berekend wordt door vijftig 
t en honderd van het gemiddelde bedrag van de 
kosten der school per leerling t e vermenig
vuldigen met het getal der in het eerste lid 
bedoelde leerlingen, die op 15 September van 
dat jaar tot de school waren toegelaten; 

dat in het voorliggende geval moet worden 
aangenomen, dat de meerderjarige leerling 
M. Nuis op 15 September 1932 zijn hoofdverblijf 
had in de gemeente Kampen, aangezien hij, na 
op 15 Juli 1932 als leerling van het Baarnsch 
lyceum t e zijn afgeschreven, in het begin van 
September 1932 als leerling van het lyceum te 
K ampen, in welke gemeente hij zijn intrek heeft 
genomen ten huize van den conrector van het 
l yceum, werd toegelaten; 

dat daaraan niet afdoet, dat hij eerst op 
11 November 1932 uit het bevolkingsregister 
der gemeente Baarn werd afgeschreven en 
evenmin de omstandigheid, dat hij de zomer
vacantie t en huize van zijn vader t e Amsterdam 
doorbracht ; 

dat derhalve met betrekking tot den boven
genoemden leerling over 1932 aan de gemeente 
K ampen geen bijdrage, als bedoeld in art. Squater 
der R ooger-Onderwijswet, is verschuldigd in de 
kosten van de van Rijkswege gesubsidieerde 
afdeeling gymnasium van het gemeentelijk 
lyceum a ldaar ; 

dat mitsdien het bestreden besluit van 
Gedeputeerde Staten van Overijssel behoort te 
worden gewijzigd ; 

Gezien de R ooger-Onderwijswet; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

met wijziging van het beslui t van Gedepu
teerde Staten van Overijssel van 21 Maart 1933, 
2• afdeeling, 0 • 2079/2249 te bepalen dat 
door de gemeente Baarn over het jaar 1932 
geen bijdrage is verschuldigd in de kosten van 
de van Rijkswege gesubsidieerde afdeeling 
gymnasium van het gemeentelijk lyceum te 
Kampen . 

Onze Minister van Onderwijs Kunsten en 
Wetenschappen is belast enz. (A. B.) 

15 September 1933. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 art. 17.) 

De Raad is niet ontvankelijk in zijn 
beroep tegen een besluit van Ged. Staten 
van 19 April 1933, bevelend medewerking 
ingevolge art . 72, daar dit besluit van Ged. 
Staten ingevolge art. 8 l • lid der wet van 
4 Aug. 1933, S. 414, op 6 Aug. 1933 is ver
vallen, nu de aanbesteding der school op 
1 Juli 1933 nog niet had plaats gehad. De 
bezwaren t egen dit teniet gegane besluit 
komen derha1ve voor onderzoek niet meer 
in aanmerking. 
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Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

-den raad der gemeente Franekeradeel tegen het 
besluit van Gedeputeerde Staten van Friesland 
"Van 19 April 1933, N°. 54, 2• Aideeling F., 
waarbij, met vernietiging vau het besluit van 
dien raad van 15 Februari 1933, N°. 5, is be
paald, dat de door het bestuur der Vereeniging 
voor Christelijk Nationaal Onderwijs te Peins 
-Overeenkomstig artikel 72 der Lager-Onderwijs
wet 1920 gevraagde medewerking voor de stich
ting van eene bijzondere school voor gewoon 
lager onderwijs aldaar, alsnog behoort te worden 
verleend; 

Den Raad van State, Aideeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
30 Augustus 1933, N°. 490; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
13 September 1933, N°. 13552, afdeeling Lager 
Onderwijs Financieel; . 

0. dat b\j artikel 8, l• lid, van de wet van 
4 Augustus 1933, S. 414, tot beperking van 
uitgaven, welke voor de openbare kassen voort
vloeien uit de uitvoering der Lager-Onderwijswet 
1920, is bepaald, dat besluiten betreffende het 
stichten van schoolgebouwen voor lager onder
wijs, ter uitvoering waarvan op 1 Juli 1933 de 
aanbesteding nog niet heeft plaats gehad, 
vervallen bij het in werking treden van deze 
wet; 

dat door dit wetsvoorschrift het bestreden 
besluit van Gedeputeerde Staten op 6 Augustus 
1933, tijdstip, waarop de laatstbedoelde wet 
in werking trad, is vervallen ; 

dat mitsdien de bezwaren van den appellant 
tegen dit te niet gegane besluit van Gedepu
teerde Staten niet meer voor onderzoek in 
aanmerking komen ; 

Gezien de genoemde wetten ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

den appellant niet ontvankelijk te verklaren 
in zijn beroep. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast enz. (A. B.) 

15 September 1933. · RONDSCHRIJVEN van 
den Minister van Sociale Zaken, N°. 1382, 
Afd. W. & S., aan Burgemeester en Wet
houders van diverse gemeenten, betreffende 
het Orgaan voor steunverleening. 

In het besluit van den Minister van Binnen
landsche Zaken van 15 Januari 1932, n°. 800, 
Afd. W. & S., wordt o. a. gesproken van "het 
Orgaan voor steunverleening" . Het komt mij 
wenschelijk voor, nader aan te geven, wat hier
onder dient te worden verstaan en wat tot de 
bevoegdheid van dat orgaan behoort. 

Als "Orgaan voor steunverleening" kan 
s lechts optreden het College van Burgemeester 
en Wethouders, dan wel op aanwijzing van dat 
College deArbeidsbeurs( agentschap der Arbeids
bemiddeling) of het bureau voor Maatsch'.1p
pelijk Hulpbetoon (Burgerlijk Armbestuur). 
Op het Orgaan rust de plicht, de door mijn 
ambtsvoorganger, dan wel door mij goed
gekeurde steunregeling zoo juist mogelijk toe 
te passen . 

Het Orgaan is niet bevoegd, zonder door mij 
verleende machtiging eenigerlei wijziging in de 
bepalingen der steunregeling aan te brengen. 

Voor zoover de uitvoering der steunregeling 
niet rechtstreeks door het College van Burge
meester en Wethouders geschiedt, is het Or
gaan uiteraard verplicht, zich naar de aanwij
zingen van genoemd Oo1lege omtrent de toe
passing der steunregeling te gedragen ; en is 
het aan het College van Burgemeester en Vi' et
houders verantwoording schuldig van de ver
vulling van zj1n taak. 

Waar het Bureau van Maatschappelijk Hulp
betoon als orgaan optreedt, dient nauwkeurig 
te worden toegezien, dat de normale taak van 
dit Bureau en de steunverzorging als twee 
onderscheiden takken van Dienst optreden en 
dat ook de gesteunden dit weten. 

In gemeenten met een belangrijk aantal 
ondersteunden kan het Orgaan voor steun
verleening worden bijgesta,i,n door een commis
sie van advies. Vermits het verstrekken van 
steun uitsluitend geschiedt met gelden van de 
Overheid, dient de uitvoering van de steun
regeling dan ook opgedragen te blijven aan het 
Orgaan. De Commissie heeft een adviseerende 
bevoegdheid . 

Indien de voorzitter eenig advies in str(jd acht 
met de opvatting der regeering resp. van het 
College van .Burgemeester en Wethouders, 
geeft hij hiervan onverwijld kennis aan het 
College van Burgemeester en Wethouders. · 

Opdat een spoedige afdoening van zaken 
zooveel mogelijk verzekerd zij, dient deze com

. missie uit een zoo klein mogelijk aantal leden 
te bestaan. 

De commissie wordt samengesteld door het 
College van Burgemeester en Wethouders, uit 
welks midden de voorzitter der commissie wordt 
aangewezen. Naast den vertegenwoordiger van 
het gemeentebestuur zouden in de commissie 
vertegenwoordigers van de werkgevers ·en van 
de arbeidersorganisaties zitting kunnen ver
krijgen. 

Mocht, doordat ter plaats verschillende vak
vereenigingen leden hebben en bij aanwijzing 
van een lid-vertegenwoordiger van elk dezer 
organisaties, de commissie te groot worden, dan 
zouden de plaatselijke vakcentralen elk een 
vertegenwoordiger kunnen voordragen. Overi
gens zouden bij toerbeurt ~en paar ver~ege_n
woordigers van alle plaatsehJke vakorgamsat1es 
gezamenlijk voor de commissie kunnen worden 
aangewezen. 

Personen, die uitkeering ingevolge de steun
regeling ontvangen, kunnen geen lid der com
missie ziin. Indien een zittend lid der commissie 
in die omstandighedt1n komt te verkeeren, geeft 
hij daarvan onmiddellijk kennis aan Burge
meester en Wethouders. Zijn lidmaatschap der 
commissie eindigt op den dag, waarop de steun
regeling op hem van toepassing is geworden. 

Indien de samenstelling der commissie in 
Uwe "'emeente niet, aan vorenstaande regelen 
voldo~t, gelieve U zoo spoedig mogelijk de 
commissie te reorganiseeren en mij de nieuwe 
samenstelling ter goedkeuring voor te leggen . 
Bij een en ander dient er rekening mede gehou
den te worden, dat de commissie slechts een 
adviseerend lichaam is en dat de volle verant
woordelijkheid voor de uitgaven bij het College 
van Burgemeester en Wethouders berust. 

In vorengenoemd besluit van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken is er reeds op ge
wezen, dat het uitoefenen van een strenge con
trole met betrekking to•. de aanvragen om on-
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lerstenning noodzakelijk is. ~aar m\j blijkt, 
ontbreekt hieraan nog veel. Ik dring daarom 
dan ook nogma>tls op het uitoefenen van een 
strenge controle aan. 

De controle dient te omvatten de administra
tieve-, de straat- en de huiscontröle. 

Omtrent. de aanvragen om ondersteuning 
worde nimmer een be lissing genomen, dan 
nadat omtrent de gegevens, door den aanvrager 
verstrekt, een nauwgezet onderzoek is ingesteld. 
Nagecraan dient te worden o. m., of de gegevens 
betreffende de gezinsformatie, de reden van 
ontslag, het verdiende loon, het beroep van 
de betrokkenen en de gezinsinkomsten, inder
daad juist zijn. 

Voorts worde onderzocht, of de omstandig
heden, waarin de betrokkenen c.q . zijn gezin 
verkeert, inderdaad van dien aard zijn, dat 
termen tot ondersteuning bestaan. 

Een beslissing worde dus, ik herhaa.i dit, niet 
genomen, dan nadat alle factoren, welke noodig 
zijn voor de beoordeeling van de vraag, of, en 
zoo ja., hoeveel steun dient te worden verleend, 
nauwgezet zi_Jn na.~ega.a.n on vastgesteld. 

Tijdens de onaersteuning worde uiteraard 
regelmatig een strenge controle uitgeoefend. 
Na.mvlettend worde na.gegaan of zich in de ge
zinsomstandigheden geen wijzigingen hebben 
voorgedaan, terwijl er, zulks in verband met de 
bepaling van de a.rtt. 8 en 19 der steunregeling, 
steeds op dient te worden gelet, of de loonen in 
het bedrijf, waartoe de ondersteunde behoort, 
zijn gedaald. 

In gemeenten, waarin zich een belangrijk 
aantal ondersteunden bevindt, worde een of 
meer conkoleurs voor de steunverleening aan
gesteld, rlie zich uitsluitend met de vorenom
sohreven controle bezig houden. 

Ten slotte wijs ik op de wenschelijkheid, dat 
steeds na.uw contact besta tusschen het orgaan 
van steunverleening en het bureau der arbeids
bemiddeling ; ook in die gemeenten derhalve, 
waar dit Bureau niet met de steunverleening 
is belast. (B .) 

16 Sept,ember 1933. CIRCULAIRE van den 
Minister van Justitie, 2• afd. A, n° . 891, 
aan heeren Procureurs-Generaal b\j de 
Gerechtshoven, betreffende z.g. ,,Uniform
verbod". 

Verwacht mag worden, dat de wet van 15 
September 1933, Staatsblad n°. 476, tot aan
vulling van het Wetboek van Strafrecht me t 
het oog op kleedingstukken en onderscheidings
teekenen, welke uitdrukking zijn van een be
paald staatkundig streven, 13 September a.s. 
zal worden afgekondigd en dus, gezien artikel 2, 
met ingang van Dinsdag 19 September a .s. 
in werking zal treden. 

Ik meen goed te duen voor wat de eerste toe
passing van deze wet betreft , het volgende 
onder de aandacht van V.:F:.G.A. te brengen. 

De wet verbiedt het "in het openbaar dragen 
of voeren van kleedingstukken of opzichtige 
ondorscheidingsteekenen, welke uitdrukking ziJn 
van een bepaald staatkundig streven". 

Voor wat de afzonderlijke elementen van 
deze omschrijving betreft, zij, aan de hand mede 
van de parlementaire behandeling van de wet, 
het volgende aangeteekend. 

"In het openbaar" heeft, als ook elders in het 
Wetboek van Strafrecht, de beteekenis van: 

"ten aanschouwe (of ten aa.nhoore) van het 
publiek". Onder het artikel valt dus ook het 
ten a.a.nschouwe van het publiek op den open
baren weg op eigen erf of in eigen huis dragen 
van kleedingstukken of opzichtige onclerscliei
dingsteekenen, welke uitdrukking zijn van een 
bepaald staatkundig streven. 

"Dragen" schijnt een op zichzelf duidelijk 
begrip. Het omvat de handeling van hem, die te 
midden van een groep personen een vlag of 
vaandeel "draagt", hetwelk onderscheidings
teeken is voor de geheele groep. 

"Voeren" ziet bijv. op vlaggetjes op fietsen 
en mascottes op auto's. Voorts op vlaggen en 
andere onderscheidingsteekenen, welke door een 
groep personen worden "gevoerd", zij het dat 
zij door e~~ele personen voor die groep worden 
,,gedragen . 

"Kleedingstukken" omvat alles wat men ter 
bekleeding draagt, dus ook bijv. een das, een 
sjaal of handschoenen; niet echter horloges, 
ringen, insignes, enz. 

,,Opzichtig" wil zeggen door vorm, kleur, af
metingen of bijv. door de wijze van dra.gen bij
zonder in het oog vallend. 

,,Onderscheidingsteekenen" zijn alle teekenen, 
welke hetzij bevestigd aan de kleeding, hetzij 
daarvan afgescheiden ter onderscheiding worden 
gedragen of gevoerd. 

,,Uitdrukking z{in van" duidt tweeërlei aan. 
Ten eerste, dat het hier ga.at om de objectieve 
beteekenis, welke de kleedingstukken en onder
scheidingsteekenen in het verkeer als blijk van 
bepaald staatkundicr streven bezitten, dus niet 
om de wellicht afwijkende subjectieve bedoeling 
van hem, die de kleedingstukken of ondersohei
dingsteekenen draagt of voert. Dan, dat het 
ga.at om de algemeene, de in het verkeer vast
staande beteekenis van die kleedingstukken en 
onderscheidingsteekenen, welke tot embleem , 
tot symbool van een bepaald staatkundig stre
ven moeten zijn geworden. ,,Uitdrukking ziin 
van" staat hier dus bijv. tegenover "uitdrukking 
geven aan" of " uiting zijn van". Het praedicaa.t 
,,uitdrukking" wijst op het symbolische karak
ter van de kleedingstukken en onderscheidings
teekenen. 

"Staatkundig" sluit o. a. de uniformen en 
onderscheidingsteekenen van organisaties uit, 
welke niet werkzaam zijn op staatkundig ge
bied. Als voorbeelden kunnen genoemd worden 
de Graal, het Leger des H eils en soortgeljjke 
organisaties. 

"Bepaald" duidt aan, dat de uniformen en 
onderscheiilingsteekenen kenmerkend moeten 
zijn voor een bepaalde richting, in tegenstelling 
met andere. Daarmede v'l.llen dus buiten het 
artikel de uniformen van de Overheidsorganen 
en van de, met de Overheid in verba.ud staande, 
aan deze dien tige organisaties (officieel erkende 
weerbaarheidsvereenigingen, vrijwillige burger
wachten, enz.). Ook het clragen van de va.der
la.ndsche kleuren - voor zoover niet onder 
bepaalde omstandigheden tot uitdrukking ge
maakt van bepaald staatkundig streven. - Ook 
,,streven" wijst in deze richting. 

Ik moge aan het bovenstaande toevoegen, 
dat door de politie-autoriteiten, in het bij
zonder in den eersten tijd na de inwerking
tred ing van de nieuwe bepaling wel eener
zijds met beslistheid doch anderzijds ook met 
welwillendheid en tact moet worden opgetre
den. De bevolking zal in het eerst speciaal 
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den omvang en de beteekenis van de verbods
bepaling niet steeds in alle concrete gevallen 
overzien. 

Wat dit optreden betreft, ware voorts onder
scheid te maken tusschen ook voor de poli tie 
twijfelachtige en niet-twijfelachtige gevall en. 
In de eerste ware te volstaan met het opmaken 
Yan proces-verbaal. 

In niet-twijfelachtige gevallen zou, tenzij 
onmiddellijke ongeregeldheden gevreesd moe
ten worden, naast het proces-verbaal voorloo
pig volstaan kunnen worden met de uitnoodi
g ing de opzichtige onderscheidingsteekenen 
,·an de kleeding of het voertuig te verwijderen 
of, betreft het kleedingstukken, zich, waar 
noodig, naar huis te begeven om zich van 
deze te ontdoen. Eerst bij blijkbaren onwil 
ware tot inbeslagneming en, gaat het om 
kleedingstukken, die niet op den openbaren 

weg kunnen worden afgenomen, tot medenemen 
van de overtreders naar het pol itiebu1·eau of 
een andere in aanmerking komende plaats 
over te gaan. 

Ik moge U.E.G.A. verzoeken het boven
staande ter kennis te willen brengen van de 
parketten en politie-autoriteiten in uw ressort. 
Een honderdtal exemplaren van deze aan
schrijving gaat tot dit doel hiernevens. 

De aanschrijving wordt ook opgenomen in 
het Algemeen Politieblad. (B.) 

20 September 1933. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Precariobelasting Amsterdam.) 

Er is geen reden om aan het woord 
"boven" in art. 275, lid 3, Gem.wet en in 
art . 17 der Verordening de beperkende en 
van het spraakgebruik afwijkende betee
kenis toe te kennen, die belanghebbende 
voorstaat, n.l. rechtstreeks en zonder onder
breking door andere voorwerpen boven 
dien grond en dat water, terwijl zoodanige 
beperkte opvatting ook niet uit de strek
king en geschiedenis der wet van 18 Mei 
1929, Stbl. 230, tot wijziging van art. 
238 uud Gem.wet is af te leiden. 

De Hooge Raad enz. ; 
Gezien bet beroepschrift in cassatie van A. 

te B., tegen de uitspraak van den Ra.ad van 
Beroep voor de Directe Belastingen I te Amster
dam van 28 Febr. 1933, betreffende haren aan
slag in de Precariobelasting der gemeente 
Amsterdam, dienstjaar 1930 ; 

Gezien de stukken ; 
Gelet op de schriftelijke conclusie van den 

Proc.-Gen., str;,kkende tot verwerping van het 
beroep; 

0. dat aan belanghebbende voor het dienst
jaar 19::l0 een aanslag is opgelegd in de precario
helasting der gemeente Amsterdam van f 8 
wegens het hebben van een letterreclame boven 
den openbaren gemeentegrond ; 

dat de Inspecteur der gemeentebelasting 
dezen aanslag, nadat belanghebbende daartegen 
ha.cl gereclameru-d, heeft gehandhaafd, waarna 
belanghebbende van de desbetreffende uit
spraak in beroep is gekomen ; 

O. dat de Ra.ad van Beroep heeft vast
gesteld: 

dat belanghebbende gedurende het ja.ar 1930 
een zgn. letterreclame - waarvan de grootste 
afmeting mee.r dan 0.60 M. doch niet meer dan 

1.50 M. bedraagt - •aan den buitenkant van 
een erkar van het aan den openbaren weg ge
legen perceel Beethovenstraa.t ... had, welke 
zoodanig was bevestigd, dat de letters niet uit
staken buiten den rand, die de onderzijde van 
den erker vormt ; 

dat bedoelde erker zelf zich boven den open
baren gemeentegrond bevond ; 

dat de bestreden aanslag gegrond is op art. 17 
van de Verordening op de heffing van gelden 
voor gebruik of genot van den openbaren ge
meentegiond en het openbare gemeentewater, 
voor het hebben van voorwrupen op, onder of 
boven den openbaren gemeentegrond en het 
openbare gemeentewater, en voor van wege de 
gemeente verstrekte diensten, bepalende voor 
zoover hier van belang : 

,,Voor het hebben boven den openbaren ge
meentegrond of het openbare gemeentewater 
van een uithangbord, uithangtf'eken, lette1-
L"eclame, of dergelijk voorwerp, zonder verlich
ting of lichtweerkaa.tsing is verschuldigd per 
jaar: 

f 5 wanneer de grootste afmeting niet meer 
is dan 0.60 M. ; 

f 8 wanneer deze meer dan 0.60 M. maar niet 
meer dan 1.50 M. bedraagt; 

f 12 wanneer deze meer bedraagt dan 1.50 M." 
dat belanghebbende den opgelegden aanslag 

bestreden heeft in de eerste plaats omdat vol
gens haa.r meening de uitdrukking boven den 
openbaren gemeentegrond of boven het open
baar gemeentewater beteekent rechtstreeks en 
zonder onderbreking door andere voorwerpen 
boven dien grond en dat water, ter sta.ving van 
welke meening haar gemachtigde heeft ge
wezen op art . 3 der Verordening, in welks eerste 
lid als algemeen tarief is va.stgestelJ : 

.,Voor het gebruik of genot van den openba
ren gemeentegrond, en voor het hebben van 
voorwerpen, werken of inrichtingen op, onder 
of boven dien grond is - voor zoover in de 
volgende artikelen niet anders wordt bepaald
verschuldigd: 

"a. wanneer vergunning met tijdsbepaling 
is verleend per M2• en per week f 0.50; 

.,b. wanneer vergunning zonder tijdsbepa
ling is verleend per M2• en per ja.ar f 9"; 

terwijl het tweede lid bepaalt: 
"Bij het hebben van voorwerpen, werken of 

inrichtingen boven cien openbaren gemeente
grond, worden de gelden geheven naar de opper
vlakte van den openbaren gemeentegrond, 
welke door de voorwerpen, werken of inrich
tingen wordt overdekt" ; 

dat belanghebbende in de tweede plaats heeft 
aangevoerd, dat art. 17 voornoemd niet ver
bindend zou zi.in voor zoover dat artikel de 
hoogte van de· verschllldigde belasting regelt 
niet naar de door de aldaar genoemde voor
werpen overdekte oppervlakte· van gemeente
grond of water, doch naar maatstaven, die 
noch met het gebruik noch met het genot van 
den gemeentegrond iets te maken hebben en 
zoodoende in strijd komt met art. 3, lid 2, der 
Verordening zelf en art. 275 (233 oud) laatste 
lid, der Gemeentewet; 

0. dat de Ra.ad van Beroep deze beide grieven 
onjuist achtende de beschikking van den In
specteur heeft gehandhaafd ; 

0. dat be.a.nghebbende daartegen orkomt 
met een cassatiemiddel, luidende : 

Schending of verkeerde toepassing ,,an art. 
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275 der Gemeentewet, subsidiair schending of 
verkeerde toepassing van de artt. 3 en 17 der 
gemeentel[jke Verordening van Amsterdam tot 
heffing van gelden voor gebruik of genot van den 
openbaren gemeentegrond en het openbare 
gemeentewater, voor het hebben van voor
werpen op, onder of boven den openbaren ge
meentegrond en het openbare gemeentewater, 
en voor van wege de gemeente verstrekte 
diensten, doordat de Raad van Beroep op de 
in zijn uitspraak vermelde gronden het beroep 
tegen den bovengenoemden aanslag ongegrond 
heeft verklaard ; 

0. hieromtrent: 
dat de Raad van Beroep, ten aanzien der 

eerste grief van belanghebbende, terecht van 
oordeel was, dat er geene reden is om aan het 
woord" boven" in art. 275, lid 3, der Gemeente
wet en in art. 17 der aangehaalde Verordening 
de beperkende en van het spraakgebruik af
wijkende beteekenis toe te kennen, die belang
hebbende voorstaat, terwijl zoodanige be
perkte opvatting ook niet uit de strekking en 
geschiedenis der wet van 18 Mei 1929 (S. 230) 
tot wijziging van art. 238 oud der Gemeentewet 
is af te leiden ; 

dat de Raad ook de tweede grief terecht 
onjuist achtte; 

dat immers, terwijl volgens art. 3 der aan
gehaalde Verordening geheven wordt voor het 
hebben van voorwerpen, werken of inrichtingen 
boven den openbaren gemeentegrond en wel 
naar - ,, voor zoover in de volgende artikelen 
niet anders wordt bepaald" - een maatstaf 
verband houdende met de oppervlakte van den 
grond die door de voorwerpen wordt overdekt, 
in art. 17 voor de daar genoemde voorwerpen 
een andere maatstaf en een ander tarief worden 
voorgeschreven ; 

dat aan de geldigheid van art. 17 art. 3, dat 
zelfs de mogelijkheid van die afwijking voorziet, 
niet in den weg kan staan en van strijd tusschen 
de beide genoemde artikelen geen sprake is ; 

dat het middel dus faalt; 
Verwerpt het beroep. (W.) 

27 September 1933. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Bedrijfsbelasting Amsterdam.) 

De R. v. B., overwegende, dat tot de 
bedrijfsuitoefening, bestaande uit de ex
ploitatie van haar rijtuigen gedurende de 
reis, waarbij aan de reizigers voedsel en 
slaa,:,gelegenheid worden verstrekt, waar
mede slechts de strekking der bedrijfs. 
uitoefening wordt weergegeven, evenzeer 
behooren de talrijke werkzaamheden ia de 
uitspraak van den Raad genoemd, die 
duurzaam geschieden te Amsterdam, waar 
de leiding van het bedrijf hier te lande 
zetelt, besliste terecht, dat belanghebbende 
te Amsterdam een belastingplichtig bedrijf 
had. 

Ontbreken van de kenmerken van een 
station in den zin van art. 282 Gem.wet. 

Het feit, dat uitsluitend. te Amsterdam 
45 arbeiders met een jaarloon van minder 
dan f 2500 in het bedrijf van belang
hebbende werkzaam waren, is geenszins 
onvereenigbaar met een aanslag, geregeld 
naar een totaal van 121 arbeiders. 

De Hooge Raad enz. ; 

Gezien het beroepschrift in cassatie van A., 
gevestigd te B., tegen de uitspraak van den 
Raad van Beroep voor de Directe Belastingen I 
te Amsterdam van 31 Dec. 1932, betreffende 
haren aanslag voor het belastingjaar 1927 in de 
Zakelijke belasting op het bedrijf der gemeente 
Amsterdam; 

Gezien de stukken ; 
Gelet op de schriftelijke conclusie van den 

Proc.-Gen., strekkende tot verwerping van het 
beroep; 

O. dat de Inspecteur den aanslag, nadat 
belanghebbende daartegen had gereclameerd, 
heeft gehandhaafd, waarna belanghebbende 
van de desbetreffende uitspraak is gekomen in 
beroep; 

dat belanghebbende als gronden van haar 
beroep heeft gesteld : 

10. dat zij binnen de gemeente geen bedrijf 
uitoefent; 

20. dat, indien en voor zooverre zij binnen 
de gemeente een bedriJf zou uitoefenen, dit 
geschiedt in een station ; 

dat de Raad van Beroep den aanslag heeft 
gehandhaafd, overwegende: 

dat, voor zoover ten deze van belang, op 
gr~nd van den inhoud der stu kken en van het 
ter vergadering verhandelde vaststaat: 

,,,,dat belanghebbende bij den aanvang van 
het belastingjaar 1927 te Amsterdam in het 
gebouw van het Centraal Station te Amsterdam 
op de eerste verdieping een aantal kantoor
lokalen in gebruik had : 

,,,,dat belanghebbende slaaprijtuigen en res
tauratierijtuigen exploiteert ; 

,,,,dat belanghebbende aan spoorwegreizigers, 
die voorzien zijn van een plaatsbewijs, in eerst
bedoelde rijtuigen logies en in laatstgenoemde 
rijtuigen maaltijden en ververschingen verstrekt 
tegen betaling ; 

,,,,dat uitsluitend te Amsterdam in het be
drijf van belanghebbende werkzaam waren in 
loondienst tegen een loon dat over een jaar 
berekend minder bedroeg dan f 2500, 10 kan
toorbedienden, 7 controleurs en 28 treinpoet
sers; 

,,,,dat op het kantoor van belanghebbende 
uitsluitend werkzaamheden worden verricht, 
die het inwendige beheer van haar bedrijf be
treffen; 

,,,,dat op het kantoor geen gelegenheid bestaat 
voor het publiek om plaatsen te bespreken in 
slaap- of restauratierijtuigen ; 

,,,,dat de eerste verdieping van het Centraal
Station te Amsterdam is ingenomen door een 
groot aantal kantoorlokalen, die door de eigena
resse van het gebouw aan verschillende derden, 
die m ~t de uitoefening van het spoorwegbedrijf 
als zoodanig niet te maken hebben, zijn ver
huurd; 

,,.,dat een afzondeilijke ingang tot deze irer
dieping toegang geeft ; 

,,,,dat deze eerste verdieping met de voor het 
spoorwegbedrijf gebezigde gedeelten van het 
gebouw niet in verbinding staat''"; 

"dat de eerste grond van belanghebbende's 
beroep bij de mondelinge behandeling der zaak 
in 's raads vergadering aldus is toegelicht, dat 
belanghebbende naar haar inzien haar bedrijf 
uitoefent gedurende de reis en dat derhalve 
dat bedrijf niet wordt uitgeoefend te Amsterdam 
doch, voor zoover Nederland betreft, op alle 
spoorwegtraject en, waarop met slaaprijtuigen 
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of restauratierijtuigen van belanghebbende 
wordt gereden ; 

"dat daarbij uit het oog wordt verloren, dat 
gedurende de reis slechts de exploitatie plaats 
vindt van de rijtuigen van belanghebbende, 
doch dat daarnevens onder meer voor inkoop 
van grondstoffen en materialen, voor boek
houding en verdere administrntie, voor onder
houd van rollend materiaal en den inventaris 
daarvan, een aanzienlijk gedeelte der bedrijfs
uitoefening moet geschieden en daadwerkelijk 
geschiedt op een vaste plaats, die het middel
punt der bedrijfsuitoefening vormt; 

,,dat deze vaste plaats voor de bedrijfsuit
oefening van belanghebbende hier te lande 
wordt gevormd door haar kantoor te Amster
dam, waar de leiding van haar bedrijf hier te 
lande zetelt ; · 

"dat derhalve naar 's raads oordeel terecht 
door den Inspecteur is aangenomen, dat be
langhebbende binnen de gemeente haar bedrijf 
uitoefent, zoodat de eerste grond van het 
beroep moet worden verworpen ; 

"dat met uitoefening van een bedrijf in een 
station in art. 242e (oud) Gemeentewet en 
art. 3 der Verordeninii; op de heffing van de 
zakelijke belasting op het bedrijf der gemeente 
Amsterdam van 26 Mei 1921, gewijzigd op 
8 Dec. 1922, zoonls deze in 1927 gold, niet is 
bedoeld elke bedrijfsuitoefening, die plaats 
vindt in een stationsgebouw, ook indien zij ge
schiedt in een gedeelte van dat gebouw, dat 
niPt als station wordt gebezigd, doch aan derden 
als kantoorlokalen is verhuurd ; 

"dat als station in den zin der evengenoemde 
bepalingen slechts is aan te merken dat ge
gedeelte van het gebouw, dat bij een vervoer
onderneming in gebruik is voor de uitoefening 
van haar bedrijf; 

"dat nu ten deze vaststaat, dat de eerste 
verdieping van het gebouw van het Centraal 
Station te Amsterdam niet in gebruik is bij de 
Nederlandsche Spoorwegen voor de uitoefening 
van haar vervoerbedrijf, doch ten gebruike is 
afgestaan aan derden, waaronder belang
hebbende; 

"dat belanghebbende zelve niet is aan te 
merken als een vervoeronderneming en dan de 
bij haar uitsluitend in gebruik zijnde lokalen in 
het gebouw van het Centraal Station te Amster
dam niet kunnen doorgaan voor een station ; 

"dat immers de reizigers, die zich gedurende 
een reis in een der rijtuigen van belanghebbende 
bevinden weliswaar worden vervoerd, doch 
daartoe een vervoerovereenkomst hebben aan
gegaan met den spoorwegondernemer, terwijl 
belanghebbende tegen betaling slechts maal
tij den en ververschingen of logies verstrekt" ; 

0. dat belanghebbende in cassatie als middel 
heeft gesteld : 

Schending van art. 282 (242e oud) der Ge
meentewet en van art. 16 der Wet van 19 Dec. 
1914 (S. 564), en als grieven aanvoert: 

10. ten onrechte heeft de Raad van Beroep 
beslist dat requirante te Amsterdam in het 
jaar 1927 een belastingpliC'htig bedrijf had, 
hoewel requ.irante's bedrijf niet in die gemeente 
was gevestigd ; 

20. ten onrechte heeft de Raad van Beroep 
beslist, dat op requirante niet van toepassing 
is de bepaling, dat van ~en bedrijf ~edreven in 
een station geen zakeliJke bela.stmg op het 
bedrijf kan worden geheven ; 

en subsidiair 
3°. ten onrechte heeft de Raad van Beroep, 

overwegende dat vaststaat, dat te Amsterdam 
45 man personeel van requirante werkzaam 
zijn, het beroep verworpen, waardoor de aan
slag is gehandhaafd, waarbij requirante .iaar 
~en maatstaf van 121 arbei<:Iers i_s aangeslagen ; 
immers zonder nadere mot1veermg mocht niet 
worden aangenomen, dat belanghebbende ook 
voor d~ overige arbeiders belastingplichtig is; 

0. hieromtrent: 
dat tot toelichting van de eer~te grief is ge

zegd, (\lt belanghebbende's bedr1Jf bestaat uit 
de exploitatie van hare rijtuigen gedurende de 
reis, waarbij aan de reizigers voedsel en slaap
gelegenheid worden verstrekt ; 

0. echter, dat daarmede ~!echts de strekking 
der bedrijfsuitoefening wordt weergegeven, en 
dat de Raad van Beroep terecht overwoog, 
dat tot de bedrijfsuitoefening zelve evenzeer 
behooren de talrijke werkzaamheden in de 
uit.spraak van den Raad genoemd, die duur
zaam geschieden te AmRterdam, waar de leiding 
van het bedrijf hier te lande zetelt; 

dat de eerste grief derhalve ongegrond is ; 
0. omtrent rle tweede grief: 
dat door den Raad van Beroep is vastgesteld, 

dat weliswaar het kantoor van belan~hebbende 
zich bevindt in het stationsgebouw aer Neder
landsche Spoorwegen te Amsterdam, waar 
belanghebbende - evenals anderen - eenige 
localen in buur heeft, doch tevens, dat in die 
localen, die met de voor het spoorwegbedrijf 
geb!lZigde ruimten geene verbinding hebben, 
uitsluiter d werkzaamheden worden verricht, 
die het inwendig beheer van haar bedrijf be
treffen, zoodat. er b.v. geene gelegenheid voor 
het publiek bestaat om plaatsen te bespreken in 
slaap- of restauratierijtuigen, en evenmin -
gelijk uit het bovenstaande voortvloeit - be
langhebbende's kantoor aan het publiek ge
legenheid biedt aankomst en vertrek der treinen 
af te wachten; 

dat mitsdien de kenmerken van een station 
in den zin van art. 282 der Gemeentewet ont
breken, zoodat reeds hierom het middel niet 
kan opgaan; 

0. dat de derde grief faalt, omdat de Raad 
heeft aangenomen, dat uitsluitend te Amsterdam 
45 arbeiders met een jaarloon van minder dan 
f 2500 in het bedrijf van belanghebbende werk
zaam waren, en dit feit geenszins onvereenig
baar is met een aanslag, geregeld naar een totaal 
van 121 arbeiders, tenvijl de Raad van Beroep 
niet behoefde te motiveeren, waarom belang
heb bende ook voor de overige arbeiders be
lastingplichtig was, nu belanghebbende op dit 
bijzondere punt in beroep geen bezwaren had 
aangevoerd, doch het stilzwijgen bewaarde ; 

Verwerpt het beroep. (W.) 

27 September 1933. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Baatbelasting Brummen.) 

De strekking van art. 281 Gem.wet is, 
dat de onderhavige belasting geheven mag 
worden enkel van eigendommen, die ge
baat zijn door een of meer der daarin om
schreven werken. 

Een verordening nu als de onderhavige 
in Brummen, waarbij van zekere enkel met 
plaatsomschrijving aangeduide perceelen 
zekere bedragen aan belasting wordt ge-
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heven, zonder dat daarbij als voorwaarde 
wordt gesteld, dat deze perceelen door 
eenig daarin aangegeven werk zijn gebaat, 
kan geen steun vinden in voormeld wets
artikel en is dus onverbindend. 

De Hooge Raad enz. ; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van den 

Secretaris der gemeente Brummen, tegen de 
uitspraak van den Raad van Beroep voor de 
Directe Belastingen te Zutphen van 8 Febr. 
1933 betreffende den aan A. te B. opgelegden 
aanslag in een belasting, bedoeld in ai]'t. 281 
dar Gemeentewet, van de gemeente Brummen, 
belastingjaar 1931/1932; 

Gezien de stukken ; 
Gelet op de schriftelijke conclusie van den 

Proc.-Gen., strekkende tot vernietiging der 
bestreden uitspraak en tot terugwijzing der 
zaak naar den Raad van Beroep te Zutphen, 
ten einde haar, met inachtneming van 's Hoogen 
Raads arrest, verder te berechten en af te doen ; 

0. dat bij beschikking van den Secretaris 
der gemeente Brummen, van 8 April 1932, het 
door belanghebbende tegen den hem in voor
melde belasting opgelegden aanslag ingeuraçhte 
bezwaar ongegrond is verklaard en de aanslag 
is gehandhaafd, waarop belanghebbende van die 
beschikking in beroep is gekomen op grond, dat 
de perceelen, wegens welke hij is aangeslagen, 
in het geheel niet gebaat zijn door de van ge
meentewege tot stand gebrachte verharding 
van de Ringlaan ; 

0. dat de Secretaris voornoemd in zijn ver
toogschrift daartegen enkel heeft aangevoerd, 
dat het terrein binnen de in de verordening 
aangeaeven grens ligt ; 

0. dat de Raad van Beroep belanghebbende's 
bezwaar gegrond heeft geacht en de beschikking 
waarvan beroep, en den aanslag heeft ver
nietigd, daarbij overwegende : 

"dat in het algemeen een streek door de 
totstandkoming van een daardoor gelegden 
harden weg ongetwijfeld moet geacht worden te 
zijn gebaat ; 

"dat appellant's grond evenwel - niet zooals 
de titel der verordening zou doen vermoeden 
aan de Ringlaan gelegen, maar op meer dan een 
kilometer afstand v1tn het dichtst bij zijnd ge
deelte daarvan - van die laan te voet niet dan 
over landpaadjes en per as niet dan langs een 
grooten omweg te bereiken, voor het verkeer 
met het dorp Loenen of het dorp Eerbeek op 
andere wegen dan de Ringlaan georiënteerd 
liggend, - niet behoort tot de streek, die door 
de verharding dezer laan ook ma.ar eenigszins 
gebaat is en niet kan geacht worden daardoor 
met welk bedrag ook in gebruiks- of verkoop
waarde te zijn toegenomen" ; 

0. dat in cassatie is gesteld: 
chending, althans verkeerde toepassing van 

art. 281 der Gemeentewet en van de bepalingen 
der "Verordening op de heffing van een be
lasting ingevolge art. 281 der Gemeentewet, 
wegens gebouwde en ongebouwde eigendommen 
en hunne aauhoorigheden gelegen aan de Ring
laan, in de gemeente Brummen" ; 

0. dat de eerste vier artikelen der genoemde 
Verordening luiden: 

Art. 1. Met inganl-\ van 1 Juli 1931 wordt 
jaarlijks gedurende V1jf en twintig jaren, een 
belasting geheven, als bedoeld in art . 281 der 

Gemeentewet voor gebouwde en ongebouwde 
eigendommen en hunne aanhoorigheden, ge
legen binnen een kring in de gemeente Brummen 
en daarvan in de kadastrale gemeente Hall, die 
gevormd wordt door den Loenenschen weg, 
vanaf de Ringlaan in W. richting tot 100 M. 
uit den as van dien weg, door een lijn op 100 M. 
afstand uit den as van de Ringlaan tot den on
genummerden zandweg, welke begint tusschen 
de kadastrale perceelen Sectie C. n°. 1705 en 
1229, langs dien zandweg tot de waterleiding, 
welke van den Loenenschen weg in .O.· ricli
ting tot het Apeldoorn-Dierensch kanaal loopt, 
langs dien waterleiding tot den verharden weg 
langs het Apeldoorn-Dierensch kanaal, langs 
dezen weg in Z.O. richting tot de Smeestraat, 
langs de Smeestraat in Z. richting tot waar deze 
in de Ringlaan overgaat, langs de Ringlaan 
tot de Kerkstraat, vervolgens door de Ringlaan 
in N.W. richting tot op 100 M. loodrecht uit 
den as van dien weg, en daarna langs de Zuid
zjjde van de Ringlaan op 100 M. afstand uit 
den as van dien weg, tot het punt op 100 M. 
afstand van het kruispunt der assen van de 
Ringlaan en den Loer.;.enschen weg gelegen, en 
ten slotte de lijn, welke deze beide punten ver
bindt, met uitzondering van de perceelen kad. 
gem. Hall, ectie E. nos. 19:l4, 1585, 634. 

Art. 2. Belastingplichtig zijn zij, die krach
tens recht van bezit of eenig ander zakelijk recht 
het genot hebben van de in art. 1 bedoelde 
eigendommen. Als genothebbende worden aan
gemerkt zij, die op 1 Juli van het belastingjaar 
als zoodanig in den kadastralen legger zijn aan
gewezen, tenzij kan worden aangetoond, dat 
een misstelling heeft plaats gehad of dat voor
gevallen ,eranderingen op dien dRtum nog niet 
zijn opgenomen, in welke gevallen met den 
gewijzigden toestand rekening wordt gehouden. 

Art. 3 1. Voor de crebouwde eigendommen 
wordt de belasting berekend naar de belastbare 
opbrengst van die eigendommen, zooah die is 
aangewezen in de kadastrale leggers. 

2. Voor de ongebouwde eigendommen wordt 
de belasting berekend naar de oppervlakte, zoo
als die is aangegeven in de kadastrale leggers, 
echter met dien verstande, dat, indien in die 
leggers een ongebouwd eigendom slechts in ver
eeniging met een gebouwd eigendom is opge
nomen voor elk daarbij betrokken gebouw één 
A. wordt afgetrokken. 

Art. 4. De belasting bedraagt jaarlijks: 
a, Voor de gebouwde eigendommen, gelegen 

geheel of gedeeltelijk binnen 100 M. afstand ter 
weerszijden van den as van de Ringlaan, binnen 
de in art. 1 aangegeven grenzen, 15 pct. van de 
in art. 3 bedoelde belastbare opbrengst ; 

b. Voor de ongebouwde eigendommen ge
legen binnen 100 M. afstand ter neerszijden van 
den as van de Ringlaan, binnen de in a.rt . 1 
aangegeven grenzen f 0.025 (twee en een halve 
cent) per Are of gedeelte daarvan; 

c. Voor de overige gebouwde of ongebouwde 
eigendommen f 0.01 (een cent) per Are of ge
deelte daarvan ; 

0. dat art. 281 der Gemeentewet de bevoe~d
heid toekent tot het heffen eener belastmg 
wegens gebouwde of ongebouwde eigendommen 
en hunne aanhoorigheden, die gelegen zijn in 
bepaalde aedeelten der gemeente, naar grond
slagen, voÎgens welke eene billijke bijdrage ge
vorderd wordt in de kosten van door of met 
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medewerking van het gemeentebestuur tot 
stand gebrachte werken, waardoor die eigen
dommen zijn gebaat ; 

dat de strekking van dit artikel is, dat deze 
belasting geheven mag worden enkel van eigen
dommen, die gebaat zijn door een of meer der 
daarin omsl'hreven werken ; 

dat nu eene verordening als de onderhavige 
in Brummen, waarbij van zekere enkel met 
plaa.tsomschrijving aangeduide perceelen zekere 
bedragen aan belasting wordt geheven, zoader 
dat daarbij als voorwaarde wordt gesteld, dat 
deze perceelen door eenig daarin aangegeven 
werk zijn gebaat, geen steun kan vinden in 
voormeld wetsartikel en dus is onverbindend ; 

dat uit kracht dier niet verbindende ver
ordening een geldige aanslag niet kon worden 
opgelegd en de bestreden uitspraak, waarbij 
belanghebbende's aanslag werd vernietigd, 
mitsdien behoort te worden gehandhaafd ; 

Verwerpt het beroep. 
(W.) 

27 September 1933. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Straatbelasting Sittard.) 

De R. v. B. kon, onder de gegeven om
standigheden, zonder verkeerde toepassing 
van art . 1 der heffingsverordening en art. 
280 Gem.wet beslissen, dat de afstanden, 
welke de onderhavige, aan een particu
lieren weg gelegen perceelen scheiden van 
den openbaren Geleenderweg, te groot zijn 
om aan te nemen, dat die perceelen liggen 
in de onmiddellijke nabijheid van laatst
genoemden weg. 

De R. v . B. kon, op grond dat in het 
weggedeelte vóór de perceelen geen riolee
ring is aangebracht en de klimschacht van 
het gemeenteriool zich in den Geleender
weg bevindt op een afstand van ongeveer 
l ;\ Meter van het dichtstbijliggende der 
drie perceelen, beslissen, diit. de gemeente 
voor deze aan den Geleenderweg gelegen 
perceelen geen zorg besteedt ten aanzien der 
rioleering. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gezien het beroepschrüt in ca satie van den 

Burgemeester der gemeente Sittard tegen de 
uitspraak van den Raad van Beroep voor de 
Directe Belastingen te Roermond van 21 Jan. 
1933 in zake den aanslag van A. te B. in de 
Straatbelasting dier gemeente over het dienst
jaar 1930 ; 

Gezien de stukken ; 
Gelet op de schriftelijke conclusie van den 

Proc.-Gen. , strekkende tot ver_Jetiging der 
bestreden uitspraak en tot t erugwijzing der 
zaak naar den ltaad van Beroep te Roermond, 
ten einde haar, met inachtneming van 's Hoogen 
Raads t e geven arrest., verder te berechten en 
af te doen; 

0. dat art. 1 der Verordening tot heffing van 
voornoemde belasting luidt: 

Onder den naam van straatbelasting wordt 
eene belasting geheven wegens gebouwde eigen
dommen en daarbij behoorende erven, die zelve 
of wier aA.nhoorigheden belenden aan of in de 
onmiddellijke nabijheid gelegen zijn van open
bare straten of wegen in deze gemeente, waar-

L. 1933. 

aan door haar ~org wordt besteed voor ver
harding en/of rioleering en /of verlicht,ing ; , 

dat belanghebbende werd aangeslagen we
gens : I. de perl'eelen D. 3867 /68, 3871/88 en 
3891, Kohiernummers 1517 /37 en wegen II. 
de verceelen D. 3894/96, K ohiernummers 
1538/40, dat h\i daartegen vruchteloos bezwaar 
heeft gemaakt bij den Gemeenteraad van Sittard 
en zich vervolgens heeft gewend tot den Raad 
van Beroep; 

dat deze de beschikking van den gemeente
raad heeft vernietigd in dier ,oege, dat de M n
slag wegens de perceelen onder I genoemd moet 
achterwege blijven en wegens de perceelea onder 
II genoemd geregeld moet worden alleen naar 
keibestrating en verlichting; 

dat de Raad daaromtrent heeft overwogen : 
"dat appellant wat betreft de kohiernummers 

1517 t /m 1537 er zich op beroept, dat deze per
ceelen gPlegen zijn aan de zoogenaamde 2• 
Landweringstraat, een particuliere we{!, die 
n iet bij de gemeente in beheer of onderhoud is, 
derhalve noch belenden noch in de onmiddellijke 
nabijheid v,an den openbaren weg gelegcm zijn 
als bedoeld in art. I der verordeninf!. ; 

,, dat door den BurgemeP.ster niet is tegen
gesprokeu, dat deze T\l> eede Landwering8traat 
een particuliere weg is, noch dat deze niet in 
beheer of onderhoud iR van de gemeente, doch 
d>tt hij er zich op beroept, dat deze stra.at weer 
uitloopt op den Geleenderweg, die "'el een skaat 
is als bii gemeld art. l bedoeld ib, en derhalve 
het perceel moet geacht worden in de onmiddel
lijke nabijheid van een zoodanige straat of weg 
gelegen te z~jn ; 

" dat den Raad bij een door hem ter plaatse 
ingesteld onderzoek gebleken ie, dat de per
ceelen in kwestie belenden aan de T.,eede 
Landweringstraat, en waarvan mag worden 
aangenomen, ook op grond van de niet te{!.en
gesproken desbetreffende verklaring van appel
lant, dat het een particuliere weg is, waaraan 
de gemeente geen zorg besteedt en die onde1· 
meer toe~ang geeft tot den Geleendern eg ; 

"dat cte R aad bij gemeld onderzoek heeft 
bevonden, dat deze perceelen niet belenden aan 
den Geleenderweg, dat van deze perceelen hi,t 
dichtst bij dezen weg gelegen pand, zijnde n°. 
3891, op een afstarid daarvan gele.~en is a,d 
30 M., het daaropvolgende percePl n°. 3888 
ongeveer 45 M. en de andere Vm 3871 telkens 
efü perceel 4.5 M. verder, terwijl de laatste per
ceelen dier straat n°. 3868 en 3867 nog verder 
gelegen zijn; 

" dat de Raad, gelet op het feit dat de Tweede 
Landweringstraat, waaraan deze perceelen be
lenden een particuliere weg is, ~elet ook op den 
afstand als voormeld waardoor appellants in 
deze straat gelegen per~eelen van den Geleender
weg gescheiden zijn, aanneemt dat deze gebouw
de eigendommen en daarbij behoorende erven 
noch zelve noch hunne aanhoorigheden be
lenden aan, noch gelegen zijn in de onmiddel
lijke nabijheid van een straat of weg bedoeld bij 
art. 1 der onderhavige verordening, althans 
zeer zeker niet belenden of in de onmiddellijke 
nabijheid gelegen zijn van den Geleenderweg, 
zoodat t en aanzien van deze perceelen geen 
traatbelasting verschuldigd is ; 

"dat den Raad bij voormeld onderzoek ook 
gebleken is dat de perceclen kadastraal bekend 
Sectie D. nos. 3894--3895 e~ 3896 gelegen aan 

23 



1933 21 SEPTEMBER 354 

den Geleenderweg, zijnde een openbare weg, 
daarvan gescheiden zijn door een smalle strook 
grond toebehoorende in particulier eigendom 
aq,n een anderen eigenaar dan appellant, welke 
strook niet breeder is dan ongeveer 1 ½ Meter ; 

"dat gelet op den geringen afsbnd, die deze 
panden scheidt van den Geleenderweg, de 
R aad deze panden acht te zijn gelegen in de 
onmiddellijke nabijheid van voornoemden open
baren weg; 

" dat de Raad bij voormeld onderzoek verder 
heeft bevonden, dat aan den Geleenderweg 
voor zoover hij langs de huizen loopt, de ge
meente zorg heeft besteed voor verharding door 
het aanbrengen van een keibestrating en door 
verlichting door het aanbrengen van een 
electrische lantaarn op den hoek van Geleender
weg en 2c Landweringstraat, dus op een af
stand van de perceelen nos. 3894--3895 en 3896 
ad resp . ongeveer 10-15 en 20 Meter, zoodat 
het weggedeelt,e voor deze woningen nog valt 
binnen den lichtkring dier lantaarn, doch dat 
in t.lit weggedeelte geen rioleering is aangebracht 
en de klimschacht van het ::i,,:i,n de gemeente 
toebehoorenrle riool zich in den GeleenderW'eg 
bevindt op een afstand van plusminus 15 Meter 
van het dichtstbijliggende der 3 genoemde 
perceelen zijnde het pand n°. 3894, zoodat de 
Raad van oordeel is, dat ten aanzien van riolee
ring de gemeente aldaar aan den weg in kwestie 
geen zorg besteedt" ; 

0. dat de Burgemeester in cassatie stelt : 
Verkeerde toepassing van art. 1 der heffings
verordening, in verband met de artt. 277b en 
280 der Gemeentewet en ter toelichting in de 
eerste plaats aanvoert. dat de grond, waarop 
de Raad van Beroep aanneemt, dat de onder I 
genoemde perceelen niet liggen in de onrniddel
lij k , ,abijheid van den Geleenderweg, onvol
d '.l ·n e i~; 

• hieromtrent : 
at de Ra1td van Beroep heeft beJlist, dat de 

, • tanden, welke die, aan een p1trticulieren weg 
rhgen, perceelen schei:len van den openbaren 

Geleenderweg, te groot zijn om aan te nemen, 
dat die perceelen liggen in de onmiddellijke 
nabij heid van laatstgenoemden weg: 

dat de Raad, gegeven de omshndigheden, 
welke zich t en deze voordoen, zonder verkeerde 
t'Jepas~ing- v1tn de in het middel aangehaalde 
artikelen aldus heeft k unnen beslissen ; 

dat de grief dan ook faalt ; 
0. dat de Burgemeester tegen 's Raads be

slissing omtrent de onder II genoemde perceelen 
inbren1t, dat de gemeente voor deze aan den 
Geleenderweg gelegen perceele n zorg b esteedt 
ten aanzien der rioleering ; 

0. dat ook dit bezwaar niet opgaat, omdat de 
Raad, wederom zonder verkeerde toepassing 
van de in het middel aangehaalde artikelen, 
het tegendeel heeft beslfat, gelijk hij kon doen, 
op grond dat in het weggedeelte vóór de per
ceelen geen rioleering is aangebracht en de 
kli nschacht van het gemeenteriool zich in den 
Geleenderweg bevindt op een afstand van 
ongeveer 15 Meter van het dichtstbijliggende 
der drie perceelen ; 

dat de Burgemeester nog stelt, dat de per
ceelen voor afvoer van huishoudw1tter en 
faecali~n zijn aangesloten op een leiding, welke 
geen reden van be3taan zou hebben, indien zij 
niet ware aangesloten op het gemeenteriool ; 

dat evenwel voor het eerst in cassatie op dit 
feit een beroep wordt gedaan, zoodat het buiten 
beschouwing moet blijven; 

Verwerpt het beroep. (W.) 

27 September 1933. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Straatbelasting Haarlem.) 

Een ambtswoning, al is de ambtenaar 
verplicht daarin te wonen, strekt tot woning 
van den ambtenaar en zijn gezin en wordt 
dus niet uitBluitend gebezigd voor den open
baren dienst van het Rijk. 

De Hooge Raad enz. : 
Gezien het beroepschrift in cassatie van den 

Burgemeester der gemeente Haarlem tegen de 
uitspraak van den Raad van Beroep voor de 
Directe Belastingen aldaar van 27 Jan. 1933 
betreffende een aanslag van den Staat der 
Nederlanden in de Straatbelasting dier ge
meente over het belastingjaar 1931 ; 

Gezien de stukken ; 
Gelet op de schriftelijke conclusie van den 

Proc.-Gen., enz. (cfm. arrest; Red. ); 
0. dat, blijkens art. 1 der desbetreffende 

heffingsverordening, in de gemeen~ Haarlem 
onder den naam . van Straatbelastmg een be
lasting wordt geheven onder meer wegens ge
bouwde eigendommen en daarbij behoorende 
erven, belendende aan of liggende in de on
middellijke nabijheid van openbare land- of 
waterwegen in die gemeente ; dat s.rt. 3 der 
Verordening bep1ta,lt, · dat van de gebouwde 
eigendommen de belasting wordt berekend naar 
de huurwaarde; welke voor gehuurde perceelen 
wordt gesteld op het bedrag van den jaarlijk
schen huurprijs volgens de overeenkomst, die 
in werking is bij het begin van het tijdvak, 
waarover de belasting wordt geheven, · terwij l 
art. 6 onder meer van de belasting vrijstelt de 
perc<1elen, welke uitsluitend gebezigd worden 
voor den openbaren dienst van het Rijk of de 
provincie; 

0. dat de Staat <ler Nederlanden in deze 
belasting is aangeslagen wegens het perceel 
Parklaan 42 te Haarlem naar een huurwaarde 
van f 450 en de Raad der gemeente Haarlem 
op het bezwaarschrift van belanghebbende den 
aanslag heeft gehandhaafd ; 

dat belanghebbende in beroep heeft aange
voerd, d?,t het perceel een dienstwoning is, be
woond door den hoofdopzichter der genie, die 
als vergoeding voor het genot van het hui~ 
f 315 per jaar betaalt, zoodat hier sprak<> is v:in 
een gebuurd perceel en de aanslag moet worden 
geregeld naar een huurwaarde van f 31 !'i; 

0. dat de Raad van Beroep de bestreden 
beschikking heeft vernietigd en verstaan dat 
geen aanslag zal worden opgelegd, na te hebben 
overwogen: 

,,dat het onderwerpelijke perceel wordt ge
bezigd als woning voor den H oofdopzichter van 
Vortificat-iën te Ha1trlem, op wien art. 81 van 
het Reglement voor de militaire ambtenaren 
der Koninklijke Landmacht, vastgesteld bij 
K. B. v1tn 22 Aug. 1931 (S. n°. 378) van toe
passim; is, en aan wien door zijne plaatsing te 
Haarlem de zoogenaamde 0pzichterswoning 
aan de Parklaan ter bewoning is aangewezen ; 
dat op het t raktement van genoemden militairen 
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ambtenaar wegens die bewoning jaarlijks f 315 
wordt gekort; dat, waar vaststaat, dat in 
casu van eene ambtswoning sprake is, waarin de 
desbetreffende ambtenaar verplicht is te wonen, 
welke ambtswoning ook niet beweerd is anders 
dan als woning van den hoofdopzichter te 
worden gebruikt, de Raad van oordeel is, dat 
het perceel in kwestie geacht moet worden, in 
den zin der onderwerpelijke verordening uit
sluitend te worden gebezigd voor den open
baren dienst van het Rijk" ; 

0. dat de Burgemeester in cassatie stelt: 
Schending of verkeerde toepasRing van de 

heffingsverordening op de Straatbelasting, 
steunende op art,. 280 der Gemeentewet, door
dat de Raad van Beroep ten onrechte heeft 
beslist, dat het perceel geacht moet worden in 
den zin der verordening uitsluitend te worden 
gebezigd voor den openbaren dienst van het 
Rijk; 

0. dat dit middel gegrond is; 
da.t toch een ambtswoning, al is de ambtenaar 

verplicht daarin te wonen, strekt tot woning 
van den ambtenaar en zijn gezin en dus niet 
uitslititend wordt gebezigd voor den openbaren 
dienst van het Rijk ; 

0 . dat derhalve de Raad van Beroep te 
Haarlem ten onrechte de voorschreven vrij
stelling van art. 6 der Verorder..ing hier toe
passelijk heeft geacht, zoodat zijn uitspraak 
geen stand kan houden, en in verband met de 
ontbinding van voormelden Raad van Beroep. 
met ingang van 1 Sept. 1933, het geding moet 
worden verwezen naar den Raad van Beroep 
te Amsterdam, die alsnog een beslissing zal 
hebben te geven omtrent het door den Staat 
tegen de huurwaarde gemaakte bezwaar ; 

Vernietigt de bestreden uitspraak ; 
Verwijst het geding naar den Raad van 

Beroep voor de Directe Belastingen te Amster
dam ter verdere behandeling en beslissing van 
de zaak, met inachtneming van dit arrest en 
in voltallige vergadering. 

(W.) 

4 October 1933. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Wegenbelasting Brummen.) 

De omstandigheid, dat perceelen door 
verschillende andere stukken grond van de 
straat gescheiden zijn, behoeft zonder 
meer nog niet te verhinderen om aan te 
nemen, dat die perceelen in de onmiddel
lijke nabijheid van die straat zijn gelegen. 

Indien mocht blijken, dat perceelen be
lastbaar zijn op andere gronden dan de 
gemeente bij het opleggen van den aan
slag m eende, kan en moet de aanslag in de 
belasting - behoudens mogelijke ver
laging in verband met verschillen van 
tarief - worden gehandhaafd. 

Een ongebouwd eigendom heeft, in den 
zin van art. 280 Gem.wet en het daarmede 
in overeenstemming zijnde art. 1 der 
onderhavige verordening, uitgang op een 
openbaren weg, indien men voor de ex
ploitatie van dit eigendom dit pleegt t e 
bereiken, zonder iemands r echten te kren
ken, van dien openbaren weg en dit ge
schiedt zonder dat eerst gebruik gemaakt 
wordt van een anderen openbaren weg, 
omdat, ware het anders, die perceelen uit-

gang zouden hebben op den tusschen
gelegen openbaren weg. 

Onder openbare wegen worden, ook in 
de gemelde bepalingen, niet mede begrepen 
wegen, welke slechts ter bede voor een 
ieder toegankelijk zijn . 

De Hooge Raad enz. ; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van den 

Secretaris van de gemeente Brummen tegen de 
uitspraak van den Raad van Beroep voor de 
Directe Belastingen te Zutphen van 8 Febr. 
1933 betreffende een aanslag in de Wegen
belasting van de gemeente Brummen over het 
belastingjaar 1931 opgelegd aan A. aldaar; 

Gezien de stukken ; 
Gelet op de schriftelijke conclusie van den 

Proc. -Gen., strekkende tot verwerping van het 
beroep; 

0. dat de verordening op de heffing eener 
wegenbelasting in de gemeente Brummen onder 
meer inhoudt : 

Art. 1, lid 1: Onder den naam van wegen
belasting wordt in de gemeente Brummen, over
eenkomstig het bepaalde bij art. 242c der Ge
meentewet, een belasting geheven : 

a. wegens gebouwde eigendommen en daar
bij behoorende erven die belenden aan of in de 
onmiddellijke nabijheid zijn gelegen van die 
openbare straten en wegen, ctie verhard zijn 
door middel van basalt, grint of door bestrating, 
of alwaar verlichting is aangebracht; 

b. wegens ongebouwde eigendommen, die 
aan sub a vermelde straten of wegen belenden 
of daarop uitgang hebben ; 

Art. 2, lid l : Belastingplichting is hij, die 
krachtens recht van bezit of eenig ander zalm
lijk recht, het genot heeft van de in art. 1 be
doelde eigendommen ; 

Art. 5: De belasting bedraagt jaarlijks: 
a . voor de gebouwde eigendommen als 

bedoeld onder a van art. 1 dezer verordening, 
5 pct. van de in art. 4 dezer verordening be
doelde belastbare opbrengst; 

b. voor de ongebouwde eigendommen, als 
bedoeld onder b van art. 1 dezer verordening, 
4 pct. van de in art. 4 ·dezer verordening be
doelde belastbare opbrengst; 

0. dat belanghebbende, nadat de Secretaris 
van Brummen op b<ilanghebbende's bezwaar
schrift den aanslag had gehandhaafd, in beroep 
is gekomen van diens beschikking en heeft aan
gevoerd, dat ten onrechte de aanslag mede 
omvat in de eerste plaats de perceelen G. 2858, 
2904, 2990 en E. 1579, welke, voor zoover zij 
gebouwd eigendom zijn, ingevolge art. 5 van 
de heffingsverordening ,oor 5 pct. van de be
lastbare opbrengst zijn aangeslagen en, voor 
zoover zij ongebouwd eigendom zijn, voor 4 pct. 
van die opbrengst, en in de tweede plaats de 
ongebouwae eigendommen G. 60, 65, 72, 73, 161 
t. e. m. 171, 173, 174, 195, 216, 220 t. e. m. 254 
t.e.m. 259, 263 t. e.m. 267, 283, 284, 292, 294, 
295, 296, 2088 t. e. m. 2094, 2099, 2102, 2193, 
2427, 2946, 2991, 3286 en E. 115, ll8, 120 en 
1719, welke alle zijn aan.geslagen voor 4 pct. 
van de belastbare opbrengst ; 

, dat belanghebbende zijn beroep hierop grond
de, dat de gebouwde eigendommen en de daarbij 
behoorende erven noch belenden aar , noch in 
de onmidde~jke nabijheid zijn gelegen van de 
Brummensche straat of van een anderen weg 
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als onder a van art. 1 der verordening omschre
ven, terwijl de ongebouwde eigendommen uit
gang hebben niet op de Brummensche straat, 
maar op andere, voor het openbaar verkeer 
openstaande niet verharde wegen ; 

dat belanghebbende nader zijn bezwaar 
tegen den aanslag wat betreft perceel G. 3286 
heeft ingetrokken ; 

0.- dat de Secretaris bij vertoogschrift heeft 
aangevoerd : 

dat talr(jke met name daarin vermelde per
ceelen,' welke liggen om de perceelen waarop 
zich de gebouwde ei!;endommen bevinden, zijn 
te besc.houwen als erven behoorende bij die 
gebouwde eigendommen, en dat, houdt men 
dit in het oog, die gebouwde eigendommen en 
daarbij behoorende erven alle belenden aan de 
Brummensche straat, althans in de onmiddel
lijke nahijheid daarvan zijn gelegen: 

dat de ongebouwde eigendommen, voor zoo
ver zij niet als erf behooren bij de gebouwde 
eigendommen, alle uitgang hebben op de Brum
mensche straat,immers de in het vertoogschrift 
nader omschreven wegen en paden, waarlangs 
men voor de exploitatie van die eigendommen 
zich naar de Brummensche straat pleegt te 
begeven, niet zijn openbare landwegen ; 

dat eindelijk perceel G. 216 als het ware één 
perceel vormt met G. 217, dat aan den ver
harden openbaren weg belendt, derhalve onder
deel is van een ongebouwd eigendom, dat aan 
dien weg belendt; 

0. dat de Raad van Beroep, met gedeeltelijke 
vernietiging van de beschikking van den Secre
taris, den aanslag wegens perceel G. 3286 heeft 
gehandhaafd, doch deze heeft vernietigd wat 
aangaat alle overige perceelen, waartegen het 
beroep van belanghebbende was gericht; 

dat de Raad van Beroep daarbij overwoog : 
1. ,,dat, wat de perceelen gebouwd eigen

dom betreft, te weten G. 28ii8 het kasteel, G. 
2990 de broeikassen, G. 2904 de hoeve de B., 
E. 1579 de C-hoeve, tusschen partijen geschil 
bestaR.t over de vraag of die perceelen, die niet 
belenden aan den verharden, openbaren weg de 
Brummensche straat, in de onmiddellijke na
bijheid daarvan zijn gelegen, de perceelen zelve 
namelijk, omdat de gemeente zich te dien aan
zien op geen daarbij behoorende erven beroepn 
kan, hebbende zij de omliggende perceelen, ja 
ook de perceelen zelve voor zooveel ze onge
bouwd zijn, niet naar art. 5, sub a, als erven, 
maar naar a rt. 5, sub b, als ongebouwde eigen
dommen aangeslagen ; 

2. dat de Raad de vraag ontkennend be
antwoordt, omdat alle vier de perceelen op aan
merkelijken afstand van gemelde straat ge
legen zijn en door verschillende a ndere stukken 
grond daarvan zijn gescheiden, het kasteel 
ook door gracht en hek; 

3. dat, wat de perceelen ongebouwd betreft, 
in de eerste plaats buiten beschouwing moet 
blijven, wat van wege de gemeente is aan
gevoerd ten betooge dat een aantal hunner bij de 
gebouwde ei(lendommen behoorende erven zou
den zijn, zulks omdat zij ze niet als erven maar 
als ongebouwde eigendommen heeft aangesla
gen en het derhalve - waar ze geen van a lle 
aan de Brummensch straat belenden ten 
aanzien van alle enkel de vraag is, niet of ze in 
de onmiddellijke nabijheid daarvan zijn gelegen 
maar of ze daarop uitgang hebben; 

4. dat de Raad ook die vraag ontkennend 
beantwoordt : 

a. wat de perceelen G. 2858 (ong.), 2990 
(ong.), 256, 257, 263, 264, 266, 283, 284, 292, 
294, 295, ·296, 2946 en 2991 betreft, omdat 
deze uitgang hebben, niet op de BrummensPhe 
straat, maar op een 450 Meter lange oprij laan, 
respectievelijk een 400 Meter lang boschpad, 
beide openstaande voor het openbaar verkeer ; 

b. wat de perceelen G. 216, 220 t. e. m. 
224, 254 en 255 betreft, omdat die uitgang 
hebben, niet op de Brummensche straat, maar 
op voor het openbaar verkeer openstaR.nde 
zandwegen die zuidwaarts naar gemelde straat 
of ook noordwaarts leiden; 

c. wat de perceelen G. 258, 259, 266, 267 
en E. 115, 118, 120 en 1719 aangaat, omdat die 
uitgang hebben niet op een weg aa,n de zuidzijde, 
gelijk de Brummensche straat zou zijn, maar 
op een aan de noordzijde er langs loopende weg; 

d. wat de perceelen G. 161 t. e. m_. 171, 173, 
174, 195 en E. 1579 (ong.) aangaat, omdat 
daarvan het onder b beschrevene geldt; 

e. eindelijk wat de perceelen G. 60, 65, 72, 
73, 2088, 2089, 2090 t. e. m. 2094, 2099, 2101, 
2193, 2427 en 2904 (ong.) aangaat, omdat daar
van hetzelfde geldt, en de slagboom met op
geschilderden naam noch het bordje verboden 
rijweg, aan de zuidzijde van den hoofdtoegangs
weg, waarop zij uitgang hebben, aangebracht, 
beteekenen dR.t deze niet voor het openbaar 
verkeer zou openstaan, wat integendeel wel 
het geval is" ; 

0. dat de Secretaris in cassatie heeft geklaagd 
over verkeerde toepassing en schending van de 
artt. 277b en 280 der Gemeentewet en van de 
artt. 1 en 2 van de verordening op de heffine: 
eener wegenbelasting in de gemeente Brummen, 
en zijn klacht voor de onderscheidene perceelen 
uitvoerig heeft toegelicht; 

0. dienaangaande en ambtshalve: 
dat geen wettelijke bepaling bestaat, welke 

de gemeente verbiedt om, ook al zijn de per
ceelen, die liggen om de i:;ebouwde eigendommen, 
bij het opleggen van den aanslag voor die per
ceelen zelf beschouwd als ongebouwde ~igen
dommen, ter verdediging van een anderen aan
slag, namelijk van dien voor de gebouwde eigen
dommen, aan te voeren, dat die omliggende 
perceelen niet zijn te beschouwen als ongebouw
de eigendommen, doch zijn erven behoorende 
bij de gebouwde eigendommen ; 

dat de Raad van Beroep mitsdien, door in de 
eerste zijner hierboven vermelde overwegingen 
deze stelling ter zijde te stellen en niet te be
handelen, heeft geschonden art. 16 der wet van 
19 Dec. 1914, S. 564 ; 

0. dat insgelijks niet naar den eisch van dat 
artikel met redenen omkleed is 's Raads in de 
tweede overweging neergelegde beslissing, dat 
de vier perceelen gebouwd eigendom niet in de 
onmiddellijke nabijheid van de Brummensche 
straat zijn gelegen, immers de Raad daar wel 
vermeldt, dat die perceelen op aanmerkelijken 
afstand van die straat gelegen zijn, doch niet 
vastlegt hoe groot die afstand is, terwij l de 
omstandigheid, dat die perceelen door ver
schillende andere stukken grond van de straat 
gescheiden zijn, zonder meer nog niet behoeft 
te verhinderen om aan te nemen, dat die per
ceelen in de onmiddellijke nabijheid van die 
straat zijn gelegen ; 
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0. dat de Raad van Beroep in ziin derde over
weging beeft geoordeeld, dat, nu de perceelen 
ongebouwd zijn aangeslagen als ongebouwde 
eigendommen, die aanslag niet met vrucht kan 
worden verdedigd met het betoog, dat zij be
lastbaar zijn als erven behoorende bij gebouwde 
eigendommen, doch ten onrechte : 

dat de gemeente Brummen in de vermelde 
verordening, overeenkomstig het bepaalde bij 
art. 280 (242c ou<l) der Gemeentewet, een be
lasting heft van ben, die kracbtem recht van 
bezit of eenig ander zakelijk recht het genot 
hebben van onroerende goederen, welke vol
doen aan de in art. l hetzij onder a, hetzij onder 
b gestelde voorwaarden ; 

dat grondslag van den aanslag dus is het P.ls
voren omschreven genot van eenig onro~rend 
goed, terwijl de vraag, of dit goed voldoet aan 
de in art. 1, onder a dan wel onder b gestelde 
voorwaarden voor belastbaarheid, ten deze 
- in verband met het bij art. 5 bepaalde -
slechts van belang is voor het van de opbrengst 
te heffen percentage ; 

dat hieruit volgt, dat, indien bij de behande
ling in beroep mocht blijken, geljjk de Secreta
ris heeft gesteld, dat die perceelen belastbaar 
zijn op andere gronden dan de gemeente bij 
het opleggen van den aanslag meende, de aan
slag in deze belasting - behoudens mogelijke 
verlaging in verband met verschillen van ta
rief - kan en moet worden gehandhaafd ; 

O. wat aangaat de vierde overweging van 
's Raads uitspraak : 

dat een ongebouwd eigendom in den zin van 
art. 280 der Gemeentewet en het daarmede in 
overeenstemming zijnde art. l der onderhavige 
verordening uitgang heeft op een openbaren 
weg, indien men voor de exploitatie van dit 
eigendom dit pleegt te bereiken, zonder iemands 
rechten te krenken, van dien openbaren weg en 
dit geschiedt zonder dat eerst gebruik gemaakt 
wordt van een anderen openbaren weg, omdat, 
ware het anders, die perceelen uitgang zouden 
hebben op den tusscbengelegen openbaren weg; 

dat onder openbare wegen, ook in de ge
melde bepalingen, niet mede begrepen worden 
wegen, welke slechts ter bede voor een ieder 
toegankelijk zijn: 

dat hier de Ritad van Beroep onder a, b, d en 
e heeft geoordeeld, dat de daar opgesomde per
ceelen niet uitgang hebben op de Brummensche 
straat, omdat tusschen die perceelen en die 
straat onderscheidenlijk liggen een oprijlaan, een 
boschpad en zandwegen, die alle "voor het 
openbaar verkeer openstaan" ; 

dat den Hoogen Raad niet duidelijk is, of 
de Raad van Beroep hiermee bedoelt te beslis
sen, dat die wegen ter bede voor een ieder toe
gankelijk zijn clan wel dat die wegen zjjn open
bare wegen; 

dat voorts, mocht de Raad van Beroep het 
laatste bedoelen, hij alsdan niet had mogen 
nalaten tegenover de betwisting vitn den Secre
taris, dat bepaalde lanen, paden en zandwegen 
openbare wegen zijn, de feiten te vermelden, 
waarop de Raad zijn tegengesteld oordeel 
grondt; 

dat dus ook hetgeen de Raad van Beroep in 
de vierde overweging onder a, b, d en e heeft 
beslist niet naar den eisch der wet met redenen 
is omkleed; 

0. ten slotte : 

dat de Raad van Beroep met stilzwijgen is 
voorbijgegaan hetgeen de Secretaris in zijn 
vertoogschrift - gelijk hierboven is weer
gegeven - bijzonderlijk ten opzichte van per
ceel G. 216 heeft te berde v,ebracht, waardoor 
itl mede art. 16 der wet van 19 Dec. 1914, S. 564, 
is geschonden ; 

0. dat uit het voorgaande voortvloeit, dat 
's Raads uitspraak behalve wat aangaat perceel 
G. 3286 moet worden vernietigd ; 

dat immers wat betreft de perueelen G. 258, 
259,266, 267 en E. 115, 118, 120, 1719 weliswaar 
in de vierde pverweging onder c is uitgemaakt, 
dat zjj geen uitgang hebben op de Brummensche 
straat, en deze beslissing in stand is gebleven, 
doch ook omtrent deze perceelen door den 
Secretaris is aangevoerd, dat zjj zouden be
hooren tot de erven van het kasteel, hetgeen 
mede nader zal moeten worden onderzocht; 

dat de Raad van Beroep te Zutphen ingevolge 
K. B. van 29 Juni 1933, n°. 335, met ingang 
van 1 Sept. 1933 is ontbonden, zoodat verwijzing 
moet, plaats vinden naar den Raad van Beroep 
te Arnhem; 

Vernietigt de uitspraak, behalve voor zoover 
daarbij is gehandhaafd de aanslag voor perceel 
G. 3286; 

Verwijst enz. (W.) 

7 October 1933. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet art. 248.) 

Terecht zijn Ged. Staten van oordeel, 
dat een goed financieel beleid medebrengt. 
dat de betaling van voor eenige jaren aan
geschafte leermiddelen voor het openbaar 
onderwijs, ten laste van één dienstjaar 
wordt gebracht, nu niet aa'nnemelijk is 
gemaakt, dat zulks onmogelijk zou zijn. 
De omstandigheid, dat de creditrice met 
een betaling in zes jaarlijksche termijnen 
genoegen heeft genomen kan geen reden 
zijn, ten dezen anders te beslissen. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Kedichem tegen het 
besluit van Ged. Staten van Zuicl-Holliwd van 
9/16 Mei 1.933, G. S. No. 374/1, 3• afdeeling, 
tot onthouding van goedkeuring aan het raads
besluit dier gemeente van 29 Maart tevoren tot 
wijziging der gemeentebegrooting voor het 
dienstjaar 1933; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
30 Augustus 1933, N°. 487; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandscbe Zaken van 3 October 1933, 
N°. 16403, afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

0. dat het besluit van Geel. Staten steunt op 
de overweging, dat bij besluit van den raad der 
gemeente Kedichem van 29 Maart 1933 tot 
wijziging van de begrooting dier gemeente voor 
het dienstjaar 1933 ten laste van hoofdstuk I 
van den gewonen dienst dier begrooting op den 
post "Acht,erstallige uitgaven van vorige dienst
jaren" is geraamd f 50 voor gedeeltelijke be
taling van de kosten van in het eerste kwartaal 
1931 aangeschafte leermiddelen voor het open
baar lager onderwijs ; dat het gemeentebestuur 
met den leverancier is overeengekomen deze 
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kosten, in totaal bedragende f 295.55, te be
talen in zes jaa rlijksche termijnen, aanvangende 
in 1933; dat de onderhavige uitgaaf behoort 
tot de uitgaven van den gewonen dienst; dat 
betaling van zoodanige uitgaven in termijnen, 
loopende over meer dan een dienstjaar, slechts 
met de eischen van een goed financieel beheer 
is overeen te brengen, wanneer de financieele 
positie der gemeente zoodanig is, dat betaling 
van het desbetreffende bedrag ten last.e van 
één dienstjaar redelijkerwijs niet mogelijk is; 
d,.t dan echter de betalingsreaeling in ieder 
geval zoodanig moet zijn, dat de betaling van 
het geheele bedrag binnen zoo kort mogelijken 
tijd plaats vindt ; dat de betaling van den iaat
sten termijn van voormeld bedrag ad t 295.55 
volgens de door het gemeentebestuur getroffen 
regeling eerst zou geschieden acht jaar na het 
dienstjaar, waarop de uitgaaf betrekking heeft; 
dat, mede in aanmerking genomen de grootte 
van het verschuldigde bedrag, de voorgenomen 
betalingsregeling niet geacht kan worden te 
voldoen aan de voorwaarden, welke daaraan 
uit een oogpunt v·an goed financieel beleid 
mo~ten worden gesteld ; dat mitsdien het voor
melde readsbesluit niet voor goedkeuring vat
baar is; 

dat de gemeenteraad in beroep aanvoert, dat 
de firma Ter Haar en Schuijt N. V. te Leerdam 
in het laatst van Juni 1932 ten partiC'ulieren 
woonhuize van den ambtenaar ter secretarie 
der gemeente Kedichem, destijds wonende te 
Heukelum, kwam informeeren naar de oorzaak, 
waarom een vordering van haa.r, groot bijna 
f 300 over 1931, nog niet door de gemeente was 
betaald geworden; dat deze ambtenaar toen 
heeft toegezegd, dit ter secretarie te zullen 
onderzoeken, en dat hem daarbij is gebleken, 
dat geen r ekening van de genoemde firma aan
wezig was, waarom bij den raad gaf nieuwe 
rekeningen in te zenden, opdat kon worden 
nagezien, of de daarop voorkomende posten 
misschien reeds waren voldaan; dat daarna bij 
brief van 2 Juli 1932 nieuwe rekeningen werden 
ingezonden, waaruit bleek, dat de rekening be
trekking had op grootendeels in Januari en 
Maart 1931 geleverde gewone schoolbehoeften 
en dat deze nog niet waren betaalrl. ; dat toen 
een onderzoek is ingesteld naar de oorzaak van 
deze stagnatie in de betaling, waarbij bleek, dat 
de firma Ter Haar en Schuijt de rekening, zoo
als zij meer deed, niet heeft ingeleverd bij het 
&emeentebestuur, maar bij het betrokken hoofd 
cter school en dat dit schoolhoofd meent de reke
ning nimmer te hebben ontvangen; dat der
halve als vaststaande kan worden aangenomen, 
dat de firma verzuimd heeft een rekening in te 
zenden, of dat de rekening, bij het betrokken 
schoolhoofd ingeleverd, daar in het ongereede 
is gera.akt ; dat in elk geval vast staat, dat de 
rekening pas op 2 Juli 1932 ten gemeentehuize 
is ingeleverd ; dat vast staat, dat de gemeente 
de schoolbehoeften heeft ontvangen, zoodat de 
rekening behoort te worden betaald ; dat de 
gemeente daartoe ook alleszins bereid is en 
daarom met de firma was overeenp:ekomen de 
rekening ye voldoen in zes termijnen; dat de 
firma, overtuigd, dat zij eenige straf beeft ver
diend voor haar nalatigheid daarmede geheel 
accoord gaat, zoodat de zaak tot beider volledig 
genoegen was geregeld ; dat Ged. Staten echter 
hebben medegedeeld, zfrh met deze regeling 

niet te kunnen vereenigen ; dat dit op den raad 
een zeer onaangenamen indruk maakte, omdat 
hjj alles doet wat binnen zijn vermogen ligt om 
de gemeente door deze zeer moeilijke tijden 
heen te helpen en de financieele lasten nog aan
merkelijk en geheel onnoodig zouden verzwaard 
worden door het doen van een betaling van 
bijna f 300 uit een begrooting, waarbij niet op 
deze betaling is gerekend en dan nog wel door 
een verzuim, dat niet de gemeente pleegde ; 
dat op deze wijze elke leverancier het in zijn 
hand zou hebben door het te laat indienen van 
rekeningen het budgetair evenwicht der ge
meente te verbreken, wat zeker nimmer in de 
bedoeling van den wetgever kan hebben ge
legen; dat in dezen tijd alles er op moet worden 
gezet en alles en allen noodig zijn om de ge
meente financieel n.rijvende te houden ; dat de 
raad daarom, mede uit overweging, dat Ged. 
Staten geen enkelen grond voor hun weigering 
tot medewerking kenbaar maakten, met alge
meene stemmen besloot, de begrooting voor 
1933 te wijzigen door aanvulling met een post 
van f 50 voor de betaling van den eersten ter
mijn; dat de raad zeer ernstige bezwaren heeft 
tegen de niet-goedkeuring van dit besluit, om
dat, als Ged. Staten over al dergelijke kleine 
interne zaken hun veto uitspreken, ·het voeren 
der administratie zeer wordt verzwaard ; dat 
voorts de rekening met f 50 per jaar ongemerkt 
wordt voldaan en nog wel tot wederzijdsch ge
noegen en bij betaling in eens uit den dienst 1932 
de geheele financieele toestand der gemeente 
zeer ten nadeele wordt beïnvloed ; dat de ge
wone uitgaven over 1932 tot dusverre hebben 
bedragen f 48,803.74, de gewone ontvangsten 
f 49,516.89, vooruitgang f 713.15; dat nog 
moet worden betaald f 70.68 aan ambachts
lieden ; dat nog een rekening is binnengekomen 
van de gemeente Leerdam, groot f 573.45, 
wegens verleende brandweerhulp in 1932, welke 
rekening tengevolge van een daarover gerezen 
geschil nog niet is betaald en dat, als de reke
ning der firma, Ter Haar en Schuijt, groot 
f 295.55 ook nog moet worden betaald, in het 
geheel nog zou moeten worden uitgegeven 
f 939.68, zoodat de dienst een achteruitgang 
zou opleveren van f 226.53, hetgeen de moei
lijkheden voor de samenstelling der begrooting 
voor 1934 ernstig en aeheel onnoodig zou ver
zwaren ; dat ilerhalve kan worden aan~enomen, 
dat betaling uit den dienst 1932 redelijkerwijze 
niet mogelijk is; dat in 1932 en ook in 1933 
de belastingen zijn verhoogd, zoodat die om 
den werkloozensteun te kunnen betalen als 
volgt wordt geheven : gemeentefondsbelasting 
100 opcenten, derde klasse, personeele belasting 
150 opcenten, vermogensbelasting 50 opcenten, 
grondbelasting gebouwd 80, ingebouwd 20 op
centen ; dat de aanslagen in de gemeentefonds
belasting door de groote en langdurige werk
loosheid en doordat de boeren niets meer ver
•dienen, in buitengewone mate zullen vermin
deren, zoodat het zeer waarschijnlijk is, dat 
1933 met een nadeelig saldo zal eindigen, zoo
dat ook uit dien dienst niet het volle bedrag 
kan worden betaald ; dat daarom de getroffen 
regeling voor de gemeente Kedichem onder de 
h~id\ge omstandigheden wenschelijk en rede
hJk 1s en tot geen enkel bezwaar aanleiding 
g~eft ; dat de niet-goedkeuring gewettigd zou 
z1Jn, wanneer de gemeente K edichem de ver-
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schuiving van de betaling van verschuldigde 
bedragen als regel had aangenomen of zelfs 
nog als het af en toe gebeurde met t ijdig inge
leverde rekeningen ; dat de gemeente dit echter 
nog nooit heeft gedaan en er zelfs niet aan heeft 
gedacht, dat ooit te zullen doen, doch dat de 
zeer bijzondere omstandigheden, waaronder 
t hans geleefd wordt, den raad tot dezen maat
regel nopen, mede ingegeven door den plicht en 
den wensch om alles te doen, wat binnen zijn 
bereik ligt om het financieel evenwich t der ge
meente zoo goed en zoo lang nogelijk te be
waren ; dat het daarom noodig is, dat het raads
besluit wordt goedgekeurd ; 

0 . dat Ged. Staten terecht van oordeel zijn, 
dat eP.n goed financieel beleid medebrengt, dat 
dP l-.'ltaling van de onderwerpeJjjke uitgave, 
tot den gewonen dienst behoorende, ten laste 
van één dienstjaar wordt gebracht; 

dat niet aannemelijk is gemaakt, dat zulks 
onmogelijk zou zijn ; 

dat integendeel deze uitgaafpost zeer goed 
kan worden gedekt door afschrijving van den 
post "onvoorziene uitgaven", waarop nog 
f 2484 beschik baar is ; 

dat Ged. Staten mitsdien terecht aan het 
raadsbesluit hunne goedkeuring hebben ont
houden; 

dat, al moge de creditrice met een betaling 
in zes jaarlijksche termijnen genoegen hebben 
genomen, hierin geen aanleiding kan worden 
gevonden, ten deze anders te beslissen en de 
onderwerpelijke begrootingswijziging, welke 
zich met een goed financieel beleid niet ver
draagt, alsnog goed te keuren ; 

Gezien de gemeentewet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

belast, enz. 
(A.B.) 

7 October 1933. KO IINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet art. 228c.) 

Al moge de gemeente belang hebben bij 
de Bank voor Ned. gemeenten en er dien
tengevolge tegen het nemen van enkele 
aandeelen in deze onderneming geen be
zwaar bestaan, zoo stelt toch eene om
zetting van het geheele effectenbezit der 
gemeente, bestaande in inschrijvingen op 
het Grootboek der Nationale Schuld, in 
aandeelen van genoemde bank, het ge
meentelijk vermogen aan een te groot 
risico bloot. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Wierden tegen het be
sluit van Ged. Staten van Overijssel van 30 Mei 
1933, No. 5202/4255, 2• afdeeling, waarbij goed
keuring is onthouden aan het raadsbesluit van 
28 December 1932, N°. 60/828, a. tot verkoop 
van de 3 % inschrijving op het Grootboek der 
Nederlandsche Werkelijke Schuld ten bedrage 
van f 21,850; b. tot hPt nemen van een aandeel 
in de Bank voor Nederlandsche Gemeenten te 
's-Gravenhage tot een bedrag van f 18,000 ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
:io Augustus 1933, N° . 512; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 3 October 1933, 
N°. 16404, afdeeling Binnenlandsch Bestuur ; 

0. dat de raad vau Wierden in zijne vergade
ring van 28 December 1932 heeft besloten: 
a. tot verkoop van de 3 % inschrijving op het 
Grootboek der N ederlandsche Werkelijke Schuld 
ten bedrage van f 21,850; b. tot het nemen 
van een aandeel in de Bank voor Nederland
sche Gemeenten te 's-Gravenhage tot een be
drag van f 18,000 ; 

dat de raad daarbij heeft overwogen, dat de 
Bank voor Nederlandsche Gemeenten te 's-Gra
venhage, opgericht door en ten behoeve van 
de gemeenten, met medewerking en onder voort 
durend toezicht van het Rijk, zich o. a. ten 
doel stelt, het verschaffen van definitieve 
leeningen, hoofdzakelijk aan de kleinere ge
meenten, die, doordat het te leenen bedrag ge
woonlijk beneden de f 500,000 blijft, deze niet 
op de open markt kunnen plaatsen ; dat de 
Bank daartoe telkens zelf obligatieleeningen 
uitgeeft, welke in den regel tegen een lager 
rentetYl)e kunnen worden geplaatst dan de 
gemeenten individueel kunnen verkrijgen ; dat 
de Bank volgens de Staten, deze obligatielee
ningen mag uitgeven tot een bedrag, tienmaal 
grooter dan het aandeelenkapitaal bedraagt ; 
dat tegenover elk aandeel van f 1000, dat de 
gemeenten nemen, het Rijk eveneens een aan
deel neemt van f 1000; dat deze gemeente in 
het bezit is van een inschriiving op het Groot
boek der Nederlandsche Werkelijke Schuld ten 
bedrage van f 21,850, welke inschrijving bij den 
momenteelen koers van ± 84 % bij verkoop 
zou opleveren ongeveer f 18,350 ; dat deze ge
meente in den loop van het volgende jaar een 
definitieve leening zal moeten sluiten van 
± f 460,000 tot aflossing van tijdelijke leeningen, 
in den loop der laatste jaren aangegaan voor 
verschillende buitengewone werken en tot af
lossing van het restant der leening, aangegaan 
met het Algemeen Mijnwerkersfonds voor de 
Steenkolenrojjnen te Heerlen, waarvoor in het 
vervolg anders 5½ % zou moeten worden be
taald ; dat de Bank voor ederlandsche Ge
meenten het voornemen heeft na gunstigen 
afloop van de thans loopende inschrijving, voor 
een 4½ % obligatieleening, binnenkort een 
nieuwe obligatieleening uit te schr1Jven, waarna 
deze gemeente dan in aanmerking zal komen 
voor de verstrekking van een definitieve lee
ning ; dat het aldus gewenscht is, dat deze ge
meente aandeelhoudster wordt tot een bedrag 
van f 18,000, hetwelk gedekt kan worden uit 
de opbrengst van den verkoop van de vorenbe
doelde Grootboekinschrijvingen; dat op de 
aandeelen in de laatste jaren geregeld een divi
dend is uitgekeerd van 6 %, zoodat de jaarlijk
sche opbrengst van ongeveer f 1080 nog ± f 430 
hooger is dan de rente, verkregen op de Groot
boekinschrijving ; dat verkoop dezer inschrijving 
en het nemen van aandeelen in de Bank voor 

ederlandsche Gemeenten alzoo in het voor
deel is der gemeente ; 

dat Ged. Staten aan dit raadsbesluit hunne 
goedkeuring hebben onthouden, uit overweging, 
dat de gemeente Wierden aan in effecten belegd 
vermogen uitslnitend bezit 3 % inschrijvingen 
op het Grootboek der Nederlandsche Werkelijke 
Schuld tot een nominale waarde van f 21,850; 
dat deze inschrijvingen als object van geldbe-
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legging voor de gemeente een solider bezit 
moeten worden geacht clan aandeelen in welke 
handelsonderneming dan ook, zoodat de voor
genomen omzetting van het gemeentelijk kapi
taal in deelneming in het aandeelenkapitaal 
van de Bank voor Nederlandsche Gemeenten 
uit een oogpunt van belegging naar het oordeel 
van hun college geen aanbeveling verdient ; 
dat de gemeente Wierden er met het oog_ op de 
financiering van haar noodige uitgaven belang 
bij kan hebben, ·dat zij één of meer aandeelen 
in de zooeven genoemde bankinstelling bezit, 
doch dat dit belang naar hunne meenin g op 
andere wijze zal kunnen en moeten worden be
hartigd dan de raad volgens zijn voormeld be
sluit voornemens is te doen ; dat, nu het meer
genoemde raadsbesluit niet geacht kan worden 
in het financieel belang der gemeente t e zijn. 
de dezerzijdsche goedkeuring rlaaraan niet kan 
worden verleend; 

dat van het besluit van Ged Staten de raad 
van Wierden bij Ons in beroep is gekomen, 
aanvoerende, dat z. i. de aandeelen in de Bank 
voor Nederlandsche Gemeenten, zoo zij al niet 
een even solide bezit moeten worden geacht als 
inschrijvingen op het Grootboek der Nederland
sche Werkelijke Schuld, toch in ieder geval 
eveneens een bijzonder solide bezit vormen; 
dat toch deze bank door de wijze, waarop zij is 
ingericht, niet is te vergelijken met "welke 
handelsonderneming dan ook", doch een zeer 
speciaal karakter draagt ; dat de toenmalige 
Regeering, in 1921, de oprichting der bank in 
haar tegenwoordigen vorm heeft bevorderd en 
de Staat niet alleen controle uitoefent, doordat 
twee commissarissen door de Regeering worden 
aangewezen, doordat de benoeming van direc
teuren de goedkeuring behoeft van de Ministers 
van Binnenlandsche Zaken en van Financiën 
en doordat de uitgifte van schuldbrieven en de 
voorwaarden van zoodanige uitgifte onderwor
pen zijn aan de goedkeuring van den Minister 
van Fin:tnciën, doch de Staat in hooge mate 
geïnteresseerd is bij de bank, aangezin hij de 
helft van het aandeelenkapitaal bezit (en steeds 
blijft bezitten, doordat hi1 zich verplicht heeft, 
deel te nemen voor hetzelfde bedrag, waarvoor 
anderen deelnemen) ; dat voorts alleen publiek
rechtelijke lichamen aandeelhouder kunnen 
zijn, terwijl alleen credieten worden verstrekt 
aan of ónder garantie van publiekrechtelijke 
lichamen en vennootschappen, wa.arvan de 
aandeelen uitsluitend of althans voor het mee
rendeel het eigendom zijn van publiekrechtelijke 
lichamen ; dat niet alleen aandeelen in de bank 
voor de gemeenten een zeer solide bezit moeten 
geacht, maar dat het bovendien in het belang 
der gemeenten is, dat het aandeelenkapitaal 
der bank wordt vergroot, opdat zij haar werk
zaamheden ten bate der gemeenten kan uit
breiden en dat een gemeente dus haar eigen 
belang dient door aandeelen in dezè instelling 
te nemen ; dat dus de uitspraak van Geel. Staten 
van Overijssel, dat het 'raadsbesluit niet geacht 
kan worden in het financieel belang der gemeen
te te zijn, onjuist is; 

0. dat, al moge de gemeente Wierden belang 
hebben bij de Bank voor Nederlandsche Ge
meenten en er dientengevolge tegen het nemen 
van enkele aandeelen in deze onderneming geen 
bezwaar bestaat, eene omzetting van het ge
heele effectenbezit der gemeente, bestaande 

in inschrijvingen op het Grootboek der Natio
nale Schuld, in aandeelen van de evengenoemde 
bank, het gemeentelijk vermogen aàn een te 
groot risico bloot stelt ; ' 

dat van een aandeelenbezit, als bovenbedoeld, 
weliswaar een eenigszins hooger rendement is 
te verwachten dan bii belegging in obligatiën 
Nederlandsche Werkelijke Schuld kan worden 
verkregen, doch dat dit betrekkelijk geringe 
voordeel niet opweegt tegen het meerdere risico, 
dat noodzakelijkerwijze aan aandeelenbezit ver
bonden is, waarbij nog komt dat, in verband met 
de statuten der N.V., deze aandeelen zeer 
moeilijk verhandelbaar zijn ; 

dat Geel. Staten mitsdien terecht aan het 
raadsbesluit hunne goedkeuring hebben ont
houden; 

Gezien de gemeentewet ; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

belast, enz. 
(A.B.) 

9 October 1933. ARREST van den Hoogen 
Raad. (A. P. V. van Klundert art. 44a.) 

De uitdrukking "doen verblijven" in 
art. 44a A.P. V. van K lundert is algemeen 
en omvat ook het laten staan van een voer
tuig ten einde daaruit goederen te lossen, 
zooals t. a.v. reg. 's vierwielig motorrijtuig 
als bewezen is aangenomen. 

De betrokken straat is een openbare 
weg, waarvoor de verbodsbepaling is ge
geven. 

De verordening is niet strijdig met de 
wet en van noodweer of overmacht is 
i. c. geen sprake. 

Op het beroep van A. J . v. G., requirant 
van cassatie tegen een vonnis van de Recht
bauk te Breda van 22 Mei 1933, waarbij, in 
hooger beroep, met vernietiging van een 
mondeling vonnis van het Kantongerecht te 
Zevenbergen van 1 Februari 1933, requirant 
ter zake van: ,,Het in de gemeente Klundert 
een voertuig doen verbl ijven op den open
baren weg, de Voorstraat, anders dan op de 
Noord Oostelijke zijde dier straat", met toe
passing van de artt. 44a en 52 der A. P. V. 
voor de gemeente Klundert, 23 en 91 Sr., is 
veroordeeld tot beta1ing van eene geldboete 
van twee gulden en vijftig cents en vervan
gende hechtenis van twee dagen. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Schepel ; 
Gelet ·op de schriftuur van cassatie door 

requirant ingediend: 
0. dat bij het bestreden vonnis wettig en 

overtuigend bewezen is verklaard hetgeen aan 
rnquirant bij de oorspronkelijke dagvaarding 
is telaste gelegd, namelijk dat hij op 27 Oot. 
1932 des namiddags omstreeks 5¼ uur, onder 
de gemeente Klundert, een vierwielig motor
rijtuig heeft doen verblijven aan de Zuid
Westelijke zijde der Voorstraat; 

dat dit bewezen verklaarde is gequalificeerd 
en te dier zake straf is opgelegd a Is boven is 
vermeld ; 
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0. dat in de schriftuur, voor zoover de 
inhotid .daarvan in -0assatie van belang is, de 
volgende beweringen worden gevoerd: 

1 °. dat laden en lossen niet is verblijven; 
2°. dat de Voorstraat te Klundert is een 

provinciale Rijksweg; 
3°. dat de toegepaste gemeente-verordening 

strijdt met de Motor- en Rijwielwet en met de 
hoogste Wetgeving; 

4 °. dat hier een geval van noodweer of 
overmacht aanwezig was; 

0. hieromtrent: 
dat art. 44a van de A. P. V . voor de ge

meente Klundert luidt: 
Het is verboden voertuigen, ·van welken 

aard ook, te doen verblijven op de openbare 
wegen, de Voorstraat en de Kade, binnen deze 
gemeente. 

Het bepaalde in het eerste lid van dit artikel 
geldt niet voor de Noord-Oostelijke zijde der 
Voorstraat en de Noord-Westelijke zijde der 
Kade, mits de voertuigen zoo dicht mogelijk 
aan den kant geplaatst worden en wodanig, 
dat het verkeer niet wordt bel emmerd; 

dat de uitdrukking "doen verblijven" in dit 
artikel is algemeen en ook omvat het laten 
staan van een voertuig ten einde daaruit 
goederen te lossen, zooals ten aanzien van 
rnquirant's vierwielig motorrijtuig als bewezen 
1s aangenomen; 

dat het niet duidelijk is wat requirant be
doelt met een provinciale Rijksweg, maar dat 
dit in het midden kan blijven nu de Voor
straat is een openbare weg, waarvoor de 
verbodsbepaling van art. 44a is gegeven; 

dat in de schriftuur niet nader wordt aan
gegeven waarin de strijd tusschen de gemeente
verordening en de Motor- en Rijwiel wet of de 
hoogste wetgeving zou bestaan en den H. R. 
van wodanigen strijd niets is gebleken; 

dat eindel ijk de bewering, dat hier eeu 
geval van noodweer of overmacht aanwezig 
zou zijn geweest, eiken feitelijken grondslag 
mist; 

dat dus geen van de gevoerde beweringen 
tot cassatie kan leiden; 

Verwerpt het beroep. 

[ Gewezen overeenkornstig de conclusie van 
den Advocaat-Generaal Besier.] 

(N. J.) 

10 October 1933. KONil'fKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet art. 242.) 

Ged. Staten hebben terecht goedkeming 
onthouden aan eene gemeentebegrooting, 
waarin was verwerkt eene salariskorting 
voor de ambtenaren nu door die korting 
de honger gesalarieerde ambtenaren on
evenredig zwaar zouden worden getroffen, 
en daarbij de richting van eene algemeene 
nivelleering der salarissen wordt ingeslagen, 
welke in hooge mate ongewenscht moet 
worden geacht. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

bmgemeester en wethouder van Echt namens 
den raad dier gemeente tegen de besluiten van 
Ged. Staten van Limtlllrg a. van 11 April 1933, 
La. 3278/2Q, 6° Afdeeüng, tot onthouding van 

goedkeuring aan de gemeentebegrooting voor 
den dienst 1933; b. van 3 April 1933, La. 
2285/4A, 4° Afdeeling, tot onthouding van 
goedkeuring aan het raadsbesluit van 28 De
cember 1932 tot wijziging van de instructies 
van den keuringsveearts en den hulpkeurmees
ter van den keuringsdienst van vee en vleesch 
in den kring Echt ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 9 
Augustus 1933, N°. 436; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 27 September 1933, 
N°. 16675, Afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

en van Onzen Minister van Sociale Zaken 
van 5 October 1933, N°. l082E, Afdeeling Volks
gezondheid ; 

0. dat Ged. Staten van Limburg bij hun be
sluit van 11 April 1933, La. 3278/2Q, 6• Af
deeling, aan de door den raad der gemeente 
Echt vastgestelde begrooting der inkomsten en 
uitgaven der gemeente voor den dienst 1933 
hunne goedkeuring hebben onthouden, uit 
overweging, dat bij besluit van den raad van 
28 DPcember 1932 o. m. is besloten tot een 
tijdelijke korting, op de jaarwedden van alle 
gemeente-ambtenaren ; dat deze korting zal 
beloopen: 5 %, indien de jaarwedde bed.raagt 
f 1000 of minder, 10 % indien de jaarwedde 
bed.raagt meer dan f 1000 tot en met f 2000, 
en 20 %, indien de jaarwedde bed.raagt meer 
dan f 2000 ; dat bij de voorliggende begrooting 
met de voorschreven korting is rekening ge
houden ; dat - al moge in de tegenwoordige 
tijdsomstandigheden in het algemeen het toe
passen van een tijdelijke korting op de jaar
wedden der gemeente-ambtenaren gerecht
vaardigd zijn - eene verlaging van jaarwedden, 
als hiervoren bedoeld, toch zeer ingrijpend moet 
worden genoemd ; dat een dergelijke maatregel 
naar hun oordeel dan ook alleen toelaatbaar 
zou zijn, indien bijzondere omstandigheden, 
als bijvoorbeeld het feit, dat de bestaande jaar
wedden zeer aan den hoogen kant zouden zijn, 
of een in hooge mate ongunstige toestand van 
de financiën der gemeente daartoe zouden 
nopen ; dat in het onderhavige geval noch van 
het een, noch van het ander sprake is, zoodat 
naar de meening van hun college de toegepaste 
verlaging niet gehandhaafd kan blijven ; dat 
blijkens een schrijven van burgemeester en wet
houders van 22 Februari 1933, N°. 25/3a, de 
raad in zijne vergadering van den 20sten Fe
bruari te voren zich niet bereid getoond heeft 
de voorschreven korting te wijzigen ; dat onder 
deze omstandigheden de goedkeuring aan de 
voorliggende begrooting niet kan worden ver
leend; 

dat Ged. Staten wijders bij hun besluit van 
3 April 1933, La. 2285/4A, 4° Afdeeling, hunne 
goedkeuring hebben onthouden aan het besluit 
van den raad der genoemde gemeente van 
28 December 1932 tot wijziging van de instruc
tie voor 1 °. ·den keuringsveearts, hoofd van den 
keuringsdienst van vee en vleesch in den kring 
Echt, 2°. den hulpkeurmeester bij den sub 1°. 
genoemden dienst, daarbij overwegende, dat de 
strekking van het onderwerpelijke raadsbesluit 
is de jaarwedde van den keuringsveearts, hoofd 
van dienst, en van den hulpkeurmeest-er te ver
lagen onderscheidenlijk met 20 % en 10 % ; 
dat de jaarwedden, welke thans worden ge-
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noten, zijnde voor den keuringsveearts, hoofd 
van dienst, f 4500 en voor den hulpkeurmeester 
f 1900, noch op zichzelf, noch in vergelijking 
tot de bezoldiging van die functionarissen elders 
in de provincie Limburg werkzaam, aan den 
hoogen kant zijn en dat - al moge in de tegen
woordige tijdsomstandigheden het toepassen 
van eene tijdelijke korting op de jaarwedden 
gerechtvaardigd zijn - de thans daarop toege• 
paste verlaging met onderscheidenlijk f 900 en 
f 190 niet toelaatbaar is; 

dat van deze besluiten de raad van Echt bij 
Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, tegen 
het eerstgenoemde besluit, dat de in het be
streden besluit neergelegde opvattingen van 
God. Staten niet strooken met het algemeen 
belang, hetwelk er integendeel op wijst, dat de 
salarissen tot hunne tegenwoordige bedragen 
in wanverhouding staan tot de geldelijke in• 
komsten en zeer geringe financieele draagkracht 
van hen, die, mede voor de opbrengst der sala
rissen, zeer zware belastingen hebben op te 
brengen ; dat daarenboven de beduidende ver
laging van den algemeenen levensstandaard 
zeer zeker eene salariskorting wettigt tot de 
percentages, als in het raadsbesluit vermeld; 
dat Ged. Staten zelf van oordeel zijn, dat in 
de tegenwoordige tijdsomstandigheden in het 
algemeen het toepassen eener tijdelijke korting 
op de jaarwedden der gemeente-ambtenaren 
gerechtvaardigd is; dat verder Ged. Staten de 
besloten verlaging alleen zouden toelaten, in
dien sprake ware van een in hooge mate on
gunstigen financieelen toestand der gemeente; 
dat .de beslissing, of de financieele toestand der 
gemeente gunstig, ongunstig of in hooge mate 
ongunst-ig is, afhangt van persoonlijke opvat
tingen en dat de raad van oordeel is, dat de 
toestand voor deze gemeente verre van gunstig 
is te noemen, vooral met het oog op de reeds 
thans drukkende crisislasten en belastingdruk ; 
dat deze omstandigheden door Ged. taten 
niet of niet voldoende in het oog zijn gehouden ; 
en tegen het in de tweede plaats genoemde 
besluit, dat de opvatting van Ged. Staten niet 
strookt met het algemeen gevoelen, hetwelk er 
integendeel op wijst, dat de salarissen in wan
verhouding staan tot de geldelijke inkomsten 
en zeer geringe financieele draagkracht van hen 
die, mede voor de opbrengst dier salarissen, 
zeer zware belastingen hebben te betalen en 
daarenboven de beduidende verlaging van den 
algemeenen levensstandaard benevens goed
koopere prijzen van het grootste deel der levens
middelen zeer zeker eene salariskorting wettigen 
tot de percentages als in het raadsbesluit ver
meld ; dat deze omstandigheden door Ged. 
Staten niet of niet voldoende in het oog zijn 
gehouden ; dat verder Ged. Staten zelf van 
oordeel zijn, dat in de tegenwoordige tijdsom• 
standigheden in het algemeen het toepassen 
van eene tijdelijke korting op de jaarwedden 
gerechtvaardigd is ; 

0. ten aanzien van het ingestelde beroep be
treffende de niet-goedkeuring door Ged. Staten 
van de gemeentebegrooting voor den dienst 
1933 : dat aan deze begroot ing ten grondslag ligt 
het raadsbesluit van 28 December 1932 tot toe
passing van eene tijdelijke korting op de jaar
wedden van a lle gemeente-ambtenaren, met 
name van 5 %, indien de jaarwedde f 1000 of 
minder bedraagt, van 10 %, indien de jaarwedde 

meer dan f 1000 tot en met f 2000 bedraagt en 
van 20 %, indien de jaarwedde meer dan f 2000 
bedraagt; 

dat, al moge de tegenwoordige financieele 
omstandigheden eene korting van de jaarwedden 
van het gemeentepersoneel zeer zeker wettigen, 
de wijze, waarop deze korting in het onder
werpelijke geval door den raad geregeld is, niet 
kan worden goedgekeurd ; 

dat toch daardoor de hooger gesalarieerde 
ambtenaren onevenredig zwaar worden ge
troffen, terwijl daarbij de richting van eene al
gemeene nivelleering der salarissen wordt inge
slagen, welke in hooge mate ongewenscht moet 
worden geacht ; 

dat onder deze omstandigheden Ged. Staten 
terecht aan de begrooting hunne goedkeuring 
hebben onthouden; 

0. ten aanzien van het beroep betreffende 
de niet-goedkeuring van het raadsbesluit tot 
wijziging van de instructie voor den keurings
veearts, hoofd van den keuringsdienst van vee 
en vleesch in den kring Echt, en van den hulp. 
keurmeester bij dezen dienst, dat op cl enzelfden 
grond, als hierboven met betrekking tot de ge
mecntebegrooting voor den dienst 1933 aan
gevoerd, Ged. Staten terecht aan dit besluit 
hunne goedkeuring hebben geweigerd; . 

dat tegen ingrijpende salarisvermindering in 
deze bovendien pleit, dat, blijkens de ingewon
nen ambtsberichten, sinds 1922, toen de salaris
sen van den keuringsveearts - hoofd van dienst 
- en van den hulpkeurmeester zijn vastgesteld, 
het aantal slachtingen is verdubbeld, hetgeen 
eene groote vermeerdering van de werkzaam• 
heden van de hierbedoelde ambtenaren heeft 
medegebracht ; 

Gezien de Gemeentewet f'n de Vleeschkeu
ringswct, S. 1919 n°. 524; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
hat beroe-p ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken. 

onderscheidenlijk Onze Minister van Sociale 
Zaken , zijn belast. enz. 

(A.B.) 

10 October 1933. KONIKKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 art. 51 j0 • 

art. 125.) 
De lllinister van 0 ., K. en W. heeft 

krachtens art. 125, 2• lid j0 • art. 51, 7• lid 
ook ten aanzien van een op wachtgeld 
gestelden onderw:ijzer eener bijzondere 
school de bevoegrlheid tot vervallenver
klaring van het wachtgeld te besluiten, 
indien hij van oordeel is, dat de herplaa:~· 
sing van den betrokkene b1J het onderwIJS 
niet wenschelijk is. Deze omstandigheid 
doet zich voor, waar de op wachtgeld 
gestelde met eenige kinderen van een com
munistische pioniersgroep een blaadje 
heeft samengesteld, waarmede onder de 
leerlingen der openbare scholen commu• 
n istische propaganda worut gevoerd. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, in.gesteld door 

A. J. Groenestein, wonende te Krommenie, ge• 
wezen onderwijzer van de bijzondere lagere 
school te Huizen (Noord-Holland), Driftweg 
121, tegen de beschikking van Onzen Minister 
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van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
van 28 Juni 1933, n° . 36, Kabinet, waarbiJ zijn 
wachtgeld op grond van art . 51, zevende lid, 
der Lager-Onderwijswet 1920 is vervallen ver
klaard; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 20 
September 1933, n° . 526; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en W etenschappen van 
4 October 1933, n°. 14340, afd. L. 0. F . ; 

O. dat Onze Minister van Onderwijs , Kunsten 
en Wetenschappen, bij beschikking van 28 Juni 
1933, n°. 36, K abinet, het aan A. J. Groenestein 
als gewezen onderwijzer aan de bijzondere lagere 
school te Huizen (Noord-Holland) toekomende 
wachtgeld vervallen heeft verklaard, uit over
weging, . dat, blijkens ingekomen ambtsberich
ten, ouder de leerlingen der openbare scholen 
te Kro=enie communistische propaganda 
wordt gemaakt door verspreiding van een cou
rantj e, genaamd "de Schoolecho, blad voor alle 
schoolgaande jongens en meisjes van Kromme
nie, Krommeniedijk en Assendelft; uitgave van 
de Pioniers~roep "Karl Liebknecht" te Krom
menie en vmstreken" ; dat gebleken is, dat 
de uitreiking van dit pamflet plaats vindt door 
schoolkinderen onder leiding van A. J. Groene
stein gewezen onderwijzer aan de bijzondere 
lagere school te Huizen (Noord-Holland), Drift
weg 121, en als zoodanig sedert 1 Januari 1931 
in het genot van wachtgeld; dat deze bij ge
legenheid van een door de politie te Krommenie 
ingesteld onderzoek erkend heeft de leider te 
z[jn van de pioniersgroep "Karl Liebknecht" 
aldaar en dat hij, met eenige kinderen van die 
groep, het pamflet "de Schoolecho" heeft samen
gesteld; dat oll grond van een en ander zijne; 
herplaat ing biJ het onderwijs niet wenscheliJk is 

dat van dit besluit A. J. Groenestein, bij 
Ons in beroep is gekomen, met den meesten na
druk ontkennende, dat in "De School-Echo" 
,,communistische propaganda" zou worden ge
maakt, daar in dit blaadj e: 1° wordt gewezen 
op bepaalde feitelijke mis 0 tanden bij het onder
wijs, waaromtrent een "communis opinio" be
sl;aat bij personen van verschillende politieke 
richting; 2° . wordt geprotesteerd tegen poli
tieke beïnvloeding van de leerlingen der lagere 
scholen door de onderwijzers met betrekking 
tot den zoogenaamden Volkenbond en tot de 
-•ovjet-Unie, waardoor de neutraliteit van het 
openbaar onderwijs voortdurend wordt ge
schonden, waarbij hij wel toegeeft, dat hij bij 
gelegenheid van het door de politie te Krom
menie ingestelde onderzoek heeft erkend, dat 
hij met eenige kinderen van de Pioniersgroep 
.,De School-Echo" heeft samengesteld, doch 
tevens vaststelt, dat hij toen uitdrukkelijk 
tegenover de politie heeft verklaard, dat dit 
alleen betrekking heeft op het uitkiezen van 
ingezonden copie, doch dat geen enkel artikel in 
,,De School-Echo" door hemzelf is geschreven; 
terwijl hij ten slotte no~ aanvoert, dathij ge
wezen onderwijzer is biJ het bijzonder la~er 
onderwijs, en dat dus de beslissing, of ziJne 
herplaatsing àl of niet wenschelijk is, in geenen 
deele behoort tot de competentie van Onzen 
Minister van Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen, doch van een schoolbestuur eener 
bijzondere lagere school, dat hem eventueel zal 
wenschen te benoemen ; 

0 . dat onjuist is de bewering van den 11.ppel
lant, dat, aangezien hij gewezen onderwijzer is 
bij het bijzonder lager onderwijs, de beslissing, 
of zijne herplaatsing à,l of niet wenschelijk is , 
niet zou behooren tot de bevoegdheid van 
Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen, doch van een schoolbestuur 
eener bijzondere lagere school, dat hem even
tueel zal wenschen te benoemen ; 

dat immers krachtens het bepaalde in het 
tweede lid van art . 125 der Lager-onderwijswet 
1920 de bepalingen van het tweede tot en met 
het laatste lid van art. 51 dier wet ook van toe
passing zijn op de wachtgelden van onder
wijzers aan bijzondere scholen, en Onze voor
noemde Minister derhalve ook wat deze wacht
gelden betreft de bevoegdheid heeft tot de ver
vallenverklaring daarvan te besluiten, indien 
hij van oordeel is, dat de herplaatsing van den 
betrokkene bij het onderwijs niet wenschelijk is ; 

dat in het onderhavige geval de gedragingen 
van den appellant, zooals blijkt uit de ont
vangen ambtsberichten, inderdaad van zoo
danigen aard zijn, dat zijne herplaatsing bij 
het onderwijs niet wenschelijk is; 

dat mitsdien het wachtgeld van den appel
lant bij de bestreden beschikking van Onzen 
voornoemden Minister terecht is vervallen ver
klaard: 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Mnister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast, enz. 
(A.B.) 

10 October 1933. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Hinderwet art . ll.) 

Bezwaren betreffende te duchten hinder 
van het in de inrichting te werk te stellen 
personeel bij het ingaan en verla,ten van 
de inrichting, den hinder en het gevaar 
voor het verkeer bij het per auto vervoeren 
van goederen na,ar en van de inrichting, 
de wáardevermindering van eigendommen, 
de mindere vrijheid aan de achterzijde van 
woningen en het door deze woningen min 
of meer verliezen ,an hare aantrekkelijk
heid, zijn niet zoodanige, als de Hinderwet 
beoogt te weren. - Een bezw11ar hetreffend 
de vrees voor storingen in r!e r11diotelefoon
ontvangst, in het beroepschrift door appel
lanten tot uiting gebracht, kan, daar het 
door de appellanten niet ter zitting, be
doeld bij art. 7, ten ovel'staan van hPt 
gemeentebestuur is geopperd, voor de 
Kroon geen punt van overweging uit
maken. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

H. Mulderije e.s. te Zntphen tegen het besluit 
van buri:,:emeester en wethouders dier gemeente 
van 17 Februari 1933, U, N°. 558, waarbij aan 
de 'aamloozc Vennootschap Manufacturen
handel voorheen D. Kamphuis, aldaar, en hare 
rechtverkrijgenden vergunning is verleend tot 
oprichting van Pen confectie-atelier, waarin 
tien electromotoren van 1 ½ pk, op perceel 
Devent,erweg 17, kadastraal bekend gemeente 
Zutphen, Sectie B. N°. 2192; 
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Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 6 Sep
tember 1933, n°. 503; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Socü,le Zaken van fi Octob!'r 19,l3, N°. 515 H, 
Afdeeling Arbeid; 

0. dat, nudat in de zitting, bedol'ld bij artikel 
7 dor Hinderwet,, tegen de oprichting van de 
evenvermelde inrichting hezwaren waren inge
bracht door H. Mulderije te Zutphen, R. A. P. 
van der Woude aldaar, D. Everwijn te Brum
men, mede namens zijne echtgenoote en de 
weduwe D. H. Modderman-Gratama en Dr. 
Johanna Geertruida Modderman, beiden wo
nende te Zutphen, in hoofdzaak op grond van 
vrees voor ernstigen hinder door geraas en stof 
van de inrichting te ondervinden, waardedaling 
hunner perceelen en schade aan de belendende 
eigendommen, burgemeester en wethouders van 
Zutphen bij hun bovenvermeld besluit, gelet 
op het advies van den Directeur van Gemeente
werken en het bericht van den Hoofdinspecteur 
van den Arbeid, districtshoofd in het 7e district, 
de gevraagde vergunning hebben verleend; 

dat van dit besluit H. Mulderije, Mevrouw 
de Weduwe Mr. B. H. Modderman, geboren 
Sja. Ja. Gratama, Dr. Ja. Ga. Modderman, 
H. Jonker, D. J. Roelofs, Mevrouw de Weduwe 
D. J. van Loo, geboren Ja. Ga. Tesink, Mevr. 
de Weduwe J. W. van Rille, geboren H . Ga. 
van Woudenberg Hamstra, A. H. Veldmaat, 
G. F. Zuurring en L. Harenberg, allen te Zut
phen, bij Ons in beroep zijn gekomen, aanvoe
rende, dat huns inzien te verwachten is, dat 
door het bedrijf waarvoor de bestreden vergun
ning is verleend, schade aan eigendommen en 
hinder van ernstigen a:i,rd, als bedoeld in artikel 
11 der Hinderwet, letter b en c, voor hen zullen 
worden veroorzaakt ; dat toch in de voorge
nomen fabriek omstreeks 15() à, 60 personen 
werkzaam zullen zijn, terwijl er 10 eleotromoto
ren met bijbehoorende machines zullen worden 
geplaatst, volgens de aanvraag, het kanto0r
personeel van 6 à, 7 personen nog buiten be
schouwing latende ; dat de vergunning zonder 
eenige voorwaarde is verleend ; dat dus te ver
wachten is: 1°. dat zij, appellanten, zullen last 
hebben, doordat het personeel der voorgenomen 
fabriek, bij gebreke van een andere plaats in 
de vrije natuur, 's morgens en 's middags voor 
het aangaan der fabriek zich zal verzam len 
voor de in de onmiddellijke nabijheid daarvan 
gelegen woonhuizen; 2°. dat de uitingen, van 
dit personeel te verwachten, slechts onaange
naam zullen zijn voor de omwonenden; 3°. dat 
daar de bestaande inrichting van het pand, 
waarin de voorgenomen fabriek zal worden 
gevestigd, zal worden gewijzigd in dien zin, 
dat er meer ramen in komen en dat er een werk
lokaal op gebouwd wordt, waarin ook vele 
ramen zullen komen, de vrijheid van beweging 
in de nabij die fabriek gelegen tuinen, op de 
baloons der huizen enz. zal worden belemmerd, 
evenals de bruikbaarheid der achterkamers der 
omwonenden, voor zoover daarin door het ge
noemde personeel van die fabriek uit kan wor
den ingezien; 4°. dat bij het in werking zijn 
der fabriek het lawaai, te veroorzaken door het 
tegelijk in werking stellen van 40 à. 50 machines, 
voortdurend aan de omgeving hinder zal wor
den veroorzaakt, daar ook thans de geluiden 
van deze fabriek uit gehoord kunnen worden op 

de langs de fabriek loopende straat en in de 
huizen aan den overkant. dier straat, volgens 
mededeelin!( van de aldaar wonende personen ; 
5°. dat de stof - inhaerent aan zulk bedr\jf ·
de appellanten zal schaden in het genot hunner 
perceelen, terwijl de aan- en afvoer ,an goede
ren, bij het in ,verking zijn van de genoemde 
fabriek, met zeer groote auto's zal geschieden, 
die door hunne grootte echter meérmalen de 
bedoelde fabriek niet zullen kunnen bereiken 
door den nauwen ingang tot de fabriek van 
sleohts 3 m., zoodut op de openbare straat de 
belasting of ontlading der wagens voor de wo
ningen van hen, appellanten, zal moeten ge
sr.hieden; 6°. dat vooral ook nog op de groote 
schade gewezen moet worden, welke zal ont
staan door het 3 ½ m hooger optrekken der 
zijmuren van het bestaande magazijn en het 
vervangen van het bestaande spitse dak door 
een plat dak, waardoor de verschillende tui
nen, om de fabriek gelegen, veel dieper dan 
vroeger onder de schaduw van het gebouw 
komen te liggen, zoodat deze een belangrijk 
deel van hun groeikracht en daardoor in vele 
opzichten hun geschiktheid als tuinen zullen 
verliezen; 7°. dat volgens de wet ook nog als 
een bezwaar kan worden aangevoerd het ver
oorzaken van "gevaar" ; dat in dit verband 
wordt verwezen naar het gevaar, hetwelk voort
durend aanwezig ie, doordat het toegan~s
wegje van den Dveenterwe~ tot het bedoelde 
gebouw zeer smal is (het inrijhek is slechts 3 m 
breed), zoodat auto's en vooral lange vracht
auto's bij het in- en uit,rjjden van dit wegje 
zoo gestuurd moeten worden, da.t zij nagenoeg 
dwars komen te staan op den Deventerweg, 
hetgeen niet alleen vertraging veroorzaakt aan 
het drukke verkeer op dien weg, maar ook 
telkens groot gevaar voor aanrijding doet out.
staan, aangezien vooral op dit deel van den 
Deventerweg gewoonlijk snel wordt gereden 
en autobestuurders blijkbaar niet schijnen te 
denken aan het groote gevaar, hetwelk het ver
voer van dit smalle uitwegje voor het verkeer 
van den Deventerweg oplevert ; dat ter voor
koming van ongelukken en stremming van het 
verkeer het zeer wensohelijk is, dat auto's en 
,raohtauto's, vóór zij zijwegen inslaan, zich 
eenigszins kunnen begeven buiten den stroom 
van het doorgaand verkeer, hetwelk hier echter 
niet mogelijk is, integendeel, daar het gewoon
lijk voor- en achteruitrijden is, draaien en 
wenden, passen en meten, voordat vooral lange 
vrachtauto's rechtstandig voor het inrijhek 
komen te staan ; dat aan de zaak, welke zal 
worden gevestigd, 3 à 4 auto's zijn verbonden 
en nagenoeg dagelijks twee zeer groote vracht
auto's uit Twenthe goederen aan- en af,oeren, 
om van de vele andere niet te spreken ; dat toch 
het vestigen van een zaak, waaraan zooveel 
gevaar en tegelijk veel hinder ten opzichte van 
het goederenvervoer is verbonden, in het alge
meen belang dient te worden voorkomen op 
dit gevaarlijke en zeer drukke gedeelte van den 
Deventerweg; dat in dit verband verder wordt 
verwezen naar de bepalingen van de Motor
en Rijwielwet; 8°. dat de verbouwing van het 
bestaande magazijn tot een volsla~en fabrieks
gebouw in deze mooie stadswijk moet be
schouwd worden als aanstoot te geven uit een 
oogpunt van welstand en vooral het karakter 
der omgeving in hooge mate zal schaden, het-



365'. 11 OCTOBER 1933 

geen tot gevo1g zàl hebben, dat· de huizen in 
deze stadswijk, inzortderheid die, welke nabij 
de fabrièk staan, voortaan niet meer kunnen 
war.den beschouwd als te zijn gelegen op eersten 
stand; dat in het Noorderhavenkwartier, gele
gen op ruim 100 m van de plaats, waar deze 
fabriek st;i,at, moment.cel wel 50 fabriekster
reinen te koop zijn, · zelfs ook een groot nieuw 
fabrieksgebouw met 1500 m 2 grond, zoodat de 
aanvraagster in alle richtingen wel elders terecht 
kan, zelfs tegen geen hoogere kosten dan zij 
thans moet b~steden; dat, dit bedrijf in dat 
deel der stad thuis hoort, waar de industrie is 
gevestigd en niet midden in een villawijk, welker 
bewoners er dagelijks last en hinder van zullen 
ondervinden; weshalve de appellanten hebben 
verzocht, met vernietiging van het bestreden 
besluit, de gevraagde vergunning alsnog te 
weigeren, subsidiair aan de vergunning een 
8-tal door hen aangegeven voorwaarden te ver
pinden, waarvan die sub b is geformuleerd als 
volgt: 

b. dat de electrische leidingen irt de fab:dek 
en de aldaar te plaatsen electromotoren .zoo . 
gemaakt en zoo gesteld moeten worden, _dat 
daardoor de geluiden en berichten van de radio
toestellen, welke staan in de huizen nab(j .. de 
fabriek, ,,storingsvrij" zijn; 

0. ten aanzien van de ontvankelijkheid van 
de appellanten in hun beroep, dat artikel 15, 
lst,e lid, der Hin'.lerwet beroep op Ons toekent 
aan den verzoeker en den belanghebbende, ieder 
voor zoover hij in het ongelijk is gesteJd; 

dat van een belanghebbende alleen dàn ge
zegd kan worden, dat hij in het ongelijk is 
gesteld, wanneer hij zijne bezwaren, ingevolge 
artikel 7 der wet, ten overstaan van het ge
meentebestuur of een of meer zijner leden heeft 
ingebracht ; · 

dat de appellant A. H. Veldmaat ter bedoelde 
zitting noch in persoon, noch bij gemachtigde 
is verschenen ; · 

dat zulks evenmin het geval is met de appel
lanten H. Jonker, D. J. Roelofs, de Weduwe 
D. J. van Loo, geboren Ja. Ga. Tesink, de 
W'eduwe ,J. W. van Rille, geboren H. Ga. van 
Woudenberg Hamstra, G. F. Zuurring en L. 
Harenberg ; · 

dat weliswaar in de meergemelde zitting, 
blijkens het daarvan opgemaakt proces-verbaal, 
door H . l\fulderije een door de laatstgenoemde 
appellanten mede onderteekend bezwaarschrift 
is voorgelezen, doch dat n iet is gebleken, dat 
zij hun mede-adressant H. Mulderije vnlmacht 
hadde.1 verstrekt, mede namens hen het woord 
te doen; 

dat al deze appellanten dus niet uit krachte 
van artikel 15 tot het instellen van beroep 
gerechtigd zijn, terwijl slechts R. Mulderije, 
de Weduwe Mr. B. H. Modderman, geboren 
Sja. Ja. Gratama, en Dr. Ja. Ga. Modderman 
in hun beroep kunnen worden ontvangen ; 

0. ten aanzien van deze appellanten, wat de 
hoofdzaak betreft : 

dat de door hen in het beroepschrift geopperde 
bezwaren, betreffende te duchten hinder van 
het in de inrichting te werk te stellen personeel, 
bij het ingaan en verlaten van de inrichting, 
den hinder en het gevaar voor het verkeer bij 
het per auto vervoeren van goederen naar en 
van de inrichting, de waardevermindering hun 
ner eigendommen, de mindere vrijheid aa.n db 

achterzijde hunner woningen, alsmede het dom 
deze woningen min of meer verliezen van hare 
aantrekkelij-kheid, niet -zoodanig. zijn, als de 
Hinderwet beoogt te weren, terwijl het bezwaar, 
betreffende de vrees voor storingen in de radio
telefoonontvangst, in het beroepschrift door 
de appellanten in de door hen onder b aange
geven voorwaarde tot uiting gebracht, als door 
de appellanten niet ter zitting, bedoeld bij arti
kel 7 der Hinderwet ten overstaan van het 
gemeentebestuur geopperd, evenmin voor Ons 
een punt van overweging kan uitmaken ; 

dat, wat de overige bezwaren aangaat, met 
name, die ontleend aan vrees voor hinderlijk 
geraas en stofversp,. ~iding, blijkens een door 
den dienst van den Directeur-Generaal van den 
Arbeid ingesteld nader onderzoek, deze van de 
inrichting niet zijn te duchten; 

dat de gevraagde vergunning mitsdien te
recht door het gemeentebestum· is verleend; 

Gezien de Hinderwet ; , 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

1 °. H . Jonker, D. J. Roelofs, de Weduwe 
D. J . van Loo, geboren Ja. Ga. Tesink, de 
Weduwe J. W. van Hille, geboren H. Ga. van 
Woudenberg H amstra, A . H . Veldmaat, G. F. 
Zuurring en L. Harenberg in hun beroep niet
ontvankelijk te verklaren; 

2°. voor het overige het beroep ongegrond 
te verklaren. 

Met bepaling wijders, dat de inrichting moet 
zijn voltooid en in werking gebracht binnen 
eene maand na de dagteekening van dit besluit. 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast, 
enz. · (A. B.) 

11 October 1933. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Keurenwet art. 4 j0 • art. 9.) 
· Waar reeds in den staat van eigen
dommen, door het bestuur opgemaakt, de 
ligging der kade, wellrn het booge en het 
lage gedeelte van het waterschap scheidt, 
is omschreven, is het niet noodig daarnaast 
nog eene omschrijving van het hooge ge
deelte in de keur op te nemen. 

Het beroep, bedoeld in art. 9, kan 
alleen den inhoud der keur of de aanvulling 
van de keur betreffen, wanneer de appel
lant meent dat de keur of de aanvullbg 
daarvan, zooals zij door Ged. Staten is goed
gekeurd, bepalingen bevat, welke in strijd 
zijn met zijn rechten of belangen . Waar 
het i. c. betreft de goedkeuring van een 
aanvulling van de keur, kan in beroep niet 
worden verzocht de opneming in de keur 
van een bepaling, welke met de door Ged. 
Staten goedgekeurde aanvul!ing geenerlei 
verband houdt . 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

Jac. van der Lee te Vreeland en anderen, 
tegen het besluit van Ged. Staten van Utrecht 
van 20 December 1932, 2e afdeeling, N°. 
3672/2250, tot goedkeuring van de keur of 
politieverordening van het Hoekerwaterschap; 

Gelet op Ons besluit van 18 Augustus 1933, 
N°. 54, waarbij de termijn voor de herziening 
van genoemde keur met één jaar, derhalve 
tot en met 21 Augustus 1934, is verlengd; 
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Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
20 September 1933, N°. 495; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 6 October 1933, N°. 424, Af
deel ing Waterstaatsrecht; 

0. dat Ged. Staten van Utrecht bij boven
vermeld besluit hebben goedgekeurd de her
ziene keur van het waterschap "Hoeker", door 
het bestuur van het waterschap vastgesteld op 
22 April 1932, nadat daarin ·op verwek van 
Ged. Staten alsnog eenige wijzigingen waren 
aangebracht; 

dat van dit besluit van Ged. Staten Jac. 
van der Lee en vier anderen, stemgerechtigde 
ingelanden van het vorengenoemde water
schap, in beroep ziju gekomen, aanvoerende, 
dat, nu door het bestuur aau art. 13 van de 
keur een alinea is toegevoegd, luidende: ,,18. 
De scheiding van het hooge en lage gedeelte 
weg te nemen, te verlagen, door te steken of 
te openen" en de hier, en eerder in art. 9 ge
noemde hooge en lage gedeelten nergens in 
de keur zijn omschreven, zij gaarne zouden 
zien, dat aan art. 9 de volgende twee al inea's 
we rden toegevoegd: ,,Het in de eerste alinea 
bedoelde hooge gedeelte omvat de perceelen 
kadastraal bekend als Sectie B nummers 78, 
132, 133, 134, 83, 84, 85, 86, 87, 88 en 89 en 
voorts alle ten Zuiden en Zuidoosten van deze 
gelegen perceelen tot de grens van den polder. 
De ten behoeve van de afscheiding tusschen 
het vorenbedoelde hooge en lage gedeelte aan
gebrachte schotten, n.l. dat nabij het Weste
lijk uiteinde van de sloot tusschen de percee
len. kadastraal bekend als Sectie B nummers 
79 tot en met 82 eenerzijds en nummers 75 tot 
en met 77 anderzijds, en dat nabij het Oos
telijk uiteinde dierzelfde sloot, alsmede de 
duiker met schuif in de wetering nabij de 
Noordelijke grens der perceelen Sectie B num
mers 72 en 73 worden onderhouden door het 
waterschap" ; 

0. ten aanzien van de eerste alinea van de 
door de appellanten gewenschte toevoeging 
aan art. 9 der keur, dat deze toevoeging ten 
doel heeft een omschrijving te geven van wat 
te verstaan is onder "hooge en lage gedeel
ten", welke uitdrukking voorkomt in. de door 
Ged. Staten goedgekeurde aanvullmg van 
art. 13; 

dat echter reeds in den staat van eigendom
men enz., opgemaakt door het bestuur op 31 
October 1862, onder N°. 6 de ligging der 
kade, welke het hooge en het lage gedeelte 
van het waterschap scheidt, is omschreven; 

dat het derhalve niet noodig is daarnaast 
nog een omschrijving van het hooge gedeelte 
in de keur op te nemen; 

dat weliswaar de door de appellanten ge
wenschte scheiding tusschen het hooge en lage 
gedeelte een andere is dan die, wellj:e in bo
venbedoelden staat van eigendommen is om
schreven, doch dat blijkens de ter zake ont
vangen ambtsberichten de laatstgenoemde 
scheiding niet gewijzigd kan worden; 

0. ten aanzien van de tweede alinea van de 
door de appellanten gewenschte toevoeging 
aan art. 9 der keur, dat het hier niet betreft 
een bezwaar tegen de aanvulling der keur, 
doch het opnemen in de keur van een op zich 

zelf staande bepaling betreffende een geheel 
ander onderwerp te weten den onderhouds
plicht van eenige schotten en een si uis ; 

dat echter het beroep, hetwelk ingevolge 
art. 9, lid 4, der Keurenwet voor iederen be
langhebbende op Ons openstaat, alleen den 
inhoud der keur, onderscheidenlijk de aanvul
ling van de keur, kan betreffen, wanneer de 
appellant van meening is, dat de keur, of 
de aanvulling daarvan, zooals zij door Ged. 
Staten is goedgekeurd, bepalingen bevat, 
welke in strijd zijn met zijn rechten of be
langen; 

dat iu het onderwerpelijke geval, waar het 
betreft de goedkeuring van een aanvulling 
van de keur, in beroep niet kan worden ver
zocht de opneming in de keur van een be
paling, welke met de door Ged. Staten goed
gekeurde aanvulling geenerle i verband houdt; 

dat mitsdien het door de appellanten inge
stelde beroep, voorzooveel de tweede alinea 
van de door hen gewenschte toevoeging aan 
art. 9 der keur aangaat, geen steun vindt in 
de wet; 

Gezien de Keurenwet; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Waterstaat is belast enz. 

(A.B.) 

12 October 1933. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet art. 22 a.) 

Het verstrekken van geldelijke (ook 
rentedragende) voorschotten ten behoeve 
van zuiver private belangen - in casu 
voor studie-opleiding - behoort niet tot 
de taak van het gemeentebestuur: Bij het 
verleenen van zoodanig voorschüt toch is 
geenerlei gemeentebelang betrokken. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Sint-Maartensdijk tegen 
de bij schrijven van 24 Februari/3 Maart 1933, 
No. 66, l • afdeeling, door Ged. Staten van Zee
land aan het bestuur der voormelde gemeente 
kenbaar gemaakte beslissing, dat goedkeuring 
is onthouden aan het raadsbesluit van 4 Oc
tober 1932 tot het verstrekken van financieelen 
steun uit de gemeentekas voor studie-opleiding ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor oe Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
14 Juni 1933, N°. 340. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
llinnenlandsche Zaken van 6 October 1933, 
N°. 17221 Afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

0. dat de raad van Sint-Maartensdjjk in zjjne 
vergadering van 4 October 1932 heeft besloten. 
I. het tot den raacl gericht verzoek van J. P . 
Koopman aldaar om financioelen steun uit de 
gemeentekas ten behoeve van studie-opleiding 
voor zijn dochtertje, in te willigen; II. aan 
J. P. Koopman een rentedragend voorschot 
ten behoeve van het onder I beoogde doel te 
verstrekken van f 20 per maand, ingaande van 
den dag van het bezoeken der Kweekschool te 
Zierikzee en eindigende met den dag, waarop 
de akte als ondermjzeres zal zijn verkregen; 
III. de rente van het voorschot te bepalen op 
5 % per jaar; 

dat de raad daarbij heeft overwogen, dat 
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burgemeester en wethouders hebben voorge
steld, het verzoek niet in te willigen, daar dan 
ouders, die hunne kinderen gaarne eene a.ndere 
onderwi,isinrichting zouden \'Tillen doen be
zoeken, op gelijken grond een verzoek om finan
cieelen steun uit de gemeentekas zouden kunnen 
doen, en zoodanig verzoek met gelijk recht 
zou moeten worden ingewilligd ; dat de ge
meenteraad echter te allen tijde bevoegd is elk 
geval op zichzelf nauwgez,1t te onderzoeken en 
het bij elk verzoek geheel aan hem staat clit 
àl dan niet in te willigen; dat het dochtertje 
van Koopman zich op school als zeer begaafd 
heeft laten kennen en de vader in zijn pogen zijn 
dochtertje vooruit te helpen, behoort te worden 
gesteund ; dat de vader niet bedoelt geld uit 
de gemeentekas te krijgen, maar dat een voor
schot is gevraagd, dat met rente aan de ~e
meente zal worden terugbetaald; dat geldelrjk 
risico voor de gemeente vrijwel uitgesloten is, 
daar behoudens onvoorziene on,standigheden 
het meisje zeker haar doel zal bereiken; · 

dat Ged. Staten van Zeeland bij besluit van 
24 Februari 1933 aan dit hun op 13 Februari 
1933 aangeboden besluit hunne goedkeuring 
hebben onthouden, uit overweging, dat zjj van 
oordeel zijn, dat, het verleenen van financieelen 
steun, als in het raadsbesluit bedoeld, niet be
hoort tot de taak der gemeente; dat de taak 
der gemeente op onderwijsgebied in verschil
lende wettelijke voorschriften hare omschrijving 
vindt; dat zij, door zich daarbuiten te begeven, 
op een terrein komt, dat niet het hare is en dat 
niet dan in uiterste noodzaak en met ~roote 
omzichtigheid door haar behoort betreden te 
worden; dat daarbij komt, da+, de minder gun
stige toestand van de financiën der gemeente, 
vooral in de huidige buitengewoon moeilijke 
omstandigheden. een financieel beleid vordert, 
dat zooveel mogelijk is gericht op beperking 
van uitgaven, zoodat juist daarom een besluit 
als het onderhavige, waarvan de consequenties 
niet zijn te overzien, omdat een soortgelijke 
steun aan anderen niet kan worden geweigerd, 
in strijd is met een goed financieel beleid; da.t 
zij hierbij niet uit het oog verliezen, dat de 
steun is verleend in den vorm van een rente
dragend voorschot; dat uit de ingezonden stuk
ken echter niet blijkt, dat voldoende zekerheid 
bestaat van de richtige voldoening van hoofd
som en rente van het voorschot ; 

dat van dit besluit de raad van Sint-Maar
tensdijk bij Ons in beroep is gekomen, aan
voerende, dat hij erkent, dat het verleenen van 
financieelen steun uit de gemeentekas voor 
studie-opleiding in het algemeen niet behoort 
tot de taak der gemeente; dat in bijzondere 
gevallen en in uiterste noodzaak de gemeente 
zich hier buiten zal kunnen begeven ; dat het 
bijzondere geval en deze uiterste noodzaak zich 
hier voordoen; dat het dochtertje van J. P. 
Koopman als leerlinge der school zich heeft 
onderscheiden door groote studiegaven; dat 
zij zich steeds zeer leergierig heeft getoond ; 
dat de vader in zijn pogen zijn dochtertje vooruit 
te helpen behoort te worden gesteund, waar 
ook deze zelf bereid is een belan!(rijk financieel 
offer te brengen; dat het meisje alleen haar doel 
zal kunnen bereiken, indien de gemeente haar 
vader financieel steunt; dat deze financieele 
steun niet is te beschouwen als verloren geld 
voor de gemeente ; dat de vader en ook de leer-

linge zelf zich bereid verklaren den verleenden 
financieelen steun met rente, zoodra mogelijk, 
in de gemeentekas terug te storten ; dat de te 
bepalen rente is bepaald op 5 % ; dat, gezien 
de studiegaven van het meisje, zeker mag wor
den verwacht dat zij haar doel zal bereiken ; 
dat, al moge de financieele toestand der ge
meente niet gunstig genoemd worden, deze 
toestand toch niet van dien aard is, dat een 
rentedragend voorschot, als hier bedoeld, niet 
zou kunnen worden verleend ; dat de meening, 
als zouden de consequenties van dit besluit 
voor de gemeente niet zijn te overzien, door 
den raad niet kan worden gedeeld ; dat de ge
meenteraad te allen tijde bevoegd is, elk geval 
op zichzelf nauwgezet te overwegen, daar het 
geheel aan hem staat, zoodanig verzoek àl dan 
niet in te willigen ; dat uit de besprekingen, 
welke dit verzoek ten gevolge heeft gehad, is 
komen vast te staan, dat alJeen in bijzondere 
gevalJen en in uiterste noodzaak zich een geval 
als het onderhavige kan voordoen; dat op grond 
van het bovenstaande de gemeenteraad zich 
niet kan neerleggen bij het besluit van Ged. 
Staten de goedkeuring aan het raadsbesluit 
te onthouden ; 

0 . dat, nog daargelaten, dat niet is gebleken, 
dat in het onderwerpelijke geval aflossing en 
rentebetaling van de uit te leenen gelden vol
doende zouden zijn gewaarborgd, bij het ver
leenen van het bovenbedoelde voorschot geener
lei gemeentebelang betrokken is, terwijl, naar 
Ged. Staten terecht hebben geoordeeld, het 
verstrekken van geldelijke voorschotten ten 
behoeve van zniver private belangen, zelfs 
onder voorbehoud van rentebetaling, niet tot 
de taak van het gemeentebestuur behoort ; 

dat Ged. Staten mitsdien terecht aan het 
raadsbesluit hunne goedkeuring hebben ont
houden; 

Gezien de Gemeentewet ; 
Heb ben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

belast enz. (A. B.) 

16 October 1933. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Lot0 rjjwet 1905 art . l, 1° lid; 
Sv. art. 430,) 

Waar de Kimtonr. zich kennelijk op het 
standpuot stelt, dat al het aan gereq. in 
de dagv. feitelijk telastegelegde vaststaat, 
doch dat de in de t.1.1. feitelijk omschreven 
kansbepaling een zoodanige is, dat hier 
inderdaad O'!erwegende invloed van de 
deelnemers is, kan- reeds daarom van een 
Tiiispraak geen spra.ke zijn omdat het 
bedoelde :,•ettelijk element van een loter(i 
in de t.1.1. niet met zoovele woorden te 
vinden is. De nit8pra.ak is dus in wezen 
een ontslag van rechtsvervolging ter zake 
van de als bewezen aangenomen feiteli:ike 
tehstelegging. [Anders Adv.-Gen . Wijn
veldt.j · 

Hier zijn verschillende categoriei'n van 
deelnemers, n.l. zij die eenmnal of eenige 
malen koopen - waarbij dan de kans op 
een waardebon wordt verkregen - en zij 
die, het zekere voor het onzekern nemende, 
eiken dag in het tiendaagsch tijdvak koo
pen. 
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Waar het hier een kort t\jdvak betreft 
kan deze laatste wijze van deelneming niet 
alleen theoretisch denkbaar, doch wel 
degelijk rationeel worden, zoodat niet 
gezegd kan worden dat is voldaan aan het 
vereischte voor een loterij n.l. dat de deel
nemers op de kansbepaling geen over
wegenden iadoed kunnen uitoefenen. 

Op het beroep van den 0. v. J. bij de Recht
bank te 's-Gravenhage, requirant van cassatie 
tegen een vonnis van gemelde Rechtbank van 
16 Mei 1933, houdende bevestiging, in hooger 
beroep, van een door het Kantongerecht te 
's-Gravenhage op 1 November 1932 gedane 
uitspraak, waarbij de gerequireerde A. v. D ., 
gedelegeerd Commissaris der N. V. Grand 
Bazar de la Paix, geboren 16 Februari 1870, 
wonende te 's-Gravenhage, is vrijgesproken ; 
{Gepleit door Mr. J. v. Dijk). 

Conclusie van den Adv.-Gen. Wijnveldt. 

Voor het Kantongerecht te 's Gravenhage is 
verdachte gedagvaard ter zake dat hij in of 
omstreeks begin Mei 1932 te 's Gravenhage 
als gedelegeerd Commissaris van de N. V . 
Grand Bazar de la Paix, tevens voorzitter van 
den Raad van Beheer dier . V., een loterij 
heeft gehouden tot het houden waarvan de uit 
hoofde der Loterijwet 1905 vereischte toestem
ming niet was verleend, en wel als volgt: 

adat te voren door of vanwege de Directie 
van voornoemde N. V. in verschillende dag
bladen het voornemen was gepubliceerd om 
het publiek in de gelegenheid te stellen op 
één dag, gelegen in het tijdvak van 25 April 
tot en met 4 Mei 1932, in het Warenhuis dier 
N. V. gratis te koopen, werd aan een ieder 
die op een der dagen gelegen in genoemd 
tijdstip voor eenig bedrag - welk ook - in 
het Warenhuis der N. V. Grand Bazar de la 
Paix kocht, bij den aankoop à contant der 
goederen een bon verstrekt, welke bon werd 
afgestempeld met den datum van aankoop. 
De koopers die de gekochte goederen thuis 
lieten bewrgen en daar wenschten te betalen, 
werden voorzien van een centraal adresboekje, 
welk boekje op dezelfde wijze met den datum 
van aankoop werd afgestempeld aan de daar
voor ingerichte cassa alvorens de kooper het 
warenhuis ver! iet. 

Bij een notaris te 's Gravenhage was op 23 
April 1932, althans vóór 25 April 1932, door 
of vanwege de Directie der N. V. Grand 
Bazar de la Paix een gesloten en verzegelde 
enveloppe gedeponeerd, welke de opgaaf be
vatte van een der data gelegen in het tijdstip 
van 25 April tot en met 4 Mei 1932. Geen der 
koopers kon van dien datum kennis nemen 
alvorens bedoelde enveloppe door den betrok
ken notaris geopend was, zoodat geen der 
koopers van te voren kon weten welke dag als 
gratis koopdag was aangewezen. De opening 
geschiedde op 6 Mei 1932. Alstoen bleek dat 
zich in bovenbedoelde enveloppe een papier 
bevond waarop stond geschreven: ,,Geluksdag 
Donderdag 28 April 1932." Deze datum werd 
in verschillende dagbladen als zoodanig ge
publiceerd. 

Aan de koopers, welke aan de hand van 
bovenbedoelde afgestempelde bons of afge
stempelde adresboekjes konden aantoonen dat 

zij op 28 April 1932 voor eenig bedrag in het 
warenhuis hadden gekocht werd door of van
wege de Directie het door hen op 28 April 
1932 bestede bedrag terugbetaald in den vorm 
van een waardebon, op wélke waardebon dan 
gratis voor hetzelfde bedrag kon worden ge
kocht. 

De K antonrechter gaf bij vonnis van 1 Nov. 
1932 een zg. gemotiveerde vrijspraak. Ver
dachte's raadsman had blijkens dit vonnis 
o. m. als verweer gevoerd dat in casu de deel
nemers invloed konden uitoefenen op de kans
bepaling, door een voorgenomen inkoop te 
verdeelen in zooveel gelijke deelen, als er 
dagen liggen tusschen 25 April en 4 Mei, en 
dat zij door op ieder van die dagen een gelijk 
·gedeelte van de door hen voorgenomen inkoop 
te effectueeren, de zekerheid erlangde·n, dat 
het resultaat van de transactie wude zijn, dat 
zij met een korting hadden gekocht. 

De Kantonrechter overwoog, dat art. 1 der 
Loterijwet 1905 uitdrukkelijk eischt, dat door 
de deelnemers aan een loterij geen overwegen
den invloed op de kansbepaling kan worden 
uitgeoefend, zoodat een constructie, waarbij 
zulks wèl het geval is, zelfs zoo de andere 
cr iteria in art. 1 dier wet gesteld mochten 
geacht worden aanwezig te zijn en zelfs wo 
die rechstreeksche invloed op de kansbepaling 
slechts bij uitzondering zal worden uitgeoefend, 
niet beschouwd kan worden a ls een loterij , in 
den zin dier wet. Hij achtte een dergelijke 
constructie aanwez ig op grond van de ter 
terechtzitting afgelegde verklaringen van den 
verdachte in verband met de verklaring van 
getuige Vermeij, den secretaris van de Directie 
der N. V. Grand Bazar de la Paix. Deze 
deelde het volgende mede: ,,H et was mij be
kend dat in de periode van 25 Apri l tot en 
met 4 Mei 1932 een nà 4 Mei 1932 bekend te 
maken dag wu vallen, die dien koopers, die 
op dien dag zouden blijken gekocht te hebben, 
de attractie in uitzicht stelde nogmaals in het 
warenhuis goederen te verkrijgen tot eenzelfde 
bedrag als gekocht op bedoelden dag, echter 
zonder betaling. Dit was alles geregeld op de 
wijze als bij dagvaarding omschreven. Er was 
in het warenhuis voor deze gelegenheid een 
speciale "stempelkas" ingericht, waar de koo
pers van waren de hun gegeven bonnen en/of 
adresomslagen konden doen stempelen, indien 
zij althans gebruik wilden maken van het in 
uitzicht gestelde "gratis koopen" . Het stempel 
behelsde den datum van den koop. In de 
periode van 25 April tot en met 4 Mei 1932 
heb ik iederen dag waren gekocht, om gele
genheid te krijgen tot het gratis koopen. Het 
adresboekje van klanten, die de gekochte 
waren thuis bezorgd wilden hebben, werd in 
de zaak bewaard. Zoo kreeg ik iederen dag 
een nieuw adresboekje. De koopers die de 
gekochte waren medenamen k,·egen de gebrui
kelijke "bonnen" mede. Ik heb een "waarde
bon" gekregen, tegen inlevering waarvan ik, 
zonder betaling, waren kon verkrijgen tot een
zelfde bedrag als door mij op 28 April 1932 
gekocht blijkens de afgestempelde bon". 

De Kantonrechter achtte daarop het te laste 
gelegde niet bewezen, en sprak verdachte vrij . 

In hooger beroep vereenigde de Arr. -Recht
bank te 's Gravenhage op 16 Mei 1933 zich 
geheel met het vonnis. 
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De Officier van Justitie bij deze Rechtbank 
stelde tijdig beroep in cassatie in en droeg bij 
schriftuur als middel voor: ,,S. of v. t. van 
art. 1 der Loterijwet 1905 en art. 352 Sv." 

'l'er toelichting merkt requirant op, dat de 
gegeven vrijspraak een bedekt ontslag van 
rechtsvervolging zoude zijn . 

De Kantonrechte1· is van oordeel - en met 
hem dus de Rechtbank -, dat ten deze de 
deelnemers overwegenden invloed op de kans
bepaling konden uitoefenen. Nu echter die 
kansbepaling in de dagvaarding is omschreven 
en zij blijkens het vonnis is komen vast te 
staan, had z. i. ontslag van rechtsvervolging 
moe ten worden uitgesproken. 

Bovendien acht requirant de meening dat de 
deelnemers overwegenden invloed op de kans
bepaling kondw uitoefenen niet juist. 

De koopers wisten niet welke dag als "gratis 
koopdag" was aangewezen, terwijl het argu
ment door verdachte's raadsman aangevoerd 
en door den Kantonrechter overgenomen, dat 
de deel nemers invloed konden uitoefenen op 
de kansbepaling door in het tijdvak, waarin 
de "gratis koopdag" viel, op ieder der dagen 
te koopen, niet opgaat, daar, wanneer men 
deze redeneering consequent doorvoert, even
eens de mogelijkheid bestaat om door het 
koopen van alle loten in eene loterij als de 
Staatsloterij overwegenden invloed op die 
loterij uit te oefenen. 

Ter terechtzitting van Uwen Raad heeft de 
raadsman van gerequireerde het middel op 
verschi l lende gronden bestreden. 

De vraag betreffende de al of niet toelaat
baarheid van den z.g. gratiskoopdag wordt 
hiermede ten tweede male aan Uw oordeel 
onderworpen . Den eersten keer kon echter over 
de zaak zelve een beslissing niet worden ge
geven, daar de H. R. de inleidende dagvaar
ding nietig verklaarde bij zijn arrest van 22 
Februari 1932 (W. 12429, 4 ;N. J. 1932, 1182). 
De toen aangevoerde middelen, besprak ik in 
mijn bij dat arrest genomen conclusie, waar
heen ik, voor zooveel noodig, meen te mogen 
verwijzen. Tusschen hetgeen destijds geschiedde 
en nu besproken wordt, is echter nog een 
belangrijk onderscheid. Toen toch ging het 
over een "gratis koopuur", n.l. voor eiken 
dag gedurende een bepaald tijdvak was een 
uur vastgestel d, waarin de koopers kans kre
gen op een z.g. waardebon; thans werd in een 
zeker tijdvak een dag bepaald, en kregen de 
koopers in dat tijdvak een afgestempelde bon, 
met bepaling dat de koopers op den hun onbe
kenden "geluksdag" het dien dag bestede 
bedrag zouden terugkrijgen in den vorm van 
een waardebon, als in de dagvaarding om
schreven. 

De telastelegging in deze zaak geeft na in
leiding, dat verdachte een loterij heeft gehou
den, vervolgens en op juiste wijze de feiten 
weer, zooals deze zich hebben toegedragen. 

De Kantonrechter en de Rechtbank hebben 
blijkens de vrijspraak deze telastelegging in 
haar geheel genomen zoo gelezen, dat zij 
inhoudt, dat de deelnemers werden aangewezen 
door een kansbepaling, waarop zij overwegen
den invloed niet konden uitoefenen, al komen 
die woorden der wet daarin niet voor. Daarom 
doet het er m. i. niet toe, dat, zooa ls requirant 
in het middel zegt, d" kansbepaling is komen 
vast te staan. 

L. 1933. 

Dit ka11 niet alleen het criterium zijn of ont
slag van rechtsvervolging dan wel vrijspraak 
had moeten volgen. 

H et gaat hier om het al of niet bestaan van 
een overwegenden invloed der deelnemers op 
die kansbepaling. 

Naar mijn oordeel kon de rechter deze 
telastelegging a ldus opvatten, zonder met den 
inhoud ervan in strijd te komen, dat daaruit 
gelezen mag worden, dat de deelnemers over
wegenden invloed op de kansbepaling niet 
konden uitoefenen. 

Verdachte moest dus worden vrijgesproken, 
wanneer dit voor de strafbaarheid onmisbaar 
bestanddeel niet bewezen werd. 

Dit acht ik, in afwijking van hetgeen in 
het middel gesteld wordt, inderdaad niet be
wezen. Het voorbeeld van requirant gaat niet 
op, omdat men bij het opkoopen van al Ie 

1 loten in een loterij steeds een meer of minder 
belangrijk bedrag verliest. In het thans be
sproken geval kon men door op elk der dagan 
van het bepaalde tijdvak te koopen, b.v. eiken 
dag voor f 10 met wiskundige zekerheid vast
stellen, dat men door zoo te handelen aan het 
eind een waardebon voor f 10 zou ontvangen. 
Men kon dus op het verkrijgen van die premie 
zeker invloed uitoefenen. Het bleek mij dan 
ook uit stukken in het dossier, waarvan de 
H. R. niet kennis neemt, dat velen die methode 
in toepassing brachten. Ik zag daarin n.l. 
verklaringen van 42 personen, die eiken dag 
kochten om op die wijze met zekerheid te be
werken, dat zij de z.g. waardebon kregen. 

Van oordeel, dat het middel niet tot cassatie 
kan leiden, concludeer ik tot verwerping van 
het beroep. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Taverne; 
Gelet op het middel van cassatie door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur: (zie con
clusie); 

0. dat aan gerequireerde bij inleidende dag
vaarding is ten laste gelegd: (zie conclusie}; 

0. dat de Kantonrechter, in het bevestigde 
vonnis, naar aanleiding van het namens ver
dachte gevoerde verweer, dat de deelnemers 
invloed op de kansbepaling konden oefenen 
door op eiken dag in het bij dagvaarding ge
noemd tijdvak te koopen, waardoor zij de 
zekerheid hadden met een korting te hebben 
gekocht, heeft overwogen: 

"dat art. 1 der Loterijwet 1905 uitdrukkelijk 
eischt, dat door de deelnemers aan een loterij 
geen overwegenden invloed op de kan\ibepa
ling kan worden uitgeoefend, zoodat een con
structie, waarbij zulks wèl het geval is, zelfs 
wo de andere criteria in art. 1 dier wet ge
steld mochten geacht worden aanwezig te zijn 
en zelfs wo die rechtstreeksche invloed op de 
kansbepal ing slechts bij uitzondering zal wor
den uitgeoefend, niet beschouwd kan worden 
als een loterij, in den zin dier wet; 

"dat eene constructie a ls bovenbedoeld in 
casu aanwezig is, zooals blijkt uit de verkla
ringen door den verdachte ter terechtzitting 
afgelegd, in verband met de aldaar afgelegde 
verklaring van getu ige Vermey, zoodat ver
dachte van het hem ten I aste gelegde behoort 
te worden vrijgesproken;" 

24 
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0. dat de Kantonrechte, zich kennel ij k op 
het standpunt heeft gesteld, dat al het aan 
gerequireerde in de dagvaarding feite lij k ten 
laste gelegde vaststaat, doch dat de in de 
telastlegging feitelijk omschreven kansbepal ing 
een zoodanige is, dat hier inderdaad overwe
gende invloed van de deelnemers mogelijk is; 

dat echter het hierbedoelde wettelijke ele
ment van een loterij in de telastlegging niet 
met zoovele woorden te vinden is, zoo<lat, aan
genomen al dat, indien het anders ware, een 
vrij;praak op haar plaats ware geweest, in he( 
onderhavige geval, reeds om voormelde reden 
van een vrijspraak op voormelden g rond geen 
sprake kan zijn; 

0. dat de bevestigde uitspraak dus in wezen 
is een ontslag van rechtsve rvolging ter zake 
van de a ls bewezen aangenomen feitei ijke 
telastlegging en de H. R. ze verder a ls zoo
danig zal beschouwen ; 

0. nu wat het daartegen gericht cassntie
beroep betreft: 

dat requirant, bij de toelichting van zijn 
beroep heeft aangevoerd, dat de meening, dat 
de deelnemers overwegendcn invloed op de 
kansbepaling konden uitoefenen, niet jui;t is 
en voorts : 

"De koopers wisten niet welke dag als 
"gratis koopdag" was aangewezen, terwijl het 
argument door verdachte's raadsman aange
voerd en door den Kantonrechter overgenomen, 
dat de deelnemers invloed konden uitoefenen 
op de kansbepaling door in het tijdvak, waar
in de "graits koopdag" viel, op ieder der 
dagen te koopen, niet opgaat, daar, wanneer 
men deze redeneeri ng consequent doorvoert, 
eveneens de mogelijkheid bestaat om door het 
koopen van alle loten in eene loterij a ls de 
Staatsloterij overwegenden invloed op die 
ioterij uit ·te oefenen." 

0. dienaangaande: 
dat de "prijs", welke hier ten behoeve van 

de " deelnemers" zoude zijn "uitgeloofd", be
stond in een waardebon, welke recht gaf op 
het gratis verkrijgen van goederen ter waarde 
van het op dien bon uitgedrukte bedrag; dat 
het nu ontwijfelbaar vaststaat, dat iemand, 
die, in het tijdvak van 25 April tot en met 
4 Mei 1932, e l ken dag iets kocht en verder 
aan de nadere bij dagvaarding gestelde voor
waarden voldeed, zich met zekerheid het recht 
op een waardebon kon verschaffen en hij het 
in de hand had de verhouding tusschen "inleg" 
en "prijs" tot geringe proporties terug te 
brengen of zelfs het bedrag van dien waarde
bon met zekerheid te be pal en, mit3 hij op al I e 
dagen van genoemd tijdvak voor niet veel ui t
eenloopende bedragen, respectievelijk voor 
hetzelfde bedrag kocht; dat h ie r dus verschi l
lende categorieën " deelnemers" denkbaar zijn 
nl. zij die eenmaal of een ige malen koopcn -
waarbij dan de kans op een waardebon wordt 
verkregen - en zij, die, het zekere voo r het 
onzekere nemende, eiken dag, op voorschreven 
wijze, in genoemd tiendaagsch tijdvak koopcn: 

0. dat, nu hot een kort tijdvak betreft, deze 
laatste wijze van deelneming niet a ll een the
oretisch denkbaar, doch wel degelijk rationeel 
kan worden geauht, zoodat niet kan gezegd 
worden, dat is voldaan aan het vere ischtc bij 
art. 1 der Loterijwet 1905 voor het aanwezig 
zijn van een "loi;erij" gesteld , nl. dat de eicel-

uemers op de kansbepaling geen overwcgenden 
invloed kunnen oefenen; 

0. dat het bij schriftuur genoemde voorbeeld 
van het opkoopen vai;i alle loten der Staats
loterij niet opgaat; dat immers het opkoopen 
van alle loten, in welke loterij ook, met zeker
he id verlies oplevert, zoodat dit met het in
vloed oefenen, waarom het hier gaat, niet kan 
worden gelijkgesteld; dat trouwens bij het 
opkoopen van a ll e loten in een loterij, reeds 
daarom van een "loterij" in den zin der wet 
geen sprake zoude zijn, omdat dan het mede
dingen naar prijzen of premiën zoude weg
vallen ; 

0 . dat het aangevoerde middel derhalve 
ongegrond is, zoodat, nu de bestreden uit
spraak als een ontslag van rechtsvervolg ing 
is te beschouwen, het beroep moet worden ver-
worpen; 

Venverpt het beroep. (N. J.) 

16 October 1933. ARRE8T van den Hoogen 
Ru,a(l. (Wegenbelastingwet art . 4-1.) 

Hot rijden met een aanhangwagt>n kan 
niet als het rijden met een motarrijtui<r 
worden aangemerkt, indien en voorzoove;: 
zooals in do Groningsche vero rdening op 
de heffing van een belasting wP7ens het 
gebruik van de in heheer en onderhoud der 
gemeente zijnde wegen bedoelde geval, 
het voortbewegen van don wa6en anders 
dan door mechanische kracht geschiedt. 

Art. 41 Wegenbelastingwet miste hier 
toepassing. 

Op het beroep van C. H. R., directeur van 
een Transportbedrijf, requirant van cassatie 
tegen een vonnis van den Politierechter in de 
Rechtbank te Groningen van 16 Mei 1933, 
waarbij requirant ter zake van : ,,het in de 
gemeente Groningen met een der voorwerpen, 
genoemd in art. 2, eerste lid, van de Veror
dening op de heffing van eene belasting 
wegens het gebruik der wegen, bij die ge
meente in beheer en onderhoud, doen gebruik 
maken van de in art. 1 dier Verordening 
bedoelde wegen zonder te zorgen, dat do 
bestuurder bij zich heeft een voor dat voor
werp op dat tijdstip geld ige belastingkaart 
a ls bedoeld in de artt. 2, derde I id , 4, 5 of 6 
dier Verordening", met aanhaling van de 
artt. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 11 van de Verordening 
op de heffing van eene belasting wegens het 
gebruik der wegen bij de gemeente Groningen 
in beheer en onderhoud en binnen haar gebied 
gelegen, 3 van de Verordening op de invor
dering van voornoemde belasting, 23 en 91 
Sr., is veroordeeld tot betaling van eene geld
boete van één gulden en ve rvangende hechtenis 
van één dag; (Gepleit door Mr. J. H. Wil
lems. ) 

Conclusie van den Adv.-Gon. Wijnvoldt. 

De Politierechter to Groningen verklaarde 
bij schriftelijk vonn is van 16 Mei 1933 ten 
laste van requirant bewezen, dat hij op 19 
Oct.ober 1932 in de gemeente Groningen ter
wijl hij Sietse Sobering als bestuurder van 
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twee a ls trekdieren gebezigde paarden gespan
nen voor een zoogenaamde platte korrewagen, 
waarachter een verhuiswagen (aanhangwagen) 
was gekoppeld daarmede anders dan in de 
breedte deed of liet rijden over den verharden 
weg, de Billitonstraat a ldaar, zijnde een weg 
in beheer en onderhoud bij voormelde ge
meente, niet heeft gezorgd dat genoemde 
Sietse Sobering bij zich had een voor die 
verhuiswagen op dat t ijdstip geld ige belasting
kaart a ls bedoeld in de artt. 2, 3e lid, 4, 5, of 
6 van de Verordening op de heffing van een 
belasting wegens het gebruik der wegen bij 
de gemeente Groningen in beheer en onder
houd en binnen haar geb ied gelegen. 

De Politierechter overwoog dat het bewezene 
oplevert een strafbaar feit, namelijk : het in 
de gemeente Groningen met een de r voor
werpen, genoemd in art. 2, eerste lid , van 
de Verordening op de heffing van eene be
lasting wegens het gebruik der wegen, bij die 
gemeente in beheer en onderhoud, doen ge
bruik maken van de in art. 1 d ier verordening 
bedoelde wegen zonder te zorgen, dat de 
bestuurder bij zich heeft een voor dat voorwerp 
op dat t ijdstip geldige be lastingkaart a ls 
bedoeld in de artt. 2, derde lid, 4, 5 nf 6 d ier 
verordening, waartegen is voorzien en waarop 
straf is gesteld bij artt. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 11 van 
voormelde verordening en art. 3 van de ver
ordening op de iuvordering nin voornoemde 
belasti ng. 

Met aanhaling nog der artt. 23 en 91 Sr. 
legde hij een geldboet.e op van f 1 bij gebreke 
van betaling of verhaal te vervangen door 
een dag hechten is. 

Tijdi g in cassatie gekomen , droeg requi rants 
raadsman als m iddel voor: S .. a ltha ns v. t. 
van artt. 41, 1, 2 en 3 van de Wegenbelas
tingwet, artt. 169, 193, 269, 273 en 277 van 
de Gemeentewet, artt. 1, 2, 4, 5, 6, 7 en 11 
van de verordening op de heffing en de invor
dering van eene belasting wegens het gebruik 
der wegen bij de gemeente Groningen in 
beheer en onderhoud en b innen haar geb ied 
gelegen van 16 April 1928, goedgekeurd bij 
Koninklijk Besluit van 12 Juni 1928 N° . 30, 
art. 352 Sv. 

T er terechtzitting vool' den Politierechter 
had ve rdachte aangevoerd, dat de bedoelde 
belastingkaart in cl ze onnood ig was, omdat 
voor den becloelclen verhuiswagen (aanhang
wagen) belasting betaald is in den vorm van 
een verhoogde bela ting voor den tractor, di e 
d ien wagen anders voortbeweegt; dat de aan
hangwagen als een motorrij tuig in fiscal en 
zin moet worden beschouwd; dat de bedoelde 
gemeentevel'ordening voor aanhangwagens a ls 
in casu onverbindend zon zij n, voorwover niet 
uitgezonderde objecten reeds door een Rijks
regel ing getroffen zijn. De Politierechter was 
het claa rmede niet eens op grond dat dit be
rnep niet opgaat, daa,· art. 41, Wegenbe las
tingwet slechts dubbele belastingheff ing van 
motorrijhligen verb iedt, en niet van aanhang
wage11s spreekt, terwijl trouwens van aan
hangwagens geen rijkswegenbelasting geheven 
wordt, en het bedoelde verhoogde tarief slechts 
geheven wordt van 1notorrijtu i .,.en, die aan
hangwagens voortbewegen; 

dat dus op een voortbewogen verhu iswagen 
als in casu cloor middel van paarden , de 

bedoelde gemeenteverordening van toepassing 
is, en er dus geen sprake van is dat deze 
verordening a ls in strijd met art. 41 der 
Wegenbelastingwet onverbindend zou zijn, 
hebbende de gemeente het ter re in van den 
RijkswetgeYer ten deze niet betreden. 

Bij pleidooi betoogde nu de raadsman van 
requirant, dat de rechter aan art. 41 in deze 
overweging een te beperkte strekking heeft 
gegeven en daardoor ten onrechte de betref
fende gemeenteverorden ing niet onverbindend 
heeft verklaard. Ter ondersteuning van dit 
betoog werd een beroep gedaan op Uw arrest 
van 2 Maart 1931, (W. 12304, 2, N. J. 1932 , 
814). 

Ik ben van meening, dat di t beroep n iet 
opgaat. Zeker gaat art. 41 der Wegenbelas
tingwet dubbele belasting ter zake van het 
rijden met motorrijtuigen tegen, en daarom - 
eenmaal uitgemaakt zijnde dat dorschmachines 
en stroopersen . rij tu igen zijn in den zin der 
wet - besl iste Uw Raad in genoemd arrest 
dan ook, dat de Verordening op de heffing 
wegens het gebruik der wegen bij de gemeente 
Wildervank in beheer en onderhoud, voor 
zoover deze mocht bedoelen te belasten hot 
gebru ik van de daarbij vermelde wegen met 
dorschmachines en stroopersen, ook indien 
deze worden voortbewogen door een motor
r ij tuig, a ls in strijd met art. 41 der Wegen
belastingwet onverbindend. 

In di t geval doet zich een gehee l andere 
figuur voor. Requirant bezit een tractor, 
welke een aanhangwagen pleegt voort te trek
ken, en daarvoor is de verhoogde belasting 
betaald. Dit geeft hem m. i. echter niet vrij
dom van belasting van de gemeente, wanneer 
hij dien aanhangwagen, zooals i.c., op gehee l 
andere wijze gebruikt. De feitelijke toestand 
geeft, naar mijn oordeel den doorslag, zooals 
de H. R. o. a, besliste in een geheel ander 
geval bij arrest van 2 Februari 1925 (W. 
11340, 3; N. J. 1925, 481), waarb ij werd 
uitgemaakt, dat een tweewielig motorrij tuig, 
waaraan een zijspanwagen op één wie l gekop
peld is, zoolang die toestand duu rt, een 
motorrijtuig op meer dan twee wielen is . Ik 
verwijs in dit verba.nel nog naar de resolutie 
van den Minister van Financiën van 13 Sept. 
1930, n°. 23 betreffende de toepassing van de 
wet op de personeele belasting en van de 
wegenbelastingwet t. a. v. een motoromnibus, 
bestaande uit een vierwiel igen tractor met 
daaraan gekoppelden vierwieligen wagen voor 
personenvervoer. (B. i. B . ' 0

• 5023). 
Requirant werd bekeurd toen hij den aan

hangwagen deed vervoernn, gekoppeld achte,· 
een door paarden getrok ken platten wagen. 
Strijd tusschen de verordening en art. 41 der 
Wegenbelastingwet zie ik daarbij niet. Ik geef 
gaarne toe, zooals de geachte raadsn1a11 
betoogde, een geb"ui k a ls het onderhavige, 
waarschijnlijk minder schade aan den weg za l 
toebrengen, clan wa11neer requ irnnt den aan
hangwagen door middel van zijn tractor ver
voert, nuu1r acht dit punt niet ter zake 
dienende. 

De ,vogenbelasl ingwet verhoogt in art. 3 
sub 3 de belasting voor den tractor, ind ien 
claa·rvan door middel van dat motorrijtuii:ç 
een r ij - of voertuig anders dan langs spoor
staven wordt voortbewogen , maar tl'eft niet 
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den aanhangwagen zonder meer. Deze kan 
m. i. in dit geval, nu hij getrokken werd door 
een met paarden bespannen wagen niet als 
deel van het motorrijtuig worden best,houwd. 

Ik acht derhalve het vonnis juist gewezen 
en concludeer tot verwerping va11 het beroep. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den R aadsheer 

Schepel; 
Gelet op het middel van cassatie namens 

requirant voorgesteld bij pleidooi: (zie con
clusie); 

0 . dat bij het be. treden vonnis wettig en 
overtuigend bewezen is verklaard hetgeen aan 
requirant bij dagvaarding is telastegelegd, 
enz. (z ie conclusie) ; 

dat dit bewezenverklaarde is gequalificeerd 
en te dier zake straf is opgelegd a ls boven is 
vermeld; 

0. dat art. 1 van de Verordening op de 
heffing van eene belasting wegens het gebruik 
der wegen bij de gemeente Groningen in 
beheer en onderhoud en binnen haar gebied 
gelegen bepaalt, dat ten behoeve der gemeente 
Groningen wegens het gebruik der gemelde 
wegen eene belasting onder den naam van 
weggeld wordt geheven, en dat art. 2 onder 
meer voorschrijft, dat die belasting jaarlijks 
bedraagt voor el ken anders dan door mecha
nische kracht voortbewogen verhuiswagen 
f 100; 

dat verder uit die Verordening blijkt, dat 
de belasting wordt voldaan tegen uitreiking 
van een belastingkaart en dat hij, die o. a . 
met een verhuiswagen als bovenbedoeld van 
gemelde wegen gebruik doet of laat maken, 
verplicht is te zorgen, dat de bestuurder een 
belastingkaart bij zich heeft, tegen niet nako
mi11g van welke verp lichting art. 3 van de 
Verordening op de invordering van voorschre
ven hela ting straf bedreigt; 

0. dat, naar het vonnis doet zien, de requi 
rant tot zijne verdediging heeft aangevoerd, 
dat de belastingkaart in deze onnoodig was, 
omdat voor den verhuiswagen(aanhangwagen) 
belasting betaald is - en wel ingevolge de 
artt. 1, 2, 3 lid 3 der Wegenbelastingwet -
in den vorm van een verhoogde belasting 
voor den tractor, die dien wagen anders voort
beweegt; dat de aanhangwagen als een 
motorrijtuig in fiscalen zin moet worden 
beschouwd en dat de gemeenteverordening 
voor aanhangwagens als in deze onverbindend 
is, voorzoover niet uitgezonderde voorwerpen 
reeds door eene rijksregeling zijn getroffen; 

dat de Politierechter hieromtrent heeft 
overwogen, dat dit verweer niet opgaat, ,,daar 
art. 41 der Wegenbelastingwet slechts dub
bele belastingheffing van motorrijtuigen ver
biedt en niet van aanhangwagens spreekt, 
terwijl trouwens van aanhangwagens geen 
rij kswegenbelasting geheven wordt, en het 
bedoelde verhoogde tarief slechts geheven 
wordt van motorrij tu igen, die aanhangwagens 
voortbewegen; dat dus op een voortbewogen 
verhuiswagen a ls in casu door middel van 
paarden, de bedoelde gemeenteverordening 
van toepassing is en er dus ·geen sprake van 
is, dat deze verordening, als in strijd met art. 
41 der Wegenbelasting-wet, onverbindend zou 
zijn, hebbende de gemeente het terrein van 

den Rijkswetgever in deze niet betreden"; 
0. alsnu omtrent het middel: 
dat de Wegenbelastingwet een belasting heft 

ter zake van het rijden met motorrijtuigen 
op den openbaren weg en in aansluiting daar
aan art. 41 dier wet - behoudens de heffing 
van tol - elke andere belasting ter zake van 
het rijden met motorrijtu igen op den open
baren weg uitsluit; 

dat echter het rijden met een aanhangwagen 
niet als het rijden met een motorrij tuig kan 
worden aangemerkt, indien en voorzoover, 
zooals in het door de Verordening bedoelde 
en blijkens de bewezenverklar ing in deze aan
wezige geval, het voortbewegen van den wagen 
anders dan door mechanische kracht geschiedt: 

dat mitsdien art. 41 der Wegenbelast ingwet 
hier toepassing mist en het middel faalt: 

Verwerpt het beroep. 
(N. J .) 

16 OctobP-r 1933. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Hinderwet art. 20.) 

De in eene hinderwetsvergunning . op
genomen voorwaarde : ,,d3t de mshllatie 
van den motor en de fundeering (overeen
komstig nader aangegeven eischen) op 
zoodanige wi.ize is ingericht, dat geen waar
neembare trillingen van den motor Y<•orden 
overirehrac ht op den bodel!I en ( of) voor
werpen in de nabijheid", en "dat de motor 
niet zal stooten", houdt geen beoaalde, 
duidelijk omschreven IT'.aa.tregelen in, 
waaraan door den concessionaris moet 
worden voldaan, doch legt slechts efme 
algemeene, onbestemde verplichting op, 
op de niet-naleving waarvan de intrekking 
der vergunning bezwaarlijk kan worden 
gebaseerd. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

M. J. J. Goudriaan te Delft, tegen het besluit 
van burgemPester en wethouders rlier gemeente 
van 3 Januari 1933, 0 • 976 /'32 Afdeeling II, 
waarbij is ingetrokken de vergunning,, inge
volge de Hinderwet door burgemeest,er en wet
houders voornoemd aan den appellant verleend 
bij hun besluit van 23 Augnstu_s 1932, No, 40; 

Den Raad van State, Afdeelmg voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
13 September 1933, N°, 516; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Sociale Zaken van 10 October 1933, ro , 536H 
Afdeeling Arbeid; ' 

0. dat het besluit van burgemeester en wet
houders steunt op de overwe~~ng, dat bij hun 
besluit van 23 Augustus 1932, .N°, 40 (Agnr. 976 
afdeeling II) aan M. J. J. Goudriaan t e Delft 
vergunning ingevolge de Hinderwet is verleend 
tot het uitbreiden van zijne herstelplaats van 
machines en motoren, door het plaa.tsen van 
een Diesselmotor van 10 pk, ter vervanging 
van de vroeger geplaatste electro-motoren in 
het perceel aan de Beestenmarkt No. 48, 
kadastraal bekend gemeente Delft, sectie D 

0 , 3112, o.m. onder voorwaarde: dat de 
motor door middel van 4 veerende ondersteu
ningen wordt geplaatst op een betonfundeering, 
rustende op 9 houten palen, ieder ten minste 
lang 3 m; een en ander op zoodanige wijze 
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ingericht, dat geen waarneembare trillingen 
van den motor worden overgebracht op den 
bodem en (of) voorwerpen in de nabijheid; dat 
de motor niet zal stooten ; dat deze voorwaar
den wat betreft den passus : ,,een en ander op 
zoodanige wijze ingericht, dat geen waarneem
bare trillingen van den motor worden overge
bracht op den bodem en ( of) voorwerpen in de 
nabijheid" en betreffende het niet stooten van 
den motor, niet worden opgevolgd; dat tril
lingen bij het in werking zijn van den motor 
goed waarneembaar zijn en <lat de motor bij 
het in werking zijn stoot, waarvan in het bjj
zonder last en hinder ondervinden de bewoners 
van het perceel Beestenmarkt 38 ; dat ondanks 
vele daartoe aangewende pogingen van de 
zijde der gemeente Delft om de inrichting in 
goeden toestand te doen brengen, de vergun- . 
ning houder in gebreke blijft de noodige maat
regelen te nemen, die zouden hebben kunnen 
leiden tot het wegnemen van den veroorzaakten 
last en binder ; dat de bestaa.nde toestand, 
meer in het bijzonder met het oog op de belan
gen van de bewoners van het perceel Beesten
markt 38, niet kan blijven voortduren, zoodat 
daara,an een einde behoort te komen ; 

dat van dit besluit M. J. J. Goudriaan bij 
Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, dat de 
voorzegde intrekking allerminst door de om
standigheden wordt gerechtvaardigd, daar hij 
geenszins de voor\vaarden, gesteld bij het inge
trokken besluit van burgemeester en \vethou
ders van Delft van 23 Augustus 1932, niet heeft 
opgevolgd ; dat hij integendeel volledig gevolg 
heeft gegeven aan de vanwege het gemeentebe
stuur verstrekte voorschriften ; dat ook onjuist 
is de bewering van het gemeentebestuur om
trent last en hinder, welke door zijne inrichting 
zou worden veroorzaakt ; dat geen noemens
waardige trillingen of ander ongerief waarneem
baar zijn, en de klachten van bewoners van het 
perceel Beestenmarkt 38, waarop burgemeester 
en wethouders in het bijzonder doelen, billijken 
grond missen en slechts haar verklaring kunnen 
vinden in persoonlijke moeilijkheden, bestaande 
tusschen die bewoners en hem, appellant, welke 
niets hebben uit te staan met de onderwerpelijke 
aangelegenheid ; dat hij ook overigens de door 
het gemeentebest,uur geuite beweringen en be
schouwingen als onjuist betwist ; 

0. dat, blijkens een vanwege den dienst van 
den Directeur-Generaal van den Arbeid inge
steld onderzoek, in plaats van 9 houten palen, 
waarop volgens het voorschrift van burgemees
ter en wethouders de betonfundeering moet 
r usten, onder deze fundeering eenige met beton 
volgegoten ijzeren buizen zijn aangebracht, 
waarbij geenszins vaststaat, dat een gelijkwaar
dige uitvoering als bij toepassing van 9 houten 
palen is verkregen ; 

dat in zooverre aan de gestelde voorwaarden 
niet is voldaan ; 

dat echter burgemeester en wethouders niet 
op dezen grond tot intrekking van de vergun
ning zijn overgegaan, doch uitsluitend hierop, 
1°. dat de installatie van den motor en de fun
deering niet, overeenkomstig de gestelde voor
waarden, op zoodanige wijze is ingericht, dat 
geen waarneembare trillingen van den motor 
worden overgebracht op den bodem en (of) 
voorwerpen in de nabijheid, en 2°. dat de motor 
bij het in werking zijn stoot ; 

0. ten aanzien van den eerstgenoemden 
grond: dat de bierbedoelde, in het bestreden 
besluit onderstreepte passus van de eerste der 
aan de vergunning verbonden voorwaarden 
geen bepaalde, duidelijk omschreven maat
regelen inhoudt, waaraan door den conces
sionaris moet worden voldaan, maar daarbij 
slechts eene algemeene, onbestemde verplich
ting is opgelegd, op de niet-naleving waarvan 
de intrekking bezwaarlijk kan worden geba
seerd; 

0. ten aanzien van den in de tweede plaats 
genoemden grond : dat, daargelaten nog, dat 
blijkens het ambtsbericht van den Directeur
Generaal van den Arbeid het waargenomen 
stootende geluid op zich zelf geen bijzondere 
bezwaren voor de omgeving met, zich brengt, 
ook hier bij de gestelde voorwaarde aan den 
concessionaris geen duidelijke voorschriften zijn 
gegeven, om het stooten van den motor te voor
komen, zoodat ook op dezen grond de intrek
king van de vergunning niet is gerechtvaardigd ; 

dat, daar mitsdien op ondeugdelijke gronden 
door burgemeester en wetho11ders tot intrekking 
van de vergunning is overgegaan, het bestreden 
besluit niet kan worden gehandhaafd ; 

Gezien de Hinderwet ; 
Heb ben goedgevonden en verst aan : 

het bestreden besluit van burgemeester en 
wethouders van Delft van 3 Januari 1933, 
No. 976/ '32, Afdeeling II, te vernietigen. 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast, 
enz. (A.B.) 

17 Octnber 1933. KONINKLIJK BESU IT. 
(Gemeentewet art. 228a.) 

Het verleenen van credieten aan d e 
particuliere nijverheid ligt in het algemeen 
niet, op den weg der gemeentebesturen. 

Al moge de vestiging der onderwerpelijke 
industrie ir. de gemeente vermindering van 
de kosten van werkloosheidszorg voor de 
gemeente med"brengen, zoo moet, toch 
eene transactie als bier bedoeld onwensche
lijk worden geacht, aangezien met het 
oog op de wisselvalligheid van het bedrijfs
leven in dezen tijd daardoor een te groot 
risico op de gemeente zou worden gelegd. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

burgemeester en wethouders va.n Roermond 
namens den raad dier gemeente tegen het be
sluit van Ged. Staten van Limbur~ van 11 April 
1933, n°. 2974/9 P, 6° Afd., waarbij goedkeuring 
is onthouden aan het raadsbesluit van 7 Maart 
1933 tot het verleenen aan de N.V. Rubber
fabriek "Vredestein" te Loosduinen van een 
crediet van f 225,000 voor den bouw eener fa
briek, en voor in verband daarmede staande 
uitgaven, te Roermond ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
9 Augustus 1933, no. 417; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 11 Octobt>r 1933, 
n°. 17344, Afd. B . B.; 

0. dat Ged. Staten van Limburg bij hun 
bovengenoemd besluit hunne goedkeuring heb
ben onthouden aan het besluit van den raad 
der gemeente Roermond van 7 Maart 1933, 
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strekkende om den burgemeester dier gemeente 
te machtigen tot het aangaan met de N . V. 
Vredestein t e Loosduinen van eene overeen
komst, waarbij de gemeente Roermond aan 
deze vennootschap een crediet verleent ten be
drage van f 225,000 voor den bouw eener fa 
briek , aanschaffing van machinerieën, werk
tuigen en gereedschappen en aankoop van 
terreinen t e Roermond, zulks onder nader in 
het raadsbesluit omschreven voorwaarden; 

dat Ged. Staten daarbij hebben overwogen, 
dat het onderhavige raadsbesluit, mede volgens 
de daaromtrent gegeven mondelinge toelich
ting, strekt tot bevordering van cle vestiging 
in de gemeente Roermond van gezonde in
dustrie, zulks tot voorziening in de onder de 
arbeidende bevolking der gemeente heerschende 
werkloosheid met als gevolg vermindering van 
uitgaven voor steunverleening en armenzorg; 
dat het zonder twijfel op den weg der gemeente 
ligt maatregelen t e beramen, die ertoe kunnen 
leiden, dat heerschende werkloosbeid vermin
dert of uitbreiding wordt t egengegaan ; dat 
echter die maatregelen naar het oordeel van 
hun college in hun werking en gevolgen geheel 
onderworpen moeten kunnen zijn aan het toe
zicht en de controle van de gemeentelijke be
stuursorganen en voorts moeten voldoen aan 
eischen, welke aan een voorzichtig financieel 
beleid kunnen worden gesteld ; <lat naar de 
meening vfl.n hun college cle maatregel, vervat 
in het bovenomschreven besluit van den raad 
der gemeente Roermond, neerkomende op het 
voor een deel financieeren eener particuli ere 
indu trieele onderneming, aan den eer~tgemel
den eisch niet beantwoordt ; dat voorts, wat 
het financieele beleid betreft, i . c. de door de 
betreffende onderneming te geven waarborg 
onvoldoende moet worden <>'eacht voor de veilig
stelling van het te verstrekken, vrij fl.anzienlijke 
kapitaal en de daarop vallende renten ; dat deze 
bezwaren uiteraard minder gewicht in de schaal 
zouden leg~en, indien volkomen vaststond, dat 
de vermindering der op de gemeente drukkende 
Ja,sten wegens kosten van werkloosheid even
redig zou zijn aan het gelclelijke risico, aan den 
te nemen maatregel voor de gemeente verbon
den ; dat daaromtrent i. c. echter geen zeker
heid kan worden verkregen, vermits zulks niet 
alleen afhankelijk is van het aantal personen, 
dat in de onderneming kan worden te werk ge
steld, maar ook en vooral van de kansen van 
haar voortbestaan en deze thans meer dan ooit 
beheerscht worden door Overheidsmaatregelen, 
zoowel in het eigen land als in andere landen ; 
dat, indien de onderneming door maatregele n 
a ls hier bedoeld in hare ontplooiing en werking 
ongunstig zou worden beïnvlobd, de gemeente 
niet alleen gevaar zou loopen het verstrekte 
kapitaal te verliezen, maar bovendien noa zou 
bedreigd worden met grooter werkloosheid dan 
voorheen, vermits zonder twijfel ook arbeids
krachten van elders door de onderneming naar 
R oermond zouden worden getrokken ; dat 
bovendien de door de gemeente Roermond aan 
deze kapitaalsverstrekking verbonden voor
waarden. op meerdere plaatsen in het raadsbe
sluit zeer vaag zijn geformuleerd, zoodat de 
N . V. het zelfs in haar macht zou hebben cle 
bovenomschreven voorcleelen, althans voor wat 
de werkverschaffing betreft, ook bij eeno onge
stoorde ontwikkeling van het bedrijf illusoir te 

maken ; dat ten slotte, afgezien van het voren 
staande, uitbreiding der gemeentelijke Over
heidsbemoeiing met het verstrekken van kapitaal 
rechtstreeks aan binnen de gemeente op te 
richten industrieën in het algemeen zou leiden 
tot consequenties, waarvan de omvan& niet 
zou kunnen worden overzien ; dat om at deze 
redenen het vooromschreven besluit moet ge
acht worden in strijd te zijn met het belang der 
gemeente; 

dat van dit besluit burgemeester en wet
houders van Roermond namens den raad dier 
gemeente bij Ons in beroep zijn gekomen, in 
hoofdzaak aanvoerend, dat zij tegen de over
weging in het bestreden besluit, dat uitbreiding 
der gemeentelijke Overheidsbemoeiing met het 
verstrekken van kapitaal rechtstreeks aan bin
nen de gemeente op te richten industrieën in het 
a lgemeen zou leiden tot consequenties, waarvan 
de omvang niet zou kunnen worden overzien, 
meenen te mogen opwerpen, dat, a ls dit bezwaa r 
een grond mag zijn, waarop de gevraa~de goed
keuring kan worden geweigerd, als zijnde het 
bezwaar van algemeenen aard, die goedkeuring 
nimmer zou kunnen worden verleend, hetgeen 
niet strookt met het zoo door Ged. Staten van 
Limburg als door dezelfde colleges in andere 
provinciën tot heden ten opzichte van dit vraag
punt ingenomen st andpunt ; dat zij betwisten, 
dat de door de gemeente aan de kapitaalsver
strekking verbonden voorwaarden op verschil
lende plaatsen in het raadsbesluit zeer vaag 
zouden zijn geformuleerd, zoodat de N. V. het 
zelfs in haar macht zou hebben, de uit de in
dustrie voor de gemeente voortspruitende voor
deelen, althans voor wat de werkverschaffing 
betreft, ook bij eene ongestoorde ontwikkelin~ 
van het bedrijf illusoir te maken, waartoe zjJ 
- appellanten - naar punt B 4 der voorwaal'
den verwijzen ; dat de gemeente over de ge
meentelijke aangelegenheid het advies heeft 
ingewonnen van het "Economisch-Technolo
gisch Instituut in Limburg van de N.V. ter 
bevordering van de industrieele belangen der 
provincie Limburg", welk advies gunstig voor 
het standpunt der gemeente luidt ; dat een te 
dezer zake ingestelde raadscommissie aan den 
raad heeft gerapporteerd, dat de N.V. Rubber
fabriek "Vredestein" financieel zeer gezond be
heerd wordt en, gezien de resultaten in deze 
jaren bij zeer moeilijke t ijdsomstandigheden, 
de meest gunstige perspectieven voor de toe
lrnmst te zien geeft; dat het onderhavige raads
besluit met algemeene stemmen is ~enomen en 
de algemeene sympathie der bnrgenj heeft ver
worven; dat de behoefte aan eene industrie als 
deze voor Roe1mond dan ook in het oog sprin
gend is ; dat in deze gemeente met 17000 zielen 
de kosten voor directe armenzorg gestegen zijn 
tot boven f 100,000 per jaar ; 

0 . dat het verleenen van credieten aan de 
particuliere nijverheid in het algemeen niet op 
den weg der gemeentebesturen ligt; 

dat ook in het voorliggende geval, al moge de 
vestiging van de bovengemelde industrie in de 
gemeente Roermond vermindering van de kos
ten van werkloosheidszorg voor de gemeente 
medebrengen, eene transactie, als hlerbedoeld, 
onwenschelijk moet worden geacht, aangezien 
met het oog op de wisselvalligheid van het be
dr(jfsleven in dezen tijd daardoor een te aroot 
risico op de gemeente zou worden gelegd ~ 
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Gezien de Gemeentewet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Miruster van Binnenlandsche Zaken is 

belast, enz . (A. B.) 

18 October 1933. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Personeele belasting Groningen. ) 

Waa r belanghebbende, die op 15 J a n. 
te Medemblik woonde en in April is ver
huisd naar Groningen, na 15 Jan. wegens 
een vóórd ien voor hem niet aanwezigen 
grondslag belastingplichtig werd, is art. :n 
Wet Pers. Bel. toepasselijk en moet mits
dien worden rekening gehouden met rlen 
toestand op het oogenblik dat belang
hebbende een dienstbode in dienst nam, 
zijnde 23 Mei 1932. 

Art. l van de hier toepasselijke Yerorde
ning stelt, in overeenstemming met art. 
285 Gem.wet de heffing der opcenten op 
de personeele belasting afhankelijk van de 
belastbare huurwaarde, zonder dat daarbij 
de eisch wordt gesteld, dat die belastbare 
hunrwaa.rde in een of meer aanslagen tot 
uiting is gekomen . 

Nu belanghebbende op 23 Mei 1932 te 
Groningen gebruiker was Yan een perceel 
in den zin der Wet op de Personeele Be
lasting, l<an het maximum der opcenten 
niet zonder meer van hem geheven worden, 
doch zal zijn vast te stellen, welke toen de 
belastbare huurwaarde daarYan was. 

De Honge Raad enz. ; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van den 

Minister van Financiën tegen de uitspraak van 
den Raad van Beroep Yoor de Directe Belastin
gen te flroningen van 29 Maart 1933, betref;t'ende 
den aan A. aldaar opgelegden aanslag m de 
Personeele Belasting over 1932 ; 

Gezien de stukken ; 
Gelet op de schriftelijke conclusie van den 

Proc.-Gen., strekkende tot verwerping v,i,n het 
beroep; • 

0 . dat tusschen belanghebbende en de ad
ministratie alleen geschil bestaat omtrent het 
aantal opcenten dat geheven is op een aan be
langhebbende opgelegden suppletoiren aanslag 
in de voornoemde belasting, wegens het aan
schaffen yan een belastbare vrouwelijk dienst
bode; 

0. dat belanghebbende in April 1932 is ver
huisd Yan Medemblik naar Groningen; dat hij 
in Medemblik was aangeslagen in de P ersoneele 
belasting Yoor zooYer betreft de grondslag 
hnurwaarde, naar een bedrag van f 360; dat 
hij op 23 Mei 1932, na zijn Yestiging te Groningen 
een d ie nstbode in diens t heeft genomen ; 

O. dat de Inspecteur, bij het opleggen van den 
aanslag wegens het in dienst hebben der dienst
bode, het maximum aantal opcenten heeft 
geheven, op grond van het feit, dat belang
hebbende niet in den zin der Wet op de Per
soneele belasting 1896 gebruiker was van een 
perceel; 

O. dat belanghebbende dit heeft betwist, aan
voerende, dat hij wel gebruiker was van een 
perceel, en wel yan dat te Medemblik, in den 
zin van genoemde wet : 

0. dat art. l van de Verordening op de hef
fing van opcenten op de hoofdsom der perso
neele belasting ten behoeve der gemeente 
Groningen luidt als volgt : 

Er zullen ten behoeYe der gemeente Gronin
gen op de hoofdsom der personeele belasting 
opcenten worden geheven volgens het onder
tand tarief : 

80 opcenten voor de aanslagen van hen Yoor 
wie de belastbare huurwaarde f 340 niet te 
boven gaat; 

95 opcenten voor de aanslagen van hen, voor 
wie de belastbare huurwaarde hooger is dan 
f 340, doch niet hooger dan f 455 ; 

llO opcenten Y0or de aanslagen van hen, 
voor wie de belastbare huurwaarde hooger is 
dan f 455, doch niet hooger dan f 570 ; 

125 opcenten voor de aanslagen van hen, 
Y00r wie de belastbare huurwaarde hooger is 
dan f 570, doch niet hooger dan f 685 ; 

140 opcenten voor de aanslagen van hen. 
voor wie de belastbare huurwaarde hooger is 
clan f 685, doch niet hooger dan f 800 ; 

155 opcenten voor de aanslagen van hen, voor 
wie de belastbare huurwaarde hooger i dan 
f 800, doch niet hooger dan f 915; 

170 opcentel) voor de aanslagen van hen, 
voor wie de belastbare huurwaarde meer dan 
f 915 bedraagt en van hen, die niet in den zin 
der wet van 16 April 1896 (S. n°. 72) gebruiker 
van een perceel zijn ; 

O. dat de Raad van Beroep belanghebbende 
in het gelijk heeft gesteld en heeft beslist, dat 
het aantal opcenten moet worden berekend naar 
oen huurwaarde van f 360, en daarbij heeft 
overwogen: 

"dat het standpunt van belanghebbende den 
Raad juist Yoorkomt; 

" dat immers art. 36 der Wet op de Personeele 
belasting voorschrijft, dat wie op 15 Jan. be
lastingplichtig is volgens den toestand on dien 
datum over het geheele jaar wordt aangeslagen, 
terwijl Yolgens art. 39 dier wet verhooging van 
belasting plaats vindt bij verandering van den 
toestand, onder meer, naar den grondslag 
dienstboden ; dat hieruit volgt, dat bjj het op
leggen van een aanslair voor een dienstbode, t er 
berekening van het aantal opcenten rekening 
moet worden gehouden met de op 15 .Jan. van 
het belastingjaar vastgestelde belastbare huur
waarde, tenzij een ontheffing ingevolge art. 63 
der wet mocht zijn verleend, hetgeen in casu 
niet het geval is" ; 

0. dat de Minister in cassatie heeft gesteld : 
Schending of verkeerde toepassing van art. 1 

der Verordening op de heffing van opcenten op 
de hoofdsom der personeele belasting ten be
hoeve van de gemeente Groningen, in Yerband 
met art. 285 der Gemeentewet; 

en t er toelichting heeft aangevoerd : 
"ten onrechte h eeft d e Raad van B eroep het 

aantal opcenten bepaald naar de belastbare 
huurwaarde op 15 ,Jan. 1932, immers onder de 
beh1sthare hnurwaarde in art. l van deze ver
ordening en in art . 285 der Gemeentewet dient 
t e worden verstaan de belastbare huurwaarde 
ten tijde dat de belastingplicht, die tot den 
aanslag leidt ontstaat. De belastingplicht, die 
tot den onderwerpelijken aanslag heeft geleid , 
is ontstaan (23) Mei 1932. Van de belastbare 
huurwaarde op dit tijdstip hangt af het aantal 
opcenten dat, dient te worden geheven" ; 
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0 . t en aanzien van het middel : 
dat de RMd van B eroep ten onrechte een 

beroep heeft gedaan op art. 36 in verba,nd met 
art. 39 der Wet op de P ersoneele belasting 1896, 
immers ten deze, waar belanghebbende na 
15 J an. wegens een vóórdien voor hem niet 
aanwezigen grondslag belastingplichtig werd, 
art . 37 dier wet toepasselijk is en mitsdien moet 
worden rekening gehouden met den toestand 

· op het oogenblik dat belanghebbende een dienst
bode in dienst nam, zijnde 23 Mei 1932 ; 

dat a rt. 1 van de hier toepasselijke verorde
ning, in overeenstemming met art. 285 der 
Gemeentewet, d e heffing der opcenten op de 
personeele belasting afhankelijk stelt van de 
belastbare huurwaarde, zonder dat daarbij de 
de eisch wordt gest eld, dat die belastbare huur
waarde in een of meer aanslagen tot . uiting is 
gekomen; 

dat, nu belanghebbende op 23 Mei 1932 te ' 
Groningen gebruiker was van een perceel in 
den zin der Wet op de Personeele belasting, 
het maximum der opcenten niet zonder meer 
van hem kan worden geheven, doch zal zijn 
vast te stellen, welke toen de belastbare huur
waarde daarvan was ; 

O. dat de bestreden uitapraak dus niet in 
stand kan blij ven ; enz.; 

Vernietigt enz. (W.) 

23 October 1933. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Motor- en Rijwiel,.,et art. 22; 
Sv. ar tt. 341 en 359.) 

Het bewijs van het feit, dat de bestuur
der van het aangereden voertuig door 
middel van een stoplicht van zijn voor
nemen om te stoppen heeft doen blijken, 
kan ,rnrden afgeleid nit de in het vonnis 
opgenomen getuige-verklaring. 

T. a. v. het feit, dat req. zijn voertuig 
niet tijdig tot stilstand heeft gebracht, is 
het woord "tijdig" mede in verband met 
de mede vermelde tjjdige waarschuwing 
door een stopsein te nemen in zuiver feite
lijken zin, d.w.z. dat req. zijn voertuig 
niet op zoodanig tijdst,ip tot stilstand heeft 
gebracht, dat een botsing vterd voorkomen . 
H et bewijs da3rvan is dan gegeven met 
het in .het vonnis mede bewezenverklaarde 
feit va.n de botsing zelve. 

'l'en onrechte wordt ge,vraakt het ge
bruik maken van de verklaring van verd 

a ls h em niet nit eigen wetenschap be
kend - ,,dat voor h em uit . . . . . een 
motorrijtuig reed, hetwelk hem naderhand , 
bleek b estuurd te ,vorden door K. v.d. L." 

Over het gemis van de nadere reden
gev ing, waarom de Rechtb. op het in de 
verklaring van req. vermelde feit, ,,dat 
hij op circa 15 meter vii.n het aan!):ereden 
voertuig verwijderd bemerkt, dat d it ging 
stoppen", mede, als daartoe redengevend, 
hare beslissing, dat door reg . het telaste
gelegde feit is begaan, heeft doen steunen, 
kan in cassatie niet worden geklaagd. 

Waar in het bewezen verklaarde wordt 
gesproken van "behoorlijk" uitwijken, kan 
daarvan slechts sprake zijn, indien de 
omstandigheden uitwijken ook inderdaad 
mogelijk doen zijn; de bewezenverklaarde 
moet derhalve geac,h t worden d ie mogelijk
heid mede te omvatten . 

Op het beroep van J. H. M. v. d. H ., requi
rant van cassatie tegen een vonnis van de 
R echtbank te Amsterdam van 30 Mei 1933, 
waarbij in hooger beroep is vern ietigd een 
vonnis van het Kantongerecht te Hilversum 
van 6 Januari 1933, en requirant ter zake 
van : ,,als bestuurder van een motonij tuig 
daarmede r ij den over een weg op zoodanige 
wij ze, dat de vei lighe id van het verkeer wordt 
in gevaar gebracht", met aanhaling van de 
artt. 22 aanhef en sub a, 29 lid 2 der Motor
en Rijwielwet, 23 en 91 Sr. , is veroordeeld tot 
eene geldboete van tien gulden, subsidia ir 
vier dagen hechtenis; (Geple it door Mr. S. 
van Oven). 

Conclusie van den Adv.-Gen. Besier. 

In deze zaak was aan verdachte te laste 
gelegd en is bij het bestreden, in hooger be
roep gewezen vonnis bewezen verk laard, dat 
deze op of omstreeks 22 Augustus 1932 te 
Laren N .H . a ls bestuurder van een vierwiel ig 
motorrijtuig daarmede heeft gereden over den 
openbaren rijweg de N aarderstraat en, toen 
de bestuurder van een vóór hem in dezelfde 
richting op dien weg rijdend vierwiel ig motor
rijtuig zijn motorrij tuig tot sti lstand bracht, 
na van zijn voornemen om te stoppen door 
middel van een aan de achterzijde van dat 
motorrijtuig aangebracht stoplicht te hebben 
doen blijken - het door hem bestuurde mo
torrij tuig niet ook tijdig tot stilstand heeft 
gebracht, noch ook daarmede behoorlijk is ui t
geweken, doch met het andere motorrijtuig in 
botsing is gekomen. De Rechtbank zag hierin 
het a ls bestuurder van een motorrij tuig daar
mede rijden op een weg op zoodanige wijze, 
dat de veiligheid van het verkeer wordt in 
gevaar gebracht en veroordeelde te die r zake 
den verdachte tot geldboete en vervangende 
hechten is. 

Bij pleidooi namens verdachte zijn de vol
gende middelen tot cassatie aangevoerd: 

,, I. S., althans v. t. van de artt. 350, 352, 
358, 359, 415 , 425 Sv., 22a Motor- en Rijwiel
wet, door het bewezen ver ki aarde strafbaar te 
oordeelen, hoewel daarin niet i omschreven 
een volgens laatstgenoemd artikel strafbare 
wijze van rijden, omdat het feit dat requirant 
niet behoorlijk is uitgeweken alleen dan daar
toe zou kunnen leiden, wanneer mede om
schreven ware, hoe het aangereden voertuig 
had gereden en dat requirant inderdaad had 
kunnen uitwijken. 

,,II. Schending der genoemde artikelen, 
"omdat het bewezenverklaarde niet uit de 

bewijsmiddelen kan worden afge leid voor roo
ver betreft, dat de bestuurder van het aange
reden voertuig door middel van een stoplicht 
heeft doen blijken van zijn voornemen om te 
stoppen en requirant het zijne niet t ijdig tot 
sti lstand heeft gebracht. 

,,UI. Schending als voornoemd, 
"door ronder meer bewijs te ontleenen aa11 

het feit, dat requirant op circa 15 M. van het 
aangereden voertu ig verwijderd bemerkte, dat 
dit ging stoppen. 

"IV. Schending a ls voornoemd en van de 
artt. 338, 339, 341 Sv., door tot het bewijs te 
bezigen de verklaring van verdachte: ,,dat 
voor hem uit ... ... een motorrijtuig reed, het-
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welk hem naderh and bleek bestuurd te worden 
door getuige Koert van der Linden". 

Ik bespreek de laatste drie midde len, welke 
de vorm betreffen, het eerst. 

Het tweede middel chijnt mij ongegrond. 
Dat de bestuurder van het aangereden voer

tuig tijdig door m iddel van een stoplicht heeft 
doen blijken van zijn voornemen om te stop
pen, kon de R echtbank a fl eiden uit de ver
klaring van den bestuurde1· van dat voertuig, 
getuige van der Linden, onder meer inhou
dende, dat hij het voertu ig tot stil stand heeft 
gebracht en op de voetrem heeft getrapt; dat 
door het intrappen van die rem het stoplicht 
in werking wordt gebracht; dat zijn e lectri
sche leiding in orde was; dat (wel) na het 
ongeval het achterlicht stuk bleek, (maar) 
dat na het monteeren van een nieuw lampje 
in de garage dit licht terstond brandde en .dat 
hij de handrem (pas) na het stoppen hee ft 
aangezet (waaruit voortvloeit, dat hij het 
voertuig door het gebruiken van de voetrem 
tot stilstand heeft gebracht). 

Dat de verdachte zijn voertuig niet tijdig 
tot sti lstand heeft gebracht kon de R echtbank 
a fl ei den uit de plaats gehad hebbende bot
sing, die vaststaat o. a . door de verk laring 
van genoemden getu ige en verdachtes opgave 
ter terechtzitting. 

H et derde middel i , gelijk het i toegelicht 
- n.l. hiermede dat de Rechtbank had moeten 
aangeven, wat zij uit bedoeld feit afleidde -
in strijd met 's Hoogen Raads vaste recht
spraak, volgens welke de tusschenschake ls van 
's rechters gedachten gang niet behooren tot de 
redengevende fe iten en omstandigheden, welke 
a ls zoodanig in het vonn is moeten worden 
aangewezen. Aldus is - ge lijk den H. R. niet 
onbekend is - het eerst bes] ist bij arrest van 
21 Juni 1926 (W. 11517, N. J. 1926, blz. 725) 
en in het bij zonder in een geval van indirecte 
bewijsvoering bij een arrest van 1 November 
1926 (N. J. 19 26, blz. 1282, niet opgenomen 
in het W.). 

Ook het vierde middel schijnt mij onge
grond, daar de verdachte onmiddellijk na de 
botsing kan hebben gezien, dat de getuige van 
der Linden aan het stuurrad zat. 

Ofschoon ik aanvankelijk voor het eerste 
middel veel gevoelde, ben ik bij nadere over
weging tot het inzicht gekomen, dat wat vol
gens het middel in de bewezenverklaring, 
welke met de telastelegging geheel overeen
komt, wordt gemist, begrepen is in het daa rbij 
tot den verdac,hte gerichte verwij t, dat hij met 
zijn motorrij tuig niet behoorlijk is uitgeweken, 
dat hij dus niet is uitgeweken, hoewel hij dit 
in de gegeven .omstandigheden had behooren 
te doen, of niet zooveel , a ls de omstandig
heden vorderde n. Di t verw ij t sluit in, dat uit
wijken noodig en mogelijk was. De uitdruk
king behoorlijk uitwijken komt behalve in het 
hier toegepaste art. 22 der Motor- en Rijwiel
wet ook voor in art. 3 van het :Motor- en 
Rijwielreglement en bij de telastelegging van 
overtreding dá árvan neemt de H. R. met 
deze uitdrukki ng genoegen. Zie het arrest van 
30 November 1931 (W. 12449, N. J. 1932, blz. 
468). Met name verlangde hij toen niet, dat 
in de dagvaarding nadere bijwnderheden zou
den worden opgenomen aangevende de om-

standigheden, waaronder het tel astegelegde 
verzuim zou zijn gepleegd. Dit laatste is in 
het arrest blijkbaar een terugslag op de con
clusie van den Advocaat-Generaal Mr. Wijn
veld t, die a ls zijn oordeel had te kennen ge
geven, dat men om te kunnen weten, of 
iemand behoorlijk (naar rechts) is ui tgeweken, 
kennis moet dragen van verschillende omstan
digheden, ,,b.v. de breedte van den weg, der 
elkaar tegemoetkomende wagens en in het 
bijwnder van de p laats, waar de wagens op 
den weg reden". Dit zijn juist dezelfde om
standigheden, welke vo lgens het middel ook 
thans in de bewezenverklaring ontbreken. De 
H. R ., di e in het aangehaalde arrest deze 
grief verwierp, moge d it ook thans doen. 

Alle aangevoerde middelen ongegrond oor
deelende, concludeer ik tot verwerping van 
het beroep. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Donner· 
Gelet' op de middelen van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij pleidooi en lui 
dende: (zie conclusie); 

0. dat bij het bestreden vonn is met qual ifi 
catie en strafoplegging als voormeld ten laste 
van den requirant is bewezen verklaard enz., 
(zie conclusie); 

0. ten aanzien van de middelen, en wel 
a ll ereerst ten aanz ien van het tweede, derde 
en vierde, a ls betreffende den vorm: 

dat het tweede m iddel klaagt, dat met be
trekking tot een tweetal onderdeelen het be
wezenverklaarde niet uit de bewijsmiddelen 
zou kunnen worden afgeleid; 

dat echter, wat betreft het feit, dat de 
bestuurder van het aangereden voertu ig door 
middel van een stoplicht heeft doen blijken 
van zijn voornemen om te stoppen, het bewijs 
daarvan kan worden afgele id uit de in het 
vonnis opgenomen verklaring van den getuige 
Koert van der Linden, bevattende o. m.: ,,dat 
hij behoorlijk en geleide lijk en zoo rechts mo
gel ijk van den weg zijri motorrijtuig tot stil 
stand heeft gebracht en op de voetrem heeft 
getrapt; dat door het intrappen van die rem 
het stoplicht in werking wordt ge tel d; dat 
zijn e lectr ische le id ing in orde was; dat na 
het ongeval - waarbij het motorrij tuig van 
requirant van achteren tegen getuige's motor
r ij tuig aanbotste - het achter] icht stuk bleek ; 
dat na het monteeren van een nieuw lampje 
in de garage dit I icht terstond brandde"; 

dat, wat aangaat het feit, dat requirant zijn 
voertuig niet tijdig tot stil stand heeft ge
bracht, het woord "tijdig" hier kennelijk in 
verband met de mede vermelde tijdige waar
schuw ing door een stopsein is te nemen in 
zuiver feitelijken zin - dat wi l zeggen dat 
requirant zijn voertuig niet op zoodanig t ijd
stip tot stil stand heeft gebracht, dat een bot-

1 sing werd voorkomen, - en het bewijs daar
van dan gegeven is met het in het vonnis 
mede bewezenverklaarde fe it van de botsing 
zelve; 

dat dit middel derhalve is ongegrond; 
dat het derde middel het vonnis aantast, 

omdat daarin niet is rekenschap gegeven, 
waarom de Rechtbank op het in de verklaring 
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van requirant vermelde feit, ,,dat hij op circa 
15 meter van het aangereden voertuig ver
wijderd bemerkte, dat dit ging stoppen", mede, 
als daartoe redengevend, heeft doen steunen 
hare beslissing, dat het telastegelegde feit door 
requirant is begaan, doch dit middel faalt, 
omdat over het gem is van zoodanige nadere 
redengeving, de beoordeeling van de mogelij k
he id waarvan aan den fe itelijken rechter moet 
worden overgelaten, in cassatie niet kan wor
den geklaagd, wordende bij het middel - en 
terecht - niet betwist, dat aan het vermelde 
feit bewijs kan worden ontleend; 

dat bij het vierde middel wordt gewraakt 
het bez igen tot bewijs van de verklaring van 
verdachte - ais hem niet uit eigen wetenschap 
bekend - ,,dat voor hem uit .. .... een motor-
rij tuig reed, hetwelk hem naderhand bleek 
bestuurd te worden door getuige Koert va11 
der Linden", doch dat ook dit middel is on
gegrond, omdat uit deze verklaring wel volgt, 
dat requirant niet aanstonds bij het bemerken 
van het vóórrijdende voertuig heeft gezien, 
wie dit voertuig bestuurde, - ,,besturen" 
hierbij klaarblijkelijk te nemen in zuiver fei
te lijken zin - doch dit allerminst uitsh.,it, dat 
hij daarna zeJf heeft waargenomen, wie de 
bestuurder was; 

0. ten aanz ien van het eerste middel: 
dat dit middel stelt, dat het bewezenver

klaarde - n.l. het na waarschuwing niet tijdig 
stoppen noch behoorlijk uitwijken - op zich
zelf niet zou kunnen opleveren het in gevaar 
brengen van de veiligheid van het verkeer, 
doch daarnaast zou moeten worden vastgesteld, 
dat het vóór rijdende voertuig heeft gei·eden 
op zoodanige wijze en de omstandigheden ter 
plaatse ook overigens waren zoodanig, dat het 
achter rijdende voertuig inderdaad kon uit
wijken; 

dat hierb ij echter over het hoofd wordt ge
zien, dat in het bewezen verklaarde wordt 
gesproken van niet behoorlijk uitwijken en 
daarvan nu slechts sprake kan zijn, indien de 
omstandigheden uitwijken ook inderdaad mo
gelij k doen zijn, zoodat het bewezenverklaarde 
moet geacht worden die mogelijkheid mede te 
omvatten; 

0 . dat alwo geen der voorgestelde middelen 
tot cassatie kan leiden ; 

Verwerpt het beroep. ( . J.) 

23 October 1933. ARREST , ·an den Hoogen 
R aad. (Crisisvarkenswet 1932. art. 13 ; 
C:risiavarkensbesluit l!l32 art. ll.) 

Het strafbare feit, zooals het in de a rtt. 
13 aanhef en onder n Crisisvarkenswet en 
11 van het Crisisvarkensbeslnit 1932 is 
omschreven, is: het in voorraad houden 
van daa r nader aangeduide varkens, niet 
van een oormerk voorzien, zonder dat uit 
eenige bepaling der wet blijkt, dat r zooals 
cle Rechtb. blijkbaar meent] voor elk 
zoodanig varken straf moet worden op
gelegd, zoodat req. ten wiens laste het 
in voorraad houden van dergeliike varker.s 
op zeker tijdstip is bewezen"' verklaard, 
zich slechts aan óén overtreding heeft 
schuldig gemaakt. 

Qualificatie. 

Op het beroep van J. M. Sch. , landbouwer, 
requirant van cassatie tegen een vonnis van 
de Rechtbank te 's-Hertogenbosch van 23 Mei 
1933, waarbij in hooger beroep, met vernieti
ging van een mondeling vonuis van het Kan
tongerecht te Oss van 8 Maart 1933, requirant 
ter zake van: ,,het in voorraad houden van 
varkens, zwaarder dan het door den Minister 
van Economische Zaken en Arbeid bepaald 
levend gewicht van 10 K .G ., zonder voorzien 
te zijn van een door genoemden Minister vast
gesteld oormerk, driemaal gepleegd", met 
aanhaling van de artt. 1, 13a, 18, 24 der 
Crisisvarkenswet, S. 1932 N ° . 574, 1, 11 en 14 
van het Crisisvarkensbesluit 1932, 23 en 91 
Sr., is veroordeeld tot drie ge ldboeten ieder 
van drie gulden en vervangende hech tenis 
van driemaal drie dagen. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Schepel; 
0. dat noch bij de aanteekening van het 

beroep noch naderhand door of vanwege den 
requirant een ige gronden voor dat beroep zij n 
aangevoerd; 

0. echter ambtshalve: 
dat aan requirant bij inleidende dagvaar

ding is telastegelegd: ,,dat hij op of omstreeks 
13 J anuari 1933, des namiddags circa 2.20 uur 
te Geffen een drietal levende varkens heeft in 
voorraad gehouden, die naar schatt ing iede r 
140 Kilogram wogen, althans zwaarder waren 
dan 10 Kilogram, zijnde het ingevolge art. 11 
van het Crisisvarkensbesluit 1932 door der, 
Minister van Landbouw vastgestelde gewicht, 
zonder dat deze varkens waren voorzien van 
het bij gemeld artikel vereischte oormerk, 
zooals di t door den Minister van Landbouw is 
vastgesteld ;" 

dat bij het bestreden vonnis dit telaste
gelegde wettig en overtuigend bewezen is ver
klaard met dien verstande, dat de feiten zij n 
gepleegd op 13 Januari 1933 en de varkens 
zwaarder waren dan 10 K.G. ; 

dat het bewezenverklaarde is gequalificeerd 
en te dier zake straf is opgelegd als boven is 
vermeld ; 

dat blijkens de daaraan gegeven qualificatie 
de R echtbank heeft aangenomen, dat hier dri e 
overtredingen, met betrekking tot el k der drie 
in voorraad gehouden varkens één, zijn ge
pleegd en daarvan uitgaande, schoon onde,· 
de toegepaste wettelijke voorschriften niet aan
halende art. 62 Sr. , aan requ irant drie straffen 
heeft opgelegd; 

dat echter deze opvatting is onjuist; 
dat immers het strafbare feit, zooa ls het in 

de artt. 13 aanhef en onder a der Crisisvar
kenswet en 11 van het Crisisvarkensbesluit 
1932 is omschreven, is: het in voorraad hou
den van daar nader aangeduide varkens, niet 
van een oormerk voorzien, zonder dat u it 
eenige bepaling der wet blijkt, dat voor elk 
zoodani g varken afzonderlijk straf moet wor
den opgelegd, zoodat requirant ten wiens 
laste het in voorrnad houden van dergelijke 
Yarkens op zeker tijdstip bewezen is verklaard, 
aan slechts ééne overtreding zich heeft schul
dig gemaakt en de Rechtbank, door in anderen 
zi n te beslissen, de genoemde wettelijke bepa-
1 ingen heeft geschonden en haar vonnis, voor 
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zoover de qualificatie en de strafoplegging 
betreft, niet in stand kan blijven; 

Vernietigt · het bestreden vonnis doch enkel 
ten aanzien van de genoemde punten, en 

Rechtdoende ten principale ingevolge art. 
105 R. 0.: 

Qualificeert het bewezenverklaarde feit als: 
.. Het in voorraad houden van varkens, zwaar
der dan een door den met de Zaken van den 
Landbouw belasten Minister bepaald levend 
gewicht, zonder dat zij voorzien zijn van een 
door genoemden Minister vastgesteld oor
merk"· 

Verklaart requirant te dier zake strafbaar, 
omdat niet is gebleken van omstandi gheden, 
waarom hij dit niet zoude zijn; 

Gezien de artt. 1, 13 aanhef en onder d, 
18 1 ° en 2°, 24 der Crisisvarkenswet, S. 1932 
N°. 574, 1 1° en 2°, 11 en 14 van het Crisis
rnrkensbeslu it 1932, 23 en 91 Sr., en het 
Ministerieel Besluit van 24 October 1932 n°. 
13118, a fd. 11 , Direct ie van den Landbouw; 

Veroordeelt requirant tot betaling van cene 
geldboete van vijf gulden, bij gebreke van 
betaling of verhaal te vervangen door hech
tenis van drie dagen, zijnde deze straf even
redig aan den ernst van het feit . 

[ Gewezen overeenkomstig de conclusie van 
den Advocaat-Gene1·aal Wijnveldt, die nog 
i,e1·w-i;jst naar H . R. 24 April 1933 , N. J. 
1933, 1473, W. 12614, 3, waarbij i1nplicite 
werd beslist, dat niet t . a . v. elk va,·ken een 
overt,·eding gepleegd was . Red.] 

(N. J.) 

23 October 1933. KONINKLLJK BESLUIT. 
(Armenwet art. 40.) 

Art. 40 kan geen toepassing vinden in 
een geval, waarin een 5chipper, door toe
vallige omstandigheden te G. aangekomen, 
zonder bedoeling aldaar te blij ven, door 
bemoeiïng van het burgerlij k armbestuur 
te G. naar A. is gesleept. De omstandigheid, 
dat door bedoeld armbestuur geen of 
onvoldoende onderstand zon zijn verstrekt, 
kan niet als invloed in den ~in van art . 40 
worden aangemerkt. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beslissende het geschil over de kosten van 

ornlersteunng van het gezin Gulien; 
Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge

schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
4 October 1933, n°. 533; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 17 October 1933, 
n°. 9281, Afd. Armwezen ; 

0. dat J. G. Gulien, schipper, echtgenoot van 
H. van Komen, na op 27 December 1932 van 
H elmond vertrokken te zijn met zijn schip 
" Nieuwe zorg" te Gorinchem aankwam, waar 
hji 4 à 5 weken verbleef en waar zijn vrouw op 
1 Februari 1933 beviel; dat medische en ver
loskundige hulp haar van wege het Burgerlijk 
Armbestuur werd verleend, nadat te voren 
een verzoek om onderstand door het Burgerlijk 
Armbestuur was geweigerd, omdat naar het 
oordeel van dit armbestnur geen noodtoestand 
r,,anwezig was; dr,,t J . G. Gulien in den loop 
van Februari 1933 met zijn schip te Amster-

dam kwam, waarheen hij voor rekening van het 
Burgerlijk Armbestuur te Gorinchem met de 
sleepboot "Ceres" was gesleept; dat hij zich 
een week later bij de Burgerlijke Instelling voor 
Maatschappelijken Steun te Amsterdam aan
meldde, waar hij met ingang van 23 Februari 
1933 een onderst,eun.ing van f 7 .50 per weck 
ontving; 

dat het Bestuur van deze instelling van mee
rring is, dat hier afschuiving in den zin van 
art. 40 der Armenwet heeft plaats gehad, daar
voor aanvoerende, dat, volgens mededeeling 
van Gulien nadat hem te Gorinchem steun was 
geweigerd, hem de vraag zou zijn gesteld, of 
hij niet liever met zij n schip weg wilde, en, 
zoo ja, of hij dan naar Amsterdam gesleept 
wilde worden; dat hij toen zou hebben ver
_klaard er de voorkeur aan te geven naar Maas
bracht te worden gesleept, waar hij meende 
vracht te kunnen krijgen, terwijl hij in Am
sterdam toch zou moeten worden gesteund ; 
dat de ambtenaar van het Burgerlijk Armbe
stuur d it te duur achtte en hem zeide, dat be
sloten was de "Nieuwe Zorg" naar Amsterdam 
te doen sleepen ; 

dat het Burgerlijk Armbestuur t e Gorinchem 
daartegen aanvoert, dat het beroep op art. 40 
der Armenwet z.i. ongegrond is, daar Gulien 
op 14 Februari 1933 gevraagd heeft hem te 
helpen om met zijn schip hetzij naar Amster
dam, hetzij naar Maasbracht te gaan; dat zijn 
verzoek geheel vrijwillig geschiedde zonder dat 
hierop ook maar eenige invloed was uitgeoefend, 
zoodat tegen de inwilliging daarvan geen be
zwaar bestond; dat de bewering van de ge
m eente Amsterdam, dat hij tegen zijn zin naar 
die plaats gebracht zou zijn, geheel onjuist is; 
dat toch onomstootelijk vast staat, dat hij de 
keus gelaten heeft tusschen die beide plaatsen, 
en niets logischer is, clan dat in dit geval de 
goedkoopste reis gekozen is ; 

dat Ged. Staten van Noord-Holland de zaak 
te Onzer kennis hebben gebracht; 

0. dat blijkens een aan de Afdeeling van den 
Raad van Stat.e, voor de Geschillen van Be
stuur, overgelegde verklaring van den secre
taris-boekhouder bij het Burgerlijk-Armbe
stuur te Gorinchem, t evens beëedigd gemeente
veld wachter en van den gemeente-deurwaarder 
aldaar, J. G. Gulien tot het gemelde armbe
stuur het verzoek heeft gericht om met zijn 
schip hetzij naar Amsterdam, hetzij naar Maas
bracht te worden gesleept, zonder eenige bij
voeging van voorkeur voor een van beide plaat
sen; 

dat daarentegen J. G. Gulien in d e openbare 
vergadering van de afdeeling, waarin over deze 
zaak verslaJ;" is uitgebracht, heeft volgehouden 
uitdrukkeliJk te hebben t e kennen gegeven, 
liever naar i\fa9,sbracht te willen worden ge
sleept. daar bij daar vracht zou kunnen krijgen, 
terwijl hij te Amsterdam toch in steun zou ver
vallen; 

dat, aangenomen al, dat deze laatste be
wering juist is, wat echter zonder meer tegen
over de verklaring der genoemde ambtenaren 
van Gorinchem niet kan worden aa11vaard, op 
grond daarvan niet kan worden gezegd, dat 
hier door of van wege het Burgerlij k Armbe
stuur te Gorinchem afschuiving van armlas
tigen, als in art . 40 der Armenwet bedoeld, 

1 heeft plaats gehacl, aangezien het hier betreft 
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een door toevallige omstandigheden te Gorin
chem aangekomen schipper, die geenszins de 
bedoeling had aldaar te blijven : 

dat ook de omstandigheid, dat door het be
doelde armbestuur aan Gulien geen of naar 
zijne meening onvoldoende onderstand zou zijn 
verstrekt, niet als invloed in den zin van 
tar. 40 der Armenwet kan worden aangemerkt; 

Gezien de Armenwet ; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

te verklaren, dat art. 40 der Armenwet met 
betrekking tot dit geschil geene toepassing kan 
vinden. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast enz. 

(A.B.) 

23 October 1933. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 art. 17. Gemeen
tewet art. 212.) 

B. en W. kunnen niet uit eigen hoofde 
in beroep komen v1tn een besluit van Gerl. 
St11,ten, als bedoeld in art. 17 L.O.wet 1920, 
doch alleen hetzij na speciale machtiging 
v11,n den Raad, hetzij krachtens opdracht 
van dit college ingevolge art. 212 3e lid 
der gemeentewet. H et staat den Ra ad 
niet vrij, de beoordeeling van de wensche
lijkheid van het instellen van beroep a'l,n 
B. en W. te delegeeren. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Beschikkende op het beroep, inge~.teld door 

burgemeester en " ethouders der gemeente Em
men tegen het besluit van Gedeputeerde Staten 
,an Drenthe, van l!J April 1933, N°. 59, wa11,r
bij met vernietiging van het besluit van den 
raad <lier gemeente van 10 ,Januari 1933, hou
dende afwijzend'.l beschikking op de aanvrage 
van J. Peter te Barger-Oomp1tscuum 136, om 
vergoeding overeenkomstig artikel 13 der La
ger-Onderwijswet 1920, va,n de kost,m, verbon
den 11,an het bezoeken per autobus van de 
Roomsch-Kcitholieke bijzondere lagere school 
te Barger-Compascuum door zijn zoontje W~it
ze, ireboren 14 September 1919, voor wien hij 
Katholiek bijzonder onderwijs verlangt, is be
paald, dn,t de gevraagde tegemoetkoming 11,lsnog 
behoort t e worden verleend ; 

Den Raad van St1tte, Afdeeling ,oor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 27 
September 1933, N°. 465 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
16 Ootober 1933, N°. 10418, afdeeling T.ager 
Onderwijs Algemeen; 

0. dat artikel 17 der Lager-Onderwijswet 
1920 het r&Jht van hooger horoep toekent aan 
iedi>r, die belang heuft bij <le vernietiging of ver
betering van een lu·achtens deze wet door Gede
puteerde Staten genomen besluit ; 

da t belang daarbij is te verstaan in den zin 
van eigen petSoonlijk belang : 

dat burgemeester en wethouders niet geacht 
kunnen worden bij de vernietiging of verbete
ring va.n de bestreden beslissing ,-an Gedepu
teerde Staten zoodanig belang te hebben; 

da t burgemooster en wethouder van Emmen 
derhalve niet nit eigen b0ofde van het besluit 
van Gedeputeerde Staten in beroep konden 
komen, doch zij hiertoe alleen gerechtigd zou-

den zijn hetzij na speciale machtigin& van den 
raad, hetzij krachtens opdracht van uit college 
ingevolge artikel 212, 3de lid, der gemeente
\\ et; 

dat, nadat het bestreden besluit van Gedepu
teerde Sta.ten ingevolge het tweede lid van 
artikel 17 openbaar gemaakt of aan de belang
hebbenden was toegezonden, door den gemeen
t eraad geen besluit is genomen, waarbij burge
meester en wethouders werden gemachtigd ter 
zake van dit hesln.it beroep bij Ons in te stellen; 

dat nu wel de raad, blijkens op verzoek van 
de Afdeeling van den Raad van State, voor de 
Geschillen van Bestuur, na<ler verstrekte in
lichtingen, op 2 Maart 1933 heeft besloten bur
gemeester en wethouders t e machtigen ter zake 
voormeld in beroep t e gaan, zoo zulks door hen 
nooclig wordt geoordeeld, doch dn,t het den 
den raad niet vrijstond de beoordeeling van 
de wenschelijkheid van het instellen van beroep 
aan burgemeester en wet-houders te delegeeren ; 

dat in het raadsbesluit van 2 Maar1, 1933 wel 
artikel 212, 3de lid, der gemeentewet, wordt 
aangehaald, doch dat een besluit, ingevolge 
deze wetsbepaling genomen, krachtens artikel 
213 de goedkeuring van Gedeputeerde Staten 
behoeft, wdke goedkeuring in het onderwer
pelijke geval echter niet is gevraagd , laat sta1tn 
,erkregen; 

Gezien <le Lager-Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

burgemeester en wethouders van Emmen in 
hun beroep niet-ontvankelijk te verklaren. 

Onze Miuister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast, enz. 

(A.B.) 

25 October 1933. KON1KKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 art. 13. ) 

Het geval, bedoeld in het slot van het 
l • lid doet zich niet voor, waar do kinderen. 
voordat zij de in de gemeente gelegen bfj
zondere lagere school gingen bezoeken, 
waren geplaatst op de openbare se,hool in 
een naburige gemeente. Nu de woorden 
der wet op dit punt geen twijfel lat en, mag 
daarvan niet, als door Ged. Staten is ge
schied, door middel van uitlegging over
eenkomstig de mogelijke bedoeling van den 
wetgever worden afgeweken. 

Wij WiILHELMINA, enz. 
Beschikkende op het beroep, ingesteld donr 

B. van Eeten te Sleeuwijk gemeente De Wer
k en c.a., tegen het besluit van Gedeputeerde 
Staten v:i.n Noor<l-Brabant van 7 Juni 1933 
G. 0 • 325, IVe Afdeeling, waarbij is vernietigd 
het besluit van den raad der gemeente De Wei-
ken c.a., van 8 Decc,mber 1932, waarbij he•n 
met ingang vn,n 1 Januari 1933 ter tegemoet
koming ingevolge artikel 13 der Laier-Onder
wijswet 1920 in de kosten , verbonden aan het 
hezoeken van de bijzondere lqgere school aan 
den Sleeuwijkschen Dijk te Sleeuwijk, in die 
gemeente, door zijne <lrie bij hem inwonende · 
kinderen eene vergoeding uit de gemeen tekas 
is toegekend van f 15.- per ja.ar voor elk ter 
zake t e gebrniken rij wiel tot t en hoog8te 3 rij
wielen, en is bepaald, dat het berlra/1; zal worden 
uit~ekeerd, zoolang het bovenomschreven geval 
aanwezig is, met dien verstande evenwel, da.t 
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in de daartoe leidende gevallen het bedrag na
der zal worden vastgesteld, en dat de tegemoet
koming niet langer zal worden uitbetaald, dan 
tot het tijdstip, waarop de leerveq,lichting voor 
het kind eindigt ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 4 Oc
tober 1933, N°. 563; 

l)p de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en ·wetenschappen van 
19 October l!J33, N°. 10600, nideeling Lager 
Onderwijs Algemeen; 

0. dat de raar! der gemeente De Werken c.a. 
in zijne vergadering -an 8 December 1932 
heeft besloten aan Bastiaan van Eeren te reke
nen va.n 1 Januari 193::l af ter tegemoetkoming 
in de kosten, verbonden a~n het bezoeken , an 
de bijzondere fagere school aan den Sleenwijk
schen Dijk te Sleeuwijk door zijne drie bij heru 
in1Vonende kindPren, eene vergoeding nit de 
gemeentekas toe te kennen van f 15,- per jaar 
voor elk t er zake te gebruiken rijwiel. tot ten 
hoogste 3 ·rijwielen, uit overweging, dat de 
woning van genoemden Van E~ten meer clan 
vier kilometer is verwijd.ere) van deze school, 
waar het voor zijne kinderen gewenscbte onder
wijs wordt gegeven ; dat ook de bijzondere 
Christelijke Lagere School te Woudrichem voo r 
deze leerlingen toeganl·elijk meer dan 4 kilo
meter van hunne woning is gelegen ; dat eene 
ver~oeding van f 15.- per ri,iwiel per jaar 
ruimschoots voldoend!' wordt geacht ; 

dat, nadat B. van Eeten van dit besluit bij 
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant in 
beroep was gekomen, dit college bij zijn besluit 
,an 7 Juni 1933, G. ~ 0 • 32f>, IV0 Afdeeling, 
het voomielde besluit van den raad der ge
meente De Werken c.a. heeft vPrnietigd, daár
bij overwegend,;, dat op het tijdstip van <les 
appell,1,nts vestiging in de ![emeente De Werken 
c.a., cl. i. op 5 Augustus 1932, diens leerplid1tige 
kinderen zijn geplaa,tst op de 2 km van zijne 
wonini( verwij<lercle oµenbare lagere school te 
Oudendjjk (gemeentA Wondrichem), welke 
school thans nog rloor rlie kinderen bezocht 
wordt; dat de bijzondere Christelijke school te 
Sleeuwijk weliswaar "'as opgericht, toen de 
kinderen op de openbare lagere school te Wou
driehem werden toegelaten, doch dat df' laatst
bAdoelde school niët is gevestigd binnen de 
gemeente De Werken c.a., zijnde clfl woonplaats 
van den appellant, zoodat deze naa.r de letter 
van den laatsten zin van artikel rn, le lid, der 
Lager-Onderwijswet 1920 aanspraak zou kun
nen maken op eene tegemoetkoming, als in 
dat wetsart.ikel bedoeld, voor het bezoeken 
door z\jne leerplichtige kinderen van de bijzon
dere Christelijke school t e 8leeuwijk ; <lat even
wel do la,atste zin van het Ie lid van artikel 13 
der "et in verband beschouwd met den lsten 
zin van dat art,ikel gclen andere beteekenis heeft 
dan de vrijheid der ou<lers. voogden of verzor
gers van leerplichtige kinderen te waarborgen, 
om hen hetzij openbaar onclenr\is, clan wel 
onderwijs van eene bepaal<le richting te doen 
genieten ; dat ondanks de bestMnde gelegen
heden, namelijk èn te Sleeuwijk èn te Woudri
chem, om Christelijk onder,;vijs te verkrijgen, 
des appellants kinderen naar de openbare lagere 
school te Woudrichem zijn gezonden, zoodat bij 
het te kennen geven van zijn wensch, om die 
kinderen op de Christelijke school te Sleeuwijk 

te plaatsen, blijk baar niet tevens heeft voorge
zeten de wensch, om hen onderwjis van eene 
bepaalde richting, rl . w. z. de richting van het 
onderwijs, dat aan de laatstbedoblde school 
gegeven wordt, te doen genieten ; dat dus de 
appellant geacht moet worden, voor zijne kin
deren openbaar onderwijs te hebben verlangd, 
dat verkregen kon worden, inderdaad verkregen 
is en ook thans nog verkregen wordt op de 
openbare lagere school te Woudrichem, rlie 
minder dan 4 km van zijne woning is verwijderd; 
dat derhalve de appellant naar 's wetgevers 
bedoeling geen aanspraak kan maken. op eene 
vergoeding of tegemoetkoming, als bedoeld 
in ártikel 13 der Lager-Onderwijswet 1920 ; 

dat van dit, besluit B. van Eeten bij Ons in 
beroep is gekomen, aanvoerende, dat h\j bij 
zijne vestiging te Sleeuwijk op 4 Augustus 
1932 ziine kinderen weliswa,lr stuurde naar 
eene openbare school (te Woudrichem, ruim 
I km van zijne woning gelegen), maa,r dat dit 
zijne oorzaak had in het feit, dat hij financieel 
onmachtig was, rlP benoodigde fietsen aan te 
sch,d'fen en daarbij onkundig was, dat vergoe
ding van gemeentewege kon worden aange
vraagd; dat hij sinds 29 Juni 1933 zijne kin
deren nR,ar de Christelijke school te Sleeuwijk 
gezonden hePft, waartoe hij tbam in st,a.at is 
gesteld, <l.oordat een particulier borg wilde blij
ven voor het bedrag, noodig voor het huren van 
(een) fiets(en); dat GedeputPerde Staten welis
waar onderscheid maken tnsRchen de let.ter en 
de bedoeling der wet, om alleen met de laatste 
rekening te houden. doch dat zulk eene rede
neering weinig klemt, aangezien volgens een 
algemeenen rechtsregel, indien de bewoordin
gen der wet .duidelijk zijn, men da,arvan niet 
door uitlegging mag afwijken; dat hij overeen
komstig artikel 13, lid 1, der Lager-Onderwijs
wet 1920 aampraR-k kan maken op eene tege
mMtkom.i ng, als in dat wetsartikel bedoeld, 
voor het bezoeken door zijne kinderen van de 
bijzondere Christelijke school te Sleeuwijk ; dat 
immers zijne kinderen in den leerplichtigen 
leeftij<l vallen, terwijl de school, waar het onder
wijs van de voor hen gewenschte richting wordt 
gegeven meer dan 4 km van hunne woning is 
verwijderd, en de kinderen tevoren niet zijn 
toegelaten geweest tot eene binnen de gemeente 
De Werken e.a. gevestigde, minder dan 4 km 
van de woning verwijderde andere school; dat, 
wat voorts het door den raad toegezegde be
drag van !l X f 15.-= f 45.- betreft, hij, ap
pellant, die mede in verband met de tijdsom
standigheden zelf de kosten, verbonden aan 
het vervoer van zijne kinderen naar de voor 
ben bestemde school, niet kan betalen, met het 
bedoelde bedrag niet voldoende is gebaat, aau
gezion die kosten de som va.n f 15.- per jaar 
en per kind aanmerkelijk overschrijden ; dat 
overeenkomstig eene gevestigde jurisprudentie 
va,n Ons, in omstandi~heden, als waarin hij 
tha,1s verke!'rt, eene vergoeding van 1 cent per 
af te leggen km redelijk mag worden geacht; 
dat aidus berekend, de vergoeding per jaar 
zou bedragen f 71.- - ; dat eene tegemoetkoming 
per jaar tot hPt laatstgenoemde bedrag geens
zins boven matig kan worden geacht ; 

0 . dat ingevolge het bepaalde in het slot 
van het le lid van artikel 13 der La![er Onder
w~jswet 1!)20 geen tegemoetkoming of vergoe
ding van de in dat lid bedoelde kosten wordt 
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toegekend, voor z()over deze hetreff<'n kindere .. , 
die reeds zijn toegel,ite!l als leerlingen tot een 
binnen de gemeente gevestigde school, ;velke 
niet meer dan vier kilometer van hun woning 
i~ verwijderd; 

dat echter dit geveJ zioh hier niet voordoet, 
aangezien de bedoelde kinderen, vóórdat zij 
de in de gemeente De Werken c.a. gelegen 
bijzondere lagere school gingen bezoeken, niet 
waren _toegelaten tot een binnen deze gemeent e 
_gevest1«de school ; 

dat Gedeputeerde Rtaten bij hun beslissing 
np het door den appellant ingestelde beroep 
tegen het besluit van den gemePnteraad van 
De ,verken c.a. wel hebben overwogen, dat de 
appellant naar 's wetge"ers bedoeling geen v,an
Syraak kan maken op eene vergoeding of tege
moetkoming, als bedoeld in artikel 13 der 
Lager-Onderwijswet 1920, zulks met het oog 
op de omstanrligheid, dat des appellants kin
deren te,oren de 2 km van bun worung verwij
derde openbare lagere school in de gemeente 
,vondrichem bezochten, donh. dat, nu de woor
den van de wet op dit punt geen twijfel laten, 
daarvan door middel van uit.legging overeen
komstig dl) mor{elijke bedoeling van den wet
gever met mag -worden afgeweken ; 

dat Gedeputeei·de Stnten derhalve ten ()Drech
te op dezen grond het besluit van den raftd der 
gemeente De Werken c.a. van 8 December 1~32 
hebben vernietigd; 

0. ten aanzien ,-an het door den appellant 
ingebrachte bezwear tegen het rloor den raad 
der gemeente De \Verken c.a. ntstgestelde 
bedrag rl br ,ergor-:ding, dat met de organen van 
het Rijksschoo ltoezicht moet worden geoor
deeld, dat deze vergoeding ten bo}dr::ige Vftn 
f 15.- per jaar voor elk ter zake te gebrniken 
rijwiel tot ten hoogste 3 rij wielen, redelijk ge
acht moet worden ; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1020; 
Hebben goedgevonden en ver,taan : 

met vernietiging ,;an de bestreden beslis
sing van Gedeputecrrl.e. Staten vr,,n Noord
Brabant van 7 Juni 1933, G. N°. 32fi, n ·e Af
rleeling, en behouden5 het bepa• Iele in artikel 
8, 2de lid , der wet ,an 4 August'lS 1933. S li•ats
b/,ad no. 414, het hcshit van df'n raad der ge
meeute D e Werken c .a. van 8 Decemb~r 19~2 
te handhaven. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast, enz. 

(A.B.) 

25 Octoher 1933. ARREST Vf\,n den Hoogen 
Raad. (Rouwterreinbelasting Almelo .) 

E en terrein, toebehoorende aan een 
opE'nbaar lichaam, en dat, in verband met 
z\jn li~ging ten opzichte van een ten pu 
blieken dien te bestemd werk, blijvend ten 
doel heeft om als open terrein ten dienste 
van dat werk ter beschjkking te bliiven, 
is niet als bouwterrein aan te merken. 

De Hooge Raad enz. ; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van den 

Commies-Chef der afdeeling belastingen ter 
secretarie van de gemeente Almelo, overeen
komstig de verorderung op de heffing van na te 
noemen belasting aangewezen om in de plftats 

van den Burgemeester· op te treden, tegen de 
uitspraak van den Raad van Beroep voor de 
Directe Belastingen te Zwolle van 21 Maart 
1933 betreffende den aanslag der provincie 
Overijssel in de bijzondere belasting van bouw
terreinen in de gemeente Almelo over 1!)30; 

Gezien de stukken ; 
Gelet op de schriftelijke conclu~ie van den 

Proc.-Gen., strekkende tot verwerping van het 
beroep; 

0. dat de provincie Overijssel over 1930 in 
bedoelde belasting is aangeslagen voor het 
perceel kadastraal bekend Stad A lmelo ~ectie 
B n°. 8381, welke aanslag doo r den gemeente
raad is gehandhaafd, nadat de prodncie daar
tegen bezwaren ha.cl increbracht; 

dat de provincie zich toen heeft gewend tot 
den Raad van Beroep, stellenrl. e : 

dat het bedoelde p'iirceel niet a ls bouwterrein 
kan worden beschouwd, daar het beschikbaar 
moet blijven als opslagplaats ten gebruike voor 
den publieken provincialen rl. ienst ; 

dat de Raad van Beroep de provincie in het 
gel\jk heeft gesteld bij zijne uitspraak van 31 
Mei 1932, doch deze uitsprftak b ij anest van 
den H oogen Raad van 4 Jan. 1933 is vernietigd 
en het geding is verwezen naar den Raad van 
Beroep voornoemd ter verdere behandeling ; 

dat de Hooge Raad daarbij heeft overwogen : 
dat de bijzondere hela ting bedoelrl in art. 2ï9 

der Gemeentewet, welke naar de verkoopwaarde 
wordt geheven, de strekking beeft om in het 
algemeén te treffen do voordeelen. die aan de 
eigenaren van bouwterreinen ten deel vallen 
a ls gevolg van de werkzaamheden en bemoeiïn
gen der gemeente ; 

dat die voordeelen ook worden genoten, a l 
wi l de eigenaar den grond niet voor bebouwi ng 
beschikbaar stellen; 

dat hieruit ,·olgt, dat naar de bedoeling van 
den wetgever het begrip " bouwterreinen" in 
art . 279 niet, zooals de Raad aanneemt, be
perkt is tot grond, aan welken de eigenaar de 
bestemming tot bouwterrein heeft gegeven of 
wil geven, doch omvat a llen grond, die naar 
aard en ligging voor bebouwing in aan_merking 
komt; 

dat de Raad derhalve hier had moeten onder
zoeken en beslissen, of het bewuste perceel om 
de door de provincie opgegeven reden niet voor 
bebouwing in aanmerking kan komen; 

0. dat de Raad van Beroep bij de thans aan
gevallen uitspraak wederom de provincie 
Overijssel in het gelijk heeft gesteld na te hebben 
overwogen: 

.,d>tt appellante stelt dat het perceel beschik
baar moet blijven a ls opslagplaats ten gebruike 
voor den publieken provincialen dienst en dus 
niet ft ls bouwterrein kan worden verkocht : 

,,dat van de zijde der gemeente is aangevoerd, 
dat het scheepvaartverkeer over het kanaal 
Almelo-Pruisische grens (waarvan de Slniskade 
Z.Z. kanaaldijk is) van dien aard is dat de breede 
berm langs het kanaal in ruime mate gelegen
heid biedt voor opslagplaats; dat het perceel 
in kwestie aan particu lieren is verhuurd, die 
daarvan gebruik maken a ls moestuin en voor 
het bergen van onbruikbaar wagenmateriaal; 
dat het zeker uit een oogpunt van welstand voor 
de gemeente van belang zou zijn, dat de pro
vincie dit terrein en nog enkele achter de ge,-cl
lijn _((elegen stukjes grond voor bouwterrein 
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beschikbaar stelde : dat de grond naar aard en 
ligging geschikt is voor bebouwing ; 

"dat, naar des Hoogen Raads oordeel, het 
begrip bouwterrein omvat allen grond, die 
naar aard en ligging voor bebouwing in aan
merking komt, terwij l van de zijde der gemeente 
er op is gewezen, dat bijvoorbeeld geen bouw
terrein genoemd kan worden een terrein, dat 
speciaal voor een ander blijvend doel is in
gericht, bij voorbeeld een sportterrein; 

,,dat in dit licht beschouwd een aan een open
baar lichaam - de Provincie Overijssel - toe
behoorend terrein, hetwelk in verband met zijne 
ligging ten opzichte van een ten 1ublieken 
dienste bestemd werk - het kana-a Almelo
Pruisische grens - blijvend ten doel heeft om 
a ls open terrein ten dienste van dat werk ter 
beschikking te blijven, niet naar aard en ligging 
voor bebouwing in aanmerking komt en mits
dien niet als bouwterrein is aan te merken; 

"dat de aanslag mitsdien ten onrechte is 
opgelegd"; 

O. dat t hans in cassatie is gestdd: 
Schending of verkeerde toepassing van : 
1°. art. 24 der Wet van 19 Dec. 1914, S. 564-, 
2°. art. 16 dier Wet, 
3°. art. 279 der Gemeentewet en van art. 1 

der Verordening op de heffing eener bijzondere 
belasting van bouwterreinen in de gemeente 
Almelo, 

en t er toelichting is aangevoerd : 
ad lum: dat uit de thans bestreden uitspraak 

blijkt, dat het bevolen onderzoek en de ver
eiscbte be~lissing omtrent het vraagpunt: ,,of 
het bewuste perceel om de door de provincie 
opgegeven reden niet voor bebouwing in aan
merking kan komen" niet, althans niet met 
inachtneming van het betrekkelijk arrest van 
den Hoogen Raad, hebben plaats gevonden, 
weshalve het bepaalde bij art. 24, tweede zinsne
de, der Wet van 19 Dec. 1914, S. 564, niet, 
althans niet voldoende, door den R aad van 
Beroep is nageleefd ; 

ad 2um : dat de beslissing van den Raad 
van Beroep. bepalende, dat het onderwerpelijk 
terrein naar aard en ligging niet als bouw
terrein is aan te merken, uitsluitend wordt 
"toegelicht" met de stelling, dat "een aan een 
openbaar lichaam - de provincie Overijssel -
toebehoorend terrein, hetwelk in verband met 
zijne ligging ten opzichte van een ten publieke 
dienste bestemd werk - het kanaal Almelo
Pruisische grens - blijvend ten doel beeft om 
als open terrein ten dienste van dat werk ter 
beschikking te blijven, niet naar aard en ligging 
voor bebouwing in aanmerking komt en mits
dien niet als bouwterrein is aan te merken", 
doch dat niet alleen elk spoor van een onderzoek 
naar de juistheid dezer stelling - geljj k door 
den Hoogen Raad bij voormeld arrest bevolen 
- , maar zelfs elk e motiveering van do juist
bevinding dezer zeer in het algemêen geponeerde 
stelling ten eenen male ontbreekt ; 

ad 3um : dat bedoelde aanslag steunt op de 
vVet, weshalve de voorliggende, vernietigende, 
uitspraak van den Raad van Beroep tevens is 
in strijd met art. 279 der Gemeentewet en art. 1 
der aangehaalde Verordening ; 

0. hieromtrent: 
dat de Raad van Beroep, de door de prov-:incie 

Overijssel gestelde feiten en omstandigheden 
kennelijk als juist aanvaardende, heeft beslist, 

dat dientengevolge het bedoelde terrein niet 
naar aard en ligging voor bebouwing in aan-
merking kan komen ; , 

dat het eerste middel derhalve feitelijken 
grondslag mist, immers de Raad van Beroep 
beeft voldaan aan de door den Hoogen Raad 
bij zijn arrest van 4 Jan. 1933 ge~even op
dracht, en ook het tweede middel moet falen, 
vermits die feiten en omstandigheden, welke, 
zooals gezegd, de Raad van Beroep als vast
staande aanneemt, de daarop steunende be
slissing kunnen dragen ; 

dat ook het derde middel niet tot cassatie 
kan leiden, daar terecht werd beslist, dat een 
terrein , toebehoorende aan een openbaar 
lichaam en dat, in verband met zijn ligging ten 
opzichte van een t en publieken dienste be
stemd werk, blijvend ten doel heeft om als 
open terrein ten dienste van dat werk ter be
schikking te blijven, niet als bouwterrein is 
aan te merken ; 

Verwerpt het beroep. (W.) 

25 October 1933. ARREST van de□ Hoogen 
Raad. (Wegenbelasting Schiebroek.) 

Noch in art. 1 der betreffende verorde
ning, noch in art. 280 Gem.wet wordt de 
eisch gesteld, dat de openbare land- of 
waterwegen, daar bedoeld, aan de ge
meente in eigendom toebehooren. 

Nu om op den ...... weg t e komen, 
eerst gebruik moet worden gemaakt, over 
een zekeren afstand, van een openbaar 
tegeltrottoir, ontsluit dit tusschengelegen 
trottoir zelf en niet het stukje ...... weg 
aan belanghebbende's perceelen den toe
gang tot het openbaar verkeer. 

Waar tevens vaststaat, dat dit openbaar 
trottoir ligt in de gemeente Schiebroek en 
op zeer korten afstand van belanghebben
de's perceelen, immers door de bewoners 
wordt bereikt door een gemeenschappelijk 
t uinhek, volgt daaruit, dat belangheh
bende's perceelen in de onmiddellijke na
bijheid van dien openbaren weg zijn ge
legen . 

Zie ook arrest H.R. 23 l ovember 1932, 
C. V. 1932, blz. 312. 

De Hooge Raad enz. ; 
Gezien het beroepschriJt in cassatie van A 

te B., tegen de uitspraak van den Raad van 
Beroep Yoor de Directe Belastingen II te 
Rotterdam van 24 April 1933 betreffende zijn 
aanslag in de Wegenbelasting der gemeente 
Schiebroek over het jaar 1931 ; 

Gezien de stukken ; 
Gelet op de schriftelijke conclusie van den 

Proc.-Gen., strekkende tot verwerping van het 
beroep; 

0. dat belan!!hobboude over 1931 in de voor
melde belasting is aangeslagen ter zake van rle 
perceelen kadastraal in die gemeente bekend 
onder de nos. 1676, 1677, 1678, 1679, 1681, 
1682, 1683 en 1684; 

dat hij daartegen bezwaar heeft ingebracht 
bij den gemeenteraad van Schiebroek, doch 
deze den aanslag heeft gehandhaafd, waarop 
belanghebbende zich heeft gewend tot den 
Raad van Beroep, die bij zijn uitspraak van 
28 April 1932 den aanslag heeft vernietigd voor 
zoover betreft de ongebouwde perceelen nos. 
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1681 , 1682, 1683 en 16R4, doch heeft gehand
haafd den aanslag betreffende de gebouwde 
perceelen nos. 1616, 1677, 1678 en 1679 op 
grond dat die perceelen in de onmiddellijke 
nabijheid geleii,en zijn van een openbaren land
weg - den .:;tationsweg - in de gemeente 
Schiebroek, immers daarvan slechts zijn ge
scheiden door een dorpscafo ; 

0. dat die uitspraak van 28 April 1932 even
wel bij arrest vfLn den Hoogen Raad van 23 Nov. 
1932 is vernietigd; 

0. dat de Raad van Beroep bij de thans be
streden uitspraak heeft beslist, dat belang
hebbende in de belasting moet worden aan
geslagen zulks met toepassing van het hepaalde 
in het eerste lid van art. 6 der betreffende ver
ordening, en daarbij heeft overwogen : 

,,dfLt, blijkens de betreffende verordening, 
deze belasting wordt geheven wegens gebouwde 
eigendommen en daarbij behoorende erven, die 
aan openbare land- of waterwegen in de Ge
meente belenden of in de onmiddellijke nfLbij
heid daarvan gelegen zijn ; 

"dat de Raad bij zijne uitspraak van 28 April 
1932 heeft beslist, dat de vraag of deze eigen
dommen a.l dan niet aan dergelijke wegen be
lenden niet valt te beantwoorden omdat par
tijen het oneens waren gelijk zij dit trouwens 
in 's Raads vergadering van 6 Maart 1933 ver
klaarden nog steeds te zijn, over de vraag tot 
hoever appelfa.nt's eigendom zich uitstrekt ; 

"dat derhalve thans, met inachtneming van 
's Hoogen Raads arrest in deze zaak, valt na 
te gaan of deze eigendommen in de onmiddel
lijke nabijheid liggen van een of meer van 
bovenbedoelde wegen, waarvan de heteekenis 
is, dat er niet a lleen een korte afstand moet zijn 
tusschen weg en eigendommen, maa.c ook dat 
er tusschen beide moet zijn een onmiddellijk 
verband, dat wil zeggen dat de weg voor de 
eio-endommen den toegang tot het openbaar 
verkeer moet ontsluiten; 

,,dat appella nt ter vergadering, desgevraagd, 
verklaarde dat wanneer de bewonerP van de 
bewuste perceelen, die ieder 6 Meter breed 
zij n, het gemeenschappelijk tuinhek uitgaan 
zij zich bevinden op het tegeltrottoir, waarvan 
de eigendom tusschen partijen in geschil is, 
dat in de gemeente Schiebroek ligt en inderdaad 
openbare weg is, en dat men dan, zooals op de 
overgelegde kaart valt te zien, op welke, naar 
partij en verklaarden de grens der gemeente 
Schiebroek met - + - + lijn is aangegeven, 
gaar,.Je in N.W. richting over dat trottoir over 
een afstand van hoogstens 30 Meter en gaande 
uit het op de kaart aangegeven gemeensc11app e
lijke tuinhek over een afstand van ongeveer 
17 Meter, den Kleiweg in de gemeente Schie
broek, zijnde een openbare landweg, betreedt 
en even, ongeveer 1 Meter, verder, langs den 
tuin van het perceel kadaster no. 1675, rechts 
afslaande, komt op den Stationsweg, zijnde 
eveneens een openbare landweg in die gemeente ; 

"dat appellant voorts, desgevraagd, niet 
gemotiveerd tegensprak dat bedoelde Kleiweg 
hem niet alleen den toegang tot het openbare 
verkeer in de gemeente Schiebroek ontsluit, 
nu deze zich in die gemeente over de spoorlijn 
in N.W.richting voortzet en zich aan dien weg 
particuliere woningen bevinden, doch tever,.s 
hem op geringen afstand der bedoelde perceeler> 
b rengt naar het station der Z.H.E.S.M. in 

Schiebroek, van welke maatschappij een op
volgend station eveneens in die gemeente ge
leo-en is, terwij l die ~poorlijn een verbinding 
schept met Rotterdam en Den Haag en tusschen-
gelegen stations ; . 

,,dat appellant wat den Stationsweg betreft 
niet tegensprak hetgeen de Burgemeester ver
klaarde, te weten dat deze weg van :J--- 250 Meter 
lengte, aan welke t 30 huizen staan ter weers
zijde, uitkomt op de Ringvaart, zijnde een open
baar vaarwater, langs welke vaart men komt 
op den Bergschen plas en, zij het door te schut
ten, op de Rotte en op de Maas; 

"dat de Raad uit al deze mededeelingen tot 
de conclusie komt dat er tusschen de bewuste 
gebouwde eigendommen en daarbij behoorende 
erven en zoowel den Kleiwe& als den Stations
weg niet alleen slechts een Jrnrte afstand van 
hoogstens 31 Meter is, zoodat van in de on
middellijke nabijheid gelegen zijn van een open
baren landweg in de gemeente Schiebroek mag 
worden gesproken doch tevens dat deze wegen 
beide, althans zeker meergemeld stukje Klei
weg, in de vori<J;e uitspraak abusievelijk ge
noemd Stationsweg, voor die eigendommen 
den toegang tot het openbaar verkeer in de 
gemeente Schiebroek ontsluiten" ; 

0. dat belanghebbende als middel van cassa
tie heeft gesteld : 

chending of verkeerde toepassing van art. 1 
van de Verordening tot heffing eener Wegen
belasting in de ge,neente Schiebroek, i. v. m. 
art. 280 van de Ge'Ileentewet, en, naar uit de 
door hem gegeven toelichting blijkt, dat middel 
grondt op de stelling, dat de openbare wo~en, 
in de onmiddellijke nabijheid waarvan de be
doelde gebouwde eio-endommen volgens den 
Raad van Beroep zijn gelegen niet in eigendom 
toebehooren aan de gemeente Schiebroek ; 

0. hieromtrent: 
dat noch in art. 1 der betreffende verordening, 

noch in art. 280 der Gemeentewet de eisch 
wordt gesteld, dat de openbare land- of water
wegen, daar bedoeld, aan de gemeente in eigen
dom toebehooren ; 

dat dus voor de belastbaarheid van belang
hebbende's perceelen voldoende is, dat zij ge
legen zijn in de onmiddellijke nabijheid van een 
openbaren weg in Je gemeente Schiebroek ; 

dat de Raad van Beroep ten onrechte van 
oordeel is, dat zulks het geval is ten opzichte 
van den Stationsweg en het stukje Kleiweg, in 
zijn vorige uitspraak Stationsweg genoemrl; 

dat toch om daar te komen eerst gebruik 
moet worden gemaakt, over een zekeren af
stand, van een openbaar tcgoltrottoir en der
halve dit tusschengelegen trottoir zelf en niet 
het voormelde stukje Kleiweg aan belang
hèbbende's perceelen don toegang tot het open
baar verkeer ontsluit; 

dat voorts, waar tevens vaststaat, dat dit 
openbaar trottoir ligt in de gemeente Schie
broek en op zeer korten afstand van b11lang
hebbende's perceelen, immers door de bewoners 
wordt bereikt door een gemeenschappelijk 
tuinhek, daaruit volgt, dat belanghebbende's 
perceelen in de onmiddellijke nabijheid van 
dien openbaren weg ziin g~legen en dus om die 
reden terecht met toepasslllg van art. 6, eerste 
lid, in de belasting zijn betrokken ; 

dfLt het middel dus niet tot cassatie kan leiden; 
Verwerpt het beroep. (W. ) 
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26 October 1933. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet art. 252.) 

Tegen de bepaling in eene verordening 
op het beheer der gemeentebedrijven, vol
gens welke de raad de waarde der in het 
grondbedrijf gebrachte eigendommen vast
stelt, bestaat geen bezwaar, waar de ver
ordening den waarborg biedt, dat de raad 
niet dan na behoorlijke voorlichting die 
wa:1rde zal bepalen, terwijl niet behoeft 
te worden verwacht, dat de raad om be
weegredenen, buiten de zaak zelve gelegen, 
de gronden te hoog zou taxeeren. 

Een voorschrift, volgens hetwelk aan 
den ontvanger als zoodanig wordt op
gedragen het innen, zjj het door tusschen
komst van den kassier, van de inkomsten 
en ontvangsten der gemeentebedrijven, 
alsmede het d0en - op door den kassier 
af te geven stukken - vHn de uit.gaven 
dier bèdrijven, is in strijd met de wet . 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Den Helder tegen het 
besluit van Ged. Staten van Noord-Holland van 
22 Maart 1933, N°. 218, waarbij goedkeuring 
is onthouden aan de bij het raadsbesluit van 
7 Februari 1933 gewijzigd vastgestelde verorde
ning betreffende het beheer der gemeentebe
drijven; 

Den Raad van State, Aftleeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 6 
September 1933, N°. 505; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 21 October 1933, 
N°. 16667, afdeeling Bin.nenlandsch Bestuur ; 

0. dat Geel. Staten van Noord-Holland bij 
hun bovenvermeld besluit, hunne goedkeuring 
hebben onthouden n,an het besluit van den raad 
der gemeente Den Helder van 3 :\Iei 1932 tot 
vaststelling van eene verordening op het be
heer der bedrijven in die gemeente, zooals dit 
besluit gewijzigd werd bij besluit van den raad 
van 7 Februari 1933, uit overweging, dat in 
die verordening wordt bepaald a. . in art. 9, dat 
de centrale kas der bedrijven onder leiding van 
den gemeente-ontvanger zal staan, b. in art. 41, 
6° lid, dat de gemeenteraad de waarde der in 
het grondbedrijf gebrachte eigendommen vast
stelt; dat bij hun college tegen die bepalingen 
bezwaar bestaat ; dat immers het onder a. ge
noemde artikel niet in overeenstemming is met 
de bepaling der artt. 120, 121 en 122 der ge
meentewet, waaruit blijkt, dat de gemeente
ontvanger als zoodarug niet als kassier van een 
gemeentelijk bedrijf kan optreden ; dat de in de 
bepaling sub b vermelde vaststelling van de 
waarde der bij het grondbedrijf in beheer zijnde 
eigendommen is voorgeschreven, ten einde te 
voorkomen, dat de boekwaarde van die e igen
dommen, mede ten gevolge van de bijschrijving 
van het eventneele jaarlijksche verliessaldo, 
hooger zou worden dan de werkelijke waarde ; 
dat dan ook die vaststelling van de waarde 
plaats vindt, nadat die waarde is geschat door 
eene Commissie, bestaande uit drie leden, welke 
geen leden van den gemeenteraad , noeh per
sonen in dienst der gemeente kunnen zijn ; dat 
door dit voorschrift de gemeenteraad terecht 
heeft zorggedragen, dat de schatting geschiedt 
door van het gemeentebestuur onafhankelijke 
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personen, welk juist beginsel echter alleen dàn 
tot zijn recht komt, indien vaststaat, dat de 
gemeenteraad de waarde op geen hooger bedrag 
vaststelt, dan het bedrag, waarop die door de 
Commissie is geschat, of, ingeval de gemeente
raad dit wel wenscht te doen, daarvoor gegronde 
redenen kunnen worden aangevoerd ; dat hun 
college daarom in overweging heeft gegeven 
aan het laatste lid van art. 41 toe te voegen de 
woorden .,doch zal daarbij zonder uitdrukkeljjke 
goedkeuring van Geel. Staten geen hooger be
dmg aannemen dan dat, in het verslag der Com
missie genoemd" ; dat de raad der gemeente 
Den Helder, hoewel bekend met de zienswijze 
van hun college, daarmede echter geene reke
ning heeft willen houden ; dat in die omstandig
heden de verordening, naar hunne meening, 
niet kan worden goedgekeurd; 

da,t van dit besluit de raad der gemeente 
Den Helder bij Ons in beroep is gekomen, in 
hoofdzaak aanvoerende, dat, volgens het 1 e lid 
van art. 9, de invordering der inkomsten en 
ontvangsten en het doen der betalingen worden 
opgedragen aan een door burgemeester en wet
houders te benoemen kassier, die voor de hem 
toevertrouwde gelden verantwoordelijk is, ter
wij l dan in de volgende leden van art. 9, als
mede in andere artikelen der verordening, de 
werkzaamheden van den kassier verder worden 
geregeld ; da.t er zijns inziens geen sprake van 
is, dat, volgens de onderwerpelijke verorderung, 
de gemeente-ontvanger als zoodanig als kassier 
van de gemeentebedrijven zal optreden, al 
wordt dan ook in die verordening bepaald, dat 
de centrale kas der bedrjjven staat onder leiding 
van den gemeente-ontvanger, welke bepaling 
is gemaakt ter bevordering van een zoo voor
deelig mogelijk beheer der gemeent,egelden in het 
algemeen, terwijl zij noch met de artt. 120, 121 
en 122 der gemeentewet, noch met eenig ander 
wettelijk voorschrift in strijd is, hetgeen onder 
meer blijkt uit het feit, dat de balans, verlies
en winstrekening, waarvan art. 21 der ver
ordening spreekt, niet door den gemeente
ontvanger, doch, volgens art. 7 der Verorde
ning, regelende de Centrale boekhouding der 
gemeente Den Helder, door den hoofdboek
houder der Centrale boekhouding aan burge
meester en wethouders wordt aangeboden ; dat 
het bestreden besluit van Ged. Staten dan ook 
veel verder strekt dan de bij Ons besluit van 
l Augustus 193·2 N°. 31 inzake eene beheers
verordening der gemeente Hilversum genomen 
beslissing; dat, wat betreft art. 41, 8• lid, der 
verórdening, de bepalingen omtrent de taxatie 
enz. van de eigendommen van een grondbedrijf 
niet aan de goedkeuring van Ged. Staten onder
worpen zijn, omdat in dien zin ook werd be
slist bij Ons hesluit van 29 October 1930, N°. 30 
/lee~: 34), ten aanzien van een geschil t-usschen 
Ged. Staten van Noord-Holland en den raad 
der gemeente Den Helder, terwijl de inhoud 
van het huidige art. 122 der gemeentewet ge
heel gelijk is aan dien Yan het vroegere art. 
ll 4bis en terwijl onder het in het na het ge
noemde besluit opgenomen art. 252 dier wet 
bedoelde " beheer", blijkens de geschiedenis van 
de totstandkoming van dat artikel, enkel moet 
worden verstaan · ,,comptabel beheer"; dat, 
voor wat de toe te kennen waarde betreft, zijns 
inziens aan hem de eh1dbeslissing toekomt ; 
dat ook bij het nemen dier eindbeslissing hij 

25 
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zich alweer er van heeft vergewist, dat deze zoo 
juist mogelijk moet zijn, door in het 5• lid van 
art. 41 voor te schrijven, dat het verslag der 
commissie en het advies van den rlirecteur door 
burgemeester en wethouders met de toelich
tingen, welke zij hunnerzijds dienstig achten, 
aan hem, den raad, zullen worden overgelegrl ; 
dat Ged . Staten, naar 's raads meening, zich hier 
geen macht of bevoegdheid wenscben te zien 
toegekend, die de wet niet kent en die dan ook 
te kort zou doen aan de autonomie, die de wet
gever in art. 144 der Grondwet en volgens andere 
wetsartikelen aan de gemeentebesturen toe
kent ; dat bovendien, wanneer aan den wensch 
van Ged. Staten werd voldaan, de in strijd met 
verschillende wetsvoorschl'iften z(jnde situatie 
zou ontstaan, dat Ged. Staten hunne goed
keuring zouden kunnen onthouden aan een 
raadsbesluit van financieele strekking, zonder 
dat daartegen door den raad bij Ons in beroep 
zou kunnen worden gegaan ; 

0 . ten aanzien van art. 41 der verordening, 
dat onjuist is de meening van den appellant, 
dat slechts voorschriften inzake het comptabel 
beheer der gemeentebedrijven aan de goed
keuring van Ged. Staten zouden zijn onder
worpen en dat diensvolgens eeue bepaling als 
die van art. 41, regelende de taxatie van eigen
d ommen, de goedkeuring van dat college niet. 
zoude behoeven ; 

dat toch - zooals reeds bij Ons besluit van 
7 April 1933 uitvoerig werd overwogen - noch 
de bewoordingen van art. 252, 2• lid, der ge
meentewet, noch de geschiedenis der totstand
koming van deze wetsbepaling, steun aan eene 
zoodanige beperkte opvatting van de strekking 
van het, voorschrift bieden ; 

dat echter het bezwaar van Ged. Staten tegen 
art. 41 niet als gerechtvaardigd kan worden 
aangemerkt, wijl dit artikel den waarborg biedt, 
dat de raad niet dan na behoorlijke voorlichting 
de waarde der eigendommen zal bepalen, ter
wijl niet behoeft te worden verwacht, dat de 
ra.ad om beweegredenen, buiten de zaak zelve 
trelegen, de gronden te hoog zou taxeeren ; 
- 0. ten aanzien van art.. 9 der verordening, 
dat - geljjk bij Ons door den appellant in zijn 
beroepschrift aangehaald besluit van 1 Augus
tus 1932, n°. 31, werd beslist - het kasbeheer 
ten aanzien van krachtens art. 252 der gemeen
tewet aangewezen takken van dienst niet tot 
de taak van den gemeente-ontvanger behoort; 

dat bij art .. 9 rler verordening aan den ont
vanger als zoodanig wordt opgedragen het 
innen, zij het door tusschenkomst van den kas
sier, van de inkomsten en ontvangsten der ge
meentebedrijven, alsmede het doen - op door 
den kassier af te geven stukken - van de uit
gaven dier bedrijven; 

dat deze werkzaamheden deel uitmaken van 
het kasbeheer der gemeentebedrijven ; 

dat mitsdien art. 9 zich met de gemeentewet 
niet verdraagt ; 

dat daaraan niet afdoet, dat de balans, ver
lies- en winstrekening, niet door den ontvanger, 
doch door den Hoofdboekhouder aan burge
meester en wethouders wordt aangeboden ; 

0. dat dus Ged. Staten weliswaar ten onrechte 
bezwaar tegen art. 41 der verordening hebben 
gemaakt, doch dat hunne bedenking tegen 
art. 9 gegrond is te achten, weshalve hun besluit 
tot onthouding van goedkeuring aan de ver-

ordening moet worden gehandhaafd ; 
Gezie~ de gemeentewet ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

belast enz. 
(A.B.) 

26 October 1933. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet art. 235.) 

Tnen de raad tot het instellen van beroep 
besloot, was door Ged. Staten omtrent de 
goedkeuring van het hun aangeboden raade
beslnit nog geen beslissing genomen, ~erwijl 
nà de toezending van het be~luit van Ged . 
Staten door den raad geen besluit tot het 
instellen van beroep genomen is. B. en "\V. , 
uitvoering gevend aan eerstbedoeld raads
beslnit, kunnen niet geacht worden in
gevolge art. 235 namens den raad bij de 
Kroon voorziening te hebben gevraagd, 
en zijn dus in hun beroep niet-ontvanke~jk. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

burgemeester en wethouders van Diepenheim, 
namens den raad dier gemeente, tegen het be
sluit van Ged. Staten van Overijssel van 30 Mei 
1933 N°. 5093/4254, 2• afdeeling, waarbij goed
keuring is onthouden aan hot raadsbesluit van 
3 Maart 1933, N°. 2, tot deelneming in het maat
schappelijk kapitaal der N. Y. Bank voor Ne
derlandsche Gemeenten ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, g:ehoord, advies van 
30 August.us 1933, N°. 4-81; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 21 October 1933, 
N°. 16401. Afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

0. dat de raad van Diepenheim in zijne ver
gadering van 3 Maart 1933 heeft besloten tot 
een maximum-bedrag van f 15,000 - ten laste 
van den dienst 1933 - deel te nemen in het 
maatschappelijk kapitaal der N. V. Bank voor 
Nederlandsche Gemeenten, daarbij overwegen
de, dat op de begrooting van ontvangsten en 
uitgaven der gemeente voor 1933 een bedrag 
van f 15,000 is uitgetrokken om daarmede deel 
te nemen in het kapitaal der N. V. Bank voor 
Nederlandsche Gemeenten; dat een aandeel 
in dat kapitaal als vrjj vast en solide -moet wor
den beschouwd; dat het eventueel van grooten 
gunstigen invloed zal kunnen zijn op de vol
doening aan een mogelijk verzoek der gemeente, 
haar gelden te leenen met geheele of gedeelte
lijke inonderpandgeving van dat aandeel ; dat de 
plaatsing bij deze Bank in soliditeit boven die 
bij andere Banken staat, omdat de Bank voor 
Nederlandsche Gemeenten enkel met binnen
landsche openbare lichamen werkt, terwijl ook 
de Staat der Nederlanden voor de helft van het 
aandeelenkapitaal bij deze Bank is betrokken ; 
dat belegging der gelden in obligatiën thans 
niet raadzaam wordt geacht met het oog op de 
groote koersschommelingen ter beurze, vooral 
veroorzaakt door de bijna absolute onzekerheid 
in de buitenlandsche financieele wereld ; 

dat Ged. Staten van Overijssel bij hun be
sluit van 30 Mei 1933 aan dit raadsbesluit hunne 
goedkeuring hebben onthouden, uit overweging, 
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dat de gemeente Diepenheim in het bezit is van 
een aandeel der N.V. Bank voor Nederlandsche 
Gemeenten ad f 1000, waarmede naar hun oor
deel voor eene gemeente als Diepenheim met 
een zielental van 1800 voldoende tot uitdruk
king is gebracht het belang, dat zij bij het be
staan van de bank heeft ; dat de voorgenomen 
deelneming in het aandeelenkapitaal van de 
voornoemde bankinstelling dan ook uitsluitend 
moet worden beschouwd als eene belegging van 
het gemeentelijk vermogen ; dat hun college 
uit een oogpunt van belegging bezwaar heeft 
tegen deelneming door gemeenten met haar 
vermogen in handelsondernemingen en geen 
redenen aanwezig acht om daarop eene uitzon
rlering te maken ten aanzien van de Bank voor 
Nederlandsche Gemeenten; dat toch de ge
meente door deelneming in het aandeelenkapi
taal van eenige onderneming naast de goede ook 
de kwade kan en van het hedrijf voor hare 
rekening neemt en wel in dit geval tot een be
drag van f 15,000 ; dat in verband met dit 
risico, dat uiteraard aan het bezit van aandeelen 
is verhouden, eene belegging van het gemeente
lijk en tevens gemeenschapsvermogen in aan
deelen van de meergenoemde bankinstelling 
niet aanbevelenswaard en dan ook niet in het 
financieele belang der gemeente moet worden 
geacht; dat de raad van de gemeente Diepen
heim, nadat de vorenbedoelde bezwaren door 
hun college te zijner kennis waren gebracht, 
niet bereid is zijn meergenoemd besluit in te 
trekken; 

dat van dit besluit burgemeester en wet
houders van Diepenheim bij Ons in beroep zijn 
gekomen, aanvoerende, dat bti besluit van den 
raad hunner gemeente van 3 Maart 1933, N°. 2, 
goedgevonden is, tot een maximum-bedrag van 
f 15,000 ten last,e van den dienst 1933 deel te 
nemen in het maatschappelijk kapitaal der N. V. 
BfLnk voor Nederlandsche Gemeent.en; dat Ged. 
Staten van Overijssel blijkens hun schrijven 
van 11 April 1933, 2e afdeeling, N°. 3384/2886, 
bezwaar maakt.en, dit besluit goed te keuren ; 
dat de raad bij zijn besluit van 5 Mei 1933, 
No. 8, zijn voormeld besluit heeft gehandhaafd 
en hun heeft opgedragen, eventueel bij Ons 
voorziening te vragen van eene mogelijke be
slissing van Geel. Staten tot weigering der goe~: 
keurin11 van dat besluit, dat Ged. Staten b1J 
hun b~luit van 30 Mei 1933, 2• a.fdeeling, 
No. 5093/4254, hebben goedgevonden, het meer
bedoelde besluit niet goed te keuren: 

0. dat art. 235 der gemeentewet bepaalt, dat 
ingeval Ged. Staten het besluit van een ge
meentebestuur (als bedoeld in art. 228 of art. 
229 dezer wet) weigeren goed te keuren, dit 
bestuur binnen dertig dagen, te rekenen van de 
da,c,teekening van de verzending der beslissing 
va;;_ Ged. Staten. bij Ons voorziening kan 
Yracren 

d~t hieruit volgt, dat eerst na de verzending 
van een besluit van Ged. Staten, houdende 
weigering van de gevraagde goedkeuring, van 
een besluit tot het instellen van beroep daar
tegen sprake kan zijn ; 

dat in het onderwerpelijke geval, toen de raad 
op 5 Mei 1!)33 tot het instellen van beroep be
sloot, door Ged. Staten omtrent de goedkeuring 
van de hun aangeboden raadsbesluiten nog geen 
beslissing was genomen, terwijl nà de toezen
ding van het besluit van Ged. Staten door den 

:aad geen besluit tot het instellen van beroep 
1s genomen; 

dat burgemeester en wethouders, uitvoering 
gevende aan het raadsbesluit van 5 Mei 1933, 
niet geacht kunnen worden ingevol~e art. 235 
der gemeentewet namens den raad biJ Ons voor
ziening te hebben gevraagd ; 

Gezien de gemeentewet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het gemeentebestuur van Diepenheim in zijn 
beroep niet-ontvankelijk te verklaren. 

Onze Minister van Binnenhind che Zaken is 
belast, enz. 

(A.B.) 

28 October 19~3. KONTNKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet art . 242.) 

Hoewel het volgen door de gemeente
veldwachters van de door Ged. Staten 
ingestelde politiecursussen wenschelijk kan 
worden geacht, hebben Ged. Staten toch 
ten onrechte goedkeuring onthouden aan 
eene gemeentebegrooting, waarop geen 
post in uitgaaf voor bestrijd ing der kosten 
van het volgen dier cursussen was gebracht, 
daar het hier betreft eene uitgave, waartoe 
geen wet de gemeente verplicht en het oor
deel daaromtrent allereerst aan den ge
meenteraad staat. 

Wij WILHELMINA, enz . 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Weerselo tegen het be
sluit van Gedeputeerde Staten van Overijssel 
van 6 Juni 1933, 2• afdeeling N°. 5244/4280, 
w11.arbij goedkeuring is onthouden aan <le be
grooting voor 1933 dier gemeente ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, arlvies Yan 4 Oc
tober 1033, N°. 554; 

Op de voordracht. van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 24 October 1933, 
N°. 17772, Afdeeling Binnenlandsch Bestuur ; 

0. dat Gedeputeerde Staten van Overijssel 
bij bovengemeld besluit de begrooting van de 
gemeente Weerselo voor het jaar 1933 niet 
hebben goedgekeurd, uit overweging, dat op 
deze begrooting geen gelden beschikbaar wor
den gesteld voor het volgen door de gemeente
veldwachters van de voor hen ingestelde cur
sussen, hoe1vel zulks door hu.1 0ollege aan den 
Rand was verzocht; dat deze cursussen zijn 
in11esteld met de bedoeling om de plattelands
politie door uitbreiding van kennis en voort
gaande ontwikkeling met bek,rnarnheicl toe te 
rusten en door degelijke opleiding en vakkennis 
in staat te stellen om haar taak op doeltreffende 
en betrouwbare wijze uit te oefenen , dat d~ 
eischen, welke de hedendaagsche maatschapp1J 
aan den politieman stelt,, het noodzakelijk 
maken, rlàt diens ontwikkelingspeil met die 
eischen gelijken tred houdt en de gomeente
velrlwachters bijgernlg met het oog daarop in 
de gelegenheid worden gesteld om eensdeels 
hun verworven kennis to onderhouden en ander
deels deze, zoo mogelijk, uit te breiden ; dat het_ 
gelet op de doelstelling van deze cursussen om 
in allen deole eene bekwame en betrouwbare 
plattelandspolitie to verkrijgen, in het belang 
van de gemeente \Veorselo moet worden ge
acht, om ,-oor deelneming aan clc-~c r ursussen 
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gelden bfls"hikb_aar te stellen, zoodat,. nu de 
raad heefi; gewf\1gerrl Jaan oor de nood1ge gel
den op de begrooting uit te trekk•m, dezo niet 
voor i:;oerlkenring in ~anmerking kan komen; 

dat van dit besluit de raad der gemeente 
Weerselo bij Ons in beroep is gekomen, aanvoe
rende, dat naar zijne meerring eene beslissing 
omtrent de vraag, of het gewenscht is, gelegen
heid te bieden, dat de gemeenteveldwachters 
voor rekening der ,1emeente op een daartoe be
trekkelijken cursus eensdeels hun verworren 
kennis onderhouden en anderdeels uitbreiden, 
naar het bepaalde bij artikel 168 der gemeente
wet uitsluitend bij den raad berust ; dat op 
grond van het vorenstaande besloten werd de 
èvenbedoelde gelegenheid te doen ophouden 
bij het einde va-n den cursus 1932--1933; dat 
derhalve in dit feit en de daaruit voortvloeiende 
finaneieele gevolgen zijns inziens geen aanlei
ding kan worden gevonden de goedkeuring Mn 
de begrooting voor 1933 te onthouden; dat de 
raad voorts het nut der betrokken politie-cur
sussen niet onderschat, doch dat de kosten 
van deze cursussen niet kunnen worden gere
kend tot de dringend noodzakelijke uitgaven ; 
dat de finanoieele omstandigheden der gemeen
te uiterst zorgwekkend zijn en derhalve alle 
uitgaven, die niet wettelijk verplicht of in het 
belang der gemeente dringend noodzakelijk zijn, 
achterwege moeten worden gelaten ; 

0. dat . het geschil loopt over eene uitgave 
waartoe !!een wet de gemeente verplicht en 
welke betreft de huishouding der gemeente, 
waaromtrent het oordeel allereerst aan den 
gemeenteraad staat : 

dat in zoodanig geval, als uit een oogpunt 
van financieel beleid tegen de begrooting geen 
bezwaar bestaat, niet d<in om zeer dringende 
redenen goedkeuring aan de begrooting mag 
worden onthouden ; 

dat, hoewel het volgen door de gemeenteveld
wachters van de door Gedeputeerde Staten in
gestelde politiecursussen wenschelijk geacht 
kan worden, hier to1Jh niet van de aanwezigheid 
van dringende redenen als -bovenbedoeld kan 
worden gesproken ; 

Gezien de Gemeentewet; 
Hebben goedgevonden er;. verstaan: 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Gedeputeerde Staten van Overij ssel aan 
de begrooting der gemeente Weerselo voor het 
jaar 1933 alsnog goedkeuring te verleenen. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast, enz. 

(A.B.) 

30 October l933. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Winkelsluitingswet art. 4.) 

In a rt . 4, lid 1, sub d, Winkelsluitingswet 
zijn alleen de meest gebruikelijke versnape
r ingen en lekkernijen, welke in de daar be
doelde winlrels zijn te krijgen, met name 
genoemd. Daarom mogen onder "banket" 
begrepen geacht worden de artikelen waar
van het vervaardigen of bereiden tot het 
vak des banketbakkers behoort, waartoe 
ook zoute amandelen en gezouten pinda
noot,jes gerekend mogen worden. · 

Nu niet is te laste gelegd, dat het ge
opend zijn van den winkel gedurende den 
Zondag i9 geschied anders clan gedurende 

de in art. 4, lid 1, sub d bedoelde uren, als 
wanneer deze voor den verkoop van o.m . 
"banket" geopend mocht zijn, kan het 
bewezen feit overtreding van art. 2, aanhef 
en sub a, j0 • art. 4, -lid 1, aanhef en sub d, 
niet opleveren. 

Ontslag van alle rechtsvervolging. 
(Anders Adv.-Gen. Wijnveldt, die meent, 

dat de uitzondering van art. 4, lid 1, sub d, 
eng moet worden uitgelegd, en dat ge
zouten pinda-nootjes niet onder "banket" 
begrepen mogen worden.) 

G. C. t. R., filiaalhoudster, te Amsterdam, is 
requirante van cassatie tegen een vonnis van 
de Rb. te Amsterdam. 

Aclv.-Gen. Wijnveldt concludeert tot ver
werping: 

De Kantong. te Amsterdam verklaarde bij 
mondeling vonnis van 13 Febr. 1933 ten laste 
van requirante bewezen, dat zij te Amsterdam 
op Zondag 18 Dec. 1932, des namiddags om
streeks te 7 .55 uur een in perceel Zeedijk .. . . 
gelegen besloten ruimte, waar en van waar uit 
voorwerpen en stoffen, onder meer chocolade 
aan het publiek in het klein plachten te worden 
verkocht, voor het publiek geopend heeft ge
had, aangezien zij alstoen in die ruimte een 
persoon als publiek aanwezig had, die kort 
daarna die ruimte verliet met een hoeveelheid 
gezouten pinda-nootjes, uit die ruimte af
komstig, en zich daarmede op den openbaren 
weg begaf, terwijl zij, verdachte, de bestuurster 
was van de bovengemelde ruimte. 

Met aanhaling van art. 2 aanhef en sub a, 
j0 • art . 10, lid 3, Winkelsluitingswet, S . 1930, 
n°. 460 en voorts van artt. 1, 4, lid l, aanhef 
en sub d, 10, lid 1 en 14 .dier wet en artt. 23, 
91 Sr., gaf de Kantong. aan het bewezen ver
klaarde de benaming van "als bestuurder van 
den winkel aansprakelijk zijn voor overtreding 
van het verbod om een winkel voor het publiek 
geopend te hebben gedurende den Zondag" en 
veroordeelde requirante tot een geldboete van 
f 0.50, bij gebreke van betaling en verhaal te 
vervangen door 1 dag hechtenis. 

Bij vonnis van 6 Juni 1933 bevestigde de Rb. 
te Amsterdam deze beslissing, met verbetering 
der gronden. 

Tijdig in cassatie gekomen, stelde requirante's 
raadsman bij schriftuur als middel : 

"Schending, a lthans verkeerde toepassing 
der artt . 350 en 358 Sv., en de artt. 2 en 4, 
lid 1, sub d, der Winkelslu itingswet, S. 1930. 
n°. 460, doordat de Rb. beslist heeft, dat het 
t e laste gelegde feit strafbaar is, zulks t en on
rechte op grond dat gezouten pinda-nootjes 
gerekend moeten Worden te behooren tot 
,,banket". 

De grief in dit middel besproken is ook bij de 
vorige behandelingen der zaak naar voren 
gebracht. 

De Kantong. beschouwde, n. a . van het ver
weer dat pinda's banket zijn in de algemeene 
beteekenis van het woord, gezouten pinda
nootjes a ls gezouten vruchten ·en niet als ban
ket. Onder "banket" in den zin der wet is naar 
zjjn oordeel uitsluitend fijn deeggebak te ver
staan, nu de wet daarnaast spreekt van brood, 
suikerwerk, fruit en chocolade. ,,Banket" heeft 
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dus in den zin der wet een beperkte beteekenis. 
De Rb. was het daarmede volkomen eens en 
voegde er nog aan toe, dat door den restrictieven 
tekst van art. 4, lid 1, sub d der w'et, waarbij 
uitsluitend verkoop van die waren (n.l. brood, 
banket, suikerwerk en chocolade) onder de daar 
genoemde voorwaarden wordt toegelaten, het 
verweer weerlegd wordt, dat gemeld artikel 
zou bedoelen een uitzondering te maken ten 
aanzien van alle artikelen, welke door banket
bakkers plegen te worden verkocht. 

De thans aan de orde gestelde vraag is dus, 
wat onder "banket" valt in art. 4, lid l , der 
Winkelsluitingswet 1930, S. 460, genoemd. De 
banketbakkerswinkels mogen 's Zondags 4 uren 
geopend zijn, doch uitsluitend voor den verkoop 
van brood, banket, suikerwerk en chocolade. 
Zou de opvatting van requirante, dat gezouten 
pinda's tot banket te rekenen zijn, juist zijn, 
dan merk ik op, dat zij moet ontslagen worden 
van rechtsvervolging . daar het bewezen ver
klaarde niet inhoudt dat het tijdstip van den 
verkoop zou vallen buiten de uren gedurende 
welke de banketbakkerswinkel geopend mag 
zijn (H. R. 26 Juni 1933 W. 12643; N. J. 1933, 
1297). 

Requirante vat het woord " banket" zeer 
ruim op, en verstaat er onder "lekkern.jjen bij 
een feestmaaltijd". Zij verwijst daarbij naar 
Uw arrest van 13 Febr. 1933 (W. 12608: N. J. 
1933, 408), welke verwijzing m.i. echter niet 
doel treft, daar de wet voor den verkoop van 
ijs een zelfstandige regeling geeft. 

De Rb. verstaat onder " banket" uitsluitend 
fijn deeggebak. Tijdens de behandeling der wet 
is de moeilijkheid, voor zoover ik kon nagaan 
niet ter sprake gekomen en begrepen Re)!eering 
en Kamers elkaar, zonder nadere uitlegging, 
wanneer er over "banket" werd geRproken . 

Men heeft er geen aandacht aan geschonken, 
en in de Handelingen komt men clan ook ver
schillende termen tegen, als "koek en banket", 
waarbij de sprekers blijkbaar dachten aan den 
,,koek- en banketbakker' ·, als versnaperingen, 
e.a. 

Het spraakgebruik bezigt het woord" banket" 
vaak in zeer engen zin voor een soort amandel
gebak (spoorbanket, boterletters e. tl.). Een 
volkomen vast omlijnd begrip bestaat niet. 

Het werktijdenbeslnit voor fabrieken of 
werkplaatsen 1923, waarvan de tekst opnieuw 
is afgekondigd bij K. B. 16 Oct. 1926, S. 359, 
en waarop requirante zich beroept geeft naar 
mijn oordeel geen grond voor de beslissing of 
in de latere Winkelsluitingswet "banket" in 
r uimeren of engeren zin moet worden opgevat. 
Art. 31, lid 1, onder 9°, noemt koekfabrieken, 
lid 2 spreekt daarnaast onder c van banket
en brscmtfabrieken, terwijl in art. 10 regelingen 
worden getroffen voor koksarbeicl in een ban
ketbakkerij. 

Een argument voor de enge beteekenis van 
banket zou integendeel zijn af te leiden uit 
art. 13 van het Rusttijden- en Arbeidslijsten
besluit voor fabrieken en werkplaatsen 1923, 
dat onder d allerlei zoetigheden onderscheidt 
door te spreken van banketbakkerij, beschuit
bakkerij, biscuitbakkerij, koekbakkerij, en 
onder / nog van een caramel- of dropsmakerij 
van een suikerwerkfabriek. 

Zwak lijkt mij ook het argument dat gezouten 
pinda's evenals geconfijte vruchten, marrons 

glacés, roomsinaasappelen, zoute amandelen 
enz. banketbakkersartikelen zijn. Mij komt 
dit onjuist voor. Die artikelen behooren daar 
niet toe, maar vallen onder "suikerwerken", 
behalve gezouten amandelen, welke voor de 
toepassing der wet op eerr lijn zijn te stellen met 
gezouten pinda's. 

De taalkundi7e wijze van uitlegging van het 
woord "banket' laat ons in den steek om vast 
te stellen, wat daaronder te verstaan is volgens 
art. 4, lid l, der Winkelsluitingswet. 

Aan de geschiedenis der totstandkoming zijn 
argumenten niet te ontleenen. 

De beslissingen van den Kantong. en de Rb. 
komen mij dan ook juist voor. Zij berusten op 
een uitlegging van het wetsartikel zelve, welke 
naar mijn gevoelen daarmede niet alleen niet 
in strijd is, maar ook de bedoeling van den wet
gever weergeeft. De uitzonderingsbepaling moet 
in engen zin worden uitgelegd. Het gaat er niet 
om of in banketzaken gezouten pinda's e . tl. 
plegen te worden verkocht, maar of die waar 
tot "banket" kan gerekend worden. In bauket
zaken pleegt velerlei te worden verkocht wat 
niet, tot banket behoort alB limonade'~ en andere 
dranken in flesch, blikjes met allerlei delicate.B
sen, enz. In het algemeen beperken trouwens de 
winkeliers zich niet tot de goederen welke in 
eigenlijken zin tot hun bedrijf kunnen worden 
gerekend, en ziet men b.v. bij de slagers tegen
woordig wild en gevogelte, ja zelfs gebak. 

De toestand brengt echter niet mede, dat 
men de woorden der wet geweld mag aandoen 
om allerlei waren te brengen onder begrippen 
welke daaronder niet behooren. 

De Hooge Raad enz. ; 
0. dat blijkens de daarvan gestelde aanteeke

ning in het bevestigde vonnis wettig en over
tuigend bewezen is verklaard hetgeen aa;.i re
quirante bij inleidende dagvaarding was te 
laste gelegd : dat zij te Amsterdam op Zondag 
18 Dec. 1932 des namiddags omstreeks · te 
7 .55 uur een in perceel Zeedijk . . . . gelegen 
besloten ruimte, waar en van waaruit voor
werpen en stoffen, onder meer chocolade, aan 
het publiek in het klein plachten te worden ver
kocht althans afgeleverd, voor het publiek ge
opend heeft gehad, aangezien zij a lstoen in die 
ruimte een persoon als publiek aanwezig had, 
die kort daarna die ruimte verliet met een 
hoeveelheid gezouten pinda-nootjes, uit die 
ruimte afkomstig en zich daarmede op den 
openbaren weg begaf, 

zij, verdachte, was het hoofd, alt hans de 
bestuur~ter van de bovengemelde ruimte, ver
ving althans het hoofd, althans den bestuurder 
van die ruimte geregeld als zoodanig, en ook 
op het bovengemelde tijdstip; 

dat dit feit is geq ualificeerd en te dier zake 
straf is opgelegd als boven is vermeld ; 

0. omtrent het middel van cassatie: 
dat art. 4, eerste lid, onder d, der ·winkel

sluitingswet de bepaling van art. 2, aanhef en 
onder a, volgens welke het verboden is een 
winkel voor het publiek geopend te hebben 
gedurende den Zondag, geen toepassing doet 
vinden ten aanz ien van winkels, waar uitslui• 
tend of in hoofdzaak brood, banket, suikerwerk 
en chocolade wordt verkocht gedurende ten 
hoogste vier achtereenvolgende uren, liggende 
tusschen 9 uur des voormiddags en 8 uur des 
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namiddags, doch uitsluitend voor den verkoop 
van die waren en onder de voorwaarde daar 
verder genoemd ; 

dat deze uitzonderingsbepaling moet zijn 
ingege,en door de gedachte, dat het publiek 
op Zondag niet buiten de mogelijkheid mag 
worden gesteld om naast brood ook versnape
ringen en kleine lekkernijen te kunnen be
komen; 

<lat daartoe in de bPpaling soorten van win
kels zijn aani:;ewezen, waar dergelijke artikelen 
zijn te krijgen, maar uit den aard der zaa.k van 
eenc omschrijving van alle versnaperingen en 
lekkernijen, welke in die soorten van winkels 
doorgaans Yerkocht worden, moest worden 
afgezien en enkel de meest gebruikelijke zijn 
genoemd; 

dat, in dien zin, verstaan, onder het wèl ge
noemde banket zijn begrepen de artikf'len, 
waarvan het vervaardigen of bereiden tot het 
vak des banketbakkers behoort, tot welke 
artikelen gerekend mogen worden zoute aman
delen on ook gezouten pinda-nootjes, als in de 
bewezenverklaring bedoeld; 

dat hieruit rnlgt, dat het bewezen feit niet 
oplevert overtreding van de bepaling van art,. 4, 
eerste lid, en onder d, van de Winkelsluitings
wet, omdat wel is te laste gelegd, dat de be
doelde winkel gedurende den Zondag geopend 
is geweest maar niet, ook, dat dit is geschied 
anders dan gednrende de in de bepaling be
doelde uren , a ls wanneer hij voor het publiek 
geopend mocht zijn; 

dat, waar het bewezen verklaarde evenmin 
valt onder eenige andere strafbepaling van wet 
of wettelijke verordening, het niet str;ifbaa1· is, 
zooda,t het mirldel is gegrond en het ' bestreden 
vonnis niet in tand kan bli}ven, voor wat de 
qualificatie, de strafbaarverklarin!( en de straf
oplegging betreft ; 

Vernietigt dit vonnis, en 
Recbtdoende ten principale ingevolge art. 

105 R. 0.: 
V crnietigt eveneens het vonnis des Kanton

rechters ten aanzien van dezelfde punten; 
Verklaart het wettig en overtuigend bewezen 

verklaarde feit niet strafbaar en ontslaat de 
req uirante ,an alle rechtsvervolging te dier 
zake. 

(W.) 

30 October Hl33. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Wet Openbare Vervoermiddelen 
1trt. 12.) 

Hetgeen in de t .1.1. en be\\ezenverklaring 
tot uitdrukking wordt gebrncht a ls zij nde 
door gereq. met ei~en autobus gepleegd 
valt onder art. 12 der Wet Openbare Ver
voermiddelen. Daaraan doet geen afbreuk 
hetgeen in de t.1.1. en bewezenverklaring 
daaraan is toegevoegd, n.l. dat ook wel 
passagiers werden vervoerd met een auto
bus van een ander, met wien verd. was 
overeen~ekomen, dat deze de personen, 
die zich tot gereq. hadden gewend om naar 
Amsterdam vervoerd te worden, daarheen 
voor eigen rekening en risico zou vervoeren 
tegen betaling door hen van denzelfden 
prijs, dien zij aan gereq. zouden moeten be
talen en op nagenoeg dezelfde tijden ,an 
vertrek e n aankomst. 

Ten onrechte was de Rechtb. van oor
deel, dat wil het bewezene onder a r t. 12 
vallen, in de t.1.1. had moeten worden ver
meld, dat vervoer met gereq.'s autobus 
regel en hoofdzaak, vervoer door dea ander 
uitzondering e n hulpmiddel was. 

[Adv.-Gen. Wijnveldt concludeert tot 
niet-ontvankelijkverklaring, daar hier z.i. 
sprake is van een bedekte vrijspraak]. 

Op het bernep van den 0. v. J . bij de Recht
bank te Rotterdam, requirant van cassatie 
tegen een vonnis van gemelde Rechtbank van 
30 Mei 1933, waarbij in hooger beroep, met 
vernietiging van een door het Kantongerecht 
te Rotterdam op 24 J anuari 1933 mondeling 
gewezen vonn,s ·- bij welk vonnis na tt> uoe
men gerequireerde ter zake van: ,,Een auto
busdienst in werking brengen zonder vergun
ning als bedoeld in de artt. 2 en 3 der Wet 
van 23 April 1880, S. 67", met aanhaling 
van de artt. 1, 2, 12, 15 der W et op de Open
bare Middelen van Vervoer, 23 en 91 Sr., is 
veroordeeld tot een geldboete van één gulden 
en één dag vervangende hechtenis - G. v. d. 
G., touringcar-exploitant, ter zake van het 
hem ten laste gelegde en het te zij11en laste 
bewezenverklaarde, van alle rechtsvervolging 
is ontslagen; (Gepleit voor ge req . door î\fr. 
G. de Grooth). 

Conclusie van den Adv.-Gen. Wijmeld~ 

Met vernietiging in hooger beroep van een 
veroordeelend vonnis van den Kantonrechter 
te Rotterdam, verklaarde de Arr.-Rechtbank 
te Rotterdam bij haar uitspraak van 30 Mei 
1933 bewezen: ,,omstreeks den aanvang va11 
1933 heeft ve rdachte een dienst '" werking 
gebracht om dagelijks om acht uur des voor
middags, in ieder geva l op een vast uur, per
sonen, die zich daartoe aanmeldden van Rot
terdam naar Amsterdam te vervoeren. Di t 
vervoer geschiedde hetzij met een daartoe be
stemde en ingerichte autobus, die aan ver
nachte toebehoorde en die op den genoemden 
vertrektijd gereed stond op de l\leent te Rot
terdam, hetzij met een dergelijke autobus, die 
toebehoorde aan een ander, met wien ver
dachte was overeengekomen, dat deze de per
sonen , die zich tot verdachte hadden gewend 
om naar Amsterdam ven-oerd te worden, 
daarheen zou vei·voeren tegen betal ing door 
hen van denzelfden prijs, die zij aan ver
dachte zoude hebben moeten betalen, en op 
nagenoeg dezelfde tijden van vertrek en aan
komst. D it vervoer geschiedde altij d langs 
een der gebruikelijke verbindingswegen van 
Rotte rdam naar Amsterdam, terwijl in tus
schenliggende plaatsen geen vaste halteplaat
sen bestonden. Tot het in werking brengen 
van deze autobusdienst was geen vergunning 
verleend door Gedeputeerde Staten der Pro
vincie Zuid-Holland. 

De Rechtbank was echter van oordeel, dat. 
nu de telastelegging niet vermeldt, dat ver
voe ,· met vcrdachte's autobus regel en hoofd
zaak, benevens dat het vervoer door den 
ander uitzondering on hulpmiddel was en ook 
rle mogelijkheirl openlaat, dat het omgekeerde 
het geval wa , de telastegelegde en bewezen 
ve rklaarde fe iten niet opleverden de overtre-
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ding van art. 12 der Wet Openbare Vel'VO<,r
middelen, noch eenig ander strafbaar feit. Zij 
ontsloeg derhalve verdachte van alle rechts
vervolging te dier zake. 

1'egen dit vonnis teekende de Officier v,u1 
Justitie bij gemelde Rechtbank tijdig beroep 
in cassatie aan, en stelde bij schriftuur als 
middel : ,,S. door n.-t. der artt. 1, 2, 12, 15 
der Wet Openbare Vervoermiddelen, door n. 
t. van art. 351 Sv. en door v. t. van art. 
352 Sv." . 

Uit de toelichtiug blijkt, dat requirant de 
hierboven vermelde overweging der Recht
bank onjuist acht, omdat zij een verhouding 
tussehen beide 8oorten van vervoer cischt, 
welke nergens is voorgeschreven en ook niet 
noodig is. Art. 12 der Wet verbiedt immers 
zonder vergunning of anders dan met inacht
neming der vergunning, bedoeld bij artt. 2 en 
3, een autobusdienst in werking te brengen. 
De telastelegging bevat, volgens requirant, de 
feiten, welke een dergelijke in werking bren
ging inhouden. Immers, er is telastegelegd, 
dat het vervoer geschiedde, hetzij met een aan 
verdachte toebehoorende autobus, hetzij met 
een aan een ander toebehoorende autobus, en 
dit laatste voor personen, die zich tot ve-r
dachte hadden gewend om naar Amsterdam 
Yervoerd te worden. Die combinatie van fei
ten, acht requirant, onverschillig haar onder
linge verhouding, wel degelijk het in werking 
brengen van een autobusdienst. 

Bij pleidooi bestreed requirant's raadsman 
dit middel. 

Bij het bespreken van het middel is het 
noodzakelijk uitvoeriger aan te geven, dan ik 
tot heden deed, welke de gedachtengang was, 
waarlangs de Rechtbank tot een ontslag van 
rechtsvei'volging kwam. 

~aar het oordeel der Rechtbank beteekent 
,,in werking brengen van een autobusdienst" 
in art. 12 der Wet Openbare Vervoermiddelen: 
een autobus bezigen en doen rijden om daar
mede geregeld langs een bepaalden weg de 
personen, die zich daartoe aanmelden, te ver
,-oeren. 

Niet valt onder dat begrip het gelegenheid 
bieden tot vervoerd worden op dergelijke 
wijze, indien het vervoer plaats heeft met een 
autobus, in gebruik bij een ander, door dien 
ander en voor diens ,·ekening en risico. Het is 
dan die ander, die den autobusdienst in wer
king brengt en houdt, niet degene, die bij het 
totstandkomen der vervoerovereenkomst zijne 
bemiddeling verleent. 

Indien aan verdachte slechts ware telaste
gelegd, dat hij een autobusdienst heeft in wer
king gebracht door personen van Rotterdam 
naar Amsterdam te vervoeren met een auto
bus, bestemd om geregeld op een vast uur 
personen, die z ich daartoe aanmeldden, per 
autobus van Rotterdam naar Amsterdam te 
vervoeren, dan zou, bij hetgeen is komen vast 
te staan, dit feit bewezen en strafbaar moeten 
zijn geacht. Immers evenmin als aan het ge
regelde van den dienst zou afbreuk doen, 
indien verdachte niet zou rijden op dagen, dat 
zich niemand voor het vervoer aanmeld t, zou 
daaraan afdoen, dat hij, als het aantal der 
personen, die zich aanmelden, te gering is, 
aan die personen een andere gelegenheid biedt 
om voor denzelfden prijs, op dezelfde wijze 

en op denzelfden tijd de gewenschte reis te 
maken. 

Daaruit immers zou blijken, dat verdachte 
zich verplicht achLte den gegadigden in ieder 
geval de gelegenheid te verschaffen die reis 
te maken, waaruit voortvloeit, dat verdachte's 
eigen dienst, al wordt at en toe op de aan
gegeven wijze een dag overgeslagen, is een 
geregelde. 

Hierop volgt de in den aanvang mijner 
conclusie opgenomen overweging der Recht
bank betreffende de leemten welke zij in de 
telastelegging aanwezig acht. 

De niet-strafbaarheid volgt naar de beslis
sing der Rechtbank dus uit een "te veel" aan 
feiten in de telastelegging, welk te veel weer 
lijdt aan een te kort in de omschrijving. De 
Rechtbank zegt m. a. w. tegen den steller der 
dagvaarding: ,,Had minder te laste gelegd, 
dan was na hetgeen bij het onderzoek bleek, 
het feit strafbaar, doch nu gij op zich zelf 
juiste bijzonderheden erin hebt opgenomen, 
hadt gij meer moeten stellen, want het zonder 
meer gelegenheid bieden tot vervoer in een 
autobus, in gebruik bij een ander, door dien 
ander en voor diens rekening en risico, valt 
niet onder het in werking brengen van een 
autobusdienst. 

Ik ben van oordeel, dat de Rechtbank op 
grond van hare redeneering tot de slotsom 
had moeten komen, zooa ls ook de geachte 
raadsman van gerequireerde betoogde, dat 
niet bewezen is , dat verdachte den dienst in 
werking heeft gebracht, zoodat vrijspraak had 
moeten volgen. Het is hier toch het geval, 
dat de Rechtbank een voor de strafbaarheid 
van het telaste gelegde omstandigheid niet 
bewezen acht, al zegt zij dit niet met zoovele 
woorden. 

De Rechtbank zegt immers de telastelegging 
uitleggend, dat daarin staat dat verdachte (op 
de daarin omschreven wijze) den di enst in 
werking bracht, en zet dan verder uiteen, dat 
gelegenheid bieden tot vervoer, zooals is aan
gegeven, zonder meer daar niet onder valt. 
Daarmede is m. i. het den dienst in werking 
brengen dan ook niet bewezen. 

Ik meen derhalve dat hier sprake is van eon 
bedekte vrijspraak en acht beroep in cassatie 
uitgesloten. 

Ik concludeer tot niet-ontvankelijkverkla
ring van het beroep. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Taverne· 
Gelet ~p het middel van cassatie door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur : (zie con
clusie); 

0. dat bij het bestreden vonnis ten Jaste van 
ge1·equireerde, overeenkomstig de inleidende 
dagvaarding, het na vol gonde is bewezen ver
klaard: (zie conclusie) ; 

0. dat de Rechtbank, na te hebben aange
nomen, dat de "autobusdienst in kwestie" was 
een geregelde dienst als bedoeld in art. 15 
der Wet Openbare Vervoermiddelen en na te 
hebben verworpen het namens den gereqni 
ree.rde gevoerd verweer, dat hem niet alleen is 
ten laste gelegd wat hij zelf heeft gedaan, 
doch ook wat een ander heeft gedaan, in het 
bestreden vonnis verder heeft overwogen als 
volgt: 
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" Naar het oordeel der Rechtbank beteekent 
,, in werking brengen van een autobusdienst" 
in art. 12 der Wet Openbare Vervoermiddelen: 
een autobus bezigen en doen rijden om daar
mede geregeld langs een bepaalden weg de 
personen, die zich daartoe aanmelden, te ver
voeren, enz. (zie conclusie); 

,,N u echter [aldus de R echtbank] de telast
legging niet vermeldt, dat vervoer met ver
dachte's autobus regel en hoofdzaak, het ver
voer door den ander uitzondering en hulp
middel was, en ook de mogelijkheid openlaat, 
dat het omgekeerde het geval was, leveren de 
telastgelegde en bewezenverklaarde feiten niet 
op overtreding van art. 12 der Wet Openbare 
Vervoermiddelen noch eenig ander strafbaar 
feit, zoodat verdachte van alle rechtsvervol
ging te dier zake moet worden ontslagen." 

0. dat bij de toelichting van het cassatie
middel is aangevoerd, dat de R echtbank, het 
bewezenverklaarde niet strafbaar achtende. 
daar in de telastlegging niet vermeld wordt; 
dat vervoer met verdachte's autobus regel en 
hoofdzaa k, het vervoer door den ander uit
wndering en hulpmiddel is, een verhouding 
tusschen beide soorten van vervoer eischt, die 
nergens is voorgeschreven, en ook niet noodig 
is 1 en voorts: 

,,Immers in art. 12 der Wet Openbare Ver
voermiddelen wordt verboden het zonder ver
g unning of anders dan met inachtneming van 
eene vergunning, als bedoeld bij de artt. 2 en 
3 dier Wet, in werking brengen van een auto
busdienst . De vraag is dus of de in de telast
legging omschreven feiten een dergelijk in 
werking brengen inhouden. Dit is wel het 
genil. Immers er is ten laste gelegd, dat het 
vervoer geschiedde hetzij met een aan ver
dachte toebehoorende autobus, hetzij met een 
aan een ander toebehoorende autobus en dit 
laatste voor personen, die zich tot verdachte 
hadden gewend om naar Amsterdam vervoerd 
te worden. Deze combinatie van feiten, onver
schillig hare onderlinge verhouding, vormt 
wel degelijk het in werking brengen van de 
,rntobusdienst." 

0. aangaande een en ander: 
dat in de telastlegging en bewezenverkla

ring tot uitdrukking is gebracht, dat de gere
quireerde een geregelden dienst heeft in wer
king gebracht voor het vei-voer per autobus 
van Rotterdam naar Amsterdam en wel met 
een aan hem toebehoorende · autobus, welke 
dagelijks te 8 uur des voormiddags voor ver
trek gereed stond op de Meent te Rotterdam, 
dat dit vervoer a ]tijd geschiedde langs een 
der gebruikelijke verbindingswegen van Rot
terdam naar Amsterdam, terwijl in tusschen-
1 iggende plaatsen geen vaste halteplaatsen 
bestonden en ten slotte, dat tot het in werking 
brengen van dezen autobusdienst geen vergun
ning was verleend door Gedeputeerde Staten 
der Provincie Zuid-Holland; 

0. dat dit bewezene valt onder art. 12 der 
Wet Openbare Vervoermiddelen; dat daar
aan geen afbreuk doet hetgeen in de telast
legging en bewezenverklaring daaraan is toe
gevoegd, namelijk: dat ook wel passagiers 
werden vervoerd met een autobus van een 
ander, met wien verdachte was overeengeko
men, dat deze de personen, die zich tot gere
qui reerde hadden gewend om naar Amsterdam 

vervoerd te worden daa rheen voor eigen reke
ning en r isico zou vervoeren tegen betaling 
door hen van <lenze] fden prijs, dien zij aan 
gerequireerde wuden moeten betalen en op 
nagenoeg dezelfde tijden van vertrek en aan
komst; dat immers daardoor geheel onaan
getast bleef het fe it, dat gerequireerde's auto
bus eiken morgen klaar stond om personen , 
die zich daartoe aanmeldden, naar Amsterdam 
te vervoeren; dat dan ook de door gerequi
reerde met die autobus in werking gebrachte 
dienst een geregelde autobusdienst bleef, ook 
al vond gerequ ireerde, onder ei ken morgen 
opniemy te beoordeelen omstandigheden, aan
leiding om de zich aanmeldende personen ten 
vervoer aan een ander over te geven; 

0 . dat hieruit volgt, dat de Rechtbank ten 
onrechte van oordeel is, dat, wil het bewezene 
onder genoemd arti kel vallen, in de te lastleg
ging had moeten worden vermeld, ·dat vervoer 
met gerequireerde's autohus regel en hoofd
zaak, vervoer door den ander uitzondering en 
hulpmiddel was; 

0. dat derhalve bet middel , daargelaten de 
al of niet juistheid de r toelichting, juist is en 
het in eersten aanleg gewezen vonnis ten on
rechte is vernietigd, zoodat het bestreden vou
nis niet in stand kan blijven; 

Vernietigt het bestreden vonnis, en 
R echtdoende krachtens art. 1 05 R. 0.: 
Bevestigt het door het Kantongerecht ten 

deze gewezen vonnis. 
(N. J .) 

30 October 1933. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Tarwebesluit 1931, art. 4 ; Gew. 
Tarwebeschikking ar t . 4.) 

Het laatste lid van de, ter uitvoering van 
art. 4 Tarwebesluit 1931, gegeven Ge
wijzigde Tarwebeschikking 1931 bepaalt , 
dat de registers - waaronder register 
n°. III - van dag tot dag moeten worden 
bijgehouden, ,,voorzoover in de modellen 
niet uitclruk.ke~jk anders is aangegeven". 

Hoewel Model III, hetwelk uitdrukkelijk 
aangeeft, dat kolom 6 niet van dag tot 
dag moet worden bijgehouden, niet met 
zooveel woorden inhoudt binnen welken 
termijn kolom 6 wèl moet worden bij
gehouden, blijkt toch uit het opschrüt van 
die kolom : ,,verwerkt en verkocht per 
kalenderweek" voldoende duidelijk, dat 
indien in een week tarwemeel of tarwe
bloem is verwerkt of verkocht, hiervan 
aan h et einde van die week (kalenderweek) 
in de kolom melding moet worden gemaakt, 
zoodat, indien zulks niet is geschiedt, het 
register niet is bijgehouden en dus art. 4 
van het Tarwebesluit 1931 is overtreden. 

[Anders Adv.-Gen. Wijnveldt.J 

Op het beroep van den 0 . v. J. bij de R echt
bank te Middelburg, requirant van cassatie 
tegen een vonnis van gemelde R echtba nk van 
29 Mei 1933, voor zoover daarbij is bevestigd 
een op 23 Maart 1933 door het- Kantongerech t 
te Hulst gewezen vonnis, houdende onder meer 
ontslag van rechtsvervolging van F. L. v. R. , 
bakker, geboren 2 December 1895 te Hulst, 
aldaar wonende, ter zake van na te melden 
hem te laste gelegd feit. 
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Gonclusie van den Adv.-Gen. Wijnveldt. 

-Gerequireerde stond blijkens inleidende dag
Yaarding voor den Kantonrechter te Hulst 
terecht ter zake, dat hij den lsten December 
1932, des voormiddags circa 10 uur, te Hulst 
tarwebloem in een hoeveelheid van ongeveer 
850 K.G., althans eenige hoeveelheid, heeft 
voorhanden gehad en toen niet heeft bijge
houden de registers betreffende aankoop, ver
koop en verwerk ing zooals is voorgeschreven 
<loor den Minister van Economische Zaken en 
Arbeid, hebbende hij toch deze hoeveelheid 
daarop n iet vermeld en hebbende hij het z.g. 
register model III voor wat betreft de eerste 
vijf kolommen slechts bijgehouden tot 28 Sept. 
1932 ofschoon hij ook tusschen 28 September 
1932 en 1 December 1932 geregeld tarwemeel 
en tarwebloem had ontvangen en hebbende hij 
voorts op dat register de zesde kolo::n slechts 
bij-gehouden tot 8 October 1932 ofschoon hij 
ook tusschen 8 October 1932 en 1 December 
1932 geregeld tarwemeel en tarwebloem in 
voorraad gehad en verkocht en verwerkt had. 

De Kantonrechter ontsloeg bij vonnis van 
23 Maart 1933 verdachte van all e rechtsver
volging, o.m. op grond dat de zg. Tarwe
beschik~ing 1931 verbindende kracht zou mis
sen omdat de M inister daarbij zijn bevoegd
heid zou zijn te buiten gegaan. 

ln hooger beroep bleek de Rechtbank te 
Middelburg bij vonnis van 29 Mei 1933 het 
met deze beslissing alleen eens te zijn voor 
zoover betreft de uitspraak over de 6de kolom 
van het in de telastelegging genoemde model 
register, en bevestigde in zoover het vonnis , 
doch vernietigde dit ten aanzien van het 
o,·erig deel der telastelegging. Dit gedeelte 
achtte de Rechtbank bewezen, met dien ver
stande, dat verdachte ongeveer 850 K.G. tar
webloem in voorraad heeft gehad, en ver
klaarde het bewezenverklaarde strafbaar en 
verdachte deswege strafbaar. 

Het feit de benaming gevend van: ,,het niet 
nakomen van zijne verplichting een register 
bij te houden volgens den inhoud en overeen
komstig model O

• III, gevoegd bij de "Ge
wijzigde Tarwebeschikking 1931" door hem, 
die tarwemeel of tarwebloem verwerkt tot 
brood of banket", meermalen gepleegd eene 
voortgezette overtreding uitmakende", straf
baar gesteld bij de artt. 4 en 5 Gewijzigde 
Tarwebeschikking 1931, artt. 4, 5 en 6 Tarwe
besluit 1932 en de artt. 1, 2, 5, 7 en 9 van de 
Tarwewet 1931 veroordeelde zij gerequireerde 
t-ot een geldboete van f 10, bij gebreke van 
betaling en verhaal te vervangen door 5 dagen 
hechtenis. 

De Officier van Justitie bij gemelde Recht
bank stelde tijdig tegen dit vonnis beroep in 
cassatie in 1 en voerde bij schriftuur al s middel 
aan: ,,Schending van art. 2 Tarwewet, a rt. 4 
Tarwebesluit en art. 4 gewijzigde Tarwebe
schikking, door deze artikelen niet of verkeerd 
toe te passen wat betreft het ontslag van 
rechtsvervolging". 

De Rechtbank had overwogen dat de Minis
ter van Economische Zaken en Arbeid in zij ne 
Gewijzigde Tarwebeschikking 1931 heeft voor
geschreven, zulks ingevolge art. 2 van de 
Tarwewet 1931 en van art. 4 van het Tarwe
besluit 1932, dat hij, die Tarwemeel of Tarwe
bloem in voorraad heeft en die dit verwerkt 
lot brood of banket een register heeft le hou-

den en wel een register volgens den inhoud 
en overeenkomstig model III, welk register 
gevoegd is bij voormelde gewijzigde Tarwe
beschikking. 

Betreffende de strafbaarheid van het telaste
gelegde en bewezenverklaarde, oordeelde de 
Rechtbank dat verdachte van dag tot dag 
gemeld register had bij te houden, terwijl ten 
aanzien van de laatste kolom over het bijhou
den in het model niets is voorgeschreven; 

dat aan de Rechtbank ten aanzien van het 
bijhouden van de laatste kolom ook geene 
nadere beschikking van gemelden Minister is 
bekend ; 

dat uit een en ander volgt, dat de verdachte 
op het tijdstip bij dagvaarding vermeld, te 
weten den l sten December 1932, des voormîtl
dags circa 10 uur, nog niet in gebreke w&~ 
aan zijne verplichting tot het bijhouden van 
het register te voldoen, daar verdachte immers 
tot het bijhouden van gemeld register dien 
geheelen dag nog tijd had, terwijl voor het 
bijhouden van de laatste kolom voor verdachte 
noch op dien dag noch gedurende het tijds
verloop tusschen 8 October 1932 en 1 Decem
ber 1932 eene verplichting bestaan had. 

1'egen die beslissing omtrent de 6de kolom 
richt zich het middel van requirant, die in 
zijn toelichting zegt, dat, terwijl hij toegeeft, 
dat de Minister niet een bepaald aangeduiden 
termijn heeft voorgeschreven, uit het opschrift 
der laatste kolom: ,, verwerkt on verkocht per 
kalenderweek", op indirecte wijze een t ijds
bepaling volgt. 

Hij betoogt dan Yerder, dat nu de in het 
middel genoemde artikelen spreken van een 
bijllouden van een door den Minister voor te 
schrijven register, uit dit woord "bijhouden" 
geconcludeerd moet worden, dat hier iets 
wordt voorgeschreven, dat geregeld op gezette 
t ijden moet geschieden met zekere continuïte it. 
In dat verband schrijft art. 4, laatste zin, der 
gewijzigde Tarwebeschikking voor, dat de 
modellen van dag tot dag moeten worden 
bijgehouden, voor zoover in de modellen niet 
uitdrukkelijk anders is bepaald. Hieruit vloeit, 
volgens requirant, voort dat met de laatste 
kolom van register 3 eenige speling wat be
treft de t ijd van invulling is gelaten, maar 
dat, nu het opschrift luid t: ,,verwerkt en ver
kocht per kalenderweek", een kalenderweek 
als de fatale termijn moet worden beschouwd. 
Dan toch is het t ijdstip daar, dat moet worden 
genoteerd, wat in de volgende kalenderweek 
is verwerkt en Yerkocht. 

Het wil mij voorkomen, dat requirant in 
zijne uiteenzetting ongetw ij feld gel ij k heeft, 
voor zoover hij een beschouwing geeft van de 
bedoel ing van de zesde kolom en de wijze 
waarop deze moet worden bijgehouden. Ik ka n 
echter niet met hen1. medegaan, wanneer hij 
uit die bedoeling tevens de strafbaarheid af
leidt, ingeval de betrokkene de kolom niet 
invult. 

M. i. is bij het samenstell en rnn die zesde 
kolom, en haar opschrift niet voldoende aan
dacht geschonken aan den inhoud van den 
laatsten zin van art. 4 der Gewijzigde Tarwe
beschikking 1931. 

Art. 4 1. 1. daarYan toch bepaalt, dat de 
registers van dag tot dag moeten worden 
bijgehouden, voor zoover in de modellen niet 
uitdrukkelijk anders is bepaald. 

J-Jet is niet mogel ijk van dag tot dag op te 
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schrijven wat men heeft verkocht en verwerkt 
per kalenderweek. Wel zou men kunnen invul 
J"n, wat men eiken dag verkoopt en verwerkt. 

De ontwerper van het register heeft naar 
mijn oordeel vergeten bij het aangeven van 
kolom 6, daarbij te vermelden een zinsnede als 
bv. : ,,Deze kolom moet van week tot week 
worden ingevuld". Dan was in het model 
gehandeld in overeenstemming met het boven
genoemde voorschrift van art. 4. 

Dit verzuim kan uiet worden goedgemaakt 
door te vragen naar de bedoeling van die 
kolom. Met de bedoeling wordt niet de straf
baarheid geschapen. 

Zooals de zesde kolom thans luidt kan men 
vorderen, dat de 6de kolom van dag tot dag 
worde bijgehouden, doch dit is in strijd met 
het opschrift di er kolom. Te redden zou het 
alleen zijn, wanneer "van dag tot dag" wordt 
opgevat als "regelmatig". Met eenigen goeden 
wil is dan uit het opschrift af te le iden, dat 
,, regelmatig" beteekent "van week tot week" . 

Ik meen echter, dat een dergelijke- uitleg
g ing in strijd is met de woorden der voor
schriften, acht derhalve het vonnis juist ge
wezen en concludeer tot verwerping van het 
beroep. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den R aadsheer 

Kirberger; 
Gelet op het middel van cassatie door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur en lui 
dende: (zie conclus ie); 

0. dat aan den gerequireerde bij inleidende 
dagvaarding is te laste gelegd, enz. ( zie con
clusie); 

0. dat bij het vonnis rnn het Kantongerecht 
in wover bevestigd door het bestreden vonnis , 
dit telastegelegde is bewezen verklaard, doch 
gerequireerde te dier zake van rechtsvervol
ging is ontslagen; 

dat de Rechtbank daarbij heeft overwogen: 
dat, terwij l ten aanzien van de eerste 5 ko
lommen van register III is voorgeschreven, 
dat deze van dag tot dag moeten worden 
bijgehouden, ten aanzien van de 6° kolom 
over het bijhouden niets is voorgeschreven; 
dat derhalve gerequireerde op het bij dag
vaard ing vermeld tijdstip niet ingebreke was 
aan zijne verplichting tot het bijhouden van 
het register te voldoen; 

0. dat ter toeli ch t ing van het middel is 
aangevoerd : 

dat de in het middel aangehaalde artikelen 
spreken van een bijhouden va n het xegister, 
hetgeen derhalve op gezette tijden moet ge
schieden; dat art. 4 1. 1. der Gewijzigde Tar
webeschikking 1931 voorschrijft, dat de mo
dellen van dag tot dag moeten worden bijge
houden, voorzoover in de modellen niet uit
drukkelijk anders is bepaald; dat het opschrift 
van kolom 6 luidt " Verwerkt en verkocht per 
kalenderweek", weshalve een kal enderweek 
als eindtermijn voor de invulling moet worden 
ueschouwd, omdat daarna moet worden geno
teerd , wat in de volgende ka lenderweek is 
verwerkt en verkocht ; 

0. omtrent het middel en deszelfs toelich
ting: 

dat art. 4 van het Tarwebesluit 1931, krach
tens art. 2 der Tarwewet 1931, bepaalt, dat 
hij, die tarwemeel of tarwebloem vervoert, 
voorhanden heeft of afleve1·t, verplicht is door 

den aangewezen Minister voor te scfirijven 
registers betreffende aankoop en verwerking 
bij te houden, tegen niet nakoming van welke 
verplichting art. 5 der Tarwewet 1931 straf 
bedreigt ; 

dat a rt. 4 lid 4 der Gewijzigde Tarwebeschik
king 1931 voorschrijft, dat hij, di e - als deze 
gerequ ireerde - tarwemeel of tarwebloem 
verwerkt tot brood of banket, verplicht is een 
register bij te houden volgens den inhoud en 
overeenkomstig model n °. III, gevoegd bij de 
beschikking, welke laatste voorkomt in de 
Nederlandsche Staatscourant van 9 Juni 1932 
n ° . 110; 

dat de beschikking in het laatste lid van 
art. 4 vaststelt, dat de registers - waaronder 
register n °. III - van dag tot dag moeten 
worden bijgehouden, ,,voorzoover in de mo
dellen niet uitdrukkelijk anders is aange
geven"; 

dat in model n°. III is aangegeven, dat 
register n°. III met uitzondering van de laat
ste kolom (kolom 6) van dag tot dag moet 
worden bijgehouden en het model dus uitdruk
kelijk aangeeft, dat kolom 6 niet van dag tot 
dag moet worden bijgehouden; 

dat nu wel is waar model III niet met 
zoovele woorden inhoudt binnen well,Jn ter
mijn kolom 6 wèl moet worden bijgehouden, 
maar dat uit het opschrift van die kolom 
luidende: ,,verwerkt en verkocht pe r kalender
week" voldoende duidelijk blijkt, rlat indien 
in een week tarwemeel of tarwebloem is ver
werkt en verkocht, hiervan aan het e inde van 
die week (kalenderweek} in de kolom melding 
moet worden gemaakt, wodat, indien zulks 
niet is geschied, het registers uiet is bijge
houden en art. 4 van het Tanvebesluit 1931 
dus is overtreden ; 

dat het middel mitsdien gegrond is; 
Vernietigt het bestreden vonnis voorzoover 

daartegen beroep in cassatie is ingesteld; 
R echtdoende ingevolge art. 105 R. 0.: 
Vernietigt het vonnis van het Kantongerecht 

van Hulst, doch alleen voorzoover de requi
rant daarbij is ontslagen van alle rechtsver
volging ter zake van het als bovengemeld te 
laste gelegde en bewezen verklaarde; 

Gezien de artt. 4 van de Gewijzigde Tarwe
beschikking 1931 , 4 van het Tarwebesluit 1931 , 
5 van de Tarwewet 1931, 23, 56 en 91 Sr. ; 

Verklaart dat het bewezenverkl aarde straf
baar is en dat de gerequireerde deswege straf
baar is · 

Qua] if iceert het bewezen verklaarde: 
" de voortgezette overtreding van het door 

iemand, die tarwebloem voorha nden heeft, 
niet bijhouden van de door den met de zaken 
van den Landbouw belasten Minister voorge
schreven registers betreffende aankoop, ver
koop en verwerking"; 

Veroordeel t den gerequ ireerde tot betaling 
van eene geldboete ten bedrage van twee gul
den en bepaalt, dat bij gebreke van betaling 
of verhaal de boete zal worden vervangen door 
hechtenis voor ' rl en tijd van een dag, welke 
straf overeenkomt met de e rnst van het feit 
en met de omstandigheid , <lat den gerequireer
de voor het niet invullen van de eerste 5 
kolommen van reg ister model n ° . III reeds 
als straf is opgelegd eene geldboete van f 10 
en 5 dagen vervangende hechtenis. 

(N. J . } 
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30 October 1933. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Tariefwet art. 38.) 

Ten onrechte gaat req. er van uit, dat, 
wanneer de ontvanger der invoerrechten 
en accijnzen de tarifieering der aangegeven 
goederen heeft verricht en de rechten heeft 
berekend en de aangever zich bij een en 
ander heeft neergelegd, geen sprake meer 
zou zijn van verdere toepassing der Tarief
wet 1924, S. 568. 

Een geschil tusschen de ambtenaren en 
den aangever over de waarde der goederen, 
hetzij dit plaats heeft vóór, dan wel na. 
de afgifte van het betalingspaspoort, be
treft de toepassing der Tariefwet, ook al 
zijn de formaliteiten, welke bij een dergelijk 
geschil in acht genomen moeten worden, 
ontleend aan de Alg. Wet 1822, S. 38. 

Wanneer bij dergelijk geschil een valsch 
of vervalscht stuk wordt vertoond of over
gelegd, geschiedt zulks bij de toepassing 
der Tariefwet. 

Op het beroep van A. F . G. C. , requirant van 
ca,5satie tegen een arrest van het Gerechtshof 
te Amsterdam van 1 Juni 1933, waarbij in 
hooger beroep is bevestigd een vonnis van de 
Rechtbank te Amsterdam van 12 October 1932. 

Conclusie van den Advocaat-Generaal Wijn
veldt. 

:c\fet toepassing van de artt. 1, j0 • post 15 
van het Tarief en 38 en 39 Tariefwet 1924, 
S . 568: art. 225 der Alg. Wet van 26 Aug. 1822, 
l:i. 38; 47, 91, 62, 14a en 14b Sr.; art. 7 der 
Wet van 15 April 1886, S. 64; art. 52 Code 
Pénal, verklaarde de Rb. te Amsterdam bij 
vonnis van 12 Oct. 1932, de nader te omschrijven 
aan requirant te laste gelegde feiten bewezen 
en strafbaar. Zij gaf daaraan de benamingen 
van: 

I. het doen overleggen van een valsch stuk 
bij de toepassing van de Tariefwet 1924, S. 568, 
terwij l de schuldige de wetenschap bezat, dat 
het stuk valsch is ; 

II. het overleggen van een valsch stuk bij 
de toepassing van de Tariefwet 1924, S. 568, 
terwijl de schuldige de wetenschap bezat, dat 
het stuk valsch is ; 

en veroordeelde requirant tot twee gevange
nisstraffen, elk voor den tijd van eene week, 
met bevel, dat die straffen niet zullen worden 
ondergaan, tenzij de Rechter later anders mocht 
gelasten, op grond dat de veroordeelde zich 
voor het einde van een proeftijd van 3 jaren 
aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt : 

tot betaling van twee geldboeten elk van 
f 45, verhaalbaar bij lijfsdwang, met bepaling, 
dat de veroordeelde zoo hij buiten staat is tot 
voldoening der boeten met hechtenis zal worden 
gecorrigeerd voor den tijd van 5 dagen voor 
elke boete; 

Bewezen verklaard werd : 
I. dat verdachte op of omstreeks 9 April 

1932 te Amsterdam bij het onderzoek van de 
ter visitatie ten invoer aangeboden partij van 
drie kisten, gemerkt A.J.C. 70212, 6195, 6199, 
bevattende colliers van wit glas, ramsch, 813 
dozijn, alzoo bij toepassing der Tariefwet 1924 
door H. S. van Teunenbroek heeft doen over
leggen aan A. Boekestein en C. Pellicaan, des
tijds verificateurs der Invoerrechten en accijn
zen, gestationneerd te Amsterdam eene factuur 

van A. John & C0 • te Dessendorf dd. 25 Maart 
1932 gericht aan verdachte, betrekking heb
bende op voormelde partij colliers vermeldende 
deze factuur als koopprij s een bedrag van 
Tsjechische Kronen 3 per dozijn en een totaal 
koopprijs van Tsjechische Kronen 2439 franco 
Amsterdam voor de geheele partij, welke fac
tuur was valsch, daar immers de werkelijke 
koopprjjs van 348 dozijn der voormelde colliers 
was Tsjechische Kronen 5 per dozijn en van 
315 dozijn Tsjechische Kronen 4 per dozijn, 
terwijl verdachte bovendien wegens bovenver
melde partij aan A. John & 0°. nog Tsjechische 
Kronen 241.50 wegens "commission" en Tsje
chische Kronen 18.45 wegens "Ausfuhrspesen" 
en derhalve in totaal Tsjechische Kronen 
3709.95, verschuldigd was geworden, zulks 
terwijl H. S. van Teunenbroek en de firma 
Brasch en Rothenstein destijds niet, doch ver
dachte wel de wetenschap bezat, dat voormelde 
factuur valsch was . 

II. dat op of omstreeks 11 April 1932 te 
Amsterdam bij het onderzoek ter staving van 
de waarde der bij dagvaarding onder I genoemde 
goederen alzoo bij toepassing van de Tariefwet 
1924, verdachte heeft overgelegd een ordercopie 
betrekking hebbende op de boven onder I ge
noemde partij en luidende als volgt : 

"10-3-'32 
"fa. A. John & C0 ., Dessendorf. Post: Unter 

Polaun Tchécoslovaquie, · 
"franco Amsterdam 
"cca. 750 Dtzd. assortierte Colliers und Chokus 

Kc. 3.- p. 1 Dtzd. Franco Amsterdam Frits 
Cohen. 

"onleesbaar 
,,für A. Joh. & C0 • Alfred John", 
welke ordercopie valsch was daar immers 

de werkelijke koopprijs van 349 dozijn en 
van 315 dozijn Tsjechische Kronen 4 per 
dozijn was, terwijl verdachte bovendien wegens 
bovenvermelde partij aan A. John & C0 • nog 
Tsj echische Kronen 241.50 wegens "commis
sion" en Tsjechische Kronen 18.45 wegens 
"Ausfuhrspesen" verschuldigd was geworden 
zulks terwijl verciachte destijds de wetenschap 
bezat dat bovengenoemde ordercopie valsch 
was. 

In hooger beroep vereenigde het Hof te Am
sterdam zich bij arrest van 1 Juni 1933 met dit 
vonnis onder overneming der gronden en be
vestigde het . 

Omtrent de juistheid der feiten bestaat geen 
moeilijkheid. Verdachte bekende te weten, dat 
de overgelegde stukken valsch waren. 

Tijdig in cassatie gekomen, stelt echter re
quirant's raadsman bij schriftuur als middel, 
dat noch het doen overleggen van een valsch 
stuk noch het overleggen van een valsch stuk 
geschied is door verdachte "b\i de toepassing 
van de Tariefwet 1924, S. 568", en komt dan 
tot de slotsom dat het te lastegelegde niet be
wezen is, zoodat requirant had moeten worden 
vrijgesproken. 

Ter toelichting van· deze stelling zegt hij het 
volgende: 

Om de drie kisten, in het vonnis en in het 
arrest bedoeld, gemerkt A.J.C. 70212, 6195 en 
6199, bevattende de colliers van wit glas, na 
hare aankomst te Amsterdam in het "vrije ver
keer" te kunnen brengen, moest aangifte van 
de zending geschieden op den voet van het 
13de Hoofdstuk va.n de Alg. Wet van 26 Aug. 
1822, S. 38 .. ... hierna verder aan te halen 
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A. W ....... , sedert tallooze malen gewijzigd. De 
aangifte is voor verdachte gebeurd door de 
firma Brasch en Rothenstein te Amsterdam, uit 
krachte van art. 118 A. W. 

Volgens art. 120 A. W. 3°., moet het biljet 
,an aangifte inhouden de vermelding der goe
deren onder hunne ware benaming, onder bij. 
voeging, onder meer, voor aan belasting onder
worpen goederen, van zoodanige bijzonderheden 
als voor de berekening der verschuldigde be
lasting naar de onderscheidingen van het tarief 
en van de bijzondere wetten noodig zijn. 

Aan het slot van art. 120, 3°, wordt aange
wezen, hoe te handelen valt bij verschil van 
gevoelen tusschen den Ontvanger der invoer
rechten en den aangever; de beslissing is ge
laten aan den directeur der invoerrechten en 
accijnzen. Dat de hierbedoelde beslissing van 
den directeur niet anders ten doel heeft dan het 
verkrijgen van zoodanige redactie van de aan
gifte, dat de Ontvauger der invoerrechten in 
staat wordt gesteld het verlangde document 
aan aangever af te geven ; dat is, om den Ont
vanger de mogelijkheid te geven ook tot tari
fieering der aangegeven goederen, en dat daarbij 
do jui stheid der aangifte overigens niet aan de 
orde komt, immers voor verantwoording van 
den aangever blijft, volgt onmiddellijk uit de 
bepaling van art. 213, 2• lid A. W. 

De afgifte door den Ontvanger van het in 
casu aangewezen document, het betalingspas
poort, is gevolgd. Uit niets blijkt overigens, dat 
aangever een beroep gedaan heeft op eenig ar-
tikel der Tariefwet 1924, S. 568 ...... verder 
aangehaald met T. W .. .... Dat inderdaad af. 
gifte van een document door den Ontvanger 
is gevolgd blijkt uit het feit, dat de goederen 
omstreeks 9 April 1932 aan de verificateurs ter 
visitatie ten invoer zijn aangeboden, bij welke 
aanbieding naar art. 133 A. W. overlegging 
van documenten aan deze ambtenaren moet 
gebeuren. 

Krachtens zijne wettelijke opdracht (art . 
124 A. W.) heeft dus de Ontvanger de bereke
ning der invoerrechten en ook de tarifieering 
verricht en hij heeft de aangegeven zending 
colliers gerangschikt onder post 15 van het 
tarief, in de Tariefwet vervat. 

Dàt deze goederen belast zijn met invoerrecht 
en dàt zij onder post 15 vallen, staat tusschen 
belanghebbenden vast. 

adat de Ontvanger dan het betalingspas
poort heeft afgegeven, moet de lossing der 
goederen (art. 127 A. W.) volgen; dat sedert 
1822 en met name in 1872 andere wettelijke 
voorschriften zijn tot stand gekomen omtrent 
inklaring, lossing enz. (met name bij het K. B. 
van 26 Maart 1872, S. 19, nader herhaaldelijk 
gewijzigd) kan hier buiten verdere beschouwing 
bl ijven . 

De visitatie der goederen heeft te gebeuren 
door de verificateurs (art. 133 A. W.). Na de 
visitatie teekenen dezen de documenten tot de 
visitatie af (art. 133, 2• lid, A.W.). Is de "aan
gifte" naar hun oordeel juist gedaan, dan kan 
de aangever de goederen wegvoeren ; voor dit 
geval geeft art. 140 A.W. aan de verificateurs 
àan, wat zij met de documenten hebben te doen. 
In het onderwerpelijke geval twijfelden de 
visiteurs er aan, of de waarde der goederen wel 
juist was aangegeven, althans zij achtten het 
noodig hunnerzijds en voor hunne eindbeslissing 
e!'n onderzoek naar de waarde te doen, aan de 
hand van de wettelijke voorschriften omtrent 

het begrip "waarde" voorkomende in art. 120, 
4°, A. W. Zij hebben zich blijkens de stukken 
(het proces-verbaal vao bekeuring vermeldt het 
en ook ter zitting van het Hof, is het vastge
steld) de zending colliers opgehouden (handeling 
die haren wettelijken steun vindt in art. 192/er 
A. W.) . De aanhouding hebben zij eerst ver
richt op 14 Aprü 1932, wat evenzeer is vastge• 
steld in het proces-verbaal van bekeuring en 
dat der zitting van het Hof. Deze aanhouding 
kwam dus tot stand nadat verdachte had doen 
overleo-gen, omstreeks 19 April 1932, en had 
overg~egd, omstreeks 11 April 1932, aan de 
ambtenaren der invoerrechten respectievelijk 
een valsche factuur on een valsche ordercopie. 
Aangezien van de toepassing van de Waarde
wet 1927 eerst sprake kan zijn nadat het feit 
der aanhouding door de visiteerende ambte-
naren is ve1Ticht ...... art. 1 der Waardewet ..... . 
is door Rb. en Hof terecht geoordeeld, dat de 
telastegelegde delicten niet zijn gepleegd " bij 
de toepassing der Waardewet 1927, S. 17". 

Requirant is echter van oordeel, dat deze 
delicten al evenmin zijn gepleegd, ,,bij de toe
passing va,n de Tariefwet 1924, S. 568", gelijk 
Rb. en Hof, niettemin beslisten, en gel\ik art. 
38 der Tariefwet (mede) als vereiscbte stelt voor 
do strafbaarheid dier delicten. 

Va.n de Tariefwet maakt, naar art. 1, 2• lid, 
dier wet, het eigenlijk gezegde "tarief" dPel uit. 
De Ontvanger der invoerrechten heeft krachtens 
art. 120, 3• lid, en art. 124 A. W . tot taak de 
tarifieering te verrichten en de invoerrechten 
te berekenen. Boven is vastgesteld, dat belang
hebbenden het over de tarifieering . eens ziJn, 
wat do aangegeven zending betreft. Wat daarop 
aan geschillen is gevolgd, kan nu niet meer be
treffen de toepassing van de Tariefwet, en ook 
niet meer de toepassing van het tarief zelf. HPt 
!teschil loopt 8lechts over het bedrag der aan
gegeven waarde. Toen gebleken was, dat die 
waarde te laag was gedeclareerd aan de hand 
van de valsche stukken (art. 120, 6•, 3• en 4• 
lid, A.W.), door verdachte ter beïnvloeding va.n 
het oordeel ten deze door de visiteurs aan hen 
overgelegd, moest, zeker, door aangever een 
suppletoir bedrag aan invoerrechten betaald 
worden en moest de Ontvanger zijne calculatie 
herzien. Maar dit is geen "toepassing der Tarief
wet" en ook niet toepassing, met name, van 
het tarief. Het ging sleC'hts over de vaststelling 
der waarde van de zending, en deze vaststelling 
geschiedt louter aan de hand van de wettelijke 
bepalingen van niet anders dan de Alg. Wet van 
26 Aug. 1822, S. 38. 

1k kan miJ met dit middel, en in het bijzonder 
met de toelichti ng gegeven in de hierboven ver
melde laatste zinsnede niet vereeni11;en. 

Terecht zegt requirant, dat het eigeni(jk ge
zegde tarief deel der wet uitmaakt. Het geschil 
betreft m.i . juist op dien grond de toepas~ing 
van het tarief, dus de Tariefwet. Elk der löO 
posten van dit tarief geeft de wijze aan, waar
naar het invoerrecht moet worden geheven. 
Al naar den aard der goederen geeft het als 
maatstaf aan: ,,waarde, hectoliter, 100 kilo
g!'am, aantal stuks enz." 

Zoo staat bij post 15 van het tarief waar
onder de colliers vallen : 

,,Maatstaf : waarde-rechten : 8 pct. 
Al mogen belanghebbenden het over de tari

fieering eens zijn, wat m.i. wil zeggen dat par- . 
tjjen het er over eens zijn, onder welke der 
150 posten van het tarief de goederen, waar 
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het hier over gaat, gebracht moeten worden en 
dus welk recht geheven zal worden, daarmede 
is de toepassing der Tariefwet nog niet afge
loopen. 

Daartoe is dan verder noodig de bepaling 
der waarde dier goederen, waaruit het te be
talen recht moflt worden berekeTJd. 

De omstandigheid dat bij het vaststellen der 
waarde verschillende bep ilingen der. wet van 
1822 toepassing vinden, is daarom niet af
doende om te kunnen zeggen, dat nu de Ta
riefwet buiten beschouwing moet blijven. Ook 
de Tariefwet vordert de vaststelling der waarde 
ten einde het bedrag der te heffen rechten te 
kunnen vaststellen. 

· Voor het begrip : ,, toepassing dezer wet" wijs 
ik nog op de Resolutie van 10 Nov. 1930, n°. 41 
(B.i . B. 5033), volgens welke een belanghebben
de, die in verband met een verzoek om terug
gave van invoerrecht en art. 22a der Tariefwet 
aan een ambtenaar valsche stukken overlegt, 
zich schuldig maakt aan overtreding van art. :l8 
der wet. De overweging daarbij was, dat een 
teruggaaf van belasting op art. 22a geacht kan 
worden deel uit te maken van de heffing-, zoo
dat het i.c. juist nog de vraag was, welk be
drag aan belasting moest worden geheven. 

VcQrts sprak de Minister van Financiën bij 
zijn resolutie van 23 Maart 1925, n°. 164 (Ver
zameling voorschriften n°. 2541) en in de In
structie ter invoering van de Tariefwet 1924, 
S. 568 (verz. n°. 2501) in § 20 dier Instructie 
als zijn oordeel uit, dat volgens art. 38 der 
wet het overleggen van valsche of vervalschte 
stukken voortaan óók strafbaar zal zijn, indien 
die overlegging geschiedt bij de visitatie der 
goederen, zoodat voor de strafbaarheid het be
staan van een geschil niet meer vereischt is. 

Ik vermeld naar aanleiding dezer zaak nog 
Uw arrest van 23 April 1928 (W. 11846, 3, N . J 
1928, 897) waarbij ook ar t. 38 der Tariefwet 
in het geding was en door personeel van dezelfde 
expediteursfirma valsche stukken (buiten haar 
weten) werden overgelegd bij de visitatie van 
galanterieën . Al is de telastelegging thans 
anders, voor de toepassing van art. 38 der wet 
schuilt in die zaak toch dezelfde kwestie. 

Ik meen derhalve, dat het middel niet tot 
cassatie kan leiden en concludeer tot verwer
ping van het beroep. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Kirberger; 
Gelet op de grief in cassatie, namens den re

quirant voorgesteld bij schriftuur en hierop 
neerkomende, dat het Hof ten onrechte heeft 
aangenomen, dat het doen overleggen en het 
overleggen van een valsch stuk door requirant 
is geschied "bij de toepassing van de Tariefwet 
Staatsblad 1924 n°. 568 '' ; 

0. dat, met qualificatie en strafoplegging als 
voormeld, ten laste van den requirant bij het 
vonnis der Rechtbank door het bestreden arrest 
bevestigd, wettig en overtuigend is bewezen 
verklaard (zie Conclusie); 

0. dat requirant ter toelichting van zijn grief 
in hoofdzaak heeft betoogd: 

dat de Ontvanger der invoerrechten en ac
cijnzen, nadat hem het biljet van aangifte is ter 
hand gesteld de invoerrechten berekent en de 
tarifieering verricht; 

dat zulks in deze is geschied en de Ontvanger 
de goederen heeft gerangschikt onder post 15 

van het Tarief en daarnaar de rechten heeft 
berekend; 

dat hierover geen verschil van gevoelen tus
schen den Ontvanger en den requirant bestond 
en dan ook eene beslissing van den directeur der 
invoerrechten en accijnzen, zooals art . 120, 
onder 3°, laatste zin der Alg. Wet van 26 Aug. 
1822 (S. n°. 38) toelaat, niet is ingeroepen; 

dat de Ontvanger vervolgens het betalings
paspoort heeft afgegeven, waarop de goederen 
zijn gelost en, overeenkomstig de bepalingen 
der Alg. Wet, door de daartoe aangewezen 
ambtenaren zijn gevisiteerd; 

dat die ambtenaren twijfelden, of de waarde 
der goederen juist was aangegeven en de goe
deren hebben opgehouden, daarbij steeds de 
voorschriften der Alg. Wet toepassende; 

dat requirant toen omstreeks 9 April 1932 
heeft doen overleggen en omstreeks 13 April 
1932 heeft overgelegd valsche stukken, waarna 
cte ambtenaren, wederom krachtens de Alg. 
Wet, de goederen hebben aangehouden; 

dat nu de geschillen, welke ontston<len, nadat 
de Ontvanger het invoerrecht had berekend en 
de tarifieering verricht, niet betreffen de toe
passing van de Tariefwet, S. 1924, n°. 568, noch 
van het tarief, doch de vaststelling van de 
waarde der goederen, welke vaststelling ge
schiedt louter aan de hand van de Alg. Wet; 

dat bij die gelegenheid het doen overleggen 
en het overleggen der valsche stukken plaats 
vond; 

dat de Ontvanger weliswaar, toen bleek d'l.t 
de waarde der goederen te laag was aangegeven, 
zijne oorspronkelijke berekening der te betalen 
invoerrechten moest herzien, doch dat ook dat 
geen toepassing is van de Tariefwet, S. 1924, 
no. 568 of van het tarief; 

0. hieromtrent: 
dat req uirant bij zijn grief ervan uitgaat, dat 

wanneer de Ontvanger der invoerrechten en 
acc~inzen de tarifieeringderaangegevengoederen 
heeft verricht en de rechten heeft berekend en 
de aangever zich bij een en ander heeft neer
gelegd, van verdere toepassing van de Tarief
wet 1924, S. n°. 568, geen sprake meer is; 

dat deze opvatting niet juist is; 
dat immers volgens art. 1 dezer wet het in

voerrecht wordt geheven naar het bedrag en 
den maatstaf van het in dat artikel genoemde 
Tarief; 

dat de maatstaf, waarnaar de in deze l;ie
doelde goederen, welke zooals vaststaat onder 
post 15 van het Tarief vallen, is de waarde der 
goederen; 

dat dus een geschil over de waarde der goe
deren tusschen de ambtenaren en den aangever, 
hetzij dit plaats vindt vóór of nadat de Ont
vanger der invoerrechten en accijnzen het be
talingspaspoort heeft afgegeven, de toepassing 
der Tariefwet betreft, ook al zijn de formali
teiten, welke bij dergel~jk geschil moeten in acht 
genomen worden, ontleend aan de Alg. Wet 
van 26 Aug. 1822 (8. 38); 

dat derhalve, wanneer bij dergelijk ge~chil 
een valsch of vervalscht stuk wordt vertoond 
of overgelegd, zulks geschiedt bij de toepassing 
der Tariefwet en art. 38 dier wet toepassing 
kan vinden; 

dat de grief mitsdien geen doel ka1f treffen; 
Verwerpt het beroep. 

(N. J.) 
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30 October 1933. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Art. 58 A.P . V. Lichtenvoorde.) 

H et verweer van verdachte, dat de be
wuste zaal aan een sociëteitsvereeniging 
was verhuurd en zich daarin slechts leden 
en introducé's dezer vereeniging bevonden 
en zij dus geen voor het publiek toeganke
lijke localiteit was, gaat niet op en doet 
niet ter zake. 

Immers ook de leden van eene vcreeni
ging of introducé's zijn als bezoekers aan 
te merken voor de toepassing der verorde
ning en requirant mocht geen bezoekers 
in zijn inrichting aanwezig hebben. 

De H. R. wijzigt de qualificatie. 

G. A. J. G., hotelhouder te Lichtenvoorde, is 
reqnirant van cassatie tegen een vonnis van de 
Rechtb. te Zutphen van 26 Mei 1933, waarbij, 
met vernietiging van een mondeling vonnis vau 
het Kantong. te Groenlo, requirant is veroor
deeld. 

Adv.-Gen. Wijnveldt concludeert tot ver
werping: 

.Requirant stond terecht voor den Kantonr. 
te Groenlo, ter zake dat hij 15 I ov. 1932 des 
voormiddags circa 1 ¼ uur , te Lichtenvoorde, 
als houder van oen inrichting, gevestigd op per
ceel , ... , waar gelagen worden gezet, zijnde een 
inrichting, als bedoeld bij art. 56 der A. P. V. 
der gemeente Lichtenvoorde, daarin in een 
voor het publiek toegankelijke localiteit een 
aantal bezoekers aanwezig heeft gehad. 

Bij mondeling vonnis sprak de Kantour. op 
9 Dec. 1932 verdachte vrij, daar uit het onder
zoek gebleken was, dat hier niet sprake kon zijn 
van een voor het publiek toegankelijke localiteit. 

De Rechtb. te Zutphen vernietigde in hooger 
beroep dit vonnis, verklaarde het telastegclegde 
bewezen en met aanhaling der artt. 23, 91 Sr., 
artt. 56, 58, 1°. 117, 120 A.P. V. van do ge
meente Lichtenvoorde, het de benaming gevend: 
"In de gemeente Lichtenvoorde als houder van 
een huis, waar men gelagen zet, tusschen des 
namiddags 11 uur en des voormiddags 5 unr de 
daarin voor het publiek toegankelijke locali 
teiten geopend hebben" veroordeelde zij re
quirant tot een geldboete van f l bij gebreke 
van betaling of verhaal te vervangen door l dag 
hechtenis. 

Over de feiten als zoodanig is niet verschi l 
van meening - het is de vraag alleen wat ver
staan moet worden, onder voor het publiek 
toe/!ankelijke localiteiten. 

'lot juist begrip van het vraagstuk moet ik 
eerst de betrekkelijke artikelen van de A.P. V. 
voor de gemeente Lichtenvoorde vermelden, 
zooals deze na wijzigingen luidden . 

Art. 56 luidt : ,,H ij, die een logement, herberg, 
koffiehuis, bierhuis, tapperij of eenig ander huis, 
waar men gelacren zet, overneemt, opricht of 
verplaatst, of die ophoudt zoodanige zaak uit 
te oefenen, is verplicht daarvan binnen 3 dagen 
na de overneming, oprichting, of verplaatsing, 
of het ophouden, schriftelijk kennis te geven 
aan den Burgemeester met opgaaf van een 
juiste aanduiding, waar het perceel gelegen is." 

Art. 58, sub 1°, zegt: ,,Het is den houder 
van een in art. 56 bedoelde inrichting, of diens 
plaatsvervanger, verboden, tusschen des na 
middags 11 uur en des voormiddags 5 uur de 

daarin voor het publiek toegankelijke locali
teit geopend te hebben of bezoekers in die in
richtingen te ontvangen of te hebben ." 

De Rechtb. in haar vonnis zegt en geeft ver
volgens als haar oordeel te kennen dat ver
dachte tot zijn verweer heeft aangevoerd, dat 
de bedoelde zaal eiken avond van 9 uur af (met 
uitzondering van den Zondagavond) uitsluitend 
ter beschikking is van de t e Lichtenvoorde 
bestaande sociëteits-vereeniging "Ons Ge
noegen", krachtens tu schen hem, verdachte 
en het Bestuur van die vereeniging bestaande 
huurovereenkomst, en dat die zaal dan van de 
andere localiteiten in het hotel afgesloten is, 
terwijl voorts het door de politie in de zaal 
aangetroffen publiek waren leden van die ver
eenigiug of introdncé's, om welke redenen meer
bedoelde zaal niet zou zijn aan te merken als 
een voor het publiek toegankelijke localiteit , 
doch dit verweer moet worden verworpen, daar 
een voor het publiek toegankelijke localiteit dit 
karakter niet verliest wanneer het publiek op 
zekere uren tijdelijk daartoe geen toegang heeft, 
en die dan slechts toegankelijk is voor leden en 
introducé's van een vereeniging, waaraan die 
localiteit dan is verhnurd. 

Tijdig in cassatie gekomen, ste lt requirant 

1 
bij schriftuur als middel: • 

Schending, althans verkeerJc toepa sing van 
artt. 23, 91 Sr. en van de artt. 56, 58, 117 en 

l 120 van meergemelde verordening van Lichten-

! 
voorde. 

Hij geeft al toelichting een overzicht van 
1 den feitel\jken toestand, en vraagt een princi-
1 pieele beslissing, welke naar hij terecht beweert 
,an belang is voor vele dorpen. 

De toestand te Lichtenvoorde is n .l. deze, 
zooals op vele kleinere plaatsen, dat een aantal 
ingezetenen een societeit stichten, en bij gebrek 
aan middelen voor een clubgebouw een local i
teit huren in een hotel of café. 

Zoo bloeit te Lichtenvoorde de societeit "Ons 
Genoegen", welke een zaal huurt in hotel "de 
Koppelpaarden". Een der zalen, de z.g. socie
teitszaal, is elken avond, behalve Zondag, van 
9 uur af, uitsluitend ter beschikking van socie
teitsleden. Op die avonden is de zaal alleen toc
gankeqjk langs een weg, welke niet door de 
verder in het hotel aanwezige gelagkamer, waar 
het gewone publiek komt, voert, maar van 
buitenaf alleen loopt door een gang. 

Ik merk n.a. van die toelichting nog op, 
dat de bekeuring plaats had om 11 / , uur 's nachts 
terwijl mij voorts bleek uit het proces-verbaal, 
dat de Burgemeester van Lichtenvoorde schrif
telijk vergunning heeft verleend om het hotel 
,,de Koppelpaarden" op Woensdag en Zater
dag tot des nachts 12 uur voor de leden der 
sociteitsvereeniging geopend te mogen hebben, 
terwijl voor geen der vergunningslocaliteiten 
van dat hotel een socicteitsvergunning is ver
leend, zooals de Drankwet op het oog heeft. 

De vraag, welke op de zittingen niet ge
opperd is, voor zoover ik kan nagaan, of i.c. 
sprake zou kunnen zijn van toepassing van art. 
70, lid 2, der Drankwet, n.l. dat een bij het 
in werking treden der Dra.nkwet, S. 1931, no. 
476, bestaande vergunning voor . den verkoop 
van sterken drank in het klein in de localiteiten 
van een societeit blijft en geldt als een socie
teitsvergulln ing, behoeft m.i. in dit geval dus 
niet nader onder de oogen te worden geziei, 
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De sluitingsuren voor de huizen waar men 
gelagen zet te Lichtenvoorde zijn blijkens het 
bovenvermelde art. 58 van 11 uur n.m. tot 
5 uur v.m. Krachtens art. 59 kan de Burge
meester onthE16ng verleenen, om de voor het 
publiek toegankelijke localiteiten geopend te 
houden. De Burgemeester deed dit zooals ge
zegd voor de Woensdagen en Zaterdagen voor 
de leden der societeit en wel tot 12 uur midder
nacht. 

In het systeem van requirant kijkt mij ook 
deze ontheffing overbodig. 

De feiten toch zijn, dat requirant eiken avond 
(behalve Zondag) om 9 uur een der localiteiten 
waarvoor vergunning is verleend sluit voor 
het publiek, dat komt en gaat, en die localiteit 
uitsluitend ter beschikking stelt voor een be
paald aangewezen groep personen. Daaruit 
v loeit nu volgens requirant voort, dat van 9 uur 
af dat vertrek niet meer valt onder de voor 
het publiek toegankelijke localitei ten, waarop 
de gemeentelijke luitingsuren van toepassing 
zijn. 

Ik kan dit niet beamen; de houder der in
richting laat dan in zijn vergunningslocaliteit 
publiek als bezoekers toe, zij het ook, dat dit 
publiek, krachtens overeenkomst tusschen hem 
en die bezoekers, beperkt is tot een bepaald 
aangewezen kring. Onder bezoekers toch ver
staat lid 5 van art . 58 der verordening allen, 
die zich in de inrichting bevinden, met uit
zondering van : 

a. den houder der inrichting of diens plaats
vervanger, de leden van diens gezin en zijn 
buitenshuis wonende ouders, kinderen, broeders 
en zusters; 

b. hen, wier namen in het register, bedoeld 
bij art. 438 Sr. zijn aangeteekend, tenzij mocht 
blijken, dat de ingeschrevene op den aangegeven 
datum aldaar geen nachtverblijf heeft ge
houden; 

. c. hen, wier tegenwoordigheid in de inrich
ting, naar het oordeel van den Burgemeester, 
onvermijdelijk is wegens dringende omstandig
heden wordt vereischt. 

De sociteitsleden zijn dus niet uitgezonderd, 
en wanneer zij ter p laatse aanwezig zijn, is de 
voor het publiek toegankelijke localiteit ge
opend voor hen, dus voor dien kring uit het 
groote publiek. 

De Rechtb. stelde zich op een eenigszins ander 
standpunt en zegt, dat een voor het publiek 
toegankelijke localiteit dit karakter niet ver
liest, wanneer het publiek op zekere uren tijde
lijk daartoe geen toegang heeft. Op zich zelf 
is dit ook juist, want anders kon men niet 
spreken, zooals de verordening doet van "voor 
het pu!-,liek toegankelijke localiteiten geopend" 
hebben . Die vertrekken blijven, ,,de voor het 
publiek toegankelijke localiteiten" waarvoor 
de vergunning is verleend, al zijn zij ook toe
vallig of opzettelijk gesloten, en de sluitin!!S· 
uren blijven er voor gelden. ~ 

Ernstige bezwaren voor het societeitsleven 
in den Achterhoek, welke in de toelichting op 
het middel worden aangevoerd, kan ik niet 
aanwezig zien, bij toepassing der verordening 
zooals de Rechtb. deed. 

De Burgemeester kan ontheffing verleenon 
van het sluitingsuur, en voorts zijn er nog andere 
wettelijke wegen. 

Do Hooge Raad enz. ; 

0. dat bij het bestreden vonnis wettig en 
overtuigend bewezen is verklaard hetgeen bij 
inleidende dagvaarding aan requirant was t e 
laste gelogd: enz., zie conclusie; 

dat het bewezen verk1aarde is gequalificeerd 
en te dier zake straf is opgelegd als boven is 
vermeld; 

0. met betrekking tot het middel van cas
satie: 

dat requirant blijkens het vonnis tot zijn 
verweer heeft aangevoerd: enz., zie conclusie, 
laatste alinea vóór het cassatiemiddel; 

dat art. 58 van de A. P. V. voor de gemeente 
Lichtenvoorde, zooals dit artikel na de daarin 
gebrachte wijzigingen luidt, den houder van 
een in art. 56 bedoelde inrichting - zijnde dit 
eenig huis, waar men gelagen zet - verbiedt, 
tusschen des namiddags 11 uur en des voor
middags 5 uur de daarin voor het publiek toe
gankelijke localiteiten geopend te hebben of 
bezoekers in die inrichtingen te ontvangen of 
te hebben, terwijl het 7• lid van dit artikel 
inhoudt, dat voor de toepassing van dit artikel 
onder bezoekers worden verstaan allen, die 
zich in de inrichting bevinden, met uitzondering 
van: den houder der inrichting, diens gezin 
en familie, diens logeergasten en personen, wier 
tegenwoordigheid in de inrichting, naar het 
oordeel van den Burgemeester, onvermijdelijk 
is of wegens dringende omstandigheden wordt 
vereischt; 

dat dus niet zijn uitgezonderd de leden van 
eene vereeniging of introducé's, als bedoeld m 
requirant's boven weergegeven verweer, zoodat 

1 

deze personen voor de .toepassing van art. 58 
der Verordening als bezoekers zijn aan te 
merken; 

dat hieruit volgt, dat requirant's verweer, dat 
hij bij schriftuur in cassatie nog nader heeft 
uitgewerkt, niet opgaat maar tevens, dat het 
niet ter zake doet, dat ook als bewezen is aan
genomen, dat requirant de bezoekers aanwezig 
heeft gehad in een voor het publiek toeo-anke
lijke localiteit, waar immers volgens de Veror
dening reeds verboden is, dat hij bezoekers op 
het aangegeven uur in zijne inrichting aanwezig 
had· 

d~t dan ook het bewezen feit door de Rechtb. 
verkeerdelijk is gequalificeerd, zoodat in zoo
verre het bestreden vonnis niet in stand kan 
blijven; 

Vernietigt het bestreden vonnis doch enkel 
wat de q ualificatie betreft, en 

Rechtdoende ingevolge art. 105 R. 0. : 
Qualificeert het bewezen verklaarde feit als: 

"In de gemeente Lichtenvoorde als houder van 
een huis, waar men gelagen zet, tusschen des 
namiddags 11 uur en des voormiddags 5 uur, 
bezoekers in die inrichting hebben" ; 

Verwerpt het beroep voor het overige. 
(W.) 

30 October 1933. RONDSCHRIJVEN van den 
Minister van Binnenlandsche Zaken, N°. 
17717, Afd. B. B., aan Heeren Gedeputeerde 
Staten van Zeeland. betreffende toepassing 
artikel 137 der Gemeentewet. Publicatie 
in 1ederlandsche taatscourant van ge
meenschappelijke regelingen (bericht op 
schrijven van 22 'eptember l!J:i3, N°. 189, 
l • Afdeeling) . 
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In antwoord op nevenvermeld schrijven heb 
ik de eer Uw College mede te deelen, dat door 
de Regeering tot nu toe de opvatting is gehul
digd, dat de wetgever in artikel 137 der ge
meentewet bedoeld heeft publicatie in de Neder
landsche Staatscourant van den volledigen tekst 
van de gemeenschappelijke regelingen. (Vgl. 
memorie van toelichting tot het wetsontwerp, 
hetwelk heeft geleid tot de wet van 31 Januari 
1931 (Staat-Bblad no. 41). 

Dit standpunt is door mijn ambtsvoorganger 
nader ontwikkeld op blz. 12 van de Memorie 
van Antwoord, betreffende Hoofdstuk V der 
Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1933. 

Gelet mitsdien op de bedoeling van den wet
ge\·er zou moeten worden vastgehouden aan 
het standpunt, dat gemeenschappelijke rege
lingen in haar geheel moeten worden opgenomen 
in de Nederlandsche Staatscourant. 

Dit neemt niet weg, dat argumenten kunnen 
worden aangevoerd welke tot een andere op
vatting leiden. 

[nderdaad kan wordeu toegegeven, dat de 
bewoordingen van artikel 137 der gemeentewet 
ruimte laten voor het standpunt, door Uw Col 
lege verdedigd, voora l indien men in aanmerking 
neemt, dat het voorschrift in het derde lid van 
dat artikel voldoende rekening houdt met de 
belangen van derden. 

Echter is er nog een ander punt, hetwelk pleit 
voor herziening van de tot dusver gevolgde 
zienswijze. 

Van verschillende zijden is mijn aandacht ge
,•estigde op de hooge kosten, welke aan de pu
blicatie in de Nederlandsche Staatscourant 
verbonden zijn. Dit bezwaar ·acht ik, vooral in 
de tegenwoordige omstandigheden, welke tot 
bezuiniging ook op kleinere uitgaven nopen, 
niet gering. 

In de Memrie van antwoord, hierboven ge
noemd, heeft mijn ambtsvoorganger, met be
t rekking tot de hooge publicatie-kosten, als zijn 
meerring te kennen gegeven, dat vooraleer een 
eventueele herziening van het standpunt in 
overweging kan worden genomen, de loop van 
zaken in de practijk, eerst moet worden afge
wacht. Mocht dan blijken, dat de kosten van 
publicatie meer algemeen als een bezwaar wor
den gevoeld, clan zal bij eerstvolgende wijziging 
van de gemeentewet voorziening op dit punt 
worden bevorderd. 

Naar ~jn oordeel zijn in verschillende ge
vallen de kosten van publicatie drukkend, en 
neemt het kostenbezwaar steeds in belang
rijkheid toe, naarmate de financiën der gemeen
ten achteruitgaan. 

In verband met het YOrenstaande zijn er wel 
termen aanwezig om terug te komen op het 
tot dusver ingenomen standpunt. Naar mijn 
oordeel is wetswjjzigin!!' op dit punt niet noodig. 

Mijnerzijds zal mitsdien geen bezwaar meer 
worden gemaakt tegen de tot nu toe ter ,.ake 
door Uw College gevo lgde practijk. 

(B) 

6 November 1933. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Trekhondenwct art. 7.) 

Art. 1 van het K. B. van 6 Febr. 1911 
S. 45 kan niet worden beschouwd a ls te 
bevatten een zelfstandige strafbepaling, 
doch is kennelijk bedoeld als een nadere 

bepaling van datgene, wat de houder van 
een hondenkar ingevolge art. 1 der Trek
hondenwet heeft in acht te nemen. 

Ten onrechte heeft dus de Rechtb. blij
kens de qualificatie en blükens de aan
haling - naast art. 7 der Trekhondenwet 
en art. 23 Sr. - uitsluitend van art. 1 
van gemeld K. B. de veroordeeling op dit 
artikel doen steunen. 

Qualificatie verbeterd en onder de wette
lijke voorschriften, waarop de strafop
legging is gegrond, art. l der Trekhonden
wet mede vermeld. 

[T . a. v. de qualificatie cfm. Adv.-Gen. 
Besier.l. 

Op het beroep van J. F . W., requirant van 
cassatie tegen een vonnis van de Rechtbank 
te Rotterdam van 20 Juni 1933, waarbij in 
hooger beroep - met vernietiging van een 
vonnis van het Kantongerecht te Rotterdam 
van 9 Maart 1933, houdende veroordeel ing 
van requirant ter zake van: ,,het als houder 
van eene hondenkar die gebruiken anders dan 
met inachtneming van de voorschriften, om
trent: de I ichamelijke gesteldheid en de maat 
der honden, het tuig, de hondenkar en het 
geleide bij algemeenen maatregel van bestuur 
gesteld" tot eene geldboete van twaalf gulden, 
subsid iair twee dagen hechtenis met bevel tot 
vernietiging van den inbeslaggenomen hond 
- requirant is schuldig verklaard aan het 
"een hond als trekhond gebruiken zonder dat 
de hond door of vanwege den houder is onder
worpen aan een laatstelijk uitgeschreven keu
ring, als bedoeld in het tweede _en derde I id 
van art. 1 van het K. B. van 6 Februari 1911 , 
S. 45, zooals dat sedert is gewijzigd, en daa r
bij overeenkomstig de bepalingen van dit be
sluit voor gebruik als trekhond is geschikt 
verklaard", en met toepassing van art. 1 van 
voornoemd Besluit en 7 der Trekhondenwet, 
S . 1910, 11°. 203 en art. 23 Sr., is veroordeeld 
tot eene geldboete van twaalf gulden, sub
sidiair twee dagen hechtenis. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Be ier. 

Post alfa: 
Het verbod, vervat in art. 1, 1 id 1 van het 

K. B. van 6 Febr. 1911, S. 45, is niet uitdruk
kelijk tot den houder van de hondenkar ge
richt, ofschoon art. 1 der Trekhondenwet 1910, 
S. 203, waarop het berust, a ll een dien houder 
verbiedt die kar te gebru iken of te doen 
gebruiken onder meer 1 ° anders dan met 
inachtneming van de voorschriften, omtrent de 
lichamel ijke gesteldheid en de maat der hon
den, het tuig, de hondenkar en het geleide, 
hij algemeenen maatregel van bestuur gesteld, 
welke algemeene maatregel van bestuur is het 
reeds genoemde Koninklijk Besluit. Het zal 
echter wel de bedoel ing van ".rt. 1 van dit 
Besluit geweest zijn het verbod overeenkomstig 
de Wet tot den houder der hondenkar te 
richten; zulks blijkt hieruit, dat het den hou
der wel noemt als de persoon, door of van 
wege wien de hond en de kar aan de keur ing 
moeten worden onderworpen en wien ook (zie 
lid 2 van het artikel) ,,desgewenscht" een 
persoonlijke kennisgeving van de te houden 
keuring wordt verwnden. 
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Hoe dat zij , alleen de houder van de hon
denkar is, bij overtreding van het verbod, 
:krachtens art. 7 der Wet strafbaar, daar het 
:_,er bod van art. 1 van het Kon. Bes! uit, voor 
zoover het ook geacht zou moeten worden tot 
anderen dan een zoodanigen houder gericht te 
.zijn , n iet op de \Vet zou berusten en dus in 
zooverre niet geldig zou zijn. Terecht is dan 
ook in de telaste legging en in de bewezenver
kl ar ing de verdachte als houder van de kar 
genoemd. 

Maar dan mag deze hoedanigheid ook niet 
ontbreken in de aan het feit gegeven bena
ming. Dit kan geschieden door die J;toedanig
heid alsnog op te nemen in de benaming, 
zooals de R echtbank die aan art. 1, lid 1, van 
het Koninklijk Besl ui t heeft ontleend, waarbij 
dan echter in verband met deze opneming de 
benaming ook nog verder zou moeten worden 
gewijzigd door daarin naast den hond ook 
telkens de kar te noemen. Eenvoud iger is het 
dan echter de benaming aan de Wet zelve te 
ontleenen (gelijk ook de Kantonrechter ge
daan heeft in zij n door de Rechtbank op een 
h ier niet ter zake dienenden grond vern ietigd 
vonnis) en die dus te doen luiden: als houder 
Yan een hondenkar die gebruiken anders dan 
met inachtneming van de voorschriften, om
trent de lichamelijke gesteldheid en de maat 
der honden, het tuig, de hondenkar en het 
gele ide bij algemeenen maatregel van bestuur 
gesteld. 

Ik concludeer derhalve dat het bestreden 
vonnis zal worden vernietigd, doch alleen 
voor,,0over betreft de aan het bewezen ver
k laarde feit gegeven benaming en dat hieraan 
.a lsnog de zooeven door mij geformuleerde be
naming zal worden gegeven. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Donner; 
0 . dat aan requirant bij inleidende dagvaar

ding is te laste gelegd, dat hij te Rotterdam, 
op 31 J a nuari 1933, omstreeks 9.45 uur, op 
den openbaren weg de Pootstraat als houder, 
a lthans geleider van een met een hond be
spannen kar, daarmede heeft gereden, althans 
die hond a ls trekhond heeft gebruikt, te rwijl 
di e hond niet door noch vanwege hem, ver
dachte, was onderworpen aan een laatstelijk 
uitgeschreven keuring, als bedoeld in het 2de 
en 3e lid van art. 1 van het K . B. van 16 Mei 
1931 S. 196 en daarbij , ingevolge de bepalin
gen van dat besluit, voor gebruik als trekhond 
gesch ikt was verklaard; 

0. dat bij het bestreden vonnis, waarbij is 
overwogen, dat met het in de telast legging 
genoemde K. B. van 16 Mei 1931 , S . 196, 
kennel ijk is bedoeld het K. B. van 6 Februari 
1911, S. 45, hetwelk bij eers~genoemd K. B. 
is gewijzigd, en de R echtbank, deze vergiss ing 
he rste l lende, de dagvaa ,·ding leest, a lsof daar
in laatstgenoemd K. B. was genoemd, ten 
aanzien van requirant - met qualificatie en 
strafoplegging a ls voormeld -- het in voege 
a ls voorzegd te l astegelegde is bewezen ve ,·
klaard; 

0. dat requirant ,bij ingekomen schr iftuur 
zich beroept op verschi ll ende feiten, aan welke 
echter - daargelaten of zij terzake di enende 
zouden zijn - de fe ite lijke grondslag ontbreekt 

L. 1933. 

en voorts zicb beklaagt, dat de rechtbank 
ondanks de om tand igheid dat een door haar 
bevolen bezichtiging van den hond door den 
dood van den hond geen voortgang heeft kun
nen hebben tot veroordeeling is overgegaan, 
doch dit beklag niet is gegrond, nu de R echt
bank aan de gebezigde bewijsmiddelen vol
doenden grond van bewijs kon ontleenen; 

dat alzoo het bij schriftuur aangevoerde niet 
tot cassatie kan leiden; 

0. echter ambtshalve: 
dat de Rechtbank blijkens de qual ificatie

van het bewezenverklaarde fe it en blijkens de 
aanhaling - naast art. 7 der Trekhondenwet 
en art. 23 Sr. - uitsluitend van art. 1 van 
het K . B. van 6 Februari 1911, S. 45, zooals 
dat sedert is gewijzigd, de veroordeeling van 
requirant heeft doen steunen op gemeld art. 
1 waarvan de overtreding, als van een krach
tens de wet bij algemeenen maatregel van 
bestuur gesteld voorschrift, ingevolge art. 7 
der Trekhondenwet rechtstreeks strafbaar zou 
zijn; 

dat echter dit artikel de veroordeeling niet 
kan dragen, omdat het n iet kan worden be
schouwd als te bevatten een zelfstandige straf
bepaling - immers het artikel alsdan, nu het 
in zij n woorden niet beperkt is tot den houder 
van eene hondenkar, in elk geval in zooverre, 
als tredende buiten de grenzen van art. 1 der 
wet, niet verbindend zou zijn -, doch ken
nel ijk is bedoeld als een nadere bepaling van 
datgene, wat de houder van een •hondenkar 
ingevolge art. 1 van de Trekhondenwet heeft 
in acht te nemen; 

dat derhalve de qualificatie van het bewe
zenverklaarde behoort te luiden zooals hier
onder zal worden gezegd, en voorts onder de 
artikelen, waarop de strafoplegging steunt, 
behoort opgenomen te worden art. 1 der Trek
hondenwet, S. 1910, n°. 203; 

dat de H . R. ten aanzien van dit laatste 
termen vindt art. 442 Sv. toe te passen; 

Vernietigt het bestreden vonnis, doch a lleen 
len aanzien van de aan het bewezenverklaarde 
gegeven benaming, en voor zoover a rt. 1 van 
de Trekhonden wet, S. 1910, n°. 203, niet onder 
de wettelijke voorschriften waarop de straf is 
gegrond, genoemd is ; 

R ech tdoencle krachtens art. 105 R. 0. en 
art. 442 Sv. ; 

Qualificeert het bewezenverklaarde a ls: 
,,a ls houder van eene hondenkar die ge

bruiken anders dan met inachtneming van de 
voorsçhriften, omtrent de lichamelijke gestel d
heid en de maat der honden, het tuig, de hon
denkar en het gele ide bij algemeenen maat
regel van bestuur gesteld;" 

Verstaat, dat tot de wettelijke voorschr iften, 
waarop de strafoplegging is gegrond, behoort 
art. 1 van de Trekhondenwet S. 1910, n°. 203; 

Verwerpt het beroep voor het overige. 
(N. J.) 

6 Xovember 1933. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Vleescllkeuringswet art. 40.) 

T .a. v. req. is bcwezenverklaard niet dat 
hij de hammen in feitelijk bezit heeft ge
had, doch dat hij deze ter aangewezen 
p laatsen in voorraad heeft gehad (in voor
raad hebben kennelijk genomen in den zin 

26 
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van het toegepaste artikel der Vleesch
keuringswet). 

Uit de blijkens het vonnis door req. af. 
gelegde verklaring kon het bewijs voor het 
t elastegelegde "in voorraad hebben" wor
den afgeleid, waaraan niet afdoet, dat 
req . had gesteld, dat de eigendom aan een 
ander was overgegaan, daar voor het " in 
voorraad hebben" niet vereischt i , dat 
hij, die de waren in voorraad heeft, ook de 
eigenaar i s. 

[De Adv.-Gen . Besier speciaal over de 
in het middel vermelde overweging der 
Rechtb., dat onder in voorraad hebben 
moet worden verstaan het ten verkoop in 
feitelijk bezit hebben.] 

Op het beroep van M. S., requirant van 
cassatie tegen een vonnis van de Rechtbank te 
Haarlem van 22 Juni 1933, waarbij, in hooger 
beroep, requirant - met vernietiging van een 
tegen hem bij verstek gewezen vonnis van 13 
April 1933, alsmede van_ twee monde linge 
vonnissen van den Kantonrechter te Haarlem 
van 9 Tovember 1932 en van twee bij die 
vonnissen gedeeltelijk bekrachtigde en gedeel
telijk vernietigde vonnissen van dienzelfden 
Kantonrechter van 3 Augustus 1932 - terzake 
van: vleeschwaren die bedorven zijn in voor
raad hebben, tweemaal gepleegd, met toepas
sing van art. 40 juncto 2, lb der Vleeschkeu
ringswet, S. 1919 n° . 524 en art. 62, 91 Sr., 
is veroordeeld tot twee hechtenisstraffen voor 
den tijd van veertien dagen ieder; (Gepleit 
door Mej. Mr. R. Stapel). 

Conclusie van den Adv.-Gen. Besier. 

Bij het be treden, in hooger beroep gewezen 
vonnis is bewezen verklaard, dat verdachte: 

a. op 12 Maart 1932 des voormiddags om
streeks te 11 uur in de gemeente Haarlem in 
een wagenmakerij van perceel n °. 8 aan den 
Wagenweg in voorraad heeft gehad eene hoe
veelheid hammen in blikken, zijnde toebereid 
varkensvleesch, hetwelk bedorven was gewor
den, hetwelk bleek uit de abnormaal stinkende 
lucht welke er van ui tging; 

b. op denzelfden dag des voormiddags om
streeks te 10 uur aldaar in perceel n° . 23 aan 
den Kruisweg een overigens geheel gelijk 
omschreven feit heeft gepleegd. 

De Rechtbank gaf hieraan de benaming: 
vleesch waren, die bedorven zijn in voorraad 
hebben, tweemaal gepleegd, strafbaar gesteld 
bij art. 40 j 0

• 2, lb der Vleeschkeuringswet, 
S. 1919 n°. 524 en veroordeelde verdachte tot 
twee hechtenisstraffen ieder van 14 dagen. 

De bewezenverklaring berustte onder meer 
op de volgende opgave van verdachte ter 
terechtzitting in hooger beroep: 

" dat hij in het najaar van 1931 van getuige 
Koersen een groote partij hammen heeft ge
kocht, waarvan een gedeelte op 12 Maart 1932 
aanwezig was te Haarlem in een wagen
makerij van perceel 8 aan den Wagenweg en 
in perceel Kruisweg 23; 

"dat hij die hammen daar aanwez ig had om 
te ver koopen ; 

"dat op 12 Maart 1932 die partij hammen 
in perceel Wagenweg 8 in zijn - verdachtes -
tegenwoord igheid door getuige Koch in beslag 
is genomen enz. 

Op de bewezenverklaring volgt in het vonnis
nog deze overweging: 

"dat weliswaar verdachte heeft ontkend 
e igenaar der hammen te zijn geweest ten tijde 
der inbeslagname, doch dat onder in voorraad 
hebben moet worden verstaan het ten verkoop 
feitelijk in bezit hebben, hetgeen ook bij 
iemand die geen eigenaar van het goed is het 
geval kan zijn, zoodat verdachte, di e heeft 
toegegeven, dat h ij die hammen ten verkoop 
onder zich had, tevergeefs op de omstand ig
heid geen eigenaar te zijn een beroep doet". 

Deze overweging gaf aan leiding, dat bij 
pleidooi pamens verdachte als middel tot cas
satie is aangevoerd: 

,,S., althans v. t. van art. 40 van de V leesch
keuringswet en van de artt. 350. 358, 359, 
415, 422, 423 en 425 Sv., aangez ien de Recht
bank ten onrechte aanneemt, dat onder in 
voorraad hebben moet worden verstaan het 
ten verkoop in feitel ijk bezit hebben, en di t 
laatste ook uit de bewijsmiddelen niet kan 
worden afgeleid." 

De aangehaalde overweging wekt even ver
wondering, doordat zij na de opgave van ver
dachte, dat hij de hammen had gekocht en 
die aanwezig had om ze weer te verkoopen, 
plotseling voor den dag komt met diens ont
kentenis eigenaar der hammen te zijn geweest. 
Het raadsel wordt echter opgelost door raad
pleging van het proces-verbaal der terechtzit
ting in hooger beroep, waaruit blijkt, dat ver
dachte toen heeft opgegeven, dat hij eenige 
weken voor 12 Maart 1932 de hammen weder 
had verkocht aan zekeren Korenstra en die 
hammen nu aanwezig had om ze opnieuw 
maar nu voor Korenstra te verkoopen. Op 
welken grond hij ontkende er tijdens de inbe
slagname eigenaar van geweest te zijn. 

Wat nu het cassatiemiddel betreft, ook ik 
kan mij met de uit het vonnis aangehaalde 
overweging niet in a ll e opzichten vereenigen, 
n.l. in woverre niet, als de Rechtbank daarin 

zegt, dat onder in voorraad hebben moet
worden verstaan het ten verkoop in feite lij k 
bezit hebben, hetgeen wu doen denken, dat 
deze twee uitdrukkingen volgens de Rechtbank 
geheel in elkaar opgaan. Liever zou ik zeg
gen, dat onder in voorraad hebben mede moet 
worden verstaan, dus begrepen is, het ten 
verkoop in feitelijk bezit hebben. Maar de 
naar mijne meening minder j uiste zegswijze 
van de Rechtbank maakt voo ,· de slotsom, 
waartoe deze gekomen is, de toepasselijkheid 
van art. 40 der Vleeschkeuringswet op hel 
door verdachte gepleegde feit, geen verschil. 

Immers ik kan niet toegeven, dat het feite
lij k bezit bij verdachte van de hammen - het 
hloot "houden" daarvan, met welk woord de 
H. R. bij zijn arrest van 28 November 1921 
(W. 10846, N. J . 1922, blz. 233) ook het in 
voorraad hebben van art. 337 Sr. meende te 
kunnen ver tolken -- uit de bewijsmiddelen 
niet zou kunnen worden afgeleid. Dit feitelijk 
bezit ligt reeds in ve rdachtes opgave ter· 
terechtzitting, dat hij die hammen ter plaatse 
aanwez ig had, niet teruggenomen do0t· zijn 
claarop gevolgde ontkentenis an zijn e igen
domsrecht. 

Ik concludeer dan ook tot verwerp ing van. 
het beroep. 
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De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Donner; 
Gelet op het middel van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij pleidooi en lui 
dende: (zie conclusie) ; 

0. dat bij inleidende dagvaard ingen aan 
i-equirant is te laste gelegd, dat hij enz. (con
form de bewezenverklaring : zie conclusie); 

0. dat bij het bestreden vonnis dit telaste
gelegde - met qualificatie en strafoplegging 
als voormeld, - is bewezen verklaard; 

0. ten aanzien van het oorgestelde middel 
van cassatie; 

dat - waar, zooals uit het vornnstaande 
blijkt, ten aanzien van requirant is bewezen 
verklaard, niet dat hij de hammen in fe itelijk 
bezit heeft gehad, doch dat hij deze ter aan
gewezen plaatsen in voorraad heeft gehad (in 
voorraad hebben daarbij kennelijk genomen 
in den zin van het toegepaste artikel der 
Vleeschkeuringswet) - de vraag slechts kan 
zijn, of de rechtbank op grond van de bewijs
middelen mocht aannemen, dat rnqu irant in
derdaad de hammen in voormelden zin in 
voorra<Ld heeft gehad; 

dat nu in het vonnis onder meer voorkomt 
de verklaring van requirant "dat hij in het 
najaar van 1931, van getuige Koersen een 
groote partij hammen heeft gekocht, waarvan 
een gedeelte op 12 :Maart 1932 aanwezig was 
te Haarlem in een wagenmakerij van perceel 
n° . 8 aan den Wagenweg en in perceel Kruis
weg 23; dat hij die hammen daar aanwezig 
had om te verkoopen"; 

dat uit die verklar ing het bewijs voor het 
telastege legde "in voorr<Lad hebben" kon wor
den afgeleid en daaraan niet kon afdoen, dat 
requirant had gesteld, dat de eigendom van 
de partijen in haar geheel vóór 12 Maart 1932 
aan een derde was overgegaan, zijnde immers 
voor het " in voorraad hebben" n iet vereischt, 
dat degene, die de waren in voonaad heeft, 
daarvan ook de e igenaar is; 

dat dus het voorgestelde middel faalt; 
Verwerpt het beroep. 

(N. J.) 

6 November 1933. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Woningwet art. 4; Gemeentewet 
art. 168.) 

De raad der gemeente T er Aar heeft, 
door ter uitvoering van art . 4 der vVoning
wet een verordening uit te vaardigen be
treffende de beschikbaarheid van drink
water in woningen en daartoe aan de eige
naren van bestaande woningen de verplich
t ing opleggend met de Stichting Drink
waterleiding " de elf gemeenten" eene over
eenkomst aan te gaan en in stand te hou
den , geen der in het middel genoemde wets
bepalingen geschonden of verkeerd toe
gepast. 

Daargelaten wat na het aangaan der 
overeenkomst de Stichting zou kunnen 
doen, is het de gemeenteraad, die, langs 
den aangewezen weg van het moeten treffen 
van eene overeenkomst, de eigenaren dwingt 
tot aanslniting en het aangesloten Mijven 
aan de drinkwaterleiding, en aldus zorgt, 
dat drinkwater beschikbaar is. 

Van den inhoud van "Tarief en voor
waarden" blijkt niet uit de stukken waar
van de H. R. kennis neemt. 

Op het beroep van G. R. , requirant van 
cassatie tegen een vonnis van de Rechtbank te 
's-Gravenhage van 15 Juni 1933, waarbij in 
honge r beroep is bevestigd met verbetering 
van de quali f icatie een vonn is van het Kan
tongerecht te Alphen van 1 Februari 1933, bij 
welk laatste vonn is requirant ter zake van: 
"het te Ter Aar a ls eigenaar van een op het 
tijdstip van het in werking treden der Ver 
ordening dier gemeente betreffende beschik, 
baarheid van drinkwater in woningen, be
staand gebouw welke zich bevindt in een ge
bouw hetwelk met een dienstleiding van niet 
langer dan 100 meter aan de drinkwaterle i
ding van de Stichting Drinkwaterleiding de 
Elf Gemeenten aanges loten kan worden, niet 
binnen twee maanden na het tijdstip van i1et 
in werking treden dier Verordening met ge
noemde Stichting eene overeenkomst aangaan 
en in stand houden, krachtens welke deze wo
ning aan voornoemde waterle iding aanges loten 
wordt . en in deze woning water kan wordan 
geleverd, een en ander op de door het College 
van Toezicht, bedoeld in art. 24 van de 
Statuten der Stichting, krachtens die Statute;:, 
goedgekeurde of vastgestelde voorwaarden 
voor aanslu iting en waterlevering", met aan
haling van de artt. 3 en 4 der Verordenmg 
betreffende de beschikbaarheid van cl rinkwatcr 
in woningen van de gemeente Ter Aar va n 11. 
September 1931, 23 en 91 Sr. , is veroordP,e]t! 
tot eene gefdboete van vijf gulden en vervan
gende hechtenis van twee dagen; zijnde Lij 
het vonujs der Rechtbank bovenstaande qua-
1 ificatie aldus verbeterd, dr.t in pi aat, van rle 
woorden "bestaand gebouw" zijn gesteld de 
woorden "bestaande woning". 

Conclusie van den Adv.-Gen. Besier. 

Aan den veroordeelde was in deze zaak te 
laste gelegd, dat h ij op 11 Augustus 1932 
althans op 12 September l!l32 - als eigenaar 
van de in de gemeente ter Aar gelegen wo
ning, plaatselijk gemerkt D . 144 en van het 
gebouw, waarin zich deze, woning bevindt, 
welke woning en welk gebouw bestonden op 1 
Apri l 1932, tijdstip van het in werking treden 
van de verordening van de Raad van die 
gemeente van 11 September 1931, betreffenJe 
de "Beschikbaarheid van drinkwater in wo
ningen" - en welke woning en gebouw voorts 
lagen zóó, dat zij met een d ienstleiding vau 
niet langer dan 100 (één honderd) meter a<Ln
gesloten konden worden aan de drinkwaterle;. 
ding van de Stichting "Drinkwaterle idi ng De 
Elf Gemeenten" - nog niet voldaan had aan 
zijn verpl ichting om binnen twee maanden 
na het in werking treden van die verordening 
met genoemde Stichting eene ovore<'nkou:st 
aan te gaan en in stand te houden, krachtens 
welke die woning of dat gebouw aan die 
drinkwaterleiding aangesloten werd ot zou 
kunnen worden, een en ander op de door het 
Coll ege van Toezicht, bedoeld in art. 24 va11 
de Statuten van die Stichting, krach tons Sta
tuten goedgekeurde of vastgestelde voorwa:1r
clen van aansl uiting of waterlever ing - ver
mits er vóór of op 11 Augustus 1932 - althans 
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voor of op 12 September 19S2 -- seen zno
danige overeenkomst tu schen hem, veràac!,tc, 
en die Stichting tot stand was gekomen en 
zoodanige overePnkomst np bedoelden ' latum 
niet bestond en die woning toen niet aan die 
waterleiding was aangesloten of aangesloten 
was geweest en er op dien <lag in die waninz 
of dat gebouw geen water geleverd wen! o l 
kon worden. 

Bij het vonnis van den Kantonrechter werd 
dit alles bewezenverklaard met dien verstande, 
dat verdachte op 11 Augus tus en 12 Septem
ber 1932 aan bedoelde verplichting nog niet 
had voldaan. Blijkbaar vatte de Kantonrechter 
rle telastelegging op het punt der data niet op 
als alternatief doch aldus, dat zij bevatte, dat 
de verdachte op den eersten datum en zei fs op 
den tweeden nog niet aan zijn verplichting 
had voldaan, welke opvatting met de bewoor
dingen vereenigbaar i&. 

Aangaande de strafbaarheid van het bewe
zenverklaarde, welke door verdachte's :i-emach
tigde was ontkend, overwoog de Kanton
rechter: 

"dat indien, gelijk in casu, door meeràorc 
gemeenten eene bij Konink lijk Besluit. 6necl
gekeurcle regeling is getroffen, waarbij een 
rechtspersoonlijkheid bezittend lic:;hHm is gP
vormd en een orgaan voor dat lichaam is 
ingesteld, dit orgaan volgens art. 134 jcto. art. 
133 Gemeentewet dezelfde bevoegdheden heeft 
a ls de gemeentebesturen, welke de regeling 
hebben getroffen; 

"dat niet is in te zien, waarom de betrokken 
gemeente ter Aar de verplichting tot aanslui
ting aan de bedoelde waterleiding - derha lve 
ook tot het aangaan eener daartoe noodige 
overeenkomst met de Stichting niet wu mogen 
opleggen op de overeenkomstig de Statuten 
dier Stichting, alzoo op wettige wijze, tot 
stand gekomen voorwaarden ; 

,,dat het in art. 130 (laatste al inea) Ge
meentewet voorgesch reven toezicht van Gede
puteerde Staten der Provincie, waa,·in de 
plaats van vestiging is gelegen, op het orgaan 
geacht moet worden voldoende waarborg tegen 
misbruik te bieden." 

Met strafbaarverklaring van het feit en van 
verdachte en na 3:an het feit een benaming 
gegeven te hebben, legde de Kantonrechter 
den verdachte deswege boete en vervangende 
hechtenis op. 

H et vonnis van den Kantonrechter is bij het 
be roepen vonnis bevestigd met een thans n iet 
ter zake doende verbetering der benam ing 
van het feit. 

Bij schriftuur is namens den verdachte als 
middel tot cassatie voorgesteld: 

,,S. en/of verkeerde toepass ing van artt. 1, 
4, 41 Woningwet, art. 1366 B. W., art. 151 
Grondwet, artt. 23 en 91 Strafrecht" en hier
me cle toegel icht: 

" dat art. 4 der \\Toningwet spreekt over het 
vaststell en door den Gemeenteraad van voor
schr iften betreffende "beschikbaarheid" van 
drinkwater_; 

.,dat requ irant geenszins ontkent de bevoegd
heid van de Overheid om bij Verordening de 
aansluiting op de waterleiding te gebieden en 
daa rbij tevens Voorwaarden en Tarieven vast 
te stell en, waarop eene eventueele waterleve
ring pi aats heeft; 

"dat requirants bezwaar zich evenwel richt 
t.egen art. 2 der Gemeente-verordening van 
Ter Aar, dat niet de aanslu iting gebiedend 
voorschrij ft, maar dwingt tot het aangaan van 
eene overeenkomst; 

"dat i. c. dus de overheid niet gebruik maakt 
van hare publiekrechtelijke bevoegdheid om de 
,,aansluiting" aan hare ingezetenen te gelas
ten, maar deze dwingen wil een bu rgerrech 
terl ij ke overeenkomst te sluiten met een derde, 
met als gevolg o. a. aansluiting op de water
leiding; 

"dat requirant dus tegen zijn wil door de 
Verorcll'ning te Ter Aar verp l icht wordt een 
privaatrechtelijk contract met een privaat
persoon ( de Stichting) aan te gaan en deze 
pr ivaat-persoon hem alsdan, ageerend uit con
tract, zou kunnen dwingen tot aansluit ing, 
waartoe alleen de overheid als publiek orgaan 
de verplichting kan opleggen; 

"dat requirant als voorbeeld nog wi l noemen 
het geval, dat hij zich op zijn kosten zelf 
eigenmachtig (zij 't dan, dat hij well icht om 
andere - echter buiten dit verweer l iggende 
- redenen dit niet zou mogen doen) aansloot 
doo r eene leiding in zijn perceel te laten aan
brengen en eene verbinding met de hoofdhuis 
tot stand te brengen; daarmee zou requ irant 
naar hij meent, aan zijn verplichting tot aan
sluiting formeel voldaan hebben; 

,,dat de Woningwet spreekt over de "be
schikbaarheid" van drinkwater, cl. w. z. het 
water moet beschikbaar zijn, d. i. requirant 
moet zich in zijne woning van water uit de 
drinkwaterleiding "kunnen" voorzien; 

"dat de wet dus met name n iet oplegt de 
verplichting om water te betrekken of te ge
bruiken en de verordening clan ook op d ien 
grond onverbindend is, nu het bij verordening 
vastgestelde Tarief en Voorwaarden ook tot de 
afname van water verplicht, althans zelfs be
tali ng van een vast bedrag e ischt (berekend 
naar de huurwaarde van het betrokken per
ceel} ook al wordt door den aangeslotene in 
het geheel geen water afgenomen, ja zelfs al 
staat dat huis een jaar onbewoond." 

Ik merk op, dat waar dit middel art. 41 der 
Woningwet als geschonden of verkeerd toege
past noemt, vermoedelijk is bedoeld art. 58 
(oud 41). Ik laat dit verder rusten, omdat ik 
mij met het middel toch niet vereenigen kan. 

Het bevat twee grieven, waarvan de eerste 
zich keert tegen den dwang tot het aangaan 
der overeenkomst met de Stichting en do 
tweede tegen den dwang tot afneming van wa
ter, althans tot betaling van een vast bedrag, 
ook a ls geen water is afgenomen. 

Wat de eerste grief betreft, daargelaten, 
dat de Stichting m. i. wel degelijk een publiek
rechtel ij k lichaam is en een met haar ge
sloten overeenkomst tot aansluiting een pu
bl iekrechtelijke overeenkomst, kan ik evenmin 
a ls de Kantonrechter inzien, waarom de ver
pl ichting tot aanslu iting n iet bij verordening 
zou kunnen worden gegoten in de vorm eener 
verplichting tot het aangaan van een overeen
komst hiertoe strekkende. Van clezel Iele op
vatting gaf de H. R. blijk bij zijn ar rest van 
30 Maart 1931 (W. 12266, N. J. 1931, blz. 
590), toen h ij zich vereenigde zelfs met een 
dwang tot slu iten van een ove1·eenkomst, waar
bij men zich onderwierp aan nog nader vast 
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te stellen voorwaarden, alsmede bij zijn arrest 
van 10 April 1933 (W. 12603, N. J. 1933, blz . . 
1050). De H. R. zie ook zijn arrest van 27' 
April. 1931 (W. 12233, N. J ·. 1932, blz. 886} 
en dat van 24 April 1933 (W. 12614, N. J. 
1933, blz. 1473}, hetwelk niet als de voor
gaande arresten betrekking heeft op een ver
ordening, de beschikbaarheid van drinkwater 
betreffende, doch op de Crisisvarkenswet. 

Wat de tweede grief aangaat, het komt mij 
voor; dat de zorg voor de beschikbaarheid van 
drinkwater, indien niet reeds krachtens art. 
4 der Woningwet, dan toch zeker krachtens 
art. 168 der Gemeentewet door den gemeente
wetgever kan worden verordend in de vorm 
van dwang tot aansluiting aan een waterlei
ding op zekere betalingsvoorwaarden, die niet 
juist rekening houden met de omstandigheid, 
of water is afgenomen en met de hoeveelheid 
van afgenomen wa.ter. 

Ik concludeer dan ook tot verwerping van 
het beroep. 

De Hooge Raad, enz.; 
. Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Schepel; 
Gelet op het middel van cassatie namens 

requirant voorgesteld bij schriftuur: 
S. en/of v. t . van de artt . . 1, 4, 41 der 

Woningwet, 1356 B. W., 151 der Grondwet, 
23 en 91 Sr .. ; 

0. dat bij het in zooverre bevestigde vonnis 
wettig en overtuigend bewezen is verklaard 
hetgeen bij inleidende dagvaarding aan requi
rant is telastegelegd: (zie conclusie); 

dat het bewezenverklaarde is gequalificeerd 
en te dier zake straf is opgelegd als boven is 
vermeld; 

0. ten aanzien van het middel van cassatie: 
dat dit aldus is toegelicht (zie conclusie); 
0. dat de raad der gemeente Ter Aar, ter 

uitvoering van art. 4 der Woningwet, eene 
verordening heeft vastgesteld betreffende de 
beschikbaarheid van drinkwater in woningen 
en daartoe o.m. bij art. 3 aan de eigenaren 
van bestaande woningen de verplichting heeft 
opgelegd, met de Stichting Drinkwaterleiding 
" de elf gemeenten" eene overeenkomst aan te 
gaan en in stand te houden, krachtens welke 
hunne woningen aan voornöemde drinkwater
leid ing aangesloten worden en aan deze wo
ningen water kan worden geleverd, een en 
ander op de door het college van toezicht, 
bedoeld in art. 24 van de Statuten der Stich
ting. krachtens die Statuten goedgekeurde of 
vastgestelde voorwaarden voor aansluiting en 
waterlever ing, terwijl op overtreding van deze 
bepaling in art. 4 der Verordening de daar 
genoemde straf is gesteld; 

0. dat de raad, dus doende, geen van de in 
het middel genoemde wetsbepalingen heeft 
geschonden of verkeerd toegepast; 

dat, daargelaten wat na !:iet aangaan der 
overeenkomst, de Stichting zou kunnen doen, 
het de gemeenteraad is , die, · langs den aan
gewezen weg va.n het moet.en treffen van ecne 
overeenkomst, de eigenaren dwingt tot aan
sluiting en het aangesloten blijven a.an_ de 
drinkwaterleiding en ald\lS :z~rgt, dat drmk0 

water beschikbaar is; , . 
dat wat de tweede grief, 9mtrent den inhoud 

Yan "Tarief en V oorwaarèlen" betreft, deze 

feitelij ken grondslag mist, omdat uit de stuk
ken van het geding, waarvan de H. R. in cas
satie ·kennis neemt, van dien inhoud, als in 
de grief aangegeven, niet blijkt; 

0. dat het middel dus niet tot cassatie kan 
leiden; 

Verwerpt het beroep. 
(N. J.) 

6 November 1933. ARREST van d!'n Hoogen 
Raad . (Loterijwet 1905 art . 1. l• lid; 
Sv. art . 350.) 

De Rechtb. heeft niet buiten de grenzen 
dèr t .1.1. beraadslaagd en beslist door, naar 
aanleiding van het verweer dat in de t.1.1. 
geen melding wordt gemaakt van de hand
leiding [bij de prikplank], na te gaan, of 
de in de t.1.1. omschreven feiten haar ka
rakter van strafbare loterij zouden ver
liezen, wanneer het gestelde omtrent de 
voor raadpleging door de deelnemers ter 
beschikking staande handleiding in aan
merking wordt genomen . 

Hetzelfde geldt wanneer men aanneemt, 
dat de Rechtb. als vaststaand heeft aan
genomen, dat de gegevens van de hand
leiding ter beschikking van de deelnemers 
werden gesteld, daar de in de t.1.1 . om
schreven feiten daardoor geheel onaange
tast zouden blijven. 

Inderdaad handelt geen der gebezigde 
bewijsmiddelen over de bewezenverklaarde 
omstandigheid, dat de deelnemers geen 
overwegenden invloed op de kansbepa,ing 
konden uitoefenen, doch dit was ook geens
zins noodig, daar de kansbepaling in de 
t.1.1. zoodanig was omschreven, dat aan 
de mogelijkheid van zulk een invloed zelf 
niet kon worden gedacht. [Anders Adv. 
Gen. Besier.] 

Het is niet de vraag of het vinden der 
gaatjes, waarin zich de prijsnummers be
vinden, theoretisch mogelijk is - hE>tgeen 
dan voor iemand met een vrij belangrijke 
wiskundige kennis en een goed puzzlehoofd, 
,wat het rechtergedeelte van de prikplank 
betreft dadelijk, en wat het linkergedeelte 
betreft na meerdere prikken, - wat beide 
gedeelten betreft na schriftelijke en t,ijd
i-oovende, nauwkeurige studie, het geval 
z'oude zijn, - doch wat er in de practijk 
van zulk een op vorenbedoelde berekening 
gegronde deelneming terecht komt en met 
name of zulk een deelneming is beoogd of 
redelijkerwijze is te verwachten, m.a. w. 
als een rationeele is te beschouwen. 
· De Rechtb. nam a ls feitelijk vaststaand 
aari, dat b(j prikplanken als de onderhavige 
van zulk een rationeele deelneming in de 
verste verte geen sprake is. 

Op ·het beroep van S. S ., lijstenmaker, requi
rant van cassatie tegen een te zijnen laste 
gewezen vonnis van de Rechtbank te Amster
dam van 6 Juni 1933, waarbij in hooger 
beroep, met vernietiging van een op 21 Febr. 
1933 door het Kantongerecht aldaar mondeling 
gewe~en vonnis, requirant ter zake van: ,,de 
deelneming in eene andere loterij dan de 
zoodanige, tot het aanleggen en houden waar
van de bij de Loterijwet 1906 (lees: 1905} 

1 
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vereischte toe temming is verleend, openstel 
len", met aanhaling van de artt. 2 aanhef en 
sub 2°, 6 lid 1 en I id 2 der Loterijwet 1906 
(lees: 1905), 14a, 14b, 23 en 91 Sr., is ve1·
oordeeld tot drie weken hechtenis, voorwaar
delijk en tot een geldboete van driehonderd 
gulden en dertig dagen vervangende hech
tenis ; (Gepleit door Mr. C. J . Veerman ). 

Conclusie van den Adv.-Gen. Besier. 

Bij het bestreden, in hooger beroep gewezen 
vonnis is overeenkomstig de telastelegging 
behoudens eenig daarin voorkomende a lter
natieven, waartusschen de R echtbank een 
keuz.e deed, bewezen verklaard: 

dat de verdachte op of omstreeks 6 Juli 1932 
ronder dat daartoe de vereischte toestemming 
was verleend, te 's Hertogenbosch in een in 
perceel Vughterdijk n°. 96 gevestigde kruide
nierszaak voor een ieder de gelegenheid heeft 
opengesteld en de openstelling daarvan open
lijk kenbaar heeft doen maken om tegen be
taling van f 0.10 mede te dingen naar prijzen 
en prem iën bestaande in versch ill ende voor
werpen (als in de bewezenverklaring opge
somd), uitgeloofd door hem, verdachte, ten 
behoeve van de deelnemers, van welke de 
winnaars werden aangewezen door een kans
bepaling, waarop door dezen geen overwegen
de invloed kon worden uitgeoefend en wel 
doordat de deelnemers tegen betaling van 
f 0.10 eenmaal met een voorwerp een zich in 
een der 500 gaatjes van een plankje bevindend 
opgerold stukje papier, waarop een cijfer 
stond vermeld, dat, daar de oppervlakte van 
het plankje aan weerskanten met papie,· be
plakt was, door de deelnemers niet van te 
voren was waar te nemen, uit een gaatje 
mochten prikken, terwijl indi en het nummer, 
dat op dat papiertje stond, tevens ve,-meld 
stond op een zich bij dat plankje bevindende 
en door hem, verdachte, evenals bovengenoemd 
plankje beschikbaar gestelde hJst, waarop de 
namen van de uitge loofde prijzen vermeld 
stonden , ieder Yoorzien van een nummer, het 
bij dat nummer behoorende voorwerp het 
e igendom van di en deelnemer zou worden. 

Aan dit fe it werd de benaming gegeven "de 
deelneming in een andere loterij dan de zooda
nige, tot het aanleggen en houden waarvan de 
bij de Loterijwet 1906{1ees :1905)vereischte toe
stemming is verleend, openstellen". Te dezer 
zake werd de verdachte veroordeeld z.g.n. 
voorwaardelijk tot hechtenis voor den tijd van 
drie weken en (onvoorwaardelijk) tot geld
boete of vervangende hechtenis met verbeurd
verklaring van in beslag genomen voorwerpen. 

Na de bewezenverklaring overwoog de 
Rechtbank nog: 

"dat verdach tes raadsman zich er op heeft 
beroepen, dat verdachte niet de gelegenheid 
heeft gegeven het spel te spelen, zooals dit bij 
dagvaarding is omschreven, immers daarbij 
niet in aanmerking is genomen de z.g.n. sleu
tel of handleiding, volgens welke te berekenen 
zoude zijn in welke gaatjes van de plank de 
op de prijzenlijst voorkomende nummers zich 
zouden bevinden en men in het onderhavige 
geval dan ook te maken zoude hebben met 
een puzzle - doch dit verweer faa lt ; 

"dat immers reeds het eenmalig prikken het 

spe len van het spel uitmaakt en volgens de 
conclusie van den deskundige zoowel blijkens 

· zijn uitgebreid rapport als de door hem ter 
terechtzitting in hooger beroep gegeven nadere 
toelichting, de gegevens van de handleiding 
voor het linkergedeel te van de prikplank on
voldoende zijn om de door den ontvanger be
doelde oplossing te vinden, en om tot een 
oplossing te kunnen geraken voor bedoelden 
linkerkant van de plank meerdere ma!An 
prikken noodzakelijk is, zoodat voor dat ge
deel te van de plank het prikken van een 
prijsnummer van het toeval afhankelijk is en 
dus het onderhavige spel in zijn geheel is een 
loterij; 

"aat de Rechtbank ten all en overvloede nog 
wil opmerken, dat het verweer van verdachte 
haar ook overigens onjuist voorkomt; 

"dat de vraag, waar het op aankomt deze 
is, of de deelnemers met behulp van de be
wuste handleiding overwegenden invloed kun
nen uitoefenen op de kansbepaling; 

"dat met betrekking tot de onderhavige 
prikpl ank vaststaat, dat - daargelaten de 
hiervoren gewraakte onvoldoendheid der in de 
handleiding verstrekte gegevens om voor het 
linksche gedee lte der prikplank de door den 
ontwerper bedoelde oplossing te vinden - het 
bepalen der plaatsen van de prijsnummers 
in de prikplank met behulp der bewuste hand
le iding slechts mogelij k is voor hem, die een 
vrij belangrijke mate van wiskundige kenn is 
en een goed puzzlehoofd heeft, zulks na schrif
telijke en tijdroovende, nauwkeurige studie, 
waartoe in de eerste plaats noodig is uit
teekening der prikplank en overschrijving van 
de bij elke prikplank slechts in één exemplaar 
voorhanden zijnde handleiding; 

,,dat echter onder het publiek, waarvoor -
gelijk der Rechtbank uit e igen wetenschap 
bekend is - in alle soorten winkels met name 
juist in volksbuu,·ten en op markten, de ge
legenheid tot prikken in prikplanken voor 
een dubbelt je de prik wordt opengesteld. zich 
slechts bij hooge uitwndering personen zullen 
bevinden, die voor oplossing der in de prik
plank verscholen puzzle in aanmerking komen; 

"dat het niet deze personen zijn, voor wie 
de prikplankondernemor zijn prikplanken be
stemd heeft, maar kinderen, volksvrouwen, 
marktbezoekers, die bij het doen hunner in
koopen van de hun geboden gelegenheid ge
bruik maken om, typ isch als deelnemers in 
een loterij , voor een dubbeltj e een kansje te 
wagen om een prijs te prikken, zonder zelfs 
maar een oog te slaan in de handleiding, wel
ker inhoud hun reeds ten eenen ma le onbe
grijpelijk is, laat ,staan dat zij aan oplossing 
zouden kunnen denken ; 

"dat een essentieel versch il tusschen een 
prikplank en een werkelijke puzzle is, dat 
hier een prijs slechts toevalt aan hem, die de 
puzzle heeft opgelost, terwijl de prikplank
prijzen bestemd zijn om toe te vallen aan en 
in de praktijk overeenkomstig die bestemming 
toevallen aan deel nemers, die, zonder dat zij 
een igen invloed op de kansbepaling konden 
uitoefenen, op hoop van zegen een kansj e 
waagden en een prijs prikten, zonder nochtans 
de beweerde puzzle te hebben opgelost." 

Bij pleidooi zijn namens verdachte de vol 
gende middelen tot cassatie aangevoerd: 
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,,I . a. S., althans v. t. van de artt. 350, 
352, 358, 359, 415, 422, 423, 425 Sv., 1, 2, 6 
Loterijwet 1905, omdat de Rechtbank onder
zoekt of het onderhavige spel in zijn geheel 
is een loterij door na te gaan, of de sleutel of 
j,andleiding, welke een onderdeel was van de 
gelegenheid welke requirant openstelde, het 
spel al dan niet tot een loterij maakte, welke 
mogelijkhe id de dagvaarding niet uitslu it, 
hebbende de Rechtbank zich hie rdoor begeven 
buiten de grenzen door de telastelegging ge
:trnkken. 

.,Althans: 
,,b . Schending als voornoemd, 
omdat de Rechtbank , hoewel vaststellend, 

,fat requirant niet de · gelegenheid heeft gege
\'en tot het spel te spelen, zooals dit bij dag
vaarding is omschreven, immers daarbij niet 
in aanmerking is genomen de zgn. sleute l of 
handleiding volgens welke te berekenen zoude 
zijn in welke gaatjes van de plank de op de 
prijzenlijst voorkomende nummers zich zouden 
bevinden, desniettemin bewezen verklaart, dat 
req ui rant deze gelegenheid heeft gegeven tot 
een spel waarvan deze handleiding geen deel 
uitmaakt, kunnende dus het a ls bewezen aan
genomen spel geen grondslag vinden in de 
door de Rechtbank aangenomen gronden, 

,.subsid iair : 
.,c. Schending als voornoemd door niet te 

onderzoeken of het feit, waarop zich requi
rant's raadsman heeft beroepen niet een onder
deel uitmaakte van de gelegenheid door requi
rant gegeven. 

,,II. Schending als voornoemd, 
"a. door te beslissen, dat bier sprake is 

va n een kansbepaling waarop de deelnemers 
geen overwe.genden invloed konden uitoefenen. 
hetwelk ui t de bewijsmiddelen niet kon worden 
.afgeleid, immers daartoe zoude moeten vast
staan, dat de deelnemers - door eene bereke
ning of anderszins - geen verband konden 
brengen tusschen het prikken en het resultaat 
daarvau, waarvan uit de bewijsmiddelen niets 
kan blijken, 

.,b. door deze voormelde beslissing te ne
men, op grond dat reeds het eenmalig prikken 
het spe len van het spel uitmaakt en de ge
gevens van de handle iding voor de prikpl a nk 
<rnvoldoende zijn en het geheele spel op dezen 
grond een loterij is, 

,,hoewel uit niets kan blijken, dat de deel
nemers niet zoo vaak mochten prikken als zij 
wenschten, het zeer wel mogelijk is voor een 
logisch mensch ook deze berekening te maken 
en ten slotte zelfs een onderdeel van het spel 
een loterij wordt, 

,,c. daar de door de Rechtbank ten over
vloede te dezen aanzien gegeven beslissing 
onjuist is en in l ijmechten strijd met de boven
vermelde wetsbepalingen is . 

,,H . R. 27 October 1930, N. J. 1931, 31 , 
vV. 12244." 

Bij het eerste middel wordt onder a ge
klaagd, dat de R echtbank buiten de grenzen 
der telastelegging zou zijn gegaan door de• 
sleutel of handleiding in haar onderzoek te 
betrekken en onder b - juist omgekeerd -
dat zij die sleutel bij haa r onderzoek niet in 
aànmerking zou hebben genomen. De juiste 
opvatting is, dat de Rechtbank bij de bewezen
Yerklaring terecht aan het bestaan van de 

sleutel is voorbij gegaan, omdat daarvan niets 
was te laste gelegd, doch niettemin, toen de 
verdachte zich tot zijn verweer op het bestaan 
van die sleutel beriep, die het te laste ge legde 
en bewezen verklaarde buiten de verbods- en 
strafbepalingen der Loterijwet zou doen vallen, 
eveneens terecht heeft onderzocht, wat hiervan 
was. 

Bij dit onderzoek is zij gekomen tot de slot
som, dat, zelfs indien die sleutel een onder
deel was van de door verdachte opengestelde 
gelegenheid tot mededinging naar pr ijzen en 
premiën, dit niets aan de strafbaarhe id van 
het feit zou afdoen, daar de in de sleutel ver
vatte gegevens onvoldoende zijn om de oplos
sing te vinden, welke den deelnemers de 
mogelijkheid zou openen op de kansbepaling 
overwegenden invloed uit te oefenen , zoodat 
verdachtes strafb aarhe id door het bestaan van 
de sleutel niet zou worden opgeheven en zij 
het bij onderdeel c van dit middel bedoelde 
onderroek niet behoefde in te stellen. 

Het geheele middel is derhalve ongegrond. 
Onderdeel a van het tweede m iddel is even

eens ongegrond, omdat de Rechtbank het be
weerdelijk ontbrekende bewijs heeft ontleend 
aan het verslag van een deskundige en diens 
verklaring ter terechtzitting. 

Met onderdeel b van dit middel is het niet 
anders, omdat het vergeefs opkomt tegen de 
feite lijke beslissinge<1 der R echtbank, dat reeds 
het éénmalig prikken het spelen van het spel 
uitmaakt en dat de gegevens der handle iding 
ten aanzien van het linkergedeelte der prik
plank onvoldoende zijn voor het vinden der 
oplossing, terwijl het middel ten onrechte 
schijnt uit te gaan van de gedachte, dat de 
R echtbank dit linkergedeelte zou hebben voor
gesteld a ls een onderdeel van het spel , of
schoon zij slechts spreekt van een onderdeel 
van de plank, elke prik in welke - onver
schillig in welk gedeelte dez,i gedaan wordt 
- volgens haar reeds het spel uitmaakt. 

De in onderdeel c van dit middel bedoelde 
beslissing schijnt inderdaad in strijd met het 
daarin aangehaal de arrest van den H. R., dat 
echter niet is te vinden op blz. 31 doch op blz. 
81 van Jg. 1931 der Ned. Jurisprudentie. 

In hoeverre aan deze omstandigheid invloed 
moet worden toegekend en, concreter, of de 
beslissing juist is, kan ik echter onbesproken 
laten nu de besliss ing door de R echtbank 
slechts te a llen overvloede is gegeven. 

Ik concludeer tot verwerping van het beroep. 

De Hooge R aad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Tavel'ne; 
Gelet op de middelen van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij pleidooi: (zie 
conclus ie); 

0. dat aan requirant bij inleidende dag
vaarding is ten laste gelegd: 

dat hij op of omstreeks 6 Juli 1932, zonder 
dat daartoe de vereischte toestemming was 
verleend, te 's-Hertogenbosch in een in per
ceel Vughterdijk n°. 96 gevestigde kruidenie rs
zaak voor een ieder een gelegenheid heeft 
opengesteld en de openstelling daarvan open
lijk kenbaar heeft gemaakt, althans doen 
maken om tegen betaling van f 0.10 mede te 
dingen naar prijzen en premiën bestaande in 
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verschillende voorwerpen a ls - (volgt een 
op omming dier voorwerpen) - althans eenige 
d ier' voorwerpen uitgeloofd door hem, ver
dachte, ten behoeve van de deelnemers, van 
welke de winnaars werden aangewezen door 
het lot, althans door een kansbepaling, waarop 
door dezen geen overwegenden invloed kon 
worden uitgeoefend en wel doordat de deel
nemers tegen betaling van f 0.10 eenmaal met 
een voorwerp een zich in een der 500 gaatjes 
van een plankje bevindend opgerold stukje 
papier, waarop een cijfer stond vermeld, dat, 
daar de oppervlnkte van dat plankje aan 
weerskanten met papier beplakt was, door de 
deelnemers niet van te voren was waar te 
nemen, üit een gaatje mochten prikken, ter
wijl indien het nummer, dat op dat papiertje 
stond, tevens vermeld stond op een zich bij 
dat plankje bevindende en door, althans van
wege hem, verdachte, evenals bovengenoemd 
plankje beschikbaar geste lde lijst, waarop de 
namen van de uitgeloofde prijzen vermeld 
stonden, ieder voorzien van een nummer, het 
bij dat nummer hehoorende voorwerp het 
eigendom van dien deelnemer zou worden; 

0. dat de R echtbank, met qualificatie en 
strafoplegging als voormeld, dit telastgelegde 
bewezen heeft verklaard, met dien verstande, 
dat verdachte de openstelling van de bij dag
vaarding bedoelde gelegenheid openlijk heeft 
doen kenbaar maken, dat hij de bij dagvaar
ding vermelde voorwerpen heeft uitgeloofd, 
dat de winnaars werden aangewezen door een 
kansbepaling, waarop door dezen geen over
wegenden invloed kon worden uitgeoefend, en 
dat de lij st, waarop de namen der uitgeloofde 
prijzen vermeld stonden, door hem, verdach te, 
was beschikbaar gesteld; 

0. dat de Rechtbank in het bestreden vonnis 
voorts heeft overwogen: 

,,dat verdachte's raadsman enz. (zie con-
clusie); . 

T en aanzien van het eerste middel van 
cassatie: 

dat inderdaad de telastlegging geen melding 
maakt van de handleiding, welke den deel 
nemers den weg zoude wijzen om een prijs te 
prikken, doch de R echtbank niet buiten de 
grenzen der telastlegging heeft beraadslaagd 
en beslist door, naar aanleiding van het des
betreffend namens requira.nt gevoerd verweer, 
na te gaan, of de in de telastlegging omschre
ven feiten haar karakter van strafbare lote1· ij 
zouden verliezen, wanneer het gesteltle om
trent de voor raadpleging door de deelnemers 
ter beschikking staande handleiding in aan
merking wordt genomen; 

dat derhalve de grief onder a ongegrond is; 
dat zulks ook met grief b het geval is; dat 

immers, al aangenomen, dat de R echtbank als 
vaststaand aanneemt, dat de gegevens van de 
handleiding ter beschikking van de deelnemers 
werden gesteld, de in de telastlegging omschre
ven feiten daardoor geheel onaangetast zouden 
blijven; dat bij de toe! ichting wel is aange
voerd, dat die sleutel of handl e idi ng in de 
telastlegging had moeten worden opgenomen, 
daar het spel met sleutel een geheel ander feit 
is dan het spel ronder sleutel, doch daarbij 
wordt voorbijgezien, dat, woals uit het vonnis 
ten duidelijkste blijkt, het verweer, namens 
requirant aan die handleiding ontleend, op 

zijn waarde is onderzocht, zoodat bij de vraag, 
of 'de in de telastlegging omschreven feiten 
onder de strafwet vallen, ten volle met de 
feiten , welke requirant in de telastlegging' 
heeft gemist, is rekening gehouden; 

dat onderdeel c, hetwelk, anders dan onder
deel b, ervan schijnt uit te gaan, dat de Rech t
bank n iet als vaststaande heeft a.angenomen, 
dat het feit, waarop requirant's raadsman zich 
heeft beroepen, een onderdeel van de dom· 
requirant gegeven gelegenheid uitmaakte, i11 
elk geval niet opgaat, daar de Rechtbank tot 
een uitdrukkelijke vaststelling op dit punt niet 
gehouden was, nu zij van oordeel was, dat het 
feit, waarop namens requirant een be roep 
werd gedaan, aan de telastgelegde feiten het 
karakter van strafbare loterij niet kon ont
nemen; 

0. dat mitsdien het middel in zijn geheel 
ongegrond is; 

Ten aanzien van het tweede cassatiemiddel : 
dat onderdeel a erover klaagt, dat voor het 

bewijs van de beJvezenverklaarde omstandig
heid, dat de deelnemers geen overwegenden 
invloed op de kansbepaling konden uitoefenen, 
geen bewijsmiddelen zijn bijgebracht; dat di t 
in zooverre juist is, dat geen der tot het bewijs 
gebezigde bewijsmiddelen - verklaring va11 
verdachte, verklaring van getuige Tiebosch en 
proces-verbaal van den agent van politie Ver
stappe - over dit punt handelt, doch dit ook 
geenszins noodig was, daar de kans bepaling 
in de telastlegging - waarin immers de hand
le iding niet voorkwam - zoodanig wa om, 
schreven, dat aan de mogelijkheid van een igen 
invl oed van de deelnemers op de kansbepaling 
zelfs niet kon worden gedacht; clàt die moge
lijkheid eerst ter sprake kon komen bij het 
namens requirant aan de handleiding ont
leende verweer, hetwelk door de Rechtbank 
zeer uitvoerig is behandeld aan de hand van 
een rapport en een verklaring van een des, 
kundige; dat hier echter van een bewijsleve
ring geen sprake was, zooclat de grief onge• 
grond is: 

dat de grief onder b onbe pro ken kan bi ij
ven. daa.r in elk geval, de beslissing de,
Rechtbank, door hetgeen in het vonnis nog 
ten overvloede wordt overwogen volkomen 
gerechtvaardigd is ; dat het immers niet de 
vraag is, of het vinden van de gaatjes, waarin 
zich de prijsnummers bevinden, theoretisch 
mogelijk is - hetgeen dan voor iemand met 
een vrij belangrijke wiskundige kennis en een 
goed puzzlehoofd, wat het rechtergedeelte be
treft dadelijk, en wat het linkergedeelte betreft 
na meerdere prikken, - wat be ide gedeelten 
betreft na schriftelijke en tijdroovende, nauw
keurige studie, waarvoor bovendien noodig is 
uitteekening van de prikplank en overschrij
ving van de handleiding, het geval zoude zijn, 
- doch wat er in de praktijk van zulk een op 
vorenbedoelde berekening gegronde deelneming 
terecht komt, en met name, of zulk een deel
neming is beoogd of redelijkerwijze is te ver-

• wachten, m.a.w. a ls een rationee)e is te he
schouwen; 

dat de Rechtbank echter a ls feitelijk va st
staand heeft aangenomen, dat bij dergelijl;e 
prikplanken, a ls de onderhavige van zulk een 
rationeele deelneming in de verste verte geen 
sprake is, zoodat a ll e wat · omtrent de kiws-
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berekening is aangevoerd en in de handl eiding 
zoude zijn medegedeeld, voor de vraag van 
den invloed der deelnemers op de kansbepa
ling in het onderhavige geval zonder eenige 
wezenlijke beteekenis is; 

dat dus ook onderdeel c niet tot cassatie kan 
leiden; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

6 November 1933. RONDSCHRIJVEN van 
den Minister van Binnenlandsche Zaken 
N°. 20978, afd. B.B., aan Heeren Gedepu
teerde Staten der onderscheidene provin
ciën, betreffende Plaatselijke belastingen . 

Ik heb de eer het volgende onder de aan
dacht van Uw College te brengen. 

Naar aanleiding van de aan de gemeenten 
bij artikel 31 duodecies par. 2, tweede lid, der 
wet op de Personeele belasting 1896, zooals deze 
bepaling is vastgesteld bij de wet van 28 Juli 
1933, S. 388, toegekende nieuwe bevoegdheid, 
is de vraag gerezen, of en in hoever voor ge
meenten, welke meer dan 80 opcenten op de 
hoofdsom der gemeentefondsbelasting moeten 
heffen , gebruikmaking van deze bevoegdheid 
zal kunnen worden toegelaten met het oog op 
het bepaalde in artikel 283, vierde lid, der ge 
meentewet. 

Naar mijn oordeel is het niet wenschelijk voor 
bedoelde gemeenten de nieuwe bevoegdheid a ls 
een doode letter te beschouwen. Hiermede toch 
zou niet worden gehandeld overeenkomstig de 
bedoeling van den wetgever om de mogelijk
heid in het leven te roepen , eenige verlichting 
te brengen in de financiëele lasten van de hou
ders van koffiehuizen , restaurants of andere 
inrichtingen tot het gebruiken van spijzen en 
dranken tegen betaling. 

Mitsdien bestaat in beginsel bij mij geen be
zwaar, dat gemeenten, welke toepassing hebben 
moeten geven, aan het bepaalde in artikel 283, 
vierde lid, der gemeentewet, eventueel eene 
verordening, als bedoeld in artikel 31 duodecies 
par. 2, tweede lid, der wet op de Personeele 
belasting 1896, vaststellen. 

Met het oog op den financiëelen toestand dier 
gemeenten , welke uiteraard niet rooskleurig zal 
zijn, zal de meerbedoelde bevoegdheid evenwel 
moeten worden beperkt tot de gelijkstelling 
van de perceelen of gedeelten van perceelen, 
uitsluitend dienende tot uitoefening van het 
bedrijf van houder van een koffiehuis, enz., met 
perceelen of gedeelten van perceelen , vallende 
onder artikel 11 par. 3, eerste lid, letter a, der 
laatstgenoemde wet. 

Voorts hebben enkele der bovenbedoelde ge
meenten, met gebruikmaking van de bevoegd 
heid, neergelegd in artikel 31 duodecies par. 2, 
eerste lid , der voormelde wet, het belastingbe
drag van den gronds lag bil1arten verminderd, 
aangezien hierdoor voor verschillende houders 
van koffiehuizen, enz., reeds eenige verlichting 
van Jasten is verkregen, kan voor deze gemeen
ten , in verband met hare financiën, niet worden 
toegelaten, dat zij bovendien gebrnik maken 
van de bevoegdheid, in het tweede lid van ge 
noemde wetsbepaling toegekend. 

Van deze gelegenheid maak ik t evens gebruik 
Uw Coilege te berichten - zulks ter verdnide-

!ijking van punt 6 van de circulairn van mijn 
ambtsvoorganger van 8 Augustus 1932, No. 
15398 Afdeeling B.B. - dat heffing van meer 
dan 80 opcenten op de hoofdsom der gemeente
fondsbelasting slechts kan worden toegestaan, 
indien o. a. de personeele belasting zoodanig 
is opgevoerd, dat een opbrengst wordt ver
kregen, gelijk aan eene heffing volgens het 
wettelijk tarief, vermeerderd met 150 opcenten. 

Ik zal het op prijs etellen, indien Uw College, 
in voorkomende gevallen, met het, bovenstaande 
rekening zou willen houden . 

9 Novem.ber 1933. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet l920 art . 101 5° lid.) 

Terecht heeft de Raad niet onder de 
voor de overeenkomstige openbare scholen 
gemaakte kosten opgenomen de kosten 
van eerste inrichting van een zevende leer
jaar, als zijnde geen kosten van instand
houding. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Papendrecht, tegen 
het besluit van Ged. Staten van Zuid-Holland 
van 27 Juni 1933, G.S. N°. 230, waarbij met 
wijziging van het besluit van den raad van 
2 Februari 1933 de vergoeding, bedoeld in 
art. 101, tweede lid, der Lager-Onderwijswet 
1920, over het jaar 1929 ten behoeve van de 
bijzondere lagere scholen der Vereeniging tot 
stichting en instandhouding van scholen met 
den Bijbel te P apendrecht, in de Kerkbuurt 
(School I) , he t Westeind (School II) en het 
Oosteind (School III) , aldaar, nader vast
gesteld is, onderscheidenlijk op f 4564.58, 
f 1760.96 en f 263.12 ; 

Den Raad Yan State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adv ies van 
18 October 1933, N°. 574; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
3 November 1933, N °. 15445, Afdeeling Lager 
Onderwijs Financieel ; 

0. dat de raad der gemeente Papendrecht 
bij besluit van 2 Februari 1933 de ingevolge 
art. 101, l e lid, der Lager-Onderwijswet 1920 
te verleenen vergoedingen voor de drie vornn
vermelde scholen ovei· het jaar 1929 heeft 
vastgesteld op onderscheidenlijk f 4096. 78, 
f 1501.02 en f 209.80; 

dat, nadat het bestuur dezer scholen van 
dit raadsbesluit bij Ged. Staten van Zuid
Holl and in beroep was gekomen, Ged. Staten 
bij hun besluit van 27 Juni 1933, G.S. N°. 
230, de vergoedingen hebben va~tgesteld op 
onderscheidenlijk f 4564.58, . f 1760.96 en 
f 263.12, daarbij o. a. overwegende, dat inge
volge lid 5 van art. 101 der Lager-Onderwijs
wet 1920 tot de kosten van de openbare scho
len, bedoeld in lid 2 van dit wetsartikel , o. a. 
behooren die volgens art. 55 onder / ; dat nu 
de wet zonder eenige beperking spreekt van 
het aanschaffen van schoolboeken, leermid
delen en schoolbehoeften, alle uitgaven voor 
zoodanige aanschaff ing, uit welken hoofde zij 
ook plaats vinden, tot de in art. 101, lid 2, 
bedoelde kosten behooren; dat de raad mits
dien ten onrechte bij de vaststell ing van de 
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vergoed ing rnor de hier bedoe lde bij zondere 
lagere scholen met de uitgave voor de aan
schaff ing van leermiddelen en school behoeften, 
ve rband houdende met de inrichting van het 
zevende leerjaar op de openbare lagere scho
len in de gemeente ten bedrage van in totaal 
f 1000.85, geen rekening heeft gehouden en 
d it bedrag derhalve alsnog voor de berekening 
de r onderwerpelijke vergoeding dient te wor
den medegete ld; dat ingevolge het bepaalde 
b ij art. 101, lid 6, bij de berekening der 
vergoed ing ten behoeve van school III, waa r
Yan het gebouw aan het schoolbestuur in 
bruikleen is gegeven, dienen te worden mede
gerekend de kosten wegens ger inge en dage
lijk che reparatiën, a l bedoeld in a r t. 1619 
B. W.; dat deze kosten in het jaar 1929 in 
totaa l hebben bedragen rond f 12.50 ; dat 
mitsdien de totale kosten der openbare scholen 
voor gewoon lager onderwijs, welke voor de 
berekening de r hierbedoelde jaar lijksche ver
goeding voor de gemelde bijzondere schol en 
nummers I en II in aanmerking behooren te 
komen, dienen te worden gesteld op f 5797.68 
(het door • den raad aangenomen bedrag) + 
het h iervoren genoemde bedrag van f 1000.85 = f 6798.53 en voor de voormelde bijzondere 
school III op f 3981. 70 (het door den raad 
aangenomen bedrag) + de beide hiervoren 
bedoe lde bedragen van f 1000.83 en f 12.50 = 
f 4995 .05, d. i., bij een gem iddeld aanta l leer
lingen der openbare lagere scholen over het 
betrokken jaa r van 4361/2 , een bedrag van 
respectievelij k f 15.58 en f 11.44 per lee rling; 
dat het gemiddelde aantal lee l'iingen der dr ie 
betrokken bijrondere lagere scholen in 1929 
bedroeg respectievelijk 293, 142¾ en 46 en 
deze schol en respectieve! ijk van 1 J a nuar i 
1929, 18 Maart 1929 en 1 Juli 1929 a f geopend 
zij n geweest; 

dat van dit besluit de raad der gemeente 
Papendrecht bij Ons in beroep is gekomen, 
in hoofdzaak aanvoerende, dat de wet wenscht 
financieele gelij kstell in g tusschen het open
baar en het bij zonde r lager onderwijs; dat 
deze ge lij kstell ing onde r andere wordt ver
we rkel ijkt door de ex ploitatiekosten van 
het bijzonde r onderwijs door de gemeente 
te doen vergoeden tot een bedrag, propor
tioneel gelij k aan de voor het o penbaar onder
wijs gem aakte kosten ; dat uiteraard de door 
rle wet beoogde gelijk telli ng niet naar billijk
he id tot uitdrukking komt, indien voor het 
begr ip "exploitatiekosten" bij het openbaar 
onderwijs een andere maatstaf wordt aange-
1 egel dan bij het bijzonder onderwijs; dat 
de rha lve de exploitatiekosten van bijzondere 
scholen d ienen te worden getoetst aan de 
overeenkomstige explo itatiekosten der open
bare scholen; dat het onlog isch is, in het 
systeem der wet niet passend en met gelijk
ste lli ng in str ijd is om, wanneer een bepaalde 
kap itaalsui tgaa f voor het bij zonder onderwijs 
gehee l voor rekening de r gemeente is gekomen 
la ngs den weg van art. 72 der wet, eene 
O\-ereenko1nstige ui tgave de r gemeente voo1· 
het openbaar onderwijs onder te brengen bij 
de exploitatieu itgaven ; dat in 1929 zoowel 
voor de bijzondere als voor de openbare lagere 
scholen in de gemeente Papend recht een 7de 
lee rj aa r is geïnstall ee rd ; dat de insta ll atie
kosten van het 7de leerjaar de r dri e bij zondern 

scholen rnll ed ig door de gemeente ter beschik
king van het schoolbestuur zij n gesteld inge
vo lge a rt. 72 der Lager-Onderwijswet 1920; 
dat de installatiekosten van een 7de leerjaar 
de r openbare schol en, welke kosten bij het 
bij zonder onderwijs als kapitaalsuitgaven zij n 
en dus ook bij het openbaar onderwijs a ls 
ka pitaalsuitgaven moeten worden aangemerkt, 
niet in de berekening van de ex ploitatiekosten 
d ie,· scho len dienen te worden betrokken; dat 
Geel . Staten weliswaar aanvoeren, dat in aan
merking genomen moeten wo,·rlen de kosten 
vo lgens art. 55 onder e tot en met h en o de1· 
wet, alsmede die van insta ndhouding, doch 
dat zijns inziens hierbij over het hoofd wordt 
gezien, dat het eerste lid van art. 101 der wet 
vaststelt, dat in dat artikel slechts gehandeld 
wordt over kosten van instandhouding (welk 
woord eene andere beteekenis moet hebben 
clan hetzel fde woord in het v ij fde lid van dat 
artikel en welk woord in het voorgaande is 
vervangen door "exploitatie" ) en dus bij 
voorbaat alle kapitaalsuitgaven van de bere
kening zijn uitgesloten; 

0. dat op grond van den inhoud de r stukken 
vaststaat, dat in 1929 zoowel voor de bijzon
dere a ls voor de openbare lagere schol en in 
de gemeente Papendrecht een zevende leerjaar 
is ingericht en dat de inr ichtingskosten van 
d it zevende lee rj aa r der drie bij ,,0ndere scho
len , ingevolge art. 72 der Lager-Onderwijswet 
1920, volledig door de gemeente ter beschik
king van het schoolbestuur zijn gesteld ; 

0. dat de wet ter wille van de f inanc ieele 
gelijkstelling de gemeentebesturen verp l ich t 
aan de besturen der in art. 97, eer-ste lid , 
bedoelde scholen de kosten van insta ndhouding 
te vergoeden met uitzondering van de jaar
wedden en wedden der onderwijzers en daar
voor als maatstaf bepaalt de kosten, welke 
de gemeente heeft gemaakt voor overeenkom
stige openbare lagere schol en ; 

0. dat, nu ingevolge art. 101 der Lager
Onderwijswet 1920 moesten worden berekend 
de kosten van instandhouding der drie bij zon
de re scholen in het dienstjaar 1929, daaraan 
vooraf moest gaan eene bereken ing van kosten 
voor de openbare scholen en onder de in de 
tweede zinsnede van dit artikel genoemde 
,, kosten ovet· hetzelfde d ien t jaar der over
eenkomstige openbare lagere scholen in de 
gemeente" niet ande,-s kunnen bedoe ld zij n 
dan de gelij ksoorti ge kosten van d ie, welke 
vergoed moeten worden, a lzoo de door de 
gem eente in het dienstjaar 1929 gemaakte 
kosten voor de instandhouding harer scholen; 

0 . dat, waar het eerste lid van art. 101 der 
wet het beginsel stelt, de volgende leden niet 
a nde rs kunnen geven dan eene uitwerking 
van dit beginsel, met name het vijfde lid , dat 
weder verw ijst naar a 1-t. 55 onder e tot en met 
h, en o der wet; 

0. dat dus het in art. 55 onder / genoemde 
aan chaffen en onderhouden van de school 
boeken, leermiddelen en schoolbehoeften op 
niet anders kan doe len dan op tiet instand
houden van het besta ande ; 

0. dat tot de kosten van instandhouding 
niet behooren kosten van het in 1929 opge
richte zevende lee rj aar, daar dit niet geweest 
zijn kosten van insta ndhouding, maa r van 
eerste inricht ing; 
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0. te al len overvloede, <lat de achtste a l inea 
va n voormeld art. 101 de dr iejaarlij ksche 
verreken ing regelt en daarbij uitgaat van de 
ten behoeve van de bij zondere school werke lij k 
gemaakte kosten; 

0. dat in het systeem van het schoolbestuur 
dit nu we l zou ontvangen een evenred ig 
bedrag in de kosten, welke de gemeente in 
1929 heeft gemaakt voor de in richt ing van 
het zevende leerjaar op hare scholen, maar 
dat daartegenover geen aftrekpost van wer
kel ij k gemaakte kosten voor het zevende leer
jaar der bijzondere scholen zou staan, daar 
a lle kosten hiervoor door de gemeente, op 
grond van art. 72 der wet, volled ig zijn be
taald, zoodat het schoolbestuur daarvoor geen 
kosten heeft gemaakt; 

0 . dat dus de raad der gemeente Papen
drncht terecht niet onder de in het dienstjaar 
1929 voor hare ove,:eenkomst ige openbare 
1 agere scholen gemaakte kosten heeft opge
nomen de kosten van eerste inrichting van 
het zevende leerjaar, als zijnde geen ko ten 
van instandhouding; 

0. wat het tweede punt in geschil betreft, 
dat ingevolge het bepaalde bij art. 101, l id 6, 
bij de berekening der vergoeding ten behoeve 
der op 1 Juli ln9 geopende school, waarvan 
h et gebouw aan het schoolbestuur in bruik
leen is gegeven, dienen te worden medege
rekend de kosten wegens geringe en dagel ij k
sche reparaties, als bedoeld in art. 1619 B . W., 
welke ko ten in het jaar 1929 in totaal hebben 
bedragen rond f 12.50; 

0. dat voor deze school dus meer moet 
wo rden vergoed dan door het gemeentebestuur 
vastgeste ld een bedrag van de helft van 
46/4366 X f 12.50 = f 0.66; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en rnrstaan: 

het beslu it van Ged. Staten van Zuid-Hol 
land van 27 J un i 1933 te vernietigen; 

het bes! uit van den raad der gemeente 
Papendrecht van 2 Februari 1933 te hand
haven, behalve voor zoovee l betreft het bedrag 
der vergoeding voor de schooi aan het Oost
eind, vastgesteld op f 209.80; 

met vern ietiging van d it besluit te dezen 
opzichte dit bedrag nader vast te stellen op 
f 210.46, 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast enz. 

(A. B) 

9 Xov,mber 1933. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920, art . 38.) 

I ngeval het hoofd door één mannelijke eu 
één vrouwelijke leerkracht wordt bijge
staan, brengt het on derwijsbelang (met 
het oog op het onderwijs in de nuttige hand
werke,,) mede, dat ingeval van ontslag de 
aan de school ver bonden onderwijzeres 
gehandhaafd wordt, zoodat de mannel ijke 
leerkracht in deze voor ontslag in aanmer
king moet komen. 

Wij WILHEL 1INA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Nieuwe-Pekela tegen 
het bes luit van Ged. Staten van Groningen 
va11 1 J uni 1933, Letter K, 3e Afdeeli ng, 

waarbij , met gegrondverklaring van het bij 
d it college door G. Bödeker, tevoren onder
wij zer aan de openbare lagere school in wijk 
F, te N ieuwe-Pekela, ingestelde .beroep tegen 
het beslu it van den raad van Nieuwe-Pekela 
van 30 December 1932, N°. 1, waa rbij is be
s loten met ingang van 1 J anuari 1933: I. de 
betrekking van onderwijzer aan de openbare 
lagere school in wij k F in d ie gemeente op te 
heffen; II . eervol ontslag te ve rl eenen uit die 
betrekking aan den heer Gerardus Bödeker, 
geboren 23 Maart 1883, dit raad be luit is 
vernietigd; 

Den Raad van State, Afdeeli ng voor de 
Gesch illen van Bestuur, gehoord, adv ies van 
18 October 1933, 0

• 573; 
Op de voordracht van Onzen M inister van 

Onderwijs, · Kunsten en Wetenschappen van 
4 Tovember 1933, N°. 11013, Afdeeling La
ger Onderwijs Algemeen; 

0. dat de raad der gemeente ieuwe-Pekela 
in zijne openbare vergadering van 30 Dec. 
1932 heeft besloten, met ingang van 1 Januari 
1933: I. de betrekking van onderwijzer aan 
de openbare lagere school in wijk F a ldaar 
op te heffen; Il. eervol ontslag te ver! een én 
uit die betrekking aau den heer Gerardus 
Bödeker, geboren 23 Maart 1883, overwegende, 
dat het getal lee r! ingen der openbare lagere 
school in wijk F (Hoofd de heer M. Dij kstra) 
in 1932 op de vier in art. 28, zesde l id, der 
Lager-Onderwijswet 1920 genoemde data resp. 
69, 64, 64 en 64 bedroeg, dus gemiddeld 65: 
dat ingevolge het bepaalde bij het eerste I id 
van a1·t. 28 dier wet aan elke school voor 
gewoon lager onderwijs het hoofd wordt bijge
staan door ten minste één onderwijzer, zoodra 
het aantal leerlingen 33, door ten minste 
twee onderwijzers, zoodra het 73 bedraagt; 
dat in verband hiermede het hoofd dier school 
voor het komende jaar door slechts één onder
wijzer behoeft te worden bijgestaan; dat het 
hoofd van de gemelde school thans w0t·dt bij 
gestaan door twee leerkrachten, zoodat voo r 
het komende jaar één leerkracht boventall ig 
zal zijn, waarvoor dus geen Rijksvergoed ing, 
a ls bedoeld bij art. 56 der Lager-Onderwijswet 
1920 wordt ontvangen; dat de toestand van 
de financiën dezer gemeente niet gedoogt eeh 
boventallige leerkracht voor hare rekening te 
nemen, zoodat het, noodzakelijk is de betrek
king van tweede leerkracht op te heffen; dat 
bi ij kens het bepaal de in art. 29 de r wet het 
onderwijs in de laagste klassen eener school 
voor gewoon lager onderw ijs zoo eenigsz ins 
mogelijk moet worden opgedragen aan eenc 
onderwijzeres; dat het hoofd van de meer
gemelde school door eene vrouwelij ke en eene 
mannelijke leerkracht wordt bijgestaan; dat 
bij eventueel ont lag van de vrouwelij ke leer
kracht ten behoeve van het onderwij in het 
vak "nuttige handwe rken voor n1e isjes" een 
onderwijzeres voor gemeld vak moet worden 
aangesteld, wie r belooning voor reken ing 
dezer ge1neente zou komen, wat evernn in in 
verband met den toestand van de financiën 
dezer gemeente wenschelijk is; dat het a !zoo 
wenschelijk is aan de mannel ij ke leerkracht, 
den heer G. Bödeker, eervol ontslag te ver
leenen; 

dat, nadat G. Bödeker van d it bes luit in 
beroep was gekomen bij Ged. Staten n,n 
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Groningen, dit coll ege bij zij n bes lui t van 
1 Juni 1933, Letter K, 3e Afdeeling, het be
doelde raadsbesluit heeft vernietigd , uit over
weging, dat . in verband met de daling van 
het aantal leerlingen, tegen het raadsbes lui t, 
voor wover daarbij is besloten tot vermin
dering van het aantal leerkrachten, geen 
bezwaar behoeft te worden gemaakt; dat der
halve, voor de beoordeeling van het ingestelde 
beroep, a ll een valt te onderzoeken of terech t 
aan den appellant en niet aan een der andere 
leerkrachten ongevraagd ontslag is verleend ; 
dat de wet geen regeling of aanwijzing bevat 
omtrent de vraag, welke leerkracht in voor
komende gevallen het eerst voor ont lag in 
aanmerking komt; dat de raad dus in elk 
voorkomend geval heeft te bes! issen aan welke 
leerkracht ontslag zal worden verleend, bij 
welke beslissing uit den aard der zaak het 
belang van het onderwijs den doorslag be
hoort te geven, terwijl indien dat belang voo1· 
het doen eener keuze tusschen de voor ontslag 
in aanmerking komende personen geen vol
doende aanwijzing geeft, met den Onderwijs
raad (Afdeeling voor het algemeen vormend 
1 ager onderwijs en het bewaarschoolondenvijs) 
mag worden aangenomen, dat in wodanig 
geva l aan den laatstbenoemde ontslag behoort 
te worden verleend ; dat van de beide met 
het hoofd aan de school werkzame leerkrach
ten de onderwijzer Bödeker gedurende 22 jaren 
en de onderwijzeres D . C. H. Elfring gedu
rende drie jaren aan de school verbonden is; 
dat de stukken en de ter openbare vergadering 
gedane mededeelingen niet den indrnk hebben 
gevestigd, dat de belangen van het onderwijs 
in de gemeente ieuwe-Pekela meebrengen, 
dat de onderwij zer Bödeker in de eerste plaats 
voor ontslag in aanmerking komt, te minder, 
wanneer gelet wordt op de mogelijkheid om 
ook, indien de genoemde onderwijzer niet uit 
den dienst der gemeente ieuwe-Pekela wordt 
ontsla1en en dus eene andere onderwijskracht 
voor onts lag in aanmerking komt, door over
p laats ing van leerkrachten eene dusdanige 
3ituatie te scheppen, dat het onderwijs in de 
laagste leerjaren aan school F door eene vrou
wel ijke leerkracht zal worden gegeven; dat er 
mitsd ien geen aannemelijke reden bestaat om 
aan den appellant ongevraagd ontslag te ver
! eenen en het bestreden bes! uit niet kan wor
den gehandhaafd; 

dat tegen dit besluit van Geel. Staten de 
raad der gemeente ieuwe-Pekela bij Ons in 
beroep is gekomen, aanvoerende, dat burge
meester en wethouders, toen vaststond, dat 
eene betrekking diende te worden opgeheven 
aan de openbare lagere school in wijk F , aan 
don Inspecteur van het Lager Onderwijs in de 
inspectie Winschoten en aan het hoofd der 
genoem de school de vraag hebben voorgelegd, 
welke leerkracht naar hunne meening voor 
ontslag in aanmerking diende te komen; dat 
èn de Inspecteur van het Lager Onderwijs èn 
het hoofd der school in deze toch de eerst 
aangeweze nen zijn om to beoordee len, wat in 
het belang der school moet worden geacht; 
dat beiden van oordeel waren, dat het belang 
van het onderwijs e ischte, dat de onderwijzeres 
van bijstand aan de school verbonden wu 
bl ijven en dus aan den onderwijzer Bödeker 

ontslag diende te worden gegeven wegens 

opheffing der betrekking; dat hij bij het nemen 
van een besluit zich naar deze adviezen heeft 
geregel d ; dat de persoon van den onderwijzer, 
aan wien ontslag is verleend, niet in het 
ged ing is gebracht, omdat naar zijn meening 
het belang van het onderwijs hier voldoende 
r ichtl ijn gaf; dat de oploss ing, welke het Col
lege van Ged. Staten gaf, hierin zou zij n 
gelegen, dat een leerkracht van één der andere 
openbare scholen naar de school in Wijk F 
zou kunnen worden overgeplaatst en het stand
punt aannemende, dat de laatstaangestelde 
leerkracht aan een andere school, namelijk die 
in wijk I , een onderwijzer, op wachtgeld zou 
moeten worden gesteld; dat deze oplossing 
evenmin uit hoofde van het belang van het 
onderwijs te aanvaarden was; 

0. dat, nu de wet geen regelen geeft omtrent 
de vraag, welke leerkracht het eerst voor ont
slag in aanmerking behoort te komen, ind ien 
in verband met de daling van het aantal 
leerlingen eener school het aantal onderwijzers 
aan die school kan wo,-den verm inderd, het 
belang van het onderwijs bij de beslissing in 
dergelij ke gevallen den doorslag behoort. te 
geven, terwijl, indien dat be la ng daarbij geen 
voldoende aanwijzing geeft, de laat tbenoemde 
in het algemeen geacht kan worden het ee rst 
voor ontslag in aanmerk ing te komen; 

dat Ged. Staten wel bij het bestreden bes! 11 i t 
hebben overwogen, dat de onderwijzer Bödeker 
gedurende 22 jaren en de onderwijzeres D . C. 
H. Elfring gedurende 3 jaren aan de school 
verbonden is en dat niet gebleken zou zijn, 
dat de belangen van het onderwijs 111 de ge
meente Nieuwe-Pekela meebrengen, dat de 
onderwijzer Bödeker in de eerste plaats voor 
ontslag in aanmerking komt; 

dat echter met de organen van het Rijks
schooltoez icht moet wo rden aangenomen, dat, 
daar op de onderhavigo school het hoofd dool' 
één mannelijke en één vrouwelijke leerkracht 
wordt bijgestaan, het onderwijsbelang mede
brengt, dat de aan de school verbonden onder
wijzeres gehandhaafd wordt, zoodat de man
nelijke leerkracht in deze voor ontslag in 
n.anrnerking n10 t karnen; 

dat immers voor het ge,·en van het ondel'
wijs in de nuttige handwerken een vrouwelijke 
leerkracht aan de bedoelde school behoort 
werkzaam te zijn; 

dat de gemeente hierin wel had kunnen 
voorzien door de aanstelling van een vakon
derwijzere , doch hiertoe terecht n iet is ovèr
gegaan, daar zulks geldelijke offers voor haar 
zo u hebben medegebracht., welke in dezen tijd 
van bezuiniging all ern,inst verantwoord zijn, 
te minder waar hier een andere oplossing 
mogelijk was; 

dat voorts na het ontslag van een der leer
krachten aan dew school s lechts twee lee,·
krachten verbonden zu l !en zij n, voor welk 
geval art. 29 der Lager-Onderw ijswet 1920 
voorschrijft, dat het onderwijs in de laagste 
drie klassen zoo eenigsz ins mogelijk behool't 
te worden opgedragen aan onderwijzeressen 
in het bezit van de akte van bekwaamheid, 
bedoeld in art. 135 dier wet, welk voorschrift 
in dit geva l te eerder behoort te worden op
gevolgd , nu de onde,-wijzer Bödeker blijkens 
de tukken minder gesch ikt geacht moet wor
den om les te geven in de l ste en 2de klasse; 
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dat Ged. Staten wel hebben gewezen op de 
mogelijkheid om, voor het geva l, dat de 
onderwijzer Bödeker niet werd ontslagen en 
dus een andere onderwijskracht voor ontslag 
in aanmerk ing zou komen, door overplaatsing 
van leerkrachten te bereiken, dat het onder
wijs in de laagste leerjaren aan de onder
hav ige school door een vrouwelijke leerkracht 
zou kunnen worden gegeven, doch dat een 
dergelijke overplaatsing bl ijkens de ontvangen 
ambtsberichten evenmin in het belang van het 
onderwijs kan worden geacht; 

dat Ged. Staten mi tsdien bij het bestreden 
beslui t ten onrechte het besluit van den raad 
der gemeente ieuwe-P ekeia van 30 December 
1932, N °. 1, hebben vernietigd; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920 ; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 

met vernietiging van het bestreden bes! uit 
Yan G d. Staten het bes! uit van den raad der 
gemeente Nieuwe-Pekela van 30 December 
ln32, N ° . 1, te handhaven. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
\Vetenschappen enz. 

{A.B.) 

13 November 1933. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Crisisvarkenswet, art. 13.) 

H. R . ambtshalve : H et in voorraad hou
den van elf te zware varkens zonder oor
merk vormt slechts één overtreding van 
a rt. 13 der Cri sisvarkenswet. 

De H. R. wijzigt straf en kwalificatie. 

G. v . vV. is requirant van cassatie t egen een 
,·onnis van de R echtb. te 's-Hertogenbosch, 
waarbij hij i s veroordeeld. 

Adv.-Gen. Wijnveldt nam de volgende con
clusie: 

Requirant werd bij vonnis der R echtb. te 
's-Hertogenbosch , in hooger beroep op 15 Juni 
1933 gewezen met vernietiging van het betrekke
lijke vonnis van den Kantonr. te Oss schuldig 
, erklaard aan het in voorraad houden van var
kens, zwaard er dan het door d e 1\iinist er van 
Economische Zaken en Arbeid bepaald levend 
gewicht van 10 kg, zonder voorzien te zijn van 
een door genoemden Minister vastgesteld · oor
merk, 11 maal gepleegd, en deswege strafbaar 
geoordeeld. Met aanhaling van de artt. l, 13a, 
18, 1 o en 2°, en 24 der Crisisvarkens wet; a rtt. 
1, 1 ° en 2°, 11 en 14 van het Crisisvarkensbe
sluit 1932 en artt. 23, 62 en 91 Sr., en het Mi
ni sterieel Besluit van 24 Oot. 1932, n°. 13118, 
afd. 11, Directie van den Landbouw, veroor
deeld e de R echtb. requirant tot betaling van 
11 geld boeten van f 0.50 elk, bij gebreke van 
betaling en verhaal te vervangen door llmaal 
één dag hechtenis . 

De beschnld.iging was, dat requirant 11 var
kens zwaarder dan JO kg in voorraad gehouden 
had, zonder dat zij va n het vereischte oormerk 
voorz ien waren. 

Tijdig in cassatie gekomen, ste lde requirant 
middelen niet voor. 

Ambtshalve merk ik op, dat zich hier een 
geval voordoet, a ls in zaak n°. 36120 (J. M. S.). 

De R echtb. ziet ~n het bewezen verklaarde 
11 overtredingen, m.i. ten onrechte. 

H et strafbare feit omschreven in art. 13 der 

Crisisvarkenswet 1932, S. 374 en in verband 
daarmede art. 11 van het Crisisvarkensbesluit 
1932 geven naar mijn oordeel n iet steun aan 
de opvatting, dat de dader strafbaar is voor 
elk varken afzonderlijk t. a. waarvan hij in 
overtreding is. 

Die bepalingen spreken van het in voorraad 
houden, afleveren, vervoeren of doen vervoeren 
van varkens, enz. Buiten beschouwing moet dus 
worden gelaten met hoeveel varkens het feit 
gepleegd wordt. 

De Hooge Raad is van hetzelfde oordeel blij
kens het arres t van 24 April 1933 (W. 12614, 3). 
Daar liep het geschi l over een geheel andere 
vraag, maar met toepassing van dezelfde be
palingen, als bovengemeld, was iemand veroor
deeld tot twee geldboeten voor twee feiten, 
n.l. a. het doen vervoe-en van 4 varkens, b. het 
vervoeren van 3 varkens. 

H et cassatieberoep werd verworpen. Impli
cite is daarmede be list, dat niet ten aanzien 
van elk varken een afzonderlijke overtreding 
gepleegd was, daar anders 7 boeten hadden 
moeten worden opgelegd. 

Ik meen derhalve dat het vonnis ten aanzien 
der strafoplegging vernietigd moet worden. 

Ik concludeer, dat het vonnis t. a. v . dit 
punt warde vernietigd, en dat de Hooge Raad, 
t en principa le recht doende, gelet op den aard 
van het feit, requirant veroordeele tot een geld
boete van f 5, bij gebreke van volledige betaling 
binnen den t e stellen termijn en van verhaal te 
vervangen door hechtenis waarvan de dnur 
voor het geval, dat de geldboete in haar geheel 
door vrijheidstraf moet worden vervangen, 
wordt bepaald op 5 dagen, en overigens tot 
verwerping van het beroep. 

De Hooge Raad, enz. ; 
0 .. . . .. ambtshalve: 
dat bij het bestreden vonnis ten laste van 

reqnirant is bewezen verklaard, dat hij op 5 Jan. 
1933, des namiddags circa 5 uur t e H eesch een 
elftal levende varkens heeft in voorraad ge
houden, welke zwaarder waren dan 10 k&, zijnde 
het ingevolge art. 11 vab het Crisisvarkensbe
sluit 1932 door den Minister van Landbouw 
vastgesteld gewicht, zonder dat een dezer var
kens was voorzien van het bij gemeld artikel 
vereischte oormerk, zooals dat door den Mi
nister van Landbouw is vastgesteld ; 

0. dat de Rechtb. dit bewezene ten onrechte 
heeft beschouwd als elf overtredingen en ten 
onrechte elf straffen heeft opgelegd, daar im
mers het bewezene, slechts oplevert het één
maal in voorraad houden van varkens, zonder 
dat uit eenige bepaling der wet blijkt, dat voor 
elk varken afzonderlijk straf moet worden op
gelegd ; 

0. dat het vonnis derhalve, wat de qualifi
catie en de strafoplegging betreft, niet in stand 
kan blijven; 

Vernietigt het bestreden vonni s, doch enkel 
ten aanzien van genoemde punten, en 

Rechtdoende ten principale krachtens art. 
105 R. O.: 

Qualificeert het bewezen verklaarde feit als: 
"Het in voorraad houden van varkens, zwaarder 
dan een door den met de Zaken van den Land
bouw belasten Minister bev.aald levend gewicht, 
zonder dat zij voorzien zijn van een door ge
noemden Minister vastgesteld oormerk" ; 
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Verklaart requirant te dier zake strafbaar, 
zijnde niet gebleken van eenige omstandigheid, 
waarom hij dit niet zoude zijn; 

Gezien de artt. l, 13, 18, 24 der Crisisvarkens
wet, S. 1932, n°. ó74, l, 11 en 14 van het Crisis
varkensbesluit 1932, 23 en 91 Sr.; 

Veroordeelt requirant tot een geldboete van 
f ó enz. 

(W). 

14 November 1933. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet art. 40.) 

Art. 40 kan geen toepassing vinden in 
een geval, waarin de verhuiskosten van 
den armlastige zijn betaald door een diaken 
op verzoek van een medediakeu, medelid 
van Maatschappelijk Hulpbetoon en con
troleur dezer instelling, nu laatstgenoemde 
geheel op eigen hand gehandeld heeft, na
dat de directeur van Maatschappelijk Hu lp
betoon geweigerd had voor de verhuizing 
van den armlastige gelden van dien dienst 
beschikbaar te stellen, en de armlastige, 
omdat hij anders zeen onderdak zou heb
ben, gaarne met ziJn zoon, di e elders werk 
zou krijgen, zou verhuizen. 

Wij WILHELM! A, enz. ; 
Beslissende het geschil over de betaling van 

de kosten van ondersteuning van Nicolaas 
Joh. Rijlaarsdam; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschil Jen van Bestuur, gehoord, adv ies van 
25 ûctober 1933, n°. 676(1932); 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 9 November 1933, 
n° . 100!14, Afd. Armwezen; 

0. dat Nicolaas J ohannes Rijl aarsdam, ge
boren te Haarlemmermeer 14 J a n. 1865 zich 
op 21 October 1930 in de gemeente Hoensbroek 
vestigde, komende uit IJmuiden (gemeente 
Velsen); dat hij zich bij zijn komst te Hoens
broek aanstonds tot het burgerlijk armbestuur 
om ondersteuning wendde, welke hem werd 
verleend; 

dat burgemeester en wethouders van Hoens
broek, van meening, dat zich hier een om
standigheid heeft voorgedaan als bedoeld bij 
art. 40 der Armenwet, dit vermoeden .aan 
Gcd. Staten van Limburg hebben medegedeeld, 
met vermelding, dat voornoemde . J. Rij 
laarsdam had verklaard, <lat door een beambte 
van het Maatschappelijk Hulpbetoon te Velsen 
een accoord wu zijn getroffen mel den te 
Hoensbroek wonende expediteur H eijboer om 
N. J . Rijlaarsdam naar Hoensbroek te ve ,·
huizen en dat de genoemde Heijboer de des
wege gemaakte kosten van die instelling pp1· 
postwissel zou hebben ontvangen; 

dat burgemeeste r en wethouders van Velsen 
hebben te kennen gegeven niet bereid te zijn 
de kosten van ondersteuning van N. J. Rij 
laarsdam voor rekening van hunne gemeente 
te nemen, aangezien weliswaar door de inste l
ling van Maatschappelijk Hulpbetoon in hunne 
gen1eente de verhuiskosten zijn betaald van 
P. J. Rijlaarsclam, die te Velsen zonder werk 
was , doch in Hoensbroek werk zou hebben 
gevonden, doch door deze inste lling niet 
zouden zijn overgemaakt de verhuiskosten van 
N. J. R ij laarsdam; 

dat Ged. Staten van Limburg deze zaak te 
Onzer kennis hebben gebracht; 

0. dat blijkens beëdigde verklaringen naar 
aanl e iding van een schrijven van de Afdeeling 
van den Raad van State, voor de Geschi llen 
van Bestuur, ten verzoeke van Ged. Staten 
van Noord-Holland afgelegd voor den Kan
tomechter te Haarlem , de kosten van ver
huizing van N. J . Rijlaarsdam zijn betaald 
door den diaken der Neclerlanclsch H ervormde 
Gemeente te IJmuiden R. Stobbe uit een 
aparte kas voor liefdadige doeleinden ter be
schikking van diakenen gesteld ; dat deze 
betaling is geschied op verzoek van zij n mecle
u iaken H. Mulder, medelid van Maatscliap
pelijk Hulpbetoon der gemeente Velsen toen 
ter ·t.ijcle tevens tijdelijk controleur van de 
commissie voor steunverleening dezer instel-
1 ing; 

dat echte r niet gezegd kan worden, dat door 
dit verzoek van H. Mulder op de komst van 
N. J. Rijlaarsdam in do gemeente Hoensbroek 
invloed van of vanwege het bestuur Yan 
Maatschappelijk Hulpbetoon te Velsen heeft 
medegewerkt, nu deze H. Mulder blijkens zijn 
beëedigde verklaring geheel op eigen hand 
gehandeld heeft, nadat de directeu r van Maat
schappel ijk Hulpbetoon geweigerd had voor 
de verhuizing van . J. Rijlaarsdam geleien 
van Maatschappelijk Hulpbetoon beschikbaa r 
te stellen en omdat N . J. Rijlaarsclam voor
noemd zich e r bij hem over beklaagd had, hij 
nu zijn zoon P. J. Rijlaarsdam naar Hoens
broek vertrok, geen onderdak zou hebben en 
hij daarom gaarne mede zou verhuizen; 

dat onder deze omstandigheden geen afschui
ving van een armlastige, als in art. 40 der 
Armenwet bedoeld, kan worden aangenomen: 

Gezien de Armenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

te verklaren, dat een geva l, als bedoeld in 
art. 40 der Armenwet zich hier niet voordoet 
en dit artikel mitsdien met betrekking tot di t 
geschi l geene toepass ing kan vinden. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast enz. 

(A.B.) 

14 November 1933. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet art. 228b.) 

Al moge de stichting van een jeugdher
ber~ dienstbaar ziin aan de versterking der 
volkskracht, zoo is daarbij toch niet een 
zoodanig gemeentebelang betrokken, dat 
een garantie der gemeente gednrencle oenige 
jaren en tot een bepaald maximum voor 
de dekking van een eventueel tekort op 
de exploitatie der jeugdherberg kan wor
den goedgekeurd, nu de huidige tijd om
standigheden tot groote omzichtigheid, ook 
ten aanzien der gemeentefinanciën nopen 
en daarom a lle niet volstrekt noodzakelijke 
uitga,en zooveel mogelijk dienen te worden 
beperkt. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het bernep, ingestel d door 

burgemeester en wethouders van Zwolle na
mens den raad dier gemeente tegen het be luit 
van Geel. Staten van Overijssel van 20 Juni 
1933, N° . 4760, 2e afdeel ing, waarbij goed-



415 14 :NOVEMRER 1933 

keuring is onthouden aan het raadsbeslui t 
van 2 lVIei 1933, N°. 280, voor zoover dit 
betreft het verbinden van de gemeente als 
borg ten behoeve van de Zwolsche J eugdher
bergstichting; 

Deri Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
18 October 1933, N°. 585 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 9 November 1933, 
N°. 20529, Afdeeling Ilinnenlandsch Bestuur; 

0. dat de raad van Zwolle in zijne vergade
r ing van 2 Mei 1933. heeft besloten, behoudens 
goedkeuring van Ged. Staten, aan de Zwol
sche Jeugdherbergstichting voor den tijd van 
10 jaren, te beginnen met het exploitatiejaar 
1933, eene garantie toe te zeggen voor de 
dekking van een eventueel tekort op de exploi
tatie der door haar te stichten jeugdherberg 
tot een maximum van f 500 per jaar, onder 
voorwaarde, dat de begrooting en de rekening 
der· stichting aan de goedkeuring van burge
meester en wethouders "·orden onderworpen 
en dat geen uitbetaling van het toegezAgde 
garantiebedrag, tenzij voortvloeiende u it na 
te noemen borgstell ing, zal p laats hebben dan 
nadat de rekening, welke een tekort aanwijst, 
zal zijn goedgekeurd, met machtiging aan 
burgemeester en wethouders, om zoo noodig 
de gemeente als borg te verbinden ten behoeve 
van den geldgever der stichting, voor de be
taling van rente en aflossing eener door haar 
te sluiten leening, eveneens voor den tijd van 
ten hoogste 10 jaren en tot een maximum 
bedrag van f 500 per jaar; 

dat Ged. Staten van Overijssel bij besluit 
van 20 Juni 1933 aan dit bes lui t , voor zooveel 
het betreft het verbinden van de gemeente 
als borg ten behoeve van de geldgevers van 
de Zwolsche Jeugdherbergstichting, de goed
keuring hebben onthouden, uit overweging, 
dat blijkens de betrekkelijke stukken het Be
stuur van de Zwolsche J eugdherbergstichting 
is overgegaan tot de oprichting van eene 
Zwolsche Jeugdherberg; dat de gemelde stich
ting voor de explo itatie van die inrichting is 
uitgegaan van een opzet, waarbij voor de 
eerste tien jaren rekening moet worden ge
houden met de mogelijkheid van een jaar
lijksch tekort van maximaal f 500; dat vol
gens de mededeeling van den Voorzitter van 
de meergenoemde stichting verwacht wordt, 
dat de eerste jaren de exploitatielasten de 
baten zullen overtreffen en derhalve van de 
garantie gebruik zal moeten worden gemaakt; 
dat het genoemde raadsbesluit dan ook hierop 
zal neerkomen, dat de gemeente Zwolle althans 
in de eerste jaren het in uitzicht gestelde 
bedrag van f 500 zal moeten beschikbaar stei
l en ; dat naar het oordeel van hun college het 
aanvaarden van nieuwe verplichtingen in de 
gegeven tijdsomstandigheden niet verantwoord 
moet worden geacht; dat, nu ten gevolge van 
de economische ontreddering en daarui t voort
vloeiende lasten ook voor de gemeente Zwolle 
reeds een zoodanig gedeelte der gemeenschaps
gelden voor zich opeischen, dat de begrootin
gen der laatste jaren slechts slui tend konden 
worden gemaakt door het treffen van buiten
gewone maatregelen, elke niet strikt nood
zakelijke uitbreiding der gemeentelijke be
moeiïngen achterwege zal moeten blijven; dat 

de gemeeuschapsbelangen, welke bij de op
richting van een jeugdherberg kunnen zijn 
betrokken en voor de stichting blijkbaar aan
leiding zijn geweest, om zich bij voorbaat bij 
den opzet en de uitvoering van hare plannen 
in te stellen op geldelijken steun der ge
meente, niet van zoodanig gewicht zijn, dat 
deze, in aanmerking genomen de huidige 
economische moeilijkheden, welke eenerzijds 
de publieke inkomsten doen terugloopen en 
a nderzijds de uitgaven doen stijgen ver hoven 
het peil der inkomsten, waarover de gemeente 
kan beschikken en waarnaar zij zich uiteraard 
heeft te richten, het op zich nemen van n ieuwe 
verplichtingen rechtvaardigen; dat, daar 
voorts met vrij groote zekerhe id moet worden 
aangenomen, dat de economische toestand in 
de komende jaren tot het doen van aanz ienlijke 
uitgaven zal noodzaken, zonder dat de mid
delen tot dekking daarvan daarmede gelijken 
tred zullen houden, het bovenvermelde besluit, 
dat toch de strekking heeft de ui tgaven te 
vermeerderen en de lasten, welke op de inge
zetenen drukken nog te verzwaren, uit een 
gel delijk oogpunt niet voor goedkeuring vat
baar moet worden geacht; 

dat van dit besluit de raad vall Zwolle bij 
Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, dat 
hij van oordeel is, dat juist in de tegenwoor
dige t ijdsomstandigheden de bevordering van 
het jeugdherbergwezen tot de taak der Over
heid behoort; dat die omstandigheden dwin
gen te streven naar versterking van de volks
kracht met geringer m iddelen dan voorheen, 
als gevolg van de daling van het levenspeil; 
dat jeugdherbergen hierbij een hul p zijn; dat 
zij het mogelijk maken gehoor te geven aan 
den drang naar het buitenleven met zeer ge
ringe kosten; dat doel van het raadsbesluit 
niet is een blijvenden steun ten behoeve van 
de Zwolsche J eugdherberg te verleenen, maar 
de exploitatie ervan de eerste jaren op vaste 
basis te plaatsen; dat ui t de hierna volgende 
cijfers wel blijkt, hoe sterk het gebruik van 
jeugdherbergen is toegenomen; dat er geen 
reden is om te veronderstellen, dat die toe
neming tot stilstand zal komen, eerder voor 
het tegendeel ; dat het aantal overnachtingen 
in jeugdherbergen bedroeg: in 1929 8575, in 
1930 21864, in 1931 52065 en in 1932 100666; 
dat bij de exploi tatieraming, welke met het 
volle garantiebedrag der gemeente sluitend is 
gemaakt, gerekend is met 2500 overnachtin
gen; dat, indien men rekening houdt met het 
aantal overnach t ingen in naburige jeugdher
bergen als die te Apeldoorn ( 3125) en te Epe 
(3423) in 1932, men zonder overdreven op
t imisme tot de conclus ie kan komen, dat de 
Zwolsche Jeugdherberg, die zeer gunstig bij 
een punt van samenkomst van talrijke wegen 
en fiets- en wandelpaden lig-t, binnen korten 
tijd een aantal van 3500 à 4000 overnachtin
gen zal behalen, waarmede een sluitende ex
ploitatierekening kan worden verkregen; dat 
men dus mag aannemen, dat de steun der 
gemeente zal dienen om het bedrijf op gang 
te brengen, en dat hij binnenkort overbodig 
zal zijn; dat, nu ook andere openbare l icha
men, Rijk, provincies en gemeenten, steun 
verleenen aan jeugdherbergen, niet in te zien 
val t, waarom het geven daarvan voor Zwolle 
niet verantwoord zou zijn, te minder daar de 



1933 14 ~ OVEMBE R 416 

financiee le toestand der gemeente niet van 
dien aard is, dat zij zich van elke, ook nog 
zoo ger inge uitgaaf, welke niet volstreld; 
onvermijdelijk is, moet onthouden; dat hij 
hiermede komt aan het tweede bezwaar van 
Ged. Staten, namelijk "dat de begrootingen 
der laatste jaren slechts slu itend konden 
worden gemaakt door het treffen van buiten
gewone maatregelen"; dat Ged. Staten niet 
nader aangeven welke m aatrngelen zij hie r op 
het oog hebben; dat hij als maatregelen, die 
onder gewone omstandigheden niet genomen 
w uden zijn, slechts kan noemen het beschik
ken over een ige reserves van bedrijven ten 
behoeve van den gewonen dienst, welke reser
ves eenige jaren geleden uit de explo itati e
winsten waren gevormd ronder echter uit een 
oogpunt van voorzichtig bedrijfsbeheer bepaald 
noodzakelijk te zijn, en die dan ook zonder 
bezwaar konden worden aangewend voor dek
king van de in de tegenwoordige omstandig
heden noodzakelijke meerdere uitga ven voor 
steunverl eening en werkloosheid bestrijding, 
die tot dusver a lle uit den gewonen dienst zijn 
bestreden en zonder welke de beschikking over 
de bedoelde reserves achterwege had kunnen 
bi ij ven; dat de begrooting voor het loopende 
jaar door Ged. Staten is goedgekeurd. waaruit 
blijkt, dat ook zij tegen de middelen, waar
mede de begrooting slui tend is gemaakt, geen 
bedenking hebben; dat de rekening der ge

meente tot dusver nog steeds met een batig saldo 
op den gewonen dienst sloot; dat dit ook over 
1932 het geval is; dat hij meent er in dit 
verband nog op te moeten wijzen, dat bl ijkens 
hun besluit van 6 Juni 1933 Ged. Staten zich 
niet zoo streng op het standpunt ste llen, dat. 
e lke, niet str ikt noodzakelijke uitgave achter
wege moet blijven, als uit hun besluit van 2() 
Juni 1933 va lt af te le iden, daar bij het eerst
genoemde bes! uit eene gemeente-begrooting 
niet is goedgekeurd, omdat daarop eene niet 
wettelijk voorgesch re ven uitgave, welke het 
gemeentebestuur onnoodig achtte, niet voor
kwam; dat Ged. Staten hierbij overwegen, 
dat de door hen gewenschte uitgave ad f 60 
"voor de financieele gesteldheid der bedoelde 
gemeente niet te bezwarend kan worden ge
acht"; dat, in aanmerking nemend, dat de 
gewone dienst der begrooting van de bedoelde 
gemeente voor 1933 in uitgaaf aanwijst een 
bedrag van rond f 180,000, en die van de 
gemeente Zwolle van rond f 3,920,000, niet 
valt in te zien, waarom eene maximale uit
gave van f 500 gedurende 10 jaar voor Zwoll e 
niet toelaatbaar kan worden geacht door het
zelfde college, dat aan de eerstbedoelde ge
meente goedkeuring op de begrooting onthoudt 
om het te nopen tot een door Ged. Staten 
gewenschte uitgave van f 60; dat, hoewel in 
het algemeen erkennend, dat de gemeente 
u iterst voorzichtig moet zijn met het aangaan 
van nieuwe verplichtingen, de raad meent, dat 
in het onderhavige geval, gezien het bijzondere 
Zwolsche en het algemeen belang, dat betrok
ken is bij het totstandkomen van de jeugd
herberg bij Zwolle, di e voorzichti gheid niet uit 
het oog is verloren; 

0 . dat · de huidige t ij dsomstandigheden tot 
g roote omzichtigheid , ook ten aanz ien van de 
gemeentef inanciën, nopen en dat daarom alle 

niet volstrekt noodzakelijke uitgaven zooveel 
mogelijk dienen te worden beperkt; 

dat bij de stichting van een Zwolsche J eugd
herberg, a l moge deze dienstbaar zijn aan de 
versterking van de volkskracht, niet zoodanig 
gemeentebelang betrokken is, dat voor d it 
geval op den bovenbedoelden regel eene ui t
wndering behoort te worden gemaakt; 

dat Ged. Staten mitsd ien terecht tegen de 
onderwerpelijke gemeentegarantie bezwaar 
hebben gemaakt; 

Gezien de Gemeentewet; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verkla ren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

belast enz. 
(A . B.) 

14 November 1933. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet art. 23.) · 

De omstandigheid, d at het in bewaring 
!leven van fondsen bij de ed. Bank steeds 
gepaard gaat met het maken van kosten 
en ook voor de toekomst tot gevolg heeft 
het vervullen van formaliteiten vormt niet 
een "bijzonder geval" als bedoeld in het 
vierde lid. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het Burgerlijk Armbestuur te Etten en Leur 
tegen het besluit van Gedeputeerde Staten van 

oord-Brabant van 28 Juni 1933, G. n°. 386, 
IIe Afdeeling, betreffende het in bewaring geven 
van effecten van dit Armbestuur; 

Den R aad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord advies van 25 
October 1933 n°. 593; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 9 November 1933 
n°. 10043, Afdeeling Armwezen ; 

0. dat Ged. Staten van Noord-Brabant b ij 
bovenvermeld besluit 0,fwijzend hebben be
schikt op het verzoek van het Burgerlijk Arm 
bestuur der gemeente Etten en Leur om zijne 
fondsen aan toonder in bewaring te mogen 
houden in de safe van den agent der Neder
landsche Bank, de Naamlooze Vennootsch ap 
Geldersche Credietvereeniging t e Breda uit 
overweging, dat artikel 23, 4e l id der Armenwet 
bepaalt, dat in bijzondere gevallen onder goed
keuring van Ged. Staten, fondsen als bedoeld 
in het derde lid van dit artikel , in bewaring 
worden gegeven elders dan in d it lid bepaald, 
met name l,ij de Nederlandsche Bank; dat uit, 
den tekst van deze wetsbepal ing - vergeleken 
bij artikel 23, 6• lid - moet worden afgeleid, 
dat de in het geval van het 4• lid vereischte 
goedkeuring afhankelijk is, niet slechts van de 
omstandigheid, dat tegen inbewaringgeving der 
fondsen elders dan bij de Nederlandsche Bank 
geen overwegende bezwaren bestaan , doch 
mede van de aanwezigheid van een bijzonder 
geval ; dat het armbestuur het bezwarend acht, 
dat het in bewaring geven bij de Neder!andsche 
Bank steeds gepaard gaat met het maken van 
kosten en ook voor de toekomst tot gevolg heeft 
het vervullen van formaliteiten; dat deze kosten 
en formaliteiten echter uiteraard , verbonden 
zijn aan de naleving van het uitdrukkelijk wets
voorschrift zelf en zij derhalve geen "bijzonder 
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geval" kunnen vormen, waarin aanleiding be
staat om van den algemeenen regel af te wijken ; 
dat evenmin als zoodanig bijzonder geval kan 
worden aangemerkt de omstandigheid, dat in 
een naburige gemeente een bankinstelling aan
wezig is, waar voor de bewaring der effecten een 
safe kan worden gehuurd, daar bij een derge
lijke toepassing het wetsartikel zijn uitzonde
ringskarakter zoude verliezen ; 

dat het Burgerlijk Armbestuur van Etten 
en Leur van dit besluit bij Ons in beroep is 
gekomen, aanvoerende, dat in de tegenwoordige 
omstanJigheden alle middelen dienen te baat 
te worden genomen, om uitgaven, niet recht
streeLs ten goede komende aan de armen, zoo
veel mo~elijk te beperken ; dat alhoewel over
tuigd van de goede bedoelingen van Ged. Staten 
het ovC1rbrengen van de aan het Bestuur in 
eigendom behoorende obligaties naar Amster
dam, het jaarlijksch knippen der coupons en 
het herhaaldelijk omwisselen van stukken door 
uitloting, conversie en andere wijzigingen nood
wendig meer kosten met zich zullen brengen, 
dan wanneer deze effecten in de nabijgelegen 
gemeente Breda kunnen blijven bewaard; dat 
verder naar het oordeel van het bestuur hier 
wel degelijk een bijzonder geval aanwezig is; 
dat toch de bepaling van lid 3 van artikel 23 
der Armenwet zonder twijfel in het leven is ge
roepen om fraude te voorkomen ; dat echter 
de bestaande regeling betreffende het bewaren 
van de obligaties in de safe van de Naamlooze 
Vennootschap Geldersche Credietvereeniging te 
Breda zoodanig is, dat fraude met deze obli
gaties ten eenenmale uitgesloten is en het doel 
van artikel 23, lid 3, mitsdien kan worden ge
acht bereikt te zijn, en wel op een wijze, die 
het Bestuur het minst kostbaar lijkt; 

0. dat Ged. Staten op de in het bestreden 
besluit neergelegde gronden aan het Burgerlijk 
Armbestuur der ~emeente Etten en Leur terecht 
goedkeuring hebben geweigerd om zijn fondsen 
aan toonder in bewaring te mogen houden in 
de safe van den agent der Nederlandsche Bank, 
de Naamlooze Vennootschap Geldersche Cre
dietvereeniging te Breda ; 

Gezien de Armenwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

is belast, enz. 
(B). 

15 November 1933. ARREST van den Hoogen 
Ra!l.d. (Straatbelasting Hengelo (0.)). 

De verordening zou binnen de door de 
wet gestelde perken blijven, indien aan
hoorigheden in de verordening hetzelfde 
zou willen zeggen a ls daarbij behoorende 
erven in art. 280 der Gemeentewet. 

Echter zou, ook indien eerstgenoemde 
term een ruimer beteekenis zou hebben dan 
laatst$enoemde, daardoor de verordening 
nog m et in haar geheel nietig zijn, doch zij 
zou ook dan geldig blijven voor zoover haar 
bepalingen door die van art. 280 Gem.wet 
worden gedekt. 

Dienvolgens mag de verordening in ieder 
geval worden toegepast, wegens gebouwde 
eigendommen, die of wel zelf aan straten 
enz. belenden. of wel wier daaraan belen-

L. 1933. 

dende aanhoorigheden als bij de gebouwen 
behoorende erven moeten worden be
schouwd. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van Mr. 

G. Jansen te Hengelo (0.), in zijn hoedanigheid 
van Burgemeester dier gemeente tegen de uit
spraak van den Raad van Beroep voor de Directe 
Belastingen te Zwolle van 17 Maart 1933, be
treffende den aanslag van X. te Hengelo (0.) 
in de straatbelasting in die gemeente over 1931 ; 

Gezien de stukken ; 
Gelet op de schriftelijke conclusie van den 

Proc.-Gen., strekkende tot vernietiging der be
streden uitspraak en tot terugzending der zaak 
naar den Raad van Beroep te Zwolle, ten einde 
haar, met inachtneming van 's Hoogen Raads 
te geven arrest, verder te berechten en af te 
doen; 

0. dat belanghebbende, die in voormelde be-
lasting is aangeslagen wegens perceel ....... weg 
n°. 7 te Hengelo (0.), van de beschikking van 
den Raad dier gemeente van 30 Maart 1932, 
waarbij voormelde aanslag, nadat belangheb
bende daartegen bezwaren had ingediend, werd 
gehandhaafd, in beroep is gekomen op verschil
lende gronden, waarvan thans slechts van be
lang is : dat de verordening tot heffing der be
doelde belasting in strijd is met art. 280 der 
Gem.wet, volgens hetwelk gebouwde eigen
dommen slechts dan kunnen worden belast, in 
dien zij aan openbare wegen belenden of in de 
onmiddellijke nabijheid daarvan liggen ; 

O. dat door de Gemeente tegen dat verweer 
is aangevoerd, dat "aanhoorigheid" in art. 1 
der Verordening dezelfde beteekenis heeft als 
,,erf" en art . 280 der Gem.wet; 

O. dat de Raad van Beroep den aanslag heeft 
vernietigd, na te hebben overwogen: 

,,dat de onderhavige verordening alleen be
lasting heft wegens gebouwde eigendommen en 
niet van gebouwde eigendommen en daarbij 
behoorende erven, als waarvan art. 28 0 der 
Gem.wet belastingheffing toelaat; 

dat het criterium voor belastbaarheid volgens 
art. 280 der Gem.wet voor de belasting van een 
gebouwd eigendom is het belenden aan of in de 
onmiddellijk e nabijheid liggen van een open
baren weg als daar bedoeld ; 

dat de onderhavige verordening volgens art. 1 
belasting heft wegens belending aan daar ge
noemde openbare wegen van gebouwde eigen
dommen zelve of van hunne aanhoorigheden ; 

dat bevoegdheid tot belastingheffing voor een 
gebouwd eigendom op grond dat zijne aanhoorig
heden aan een openbaren weg belenden, zooals 
appellant's gemachtigde terecht heeft betoogd, 
door art. 280 der Gem .wet niet wordt gegeven ; 

dat bovendien "aanhoorigheid" van een ge
bouwd eigendom niet dezelfde beteekenis heeft 
als "daarbij behoorend erf", omdat het woord 
"erf" duidt op het onmiddellijk om het gebouw 
liggend terrein, dat zich in geen geval verder 
uitstrekt dan de eventueel aanwezige zichtbare 
afscheiding van daarbuiten liggend terrein, 
b.v. door een hek, heg, wal, sloot, gracht en 
dergelijke, terwijl een aanhoorigheid van een 
gebouw wel buiten het erf gelegen kan zijn, 
zelfs daaraan niet onmiddellijk behoeft te 
grenzen; 

dat art. 1 der onderhavige verordening der-
27 
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halve als zijnde in ·strijd met art . 280 der Gem.
wet niet verbindend is en· de erop gebaseerde 
aanslag mitsdien moet worden vernietigd" ; 

0. dat als middel van cassatie is voorgesteld : 
_Schending, althans verkeerde toepassing van 

art. 1 van de verordening op de heffing eener 
straatbelasting in de gemeente Hengelo (0.) 
a.rtt. 277 en 280 der Gem.wet (240, en 242c 
oud), door te V!)rnietigen het besluit van den 
Raad der gemeente Hengelo (0.), waarbij de 
aanslag van X. in de straatbelasting 1931 werd 
gehandhaafd ; 

0. dienaangaande: 
dat het eerste lid van art. 1 van de verorde

ning op de heffing eener straatbelasting in de 
gemeente H engelo (0.) luidt: ,,Er wordt onder 
de benaming "straatbelasting" jaarlijks eene 
bela ting geheven wegens gebouwde eigendom
men, die.zelve of wier aanhoorigheden belenden 
aan openbare straten, wegen of pleinen der 
gemeente"; 

dat art. 280 der Gem.wet toestaat belasting 
te heffen wegens gebouwde eigendommen, niet 
alleen indien zij zelf aan openbare land- of 
waterwegen in de gemeente belenden, doch ook 
indien nièt de gebouwde eigendommen zelf, 
doch wèl de daarbij behoorende erven zoodanige 
belending hebben; 

dat de verordening dus zeker binnen de door 
de wet gestelde perken zou blijven, indien aan
hoorigheden in de verordening hetzelfde zou 
willf'n zeggen als daarbij behoorende erven in 
art. 280 der Gem.wet; . 

dat echter ook indien ee.rstgenoemde term, 
zooals de Raad van Beroep aanneemt, een 
ruimer beteekenis zou hebben dan laatstge
noemde, daardoor de verordening nog niet in 
haar geheel nietig zou zijn, doch zij ook dan 
geldig zou blijven voor zoover haar bepalingen 
door die van meergemeld art. 280 worden ge
dekt; 

dat dienvolgens de verordening in ieder geval 
mag worden toegepast wegens gebouwde eigen
dommen, die of wel zelf aan straten enz. be
lenden , of wel wier daaraan belendende aan
hoorigheden als bij de gebouwen behoorende 
erven moeten worden beschouwd ; 

dat het middel dus gegrond is en de bestreden 
uit~raak niet in stand kan blijven; 

v ernietigt de best.-eden uitspraak ; 
Verwijst enz. (W.) 

17 November 1933. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920, art .. 97.) 

De vraao- of de in art. 97 4° lid bedoelde 
ontheffing kan worden verleen,d, staat uit
sluitend ter beoordeeling van den Minister, 
zoodat daaromtrent niet in beroep tegen 
een beslissing van den Minister tot vast
stelling der in art. 97 bedoelde vergoeding 
kan wottlen beslist. . 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het bestuur"van de bijzondere lage,!e school te 
Dordrecht, Vriesestraat 15, tegen de beslissing 
van Onzen Minister van Onderwijs, Kunstim 
en Wetenschappen van 24 Juli 1933, n° . 11575, 
afd. L.O.F., tot vaststelling van de Rijksver
goeding, bedoeld in art. 97 der Lager-Onder-

wijswet 1920, over het jaar 1932 ten behoeve 
van die school ; 

Gezien het advies van den Onderwijsraad 
(Afdeeling voor het algemeen vormend lager 
onderwijs en het bewaarschoolonderwijs) van 
21 September 1933, n°. 12880; 

Den Raad van State, Afdeel iug voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
25 October 1933, n°. 601; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
11 November 1933, n°. 15747, afd. L .O.F.; 

0. dat Onze Minister van Onderwijs, Kun, 
sten en \Vetenschappen bij besluit van 24 Juli 
1933, n°. 11575, afd. L.O.F., de vergoeding, 
bedoeld in art .. 97 der Lager-Onderwijswet 
1920 voor het bovenvermelde schoolbestuu1· 
over het jaar 1932 heeft vastgesteld op 
f 16431.68, daarbij onder andere overwegende, 
dat de onderwijzeres van bijstand A . M. Mes
sing op 1 Januari 1932 aan deze school in 
dienst trad terwijl A. C. M. Nivard als gewe-

-zen onderwijzeres van het school bestuur reeds 
voor dien datum, namelijk met ingang van 
2 November 1931, in het genot van wachtgeld 
was gesteld; dat zij op 1 Januari 1932 niet 
als onderwijzeres werkzaam was: dat ten 
àanzien van de onderwijzeres van bijstand A. 
M. Messing de ontheffing, bedoeld in het laat
ste lid van art. 97 der L ager-Onderwijswet 
1920 niet is gevraagd en evenmin is verleend; 
dat dientengevolge krachtens het tweede lid 
onder e van art. 97 der Lager-Onderwijswet. 
1920 op de overeenkomstig het eerste lid van 
dat wetsartikel vastgestelde vergoeding in 
mindering behoort te worden gebracht het 
salaris van de onderwijzeres A. M. Messing, 
over het jaar l932 ad f 2120.17; 

dat van dit besluit het schoolbestuur bij 
Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, <lat 
de wedde van Mej. A. M. Messing ten on
rechte wordt ingehouden, daar de wachtgeld
ster van het bestuur, Mej. A. C. M. Nivard 
bij het indiensttreden van Mej. Messing niet 
beschikbaar was, daar zij tot Mei 1932 om 
gezonrlheidsredenen te izza (Frankrijk) ver
toefde, en bovendien de benoeming van Mej. 
Messing als religieuse slechts een overplaat
sing betrof, welke door rle overheid der Zus
ters werd geregeld ; dat het bestuur wodoende 
geheel te goeder trouw geen ontheffing heeft 
gevraagd, als bedoeld in art. 97, laatste lid, 
der Lager-Onderwijswet 1920; 

0. dat Onze Minister terecht op de in het 
bestreden besluit vermelde gronden heeft ge
oordeeld, dat de Lager-Onderwijswet 1920 niet 
toe] aat, het salaris van de onderwijzeres A. M. 
Messing over 1932 voor vergoeding . in aan, 
merking te brengen; 

dat weliswaar door den vertegenwoordiger 
van het schoolbestuur in de openbare verga
dering var, de Afdeeling van den Raad van 
State, voor de Geschillen van Bestuur, waarin 
over deze zaak verslag is uitgebracht, nog is 
verzocht om toepassing van het bepaalde in 
het 4e lid van art. 97, doch dat de vraag, of 
de daarin bedoelde ontheffing kan worden 
verleend, uitsluitend staat ter beoordeeling
van Onzen Minister, zoodat daaromtrent. in 
dit geschil niet kan worden beslist; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en ·verstaan: 
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met handhaving van de bestreden beslissing 
van Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen van 24 Juli 1933, n°. 11575, 
afd. L.O.F., het bedrag der Rijksvergoeding, 
bedoeld in art. 97 der Lager-Onderwijswet 
1920, over het jaar 1932 voor de bovenge
noemde school vast te stellen op f 16431.68. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast enz: 

(A.B.) 

18 November 1933. KONINKLIJK BESLUIT· 
(Gemeentewet art. 248.) 

Terecht hebben Ged. Staten goedkeuring 
onthouden aan eene begrootingswijziging, 
strekkend tot toekenning aan eene onder
neming van een toeslag op de loonen van 
bij die onderneming tewerkgestelde werk
loozen, uit overweging dat door dergelijke 
regelingen het herstel van het normale be
drijfsleven wordt belemmerd. Daaraan 
doet niet af, dat het hier betreft een geval 
van tijdelijken bijstand. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Krimpen aan de Lek 
tegen het besluit van Ged. Staten van Zuid
Holland van 5/10 April 1933, B N°. 2752/12, 
(3e afdeeling) G.S. N°. 104/1, waarbij goed
keuring is onthouden aan het bes! uit van 
voormelden raad van 24 ovember 1932 tot 
wijziging van de begrooting dier gemeente, 
di enst 1932; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Gesch ill en van Bestuur, gehoord, advies van 
25 October 1933, N °. 597; ' 

Op de voordracht van Onzen M inister van 
Binnenlandsche Zaken van 14 Nornmber 1933, 
N ° . 21234, Afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

0. dat het besluit van Ged. Staten steunt 
op de ovenveging, dat het raadsbesluit onder 
meer strekt tot toevoeging aan den gewonen 
dienst dier begrooting van een uitgaa fpost 
,,Bijdrage voor werkverruiming" tot een be
drag vau f 482. 76, zulks ter uitvoering van 
het besluit van den raad van 11 F ebruari 1932 
tot toekenning aan de Naamlooze Vennoot
schap J . en K. Smit's Scheepswerven te Krim
pen aan de Lek van een toeslag op de loonen 
van een aantal hij het bedrij f dier vennoot
schap tewerkgestelde werkloozen uit die ge- i 
meen te; dat hun coll ege bij circulaires van 
24/27 ovember 1931 G.S. N°. 40/1 en van 
11/19 April 1932 G.S. N°. 96/1 aan de ge
meentebesturen in de provincie• Zuid-Holland 
heeft kennis gegeven van de bezwaren, welke 
bij de Regeer ing bestaan tegen de toekenning 
uit de ge1neentekasse11 van bijdragen aan 
werkgevers voor de tewerkstelling van werk
loozen; dat hun col lege, met de Regeering 
van oordeel is, dat door p laatselijke regelingen 
als vorenbedoeld het herstel van het normale 
bedrijfsleven wordt belemmerd; dat met het 
oog hierop het voormelde besluit van den 
raad van de gemeente Krimpen aan de Lek 
van 24 November 1932 niet voor goedkeuring 
vatbaar is; 

dat de gemeenteraad in beroep in hoofdzaak 
aanvoert, dat volgens de circu la ire van 24/27 

rovember 1931 de gemeenteraad geen steun 

mocht geven op loonen in land- en tu inbouw 
daar het geven van loontoeslagen anders niet 
geweigerd kon worden in de industrie; dat 
het 1·aadsbesluit van 11 Februari 1932 echter 
niet het geven van een blijvenden loontoeslag 
in de industrie, maar slechts een incidenteel 
geval tot steun van een bepaald duidelijk 
omschreven werk betrof, te weten, de repa
ratie van 5 Zuiderzeebakken als eerste symp
toom van opleving om de industri e en de 
reeds moedeloos wordende werkloozen te steu
nen en zulks zonder dat dit aan cle gemeente 
iets zou kosten behalve dan het toch reeds op 
haar drukkende aandeel van 25 % volgens de 
Rijkssteunregeling van de aan crisis-werkloo
zen te betalen steunen, zelfs onder besparing 
van het aandeel van het Rijk in deze Rijks
steunregeling voor cris is-werkloozen ; dat het 
den raad voorkomt, dat, daar het hier betrof 
een speciaal omlijnd geval van tijdelijken 
bijs lag van een te voren omlijnd object en 
zulks voordat de daarop betre kking hebbende 
Girculaire van Ged. Staten van 11/19 April 
1932 B. N°. 3897/32 (3e afdeeling) G.S. N °. 
96/1 was ter kennis gebracht, dit geva l niet 
in strijd is te achten met de betreffende cir
cu la ires en dat uit hoofde van moreel fatsoen 
tegenover de betrokken scheepswerf de ge
meente moeilijk hare toegezegd verplichting 
zal kunnen terugnemen; dat voorts het be
drag van f 482. 76 in kwesti e, waarvoor de 
betreffende begrootingswijziging ter goedkeu
ring aangeboden werd, nog niet door de ge
meente is uitbetaald en dat ook dit bedrag 
een sedert jaren vrijwel geheel stilliggende 
groote scheepswerf, die haar verliezen door 
de crisis bij honderdduizenden te lt, niet van 
een eventueelen ondergang za l kunnen red
den; dat dit echter niet voor de locale over
heid een reden mag zijn om zich aan loyale 
verp l ichti ogen te onttrekken ; 

0. dat Ged. Staten terecht hebben over
wogen, dat door plaatselijke regelingen a ls 
vorenbedoeld het he rstel ,·an het normal e be
drijfsleven wordt belemmerd, en op dien grond 
terecht aan het raadsbes lui t hunne goedkeu
ring hebben onthouden; 

dat daaraan niet afdoet, dat het hier betreft 
een geval van t ij del ij ken bijstand; 

Gezien de Gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het bèroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

is bel ast enz. 
(A.B.) 

20 November 1933. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920, Art. 51.) 

Hoewel appellante in verband m et baar 
gezondheidstoestand reeds sedert Nov. 
1931 in het bnitenland verblijf houdt, kan 
zij -vooralsnog niet geacht worden duur0 

zaam in het buitenland te verblijven, waar 
zij voornemens is oij algeheel herstel naar 
Nederland terug t e keeren om weer bij het 
onderwijs in functie te treden, en bü niet
genezing stappen te doen om invaliditeits
pensioen te ontvangen, en voor haar het 
oogenblik om in deze een beslissing te 
nemen nog niet aanwezig kan worden ge
acht, nu moet worden aangenomen dat 
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h et verblijf in het buitenland voor haar 
nog kans op genezing biedt. - Ten on
rechte is dan ook ingevolge het 7° lid door 
den Minister haar wachtgeld vervallen ver
klaard. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

Mejuffrouw C. A. M. de ,vitte, wonende te 
Haute-Croix (provincie Brabant), België, ge
wezen onderwijzeres van de bijzondere lagere 
school te Doesburg, Kloosterstraat C 133, 
tegen de beschikking van Onzen :Minister van 
Onderwijs, Kunsten en ·wetenschappen van 3 
Augustus 1933, N°. 11963, afdeeling L.O.F" 
\\'aarbij haar wachtgeld op grond van art. 51, 
zevende lid, der Lager-Onderwijswet 1920, is 
vervallen verklaard; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
18 October 1933, N°. 557; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
14 November 1933, N°. 15473, afdeeling La
ger Onderwijs Financieel ; 

0. dat Onze Minister van Onderwijs, Kun
sten en Wetenschappen bij voornoemde be
schikking het aan Mejuffrouw C. A. M. Witte 
toegekende wachtgeld met ingang va n 1 Sept. 
1933 vervallen heeft verklaard, uit overweging, 
dat de appellante, gewezen onderwijzeres aan 
de bijzondere lagere school te Doesburg, ICloos
terstraat C 133, en als zoodanig sedert 1 Jan. 
1926 in het genot van wachtgeld, nadat haar 
bij zijn brief van 14 September 1931, N°. 
12529, Afdeeling L.O.F. , was medegedeeld, 
dat, indien zij wegens studieredenen gedu
rende ongeveer één jaar in het buitenland zou 
verblijven, hij daarin geen aanleiding zou zien 
haar wachtgeld Yervallen te verklaren, in 
November 1931 is vertrokken naar het Ursu
linenklooster te Haute-Croix (België); dat 
zij na verloop van een jaar niet naar Neder
land is teruggekeerd, doch te Haute-Croix is 
gebleven, omdat, blijkens eene geneeskundige 
verklaring, een langer verblij f aldaar voor 
haar noodig werd geacht; dat zij evenwel bij 
beschikking van den Pensioenraad van 28 
üctober 1932, P. N°. 42824, niet uit hoofde 
van ziekten of gebreken voor het vervullen 
van haar betrekking ongeschikt is verklaard, 
tegen welke beslissing zij niet in beroep is 
gekomen bij den Centralen Raad van Beroep; 
dat haar bij schrijven van 14 December 1932, 
N°. 15845, afdeeling L.O.F. , is medegedeeld, 
dat, indien zij nog langer in het buitenland 
verblijf zou houden, ernstig zou worden over
wogen haar wachtgeld vervallen te verklaren 
op grond van het zevende lid van art. 51 der 
Lager-Onderwijswet 1920; dat zij nadien ge
vraagd heeft om gezondheidsredenen te Haute
Croix te mogen blijven met behoud van haar 
wachtgeld, aanvankel ijk tot 1 Maart of 1 
April 1933, vervolgens voor ten minste twee 
jaar en ten slotte voor onbepaalden tijd; dat 
hieruit blijkt, dat zij niet voornemens is naar 
Nederland terug te keeren; dat zij mitsdien 
geacht moet worden duurzaam in het buiten
] and te verbl ijven; 

dat van deze beschikking Mejuffrouw C. A. 
M. de Witte bij Ons in beroep is gekomen, 
aanvoerende, dat zij door de toepassing van 

dit besluit geheel zonder middelen van bestaan 
komt, en door ziekelijken toestand niet in staat 
is een werkkring te aanvaarden en zoo in haar 
levensonderhoud te voorzien; dat haar door 
de haar behandelende geneesheeren een ver
blijf in het hoogst gelegen gedeelte van Bra
bant is voorgeschreven; dat het in hare be
doeling ligt bij algeheel herstel terug te kee
ren naar Nederland, om daar weer bij het 
onderwijs in functie te treden of bij niet
genezing stapp_en te doen om invaliditeitspen
sioen te ontvangen, maar gaarne eerst alles in 
het werk stelt, om algeheele genezing te be-
kornen; 

0. dat de appellante hlijkens de stukken in 
verband met haar gezondheidstoestand wel 
reeds sedert-November 1931 in het buitenland, 
te weten Haute-Croix in België, verblijf houdt, 
doch dat zij voornemens is bij a lgeheel herstel 
naar Nederland terug te keeren om weer bij 
het onderwijs in functie te treden, en bij niet
genezing stappen te doen om invaliditeitspen
sioen te ontvangen; 

dat het oogenblik om in deze eene beslissing 
te nemen voor de appellante nog niet aan
wezig kan worden geacht, nu blijkens de stuk
ken moet worden aangenomen, dat het verblijf 
te Haute-Croix in België voor haar nog kans 
op genezing biedt; 

dat zij met het oog hierop vooralsnog niet 
geacht kan worden duurzaam in het buiten
land te verblijven; 

dat mitsdien Onze Minister van Onderwijs, 
. Kunsten en Wetenschappen ten onrechte met 
toepassing van art. 51, 7e lid, der Lager-On
derwijswet 1920 tot vervallenverklaring van 
het wachtgeld der appellante is overgegaan; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

de beschikking van Onzen voornoemden Mi
nister van 3 Augustus 1933, N°. 11963, Afd. 
L.O.F., te vernietigen. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
\Vetenschappen is belast enz. 

(A.B.) 

20 November 1933. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Leerplichtwet art. 19.) 

Req. [de O. v. J.] heeft, door de vermel
ding in zijne schriftuur van den door den 
Kantoor. voor de vrijspraak aangegeven 
grond, kennelijk dezen grond overgenomen 
als grond, waarop hij het door hem voorge
stelde middel doet steunen. 

[Anders Adv.-Gen. Besier, die van oor
deel is, dat de gronden waarop het middel 
berust ontbreken, en mitsdien het beroep 
in cassatie niet-ontvankelijk verklaard. 

Uit het bij K. B. van 28 Dec. 1921 S. 
1446, nopens het ter uitvoering van art . 
18 § 3 en art. 19 § 2 der L eerplichtwet 
treffen van bijzondere waarborgen voor de 
juiste uitreiking van de aanzegging, bedoeld 
in laatstgenoemde bepaling, moet, nu van 
h et inachtnemen daarvan uit een eenvou
dige verklaring van den Inspecteur van 
het L. Onderwijs, dat de aanzegging is uit
gereikt, n iets blijkt, mede i. v. m. de om
standigheid, dat in de Leerplichtwet zelf 
omtrent een bew(jskrachtige verklaring van 
den inspecteur op dit punt niets is bepaald, 
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worden afgeleid, dat het ambtseedig proces
verbaal van den gemeente-politie-beambte, 
die de uitreiking doet, de bestemming heeft 
om van de uitreiking in rechte te doen 
blijken, zoodat hier niet kan worden aan
genomen, dat de verklaring van den In
specteur op dit punt geacht kan worden 
bestemd te zijn om tot bewijs van die uit
reiking te dienen. 

Op het beroep van den 0 . v. J. bij de Recht
bank te Haarlem, requirant van cassatie tegen 
een vonnis van gemelde Rechtbank van 29 
Augustus 1933, waarbij in hooger beroep is 
vernietigd een mondeling vonnis van het Kan
tongerecht te Haarlem van 31 Mei 1933, -
houdende vrijspraak van N . de R., aldaar 
wonende, van het hem te laste gelegde - en 
waarbij is verklaard, dat genoemde de R. , 
gerequireerde in cassatie, ter zake "als vader 
daartoe aansprakelijk niet zorg dragen, dat 
aan een kind gedurende den tijd en overeen
komstig de regelen in de Leerplichtwet ge
steld, voldoende lager onderwijs wordt ver
strekt, gepleegd binnen 6 maanden, nadat hem 
is uitgereikt de aanzegging bedoeld in art. 19 
§ 2 der Leerplichtwet, terwijl de overtreding 
het kind betreft waarop de aanzegging betrek
king had", op grond van de artt. 22, 1, 6 der 
Leerplichtwet, 91 Sr., strafbaar is, met be
paling echter, dat geen straf zal worden toe
gepast en met vrijspraak van hetgeen niet 
bewezen is verklaard. 

Conclusie van den Adv.Gen . Besier. 

De Officier van Justitie, die in deze zaak 
beroep in cassatie heeft ingesteld tegen een 
veroordeelend vonnis zijner Rechtbank, heeft 
tijdig een memorie van cassatie ingediend, 
waarin hij mededeelt, dat hij, ofschoon zich 
met het dictum van het vonnis kunnende ver
eenigen, het beroep daartegen heeft ingesteld, 
omdat het de wensch is van Z.E. den Minister 
van Justitie, dat de daarin besliste vraag om
trent de bewijskracht eener ambtseedige ver
klaring van een Inspecteur van het Lager 
Onderwijs in hoogsten aanleg zal worden be
slist. Hij stelt dan als middel tot cassatie: 

"Schending van art. 344 Sv. j 0
• art. 19 en 

28 der Leerplichtwet door te beslissen: dat de 
verklaring van den Inspecteur van het Lager 
Onderwijs in zijn ambtseedig verbaal van 24 
April 1933, dat de uitreiking van de aanzeg
ging a ls bedoeld bij art. 19 der Leerplichtwet 
heeft plaats gevonden op 20 F ebruari 1933 is 
een bewijsmiddel als bedoeld bij het sub 3 
bepaal de van eerstgemel d wetsarti kei" . 

Eenige grond, waarom de aangehaalde arti
kelen door de beslissing zouden zijn geschon
den, wordt niet aangevoerd. Wel wordt een 
grond aangevoerd voor het tegendeel, een 
grond namelijk, waarop de steller van het 
middel de bestreden beslissing juist acht. 

De H. R. heeft herhaaldelijk uitgemaakt, 
dat onder de middelen, welke het 0. M. ver
plicht is in zijne schriftuur van cassatie op te 
nemen, ook zijn te begrijpen de gronden, 
waarop naar zijn oordeel de voorgestelde 
schending of verkeerde toepassing der aange
haalde artikelen berust, en zulks op straffe 
van niet-ontvankelijkheid. Daar deze gronden 

ontbreken, zal de wensch van den Minister 
deze maal niet vervuld kunnen worden. 

Ik concludeer dan ook, dat het beroep niet
ontvankelijk zal worden verklaard. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raa dsheer 

Kirberger; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur en lui 
dende : (zie conclusie) ; 

0. dat het beroep in cassatie niet-ontvan
kelijk is voor zoover het zich richt tegen de 
in het bestreden vonnis gegeven vrijspraak; 

0. dat bij dit vonnis ten laste van den ge
requireerde overeenkomstig de dagvaarding 
wettig en overtuigend is bewezen verklaard: 
dat gerequireerde als vader van zijn hem in
wonend kind Maria de R. , geboren te Bever
wijk 27 November 1921, dat als leerling was 
geplaatst op de bijzondere lagere school te 
Heemskerk, en nog niet buiten de leerver
plichting viel, geen zorg heeft gedragen, dat 
dit kind die school heeft bezoeht op den voor
middagschooltijd van 14 Maart 1933, hebbende 
dit kind die school op genoemde schooltijden 
niet bezocht, zulks buiten de geoorloofde ge
vallen in de Leerplichtwet genoemd, en niet
tegenstaande op 18 Februari 1933 aan hem , 
verdachte, een aanzegging als bedoeld in art. 
19 § 2 der Leerplichtwet, het schoolverzuim 
van meergenoemd kind betreffende, was toe
gezonden, welke aanzegging aan hem was uit
gereikt op 20 Februari 1933; 

dat het bewezenverklaarde is gequalificeerd 
en omtrent de straf is bepaald a ls hierboven 
is vermeld; 

0 . dat de requirant in zijn schriftuur van 
cassatie vermeldt, dat de vrijspraak van den 
gerequireerde door den Kantonrechter berust 
op diens meening - welke ook in het vonnis 
tot uiti11g is gekomen -, dat door eene ambts
eedige verklaring van den Inspecteur van het 
Lager Onderwijs in een proces-verbaal niet 
kan worden bewezen, dat de uitreiking van de 
aanzegging a ls bedoeld in art. 19 § 2 der 
Leerplichtwet op een bepaald tijdstip heeft 
plaats gevonden, en dat de Kantonrechter zich 
daarvoor beroepen heeft op de limitatieve op
somming in art. 28 dier wet; 

dat de requirant kennelijk door deze ver
melding den door den Kantonrechter voor de 
vrijspraak aangegeven grond overneemt als 
grond, waarop hij het door hem voorgestelde 
middel doet steunen ; 

0. dat de Rechtbank ten einde hare van 
den Kantonrechter afwijkende meening te 
rechtvaardigen, overweegt: 

,,dat de bewijskracht van voormeld ambts
eedig proces-verbaal van den I nspecteur van 
het Lager Onderwijs niet gebonden is aan art. 
28 der Leerplichtwet, maa r dat dit proces
verbaal - ook voor wat betreft het feit van 
de uitreiking der aanzegging - als wettig 
bewijsmiddel gebruikt kan worden, omdat het 
ook wat dat feit betreft is een geschrift opge
maakt door een ambtenaar betreffende een 
onderwerp tot den onder zijn beheer gestelden 
dienst en bestemd om tot bewijs van eenig feit 
of van eenige omstandigheid te dienen, als 
bedoel cl in art. 344 sub 3 Sv. ; " 

0. alsnu omtrent het middel: 
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dat bij K. B. van 28 December 1921 S. 1446 
rot vaststelling van voorschriften ter uitvoe
r ing van art. 18 § 3 en art. 19 § 2 der Leer
plichtwet een regeling is getroffen o. a. be
treffende de hierbedoelde aanzegging, en wel 
in dièn zin, dat de Inspecteur de aanzegging 
toezendt aan den burgemeester en dat deze 
dit stuk door een beambte der gemeentepolitie 
aan den aansprakelijken persoon doet uitre i
ken, alles op de wijze als aldaar nader aan
gegeven, terwijl voorts daarbij nog is bepaald, 
dat de beambte, door wien de uitreiking wordt 
gedaan, daarvan op zijn ambtseed een proces
verbaal opmaakt, hetwelk door tusschenkomst 
van den burgemeester aan den Inspecteur 
wordt gezonden; 

dat uit het treffen van deze bijwndere waar
borgen voor de uitreiking van de aanzegging 
waar deze behoort - van het inachtnemen 
waarvan uit een eenvoudige verklaring van 
den Inspecteur, dat de aanzegging is uitge
reikt niets blijkt - mede in verband met de 
omstandigheid , dat in de Leerplichtwet zelf 
omtrent een bewijskrachtige verklaring van 
den Inspecteur op dit punt niets is bepaald, 
moet worden afgeleid, dat voormeld ambts
eedig proces-verbaal de bestemming heeft om 
yan de uitreiking in rechte te doen blijken, 
zoodat hier niet kan worden aangenomen, dat 
de verklaring van den Inspecteur, dat de aan
zegging is uitgereikt, in den zin van art. 344, 
3° Sv. kan worden geacht bestemd te zijn om 
tot bewijs van die uitreiking te dienen; 

dat mitsdien het middel gegrond is; 
dat de Rechtbank dit proces-verbaal als 

bewijs der uitreiking bezigend, zonder het in 
verband te brengen met eenig ander bewijs
middel omtrent die uitreiking, recht heeft 
gedaan op onwettig bewijs en derhalve haar 
uitspraak onvoldoende met redenen heeft om
kleed, weshal ,·e het vonnis op grond van 
schending van art. 359 in verband met de 
artt. 350, 358, 425 en 415 Sv. moet worden 
vernietigd; 

Verklaart den rnquirant niet-ontvankelijk 
in zijn beroep in cassatie voorwover dit is ge
richt tegen de door de R echtbank gegeven 
vrijspraak; 

Vernietigt het bestreden vonnis voor het 
ovenge; 

Verwijst de zaak naar het Gerechtshof te 
Amste1·dam, ten einde haar, met inachtneming 
van d it arrest, op het bestaande hooger be
roep te berechten en af te doen. 

(N. J.) 

20 November 1933. ARREST van den Hoo&on 
Raad . (Alg. Wet. artt. 157 en 219; Tabaks
wet .) 

Wa9,r in art. 60 lid 2 der Tabakswet 1921 
enkel hier te lande vervaardigd sigaretten
papier aan accijns onderworpen is, kan bij 
vervoer van de eene binnen landsche plaats 
naar de andere van hier te lande vervaar
d igd sigarettenpapier s lechts sprake zijn 
van een document, dat het vervoer zou 
moeten dekken, voorzoover dit loopt over 
het gebied der eerste linie. Bij vervoer van 
een binnenlandsche plaats naar de andere 
van in hot buitenland vervaardigd siga
rettenpapier, dat dns géén accij nsgoed is, 

eischt art. 157 Alg. Wet i.v. m. de artt. 
1 en 12 van het K. B. van 4 Aug. 1874 
S. 116 voor dit vervoer een document, 
wanneer het geschiedt over het gebied van 
de eerste linie. Waar i.c. vaststaat, dat het 
papier tot binnenlandsch vervoer werd 
aangeboden buiten het gebied der eerste, 
doch binnen het gebied der tweede, had, 
wilde hier sprake zijn van een strafbaar 
feit, in de t.1.1. en bewezenverklaring moeten 
bl ijken, dat het sigarettenpapier, waarvan 
het vervoer niet door een doc ument was 
gedekt, in het buitenland was vervaardigd. 

[4,dv.-Gen. Besier omtrent het derde 
middel : Strafbare poging tot middellijk 
daderschap is mogelijk, wanneer ook een 
begin van uitvoering der handeling van den 
onmiddellijken dader aanwezig is en d it 
bij gebreke van opzet bij dezen niet a ls 
strafbare poging zijnerzijds tot het feit 
beschouwd kan worden. 

I. c. vormden het ten vervoer aanbieden 
van de goederen en het onderteekenen van 
den vrachtbrief slechts voorbereidingshan
delingen. 

[Door H. R. niet beslist]. 

Op het beroep van J. M. N., requirant van 
cassatie tegen een te zijnen laste gewezen 
arrest van het Gerechtshof te 's Hertogenbosch 
van 26 Juni 1933, waarbij in honger beroep. 
met bevestiging van een vonnis op 7 Maart 
1933 door de Rechtbank te Roermond gewe
zen, voorzoover de requirant daarbij van het 
hem in de eerste plaats te laste gelegde is 
vrijgesproken, en vernietiging van dit vonnis 
voorzoover de requirant van het hem in de 
tweede plaats primair telaste gelegde is vrij 
gesproken, de requirant ter zake : ,,poging rot 
het doen geschieden van binnenlandsch ver
voer, zonder binnenlandsch paspoort of gelei
.biljet, in een geval, waarin zoodanig document 
volgens het zestiende Hoofdstuk der Alg. Wet 
van 26 Augustus 1822, S. 38, wordt vereischt", 
met aanhaling van de artt. 157, 161, 162, 219, 
205 van genoemde Alg. Wet, 23bis, 33, 45, 47, 
91 Sr., van de Tariefwet S. 1924 n°. 568, art. 
7 van de Wet van 15 April 1886 S. 64, is ver
oordeeld rot eene geldboete van eenduizend 
gulden, invorderbaar bij lijfsdwang, met ver
beurdverklaring der aangehaal de goederen; 
(Gepleit door Mr. B. Spier). 

Conclusie van den Adv.-Gen. Besier. 

B ij het bestreden in hooger beroep gewezen 
arrest is, met bevestiging in woverre van het 
mede op dit punt vrijsprekend vonnis der Arr.
Rechtbank, bewezen verklaard het tweede aan 
den verdachte te laste gelegde fe it - van het 
eerste was en bleef hij vrijgesproken - : 

dat nij den 29 Augu tus 1929 des nam iddags 
omstreeks drie uur te Haelen, terre in van roe
zicht als omschreven bij art. 162 der Alge
meene Wet van 26 Augustus 1822 S. 38, heeft 
gepoogd door de Nederlandsche Spoorwegen 
ongedekt door document onder de benam ing 
,,boeken" te doen vervoeren in binnenwaart
sche richting van af het station Haelen naar 
Rotterdam vier kisten inhoudende twee m il
lioen vier honde,·d duizend blaadjes sigare tten
papier, merk .Zig-Zag, elk blaadje met eene 
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-Oppervlakte van niet meer dan 25 cM2, voor 
welke goederen het invoerrecht meer dan één 
gulden bedraagt, door deze goederen ten tijde 
.en ter plaatse voormeld, ongedekt door docu
ment aan de Nederlandsche Spoorwegen aan 
het station Hael en, ten vervoer van hier naa r 
R.otterdam, station restant, aan te bieden en 
den op den vervoer betrekkelijken vrachtbrief 
te onderteekenen, zijnde de .verdere uitvoering 
Yan dien vervoer van Haelen naar Rotterdam 
niet voltooid alleen ten gevolge van de van 
zijn wil onafhankelijke omstandigheid, dat de 
goederen , voordat zij het station H aelen met 
bovengenoemde bestemming verlieten, door 
a mbtenaren der Directe Belastingen, Invoer
·rechten en Accijnzen, voorzien van hunne aan
stelling, werden aangehaald. 

Het Hof gaf aan dit feit de benaming " po
g ing tot het doen gesch ieden van binnen
landsch vervoer, zonder binnenlandsch paspoort 
of geleibiljet, in een geval , waarin zoodanig 
document volgens het zestiende Hoofdstuk der 
Algemeene W et van 26 Augustus 1822, S. 38, 
wordt vereischt" en veroordeelde verdach te te 
dier zake en met aanhaling van de artt. 157, 
161, 162, 219 en 205 van g.enoemde Al gemeene 
W et j 0 a rtt. 45, 47, 23bis, 33 en 91 Sr, , de 
Tariefwet 1924, S. 568, art. 7 der Wet van 15 
April 1886, S. 62, en art. 423 Sv. tot geld
boete, invorderbaar bij lijfsdwang met ver
beurdverklaring der goederen. 

Deze zaak heeft een eenigszins ongewoon 
verloop gehad. Ik doel hier niet a lleen op de 
,omstandigheid, dat de vervolging van dezen 
verdachte eerst ongeveer drie jaren na het 
gebeurde is aangevangen, doch ook hierop, 
dat de Officier van Justitie, die trouwens vrij
spraak had gevorderd, niet mede hooger be
roep van het in eersten aanleg gewezen vonnis 
heeft ingesteld, doch dit - gelijk uit het 
a rrest blijkt - alleen is geschied door den 
Rijksadvocaat, ten gevolge waarvan dan ook 
de Procureur-Generaal in hooger beroep niet 
heeft gevorderd - noch ook voor zoover blijkt, 
geconcludeerd (tegen welk verzuim nietigheid 
u iet is bedreigd) - en vervangende hech tenis 
niet kan worden opgelegd. Ik veroorloof mij 
voor deze niet vaak voorkomende figuur voor 
zooveel noodig te verwijzen naar " H et Neder
landsche Strafproces" , deel III, blz. 138/9. 

Bij ple idooi zijn vier middelen tot cassatie 
aangevoerd, luidende: 

,,1. Schending van de artt. 208 en 229 Alg. 
Wet van 1822 omdat het recht tot strafvervol
ging te dezer zake was vervallen door de 
Transactie van 12 December 1929 met de Mij 
·tot Exploitatie van Staatsspoorwegen. 

,,2. Schending van de artt. 157, 161 , 162, 
219 en 205.Alg. Wet van 1822 in verband met 
art. 12 van het K. B. Vervoer van 4 Augustus 
1874 S. 16 omdat ten aanzien van binnen
landsch vervoer sigarettenpapier als accijns
goederen waren te beschouwen zoodat de artt. 
157, 161 en 162 der Alg. W et ten deze niet 
toepasselijk waren en het vervoer alleen ver
boden zou zijn geweest indien het ware ge- . 
schied binnen een in art. 177 dier wet be
doelden afstand van 5500 meter van de grens. 

" 3. Schending van art. 205 der Alg. Wet 
j O • art. 7 van de wet van 15 April 1886 S. 64, 
omdat art. 205 alleen kent pog ing tot vervoer 
en dit gelijkstelt met het vervoer zelf, zoodat 

er voor strafbare pogiiig t\)t . doen vervo~r~n 
geen plaats is . 

"Subsidiair 
"3a. Schending van art. 205 der Alg. Wet 

van 1822 j 0
• art. 45 Sr., omdat het vervoer 

nog niet begonnen was." 
H et eerste middel mist feitelijken grondslag 

in de stukken, waarvan de ·H. R . kennis neemt. 
Voor de waardeeri ng van het tweede middel 

is een eenigszins uitvoerige· uiteenzetting van 
het stelsel · der fi scale wetgeving ten aanzien 
van binnenlandsch vei'.voer noodzakelijk. 

Zooals den H. R. bekend is, bevat Hoofd
stuk XVI der Alg. Wet twee naast elkaar 
staande regelingen voor zoodanig vervoer, n.l. 
voor accijnsvrije goederen en voor accijnsgoe
deren. Terwijl de eerste algemeen is en bin
nenlandsche paspoorten voor het vervoer 
eischt, geldt de tweede alleen voor het terrein 
der z.g.n. eerste linie. Buiten dit terrein gel
den voor accijnsgoederen n iet de bepalingen 
der Algemeene Wet, doch die der afzonder
lijke accijnswetten, die in den regel voor e lk 
vervoer ook een document, het geleibiljet, 
eischen. Zie bv. - om in de buurt van het 
sigarettenpapier te blijven - voor tabak artt. 
50 en vgg. der T abakswet. 

De regeling der Alg. Wet wordt echter alom 
en ook op dit punt - woals den H . R. a l 
evenm in onbekend is - aangevuld en door
kruist door regeli ngen bij Alg. Maatregelen 

_'Van Bestuur, krach tens de wet gegeven. Zoo 
geldt voor binnenlandsch vervoer het z.g.n. 
K. B. Vervoer van 4 Augustus 1874 S. 116, 
dat ech ter in het algemeen biijkens art. 1 
a lleen geldt voor accijnsv1·ije goederen en 
a lleen voor het terrein der eerste linie . Het 
binnenlandsch paspoort wordt bij dit K. B . 
vervangen door eenvoudige documenten, ver
zendingsbiljetten, verzendingslijsten en zak
boeken. 

In hoeverre gel den deze verschillende voor
schriften nu voor het vervoer, waarva.ri in deze 
zaak sprake is, n .1. het vervoer van sigaretten
papier van Haelen naar Rotterdam? Uit het 
bestreden anest blijkt, dat H aelen binnen het 
terrein der tweede linie is gelegen en het is 
algemeen bekend, dat Rotterdam ver van de 
grenzen aan de landzijde verwijderd ligt en 
dus ook niet binnen het terrein der eerste linie 
valt. Op het bedoelde vervoer zijn dus niet 
toepasselijk de voorschriften voor accijnsvrije 
goederen, welke a lleen voor laatstbedoeld ter
rein gelden. 

I s nu sigarettenpapier accijnsvrij goed of 
accijnsgoed ? De vraag schijnt gemakkelijk te 
beantwoorden. H et tweede lid van art. 60 der 
Tabakswet toch onderwerpt het hier te lande 
vervaardigde sigarnttenpapier aan een accijns, 
waarvan tevens het bedrag wordt geregeld, 
terwijl het vijfde lid nog de mogelijkheid opent 
in een zeker geval vrijdom van den accijns te 
verleenen en een Kon. Besluit van 16 Juni 
1921 S. 803 deze mogelijkheid na der uitwerkt. 
Moeilijkheid biedt ech ter de omstandigheid, 
dat, terwijl het derde lid van het a rtikel voor
schrijft, dat de verdere bepalingen betreffe!lde 
de heffing van dezen accijns bij algemeenen 
maatregel van bestuur zull en worden vastge
steld, zoodanige a lgemeene maatregel nog 
steeds achterwege is gebleven. Eenig voor
schrift omtrent een document, dat voor bin-



193:; 2U NOVEMBER 424 

nenlandsch vervoer van sigarettenpapier ver
eischt zou zijn, ontbreekt dan ook. Bij infor
matie is mij gebleken, dat een en ander samen
hangt met de bepaling van het eerste lid, dat 
sigarettenpapier hiel' te lande niet mag wor
den vervaardigd zonder toestemming der 
Kroon en met de omstandigheid, dat zoo
danige toestemming niet wordt gegeven. 

Sigarettenpapier is dus naar de wet accijns
goed, doch praktisch bij gebreke van heffings
bepalingen accijnsvrij. Vermoedelijk met de 
bedoeling om ian te duchten moeilijkheden te 
ontkomen, is in sommige van de Algemeene 
Maatregelen van Bestuur, als bovenbedoeld, 
die bestemd zijn om de Alg. Wet aan te vul
len, bepaald, dat sigarettenpapier n iet zal 
worden beschouwd a ls accijnsvrij goed, der
halve wel a ls accijnsgoed. Zie b.v. art. 1 van 
het z.g.n. K. B. Tederlagen van 28 October 
1880 S. 185 aan den H. R. wel bekend uit de 
zaak, die werd bes! ist bij zijn arrest van 21 
November 1932 (W. 12587, N. J. 1933 blz. 
701) en ook art. 12 van het reeds genoemde 
K . B. Vervoer. 

Intusschen zou ik meenen, dat deze bepa-
1 ingen eigenlijk overbodig zijn, daar de om
standigheid, dat sigarettenpapier door de bo
vengenoemde oorzaak praktisch accijnsvrij is, 
niet wegneemt dat het voor de wet accijnsgoed 
is. Hieruit volgt tevens, dat de door het Hof 
toegepaste artt. 157, 161 en 162, di e alleen 
accijns vrije goederen betreffen, in deze zaak 
a lle toepassing missen. 

Als accijnsgoed kan het hier vervoerd s iga
rettenpapier ook niet door eenige strafbepaling 
worden getroffen, daar de artt. 165 vlg. Alg. 
Wet a lleen voor de eerste linie gelden (en 
trouwens voor sigarettenpapier geen voor
schriften inhouden), terwijl voor het vervoer 
buiten deze linie geen enkel voorschrift voor 
sigarettenpapier bestaat en niet zou zijn uit te 
maken, welk document dáárvoor zou zijn ver
cischt. Art. 12 K. B. Vervoer toch kan hier 
ook a l niet helpen. Voor zoover daaruit zou 
kunnen worden afgeleid, dat sigarettenpapier 
bij vervoer gedekt moet zijn door de documen
ten in dat K. B. genoemd, wu dit dan toch 
weder alleen gelden voor vervoer binnen het 
terreiu der eerste linie, daar art. 12 blijkens 
zijn aanhef alleen is geschreven " voor de toe
passing der voorgaande bepalingen" , welke 
blijkens art. 1 al leen op dat terrein betrekking 
hebben. 

H et tweede middel schijnt mij derhalve ge
grond. 

Het derde middel schijnt mij ongegrond. Wel 
ste lt art. 205 Alg. ,vet de poging tot invoer 
zonder verklaring of aangifte aan de eerste 
wacht gelijk met het voltooide misdrijf, doch 
hier is iets anders te laste gelegd en bewezen 
verklaard, n.l. poging tot het doen plegen van 
binnenlandsch vervoer zonder binnenlandsch 
paspoort of geleidebiljet, dus tot het doen 
plegen van het misdrijf van art. 219 Alg. Wet, 
tegen welk misdrijf wel dezelfde straf is be
dreigd a ls tegen dat van art. 205, doch welk 
misdrijf andere bestanddeelen bevat dan dit, 
zoodat poging hiertoe zeer goed bestaanbaar is . 

Of en in hoeverre overigens poging tot doen 
plegen van dit misdrijf strafbaar is, is de 
vraag, welke gesteld wordt bij het subsidiair 
aangevoerde middel 3a, tot de besprek ing 
waarvan ik thans overga. 

De poging tot middellijk daderschap in het 
algemeen is een veelbestreden terrein. Noyon 
acht ·haar op blz. 312 vàn dl. I niet strafbaa1· 
zonder daarvoor redenen op te geven. Van 
Hamel en van Dijck spreken op blz. 359 het
zelf de oordeel uit voor de onzelfstandige vor
men van deelneming aan daden van anderen, 
doch hebben hierbij het oog op de uitlokking 
en de medeplichtigheid, waaraan zij op blz. 
382 dit onzelfstandig (accessoir) karakter toe
kennen. De aanhaling op blz. 359 van de artt. 
47 en 48 Sr. moet dan ook worden ge lezen al& 
47 2° en 48, zooals zij in vroegere drukken 
van v. Hamel voorkwam. Ik zelf heb de 
vraag behandeld in de conclusie voorafgaande 
aan 's H. R. arrest van 20 Dec. 1915 (W. 9933, 
N. J . 1916, 494) , naar aanleiding van de zich 
toen voordoende vraag omtrent strafbaarheid 
van poging tot uitlokking. Het arrest liet toen 
de vraag onbeslist. Ik betoogde toen, d,it 
strafbare poging tot middellijk daderschap 
mogelijk is, wanneer ook een begin van uit
voering der handeling van den onmiddellijken 
dader aanwezig is en dit bij gebreke van opzet 
bij dezen niet als een strafbare poging zijner
zijds tot het feit beschouwd kan worden. 

Dit drukt nog steeds mijne meening uit. 
Voor elke poging is noodig een begin van uit
voering en wel volgens de vaste leer van den 
H. R. een begin van uitvoering van het mis
drijf, dus van de materieele handeling. Bij 
middellijk daderschap is de materieele hande
ling niet bij d1m middellijken doch bij den 
materieelen dader. B ij den eersten is in den 
regel alleen de psychische zijde van het straf
baar feit, maar hij staat toch veel dichter bij 
de materieele ha ndeling , die door zijn inwer
king op den materieelen dader tot stand komt, 
dan b.v. de uitlokker; zijn deelneming aan 
het misdrijf is niet iets accessoirs. Dus is nog 
veel minder dan voor het geval van u itlokking 
voor een strafbare poging tot middellijk dader
schap genoeg, dat de inwerking op den mid
dellijken dader een aanvang heeft genomen; 
ook hier moet een begin van uitvoering van 
de materieele handeling aanwez ig zijn. 

De mater ieele handeling was in het thans 
te berechten geval het vervoer der goederen 
van Haelen naar Rotterdam en het middel 
wijst er terecht op, dat dit nooit een aanvang 
heeft genomen. Het ten vervoer ' aanbieden 
van die goederen en het onderteekenen van 
den vrachtbrief waarvan de telastelegging ge
waagt, vormden voor het vervoer nog slechts 
voorbereidingshandelingen. Zoo oordeelde in 
een geval , dat met het onderhavige bijzonder 
veel gelijkenis vertoont overeenkomstig mijne 
conclusie ook de H. R. bij zijn arrest van 30 
Augustus 1915 (W. 9847, N. J. 1915, 1068). 

Ook dit middel acht ik dus gegrond. Het zal 
moeten leiden tot ontslag van den verdachte 
van alle rechtsvervolging, wanneer althans de 
H. R. met mij wat de telastelegging en be
wezenverklaring inhouden omtrent een "po
ging tot doen vervoeren" beschouwt als niet 
meer dan een qualificatie, welke aan het 
feitelijk te laste gelegde is toegevoegd. 

H etzelfde zal uit den aard der zaak het 
gevolg moeten zijn van de gegrondheid van 
het tweede middel. 

Ik concludeer derhalve, dat het bestreden 
arrest zal worden vernietigd, doch a lleen voor-
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zoover daarbij het den verdachte onder II te 
laste gelegde strafbaar is geacht en daaraan 
de in het arrest voorkomende benaming is 
gegeven, hij deswege strafbaar is ver ki aard 
en hem straf is opgelegd en dat de H. R., 
rechtdoende ten principale hem alsnog tti de
zer zake van alle rechtsvervolging zal ontslaan. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Kirberger; 
Gelet op de middelen van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij pleidooi en lui
dende: (zie conclus,e); 

0. dat bij inleidende dagvaarding aan den 
requirant in de tweede plaats is telaste gelegd: 
dat hij den 29sten Augustus 1929, des namid
dags omstreeks 3 uur te Haelen, terre in van 
toezicht a ls omschreven bij art. 162 der Alge
meene W et van 26 Augustus 1822 S. 38, heeft 
gepoogd door de Nederlandsche Spoorwegen 
ongedekt dooi: document, onder de benaming 
,,boeken" te doen vervoeren in binnenwaart
sche richting vanaf het station Haelen naar 
Rotterdam, vier kisten inhoudende twee mil
lioen vierhonderd duizend blaadjes sigaretten
papier, althans ongeveer die hoeveelheid, 
merk Zig-Zag, elk blaadje met eene opper
vlakte van niet meer dan 25 cM2, voor welke 
goederen het invoerrecht meer dan één gulden 
bedraagt, door deze goederen ten tijde en ter 
plaatse voormeld, ongedekt door document 
aan de Ncderlandsche Spoorwegen aan het 
stat.ion Haelen, ten vervoer van hier naar 
Rotterdam, station restant, aan te bieden en 
den op den vervoer betrekkelijken vrachtbrief 
te onderteekenen, zijnde de verdere uitvoering 
van dien vervoer van Haelen naar Rotterdam 
niet voltooid alleen tengevolge van de van zijn 
wil onafhankelijke omstandigheid dat de goe
deren, voordat zij het station Haelen met 
bovengenoemde bestemming verlieten, door 
ambtenaren der Directe Belastingen, Invoer
rechten en Accijnzen, voorz ien van hunne aan
stelling, werden aangehaald ; 

dat di t telaste gelegde - met dien verstande, 
dat de kisten inhielden 2,400,000 blaadjes 
sigarettenpapier - bij het bestreden arrest is 
bewezen ver ki aard ; 

dat het bewezen ver ki aarde is gequal ificeerd 
on deswege aan den requirant straf is opge
legd als hierboven is vermeld ; 

0. dat het eerste middel fe itelijken grond
slag mist, daar uit de stukken, welke ter ken
nisneming van den H. R. staan, niets blijkt 
van eene transactie als in het middel is ver
meld; 

0. omtrent het tweede middel en ambts
halve: 

dat het vervoe r van aan acc ijns onderwol'pen 
goederen (accijnsgoederen) van de eene bin
nenlandsche plaats naar de andere, behoudens 
hier niet ter zake doende uitzonderingen, inge
volge art. 165 der Alg. Wet van 26 Augustus 
1822 S. 38, moet worden gedekt door een 
geleibiljet voorzoover het vervoer gaat over 
het aan de landzijde gelegen grondgebied in 
,ut. 177 dier wet omschreven, de zoogenaamde 
eerste I inie; 

dat het vervoer van accijnsvrije goederen 
van de eene binnenlandsche pl aats naar de 
nndere, volgens de artt. 157 en 162 der Alg. 

Wet moet worden gedekt door een binnen
landsch paspoort, voorzoover het vervoer gaat 
over het grondgebied in 1 aatstgemel d arti kei 
omschreven, de zoogenaamde tweede linie, het
welk zich verder uitstrekt, dan het grondge
bied der eerste li nie; 

dat evenwel art. 1 van het K. B. van -1 
Augustus 1874 S. 116, steunend op art. 1 van 
de wet van 4 April 1870 S. 61, ten aanzien 
van bedoeld vervoer van accijnsvrije goederen 
bepaalt, dat geen document wordt gevorderd 
voor vervoer over het gebied buiten de eerste 
linie, zulks behoudens art. 12 van het Besluit 
waarna in de artt. 2 en vlg. van het Besluit 
wordt geregeld hoe het vervoer van accijns
vrije goederen binnen het geb ied der eerste 
linie zal geschieden; 

dat art. 12 aangeeft, dat voor de toepassing 
der voorgaande bepalingen onder andere siga
rettenpapier niet als accijnsvrij goed wordt 
beschouwd; 

dat nu, ingevolge art. 60 lid 2 der Tabaks
wet S. 1921 n°. 712 h ier te lande vervaard igd 
sigarettenpapier aan accijns onderworpen is; 

dat echter hier te lande niet vervaardigd 
sigarettenpapier niet aan accijns onderwor
pen is; 

dat mitsdien bij vervoer van de eene bin
nenlandsche plaats naar de andere van hier 
te lande vervaardigd sigarettenpapier, dat a ls 
gezegd accijnsgoed is, slechts sprake kan zijn 
van een document, dat het vervoer zou moeten 
dekken, voorzoover dit loopt over het gebied 
der eerste linie; 

dat bij vervoer van de eene binnenlandsche 
plaats naar de andere van in het buitenland 
vervaardigd sigarettenpapier, dat dus géén 
accijnsgoed is, art. 157 Algemeene Wet in 
verband met de artt. 1 en 12 van het gemelde 
Koninklijk Besluit voor dit vervoer een docu
ment e ischt, wanneer het geschiedt over het 
geb ied van de tweede linie; 

dat, toch anders dan requirant bij de toe
lichting tot het middel heeft beweerd, art. 12 
van het Koninklijk Besluit niet de bedoeling 
heeft om alle sigarettenpapier tot accijnsgoed 
te maken, doch - zooals ook uit het eerste 
lid van art. 1 blijkt - alleen bedoelt sigaret
tenpapier, voorzoover dit accijnsvrij is, te ont• 
trekken aan de werking van de artt. 1 en 
vol gende van het Koninklijk Besluit, zoodat 
voor dit papier blijft gelden de regeling van 
art. 157 in verband met art. 162 der Alge
meene Wet; 

dat, waar in deze vaststaat, dat het sigaret
tenpap ier tot binnenlandsch vervoer werd aan
geboden buiten het gebied der eerste, doch 
binnen het geb ied der tweede linie, uit het 
voorafgaande volgt, dat a lleen wanneer dit 
sigarettenpapier in het buitenland was ver
vaardigd, er in deze sprake kon zijn van een 
vervoer, dat niet door een bij art. 157 der 
Alg. Wet geëischt document was gedekt; 

dat echter in de bewezenverklaring, evenmin 
als · trouwens in de te lastelegging, iets voor
komt omtrent het land, waar het sigaretten
papier is vervaardigd; 

dat derhalve het bewezen verklaarde niet 
inhoudt een strafbaar feit en met vernietiging 
van het arrest als hierna te vermelden, de 
rnquirant alsnog moet worden ontslagen van 
rechtsvervolging; 
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dat · dientengevolge een onderzoek van de 
overige middelen a ls overbodig kan worden 
nagelaten; 

Vernietigt het bestreden arrest, doch alleen 
voorzoover het bewezen verkl aarde is gequali
fi ceerd, de requi rant aan het gequalificeerde 
misdrijf is schuldig verkl aard, hij strafbaar is 
verkl aard en hij tot straf is veroordeeld; 

En alsnu rechtdoende ingevolge a rt. 105 
R. 0 . : 

Verklaart dat het bewezen verklaarde niet 
is een strafbaar feit en ontslaat den requ irant 
te dier zake van ·alle rechtsvervo lging. 

( . J.) 

21 November 1933. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Hinder wet Art. 15 j0 • art. 11, art. 5.) 

Onder ,.belanghebbende" in den zin van 
art . 15 moet worden verstaan hij, die rede
lijkerwijze van de inricht ing gevaar, schade 
of hinder in den zin van art . 11 kan duch
ten. Bezwaren van een gemeentebestuur, 
die slechts verband houden met het belang, 
dat die gemeente heeft bij de veiligheid 
en het onbelemmerd verkeer op het water, 
zijn geen bezwaren , die de H inderwet be
oogt t e weren . 

De aanvrage vold oet n iet aan art. 5, 
nu o. m. blijkt dat: , 

a. de inrichting mede bestemd is voor 
het tappen van petroleumproducten uit 
of i;n vaten, hetgeen n iet in do beschrijving 
is opgegeven; 

b. een noodig geacht krachtwerkt uig 
niet in de beschrijving is vermeld ; 

c. de aanlegplaats voor de schepen, 
waarmede de vloeistoft:en zullen worden 
aan- en afgevoerd, en welke a ls toebehooren 
der inri chting is te beschouwen, ont breekt 
op de plattegrond teekening. 

Wij Wilhelmina, enz. ; 
Beschikkende op de beroepen, ingesteld door 

Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland en 
burgemeest er en wethouders van Rotterdam 
tegen het besluit van burgemeester en wethou
ders van Maassluis van 14 October 1932, no. , 
1483, waarbij aan S. Bongartz te Rotterdam en 
Z\in rechtverkrijgenden voorwaardelij k vergun
ning is verleend tot het oprichten van een op 
slagplaats voor olie en olieproducten op een 
perceel aan het Scheur, kadastraal bekend ge- : 
meente Maassluis n°. 6073 ; 

Den Raad van State, Aideeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord , advies van 25 ' 1 

October 1933, n°. 572; 
Op de voordracht van Onzen Minister van ' 

1 Sociale Zaken van 16 November 1933, n°. 620 
H., Afd. Arbeid ; 

0 . dat, nadat in de zitting, bedoeld bij art. 7 
der Hinderwet , tegen de oprichting van de na 
te melden inrichting bezwaren waren ingebracht 
namens burgemeester en wethouders van .Rot
terdam en namens Dijkgraaf en H oogheemraden 
van Delfland , burgemeester en wethouders van 
Maassluis bij hun bovenvermeld besluit aan S. 
Bongartz t e Rotterdam en zijne rechtverkrij 
genden onder 9 voorwaarden vergunning hebben 
verleend tot het oprichten van een opslagplaats 
voor olie en olieproducten op het perceel aan 

het Scheur in hunne gemeente kadastraal be
kend als n°. 6073 ; 

dat van dit besluit 1°. Dijkgraaf en Hoog
heemraden van Delfland en 2°. burgemeester 
en wethouders van R otterdam bij Ons in beroep 
zijn gekomen ; 

dat Dijkgraaf en Hoogheemraden vanDelfland 
aanvoeren, dat de voormelde opslagplaat s is 
gelegen t en westen van het Dieselgemaal "Mr. 
Dr. C. P . Zaaijer '' aan de Boonersluis en dat bij 
het uitbreken van brand een zeer zware rook
ontwikkeling kan worden verwacht, waardoor 
het Dieselgemaal tijdelijk buiten bedrijf zou 
kunnen worden gesteld; dat hiervan groote 
nadeelen voor het algemeen belang het nood
zakelijk gevolg zijn ; dat belemm ering van de 
ontwatering van een gebied van ongeveer 35,000 
ha waaronder ruim 4000 ha tuin.land, noodlotti
ge gevolgen kan hebben en nadeelen kan ver
oorzaken, die bezwaarlijk onder cijfers zijn t e 
brengen , doch die op millioenen guldens zijn t e 
t axeeren ; dat voor ts bij aanvaring van tank
schepen op de rivier vóór het opslagterrein 
brandbare, c. q . brandende benzine in de Boo
nerhaven nabij het gemaal kan drijven, waarvan 
eene algeheele vernieling van gemaal en sluis
werken het gevolg zoude kunnen worden, wat 
een onberekenbaar groote benadeeling van het 
algemeen belang en eene bedreiging van de 
veiligheid van Delfland zoude beteekenen ; dat 
de aan de vergunning gestelde voorwaarden de 
kans op brand in de installatie op den wal wel 
beperken , doch niet uitsluiten, en dat de voor
waarde, da t rond de olietanks een omwalling 
moet worden aangebracht van zoodanige hoog
t e, dat de ruimte binnen deze omwall ing t en 
minst e kan bevatten een hoeveelheid vloeistof, 
gelijk aan 50 % van den inhoud der tanks binnen 
de omwalling, onvoldoende is t e achten ; dat 
deze ruimte, t eneinde eventueel verspreiding 
van brandende olie te voorkomen, t ot t en minste 
100 % van den tankinhoud moet worden opge
voerd ; dat ten slotte de voorwaarden der ver 
gunning geenerlei bepalingen bevatten, welke 
zouden kunnen voorzien in hun hierboven ge
noemde bezwaar van verspreiding van drij
vende benzine in geval van aanvaring van tank
schepen op de rivier ; 

dat burgemeester en weth ouders van Rotter 
dam aanvoeren , dat de door den aanvrager 
ingevolge art. 5 der Hinderwet ingedie~de 
beschrijving aangeeft , dat de vergunmng 
wordt gevraagd voor den "opslag van ruwe en 
geraffineerde petroleumproducten, producten 
der steenkolendistillatie, plantaardige en dier
lijke oliën en andere vloeistoffen als melasse en 
spiritus"; dat eenige nadere specificatie ten 
aanzien van de hoeveelheden welke van de 
verschillende oliesoorten in maxima voorhan 
den zullen z~jn, in deze beschrij ving ontbreekt ; 
da t deze omissie uit het oogpunt van de belan
gen, die de Hinderwet beoogt t e beschermen, 
zoozeer de beoordeelin g van de aanvrage be
moeilijkte, dat r eeds hierom de vergunning .had 
moeten worden geweigerd, t enyjjl de vergun
ning, die op dit punt nog vager is, immers ge
geven wordt voor een opslagplaat s voor "olie 
en olieproducten", reeds om deze reden alleen 
zal moeten worden vernietigd ; dat voort s : 
a. het verleenen van de vergunning in strijd is 
met het streven om de Zone van min of meer 
gevaarlijke bedrijven zooveel mogelij k t e be-
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perken, liever dan deze bedrijven over een groot 
gebied te verspreiden ; dat het Rotterdamsche 
gemeentebestuur met dit streven t1;1n aanzien 
van de olieopslagplaatsen niet alleen staat, 
doch o. m. steun vindt in het rapport der Regee
ringscommissie tot onderzoek naar de Haven
belangen van Rotterdam en omgeving ; dat ook 
in de groote buitenlandsche zeehavens aan het. 
zelfde beginsel toepassing wordt gegeven ; dat, 
al moge het waar zijn, dat de exploitatie van 
havens nu eenmaal medebrengt de vestiging 
in de Ol.l'.\geving van opslagplaatsen voor licht 
ontvlambare stoffen, dit niet wegneemt, dat de 
daaraan verbonden gevaren ten deele kunnen, 
en derhalve ook moeten worden beperkt; dat 
juist met het oog hierop Rotterdal.l'.\ ten koste 
van groote financieele ofiers een nieuwe Petro
leumhaven onder Pernis aangelegd heeft, 
waardoor over enkele jaren een concentratie 
van alle petroleumterreinen op den Linker- en 
Rechter-Maasoever nab\j Vlaardingen zal kun
nen: worden bereikt ; dat de verwezenlijking 
van dezen opzet en daarmede een gezonde ont
wikkeling van den Nieuwen Waterweg, in ge
vaar wordt gebracht door de vestiging van de 
bewuste opslagplaats van olie onder Maassluis ; 
b. deze vestiging een precedent kan vormen 
voor verdere decentralisatie van opslagplaatsen 
voor ontvlambare vloeistoffen dat c. de aanwe
zigheid op de rivier van een steiger met lossende 
en ladende schepen en lichters steeds eenig 
aanvaringsgevaar medebrengt, alsook de mo
gelijkheid van het lostrekken van vaartuigen 
ten gevolge van de zuiging, die door voorbij
varende schepen veroorzaakt wordt ; dat een 
en ander in het algemeen tot vaartverminde
-ring van de schepen op den Waterweg noopt; 
-dat, indien met het hier bedoelde aanvarings-
gevaar en het gevaar van lostrekken ten gevolge 
<van zuiging, schepe·n bedreigd worden, die met 
vloeibare brandstof geladen zijn, zoodat het 
breken van een buisleiding of het ontstaan van 
een lek aanleiding kan geven tot het uitvloeien 
van olie of benzine OP. het water, de veiligheid 
van den vaarweg in bijzondere en ongewenschte 
mate in gevaar wordt gebracht; dat d. de aan
wezigheid van een bedrijf voor opslag van olie 
en benzine te Maassluis er toe teidt, dat de 
eigenaardige gevaren, verbonden aan het ge
mengde verkeer van zeeschepen en tanklichters 
over een ~rooter deel van den Waterweg voor
komen, dan thans het geval is ; dat de nood
zakelijkerwijs daarvoor te nemen voorzorgs
maatregelen den goeden naam van den eenigen 
toegangsweg tot het geheele havencomplex van 
Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en gedeel
telijk ook Dordrecht, slechts kunnen schaden; 
<;lat bovendien de voorgenomen plaats van 
ve tiging ligt aan een deel van den Waterweg, 
waar het water bij slecht weer aanmerkelijk 
n1wer is dan hooger op de rivier; dat het ook 
herhaaldelijk voorkomt, dat in de onmiddellijke 
nabijheid bij mistig weer schepen aan den grond 
loopen of aangevaren worden ; dat onnoodig is 
op te merken, dat ook een aanvaring c. q. het 
vergaan van lichters in dit ruwe water uitvloei
ing van benzine tengevolge zal hebben: dat de 
hierboven sub a en b weergegeven bezwaren 
kunnen worden samengevat als te betreffen 
gevaar voor en schade aan het havengebied van 
den Nieuwen Waterweg, aan welks aanleg en 
ontwikkeling ile gemeente Rotterd~m enorme 

sommen heeft ten koste gelegd; dat de bezwaren, 
genoemd sub c en d, meer in het bijzonder 
betrekking hebben op gevaar voor en schade 
aan, althans ernstige hinder voor het verkeer 
op den Nieuwen Waterweg en dien waterweg 
zelf, welke van zee uit de eenige toegangsweg is 
tot de Rotterdamsche havens; dat de boven
staande bezwaren, gezien de plaats, voor welke 
.de vergunning is aangevraagd, door het daaraan 
verbinden van voorwaarden, welke dan ook, 
niet kunnen worden terzijde gesteld; dat zij 
intusschen ten overvloede er op wijzen, dat in 
de door burgemeester en wethouders van Maas
sluis gestelde voorwaarden ten eenenmale ont
breken bepalingen terzake van den aan- en 
afvoer te water van benzine en andere licht 
ontvlambare vloeistoffen ; dat voorts de ver
.gunning de mogelijkheid o:i2enlaat tot vestiging 
van een groot benzinebedrijf, terwijl voorschrif
ten betreffende de met het oog hierop meest 
voor de hand liggende voorzorgsmaatregelen 
als daar zijn besproeiingsmogelijklrnid van de 
tanks, een schuimbluschinrichting, voldoende 
brandbluschkranen enz., ontbreken; dat ten 
slotte de mogelijkheid is open gebleven, dat op 
een afstand van slechts 10 m van de tanks 
gebouwen z\jn gelegen, waarin vuur wordt 
gebezigd, of zich een locomotief onder stoom 
in de onmiddellijke nabijheid van de tanks 
bevindt; dat de aandacht op de biervoren aan
gestipte onvolledigheden in de vergunning, die 
gevaren medebrengen, welke in do eerste plaats 
Maassluis zelf regardeeren, niet zou zijn ge
vestigd, ware het niet, dat een brand op het 
onderhavige opslagterrein tevens zou zijn een 
.brand langs den Waterweg, d.w.z. een ge
beurtenis, die ernstig zou schaden den naam 
van de Rotterdamsche haven, welkP veelal in 
de oogen van het buitenland het geheele com-

. plex van den Nieuwen Waterweg omvat; dat 
ter adstructie van alle bovenaangevoerdl) be
zwaren er op gewezen moge worden, dat Rotter
dam niet is een willekeurig gebruiker van den 
Nieuwen Waterweg, doch geacht mag worden 
daarbij zeer bijzonder te zijn geïnteresseerd, 
aangezien het in niet onbelangrijke mate steeds 
heeft bijgedragen en nog bijdraagt in de kosten 
van het vergrooten van de diepte van dien 
waterweg ; dat de gemeente Rotterdam bij 
haar oppositie tegen het verleenen van de 
onderhavige vergunping zich geenszins laat 
leiden door overwegingen van concurrentie te
genover Maassluis, hetgeen ook wel hieruit kan 
blijken, dat zij, appellanten, destijds om de
zelfde redenen, als hier zijn aangevoerd, afwij 
zend hebben beschikt op de zeer ernst,ige aan
vrage van de Pan American Petroleum Compa
ny, voor een terrein te Hoek van Holland (ge
meente Rotterdam), hoe zeer toen ook gevreesd 
moest worden, dat niet-inwilliging van het 
verzoek met zich zou brengen, dat het bedoelde 
bedrijf zich elders dan in het gebied van den 
Nieuwen Waterweg zou vestigen; dat zij er in 
verband met het bovenstaande nogmaals met 
klem op wijzen, dat zelfs door een ingrijpende 
wijziging en aanvulling van de gestelde voor
waarden niet uit den weg kunnen worden ge
ruimd en dus onverzwakt zouden moeten wor
den gehandhaafd de bezwaren, welke verbonden 
zijn aan het stichten van een nieuwe gevaar
zöne op den Nieuwen Waterweg; 

0. ten aanzien van het door burgemeester en 
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wethouders van Rotterdam ingestelde beroep, 
dat krachtens artikel 15 der Hinderwet tot het 
instellen van beroep tegen beslissingen door 
burgemeester en wethouders, ingevolge art. 8 
der wet genomen, gerechtigd zijn de verzoeker 
en de belanghebbende, ieder voor zoover hij in 
het ongelijk is gesteld ; 

d. dat onder belanghebbende, in dit artikel 
genoemd, moet worden verstaan hij, die rede
lijkerwijze van de inrichting gevaar, schade of 
hinder in den zin van artikel 11 kan duchten ; 

dat door het gemeentebestuur van Rotterdam 
geen bezwaren, aan de Hinderwet ontleend, zijn 
ingebracht ; 

dat toch de door burgemeester en wethouders 
aangevoerde bezwaren slechts verband houden 
met het belang, dat de gemeente Rotterdam als 
havenplaats heeft bij de veiligheid en het on
belemmerde verkeer op den Nieuwen Water
weg, welk belang dit gemeentebestuur bedreigd 
acht door de aanwezigheid op de rivier van met 
vloeibare brandstof geladen schepen en lichters, 
welke zich naar en van de inrichting zullen 
begeven en aldaar aan den steiger zullen aan
leggen; 

dat dit geen bezwaren zijn, welke de bepa
lingen der Hinderwet beoogen te weren, terwijl 
zij bovendien niet de inrichting zelve betreffen ; 

dat voorts de Nieuwe Waterweg, ter plaatse 
waar de inrichting zal worden gevestigd, niet 
tot het gebied der gemeente Rotterdam be
hoort, zoodat burgemeester en wethouders van 
Rotterdam niet aan artikel 209 onder h der 
gemeentewet de bevoegdheid kunnen ontleenen 
in deze namens de gemeente op te treden ; 

dat zij ook niet krachtens eene andere wets
bepaling in deze tot het instellen van beroep 
bevoegd zijn ; 

dat zij mitsdien in hun beroep niet kunnen 
worden ontvangen ; 

0. ten aanzien van het door Dijkgraaf en 
H oogheemraden van Delfland ingestelde be
roep, dat art. 5 der Hinderwet bij het verzoek 
om vergunning als eisch stelt de overlegging : 
1°. van een nauwkeurige beschrijving in dubbel 
van de plaats, waar de inrichting zal worden 
gesteld en opgave van hetgeen in de inrichting 
zal worden verricht, vervaardigd of verzameld, 
benevens van de beweegkracht, die daarbij 
wordt aangewend, 2°. van een plattegrondtee
kening in dubbel, aanduidende de uit- en inwen
dige samenstelling der inrichting en toebehoo
ren; 

dat blijkens het ambtsbericht van den Direc
teur-Generaal van den Arbeid de inrichting 
niet slechts is bestemd voor den opslag van ruwe 
en geraffineerde petroleumproducten, producten 
der steenkolendistillatie, plantaardige en dier
lijke oliën en andere vloeistoffen als melasse, 
spiritus, enz., zooals in de overgelegde beschrij 
ving is aangegeven, doch mede voor het tappen 
uit of intappen in vaten, hetgeen niet in de 
overgelegde beschrijving is opgegeven ; 

dat deze beschrijving voorts als beweegkracht 
van de oliepompen, de luchtcompressor, de 
waterpomp en de dynamo aangeeft 2 stoornke
t,els, ieder met een verwarmend oppervlak van 
100 m 2 ; dat echter, al mogen de oliepompen, 
luchtcompressor en waterpomp door stoom uit 
de ketels kunnen worden gedreven, blijkens het 
ambtsbericht van den Directeur-Generaal van 
den Arbeid, met wiens gevoelen Wij Ons ver-

eenigen, voor het aandrijven van de dynamo 
een krachtwerktuig (stoommachine of turbine) 
noodig zal zijn, hetwelk niet in de beschrijving 
is vermeld; 

dat ook de overgelegde plattegrondteekening 
niet aan het wettelijk voorschrift voldoet, aan
gezien daarop ontbreekt de aanlegplaats voor 
de schepen, waarmede de vloeistoffen zullen 
worden aan- en afgevoerd, en welke als toebe
hooren der inrichting is te beschouwen ; 

dat bovendien daarop niet voorkomt eene 
aanduiding van de uit- en inwendige samen
stelling van de ketelruimte, terwijl evenmin de 
samenstelling der tanks, de inrichting der 
leidingen en aftapinrichting en de brandblusch 
installatie is aangegeven ; 

dat mitsdien burgemeester en wethouders op 
het verzoek, zooals het was gedaan, niet ten 
principale hadden mogen beschikken ; 

Gezien de Hinderwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
1°. burgemeester en wethouders van Rotter

dam in hun beroep niet-ontvankelijk te verkla
ren; 

2°. met vernietiging van het besluit van 
burgemeester en wethouders van Maassluis van 
14 October 1932, no. 1483, den aanvrager in 
zijn verzoek om vergunning alsnog niet-ont
vankelijk te verklaren. 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast enz. 
(A. B.) 

22 November 1933. KONINKLIJ"K BESLUIT. 
(Gemeentewet art. 157.) 

Wanneer de bij eene grenswijziging be
trokken gemeenten tot overeenstemming 
z\jn gekomen omtrent het als schadeloos
stelling door de eene gemeente aan de 
andere te betalen bedrag, behoort bij de 
vaststelling krachtens de wet tot grens
wijziging van het bedrag dier schadeloos
stelling ni et van de overeengekomen som 
te worden afgeweken, tenzij klemmende 
redenen daarvoor mochten kunnen worden 
aangevoerd, zulks te minder, wanneer in 
bedoelde wet eene nadere aanduiding van 
hetgeen, waarvoor schadeloos gesteld moet 
worden, ontbreekt. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Harlingen ·tegen het 
besluit van Ged. Staten van Friesland van 
21 Juni 1933, N°. 10, 2e afdeeling, houdende 
vaststelling, overeenkomstig het bepaalde in 
art. 8 der wet van 21 April 1933, S. 212 tot 
wijziging van de grens tusschen de gemeenten 
Barradeel en Harlingen, van het bedrag der 
schadeloosstelling, door de gemeente Harlin
gen aan de gemeente Barradeel te betalen; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
1 November 1933, N°. 610; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 17 November 
1933, N °. 21256, Afdeeling Binnenlandsch 
Bestuur; 

0. dat Ged. Staten van Friesland bij boven
genoemd besluit het bedrag der schadeloos
stelling hebben vastgesteld op f 96,906.30, uit 
overweging, dat de besturen der beide ge-
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meenten reeds vroeger tot overeenstemming 
zijn gekomen omtrent het bedrag der in art. 
8 der vorenvermelde wet bedoelde schadeloos
steil ing en dat bedrag daarbij is vastgesteld 
op f 98,906.30; dat er voor hunne vergadering 
geen redenen bestaan, om van genoemd be
drag af te wijken; 

dat van dit besluit <le raad der gemeente 
Harlingen bij Ons in beroep is gekomen, aan
voerende, dat Onze Minister aanvanke lijk uit
keering door de gemeente Barradeel aan de 
gemeente Harlingen voor 1 '3 gedeel te van de 
uitkeering uit het gemeentefonds voor de 
inwoners van het geannexeerde gebied in het 
wetsontwerp heeft willen opnemen; dat deze 
bepaling werd neergeschreven, terwijl de be
doeling voorzat, de grenswijziging te doen 
ingaan op 1 Januari 1933; dat als hoofdzaak 
in de bedoelde bepaling dan ook op den 
voorgrond treedt, dat belastingverrekening a ls 
beginsel werd opgenomen, in overeenstemming 
waarmede beide gemeentebesturen verklaarden 
met de genoemde bepaling in te stemmen; 
dat niettemin dit beginsel ten slott.e niet in de 
wet is opgenomen; dat echter hieruit niet de 
gevolgtrekking mag worden gemaakt, dat de 
wetgever dit niet heeft gewi ld ; dat het zijns 
inziens voor de hand ligt, dat Onze Minister, 
toen hij in het wetsontwerp de vermelding 
van het bedrag der schadeloosste lling verving 
door de bepaling, dat het bedrag wordt vast
gesteld door Ged. Staten, behoudens beroep 
op de Kroon, van oordeel was, dat de erken
ning van het beginsel van belastingverrekening 
niet in de wet behoefde voor te komen, omdat 
Geçl. Staten bij het vasts teil en van de ver
goeding daarmee rekening konden houden; 
dat de vraag mag gesteld worden, waartoe 
het toekennen van een beroepsrecht redelijker
wijze nog zou kunnen dienen, indien niet 
anders behoefde te geschieden dan over te 
nemen het door de gemeenten vroeger over
eengekomen bedrag; dat voorts, hoewel de 
gemeenten anders waren overeengekomen, in 
art. 9 der wet is opgenomen, dat Harlingen 
van 1 Mei 19 33 af eene rente moet betalen 
naar 5 % per jaar; dat Geel. Staten deze ver
zwaring bij het vaststellen van het vergoe
dingsbedrag in aanmerking hadden moeten 
nemen, evenzeer a ls de belastingverrekening, 
welke a ls gevolg van den naar 1 Mei verscho
ven ingang der grenswijziging, nu natuurlijk 
niet meer de gemeentefondsbelasting, maar de 
personeele en de grondbelasting met de daarop 
geheven opcenten moet betreffen; dat Geel. 
Staten een en ander ten onrechte over het 
hoofd hebben gezien; 

0. dat, nu de beide gemeenten omtrent het 
als schadeloosstelling door de gemeente Har
Vingen te betalen bedrag tot overeenstemming 
zijn gekomen, bij de vaststelling krachtens art. 
8 der genoemde wet van het bedrag der scha
deloosstelling niet van de overeengekomen 
som behoort te worden afgeweken, tenzij klem
mende redenen daarvoor mochten kunnen 
worden aangevoerd; 

dat te eer in dit geval aan de destijds be
reikte overeenstemming tusschen de beide 
gemeentebesturen overwegende beteekenis be
hoort te worden toegekend, wijl in de genoem
rle wet eene nadere aanduiding van hetgeen, 

waarvoor schadeloos gesteld moet worden, ten 
eenenmale ontbreekt; 

dat niet gebleken is van eenige omstandig
heid, welke afwijk ing van het overeengekomen 
bedrag zou kunnen rechtvaardigen; 

dat met name niet aannemelijk is gemaakt, 
dat het gemeentebestuur van Harlingen bij het 
overeenkomen met het gemeentebestuur van 
Barradeel van het bedrag der schadeloosstel
ling er op zou hebben gerekend en redelijker
wijze op wu hebben mogen rekenen, dat, 
afgescheiden van het bedoelde bedrag, nog 
belastingverrekening zou plaats v inden, ter
wijl evenmin is aangetoond, dat het aanvan
kelijk plan, geen rente te doen betalen van 
het bedrag der schadeloosstelling, op de be
paling van dat bedrag van invloed is geweest; 

dat mitsdien Geel . Staten terecht zich gehou
den hebben aan het door áe gemeenten over
eengekomen bedrag; 

Gezien de genoemde wet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongeg;rond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

belast enz. 
(A.B.) 

2ó Nove,nber 1933. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Dienstplichtwet art. 12.) 

Een "bijzonder geval" is aanwezig, waar 
appellant zijn tegenwoordig middel van 
bestaan ( een gros ierszaak, door hem alleen 
gedreven) naar alle waarschijnlijkheid zal 
verliezen, en hii bezwaarlijk een anderen 
werkkring zal kunnen vinden . 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

F. Weinreb te Rotterdam, in zijn hoedanig
heid van voogd over E. Weinreb, dienstplich
tige der lichting 1933, tegen de beslissing van 
Onzen Minister van Defensie van 1 Juni 1933, 
Vlle Afd. n°. 226 V, waarbij aan E. Weinreb 
vrijstelling van den dienstplicht wegens aan
wezigheid van een bijzonder geval is gewei
gerd; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen van 
20 September 1933, n°. 470 en 1 November 
1933, n°. 470/125; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Defensie van 20 November 1933, Vlle Afd. 
n°. 201 V.; 

0. dat de beslissing- van Onzen Minister 
steunt op de overweging, dat de omstandig
heden van den betrokkene, hierop neerkomen
de, dat hij door zijn verblijf in werkelijken 
dienst voor eerste oefening zijn bestaansmiddel 
zou verliezen en het voor hem moeilijk zou 
zijn, na afloop van die oefening een betrek
king te vinden, geen aanleiding kunnen zijn 
den betrokkene te beschouwen als in een bij
zonder geval te verkeeren; 

dat de appellant in beroep aanvoert, dat de 
vervulling van den dienstplicht door E. Wein
reb den ondergang van de door dezen gedre
ven zaak zal ten gevolge hebben en hij der
halve in de toekomst ronder middel van be
staan zal zijn; 

0 . dat E. Weinreb blijkens de stukken de 
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Hoogere Burgerschool heeft moeten verlaten, 
ten einde na den dood van zijn vader diens 
grossierszaak in rookartikelen te kunnen voort
zetten, welke zaak het eenige middel van be
staan van het gezin vormde; 

dat deze zaak, welke na den dood van zijne 
moeder door den betrokkene geheel a lleen 
wordt gedreven, ernstig gevaar loopt te 
gronde te gaan, indien genoemde Weinreb 
voor eerste oefening in werkelijken dienst moet 
komE:n, en dientengevolge de klanten niet kan 
bezoeken ; 

dat voorts door den belanghebbende in de 
openbare vergadering van de Afdeeling van 
den R aad van State, voor de Geschillen van 
Bestuur, waarin verslag over deze zaak is uit
gebracht, is aangevoerd, dat zijne voorraden 
na afloop van zijn diensttijd verouderd zu llen 
zijn, terwijl bij zijne indiensttreding vele uit
staande vorderingen ongeïnd zullen moeten 
blijven ; 

dat derhalve E. Weinreb zijn tegenwoordig 
middel van bestaan naar a lle waarschijnlijk
heid za l verliezen, terwijl hij ook bezwaarlijk 
een anderen werkkring zal kunnen vinden, 
daû hij , gelijk boven vermeld, na den dood 
van zijn vader zijne ople iding aan de Hoogere 
Burgerschool heeft moeten staken; 

dat hij onder deze omstandigheden geacht 
moet worden te verkeeren in een bijzonder 
geval, op grond waarvan hem vrijstelling, a ls 
be<foeld in art. 12, le lid , onder/, der Dienst
plichtwet behoort te worden verleend; 

Gezien de Dienstpl ichtwet; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van ·de bestreden besli ssing, 
aan E. Weinreb alsnog voor den t ijd van één 
jaar vrijstelling van den dienstplicht te ver
leenen, met bepaling, dat deze vrijstelling niet 
geldt in geval van oorlog, oorlogsgevaar of 
andere buitengewone omstandigheden . 

Onze Minister van Defensie is belast enz. 
(A.B.) 

27 Novernber 1933. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Leerplichtwet art. 7; Nijverheids
onderwijswet art. 1.) 

De R echtb. kennelijk aannemend, da t 
ten deze aan de eischen van art. 4 en van 
art. 5 lid 2 Nijverheidsonderwijswet is vol
daan en op grond der bewijsmiddelen vast
stellend, dat aan de onderwerpelijke school, 
behalve algemeen vormend onderwijs, vol
gens een rooster les wercl gegeven in allerlei, 
in h et vonnis opgesomde, vrouwelijke hand
werken, een en ander gedurende meer dan 
zestien niet-avonduren per week en dat 
het lesgeven inderdaad overeenkomstig het 
lesrooster geschiedde aan een 6-tal kin
deren komende uit de 6de klasse van de 
Lagere Scholen kon uit deze feiten conclu
deeren, dat de school moet worden geacht 
tot h et nijverheidsond_crwijs t e behooren en 
dat derhalve voor verdachten gold de vrij
stelling van art. 7 aanhef en sub 3° der 
Leerplichtwet. 

Ofschoon de Rechtb. daarmede had kun
n en volstaan heeft zij daarenboven - en 
t erecht - overwogen, dat het hier een 
school geldt, die niet behoort tot de open
bare of tot de uit de openbare kassen ge-

subsidieerde bijzondere scholen en waar, 
aan de wet dan ook niet eischen stelt als 
a11.n genoemde categorieën van scholen 
[t.a.v. de bevoegdheid der leerkrachten , 
zijn gesteld. , ] 

Op het beroep van den 0 . v. J. bij de ' An-. -· 
Rechtbank te Amsterdam, requirant van cas
satie tegen een vonnis van genoemde Recht
bank van 30 Augustus 1933, waarbij in hooger 
beroep, met vernietiging van een vonnis van 
het K antongerecht te Amsterdam van 14 April 
1933, H. J . G . en G. J. v. H., zijn ontslagen 
van alle rechtsvervolging ter zake van het 
hun telaste gelegde, als zijnde dit wèl bewezen 
maar niet strafbaar. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Wijnveldt. 

Na in hooger beroep het vonnis van den 
K antonrechter te Amsterdam van 14 April 
1933, wegens vormgebrek te hebben vernie-; 
t igd, verklaarde de Arr.-Rechtbank te Amster-1 
dam op 30 Augustus 1933 ten laste van ver
dachten bewezen, hetgeen hun bij inle idende 
dagvaard ing was te laste gelegd, nl. dat zij 
a ls ouders van het kind Gerrigje Johanna 
Maria Gels, geboren 9 Augustus 1920, niet 
hebben zorg gedragen, dat aan da t kind vol
doende lager onderwijs werd verstrekt doov 
niet te zorgen, dat genoemd kind, als leerling 
geplaatst op de bijzondere lagere school n °. 
576, in perceel n°. 595 aan den Amstelveen
schen weg te Amsterdam, die school geregeld 
bezocht, welk kind, dat nog niet buiten de 
leerverplichting viel, de school heeft verzuimd 
en wel op 5 en 6 J anuari 193'3 de voor-. en 
namiddagschooltijden, zulks terwijl dit kind, 
dat ambtshalve a ls leerling op die school ,vas 
ingeschreven, op 3 J anuari 1933 op die school 
had plaats genomen. 

Evenals de Kantonrechte1· gedaan had, ver
klaarde ook de Rechtbank dit feit niet straf
baar en ontsloeg verdachten van alle rechts
vervolging. 

De R echtbank oordeelde toch dat het bewe
zen verklaarde oplevert overtreding van a rt. 1 
der Leerplichtwet, strafbaar ingevol ge art. 22 
dier wet, tenzij wa1,r mocht zijn wat de ge
machtigde der verdachten heeft betoogd, te 
weten: ,,dat 'verdachten ten tijde als in de 
telastlegging aangeduid hun kind hadden ge
plaatst en doen bezoeken de school aan den 
Amstelveenscheweg n° . 595 te Amsterdam, 
een inrichting van onderwijs, dewelke over
eenkomstig den e isch van art. 7, 3e van voo1·
melde wet geacht moet wol'den tot het nijver
heidsonderwijs te behooren en waar de kin
deren buiten de avonduren ten minste zesti en 
uren per week onderwijs ontvangen." 

Ten aanzien van di t betoog van requirantên 
zegt het vonnis dan dat door. de verklaringen 
van getuigen Beumer, Olders en Boekhorst 
vaststaat, dat Gerrigje Johanna Maria Gels 
ten tijde voornoemd de niet uit openbare kas
sen gesubs idieerde, bijzondere school aan de 
Amstelveenscheweg n°. 595 alhier bezoch t en 
dat aldaar, behalve algemeen vormend onder
wijs, volgens een rooster les werd gegeven in 
naaien, knippen, haken, breien, verstellen, 
prijs- en stofberekening, patroonteekenen en 
stofversieren, een en ander gedurende meer 
dan 16 niet-avonduren per week; en door de 
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verklaringen bovendien van de getuigen Olders 
en Boekhorst: dat aan die school overeenkom
stig het lesrooster les werd gegeven aan een 
zestal kinderen komende uit de 6e klasse van, 
de lage re schol en. · 

U it die verklaringen volgt, naar de meening 
der Rechtbank, dat die school ten doel heeft 
op den grondslag en met voortzetting van het 
algemeen vormend onderwijs , op te leiden voor 
vrouwelijke handwerken en derhalve moet 
worden aangemerkt als een school, bedoeld in 
art. Ud der Nijverheidsonderwijswet en art. 
7, 3e der Leerplichtwet. 

Ter terechtzitting der Rechtbank is die 
meening niet onbestreden gebleven ; in het 
vonnis toch wordt na voormelde uitlegging 
der Rechtbank vermeld, dat getuige Beumer, 
Inspectrice van het Nijverheidsonderwijs tevens · 
als deskundige gehoord wel van oordeel is, 
dat de onderwerpelijke school in den zin van 
voormelde wetten kan worden aangemerkt 
omdat: 

I. aan die school in vrouwelijke handwer
ken les wordt gegeven door slechts eene onbe
voegde kracht, die, met welken ijver en toe
wijding deze ook haar taak tracht te vervullen, 
niet in staat is naar den eisch behoorlijk on
derwijs in die vakken te ·geven; 

Ze. Het peil van het onderwijs staat op dat 
van een brei - en naaischool hetgeen is beneden 
dat te stellen aan Nijverheidsonderwijs in• den 
zin der wet; · 

3e. er slechts 6 leerlingen · di.en cursus volg
den. 

De Rechtbank weerlegt deze bezwaren door 
te zèggen: 

ad Ium: dat de Wet geen eisch stelt voor 
een leerkracht werkzaam aan een Nijverheids
school welke niet behoort tot de _openbare of 
tot ·de uit de openbare kassen gesubsid ieerde 
bij rondere scholen; 

a:d 2um: dat ook al ware de onderwerpelijke 
school wat men noemt een brei- en naaischool , 
deze school bij gebreke van wettelijk aange
geven peil, behoort te worden aangemerkt als 
Nijverheidsschool, indien het, zooals hier, vol
doet aan de omschrijving, gegeven in art. 1 
der Nijverheidsonderwijswet; 
· ad 3um: dat het aantal kinderen hetwelk 

een klasse van een school vormt, van geen 
invloed is op den aard van de school. 

De Officier van Justitie bij de Arr .-Recht
bank te Amsterdam kwam tijdig in cassatie ei:J. 
droeg bij schriftuur als middel voor: S., al
thans v. t. van de artt. 1 en 7 sub 3e j 0 22 der 
Leerplichtwet en art. 11 der Nijverheidsouder
wijswet, doordat genoemde Rechtbank in hoo
ger beroep bij gemeld vonnis besliste dat het 
bewezene niet opleverde een strafbaar feit en 
verdachten-geappelleerden te dier zake ont
sloeg van alle rechtsvervolging en dus heeft 
nagelaten met vernietiging van het vonnis va!l 
genoemden Kantonrechter dd. 14 April 1933, 
geappelleerden te veroordeelen wegens voren
omschreven overtreding der Leerplichtwet. 

Blijkens de toelichting is requirant van oor
deel dat de Rechtbank de verklaring van de 
getuige-deskundige Beumer, Inspectrice van 
het Nijverheidsonderwijs óf nader moeten on
derweken óf aanvaarden. Immers uit • haar 
verklaring volgt, dat het onderwijs dat gege
ven wordt in die aan den Amstelveenscheweg 

n°. 595 te Amsterdam gelegen school niet 
beschouwd kan worden op te leiden voor vrou- . 
welijke handwerken, welke eisch art. 1 der 
Nijverheidsonderwijswet uitdrukkelijk stelt. 
De Rechtbank had de in art. 7 der Leerplicht
wet gestelde uitzonderingsbepaling op de in 
<lat vonnis genoemde gronden niet mogen aan
vaarden zonder zich uit te laten of er wer- · 
kelijk onderwijs gegeven wordt. De Rechtbank 
heeft " onderwijs" niet geïnterpreteerd, doch 
sprak over de leerkracht, en niet over het 
onderwijs. De Rechtbank had in haar vonnis 
niet kunnen zeggen, ,,dat de wet geen eisch 
stelt voor een leerkracht werkzaam aan eene 
Nijverheidsschool, welke niet behoort tot de 
openbare of tot de uit de openbare kassen 
gesubsidieerde bijzondere scholen", want de 
eisch, die de wet stelt, is geven van onderwijs, 
dat opleidt voor ambacht, n ijverheid, scheep
vaart, huishouden, landbouw-huishouden en 
vrouwel ijke handwerken (Art. 1 der Nijver
heidsonderwijs); derhalve had de Rechtbank 
wel degelijk moeten nagaan of er onderwijs 
gegeven wordt, niet volgens een rooster, maar 
in werkelijkheid door de leerkracht. 

Ten onrechte stelt requirant m . i., dat de 
Rechtbank de verklaring van getuige-deskun
dige Beumer, Inspectrice van het Nijverheids
onderwijs, óf nader had moeten onderzoeken 
óf aanvaarden. 

Het Wetboek van Strafvordering eischt toch 
niet, dat de Rechtbank verklaringen van ge
tuigen of deskundigen, welke niet met de 
beslissing in het vonnis strooken, gemotiveerd 
weerlegt, zooals het geval is met de verweren 
van verdachte bedoeld in art. 358 l. 3 dier 
wet. Onderzocht heeft de Rechtbank intusschen 
de bezwaren van de getuige-deskundige, zooals 
uit het hierboven opgenomen gedeelte van het 
vonnis blijkt. 

De vraag is alleen of de Rechtbank terecht 
kon besluiten op grond van de in het vonnis 
vermelde omstandigheden, dat het feit niet 
strafbaar was, m. a. w. of de uitzonderings
grond bedoeld in art. 7, 3 ° der Leerplichtwet. 

De vrijstelling van deze bepaling geldt voor 
hen, die hun kinderen o. a. een inrichting van 
onderwijs doen beweken, welke geacht wordt 
tot het nijverheidsonderwijs te behooren. Wie 
maakt • nu uit, welke inr.ichtingen tot het 
nijverheidsonderwijs behooren? 

Bij de wet van 15 Oct. 1921 , S . . 1131, tot 
wijziging der Leerplichtwet, werd het nijver
heidsonderwijs in deze bepaling (vroeger sprak 
het toenmalige art. 7 2 alleen van hooger- of 
middelbaar onderwijs) opgenomen, nadat. de 
Minister in de Memorie van Antwoord aan de 
Tweede Kamer de wijziging gemotiveerd had 
met een verwijzing naar de Nijverheidsonder
wijswet. 

Daarin zal dus te vinden zijn, welke e ischen 
gesteld moeten worden aan een inrichting van 
nijverheidsonderwijs, noodig om de uitzonde
ring van art. 7 3 Leerplichtwet te doen gelden. 

Intusschen wijs ik in dit verband op een 
arrest van 26 Januari 1903 (W. 7878), waarbij 
de H. R. besliste, dat onder de in art. 7· lid 1 

· Ze bedoelde inrichtingen ook buitenlandsche 
scholen van hooger of middelbaar onderwijs 
begrepen zijn, en m. i. dus een ruime opvat
ting huldigde, bij de uitlegging dezer uitzor~
deringsbepaling. 
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Wat nijverheidsonderwijs is zegt de Nijver
heidsonderwijswet niet in een begripsbepaling. 
Wel stelt de wet verschillende e ischen voor 
het openbaar nijverheidsonderwijs en dat het
welk gegeven wordt op gesubsidieerde bijzon
dere scholen. Voor die categorieën gelden dan 
ook de eischen van bekwaamheid in de wet 
aan het onderwijzend personeel gesteld. Gel
den die eischen nu ook voor leerkrachten van 
niet gesubsidieerde bijzondere scholen? 

M . i. is dit niet het geval, al kan aan den 
Officier van Justitie worden toegegeven, dat 
dit wenschelijk ware. 

Ook bij behandeling der Wet kwam dit punt 
ter sprake. Naar aanleiding van een opmer
king gemaakt in het Voorloopig Verslag, dat 
de wettelijke regeling van het onderwek naar 
de bekwaamheid en zedelijkheid van onder
wijzers bij het vakonderwijs met art. 195 ( toen 
192) der Grondwet niet vereenigbaar scheen, 
heeft Minister de Visser in de Memorie van 
Antwoord uitdrukking gegeven aan den eisch, 
dat het onderwek naar de zedel ijkheid en 
bekwaamheid der onderwijzers slechts zai 
plaats hebben aan scholen voor nijverheids
onderwijs, di e uit de openbare kas worden 
bekostigd of gesubsidieerd. De Minister voegt 
er aan toe, dat deze beperking intusschen wei
nig zal beteekcnen, vermits ongesubsid ieerde 
bijzondere scholen op dit gebied uitzondering 
zijn. 

Het komt mij derhalve voor, dat de be
kwaamheden van de leerkrachten op bijzondere 
niet-gesubsidieerde nijverheidsscholen, slechts 
een factor kunnen, maar niet moeten zijn bij 
de beslissing der vraag of er in een bepaalde 
inrichting sprake is van nijverheidsonderwijs. 

De Rechtbank - en ook de Kantonrechter 
- hebben op grond der hierboven vermelde 
getuigenverklaringen van Beumer, Olders en 
Boekhorst aangenomen en kunnen aannemen, 
dat i. c. nijverheidsonderwijs gegeven werd, en 
dus de uitzonderingsbepaling van art. 7 3 
Leerplichtwet moest worden toegepast. 

Ik ben derhalve van oordeel, dat het middel 
niet tot cassatie kan leiden en concludeer tot 
verwerping van het beroep. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het ver lag van den Raadsheer 

Schepel ; 
Gelet op het middel van cassatie door den 

requirant voorgedragen bij schriftuur: (zie 
conclusie); 

0. dat bij de inleidende dagvaarding aan 
gerequireerden is telaste gelegd: dat zij als 
ouders van het kind Gerrigje Johanna Maria 
Gels, geboren 9 Augustus 1920, uiet hebben 
zorg gedragen dat aan dat kind voldoende 
1 ager onderwijs werd verstrekt door niet te 
zorgen, dat genoemd kind, als leerling ge
plaatst op de Bijwndere lagere school n°. 576, 
in perceel n°. 595 aan den Amstelveenscheweg 
te Amsterdam, die school geregeld bezocht, 
welk kind, dat nog niet buiten de leerver
plichting viel, de school heeft verzuimd en wel 
op 5 en 6 Januari 1933 de voor- en namiddag
schooltijden, zulks terwijl dit kind, dat ambts
halve als leerling op die school was ingeschre
ven, op 3 Jan. 1933 op die school had kunnen 
plaats nemen; 

dat bij het bestreden vonnis de Rechtbank 

dit telaste gelegde wettig en overtuigend be
wezen heeft geoordeeld met dien verstande, 
dat het kind op de bij dagvaarding vermelde 
school had kunnen plaats nemen; 

dat de Rechtbank verder heeft overwogen, 
dat het bewezen verklaarde oplevert overtre
ding van art. 1 der Leerplichtwet, strafbaar 
ingevolge art. 22 dier wet, tenzij waar mocht 
zijn wat de gemachtigde der verdachten heeft 
betoogd, te weten: (zie verder conclusie); 

op welke grnnden de Rechtbank is gekomen 
tot hare bovenvermelde besliss ing; 

0. dat het middel van cassatie daarmede 
wordt toegelicht, dat de Rechtbank de ver
klaring van de getuige-deskundige Beumer, 
Inspectrice van het Nijverheidsonderwijs, óf 
nader had moeten onderzoeken óf aanvaarden ; 
dat immers uit hare verklaring volgt, dat het 
onderwijs, dat gegeven wordt in de onderwer
pelijke school niet beschouwd kan worden op 
te le iden voor vrouwelijke handwerken, welk" 
eisch art. 1 der Nijverheidsonderwijswet ui1,

drukkelijk stelt; dat de Rechtb.:.nk de in a,-t. 
7 der Leerplichtwet gestelde uitwnderin'gs
bepaling op de in het vonnis genoemde gron
den niet had mogen aanvaarden zonder zich 
uit te laten of er werkelijk onderwijs gegeven 
wordt; dat de eisch van de wet is: geven van 
onderwijs, dat opleidt onder andere voor vrou
welijke handwerken en de Rechtbank derhalve 
wel degelijk had moeten nagaan of e1· onaer
wijs gegeven wordt, niet volgens een rooster, 
maar in werkelijkheid door de leerkracht; 

0. daaromtrent: 
dat art. 7, aanhef en onder 3°, van de Leer

plichtwet de ingevolge art. 1 dier wet aan
sprakelijke personen van de naleving der in 
genoemd artikel opgelegde verplichting vrij
stelt, zoolang zij de kinderen eene inrichting 
van onderwijs doen bezoeken, die geacht wordt 
tot het nijverheidsonderwijs te behooren en 
waar de kinderen buiten de avonduren ten 
minste zestien uren per week onderwijs ont
vaugen; 

dat art. 1 van de ijverheidsonderwijswet 
aangeeft, dat dit onderwijs ten doel heeft op 
den grondslag en met voortzetting van het 
a lgemeen vormend onderwijs op te leiden 
onder andere voor vrouwelijke handwerken, 
terwijl dit onderwijs, volgens het tweede lid, 
wordt onderscheiden in: a. schoolonderwijs en 
b. onderwijs volgens het leerlingstelsel, welk 
sèhoolonderwijs in het derde l id naar den aard 
en het doel van het onderwijs wordt onderver
deeld in: a. Jager onderwijs en b. middelbaar 
onderwijs; 

dat volgens art. 11 dit lager onderwijs wordt 
gegeven onder andere aan scholen voor vrou
welijke h andwerken; 

dat de Rechtbank kennelijk aannemend, dat 
ten deze aan de eischèn van art. 4 en van art. 
5, 2e lid, der Nijverheid onderwijswet is vol
daan en in haar vonnis feitelijk vaststellend 
op grond van de door haar gebezigde bewijs
middelen, waaronder de verklaring van de 
getuige Beumer, Inspectrice van het Nijver
heidsonderwijs, dat aan de onderwerpelijke 
school, behalve a lgemeen vormend onderwijs, 
volgens een rooster les werd gegeven in aller
lei, in h et vonnis opgesomde, vrouwelijke 
handwerken, een en ander gedurende meer 
dan zestien niet-avonduren per week en dat 
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het lesgeven inderdaad overeenkomstig het 
lesrooster geschiedde aan een zestal kinderen, 
komende u it de 6e klasse van de Lagere Scho
len, uit deze feiten kon concludeeren, dat de 
school moet worden geacht tot het nijverheids
onderwijs te hehooren ; 

dat de Rechtbank daarmede had kunnen 
volstaan maar zij nog daarenboven de beden
kingen van de bovengenoemde getuige Beumer 
- tevens a ls deskundige gehoord - op goede 
gronden heeft weerlegd door er op te wijzen, 
dat het hier een school geldt, die niet behoort 
tot de openbare of tot de uit de openbare 
kassen gesubsidieerde bijzondere scholen en 
waaraan de wet dan ook niet e ischen stelt, 
als aan genoemde categorieën van scholen zijn 
gesteld ; 

dat het middel dus is ongegrond ; 
Verwerpt het beroep. 

(N. J .) 

27 November 1933. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Tarwewet 1931 art. 2 ; Tarwebe
sluit 1931 art. 4 ; Gew. Tarwebeschikking 
artt. 1 en 4.) 

Het bij art. 1 der Gewijzigde Tarwebe
schikking gestelde vereischte, dat de in
heemsche tarwe door bemiddeling der Ver
eeniging voor Inheemsche Tarweafnemers 
moet zijn geleverd maakt eene eigenschap 
- zij het wellicht een uiterlijke - der in
heemsche tarwe, welke zich in tarwemeel A 
moet bevinden, uit en heeft mitsdien be
trekking op de samenstelling van het tarwe
meel. Bedoeld voorschrift, dit vereischte 
betreffende, steunt derhalve op art. 2 der 
Tarwewet 1931 en is dus geldig. Art. 3 
der Tarwewet 1931 de levering der tarwe 
betreffende speelt in deze geen rol. 

Hij, die tarwemeel bereid, heeft dienten
gevolge tarwemeel voorhanden. 

De bepalin& van art. 4, lid 2, Gew(jzigde 
TarwebeschikJüng 1931, voorschrijvend, 
dat degeen, die tarwemeel of tarwebloem 
bereidt, verplicht is het register model 
n°. I bij te houden, ontleent hare geldigheid 
aan art. 2, onder a der Tarwewet 1931 
i.v. m. art. 4 Tan~ ebesluit 1931, waaruit 
voortvloeit, dat krachtens laatstgenoemd 
voorschrift degeen die tarwemeel bereidt 
verplicht is het door hem bij te houden 
register model I, in voege als in dit voor
schrift aangegeven, ter inzage te verstrek
ken. 

Op het beroep van den 0. v. J. bij de 
.Rechtbank te Haarlem, requirant van cassatie 
tegen een vonnis van gemelde Rechtbank van 
29 Juni 1933, waarbij in hooger beroep een 
vonnis van het Kantongerecht te Haarlem
mermeer van 23 Maart 1933 - houdende a 
ontslag van rechtsvervolging van J . M. C. , 
hakker, gerequireerde in cassatie, ter zake 
van hetgeen in de eerste plaats hem is te laste 
gelegd en hewezenverklaard met vrijspraak 
van het niet bewezene; b. veroordeel ing van 
gerequireerde ter zake van hetgeen hem in de 
tweede plaats is te laste gelegd en bewezen 
verklaard, gequalificeerd als: ,, terwijl hij 
tarwemeel en tarwebloem aflevert, niet door 
den M inister met de zaken van Landbouw be-

L. 1933. 

last, voorgeschreven registers betreffende aan
koop, ve1·koop en verwerking bijhouden en· 
daarvan desgevraagd inzage verstrekken aan 
de Ambtenaren belast met het opsporen van 
de overtredingen van de Tarwewet 1931", met 
aanhaling van de artt. 1, 2, sub 6 (lees: sub 
b), 5, 7, 9 Tarwewet 1931, 4 Tarwebesluit 
1931 , 23, 91 Sr., tot betaling van eene geld
boete van f 10 bij gebreke van betaling en 
verhaal te vervangen door hechtenis gedu
rende 10 dagen ; is vernietigd, voorzoover het 
in de tweede plaats bewezenverklaarde is ge
qualificeerd, strafbaar verklaard, de gerequi
reerde deswege strafbaar is geoordeeld en hem 
daarvoor straf is opgelegd, hebbende de R echt
bank den gerequireerde te dier zake van 
rechtsvervolging ontslagen en voor het overige 
het vonnis van het Kantongerecht bevestigd. 

De Hooge R aad, enz. ; 
Gehoord het verslag va n den Raadsheer 

Kirberger; · 
Gelet op de middelen van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur en lui
dende: 

I S. of v. t. van de artt. 1, 2, 3 en 5 
Tarwewet 1931 , 1 en 2 Tarwebesluit 1931 en 
1 Gewijzigde Tarwebeschikking 1931, door -
naar aanleid ing van hetgeen omtrent het eer
ste ten laste gelegde bewezen werd verklaard 
- art. 1 sub 3° der Gewijzigde Tarwebeschik
king 1931 niet verbindend te achten; bij deze 
beslissing toch wordt voorbijgezien, dat laatst
genoemd voorschrift betreft de samenstelling 
van tarwemeel en tarwebloem - zijnde een 
onderwerp dat op grond van art. 2 aanhef 
en sub a der genoemde wet, en op grond van 
de artt. 1 en 2 van genoemd besluit, door den 
met de zaken van den Landbouw belasten 
Minister mocht worden geregeld; 

II. S . of v. t . van de artt. 1, 2, 3 en 5 
Tarwewet 1931, 1 en 4 'farwebesluit 1931, 
1 en 4 Gewijzigde Tarwebeschikking 1931, 
350, 415 en 425 Sv., door het tweede ten laste 
gelegde, voorzoover bewezen verklaard, niet 
strafbaar te oordeelen, en door geen recht te 
doen op den grondslag der telastelegging; 

0. dat het beroep in cassatie voorzoover het 
is gericht tegen de vrijspraak van den gere
quireerde niet-ontvankelijk is; 

0. dat bij het in zoover bevestigde vonnis 
van den Kantonrechter overeenkomstig de te
lastelegging bewezen is verklaard: 

1 ° . dat gerequ ireerde in de gemeente Alke
made tusschen 16 Juni 1932 en 8 November 
1932 geregeld tarwemeel, dat niet voor e igen 
gebruik was bestemd, voorhanden heeft gehad 
en heeft afgeleverd, · terwijl dat meel niet 
geheel en ook niet gedeeltel ijk bestond uit 
meel of bloem, uitsluitend afkomstig van in
heemsche tarwe, geleverd door bemiddeling 
van de Vereeniging voor Inheemsche Tarwe 
Afnemers ; 

2°. dat gerequireerde, terwijl hij tusschen 
15 Juni 1932 en 8 November 1932 geregeld 
tarwemeel, dat niet voor eigen gebruik was 
bestemd, bere idde en dat meel afleverde op 
7 November 1932 in de gemeente Alkemade 
geen inzage van een register volgens den 
inhoud en overeenkomstig model N°. I , ge
voegd bij de gewijzigde Tarwebeschikking 
1931 , heeft verstrekt aan Willem den Oudsten 

28 
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controleur Tarwewet 1931 die hem alstoen 
a ldaar om die inzage vroeg; 

0. dat de Kantonrechter ter zake van het 
in de eerste plaats bewezen ve rkl aarde heeft 
overwogen - een overwegiug, waarmede de 
Rechtbank zich heeft vereenigd - dat art. 3 
der Crisistarwewet {lees: Tarwewet 1931 
1931) luidt: Bij algemeene maatregel van 
bestuur kunnen voorschriften worden gegeven 
betreffende de levering van hier te lande ver
bouwde tarwe en van daar gewonnen tarwe
meel en tarwebloem; 

dat uit de geschiedenis van bedoeld artikel 
wel blijkt dat het onder meer is vastgesteld 
met het oog op het geval dat de Nederland
sche boeren zouden weigeren hun hier te lande 
verbouwde tarwe af te leverP.n, doch de be
woordingen, waarin het artikel is gesteld, niet 
a lleen zeer ·algemeen luiden, doch bovendien 
behalve van tarwe ook gesproken wordt van 
daaruit gewonnen tarwemeel en tarwebloem 
welke laatste producten niet door de boeren, 
maar door anderen niet landbouwers plegen 
te worden geleverd ; 

dat de in art. 3 bedoelde voorschriften der
halve a ll een door de Kroon kunnen worden 
gegeven en de Ministerieele Beschikking, 
welke in art. 1 sub 3 deze materie regelt, 
mitsdien verbindende kracht mist, waaruit 
voortvloeit dat het boven aldus bewezen ver
klaarde feit niet strafba::tr is en verdachte ten 
aanzien daarvan van alle rechtsvervolging be
hoort te worden ontslagen; 

dat de Rechtbank, oordeelend, dat het den 
gerequireerde in de tweede plaats bewezen 
verklaarde geen strafbaar feit oplevert, te 
dien aanzien heeft overwogen dat den ver 
<lachte wordt verweten, dat hij, hoewel hij 
tusschen 15 Juni en 8 November 1932 geregeld 
tarwemeel, dat met voor eigen gebruik was 
bestemd, bereidde en dat meel afleverde, niet 
aan een ambtenaar, belast met de opsporing 
van de overtredingen van de Tarwewet 1931 
S. 65, desgevraagd inzage heeft verstrekt van 
een register volgens den inhoud en overeen
komstig model n°. I, gevoegd bij de Gewij
zigde Tarwebeschikking 1981; 

dat nu vooreerst niet valt in te zien op 
welken grond de verdachte, omdat hij tarwe
meel bereidde, verplicht was om inzage te 
verstrekken van eenig register; dat deze ver
plichting uit de bepalingen van de Tarwewet 
1931 S. 65, het Tarwebesluit 1931 S. 254 
(1932 S. 223). en de Gcwij,igde Tarwebeschik
king 1931 niet voortvloeit; dat immers krach
tens art. 4 van genoemd besluit j 0

• art. 2, 
aanhef en onder B der genoemde wet, slechts 
voor hem, die tarwemeel of tarwebloem ver
voert, voorhanden heeft of aflevert de plicht 
bestaat om door den met de zaken van den 
Landbouw belasten Minister voorgeschreven 
registers bij te houden en desgevraagd aan de 
bevoegde ambtenaren ter inzage te verstrek
ken, doch geenszins voor hem, die a lleen 
tarwemeel of tarwebloem bereidt; dat dei· 
R echtbank ook geen andere wettelijke bepa
ling bekend is, waarin een 7.0'.ldanige verplich
ting voor den bereider van ta1·wemeel of 
tarwebloem is neergelegd; 

dat weliswaar art. 4, 2e lid , der Gewijzigde 
Tarwebeschikking 1931 aan hem, die tarwemeel 
of tarwebloem bereidt, voorschrijft om een regis-

ter biJ te houden volgens den inhoud en over
eenkomstig model n °. I , gevoegd bij de be
schikk ing, doch dat - afgezien nog daarvan 
dat dit voorschrift niet verbindend kan worden 
geach t, daar het geen steun vindt in de reeds 
genoemde, op dit stuk bestaande bepalingen 
der Tarwewet 1931 S. 65 en van het Tarwe
besluit 1931 S. 254 en evenmin in een der 
Rechtbank bekende bepaling eener andere wet 
of krachtens de wet uitgevaardigde Alge
meene Maatregel van Bestuur -, hierin nog 
niet voor den bereider van tarwemeel of tarwe
bloem de verplichting ligt opgesloten om zoo
danig register ook op aanvrage van een met 
de opsporing van de overtredingen der voor
melde wet belasten ambtenaar aan dezen ter 
inzage te verstrekken; 

dat ve rvolgens de verdachte, voor zoover hij 
ook tarwemeel afleverde, weliswaar ingevolge 
art. 4 van het Tarwebesluit 1931 S. 254 j 0

• 

art. 2, aanhef en onder B, der Tarwewet 1931 
S. 65 j 0

• a rt. 4, vijfde l id, der Gewijzigde 
Tarwebeschikking 1931 verplicht was tot het 
bijhouden en aan de bevoegde ambtenaren op 
aanvrage ter inzage verstrekken van een regis
ter van den inhoud en overeenkomstig de 
modellen n°. IV A of n°. IV B, gevoegd bij 
voormelde beschikking, doch niet om bij te 
houden en inzage te verstrekken van een 
reg ister van den inhoud en overeenkomstig 
model n°. I, gevoegd bij die beschikking; dat 
de,· Rechtbank ook geen andere wettelijke 
bepaling bekend is, waaru it laatstbedoelde 
verplichting voor den leverancier van tarwe
meel of tarwebloem dan wel zou voortvloeien; 

0. omtrent het eerste middel: 
dat art. z der Tarwewet 1931 onder meer 

bepaalt, dat bij algemeenen maatregel van 
bestuur kan worden verboden het voorhanden 
hebben of afleveren van tarwemeel , waarvan 
de samenstelling niet voldoet aan e ischen door 
den Minister met de zaken van den Landbouw 
belast gesteld; 

dat in verband hiermede art. 1 van het 
'.rarwebesluit 1931 bepaalt, dat het tarwemeel , 
ten aanzien waarvan krachtens dat besluit een 
verbod tot voorhanden hebben en af! everen 
niet bestaat, het Tarwemeel A, moet voldoen 
wat de samenstelling betreft aan zekere door 
genoemden M inister te stellen e ischen, in aan
sluiting waaraan art. 1 van de Gewijzigde 
Tarwebeschikking o. a. voorschrijft, dat de in
heemsche tarwe welke in dit tarwemeel A voor 
het daarbij bepaalde gedeelte aanwezig behoort 
te zijn moet zijn geleverd door bemiddeling 
van de Vereeniging voor Inheemsche Tarwe 
Afnemers; 

dat het vereischte, dat de inheemsche tarwe 
door bemiddeling dier Vereeniging moet zijn 
geleve1·d eene e igenschap - zij het wellicht 
eene uiterlijke - der inheemsche tarwe, welke 
zich in tarwemeel A moet bevinden, uitmaakt 
en mitsdien betrekking heeft op de samenste l
ling van het tarwemeel ; 

dat derhalve het voorschrift van art. 1 van 
de Gewijzigde Tarwebeschikking 1931 betref
fende gemeld vereischte der inheemsche tarwe 
steunt op art. 2 der Tarwewet 1931 en gel
dig is; 

dat uit het vorenstaande tevens voortvloeit, 
dat art. 3 der Tarwewet 1931 in deze geen rol 
speelt, daar immers het gemelde voorschrift 
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des Ministers niet de levering van de tarwe 
betreit, maar als gezegd dient om een eigen
schap der tarwe aan te duiden; 

dat derhalve het eerste middel gegrond is; 
0 . omtrent het tweede middel: 
dat art. 4 van het Tarwebesluit 1931, steu

nend art. 2 onder b der Tarwewet 1931, onder 
meer bepaald dat hij, die tarwemeel voor
handen heeft, verplicht is door met de zaken 
van den Landbouw belasten Minister voor te 
schrijven registers betreffende aankoop, ver
koop en verwerking bij te houden en daarvan 
desgevraagd inzage te verstrekken aan de 
ambtenaren, belast met het opsporen van de 
overtredingen van de Tarwewet 1931; 

dat degeen, die tarwemeel bereidt, dienten
gevolge tarwemeel voorhanden heeft; 

dat derhalve de bepaling van art. 4 lid 2 
van de Gewijzigde Tarwebeschikking 1931, 
voorschrijvend, dat degeen, die tarwemeel of 
tarwebloem bereidt, verplicht is het register 
model n °. I bij te houden, ander3 dan de 
Rechtbank meent, hare geldigheid ontleent 
aan art. 2 onder a der Tarwewet 1931 in ver
band met art. 4 van het Tarwebesluit 1931 , 
en hieruit tevens voortvloeit, dat krachtens 
laatstgemeld voorschrift degeen die tarwemeel 
bereidt, verplicht is het door hem bij te hou
den register model I in voege als in dit voor
schrift aangegeven ter inzage te verstrekken; 

dat mitsdien ook het tweede middel ge
grond is; 

Verklaart het beroep in cassatie niet-ontvan
kelijk voorzoover het is gericht tegen de vrij
spraak van den gerequireerde; 

Voorzoover het beroep in cassatie is ont
vankelijk; 

Vernietigt het vonnis der Rechtbank; 
En alsnu rechtdoende krachtens art. 105 

R. 0.: . 
Vernietigt het vonn is van den Kantonrech

ter, doch alleen voorzoover het in de eerste 
plaats bewezen verklaarde niet als strafbaar is 
aangenomen en de gerequireerde te dier zake 
van rechtsvervolging is ontslagen, efi voor
zoover het in de tweede plaats bewezene is 
gequalificeerd; 

Verklaart, dat het in de eerste plaats be
wezene oplevert het strafbare feit: ,,Tarwe
meel voorhanden hebben en afleveren, waa1·
van de samenstelling niet voldoet aan eischen 
door den met de zaken van den Landbouw 
belasten Minister gesteld"; 

Verstaat, dat gerequestreerde te dier zake 
strafbaar is, daar geen redenen gebleken zijn, 
waarom zulks niet het geval is; 

Gezien de artt. 2, 5 van de Tarwewet 1931, 
1, 2 van het Tarwebesluit 1931, van de Ge
wijzigde Tarwebeschikking 1931, 23 Sr.; 

Veroordeelt den gerequireerde ter zake van 
het in de eerste plaats bewezen verklaarde tot 
eene geldboete van f 10, bij gebreke van be
taling en verhaal te vervangen door hechtenis 
gedurende tien dagen; zijnde deze straf in 
overeenstemming met den ernst van het feit; 

Verstaat, dat de qualificatiP van het in 
de tweede plaats bewezene luidt: ,,Tarwemeel 
voorhanden hebbend, niet van door den met 
de zaken van den Landbouw belasten Minister 
voorgeschreven registers betreffende aankoop, 
,·e rkoop en verwerking, desgevraagd inzage 

1 verstrekken aan de Ambtenaren bel ast met 
het opsporen van de overtredingen van de 
Tarwewet 1931"; 

Bevestigt het vonnis van den Kantomechter 
voor het overige. 

[Gewezen - behoudens voor wat bet,·eft 
eenig ve,·schil in qualificaties - overeenkom
stig de conclusie van den Advocaat-Generaal 
Wijnvcldt, die bij hä tweede -middel nog ver
wijst naa,· H. R. 19 Dec. 1932 N. J . 1933, 
271; W. 12557 en H. R. 20 Febr. 1933 N. J . 
1933, 730; W. 12608, Red.] 

(N. J.) 

27 November 1933. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Drankwet art. 59.) 

Uit den inhoud van het door den Kan
tonr. voor het bewijs [een en ander voor
zoover het bewijsmiddel, waar noodig, op 
eigen waarneming of wetenschap berust] 
gebezigd proces-verbaal van den politie
ambtenaar kon worden afgeleid, dat req. 
de in het bedoeld perceel aanwezig bevonden 
dranken ten verkoop in het klein in voor
raad had. 

Op het beroep van Ch. F. R., requirant van 
cassatie tegen een te zijnen laste gewezen van 
nis van de Rechtbank te 's-Gravenhage van 
den elfden Juli 1933, houdende bevestiging, 
in hooger beroep, van een mondeling vonnis 
van het Kantongerecht aldaar van 4 April 
1933, waarbij requirant, ter zake van "het 
zonder het vereischte verlof zwak alcoholi
schen drank ten verkoop in het klein in voor
raad hebben" , met aanhal ing van de artt. 
59 I sub 2°. , III en 65 der Drankwet 1931 
S. 476, 23 Sr., is veroordeeld tot eene geld
boete van vijftig gulden en twintig dagen 
vervangende hechtenis, met verbeurdverkla
ring van de inbeslag genomen dranken. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag va11 den Raadsheer 

Taverne· 
Gelet ~P een door den requirant ingediende 

schriftuur; 
0. dat aan requifant bij inleidende dagvaar

ding is ten laste gelegd: 
dat hij als hoofd van het bedrijf uitgeoefend 

in onderstaand perceel op 20 November 1932 
des voormiddags omstreeks 1 uur te 's-Gra
venhage in de vóór-lokaliteit op de bel-étage 
van perceel Lange Voor hout n °. 21 zonder 
daartoe het vereischte verlof te hebben ver
kregen een hoeveelheid zwak alcoholischen 
drank te weten een flesch wijn heeft verkocht 
aan twee bezoekers in genoemde localiteit aan
wezig; 

subsidiair: dat hij als hoofd van het bedrijf 
uitgeoefend in onderstaand perceel alstoen 
aldaar in genoe,nd perceel zonder daartoe het 
vereischt verlof te hebben voor den verkoop 
in het klein in voorraad heeft gehad eene 
hoeveelheid van ongeveer 9 1 i ter zwak a lco
holischen drank, te weten verschillende soo,·
ten wijn; 

0. dat bij het bevestigde vonnis, met qua! ifi-



1933 27 NOVEMBER 436 

catie en strafoplegging als voormeld, is be
wezen verklaard het subsidia ir telastegelegde 
feit, met vrijspraak van het primair ten laste 
gelegde, waarbij in aanmerking valt te nemen, 
dat, blijkens het zinsverband der telastlegging 
in haar geheel, in het subsidiair ten laste ge
legde en bewezen verklaarde, in plaats "onder
staand perceel" moet worden gelezen "boven
staand perceel" ; 

0. dat de bij schriftuur aangevoerde grie
ven hierop neerkomen, dat voor de beslissing, 
dat requirant den drank " voor den verkoop 
in het klein" in voorraad had, geen bewijs is 
bijgebracht; dat wel, in het proces-verbaal 
van den verbalisant Kotkarnp, als diens op
vatting is uitgedrukt, dat de dranken voor 
den verkoop in het klein in voorraad waren, 
doch dit, als berustende op een vermoeden of 
meening een niet bij de wet toegelaten, on
deugdelijk bewijsmiddél is; 

0. aangaande een en ander: 
dat, blijkens de aanteekening van het beves

tigde vonnis, het bewijs door den Kantonrech
ter is geleverd geacht door het "proces-verbaal 
van bevinding en de verklaring van verdachte 
aan relatant afgelegd, voorzooverre deze Iaat
ste een erkentenis bevat, een en ander voor 
zoover het bewijsmiddel, waar noodig, op 
eigen waarneming of wetenschap berust"; 

dat, ten aanzien van het subsidiair ten laste 
gelegde en bewezen verklaarde feit het proces
verbaal inhoudt: 

"Hierna vorderde ik, verbalisant, van Remy 
de uitlevering van al de dranken, die hij ten 
verkoop in perceel Lange Voorhout 21 alhier, 
in voorraad had. Hieraan werd onmiddellijk 
voldaan"; 

waarna dan volgt een opsomming der inbe
slaggenomen dranken; 

dat voorts in het proces-verbaal nog is ver
meld als waarneming van den verbalisant, dat 
aan de deurpost van perceel Lange Voorhout 
21 staat vermeld: C. F. Remy, Verlof, en a ls 
opgave van requirant, dat, terwijl voor ge
noemd perceel noch aan hem, noch aan iemand 
anders een verlof voor den verkoop van .zwak 
alcoholischen drank voor gebruik ter plaatse 
van verkoop is verleend, door hem in dat, 
perceel een 1·estaurant-pension wordt gedreven, 
dat de voorlocali teit van de bel-étage als 
restauratie is ingericht en voor het publiek 
toegankelijk is ; 

0. dat uit dezen inhoud van genoemd pro
ces-verbaal kon worden afgeleid, dat requirant 
de in voormeld perceel aanwezig bevonden 
dranken ten verkoop in het klein in voorraad 
had, terwijl de vraag, of zulks terecht is 
gesch ied in cassatie niet kan worden onder
zocht; dat hetgeen verder bij schriftuur is 
aangevoerd, feitelijken grondslag mist, daar 
van de daarbij vermelde meening of gissing 
van den verbalisant uit diens proces-verbaal 
niet blijkt; 

0. dat de grieven derhalve niet tot cassatie 
kunnen leiden; 

Verwerpt het beroep. 

[ Gewezen ove1·eenko1nstig d e conclusie van 
den Adv .-Gen. Wijnveldt.] 

(N. J.) 

27 November 1933. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Keur v. d. Buitendijkschen Buiten
velderschen polder art. 7.) 

Het feit, dat req. in den Ringvaart van 
den polder twee hem toebehoorende vaar
tuigen gemeerd had liggen .. . op een niet 
voor aanlegplaats bestemde plaats is terecht 
overeenkomstig art. 7, lid 3 van de Keur 
gequalificeerd, daar deze bewezenverkla
ring zeker de opvatting toelaat, dat hij, 
req. daar met die vaartuigen lag. 

Uit het feit, dat het Polderbestuur de 
vergunning voor het hebben liggen van 
vaartuigen ter plaatse aan req . had op
gezegd, kon req. afleiden, dat die plaats 
niet voor aanlegplaats was bestemd, waar
aan de natuurlijke gesteldheid van die 
plaats, noch de omstandigheid, dat req. 
deze wèl tot aanlegplaats had bestemd , 
niets kunnen afdoen. 

Op de vraag of het verbod van het maken 
of hebben van walbeschoeiïngen in strijd 
is met art. 625 B. W. kan i. c. niet worden 
ingegaan. 

Op het beroep van J. v. V., requirant van 
cassatie tegen een te zijnen laste gewezen 
mondeling vonnis van het Kantongerecht te 
Amsterdam van 9 Juni 1933, waarbij hij, ter · 
zake van "In de R ingvaart van den Buiten
dijkschen Buitenvelderschen Polder langs den 
Amstelveenscheweg met vaartuigen liggen, 
anders dan op den daarvoor bestemde aanleg
plaatsen", met aanhaling van de artt. 7 en 22 
der keur of Politieverordening van den Bui
tendijkschen Buitenvelderschen Polder, 23 en 
91 Sr. is veroordeeld tot een geldboete van 
vijf gulden en één dag vervangende hechtenis. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Taverne; 
Gelet op do middelen van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur: 
,.I. E\chending van art. 350 Sr., enz. 
De Rechter heeft niet op grondslag der 

telastelegging beslist. De telastelegging houdt 
naar het inzicht van verdachte geen overtre
ding als de gequalificeerde is, in. Het hebben 
liggen van twee vaartuigen, welke verdachte 
in eigendom toebehooren, is niet het liggen 
met schepen, alleen de schipper van zoo'n 
vaartuig ligt daar. 

, .II. Schending van art. 350 Sv., enz. 
De Rechter heeft uit het onderzoek ter 

terechtzitting niet kunnen afle iden, dat ver- · 
dachte daar met schepen heeft gelegen anders 
dan op de daarvoor bestemde aanlegplaatsen. 
Alleen de sch ipper ligt da.ar. 

,,III. ·schending van art. 350 Sv., enz. 
Er is bovendien niet gebleken, dat de aan

legplaats in quaestie niet "daarvoor bestemd 
was". Dat het polderbestuur zijn vergunning 
had ingetrokken wil ten aanzien van den 
reëelen toestand nog niets zeggen. De wal
beschoeiing in quaestie was feitelijk juist wel 
daarvoor bestemd. Tevens was de intrekking 
van de vergunning onrechtmatig, zooals zal 
blijken uit het hieronder betoogde. 

Integendeel ! Uit de toevoeging aan de te
laste legging en uit de erkentenis bl ijkt dui
delijk van de bestemming van de aanleg
pi aats; 
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0. dat aan requirant bij inleidende dagvaar
ding is ten laste gelegd: dat hij !;Il Amsterdam 
op 26 April 1933, des voormiddags omstreeks 
te 9uur in de Ringvaart van den Buitendijk
sch en Buitenvelderschen Polder, achter het 
door hem bewoonde perceel Amstelveensche
weg 878 twee vaartuigen, welke hem in eigen
dom toebehoorden, gemeerd had liggen, zijnde 
deze plaats geen daarvoor bestemde aanleg
plaats, althans aldaar een aanlegplaats voor 
vaartuigen heeft gehad, znlks terwijl aan hem, 
verdachte, door het Bestuur van genoemde 
Polder, met ingang van 20 April 1933 de 
vergunning voor het aldaar hebben liggen van 
vaartuigen en het aldaar hebben van een aan
legplaats, was opgezegd; 

0. dat, blijkens de Aanteekening van het 
mondeling vonnis is bewezenverklaard - met 
qualificatie en strafoplegging als voormeld -
dat verdachte het primair ten laste gelegde 
feit heeft begaan; 

0. wat het eerste cassatiemiddel betreft: 
dat de hier toegepaste bepaling van het 

derde lid van art. 7 van de keur of Politie
verordening van den Buitendijkschen Buiten
velderschen Polder luidt als volgt: .,Eveneens 
is het verboden in de Ringvaart van den 
polder langs den Amstelveenscheweg met sche
pen of vaartuigen te liggen, anders dan op de 
daarvoor bestemde aanlegplaatsen" en het 
bewezenverklaarde, te weten, dat requirant in 
genoemde Ringvaart twee hem toebehoorende 
vaartuigen gemeerd had li ggen achter het 
door hem bewoonde perceel aan den Amstel
veenscheweg, op een niet voor aanlegplaats 
bestemde plaats terecht volgens genoemd wet
telijk voorschrift is gequalificeerd, daar deze 
bewezenverklaring zeker de opvatting toelaat 
- welke opvatting de kantonrechter kennelijk 
heeft gehad - dat hij, requirant, daar met 
die vaartuigen lag;_ 

0. dat het middel derhalve niet opgaat en 
daaruit tevens de ongegrondheid van het 
tweede middel volgt; 

0. ten aanzien van het derde middel van 
cassatie: 

dat de kantonrechter uit de bewezenver
klaarde omstandigheid, dat aan requirant door 
het Polderbestuur de vergunning voor het 
hebben liggen van vaartuigen ter plaatse waar 
die vaartuigen l agen, was opgezegd, heeft 
kunnen a fleiden, dat die plaats niet voor aan
legplaats was bestemd; 

dat noch de natuurlijke gesteldheid van die 
plaats, noch de omstandigheid, dat requirant 
deze wèl tot aanlegplaats had bestemd, daar
aan iets kan afdoen; 

0 . dat alle middelen derhalve ongegrond 
zijn; 

0. dat requirant in zijn schr iftuur, zonder 
een bepaald middel te formuleeren, nog aan
voert, dat het verbod van het maken of heb
ben van walbeschoeiïngen in strijd is met art. 
625 B. ,v., terwijl uit de ten deze bestaande 
regeling, te weten, dat de vergunning om aan 
de Ringvaart een losplaats te hebben tegen 
voldoening van een zeker bedrag te verkrijgen 
is, alsmede uit de uitwndering, welke voor de 
aanlegplaats van de gemeente Nieuwer-Amstel 
is gemaakt, duidelijk blijkt, dat de zin van 
genoemde verbodsbepaling niet is beschermi ng 

te verleenen aan de dijken of weringen van 
den polder; 

0. dat op dit betoog niet kan worden inge
gaan, omdat de onderhavige zaak niet be
trekking heeft op het maken of hebben van 
een walbeschoeiing ; 

Y erwerpt het beroep. 

[ Gewezen overeenkomstig de conclusie van 
den Advocaat-Generaal Wijnveldt.] 

(N. J.) 

27 November 1933. ARREST va.n den Hoogen 
Ra.ad. (Sv. art. 403 ; Jachtwet 1923 art. 23; 
Vogelwet art. 9.) 

Ambtshalve : D e Rechtb. heeft wel aan 
req. straffen opgelegd en met het oog daarop 
het verstek-vonnis vernietigd, voorzooverre 
daarbij ook de straffen in 's kantonrechters 
vonnis opgelegd en de motiveering daarvaµ 
waren bevestigd, doch heeft op deze punten 
's kantonrechters vonnis niet vernietigd, 
zoodat thans naast elkaar staan de straffen 
door den kantonrechter en die door de 
R echtb. opgelegd. Er is gehandeld in strijd 
met art. 403 Sv., hetgeen nietigheid ten
gevolge heeft. 

[Anders implicite Adv. -Gen. Wijnveldt: 
deze t.a.v. de middelen: 

Art. 23 der Jachtwet 1923 vordert niet, 
dat met het schietgeweer, waarmede men 
zich in het veld bevindt, moet worden ge
schoten, hetgeen trouwens niet is telaste
gelegd . 

Nu het vonnis zelf vermeldt, dat ree( 
een vergunning had krachtens de Vogel
wet 1912 en deze gold voor bouw- en tuin
grond gelegen bij en rondom het betrokken 
perceel, had de Rechtb. het verweer, dat 
req. op weg naar zijn bouwland was, waar 
hij niet anders kon komen dan over zijn 
weiland, niet stilzwijgend mogen voor
bijgaan.] 

Op het beroep van J. de V., requirant van 
cassatie tegen een vonnis van de Rechtbank 
te Middelburg van 18 Juli 1933, waarbij na 
gedaan verzet is bekrachtigd beha! ve ten aan
zien van de straffen en de motiveering daar
van, een in hooger beroep door de genoemde 
Rechtbank bij verstek gewezen vonn is van 9 
Juni 1933, bij welk laatstgenoemd vonnis is 
bevestigd een mondeling vonnis van het Kan
tongerecht te Middelburg van 12 April 1933, 
houdende veroordeeling van den requ irant ter 
zake van: ,,Zonder voorzien te zijn van eene 
jachtacte zich met een schietgeweer buiten 
openbare wegen of voetpaden in het veld be
vinden", met aanhaling van de artt. 1, 4, 23, 
46 lid 1, 50 (lees: 51), lid 1, aanhef en onder 
b, 53, 129 " Jachtwet 1923", 23, 33, 34, 91 Sr., 
tot eene geldboete van vijf en twintig gulden 
en vervangende hechtenis van tien dagen, met 
verbeurdverklaring van het niet inbeslag ge
nomen geweer, waarmede de overtreding is 
gepleegd, schatting van de waarde van dat 
geweer op vijftig gulden en bepaling, dat de 
verbeurdverklaring van het niet inbeslag ge
nomen geweer, in geval dat voorwerp niet 
wordt uitgeleverd of de geschatte waarde niet 
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wordt betaald, wordt vervaugen door hechtenis 
van twintig dagen, zijnde bij het vonnis der 
Rechtbank van den 18 Juli 1933 met vernie
tiging van het bij verstek ge,~ezen vonnis 
der Rechtbank voor wat de bevestiging daarbij 
van de straffen door den Kantonrechter opge
legd en de motiveering daarvan beti'eft de 
straf gesteld op tien gulden, de vervang~nde 
hechtenis op vijf dagen, de waarde van het 
verbeurd verklaarde geweer op v ijf en twintig 
gulàen en de desbetreffende vervangende 
hechtenis op tien dagen. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Wijnveldt. 

In hooger beroep bekrachtigde de Recht
bank te Middel burg enz. 

'fijdig in ca satie gekomen, stelde requirant 
bij schriftuur a ls middelen: I. S., a lthans v. t. 
van de artt. 1, 4, 23, 46 lid 1, 50 lid 1 aanhef 
en sub b, 53, 129 der Jachtwet 1923 en van 
art. 9 en aridere der Vogelwet 1912 en van 
artt. 404 en volgende, 423, 425, 399 en 403 
Sv., door requirant te veroordeelen, 

a. niettegenstaande slechts bewezen is ver
k_l_aard,. dat requirant zich met het geweer op 
ztJn weiland heeft bevonden, niet dat hij al 
daar heeft geschoten; 

b. niettegenstaande requirant was in het 
bezit eener vergunning volgens de Vogelwet 
1912 voor de bij hem in gebruik zijnde gron
den en wateren, waaronder ook het weiland 
valt, terwijl - zelfs al ware dit laatste anders 
- ook niet valt in te zien, waarom requ irant 
niet vanaf zijn weiland zoude mogen schieten 
op schadel ijke vogel , welke zich op zijn bouw
land etc. bevinden en welke reeds door het 
betreden daarvan zouden worden verjaagd. 

II. S., althans v. t. van de artt. 350, 358, 
359, 415, 422, 423 en 425 Sv., door niet te 
beslissen op het verweer van verdachte-requi
rant "dat hij op weg was naar zijn bouwland 
waar hij niet anders komen kan, dan over zij~ 
weiland", welk verweer inhield een beroep op 
overmacht, alzoo op een strafuitsluitingsgrond. 

Het eerste onderdeel van middel I zal m. i. 
niet tot cassatie kunnen leiden, daar art. 23 
der Jachtwet 1923 niet vordert, dat met het 
schietgeweer, waarmede men zich in het veld 
bevindt, geschoten moet worden. Bovendien 
is zulks niet te laste gelegd. 

H et in het tweede onderdeel gevoerde ver
weer is ook besproken in het vonnis der Recht
bank van 18 Juli 1933. Requirant was in het 
bezit van een vergunning, bedoeld in art. 9 
der Vogelwet 1912. De Rechtbank heeft echte r 
beslist, dat hij zich met zijn schietgeweer niet 
bevond op het terrein, nauwkeurig in die ver
gunning omschreven nl. bouwland en tuin
grond, maar op een perceel weiland. 

H et tweede middel vindt zijn grondslag in 
hetgeen requirant blijkens het proces-verbaal 
der terechtzitting na verzet op 4 Juli 1933. 
aldaar heeft aangevoerd, en o.m. luidt: ,,Ik 
was op weg naar mijn bouwland, waar ik niet 
anders kan komen, dan over mijn weiland". 
Op dat bouwland mocht requirant dan krach
tens zijn vergunning ex art. 9 Vogelwet 1912 
sch ieten. 

Inderdaad is juist, dat de Rechtbank over 
dit verweer in het geheel niet spreekt. 111. i. 

had de Rechtbank dit verweer nader behooren 
te onderzoeken, en kon zij het dus niet stil
zwijgend voorbijgaan, te minder, nu zij in het 
vonnis vermeldt, dat de vergunning krachtens 
de Vogelwet 1912 gold voor bouw- en tuin
grond gelegen in de nabijheid en rondom per
ceel V n°. 110. De ligging van het weiland, 
waar requirant met zijn schietgeweer werd 
aangetroffen, is dus zeker van belang bij de 
beoordeeling der vraag of er een strafuitslui 
tingsgrond aanwezig kan zijn. 

Ambtshalve merk ik nog op, dat in het von
nis des Kantonrechters door een kennelijke 
tikfout art. 50 der J achtwet 1923 is aange
haald, hetwelk moet zijn art. 51. 

Van oordeel, dat het verweer weerlegging 
vorderde, hetgeen niet is geschied, acht ik het 
tweede middel juist en concludeer tot vi;,rnie
tiging van het bestreden vonnis e n verwijzing 
der zaak naar het Gerechtshof te 's-Graven
hage. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Schepel; 
Gelet op de middelen van cassatie door den 

requirant voorgesteld bij chriftuur: (zie con
clusie); 

0. dat bij het vonnis des Kantonrechters, 
bevestigd en met bekrachtiging als boven is 
vermeld, wettig en overtuigend bewezen is 
verklaard; dat requirant in den voormiddag 
van 14 October 1932 plus minus 91/2 uur onder 
de gemeente Middelburg op een perceel wei
land, toebehoorende aan hem, requirant, in 
het veld buiten openbare wegen en voetpaden 
zich heeft bevonden met een schietgeweer zon
der voorzien te zijn van de vere ischte jacht
acte; dat het bewezen verklaarde is gequal i
ficeerd en te dier zake straf is opgelegd als 
boven is vermeld; 

0. ambtshalve: 
dat wel bij het bestreden vonn is van de 

Rechtbank aan requirant straffen zijn opge
legd en met het oog daarop is vernietigd het 
verstek-vonnis, voor zooverre daarbij ook de 
straffen, in 's Kantonrechters vonnis opgelegd 
en de motiveering daarvan waren bevestigd, 
maar dat 's Kantonrechters vonnis op deze 
punten niet is vernietigd, zoodat thans naast 
elkander staan de straffen door den K anton
rechter en die door de Rechtbank bij het be
streden vonnis opgelegd; 

dat aldus de Rechtbank heeft gehandeld in 
strijd met art. 403 Sv. hetgeen voert tot strijd 
met de, ingevolge de artt. 425 en 415 van 
genoemd Wetboek, ook ten deze toepasselijke 
artt. 350, 358 en 359, hetgeen nietigheid van 
het bestreden vonnis tengevolge heeft; 

0. dat onder deze omstandigheden een on
derzoek naar de voorgestelde middelen over
bodig is geworden; 

Vernietigt het bestreden vonnis: 
Rechtdoende ingevolge art. 106 R. 0.: 
Verwijst de zaak naa,· het Gerechtshof te 

's-Gravenhage ten einde haar op het bestaando 
verzet verder te berechten en af te doen. 

(N. J.) 
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27 November 1933. ARREST van den Hoogen 
Raad . (Sr. art. 43; Mot.- en Rijw.Regl. 
art. 66.) 

Noodzaak tot afwijking van een wette
lijke verkeersregeling kan bezwaarlijk wor
den aangenomen op grond van het econo
misch voordeel, dat die afwijking oplevert. 

Evenmin kan een in een bestek aan een 
aannemer opgelegde verplichting tot op
volging van bevelen medebrengen de ge
houdenheid, laat staan de noodzaak, om 
ook met de wettelijke verkeersregels strij 
dige bevelen op te volgen. 

T erecht overwoog de Rechtb. dat een 
ingevolge de gehoudenheid als aannemer 
op te volgen bevel niet oplevert een amb
telijk bevel. Nu van de zijde van gereq. 
niets was gesteld ten betooge, dat de ver
houding van gereq. als uitvoerder van het 
werk tegenover den Rijkswaterstaat niet 
was van burgerrechtelijken aard heeft de 
Rechtb. met die overweging hare beslissing 
tot verwerping van het verweer voldoende 
met redenen omkleed. 

[Anders voor dit laatste Adv.-Gen. Wijn
veldt, die nog opmerkt, dat art. 43, lid 2, 
Sr. niet het oog heeft op "ambtelijke onder
geschiktheid", ma.ar ook den gehoorzaam
heidRplicht van de onderdanen tegenover 
de organen van het Staatsgezag, wanneer 
deze bevelend optreden, omvat.] 

Op het beroep van 0. v. J. bij de Rechtbank 
te Alkmaar, requirant van cassatie tegen een 
vonnis van die R echtbank van 19 September 
1933, waarbij in hooger beroep, met vernieti
ging van een vonnis van het Kantongerecht 
te Alkmaar van 19 Mei 1933, D. B., transport
ondernemer, ter zake van: ,,door misbruik 
van gezag opzettelijk uitlokken: een rijwiel
pad buiten noodzaak anders te berijden dan 
met rijwielen", met toepassing van de artt. 
23, 47 en 91 Sr., 66 lid 1, en 73 lid 1 aanhef 
en sub b van het Motor- en Rijwielreglement, 
is veroordeeld tot betaling van eene geldboete 
van vijftig cent, bij gebreke van betaling en 
rnrhaal te vervangen door hechtenis voor den 
t ijd van één dag. 

Conclusie . van den Adv.-Gen. Wijnveldt. 

Na het vonnis van den Kantonrechter te 
Alkmaar in hooger beroep wegens vormgebrek 
vernietigd te hebben, verklaarde de Rechtbank 
te Alkmaar op 19 September 19 33 ten laste 
van verdachte bewezen, dat den 23 Maart 1933 
des voormiddags circa 11.25 uur te Limmen 
N. Rood als bestuurder van een vierwielig 
motorrijtuig daarmede buiten noodzaak heeft 
gereden op het rijwielpad als zoodanig op de 
vereischte wijze aangeduid door geplaatste 
borden van het door den Minister van Water
staat vastgestelde model, en afzonderlijk ge
legen naast den openbaren rijweg, Rijksweg 
- hebbende hij verdachte dit feit opzettelijk 
uitgelokt door hiertoe op 23 Maart 1933 bin
nen het Kanton Alkmaar opdracht te geven 
aa n voornoemden N . Rood, die alstoen in zijn 
- verdachte's - dienstbetrekking stond als 
chauffeur, alzoo door misbruik van gezag. 

Hieraan de benaming gevend: ,,door mis
bruik van gezag opzettelijk uitlokken, een rij-

wielpad buiten noodzaak anders te berijden 
dan met rijwielen" veroordeelde de R echtbank 
verdachte met aanhaling van artt. 47 Sr. , 
artt. 66 1. 1, 73 1. 1 aanhef en sub b Motor
en Rijwielreglement tot een geldboete van 
f 0.50 bij gebreke van betaling en verhaal te 
vervangen door een dag hechtenis. 

De Officier van Justitie bij gemelde R echt
bank kwam van deze beslissing tijdig in cas
satie en stelde als middelen: 

1. V. t . of s. van art. 66 1. 1 Motor- en 
Rijwielreglement, door als bewezen aan te 
nemen, dat verdachte als bestuurder van een 
motorrijtuig het rijwielpad heeft bereden " bui
ten noodzaak" . 

In de toelichting zegt requirant, dat twee 
factoren "noodzaak" meebrachten. 

De eerste factor is, dat het verkeer over den 
rijweg last wu ondervinden van zijn motor
rijtuig, wanneer dü telkens op dien weg ver
bleef tot het inladen van het uit de beek af
komstige vu il , terwijl in dit geval , dat vuil 
over een langeren afstand gedragen moet wor
den, dan wanneer het motorrijtuig zich op het 
rijwiel pad en dus dichter bij de beek bevindt, 
hetgeen aanmerkelijke kosten uitspaart. 

Als tweeden grond voor "noodzaak" voert 
requirant aan, dat verdachte van wege den 
Rijkswaterstaat opdracht h,id te handelen zoo
a ls hij deed. Immers in het bestek volgens 
hetwelk hij het werk had aangenomen, staat, 
dat hij de door den Waterstaat te geven beve
len moest nakomen. 

2. Als tweede middel wordt aangevoerd v. 
t. of s. van art. 43 Sr. , door het beroep op dit 
artikel te verwerpen, terwijl hij te goeder 
trouw de opdracht hem door een ambtenaar 
van den Rijkswaterstaat gegeven, beschouwde 
als bevoegd gegeven, terwijl de nakoming 
dezer opdracht lag binnen den kring zijner 
ondergeschiktheid a ls aannemer. 

3. In de derde plaats: s. van art. 359 lid 2 
Sv. door niet voldoende met redenen te om
kleeden de venverping op het beroep van 
niet-strafbaarheid krachtens art. 43 Sr. 

R equirant vereenigt zich persoonlijk geheel 
met het vonnis, doch stelde het cassatieberoep 
in in verband met den aandrang van den Wa
terstaat een beslissing in hoogste instantie te 
krijgen. De fe iten in deze zaak zijn eenvoudig. 
Bakker heeft van " W aterstaat" aangenomen, 
o. a. vui l op te halen, dat ter zijde van den 
Rijksweg onder Limmen lag. Krachtens het 
bestek van aanneming moet Bakker daarbij 
de bevelen vanwege den Rijkswaterstaat gege
ven , opvolgen. 

Nu staat vast, dat verdachte van een tech
nisch ambtenaar bij de Rijkswaterstaat, die 
weer handelende in opdracht van den Hoofd
Ingenieur, bevel heeft gekregen, dat de vracht
auto's welke voor het ophalen en vervoer van 
dat vuil en die grond gebruikt werden, over 
het rijwielpad moesten r ijden. 

Dit bevel hangt samen met een circulaire 
van den Minister van Waterstaat luidende als 
volgt: De Minister van Waterstaat, Op de 
voordracht van den Inspecteur-Generaal vl\n 
den Rijkswaterstaat in Algemeenen Dienst dd . 
27 November 1928, n°. 5780; 

Gelet op de artt. 17 en 19 van het Rijks
wegenreglement (Koninklijk 'Besluit van 4 
Juli 1927, S. 240); 



1933 27 NOVEMBER 440 

H eeft goedgevonden : 
vast te stellen de volgende 
Instructie voor de ambtenaren en beambten 

van den Rijkswaterstaat betreffende de re
geling van het verkeer op de Rijkswegen. 

De regeling van het verkeer op de Rijks
wegen geschiedt in het algemeen door de 
politie. Is politie tot regeling van het verkeer 
niet aanwezig, dan treedt het personeel van 
den Rijkswaterstaat wo noodi_g tot regeling 
van het verkeer op, krachtens de bevoegdheid 
toegekend bij de artt. 17 en 19 van het Rijks
wegenreglement. 

Op plaatsen en onder omstandigheden, waar 
het personeel van den Rijkswaterstaat moet 
worden geacht de verkeersregeling te verrich
ten in rechtstreeksch verband met zijne bijzon
dere bemoeiïngen, dat wil zeggen: waar de 
verkeersregeling samenhangt met werken, 
welke het personeel van den Rijkswaterstaat 
bedient, zooals bruggen, of met werken van 
aanleg, wijziging of herstel, welke in uitvoe
ring zijn, zooals bij aanleg, verbreeding, ver
sterking en herstelling van een wegvak of 
brug, heeft het optreden van het personeel van 
den Rijkswaterstaat boven dat van de politie 
voorrang, en zal de politie bij haar optreden 
- voor zoover dit optreden nog noodig is - , 
rekening hebben te houden met de door het 
personeel van den Rijkswaterstaat gegeven of 
klaar:bljjkelijk voorgenomen bevelen. 

's-Gravenhage, 6 Juli 1929. 
De Minister voornoemd, w.g. H. v. d. Vegte. 

Wat het eerste middel betreft merk ik op, 
dat verdachte zich niet op noodzaak heeft be
roepen, maar wel op ambtelijk bevel. W àt de 
noodzaak betreft, waarover requirant spreekt, 
blijkt alleen uit het vonnis, dat verdachte ver
klaard heeft, dat het voor zijn knecht mogelijk 
was bij het ophalen van het vuil met de 
vrachtauto over den rijweg te rijden, maar dat 
dan het vuil wel 5 Meter verwijderd van de 
auto zou hebben gelegen, waardoor het opha
len meer arbeid. had gevergd en hem dus meer 
arbeidsloon had gekost. 

Hierin kan ik geen beroep op noodzaak zien, 
dat nader had moeten worden weerlegd. Uit 
de voorstelling van verdachte volgt alleen, dat 
hij practischer en goedkooper kon werken, 
door op het rijwielpad te gaan rijden, hetgeen 
ongetwijfeld wel het geval zal zijn, maar hem 
nog niet recht geeft te handelen in strijd met 
art. 66 Motor- en Rij wielreglement. 

Het tweede onderdeel van het eerste middel 
en de beide andere grieven handelen a ll e over 
de beteekenis van het gegeven bevel. 

De Rechtbank zegt in haar vonnis - en dit 
betreft het derde middel, dat ik eerst meen te 
moeten bespreken: ,,dat het verweer, dat een 
technisch ambtenaar bij den Rijkswaterstaat 
aan verdachte heeft opgedragen bij het op
halen van vuil, gelegen ter -zijde van het 
rijwielpad, met de vrachtauto over het rijwiel
pad te doen rijden, hem niet kan baten, omdat 
een dergelijke opdracht niet is te beschouwen 
als een ambtelijk bevel als bedoeld in art. 
43 Sr. 

H et komt mij voor, dat deze weerlegging 
inderdaad niet voldoende is. Over den straf
uitsluitingsgrond is wel bepaaldelijk een be
sl issing gegeven, zooals art. 358 1. 3 Sv. e ischt, 

maar deze is niet volgens art. 359 1. 2 met 
redenen omkleed. De Rechtbank zegt eenvou• 
dig, dat het bevel niet als een ambtel ijk bevel 
is te beschouwen. H et waarom ontbreekt. 

Ten aanz ien van een beroep op art. 41 1. Z 
Sr. besliste de H . R ., dat de enkele overwe
ging, dat het beroep daarop in strijd met de 
fe iten is, onvoldoende was (H. R. 24 Maart 
1930, W. 12126 ; N. J . 1930, 634). 

Ik ben dan ook van oordeel; dat h et vonnis 
op dezen grond zal moeten worden vernietigd. 

Het tweede onderdeel van het eerste middel 
betreft m . i . niet een beroep op noodzaak, 
maar een beroep op a rt. 43 1. 1 terwijl het 
tweede middel ziet op art. 43 1. 2 Sr. 

Het eeene punt stelt dus de vraag: ,,is bie,· 
een ambtelijk bevel gegeven, door het daartoe 
bevoegde gezag, wodat verdachte bij de uit
voering daarvan niet strafbaar was" ; het 
andere zegt: ,,het ambtelijk bevel is onbevoegd 
gegeven, maar verdachte als ondergeschikte 
heeft het te goeder trouw a ls bevoegd gegeven 
beschouwd, daar de nakoming ervan binnen 
den kring zijner ondergeschiktheid was ge• 
legen. 

Hoewel ik op grond van hetgeen ik n. a. 
van het derde middel betoogd heb, van mee• 
ning ben, dat thans deze punten door den 
H. R . niet behoeven te worden besproken, wil 
ik naar aanleid ing daarvan opmerken, dat ik 
van oordeel ben, dat hier niet is een ambtelijk 
bevel gegeven door het bevoegd gezag. 

De ambtenaren van den Rijkswaterstaat, die 
als getuigen gehoord zijn, beroepen zich op de 
hierboven opgenomen circula ire. Ik kan in die 
circul a ire niet de bedoeling lezen, welke zij er 
in leggen, maar ware zij juist, dan wu de 
Minister nog niet bevoegd zijn ontheffing te 
verleenen van het verbod vervat in art. 66 1. 1 
Motor- en Rijwielreglement, zeker niet bij 
circulaire. Ik verwijs n . a . cl. naar art. 66 1. 2 
Motor- en Rijwielreglement en art. 36 dei· 
Motor- en Rijwielwet, terwijl nog van belang 
is dat het Rijkswegenreglement, waarvan de 
circulaire een uitvloeisel is het gebruik van 
motorrijtuigen op rijkswegen niet aan regelin
gen onderwerpt. 

Indien deze opvatting juist is, komt art. 43 
1. 2 ter sprake, en kon m. i. verdachte zich 
beroepen op zijn goede trouw, a l was het amb
telijk bevel onbevoegd gegeven, wanneer hij 
" ondergeschikt" was. Ten aanzien daarvan 
vereenig ik mij met hetgeen de A.-G. Mr. 
Bes ier heeft gezegd in zijn conclusie bij Uw 
arrest van 21 Mei 1918 (W. 10295; N. J. 
1918, 644), nl. dat dit artikel niet het oog 
heeft op "ambtelijke ondergeschiktheid" , mam· 
ook de gehoorzaamheidsplicht van de onder
danen tegenover de organen van het staats
gezag, wanneer deze bevelend optreden. Hier 
was bovendien nog een band gelegd door de 
voorschriften van het bestek. 

Wat daarvan zij , op grond van onvoldoende 
motiveering concludeer ik tot vernietiging van 
het vonnis, en verwijzing dei· zaak naar het 
Gerechtshof te Amsterdam, ten einde op het 
bestaande hooger beroep te worden behandeld. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den R aadsheer 

Donner ; 
Gelet op de middelen van cassatie door den 
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requirant vool'gesteld bij schri ftuul', en lui
dende: 

1. V. t. of s. van a rt. 66 l id 1 van het 
Motor- en Rijwielreglement, door als bewezen 
aan te nemen, dat verdachte als bestuurder 
van een vrachtmotorrijtuig het rijwielpad heeft 
bereden "buiten noodzaak", niettegenstaande 
er voor den verdachte tweeërlei factoren be
stonden, welke hem noodzaakten om ovel' het 
rijwiel pad te rijden: 

a. het vel'keer over den rijweg zou last 
ondervinden van zijn motorrijtuig, wanneer dit 
telkens op dien weg verbleef tot het inl aden 
van het uit de beek afkomstige vuil, terwijl in 
d it geval dat vuil over een langeren afstand 
gedragen moet worden, dan wanneer het mo
torrijtuig zich op het rijwielpad en dus dichter 
bij de beek bevindt, hetgeen aanmerke lijke 
kosten uitspaart; 

b. vanwege den Rijkswaterstaat was ver
dachte opgedragen te handelen zooals hij heeft 
gedaan ; volgens het bestaande bestek had hij 
dit werk aangenomen, in welk bestek onder 
meer was opgenomen de bepaling, dat hij 
moet nakomen de door den Waterstaat te 
geven bevel en ; 

2. V. t . of s. van art. 43 Sr., dooe een be
l'Oep van verdachte op dit artikel te verwer
pen, niettegenstaande hij te goeder trouw de 
opdracht, welke hem door een ambtenaar van 
den Rijkswaterstaat was verstrekt, als bevoegd 
gegeven heeft beschouwd, terwijl de nakoming 
van deze opdracht lag binnen den kring zijner 
ondergeschiktheid a ls aannemer; 

3. S. van art. 359 lid 2 Sv., door niet vol
doende met redenen te omkleeden de verwer
ping van verdachte's beroep op niet strafbaar
heid krachtens art. 43 Sr.; 

0. dat bij het bestreden vonn is - met qua-
1 ificatie en strafoplegging als voormeld, ten 
laste van gerequireerde overeenkomstig de 
dagvaarding is bewezen verklaard, enz. (zie 
conclusie); 

0. dat de Rechtbank, naar aanleid ing van 
een gevoerd verweer, bij het vonnis heeft over
wogen: 

"dat de vel'dachte te zijner verdediging er 
zich op heeft beroepen, dat hij het ophalen 
van vuil had aangenomen van den Rijks
waterstaat, en dat hij ingevolge bestek gehou
den was de bevelen hem vanwege den Rijks
waterstaat gegeven, op te volgen; 

"dat getuige Bernart, technisch ambtenaar 
bij den Rijkswaterstaat hem heeft opgedragen 
bij het ophalen van vuil, gelegen ter zijde van 
het rijwielpad, met de vrachtauto over het 
rijwielpad te doen rijden; 

,.dat dit verweer verdachte niet kan baten, 
omdat een dergelijke opdracht niet is te be
chouwen als een ambtelijk bevel als bedoeld 

in art. 43 Sr. ; " 
Ten aanzien van de aangevoerde middelen 

van cassatie: 
0. dat de omstandigheden, die en zooals zij 

in het eerste middel worden aangevoerd -
waarbij de H. R. echter terzijde laat, als bij 
de behandeling voor de Rechtbank niet ter 
sprake geweest, de onder a in de eerste plaats 
genoem de omstandigheid - niet zijn van wo
danigen aard, dat de Rechtbank niet deson
danks tot de bewezenverklaring van het buiten 

noodzaak berijden van het rijwiel pad kon 
komen; 

dat toch op de kostenbesparing een bernep 
niet kan worden gedaan, omdat noodzaak tot 
afwijking van een wettelijke verkeersregeling 
bezwaarlijk kan worden aangenomen op grond 
van het economisch voordeel, dat die afwijking 
oplevert; 

dat verder een in een bestek aan een aan
nemer opgelegde verplichting tot opvolging 
van bevelen niet kan medebrengen de gehou
denheid, laat staan de noodzaak, om ook met 
de wettelijke verkeersregels strijdige bevelen 
op te volgen; 

dat dus het eerste middel niet is gegrond; 
0. ten aanzien van het tweede en de ,·de 

middel: 
dat deze middelen, klagende dat een beroep 

op art. 43 Sr. ten onrechte of althans niet met 
voldoende omkleeding van redenen zou zijn 
verworpen, slechts in zooverre feitelijken 
grondslag hebben, dat uit het proces-verbaal 
der terechtzitting in het vonn is alleen blijkt 
van een verweer, vallende in het eerste I id 
van art. 43 voormeld, en niet - zooals de toe-
1 ichting doet veronderstellen - van een ver
weer, gegrond op het tweede lid van dat 
art ikel; 

dat met betrekking tot dit verweer de R echt
bank heeft overwogen, gelijk h iervoren is aan
gehaald ; 

dat de R echtbank - zooa ls ook de toelich
ting van het tweede middel stelt - · dit ver
weer kennelijk a ldus heeft opgevat, dat ver
dachte zich heeft beroepen op een gehouden
heid tot opvolging vau bevelen, die ingevolge 
de aanbesteding voor hem als aannemer be
stond, en welke dus de rechtskracht van die 
bevelen uitsluitend daarin deed wortelen, en 
niet op een verplichting, welke ook los van 
het bestek voor hem tegenover bevelen va11 
den Rijkswaterstaat zou bestaan; 

dat de Rechtbank naar aanleiding van dit 
verweer, dat zij al dus heeft opgevat en kon 
opvatten, terecht heeft overwogen, dat een 
ingP.volge de gehoudenhe id a ls aannemer op 
te volgen bevel niet oplevert een ambtelijk 
bevel, en de Rechtbank, nu van de zijde van 
gerequireerde niets was gesteld ten betooge. 
dat de verhouding van gerequireerde a ls uit
voerder van het werk tegenover den Rijks
waterstaat niet was van burgerrechtelijken 
aard, met die overweging hare beslissing tot 
verwerping van het verweer voldoende met 
redenen omkleedde; 

dat dus ook het tweede en derde middel niet 
tot cassatie kunnen leiden; 

Verwerpt het bernep. 

27 November 1933. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Wegenbelastingwet artt. 7, 8 en 18.) 

In het a ls het onjuiste in de opgave in 
de bewezenverklaring vermelde nl. dat het 
motorrijtuig voor de Engros lachterij 
moest proefrijden, laten de woorden " moest 
proefrijden", mede i.v. m. hetgeen verder 
volgt, dat. n.l. het proefrijden zou dienen 
om de bruikbaarheid en de inrichting van 
het motorrijtuig aan de slachterij te toonen, 
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en dat die slachterij geen proefrit had ge. 
vraagd, geen andere uitlegging toe, dan 
dat req. tegenover de slachterij op zich 
genomen had met zijn rijtuig te ko men 
proefrijden. Uit de verklaring van req. zelf 
blijkt voldoende, dat de opgave dat het 
rijtuig "moest proefrijden" onjuist is. 
[Anders Adv.-Gen. Wijnveldt.l 

Een ingevolge art. 8 lid 2 Wegenbelas• 
tingwet door een ander namens dengene, 
die daartoe gehouden is, onderteekende 
aangifte, moet geacht worden door den 
laatste te zijn gedaan. 

De bewering, dat art. 18 der Wegenbe• 
lastingwet strafbaar stelt bem, die in de 
aangifte eene onjuiste opgave doet, ter• 
wijl te laste is gelegd en bewezen verklaard, 
dat bij of ter gelegenheid van de aangifte 
eene onjuiste opgave is gedaan, doet de 
redactie van de t.1.1. en bewezenverklaring 
geweld aan. [Anders de Adv.-Gen.] 

Op het beroep van H . J. R., requirant van 
c.:issat ie tegen een mondeling vonnis van den 
Poli tierechter te Almelo van 22 Juni 1933, 
waarbij de requirant ter zake: ,, in de aan• 
g ifte, bedoeld in art. 7 der Wegenbelasting• 
wet, eene onjuiste opgave doen", met aan• 
haling van de artt. 7, 8, 18 der Wegonbelas• 
tingwet, 23 en 91 Sr. is veroordeeld tot eene 
geldboete van twint ig gulden en tien dagen 
vervangende hechtenis; (Gepleit door Mr. W. 
Francken.) 

Conclusie van den Adv. -Gen. Wijnveldt. 

Requirant stond terecht voor den Poli tie• 
rechter bij de Arrondissements-Rechtbank te 
Almelo ter zake dat hij op 2 November 1932 
te Hengelo ten kantore van den Ontvanger 
der Directe Belastingen, Invoerrechten en 
Accijnzen a ldaar, toen hij als houder van het 
motorrijtuig, fabrieksmerk Essex, motornum• 
mer 927820, aangifte deed, zijnde deze aan
g ifte met vergunning van genoemde Ontvan• 
ger namens verdachte onderteekend door L . 
S. Brons, tot het verkrijgen van een koste• 
looze wegenbelastingkaart en opgaf, dat het 
genoemde motorrijtuig tot zijn handelsvoorraad 
behoorende moest proefrijden tusschen 2 Nov. 
1932 des na.middags 2 uur en des namiddags 
8 uur om de bruikbaarheid en de inrichting 
van dat motorrijtuig te toonen aan de N. V. 
Engros Slachterij Welling te Borculo, een 
onjuiste aangifte gedaan heeft, waar door 
genoemde Vennootschap geen proefrit ge• 
vraagd was en verdachte aldaar ook met ge• 
meld motorrijtuig op de in het aangiftebillet 
vermelde t ijd niet geweest is. 

Bij vonnis van 22 Juni 1933 verklaarde de 
Politierechter dit alles bewezen, gaf het de 
benaming van "in de aangifte, bedoeld in a rt. 
7 der Wegenbelastingwet een onjuiste opgave 
doen" en veroordeelde met aanhaling van de 
artt. 7, 8, 18 Wegenbelastingwet, a rtt. 23, 
91 Sr., requirant tot een geldboete van f 20, 
bij gebreke van betaling of verhaal te ver
vangen door 10 dagen hechtenis. 

Om onmiddellijk een duidelijk beeld van de 
toedracht der zaak te geven, kan ik n iet beter 
doen dan de verklaringen van den ,;erdachte 
en een getui ge overnemen, zooals deze in het 

proces-verbaal der terechtz itt ing zijn weerge• 
geven. Zij verklaarden als volgt: 

Verdachte: 
Op 2 November 1932 te Hengelo (0.) heb 

ik getuige Brons opgedragen om ten kantore 
van den Ontvanger de r Directe Belastingen, 
Invoerrechten en Accijnzen a ldaar namens mij 
aangifte te doen, dat ik met het tot mijn ban• 
delsvoorraad behoorende motorrij tu ig, fabrieks• 
1nerk "Essex", motornum1ner 92 78 20, op voor
noemden datum tusschen 2 en 8 uur na.mid
dags moest proefrijden om de bruikbaarheid 
en de inrich ting van dat motorrijtuig te toonen 
aan de N. V. Engros Slachterij "Well ing" te 
Borculo en om die aangifte namens 1nij te 
onderteekenen, zulks tot het verkrijgen van 
een kostelooze wegenbelastingkaart. 

Ik was toen houder van voornoemd motor• 
rijtuig. 

H et was inderdaad mijn bedoeling om met 
d ie auto voor genoemde Engros Slachterij op 
voormel den datum te gaan proefrijden, ten• 
einde haar die auto te verkoopen. De Engros 
S lachterij had niet om een proefrit gevraagd. 
Ik had echter van terzijde vernomen, dat zij 
er over dacht een auto te koopen. H et is 
gebruikelijk, dat de automobielhandelaren niet 
wachten op aanvragen van het publiek, doch 
ongevraagd hun auto's aan dat publiek demon• 
streeren. Indieu wij op aanvragen van het 
publiek zouden wachten, wuden wij niet vol
doende verkoopen. 

Toen ik op 2 ovember 1932 om 2 uur na• 
middags mij met genoemde Essex naar voor• 
zegde Engros Slachterij wilde begeven, brak 
de contactsleutel, zoodat ik de voorgenomen 
proefrit niet kon rijden. 

Ik ben op 2 November 1932 niet met voor• 
melde auto bij voornoemde Engros Slachterij 
geweest. Ik ben met die auto op 2 November 
1932 n iet op den weg geweest en heb geen 
gebru ik gemaakt van de bewuste wegenbelas
tingkaart. 

Getuige Brons. 
Op 2 November 1932 heb ik ten kantore van 

den Ontvanger der Dir. Belastingen, Invoer• 
rechten en Accijnzen te Hengelo (0.) namens 
verd. aangegeven, dat verd. met een tot zijn 
handelsvoorraad behoorend motorrijtuig, fa. 
brieksmerk Essex, motornummer 927820 op 
voornoemden datum tusschen 2 en 8 uur na• 
middags moest proefrijden om de bruikbaar• 
heid en de inrichting van dat motorrijtuig te 
toonen aan de N. V. Engros Slachterij Wel• 
ling te Borculo. 

Deze aangifte werd met vergunning van 
genoemden Ontvanger door mij namens ver
dachte onderteekend en geschiedde met het 
doel een kostelooze wegenbelastingkaart te 
verkrijgen. 

Ik heb gezien, dat, toen op 2 November 
1932 omstreeks 2 uur na.middags )'Oornoemde 
auto werd klaar gezet, de contactsleu tel afge• 
broken is. Ik herinner mij niet of verdachte 
toen met een andere auto is weggereden. Ik 
weet niet of verdachte op 2 November 1932 op 
de door mij aangevraagde kostelooze wegen
belastingkaart heeft gereden. 

Tegen dit vonnis kwam requ irant tijdig in 
cassatie, en stelde bij p leidooi a ls middelen: 

I. S. der artt. 359, 358, 367, 377 , 378, 528 
· Sv. in verband met de Beschikking van den 
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)Iinister van Justitie van 21 Juli 1922, 2e 
Afdeeling, N° . 842, zooals deze is gewijzigd 
bij beschikkingen van 10 Juli 1925, 2o Afd. 
A. N°. 916, 23 December 1925, 2do Afd. A. 
N°. 949, 5 December 1927, 2de Afd. A. 0 

800, 22 Maart 1930, 2de Afd. A N° . 816 , 28 
September l!J32, 2de Afd. A N°. 800 en 28 
November 1932, 2de Afd. A. N°. 848; 7, 8, 
18 der Wegenbelastingwet; 47, n Sr.; 

doordat de aanteekening van het vonnis 
noch voor do bewezenverklaring, dat eene 
onjuiste aangifte gedaan is , noch voor die, dat 
verdachte die onjuiste aangifte gedaan heeft 
en deswege strafbaar is, voldoende gronden 
aangeeft. 

II. S. van artt. 18, 7 en 8 der Wegenbelas
t ingwet door het bewezenverklaarrle overeen
komstig art. 18 te qualificeeren en te straffen. 

Het eerste middel klaagt in de eerste plaats 
over onvoldoende motiveering t. a. van het 
onju iste der opgave. Ik kan mij daarmede ver
een igen. 

Begrijp ik deze zaak goed, dan wordt requi 
rant ervan verdacht ten behoeve van zijn 
bedrijf als automobielhandE:laar op grond van 
art . 6 onder b der Wegenbelast ingwet een zg. 
,Tijkaart te hebben aangevraagd om een proef
rit te houden. De stelling is dan: ,, het blijkt 
dat hij geen proefr it had te houden". Vermoe
delijk heeft hij met een anderen wagen dan 
op de vrijstelling is vermeld, en voor een 
a nder doel gereden, daarbij gebruik makend 
van de vrijkaart. Daarvan blijkt echtAr ui t rle 
stukken waarvan de H . R. kennis neemt, niet. 
Verdachte zou in dat geval ook vervolgd kun-
11en worden voor overtreding van art. 17 der 
wet - rijden zonder dat de . verschuldigde 
belasting was voldaan. 

Hem is echter te I aste gelegd, dat hij een 
onjuiste aangifte gedaan heeft, om een vrij
kaart te krijgen - hetgeen volgem de telaste
legging blijkt uit het fe it dat door de Ven
nootschap een proefrit niet gevraagd was en 
YOOrts, omdat verdach te bij die Vennootschap 
ook op den in het aangiftebiljet vermelden 
t ijd niet geweest is. 

Dit is bewezenverklaard en terecht - beide 
fei ten zijn juist - de vennootschap had niet 
om een proefrit gevraagd en verdachte is er 
niet geweest. 

De eerste omstandigheid betreft de vraag of 
verdachte moest proefrijden, zooals is te laste 
gelegd, a lthans wo zal de uitdrukking, dat de 
wagen moest proefrijden, wel behooren te wor
den opgevat. Er op wijzend, dat vrijstelling 
van belasting wordt verleend krachtens art. 6 
onder b voor het doen van proefritten, ben ik 
van meening, dat het algemeen bekend is, dat 
h et in de automobielhandel gebruikelijk is, 
zelfs tot het hinderlijke toe, zoodra de han
delaar er maar van hoort dat iemand er over 
spreekt een automobiel aan te schaffen, dien 
eventueel gegadigde proefritten met wagens 
Yan verschillende merken op te dringen. An
de rzijds zijn er ook quasi-koopers, die dank zij 
dit gebruik er zich op toeleggen tot in het 
one ind ige proefritten te houden. 

Ik maak deze opmerking omdat de aangifte 
rnlgens de telastelegging luidde, dat ver
dachte moest proefrijden tot de juiste a fme
t ingen terug te brengen. 

Juist is, wat de geachte raadsmau opmerkte, 

dat de aangifte niet spreekt van "moest" 
maar "zal" proefrijden. Intusschen blijkt dat 
niet uit de stukken waarvan de H. R. kennis 
neemt, en voorgelezen is de aangifte niet. 

Inderdaad is de opgave in de aangifte on
juist, wanneer men, zooals de Politierechter 
blijkbaar gedaan heeft, dit " moest" proef
rijden - zoo eng opvat, dat men er in ziet 
een verplichting van den handelaar welke hij 
op zich genom en heeft krachte ns overeenko1nst 
met den klant. Dit toch was hier niet het 
geval - verdachte handelde blijkens de ver
klaring in het vonnis opgenomen, zooals· de 
meeste zijner vakgenooten: ,,op hoop van 
zegen". In dien zin opgevat, in verband met 
het gebruik in dien handel, kan men m. i. 
zeggen, zonder het woord eenigszins geweld 
aan te doen, dat het proefrijden voor hem als 
handelaar een " moeten" was, als handelaar 
mocht hij die kans niet laten voorbijgaan, al 
was niet om een proefrit gevraagd. 

Ik kan mij dan ook niet vereenigen met de 
beslissing van den Politierechter te Almelo 
van 1 Nov. 1928 (W. 11924, 4; B .i. B. 4640), 
dat onder proefritten bedoeld in art. 6 sub b 
der wet niet vallen ritten, waarbij degeen, die 
een motorrijtuig wil verkoopen, iemand zonder 
diens voorkennis opzoekt, in de hoop voor 
dezen het motorrijtuig te mogen demonstree ren. 

De tweede omstandigheid, waaruit de on
juistheid der aangifte zou blijken, nl. dat hij 
met zijn wagen op het in de aangifte vermelde 
nur niet aanwezig is geweest, weerlegt ver
dachte met het verweer, dat toen hij er mee 
wilde wegrijden, de contactsleutel brak, zoo
dat hij de voorgenomen proefrit niet kon 
r ijden. Dit verweer bespreekt en weerlegt het 
vonnis niet, doch behoefde het alleen niet te 
doen, wanneer des rechters opvatting is ge
weest, dat "het moeten proefrijden" onwaar 
was gebleken; daaruit zou dan het niet aan
wezig zijn met den wagen reeds kunnen voort
vloe ien. 

Op grond van het bovenstaande is m. i. aan
gegeven, dat het doen van de onjuiste aangifte 
niet voldoende gemotiveerd is. 

In de tweede plaats is de gr ief in het eerste 
middel, dat het daderschap van verdachte 
onvoldoende gemotiveerd is. Daarin ben ik het 
met requirant niet eens. De wet vordert in 
art. 7 "aangifte doen". Art. 47 Sr. komt 
hierbij naar mijn oordeel niet in aanmerking. 
"Aangifte doen" kan men op verschill ende 
manieren : per post, bij gemachtigde enz. Uit 
art. 8 lid 2 der wet. ,,De aangifte" kan, 
namens hem die daartoe gehouden is, door 
een ander worden onderteekend, mits krach
tens volmacht of met vergunning van den 
ontvanger", welke laatste wijze hier gevolgd 
is, blijkt dit reeds. 

Uit de hierboven volledig opgenomen ver
klaringen van requirant en getuige kon de 
rechter m. i. afleiden, dat verdachte de aan
gifte deed, zonder dat daarbij de omschrijvin
gen van art. 47 Sr. te pas moeten komen. 

Het tweede middel acht ik samenhangend 
met het eerste onderdeel van het eerste mid
del, en dau ook juist. Er moet blijken, dat in 
de aangifte een onjuiste opgave is gedaan, 
niet dat de betrokkene onjuiste opgaven doet. 
De inhoud der aangifte blijkt echter niet uit 
het vonnis. 
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Op grond van het bovenstaande concludeer 
ik tot vernietiging van het bestreden vonnis 
en verwijzing der zaak naar het Gerechtshof 
te Arnhem ten einde op de bestaande dagvaar
ding te worden berecht. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Kirberger; . 
Gelet op de middelen van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij pleiàooi en lui 
dende: (zie conclusie); 

0. dat bij het bestreden vonnis - met qua-
1 ificatie en strafoplegging als vermeld - wet
tig en overtuigend is bewezen verklaard het
geen den requirant is telaste gelegd, namelijk, 
dat hij op 2 ovember 1932 te Hengelo ten 
kantore van den Ontvanger der Directe B e-
1 astingen, Invoerrechten en Accijnzen aldaar, 
toen hij als houder van het motorrijtuig, 
fabrieksmerk Essex motornummer 927820, 
aangifte deed, zijnde deze aangifte met ver
gunning van genoemden Ontvanger namens 
requirant onderteekend door L. S. Brons, tot 
het verkrijgen van een kostelooze wegenbelas
ti ngkaart en opgaf, dat het genoemde motor
rijtuig tot zijn handelsvoorraad behoorende 
moest proefrijden 2 November 1932 tusschen 
des namiddags 2 uur en des namiddags 8 uur 
om de bruikbaarheid en de inrichting van dat 
motorrijtuig te toonen aan de N. V. Engros 
Slachterij Welling te Borculo, een onjuiste 
aangifte gedaan heeft, waar door genoemde 
Vennootschap geen proefrit gevraagd was en 
requirant aldaar ook met het gemelde motor
rij tuig op den in het aangiftebill et vermei den 
t ijd niet geweest is; 

0. omtrent het eerste middel: 
dat blijkens de bewezenverklaring het on

juiste in de opgave, welke aan den Ontvanger 
werd gedaan, was: dat het motorrijtuig voor 
de Engros Slachterij Welling "moest proef
rijden"; 

dat de woorden "moest proeirijden", mede 
in verband met hetgeen verder volgt, dat 
namelijk het proefrijden zou dienen om de 
bruikbaarheid en de inrichting van het rijtuig 
aan de slachterij te toonen, en dat die slach
terij geen proefrit had gevraagd, geen andere 
uitlegging toel aten , dan dat rèquirant tegen
over de Slachterij op zich genomen had met 
zijn rijtuig te komen prnefrijden ; 

· dat uit de verklaring van requirant zelf, als 
bewijsmiddel gebezigd, dat de Slachterij niet 
om een proefrit gevraagd had. voldoende 
blijkt, dat de opgave, dat het rijtuig "moest 
proefrijden" onjuist was; 

dat wijders art. 8 lid 2 der Wegenbelasting
wet inhoudt, dat de aangifte namens hem, die 
daartoe gehouden is, door een ander kan wor
den onderteekend, mits onder andere met 
vergunning van den Ontvanger; 

dat in dergelijk geval de aangifte geacht 
moet worden te zijn gedaan door hem, die tot 
de aangifte was gehouden; 

dat nu uit de bewijsmiddelen blijkt, dat 
Brons namens requirant, die houder was van 
het motorrijtuig, met goedvinden van den 
Ontvanger de aangifte onderteekende, vol 
doende bewijs aanwezig is, dat requirant in 
den zin van art. 8 der Wegenbel astingwet de 
aangifte heeft gedaan, zoodat hij voor eene 

onjuiste opgave in die aangifte strafrechtel ij k 
aansprakelijk is; 

0. omtrent het tweede middel: 
dat dit a ldus is toegelicht, dat art. 18 der 

Wegenbelastingwet strafbaar stelt hem, die 
in de aangifte eene onjuiste opgave doet, ter
wijl is telaste gelegd en bewezen verklaard . 
dat bij of ter gelegenheid van de aangifte eene 
onjuiste opgave gedaan is; 

dat echter requirants lezing de redactie van 
de telastelegging en bewezenverklaring geweld 
aandoet, daar deze kwalijk eene andere lezing 
toelaat, dan dat in de aangifte zelve de on
juiste opgave gedaan is; 

0. dat geen d e r beide middelen tot cassatie 
kan leiden; 

Verwerpt_ het beroep. (N. J. ) 

27 November 1933. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Gemeentewet art. 168 ; B. W. 
art. 625.) 

De qualificatie " het hebben van een aan
legplaats" wordt door art. 6a van de Keur 
gedekt. 

In de aanteekening van het vonnis is 
ten onrechte art. 6 in plaats van art . 6a 
aangehaald. 

De beperking in het genot van den eigen
dom, gelegen in het verbod tot het maken 
en hebben van de in art. 6a der Keur of 
Politieverordening v. d. Buitenclijkschen 
Buitenvelderschen Polder genoemde wer
ken [ walbeschoeiingen, steigers of a ndere 
aanlegplaatsen] gaat zeker niet verder dan 
in art. 625 B. W. zelf is voorzien en hier 
is dan ook geen sprake van een algeheele 
ontneming van het vrije genot van den 
eigendom . 

Op het beroep van C. V., requ irant van cas
satie tegen een ten zijnen laste gewezen mon
deling vonnis van het Kantongerecht te Am
sterdam van 9 Juni 1933, waarbij hij, ter zake 
van " Langs de Ri ngvaart van den Buitendijk
schen Buitenvelderschen Polder langs de Am
stelveenscheweg een aanlegplaats hebben" , 
met aanhaling van de artt. 6 en 22 der Keur 
of Politieverordening van den Buitendijkschen 
Buitenvelderschen Polder, 23 en 91 Sr., is 
veroordeeld tot een geldboete van vijf gulden 
en één dag vervangende hechtenis. 

De Hooge R aad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Taverne; 
Gelet op de middelen van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur: 
"I. Schending van art. 350 Sv., enz. omdat 

de Rechter het primair telastegelegde heeft 
bewezen geacht, terwijl uit het bewijsmateriaal 
slechts af te leiden was, dat hij het subsidiair 
telastegelegde heeft begaan (het hebben va n 
een walbeschoeiing) ; 

II. S. van art. 350 Sv., enz. omdat de 
Rechter het primair telastegelegde heeft gequa
lificeerd als "het hebben van een aanlegplaats 
terwijl in het systeem van den Rechter deze 
qualificatie moest luiden "het hebben van een 
andere aa11legplaats dan een wa1beschoeiïng 
of steiger"; 
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III. Schending van art. 350 v., enz. om
dat de R echter bij het onderhavige geval van 
toepassing geacht heeft art. 6 van de keur 
van den Buitendijkschen Buitenvel derschen 
Polder. Dit artikel blijft geheel buiten deze 
materie, welke geregeld wordt door art. 6a; 

0. dat aan requirant bij inleidende dagvaar
ding is ten laste gelegd dat hij te Amsterdam 
op 24 April 1933 langs de ringvaart van den 
Buitendijkschen Buitenvelderschon Polder, 
achter het door hem bewoonde perceel Am
stel veensche weg n°. 1004 een aanlegplaats 
Yan vaartuigen, althans een walbeschoe iing, 
heeft gehad, waaraan op dien dag een schip 
lag gemeerd, zulks terwijl aan hem, verdachte, 
door het Bestuur van genoemden Polder, met 
ingang van 20 April 1933, de vergunning 
YOOr het aldaar houden van een aanlegplaats 
was opgezegd; 

0. dat, blijkens de Aanteekening van het 
mondeling vonnis is bewezen verklaard - met 
qualificatie en strafoplegging als voormeld -
dat verdachte het primair ten I aste gelegde 
fe it heeft begaan; 

0. dat, het eerste cassatiemiddel ongegrond 
is , daar, blijkens het proces-verbaal der te
rechtzitting, de verdachte heeft verklaard, dat 
hij het hem primair ten laste gelegde erkent, 
terwijl het als getuige gehoorde bestuurslid 
van den genoemden Polder Leendert Smeenk, 
heeft verklaard, dat hij op 24 April 1933 heeft 
geconstateerd, dat verdachte's schip ter plaatse 
bij dagvaarding vermeld nog aan de aanleg
plaats een ligplaats innam ; 

0 . wat het tweede middel van cassatie be
tre ft: 

dat a rt. 6a van de keur of Poli tieverordening 
van den Buitendijkschen Buitenvelderschen 
Polder luidt: H et is verboden langs- of aan 
de Ringvaart van den polder langs den Am
,;telveenschen weg walbeschoeiingen, steigers 
of andere aanlegplaatsen te maken of te heb
ben. Dit verbod 1s niet van toepassing op de 
aanlegplaats van de Gemeente Nieuwer Am
stel; 

dat voormelde, door den rechter aan het 
bewezene gegeven qualificatie door dit artikel 
wordt gedekt, zoodat het middel ongegrond is; 

0. dat uit het voorafgaande tevens voor
doeit, dat het derde middel gegrond is, heb
bende art. 6 van genoemde keur of Politie
Yerordening geen betrekking op het bewezene; 

0. dat requirant in zijn schr iftuur, zonder 
een bepaald middel te formul eeren, nog aan
voert, dat het verbod van het maken of heb
ben van walbeschoeiingen, in strijd is met art. 
625 B. W., terwijl uit de ten deze bestaande 
regeling, te weten, dat de vergunning om aan 
de Ringvaart een losplaats te hebben tegen 
voldoening van een zeker bedrag te verkrijgen 
is, alsmede uit de in art. 6a voorkomende uit
zondering voor de aanlegplaats van de ge
meente Nieuwer Amstel , duidel ijk blijkt, dat 
de zin van genoemde verbodsbepaling niet is 
bescherming te verleenen aan de dijken of 
weringen van den polder ; 

0. dienaangaande: 
dat de beperking in het genot van den 

eigendom, gelegen in het verbod tot het maken 
of hebben van de in voormeld artikel ge
noemde werken, zeker niet verder gaat dan 
in art. 625 B. W. zelf is voorzien en hier dan 

ook geen sprake is van een a lgeheele ont
neming van het vrije genot van den eigendom; 

dat hetgeen requirant voorts aanvoert om
trent het verkrijgen van een vergunning niet 
tot het beoogde doel kan leiden, reeds hierom 
niet, omdat daarvan noch uit de keur, noch 
uit eenig voor kennisneming door den H . R. 
vatbaar stuk, iets is gebleken, terwijl ook de 
uitzondering in genoemd art. 6a voor een 
bepaalden aanlegsteiger gemaakt, aan de gel
digheid van het verbod niets kan afdoen; 

0. dat derhalve deze gr ieven niet tot cas
satie kunnen leiden ; 

0. dat de H. R . termen aanwezig acht om 
art. 442 Sv. toe te passen; 

Vernietigt het bestreden vonnis, doch alleen 
voorzoover genoemd art. 6a niet is aangehaald 
in de Aanteekening van dat vonnis, en 

Doende wat de kantonrechter had behooren 
te doen : Verstaat, dat tot de artikelen, waar
op de oplegging van straf berust, mede be
hoort a rt. 6a van genoemde keur of Politie
verordening. 

Verwerpt het beroep voor het overige. 

[ Gewezen ove,·eenkomstig de conclusie van 
den Advocaat-Generaal Wijnveldt.] 

(N. J.) 

27 November 1933. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijs\\ et 1920 art 72 j0 • art. 
101 5e lid .) 

De uitgaven, ,·oortvloeiend uit de aan
schaffing van schoolmeubelen (in casu een 
nieuwe kachel) kunnen niet gerekend wor
den tot de kosten, bedoeld in art. 101 
5° lid, aangezien deze uitgaven ingevolge 
dit wetsvoor chrift j0 • art. 55d bij do vast
stelling der daarin bedoelde vergoeding 
buiten beschouwin~ blijven . Nu reparatie 
van de oude kachel niet meer mogehjk is, 
gaat aanschaffing van een nieuwe kachel 
de "normale eischen" niet te boven. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het Roomsch-Katholieke Kerkbestuur van de 
parochie van den Heiligen Joseph te Nieuw
Namen, gemeente Clinge, tegen het besluit 
van Ged. Staten van Zeeland van 28 Juli 
1933, N°. 36, le afdeeling, tot ongegrondver
klaring van zijn beroep tegen het besluit van 
den raad der gemeente Clinge van 16 Nov. 
1932, houdende weigering van het overeen
komstig art. 72 der Lager-Onderwijswet 1920 
ingediende verwek om medewerking voor de 
aanschaffing van een nieuwe kachel ten be
hoeve van de Roomsch-Katholieke bijzondere 
lagere school, Breedestraat C 142, aldaar; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies vau 
1 November 1933, N °. 602; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 21 

ovember 1933, N°. 16005, afdeeling Lager 
Onderwijs Financieel ; 

0. dat de raad der gemeente Clinge bij be
sluit van 16 ovemher 1932 afwijzend heeft 
beschikt op het verwek van het Roomsch
Katholieke Kerkbestuur van de parochie van 
den Heiligen Joseph te Nieuw-Nam en om in-
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gevolge art. 72 der Lager-Onderwijswet 1920 
ge lden uit de gemeentekas beschikbaar te stel
len voor den aankoop van een nieuwe kachel 
voor de Roomsch-Katholieke bijwndere lagere 
school a ldaar, uit overweging, dat de aan
vrage niet kan worden beschouwd als eeno 
aanvrage krachtens art. 72 der Lager-Onder
wijswet 1920, doch deze kosten moeten worden ' 
best reden uit de gemeente lij ke vergoedi ng 
krachtens art. 101 dier wet; 

dat, nadat het Kerkbestuur bij Ged. Staten 
van Zeeland in beroep gekomen was, dit col
lege bij zij n besluit van 28 Juli 1933, N°. 36 , 
l e afdeel ing, het beroep ongegrond heeft ver
klaard, uit overwegi11g, dat, daar de aange
vraagde gelden moeten dienen tot vervanging 
van een versleten kachel, de daaruit voort
vloeiende kosten uit de vergoeding ex art. 101 
der wet moeten worden gekweten; dat zelf , 
indien de benoodigde gelden ook op grond van 
art. 72 der wet zouden kunnen worden aan- ' 
gevraagd, deze aanvrage de normale eischen 
wu overschrijden, zoolang niet gebleken was, 
dat de kosten niet uit de vergoeding ex art. 
101 zouden kunnen worden gekweten; 

dat van d it besluit het Kerkbestuur bij Ons 
in beroep is ge komen, aanvoerende, dat Ged. 
Staten ten onrechte van oordeel zijn, dat du 
kosten voor de aanschaffing van nieuwe school 
meubelen kunnen worden bestreden uit de 
vergoeding, bedoeld in art. 101 der Lager
Onderwijswet 1920; dat immers, ingevolge 
het bepaalde in art. 101, achtste lid, juncto 
het vij fde l id van dit artikel uit deze vergoe
d ing a ll een kunnen worden gekweten "de 
kosten vo lgens art. 55 onder e tot en met h 
en o, a lsmede die van instandhouding", waar
onder niet zijn begrepen de kosten voor he t 
aanschaffen van de sehoolmeubi>len, welke in 
art. 55 zij n gerangschikt onder letter d; dat 
in casu ook de normale eischen, aan het geven 
van lager onderwijs te stellen, door <le aau
scha ffin g van een nieuwe kachel ter vervan
ging van een in onbruikbaren staat verkee
rende kachel niet worden overschreden; dat 
de onderhavige aanvrage steun vindt o. a. in 
Ons besluit van 31 J uli 1929, ' 0

• 28; 
0. dat het in het onderwerpelijke geval be

treft de aanschaffing van een schoolmeubel, 
te weten een nieuwe kachel, ter vervanging 
van een onbruikbaar geworden kachel; 

dat art. 72 der Lager-Onderwijswet 1920 
aan de schoolbesturen het recht geeft gelden 
aan te vragen, o. m. voor de aanschaffing van 
schoolmeubelen; 

dat bovendien de uitgaven, voortvloeiencl;i 
ui t de aanschaffing van schoolmeubelen, met 
name niet kunnen gerekend worden tot de 
voor vergoeding in aanmerking komende kos
ten, bedoeld in art. 101, 5e lid, in verband 
met art. 55 onder e tot en met h en o der wet, 
aangezien de kosten van aanschaff ing van 
schoolmeube len worden genoemd onder d van 
ar t. 55 en mitsdien ingevolge het bepaalde in 
art. 101, 5e lid, der wet bij de vaststelling der 
vergoeding, bedoeld in laatstgenoemd artikel , 
bui ten beschouwing blijven; 

dat, nu blij kens de stukken reparatie van de 
oude kachel niet meer mogelijk is, aan chaf
f ing van een nieuwe kachel de normale, aan 
het geven van gewoon lager onderwijs te stel
len , e ischen niet te boven gaat; 

dat mitsd ien door den raad der gemeente 
Cl inge ten onrechte afwijzend is beschi kt op 
de door het Kerkbestuur gedane aanvrage en 
door Ged. Staten het, tegen dit raad besluit 
ingestelde, beroep eveneens ten onrechte onge
grond is ver klaard; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietigi ng van het besluit van Geel. 
Staten van Zeeland van 28 J uli 1933, N°. 36, 
le afdeel ing, en van het bes luit van den raad 
der gemeente Clinge van 16 overnber 1932, 
te bepalen, dat door den gemeenteraad alsnog 
medewerking behoort te worden verleend voor 
de aanschaffing van een nieuwe kachel. 

Onze l\iinister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast enz. 

(A. B .) 

28 November 1933. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Motor- en Rijwielreglement art. 8.) 

Daar de vrijheid en veiligheid van het 
verkeer op den onderhavigen weg op vo l
doende wijze gewaarborgd zijn , zijn er geen 
termen aanwezig, om dezen weg in eenig 
opzicht gesloten te verklaren. In het bij 
zonder kan de door R. en W. aangevoerde 
omstandigheid, dat met het onderhoud van 
den weg groote, ten laste van de gemeente 
komende, onkosten zijn gemoeid, ueeu 
grond daarvoor opleveren. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

burgemeester en wethouders van Baarn tegen 
het besluit van Geel. Staten van Utrecht van 
31 Mei 1932, le Afd. n°. 681/764, waarbij 
afwijzend werd be chikt op een verzoek van 
burgemeester en wethouders om afsluiting 
voor het verkeer met motorrij tuigen van den 
weg langs den Eemlanclschen d ij k a ldaar; 

Den Raad van State, Afdee ling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adv ies van 
25 October 1933, n°. 590; 

Op de voordracht van Onzen Min ister van 
Water taat van 22 ovember 1933, n°. 422, 
Afd. Waterstaatsrecht; 

0. dat burgemeester en wethouders der ge
meente Baarn bij hun schrijven van 17 Dec. 
1931, n°. 4920, aan Ged. Staten van Utrecht 
verzochten te willen afsluiten voor het ver
keer met motorrij tuigen op meer dan twee 
wielen den weg langs den Eem landschen dij k 
in de gemeente Baarn, omdat na de verbete
r ing en de daarna gevolgde openste ll ing van 
den Haar- en Bisschopsweg reeds een voo r het 
a uto-verkeer geschikte verb ind ing tusschen 
Hoogland en Baarn tot standkwam, waardoor 
d ie over den weg langs den Eem landschen 
dij k overbodig kan worden geacht en het in 
het financieele belang der gemeente moet wor
den geacht, indien de laatstbedoel de weg voor 
het verkeer met motorrij tuigen op meer dan 
twee wielen wordt afgesloten, omdat daardoor 
de onderhoudskosten verm inderen zullen; 

dat Ged. Staten van trecht bij hun besluit 
van 31 Mei 1932, le Afd., n°. 681/764, op dit 
verzoek afwijzend hebben beschikt, overwegen
de, dat de bedoelde weg, in verband met den 
bete ren, zij het ook iets langeren weg via den 
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Haar- en Bisschopsweg en den weg Bunscho
ten-Hoogland-Amersfoort, in hoofdzaak slechts 
van belang is voor het lokaal verkeer in de 
buurtschap Zeldert en omgeving, zoodat een 
buitengewoon druk gebruik daarvan niet wordt 
gemaakt; dat bovendien op grond van een 
krach tens art. 47 van het Motor- en Rijwiel
reglement vastgestelde regeling geen motor
rijtuigen worden toegelaten breeder dan 2.10 
m. en waarvan de grootste wielbelasting meer 
dan 1200 kg. bedraagt; dat bij de beantwoor
ding van de vraag of een weg in het belang 
van de vrijheid en veilighei d van het verkeer 
voor het berijden met motorrijtuigen behoort 
te worden afgesloten, overwegingen betreffen
de de kosten van onderhoud buiten beschou
wing di enen te blijven, dat er in verband met 
het voorafgaande geen aanleid ing bestaat om 
aan het verzoek van burgemeester en wethou
ders van Baarn te voldoen ; 

dat van dit besluit burgemeester en wethou
ders van Baarn bij Ons in beroep zijn geko
men, aanvoerende, dat het mede in verband 
met de tijdsomstandigheden, nu er op de ge
meentelijke uitgaven aanmerkelijk moet worden 
bespaard, toch niet aangaat veel uit te geven 
voor het onderhoud van een weg, welke zonder 
bezwaar voor het verkeer met motorrij tuigen 
kan worden afgesloten; dat die weg boven
dien, mede lettende op het feit, dat de bermen 
vooral bij regenachtige weersgesteldheid onbe
trouwbaar zijn, ook te smal moet worden ge
acht voor motorrijtuigen, welke niet breeder 
zijn dan 2.10 meter en waarvan de grootste 
wielbelasting niet meer dan 1200 kg. be
draagt; dat daarom, voornamelijk bij het 
passeeren, de vei ligheid van het verkeer in 
gevaar wordt gebracht; 

0 . dat ingevolge het bepaalde in art. 8, 
eerste lid , van het Motor- en Rijwielreglement 
de wegen, tenzij het doorgaand verkeer daar
door zonder noodzaak ernstige belemmering 
zoude ondervinden, in het belang van de 
vrijheid en veiligheid van het verkeer daar
over, geheel of gedeeltel ijk ges loten kunnen 
worden verklaard voor het berijden in een of 
in beide richtingen; 

dat, nu blijkens de ontvangen ambtsberich
ten de vrijheid en veiligheid van het verkeer 
op den onderhavigen weg op vo ldoende wijze 
gewaarborgd zijn, er derhalve geen termen 
aanwez ig zijn om dezen weg in eenig opzicht 
gesloten te verklaren; 

dat in het bijzonder de door burgemeester 
en wethouders van Baarn aa'ngevoerde om
standigheid, dat met het onderhoud van den 
weg groote, ten laste van de gemeente komen
de, onkosten zijn gemoeid, geen grond kan 
opleveren om dezen weg gesloten te verklaren; 

dat Ged. Staten van Utrecht mitsdien terecht 
op het desbetreffende verzoek van burgemees
ter en wethouders van Baarn afwijzend hebben 
beschikt; 

Gezien de Motor- en Rijwielwet en het 
Motor- en Rijwiel reglement; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Waterstaat is belast enz. 

(A.B.) 

29 November 1933. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 art. 23.) 

Terecht is door Ged. Staten goedkeuring 
verleend aan een raadsbesluit tot ophef
fing van een school, die door zes kinderen 
wordt bezocht, nu in het bezwaar van den 
grooteren afstand tot de school in een na
burige gemeente wordt voorzien door een 
op de schooltijden aldaar aansluitenden 
autobusdienst en de mogelijkheid bestaat 
dat bij opheffing der onderhavige school 
de openbare school in de naburige gemeente 
wellicht een zoodan ig aantal leerlingen zal 
tellen, dat een tweede leerkracht noodig 
wordt. 

Wij WILHELM! A, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingeste ld door 

L. A. G. van Oijen en vier andere ouders van 
kinderen, die de openbare lagere school te 
Budel bezoeken, tegen het besluit van Geel. 
Staten van Noord-Brabant van 28 Augustus 
1933, G. N°. 236, waarbij goedkeuring is ver
leend aan het besluit van den raad der ge
meente Budel van 18 Augustus 1933, tot op
heffing van de op nbare lagere school a ldaar, 
met ingang van den eersten der maand, vol 
gende op die, waarin het beslui t van Ged. 
Staten van Noord-Brabant tot goedkeuring 
van dit raadsbesluit is ontvangen, of, ingeval 
van beroep, met ingang van den eersten der 
maand, volgende op die, waarin Ons besluit, 
waarbij dit raadsbesluit is gehandhaafd, ter 
kennis van den raad is gebracht; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
15 November 1933, N°. 628; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en W etenschappen van 24 
November 1933, N°. 11663, afdeeling Lager 
Onderwijs Algemeen ; 

0. dat de raad der gemeente Budel bij be
sluit van 18 Augustus 1933 heeft besloten de 
openbare lagere school in die gemeente op te 
heffen, zulks met ingang van den eersten der 
maand, volgende op die, waarin het besluit 
van Ged. Staten van Noord-Brabant tot goed
keuring van dit raadsbeslui t is ontvangen, of, 
in geval van beroep, met ingang van den 
eersten der maand volgende op die, waarin 
O"s besluit, waarbij dit raadsbesluit is ge
handhaafd, ter kennis vau den raad is ge
bracht, daarbij overwegende, dat per 1 Sep
tember 1933 het aantal leerlingen, in cl e ge
meente Budel woonachtig, dat de schoo l dan 
zal bezoeken, ten hoogste 4 bedraagt, terwijl 
het aantal leerlingen, afkomstig uit de ge
meente Maarheeze, ten hoogste 3 zal zijn; 
dat de harde noodzaak tot bezuiniging waar
van de raad overtuigd is, ook op het onder
havige gebied, de gemeente Budel niet kan 
bewegen, zich voor het behoud van eene der
gelijke school uit te spreken, maar dat hij 
ernstig van meening is, dat in het algemeen 
Rijks- en gemeentebelang de instandhouding 
van dit eenmansschool t je niet toelaatbaar is 
en zijns inziens ook niet is te verdedigen, te 
meer nog, daar de lagere publiekrechtelij ke 
organen zijns inziens den duren plicht hebben, 
mede te werken aan de zoo noodzakelijke 
Regeerings- en gemeentelijke bezuinigings
maatregelen en zich daar niet tegenover te 
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plaatsen; dat te verwachten is, dat het aanta l 
leerlingen van 4 uit de gemeente Budel nog 
zal verminderen, en dat dus dit nog te meer 
pleit voor eene spoedigo opheffing van deze 
school, terwijl in de naaste en mogelijke ver
dere toekomst de schoolbevolking niet zal 
toenemen; dat de Regeering kan medewerken, 
om - en dit legt de raad even vast - de 
bezwaren, aan de opheffing mogelijk verbon
den, wo niet geheel , dan toch nagenoeg geheel 
weg te werken, door de ouders der school
gaande kinderen, die allen ambtenaren in 
's R ijks dienst zijn en die te Budel verblijven 
door wi l en uitspraak van d iezelfde Regeering, 
over te plaatsen, waardoor er èn voor Rijk èn 
voor gemeente de grootst mogelijke bezuini
g ing komt ; dat er met de gemeente H..-ezG 
eene gemeenschappelijke regeling, als bedoeld 
in art. 19 , 4e lid, der Lager-Onderwijswet 1920, 
is aangegaan, waardoor voor de 4 kinderen 
uit de gemeente Budel, die de opgeheven 
school bezochten, genoegzame ge legenheid be
staat om in de gemeente Heeze lager onderwijs 
te ontvangen, terwijl voorts door toepassing 
van art. 13 der Lager-Onderwijswet 1920 aan 
het bezwaar om eene school in eene andere 
gemeente te bezoeken, voor zooveel noodig, 
kan worden tegemoetgekomen; 

dat, nadat Ged. Staten van Noord-Brabant 
bij hun besluit van 28 Augustus 1933, G. N° . 
236, aan dit raadsbesluit hunne goedkeuring 
hadden verleend, L. A. G. van Oijen en vier 
andere ouders van kinderen , die de bedoelde 
school bezoeken, bij Ons in beroep. zijn ge
komen, aanvoerende, dat zij door het opheffen 
der school zeer teleur zijn gesteld, daar de 
dichtstbij zijnde openbare school 15 à 20 km 
van Budel is verwijderd en het ondoenlijk is, 
kleine kinderen daarheen t~ sturen; dat de 
kleine Nederlandsch-Hervormde Gemeente te 
Budel, die van de Hervorming af bestaat, 
hierdoor zeer veel lijdt, daar de leden hunne 
kinderen naar Roomsch-Kathol ieke scholen 
zullen moeten zenden, zoodat het wonen voor 
hen hier bijna onmogelijk wordt gemaakt; dat 
de school thans te klein is, maar afwisselend 
grooter wordt door ambtenaren en gevestigde 
huishoudens; 

0. dat de openbare lagere school in de ge
meente Budel blijkens de stukken na 1 Sep
tember 1933 slechts door 4 kinderen uit de ge
meente Budel en door 2 kinderen uit de 
·gemeente Maarheeze wordt bezocht; 

dat tusschen de gemeenten Budel en H eeze 
eene regeling is gesloten, als bedoeld in art. 
19, 4e lid, der Lager-Onderwijswet 1920, tot 
toelating van de kinderen uit de gemeente 
Budel op de openbare I agere school te Heeze; 

dat de kinderen uit de gemeente Budel voor 
het bezoeken der openbare lagere school te 
Heeze wel een grooteren afstand zullen hebben 
af te leggen, doch dat luerin voorzien wordt 
dooi· een autobusdienst, welke goed aansluit 
op de morgenschool tijden van de school te 
H eeze, terwijl blijkens de ontvangen ambts
berichten reeds stappen zijn ondernomen om 
ook op de· middagschooltijdcn eene betere aan
sluiting te verkrijgen; 

dat blijkens de ontvangen ambtsberichten de 
mogelijkheid bestaat, dat bij opheffing van de 
openbare lagere school te Budel , de openbare 
l agere school in de gemeente Heeze wellicht 

in betere omstandigheden zal komen te ver
keeren, doordat het aantal leerl ingen dezer 
school nu raakt tot het aantal, waarvoor een 
tweede leerkracht noodig wordt; 

dat onder deze omstandigheden moet worden 
aangenomen, dat door Geel. Staten van oord
Brabant terecht goedkeuring is verleend aan 
het besluit van den raad der gemeente Budel 
tot opheffing van de openbare lagere school 
a ldaar; 

Gezien de Lager-Ondel'wijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het bernep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

\Vetenschappen is belast enz. 
(A.B.) 

29 November 1933. KO ITNKLIJK BESLUIT. 
(Laf.er Onderwijswet 1920 art. 51.) 

Nu het 13-jarige kincl van appellante in 
een internaat verzorgd wordt, en appel
lante niet aannemelijk heeft gemaakt, dat 
haar gezondheidstoestand voor baar een 
beletsel zou zijn om de haar opgedragen 
functie van tijdelijk onderwijzeres naar be
hooren te vervu llen, is baar wachtgeld 
terecht verminclerd. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

Mejuffrouw F. D. A. M. Kusters te Weert, 
tegen de beslissing van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en \Vetenschappen van 2 
Augustus 1933, n°. 6784, Afd. L.O.A., waarbij 
haar wachtgeld, te rekenen van 4 Juli 1933, 
voor het bedrag van f 511 's jaars is vervallen 
verklaard· 

Den R~ad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
15 November 1933, n°. 552; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en \Vetenschappen van 
24 ovember 1933, n°. 1148 w, Afd. L.0.A. ; 

0. dat Onze Minister van Onderwijs, Kun
sten en Wetenschappen bij zijne evengenoemde 
beslissing het op 1 Januari 1933 f 1114 be
dragende wachtgeld van Mejuffrouw F. D. A . 
:M. Kusters, als gewezen onderwijzeres aan de 
openbare lagere school te Swartbroek (gem. 
Weert), te rekenen van 4 Juli 1933, voor een 
bedrag van f 511 heeft vervallen verklaard en 
teruggebracht tot f 603, ter zake van de wei
ger ing van de • belanghebbende de haar aan
geboden betrekking van tij del ijk onderwijzeres 
aan de openbare lagere school te Hoorn (ge
meente Heerde) te aanvaarden, waardoor 
f 1205, verminderd met f 95 korting = f 1110 
per jaar aan inkomsten is verzuimd; 

dat van deze beslissing Mejuffrouw F . D. A. 
M. Kusters bij Ons in beroep i gekomen, aan
voerende, dat zij niet weet, waarvan zij na de 
vermindering van haar wachtge ld met haar 
kind zal moeten leven, aangezien zij geheel 
alleen op de wereld staat; dat zij gaarne de 
benoeming in Heerde zou hebben aangenomen, 
doch dat haar gezondheidstoestand van dien 
aa rel is, dat zij de zware, verantwoordel ijke 
taak niet op zich durft nemen; dat zij ook 
niet weet, waar zij haar kind wu moeten 
laten; dat zij het toch niet aan zijn lot kan 
overlaten: dat zij in Januari 1929 zonder 
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eenige waarschuwing op wachtgeld werd ge
steld , ofschoon zij niet de jongste leerkracht 
was ; dat over haar klas binnen een kwartier 
een oordeel werd geveld, daar zij zich niet 
kon vereenigen met de plaatselij ke wantoestan
den; dat, dit en hare particuliere aangelegen
heid in aanmerking nemende, zij verzoekt het 
genomen besluit te wijzigen, opdat zij ten 
minste met haar kind kan leven, zonder op 
openbare weldadigheid te worden aangewezen; 

0 . dat, blijkens een nader ambtsbericht van 
den Inspecteur van het lager onderwijs in de 
iuspectie Roermond, het dertienjarige kind der 
appellante in een internaat te Bl erick-Maas
bree verzorgd wordt ; 

dat de appellante voorts niet aannemelijk 
heeft gemaakt, dat haar gezondheidstoestand 
voor haar een beletsel wu zijn om de functie 
van tijdelijk onderwijzeres aan de openbare 
lagere school te Hoorn (gemeente Heerde) 
naar behooren te vervullen; 

dat mitsdien niet gebleken is, dat deze be
trekking haar in verband met hare persoon
lijkheid en omstandigheden redelijkerwijze 
niet kan worden opgedragen, zoodat, nu zij 
geweigerd heeft de voormelde haar aange
boden betrekking te aanvaarden, Onze Minis
ter terecht met toepassing van art. 51, 6de lid, 
der Lager-Onderwijswet 1920 haar wachtgeld 
voor het bedrag, waarmede het wachtgeld, 
vermeerderd met de door haar verzuimde in
komsten haar laatstelijk genoten jaarwedde 
zou hebben overschreden, heeft vervallen ver
klaard; 

Gezien de genoemde wet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

" Tetenschappen is belast enz. 
(A.B.) 

30 November 1933. BESLISSING Centrale 
Raad van Beroep. (Rijkswachtgeldbesluit 
art. 2b.) 

Terecht is klaagster gerangschikt onder 
art. 2b van het Wachtgeldbesluit, nu zij 
niet door den aard van haar bekwaamheden 
belet wordt in de vrije maatschappij binnen 
redelijken termijn een gelijkwaardige positie 
te verkrijgen, doch zulks moet worden toe
geschreven aan gansch andere oorzaken, 
zooals bijv. de tegenwoordige ongunstige 
economische omstandigheden en de zware 
concurrentie als gevolg van het groote 
aantal, in de geneeskundige praktijk een 
broodwinning zoekende artsen, met welke 
oorzaken krachtens voormeld art. 2 geen 
rekening mag worden gehouden bij de be
slissing, of een ambtenaar onder a dan wel 
onder b van dat artikel moet worden ge
rangschikt. 

Mej . W. C. S. Chr. Bader, te Arnhem, klaag
ster, raadsman Mr. K. J. van Nieukerken, adv. 
te Amsterdam, 

tegen : 
den Minister van Binnenlandsche Zaken, ver
weerder, gemachtigde Mr. G. J. U . Palm, 
referendaris aan het Departement van Binnen
landsche Zaken, wonende te 's-Gravenhage. 

L. 1933. 

De Centrale Raad van Beroep, enz. ; 
0. dat de Minister van Binnenlandsche 

Zaken dd. 25 Juli 1933, beschikkende op het 
bezwaarschrift van Mej. W. C. S. C. Bader, 
op wachtgeld gesteld inspectrice van de Volks
gezondheid, tegen haar rangschikking onder 
art. 2b van 'het Wachtgeldbesluit, gelet op het 
advies van de Commissie, bedoeld in art. 12 
van dat besluit, in welk advies die Commissie 
tot de conclusie gekomen is, dat klaagster zich 
na eenigen tijd weder een volledige praktijk zal 
kunnen verwerven, aangezien zij op het gebied 
der kinderhygiëne te Arnhem een bekende 
figuur is en volgens eigen verklaring alle takken 
van de kinderhygiëne uit eigen practische er
varing kent en voorts overwegende, dat recla
mante, op grond van het vorenstaande en mede 
gelet op den korten duur van haar diensttijd 
bij de Overheid, niet geacht kan worden in 
Overheidsdienst te zijn gespecialiseerd, aan haar 
heeft medegedeeld, dat geen termen aanwezig 
zijn om de gewraakte beslissing, waarbij zij 
onder art. 2b van het Wachtgeldbesluit werd 
gerangschikt, te herzien ; 

0. dat klaagster van deze beslissing tijdig 
is gekomen in beroep, bij klaagschrift o. a. aan
voerende: 

"dat toch in het aangevochten Ministerieel 
Besluit ten eenenmale uit het oog verloren is 
het essentieele verschil tusschen : 

eenerzijds de preventieve geneeskunde, waar
toe ook de kinderhygiëne behoort, welke voor 
de medische practijk geen economische waarde 
heeft. 

en anderzijds de curatieve geneeskunde, welke 
de eenige bron van verdiensten der medische 
practijk vormt ; 

dat verzoekster vóór haar ambtelijke functie 
nooit inkomsten heeft verworven uit of ter zake 

der kinderhygiëne, doch deze louter con amore 
nevens haar toenmalige medische practijk als 
kinderarts heeft beoefend ; 

dat volkomen hetzelfde geldt ten aanzien van 
de tot haar ambt behoord hebbende tuberculose
bestrijding, ofschoon deze in bedoeld Min. Be
sluit niet is vermeld" ; 

weshalve zij kennelijk bedoelt te vorderen, 
dat deze Raad voormeld besluit van 25 Juli 
1933 zal nietig verklaren en zal bepalen, dat 
de Minister van Binnenlandsche Zaken alsnog 
zal besluiten, dat klaagster wordt gerangschikt 
onder art. 2a, en aan haar genot van wacht
geld wordt toegekend a ls omschreven onder 
art. 3, al. l , sub b, van het R ijkswachtgeldbe
sluit (K. B. van 3 Aug. 1922, S. n°. 479, zooals 
dit later gewijzigd is) ; 

0. dat verweerder bij contra-memorie het 
bestreden besluit heeft verdedigd ; 

I n rechte: 
0. dat de 'hoofdvraag, welke ten deze moet 

worden beantwoord, is, of Mej. W. C. S. C. 
Bader, aan wie om een der redenen, bedoeld 
bij ar t. 1 van bovengenoemd besluit van 3 Aug. 
1922, S . 479, met ingang van 1 Jan. 1933 eervol 
ontslag is verleend als inspectrice van de Volks
gezondheid, ter zake van de toekenning van 
wachtgeld terecht is gerangschikt onder art. 2b. 
van dat K. B. ; 

0. dat een ontkennende beantwoord ing van 
d ie vraag slechts dan geoorloofd is : a. indien 
moet worden aangenomen, dat het genoemde 
ambt van inspectrice van de Volksgezondheid 

29 
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de hoofdbetrekking vormde van klaagster en 
b. indien zij uit hoofde van den aard harer be
kwaamheden redelijkerwijze geacht moet wor
den een gelijkwaardige positie anders dan in 
openbaren dienst niet binnen een redelijken 
termijn te kunnen verkrijgen; 

0. dat zonder twijfel aan de eerste voor
waarde is voldaan ; 

0. dat evenwel naar 's Raads oordeel de 
tweede voorwaarde niet vervuld is ; 

0. toch, dat, indien moet worden aangeno
men, dat kln.a~tser, die als inspectrice van de 
Volksgezondheid eervol is ontslagen, een gelijk
waardige positie anders dan in openbaren dienst 
niet binnen een redelijken termijn kan verkrij
gen, zulks niet moet "orden toegeschreven aan 
den aard harer bekwaamheden - d.w.z . niet 
het gevolg is hiervan, dat zij in de 12 jaren, 
waarin zij het ambt van inspectrice van de 
Volksgezondheid vervulde, of uit hoofde van 
de wijze, waarop zij zich voor de vervulling van 
dit ambt hee[t voorbereid, in die mate en in 
zulk een richting gespecialiseerd is, dat zij voor 
gel\jkwaardigen arbeid in de vrije maatschappij 
geheel of grootendeels onbruikbaar is geworden 
- maar aan gansch andere oorzaken, zooals 
b.v. de tegenwoordige ongunstige economische 
omstandigheden en de zware concurrentie als 
gevolg van het groote aantal, in de genees
kundige practijk een broodwinning zoekende, 
artsen, met welke oorzaken echter krachtens 
voormeld art. 2 niet mag worden r ekening ge
houden bij de beslissing, of een ambtenaar 
onder a dan wel onder b van dat artikel moet 
worden gerangschikt ; 

0. dat klaagster ter terechtzitting door haar 
raadsman een aantal verklaringen heeft doen 
voorlezen, tot staving van haar standpunt ; 

0. dat naar 's Raads oordeel die verklaringen 
ten deze van beteekenis niet zijn, aangezien zij 
ten deele geen argumenten inhouden en voor 
zoover zij argumenten inhouden, daarvan moet 
worden gezegd, dat zij , ingevolge het bepaalde 
bij ar t . 2 voormeld, in casu niet in rekening 
mogen worden gebracht, moetende b.v. om deze 
reden, voor de beslissing van het onderhavige 
geding, alle waarde worden ontzegd aan een 
professorale verklaring, inhoudende, dat de 
leeftijd van klaagster - die 55 jaar is - een 
vrijwel onoverkomelijk bezwaar is voor het 
venverven van eenig inkomen van beteekenis 
uit een medische practijk of voor het hebben 
van eenige kans op succes bij sollicitatie voor 
een of andere medisch-hygiënische functie, heb
bende immers deze leeftijd niets uit te staan 
met den aard van klaagsters bekwaamheden, 
noch de aard harer bekwaamheden met haar 
leeftijd; 

O. eindelijk, dat - gelet op het feit, dat 
klaagster vóór haar benoeming tot inspectrice 
van de Volksgezondheid een particuliere prac
tijk uitoefende ook op het gebied der kinder
hygiëne - de onderscheiding, welke zij in haar 
klaagschrift maakt tusschen preventieve en 
curatieve geneeskunde, in casu van geen belang 
is, wijl juist de practijk op het gebied der kinder
hygiëne, evenals trouwens ook de practijk van 
de vrouwenarts, voor een goed deel preventief 
is, waaruit volgt, dat klaagster niet door den 
aard harer bekwaamheden belet wordt in nije 
maatschappij binnen redelijken termijn een 
positie te verkrijgen, wetke gel\jkwaardig is aan 

die van een inspectrice van de Volksgezondheid ; 
0. dat het beroep derhalve moet, worden ver

klaard ongegrond ; 
Rechtdoende in naam der Koningin ! 
Verklaart, het beroep ongegrond. (W.) 

3 D ecember 1933. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet art. 40). 

Aangenomen al, dat de uitlatingen van 
den burgemeester jegens den werkgever 
van den armlastige neerkwamen op eene 
weigering om hem onderstand voor levens
onderhoud te verstrekken, kan toch deze 
enkele omstandigheid niet worden be
schouwd al~ eenige invloed, welke tot 
haar komst rn eene andere gemeente heeft 
medegewerkt in den zin van art. 40. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beslissende het geschil over de betaling van 

de kosten van ondersteuning van Willempje 
Stoker; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
15 November 1933, n°. 616; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 9 December 1933, 
n°. 10680, afdeeling Armwezen; 

0. dat Willempje Stoker, dienstbode bij het 
landbouwersgezin Houwers te Lichtenvoorde, 
in het voorjaar van 1933 zwanger bleek te zijn, 
hetgeen Houwers aanleiding gaf, zich op 1 Mei 
1933 in verbinding te stellen met den burge
meester dier gemeente, ten einde te verkrijgen, 
dat van gemeentewege in haar onderhoud en 
verpleging tijdens de komende maanden zou 
worden voorzien ; dat, nadat de burgemeester 
zich volgens Houwers weinig tegemoetkomend 
ten deze had betoond en had volstaan met koste
looze verloskundige behandeling toe te zeggen, 
Houwers, toen, naar hij meende, van de ge
meente en ook van de Diaconie der Neder
landsch-Hervormde Gemeente geen voldoende 
hulp was te verwachten, Willempje Stoker op 
8 Mei daaraanvolgend op den trein naar Assen 
heeft gezet, vanwaar zij zich naar haar natuur
lijken halfbroeder te Buinen (gemeente Borger) 
heeft begeven, die haar aanvankelijk huisvesting 
heeft verleend, totdat zij, voorloopig op kosten 
van het gemeentebestuur van Borger, in een 
ziekenhuis te Groningen is opgenomen ; 

dat burgemeester en wethouders van Borger 
van oordeel zijn, dat zich hier een geval van 
afschuiving van een armlastige heeft voorge
daan en artikel 40 der Armenwet behoort te 
worden toegepast, aangezien huns inziens de 
burgemeester van Lichtenvoorde, door aan
vankelijk eene afwijzende houding jegens 
Houwers aan te nemen met betrekking tot het 
verleenen van onderstand aan WillempjeStoker, 
er toe heeft meegewerkt dat deze, voordat op 
20 Mei 1933 door burgemeester en wethouders 
met de diaconie der ederlandsch-Hervormde 
gemeente eene regeling was getroffen omtrent 
de aan haar te verleenen ondersteuning, naar 
Borger is vertrokken ; 

dat de burgemeester van Lichtenvoorde 
daarentegen schrijft, dat zijn onderhoud met 
Houwers niet den indruk kan hebben gegeven, 
als zoude de noodige ondersteuning worden 
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geweigerd, en dat het meisie geheel uit eigen 
beweging naar Borger is vertrokken ; 

dat Ged. Staten van Drenthe deze aange
legenheid ingevolge het bepaalde bij artikel 
40, 1• lid, laatste zinsnede, der Armenwet te 
Onzer kennis hebben gebracht; 
· O. dat, aangenomen al, dat de uitlatingen 

van den burgemeester van Lichtenvoorde jegens 
den werkgever van Willempje Stoker neer
kwamen op eene weigering om haar onderstand 
voor levensonderhoud te verstrekken, deze 
enkele omstandigheid niet kan worden be
schouwd als eenige invloed, welke tot haar 
komst te Borger heeft medegewerkt in den zin 
van artikel 40 der Armenwet ; 

dat ook overigens van invloed van of van
wege den burgemeester en wethouders van 
Lichtenvoorde op die komst niet is gebleken ; 

Gezien de Armenwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

te verklaren, dat een geval, als bedoeld in 
artikel 40 der Armenwet, zich hier niet voor
doet en dit artikel mitsdien met betrekking 
tot het onderhavige geval geen toepassing kan 
vinden. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast enz. 

(A.B.) 

4 December 1933. KONI KLIJK BESLUIT. 
(Dienstpl ichtwet art. 12). 

Een "bijzonder geval" is aanwezig, waar 
van het in dienst moeten treden van ap
pellant het gevolg zou zijn, niet alleen dat 
hij in zijn bedrijf aanmerkel ijk zou worden 
geschaad, maar ook dat een zestal thans 
bij hem werkzame personen, waaronder 
vier kostwinners zouden worden ontslagen, 
zonder kans elders werk te krijgen. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

G. A. Ba.aten, dienstplichtige der lichting 
1931 uit, Waspik, tegen de beslissing van 
Onzen Minister van Defensie van 19 Juli 1933, 
VIIe Afd. n°. 306 V, waarbij hem vrijstelling 
van den dienstplicht wegens aanwezigheid van 
een bijzonder geval is geweigerd; 

Den Raad van State, Afdeeling mor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
25 October 1933, n°. 534; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Defensie van 27 November 1933, VIIe Afd. 
n°.283V.; 

0. dat de beslissing van Onzen Minister 
steunt op de overweging, dat de in het ver
zoekschrift van G. A. Baaten vermelde om
standigheden, hierop neerkomende, dat hij 
door een verblijf in werkelijken dienst voor 
eerste oefening in zijne particuliere belangen 
zou worden geschaad, omdat hij, wanneer hij 
verplicht is, in werkel ijken dienst te komen, 
niet in de ge legenheid zou zijn, nieuwe werken 
aan te nemen, geen aanleiding geven, hem te 
beschouwen als te verkeeren i u een bijzonder 
geval; .. 

dat de appellant in beroep aanrnert, dat htJ 
van beroep aannemer is en bijna voortdurend 
werken aanneemt, die op den voorgeschreven 
termijn moeten worden opgeleverd; dat hij 
dus zeer in zijne particuliere belangen zou 

worden geschaad, indien hij in werkelijken 
dienst zou moeten komen; dat hij gedurende 
reeds vijf jaren zes knechts in dienst heeft, die 
tijdens zijn verblijf in werkelijken dienst werk
loos zouden geraken; 

0. dat uit nader op verzoek van de Afdee
ling van den Raad van State, voor de Ge
schillen van Bestuur, ingewonnen inlichtingen 
blijkt, dat, wanneer de appellant in dienst zou 
moeten treden, hiervan het gevolg zou zijn, 
niet alleen, dat hij in zijn bedrijf aanmerkel ijk 
zou worden geschaad, maar ook dat een zestal 
thans bij hem werkzame personen, waaronder 
vier kostwinners, zouden worden ontslagen, 
zonder kans elders werk te krijgen; 

dat onder deze omstandigheden aanleiding 
bestaat, hier aanwezig te achten een bijzonder 
geval, op grond waarvan vrijstelling ingevolge 
art. 12, le lid, onder / der Dienstplichtwet 
behoort te worden verleend: 

Gezien deze wet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van de bestreden besliss ing 
van Onzen Minister van Defensie aan G. A. 
Baaten te \Vaspik alsnog voor den tijd van 
één jaar vrijstelling van den dienstplicht te 
verleenen, met bepaling, dat deze vrijstelling 
niet geldt in geval van oorlog, oorlogsgevaar 
of andere buitengewone omstandigheçlen. 

Onze Minister van Defensie is belast enz. 
(A.B.) 

4 December 1933. ARREST van den Hoogen 
Raad. {Gemeentewet art. 220; Sr. art. 
443; Sv. art. 261). 

De dagv. beantwoordt i.c. ten volle aan 
de eischen van art. 261 Sv. Hetgeen daar
in verder voorkomt, n.l. dat het feit ver
boden is bij algemeen voorschrift van po
litie krachtens de gemeentewet, in buiten
gewone omstand igheden door den burge
meester van Velsen uitgevaardigd of af
gekondigd in wettelijken zin ten overvloede 
opgenomen. 

Feiten en omstand igheden, waarnit blijkt 
van naleving van de voorschriften van art_ 
220 gemeentewet behooren in de t.1.1. niet 
thuis . 

De omstandigheid dat het p.-v. zou zijn 
opgemaakt op grond van een ingetrokken 
verordening is voor . de bewijskracht van 
het daarin geconstateerde volkomen irre
levant. 

Het door den Burgemeester van Velsen 
hier gegeven verbod is een voorschrift van 
geheel algemeene strekking, dat zich richt 
tot een ieder en rechtstreeks ingrijpt in 
den rechtstoestand van all e zich op het 
grondgebied der gemeente bevindende per
sonen - zijnde dit de beteekenis, die aan 
de woorden "voor de inwoners" in art. 
220 gemeentewet moet worden toegekend. 
Wat in het besluit meer is overwogen en 
welke naam daarin door den Burgemees
ter aan bet voorschrift werd gegeven, doet 
daaraan niet af. 

Op het beroep van ~- G. B., requ irant van 
cassatie tegen een vonnis van de Rechtbank 
te Haarlem van 13 Juli 1933, waarbij in hoo
ger beroep, met vernietiging van een vonnis 
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van het Kantongerecht te Haarlem van 24 
Mei 1933, requ irant ter zake van: ,,Het over
treden van een algemeen voorschrift van po-
1 itie, krachtens de Gemeentewet in buitenge
wone omstandigheden door den burgemeester 
uitgevaardigd en a fgekondigd", met aanha
ling van de a rtt. 18, 443 Sr. j 0 het voorschrift 
sub b, vermeld in het Algemeen voorschrift 
van Politie, gegeven door den burgemeester 
te Velsen op 1 Mei 1933, a fgekondigd en in 
werking gesteld op dienzelfden dag, is ver
oordeeld tot drie dagen hechtenis; (geple it 
door Mr. H. D. Drilsma); 

De H ooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den R aadsheer 

Schepel; 
Gelet op de namens requirant bij pleidooi 

Yoorgedragen middelen van ca satie: 
1 A. S. , althans v. t. van de a rtt. 261, 348, 

349 juncto 398, 422 j 0 425 Sv. en de a rtt. 443 
Sr. jis de artt. 217 219 en 220 der Gemeente
wet, door te verwe~pen het beroep van nietig
heid der in prima uitgebrachte dagvaarding, 
YOorgesteld op grond dat deze niet inhoudt de 
vermelding van het voorschrift van poli tie op 
grond waarvan het te laste gelegde feit straf
baar zou zijn , a lsmede niet de datum van in
gang en afkond iging daarvan, zulks ten on
rechte omdat bij de overtreding van art. 443 
Sr. h~t voor den verdachte van belang is te 
weten de overtreding van welk Yoorschrift 
van politie hem is telastegelegd, hetgeen te 
meer blijkt te klemmen in casu, waar zijn a f
gekondigd dergelijke voorschriften op 9 Maart, 
29 April en 1 Mei 1933, hetgeen een derg~
lijke verwaning schiep, dat zelfs de verbali 
seerende ambtenaar verdachte aanhield op 
grond van een reeds ingetrokken verordening 
en daarop zijn proces-verbaal baseerde, ver
meldende, dat verdachte van die (ingetrokken) 
verordening geen ontheffing had bekomen , 
zoodat het feit bedoeld in art. 261 Sv. in casu 
omvat vermelding van het algemeen pol itie
voorschrift en datum van afkond iging omd at 
verdachte anders niet weet voor welk feit hij 
terecht staat, en nu de dagvaarding deze om
schrij ving niet inhoudt, de dagvaarding had 
behooren te worden nietig verklaard ; 

subsidiair 1 B : S., althans v. t. van de artt. 
350, 351, 352 j 0 398, 422 j0 425 Sv. en de 
artt. 443 Sr. jis de artt. 217, 219 en 220 der 
G emeentewet, door, voor geval de dagvaar
ding inderdaad geldig zou zijn, het telaste
g elegde strafbaar te oordeelen, . zulks ten on
rechte daar alleen strafbaar 1s de overtr • 
ding ~an een bepaald algemeen poli t iev~?r
schrift, indien afgekondigd op bepaalde w1Jze 
-en met inga ng van een bepaalden datum te 
meer nu gelijk bij het vorige cassatiemiddel 
is betoogd hier verwarring niet alleen te 
duchten wás, maar ook is ontstaan en dus ook 
-voor de stra fbaarheid van de overtreding ver
melding van voorschrift en datum van af
kondiging noodzakelijk is, zoodat dus bij gel
dig verkl ar ing der dagvaard ing ontslag van 
rechtsvervol ging zou hebben behooren te vol
gen; 

2. S., al thans v. t. van de artt. 350, 351, 
352 j 0 398, 422, 425 '!. "n de a rtt . 443 r. 
jis 217 219 en 220 der Gemeentewet, door te 
verwerpen het beroep van ontslag van rechts-

vervolging voorgesteld op g rond dat het te
lastegelegde niet inhoudt, dat de voorschriften 
van art. 220 der Gemeentewet zijn nageleefd, 
n.l. de voorschriften van politie ter kennis 
zijn gebracht van den Commissaris van de 
K oningin in de provincie en zoo spoedig mo
gel ijk ter kennis van den raad, welke in de 
eerstvolgende vergadering, waarin meer dan 
de helft van het geta l zitting hebbende leden 
tegenwoord ig is, te r bekrachtiging zijn aange
boden, zulks ten onrechte, omdat a lleen da n 
een overtreding strafbaar is, indien een en 
ander is gesch ied, zoodat dus indien deze ele
mentaire feiten niet opgenomen zijn in de te
lastelegging, het feit alleen van overtreding 
niet strnfbaar is en geen veroordeeling kan 
volgen, daar immers deze feiten de overtre
ding eerst strafbaar doen zijn, zoodat thans 
geen veroordeeling kan volgen; 

3. S., althans v. t. van de artt. 29, 152. 
153, 338, 339. 341 , 344. 350, 351 , 359 Sv. en 
de a rtt. 443 Sr. jis 217, 219 en 220 der Ge
meentewet, door bewezen te verklaren dat ver
dachte het feit heeft begaan en daartoe te 
doen medewerken het ambtseedig proces-ver
baal d.d. 3 Mei 1933 van J a n Annes, agent 
van politie der gemeente Velsen, tevens onbe
zoldigd rijksveldwachte r, zulks ten onrechte, 
daa r dit proces-verbaal niet voldeed aan de 
wettelijke vereischten en dus niet mocht mede
werken tot bewijs nu daaruit niet blijkt, da t 
verdachte is medegedeeld, dat hij niet tot ant
woorden verplicht wa , welke mededeeling, ge
lijk blijkt uit de totstandkoming van en de 
geheele geest van het Wetboek van Strafvor
dering, van dergelijke importance is, dat di t 
nietigheid van het proces-verbaal ten gevolge 
heeft, zoodat dit niet mag medewerken tot 
bewijs, in elk geval niet mag medewerken het 
feit, dat daarin staat dat de verbalisant iemand 
aantrof, die opgaf te heeten als geappelleerde, 
omdat die opgave op bovenstaande grond reeds 
als onwettig is aan te merken, nu niet vol 
daa n is aan het voorschr ift van art. 29 Sv.; 

Eveneens is het proces-verbaal daa rom on
juist, omdat het is opgemaakt op grond van 
een ingetrokken verordening, en omdat dien
tengevolge daarin wordt beweerd dat ver
dachte geen ontheffing had bekomen van die 
ingetrokken verordening. Weliswaar beweert 
de Rechtbank geen recht te doen op de aan 
verbalisant afgelegde verklari ng, doch uit den 
yerderen inhoud van vonnis en proces-verbaal 
ter terechtzitting in hooger beroep bi ijkt, dat 
dit wel het geval is en dat het proces-verbaal 
van den opsporingsambtenaar meewerkt tot 
bewijs, alsook een deel der verklaring van 
Yerdach te aan dien opspor ingsambtenaar in 
dat proces-verbaal (,,die opgaf te heeten al s 
geappelleerde"), zoodat de Rechtbank het be
wijs niet kon putten uit de bewijsmiddelen, 
welke zij mocht gebruiken, noch 

a. van het telastegelegde dat verdachte het 
feit begaan heeft, noch 

b. van het fe it, dat deze daartoe geen ver
gunning had, noch 

c. van het feit, dat dit strafbaar was ge
steld en wanneer dit in werking is getreden, 
tenvijl een onderzoek 

d. naar de naleving der voorschriften van 
art. 220 der Gemeentewet geheel achterwege 
is gebleven en in geenen deele blijkt of deze 
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zijn nageleefd, terwijl voor al deze feiten Tan 
a-d rechtdoen op de verklaring van den ver
dachte alleen onwettig is, zoodat vrijspraak 
had moeten volgen, althans het vonnis niet 
met reden omkleed is op dit punt; 

4. S. van de artt. 350, 351, 352 j 0 398, 
422 j 0 425 Sv. en de artt. 443 Sr. jis 217, 
219 en 220 der Gemeentewet, en het voor
schrift sub b ve1meld in het Alg. Voorschrift 
van Politie gegeven door den Burgemeester 
van Velsen op 1 Mei 1933 en alstoen afge
kondigd en in werking gesteld, door te ver
werpen het opgeworpen verweer dat, in over
eenstemming met het vonnis des Kantonrech
ters, betoogde dat het voorschrift dat is over
treden, inhoudt een bevel van openbare orde 
;ils bedoeld in art. 219 der Gemeentewet, 
waarvan de overtreding niet strafbaar is ge
steld bij a rt. 443 Sr. of bij een andere straf
bepaling, zulks ten onrechte, omdat, gelijk 
uitvoerig gemotiveerd is in het vonnis des 
Kantonrechters , uitdrukkelijk de Burgemees
ter van Velsen bij de vaststelling van het 
voorschrift overweegt, dat naast het Alg. 
Politievoorschrift houdende verbod van sa
menscholing, door hem vastgesteld en afge
kondigd 1 Mei 1933, be"elen ter handhaving 
der openbare orde dienen te worden gegeven 
waarna volgen twee bevelen a en b, welke 
voor geen andere uitleg vatbaar duidelijke 
bewoordingen, geheel ondubbelzinnig aan
toont, dat uitdrukkelijk de Burgemeester on
derscheidt Algemeen Poli t ievoorschrift (ver
bod van samenscholing) en daarnaast bevelen 
van openbare orde. 

Het is duidelijk en bovendien ook vast
staand voor de Rechtbank naar verdachte uit 
het vonnis meent te moeten opmaken, dat 
art. 443 Sr. alleen slaat op algemeene politie
voorschriften, zoodat dit op een bevel van 
openbare orde geen betrekking heeft ; 

Dat het onderhavige voorschrift een bevel 
van openbare orde is zegt de Burgemeester 
zelve niet alleen doch Z.E.A. plaatst het uit
drukkelijk naast het algemeen politievoor
schrift als tegenstelling. Het is dus aan geen 
twijfel onderhevig of dit is een bevel van 
openbare orde, waarvan overtreding niet 
strafbaar is. Ten onrechte nam dus de R echt
bank strafbaarheid aan door het als algemeen 
voorschrift van politie te betitelen. Er had 
dus ontslag van rechtsvervolging moeten vol
gen; 

0. dat bij het bestreden vonnis wettig en 
overtuigend bewezen is verklaard hetgeen aan 
requirant bij inleidende dagvaarding is te
l astegelegd: ,,dat hij in de gemeente Velsen 
in den nacht van 1 op 2 Mei 1933 omstreeks 
2 uur, in iedei'. geval tusschen 12 uur des 
avonds en 5 uur des voormiddags van dien 
nacht en wel in de afdeeling IJmuiden, zich 
heeft bevonden op den openbaren weg, de 
Huygensstraat, hetgeen verboden was biJ al
gemeen voorschrift van politie krachtens de 
Gemeentewet, in buitengewone omstandighe
den door den burgemeester van Velsen uitge
vaard igd en afgekondigd; aan hem, verdachte, 
was geen ontheffing van dat voorschrift ver
leend", met dien verstande, dat als bewezen 
wordt aangenomen, dat het feit is gepleegd 
in den nacht van 1 op 2 Mei 1933 te om
streeks 2 uur; 

dat het bewezenverklaarde is gequalificeerd 
en te dier zake straf is opgelegd, als boven 
is vermeld; 

0. dat het eer te middel niet tot cas atie 
kan leiden, 

het onderdeel onder A niet, omdat art. 261 
Sv. enkel eischt, dat de dagvaarding eene op
gave behelst van het feit dat telaste wordt 
gelegd, met vermelding omstreeks welken tijd 
en waar ter plaatse het begaan zoude zijn, en 
de deze zaak inleidende dagvaarding aan deze 
eischen ten volle voldoet, terwijl hetgeen 
daarin verder nog voorkomt, n.l. dat het feit 
verboden was bij algemeen voorschrift van 
politie krachtens de Gemeentewet, in buiten
gewone omstandigheden door den burgemees
ter van Velsen uitgevaardigd en afgekondigd, 
in wettelijken zin ten overvloede is opgenomen 
al kan het den requirant tot inlichting dienen, 
welke verbodsbepaling hij, naar het oordeel 
van den steller der dagvaarding, heeft over
treden ; het subsidiair voorgedragen onder
deel onder B niet, omdat, al kan den steller 
v·an het middel worden toegegeven, dat alleen 
strafbaar is de overtreding van een bepaald 
algemeen politievoorschrift, indien uitgevaar
digd en afgekondigd, zulks ten deze het ge
val is, immers het Gemeenteblad van Velsen, 
No. 34 van 1933, doet zien, dat het toegepaste 
voorschrift door den burgemeester is vastge
stel d op 1 Mei 1933 en is afgekondigd - om
trent de wijze van afkondiging houdt art. 220 
der Gemeentewet geenerle i voorschrift in -
en in werking gesteld op den datum der vast
stelling, des namiddags te elf uur ; 

dat evenwel op de boven aangevoerde gron
den dit een en ander in de telastlegging niet 
behoeft te worden opgenomen; 

0 . dat het tweede middel is ongegrond, om
dat omstandigheden, als in het middel be
doeld niet in de telastelegging thuis behoo
ren ~ooals zoowel uit art. 261 Sv. als ook uit 
art.' 220 der Gemeentewet en art. 443 Sr. 
blijkt; 

0. dat het derde middel reeds daarom niet 
tot cassatie kan leiden, omdat uit de stukken, 
waarvan de H. R . in cassatie kennis kan 
nemen, niet blijkt, dat bij het daarin be
doelde proces-verbaal n iet zou zijn voldaan 
aan het voorschrift van art. 29 Sv., terwijl de 
omstandigheid dat dit proces-verbaal zou zijn 
opgemaakt op grond van een ingetrokken ver
ordening voor de bewijskracht van het daarin 
geconstateerde, zooals in het bestreden vonnis 
terecht wordt overwogen, volkomen irrelevant 
is en bovendien het bewijs, dat requirant geen" 
vergunning had om zich ter plaatse te be
vinden, door de Rechtbank is aangenomen op 
grond niet van den inhoud van het proces
verbaal maar van requirants eigen beken
tenis; 

0. dat ook het vierde middel niet kan 
slagen; 

dat toch de Burgemeester van Velsen, ge
zien onder meer de artt. 220 • der Gemeente
wet en 443 Sr., heeft verboden aan een ieder 
zich tusschen twaalf uur (24 uu r) des avonds 
en vijf uur des voormiddags in de afdeeling 
IJmuiden op den openbaren weg of buiten 
gebouwen op feitelijk voor ieder toegankelijke 
terreinen, wegen of voetpaden te bevinden, en 
hij daarmede een voorschrift heeft gegevea 
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van geheel algemeene strekking, da t zich 
richt tot een ieder en rechtstreeks ingrijpt in 
den rechtstoestand van alle zich op het grond
gebied der gemeente bevindende personen, -
zijnde dit de beteekenis, die aan de woorden 
,,Voor de inwoners" in art. 220 der Gemeente
wet moet worden toegekend -, zoodat het be
hoort te worden aan~emerkt a ls een a lgemeen 
voorsch rift van politie, als bedoeld bij a rt. 
220 der Gemeentewet en art. 443 Sr.; 

dat daaraan niet af kan doen wat in het 
besluit meer wordt overwogen en welke naam 
de burgemeester daarin aan zijn voorschrift 
toekent; 

Verwerpt het beroep. 

[Gewezen overeenkomstig de conclusie van 
den Adv.-Gen. Besier, die bij de bespreking 
van het eerste middel verwijst naar hetgeen hij 
schreef in T. v. Sr. XXVII, blz. 199 vlgg, 
in het bijzonder blz. 199-204. 

Bij de behandeling van het vierde middel 
geeft de A.-G. den tekst van het voorsch rif t, 
als volgt: 

,,de Burgemeester der Gemeente Velsen; 
"0. dat naast het Algemeen Voorschrift 

-. an Poli t ie, houdende verbod van samenscho
ling, door hem vastgesteld den 1 Mei 1933 
en afgekondigd op 1 Mei 1933, bevelen ter 
handhaving der openbare orde dienen te wor
den gegeven ingevolge art. 219 der Gemeente
wet· 

,,gezien de artt. 219 en 220 der Gemeente
wet, j 0 art. 243 Sr. ; 

"b. verb iedt een ieder zich tusschen twaalf 
uur (24 uur) des avonds en vijf uur des voor
middags in de afdeeling IJmuiden op den 
openbaren weg of buiten gebouwen op feite
lijk voor ieder toegankelijke terreinen, wegen 
of voetpaden te be,·inden." Red.] 

( T_ J.) 

6 D eoernber· 1933. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Vergunningsrecht in de gemeente 
Meppel). . 

De grondslag voor het berekenen van 
het vergunningsrecht is niet de huurwaar
de, welke de localiteit op zich zelf be
schouwd in het vrije verkeer heeft, doch 
een fictieve huurwaarde, te weten de som, 
welke bij wijze van veronderstelling jaar
lij ks te bedingen ware door den rechtheb
bende op local iteit en vergunni ng voor het 
in gebruik afstaan van de localiteit, waar
in de vergunning wordt uitgeoefend, gelet 
op den omvang van het bedrijf, waarvoor 
de vergunning strnkt en op het feit, dat 
daarin sterke drank in het klein mag 
worden verkocht . 

Nu belanghebbende uitvoerig heeft uit
eengezet, dat in zijn slij terij de winst veel 
ger inger is dan in eerste klasse inrichtin
gen, terwij1 de gemeenteraad de voor die 
inrichtingen gebruikelijke maatstaf zou 
hebben aangelegd, kan - vermits in het 
a lgemeen en behoudens bijzondere omstan
digheden de huurwaarde niet zal uitgaan 
boven de in de localiteit te behalen winst 
- het door belanghebbende omtrent de 
verhouding van de winst van zijn slijterij 

en de bepaalde huurwaarde aangevoerde 
mede van belang zijn. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gezien het beroep chrift in cassatie van A. , 

tè Meppel, tegen de uitspraak van den R aad 
van Beroep voor de Directe Belastingen te 
Assen , van 15 Mei 1933, betreffende den hem 
opgelegden aanslag in het vergun ningsrech t 
van de gemeente Meppel, over het belasting
jaar 1932/1933 ; 

Gezien de tukken; 
Gelet op de schriftelijke conclusie van den 

Proc.-Gen. , strekkende tot verwerping vau 
het beroep ; . 

0. dat blijkens art. 1 der Verordening rege
lende het heffen van vergunningsrecht voor 
den verkoop van sterken drank in het klein , 
in de gemeente Meppel , het vergunningsrecht 
jaarlij ks bedraagt f 12.50 voor elke f 50 huur
waarde of gedeelte daarvan, welke de locali
teit, in verband met den omvang van het 
bedrijf , waarvoor de vergunning strekt kan 
geacht worden te bezitten; 

0. dat belanghebbende is aangeslagen naar 
een huurwaarde van f 500 voor een vergun
ningsrecht ten bedrage van f 125 en de ge
meenteraad dien aanslag bij beschikking op 
bezwaarschrift heeft gehandhaafd; 

0. dat belanghebbende in beroep heeft aange
voerd - voor zoover thans nog van belang-: 
dat de huurwaarde, waarnaar het ve_rgunnings
recht werd berekend, veel te hoog ,s gesteld : 
dat de gemeenteraad in zijn besluit heeft aan
genomen, dat voor een imichting als die van 
belanghebbende de huurwaarde zoóals die voor 
de personeele belasting grondslag is - en 
daarvan · nu de verkoop van sterken drank 3/4 
deel uit~aakt van het geheele bedrijf, 3/4 of 
wel f 131.25 - moet worden verhoog<! met 
f 50 voor elke 125 Liter gedistilleerd-omzet; 
dat deze maatstaf pleegt aangenomen te wor
den voor een eer te ki asse café, waar de bruto
winst 75 pct. van den verkoop bedraagt, doch 
niet juist is voor een slijte rij , waarvan de 
brutowinst 25 pct. bedraagt, terwijl bovendien 
nog 1/5 van belanghebbende's verk°'?.P plaats 
v indt aan wederverkoopers, waarb•J slechts 
5 pct. winst wordt gemaakt; 

dat bij een huurwaarde van f 500 en een 
daarop steunend vergunningsrecht van f 125 
de exploi tatie van belanghebbende's slijterij , 
na aftrek van een evenredig deel in alle kos
ten, met verlies zou sluiten, daar de bruto
winst slechts f 830.90 bedraagt bij een omzet 
van 1187 Liter gedistilleerd, als door den ge
meenteraad werd aangenomen; 

0 . dat de Raad van Beroep belanghebbende 
ongegrond heeft verklaard in zijn beroep en 
daarbij heeft overwogen: 

dat art. 23 1 id 2 van de Drankwet, 1931. 
s.' no. 476, we'lk voo:.schrift gelijkluidend voor
komt in art. 20 der Drankwet, S. 1904, n°. 
235 en in art. 6 van de wet van 28 Juni 1881, 
S. no. 97, luidt: 

"Als grondslag voor de berekening van_ het 
vergunningsrecht wordt aangenomen de Jaar
lijks te schatten huurwaarde, die de localitei_t 
in verband met den omvang van het bedrijf, 
waarvoor de vergunning strekt kan geacht 
worden te bezitten."; dat uit dit voorschrift 
en uit de geschiedenis van het tot stand komen 
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daarvan voortvloeit, dat de grondslag voor 
de berekening van het vergunningsrecht niet 
is de huurwaarde, welke de localiteit, op zich 
-zelf beschouwd, in het vrije verkeer heeft, 
doch een fictieve waarde, te weten de som, 
welke bij wijze van veronderstelling jaarl ij ks 
te bedingen ware voor het in gebruik afstaan 
van de local iteit, waarin de vergunning wordt 
uitgeoefend, en op het feit, dat daarin sterken 
drank in he t k le in mag worden verkocht; 

dat naar 's Raads oordeel de gemeenteraad 
van Meppel een methode heeft gevolgd, die 
met dat beginsel niet in strijd is, door samen 
te tellen de huurwaarde, welke aan de loca
liteit in haar geheel zoude kunnen worden 
toegekend en de huurwaarde, welke moet wor
den bepaald aan de hand van den gebleken 
,omzet· 

dat 'voorts geen factoren in het ged ing zijn 
gebracht, die kunnen leiden tot de gevolgtrek
king, dat aan de localiteiten een te hooge 
huurwaarde is toegekend; 

0. dat belanghebbende in cassatie heeft ge
.steld: 

S., althans v. t. van de Wet van 19 Dec. 
1914, S. 564, en van art. 23, lid 2, der Drank
wet 1931, S. 476 ; 

0. hieromtrent en ambtshalve: 
dat - gelijk de R. v. B. tet'echt besliste -

de grondslag voor het berekenen van het ver
gunningsrecht niet is de huurwaarde, welke de 
localiteit op zich zelf beschouwd in het vrije 
verkeer heeft, doch eene fictieve huurwaarde, 
te weten de som, welke bij wijze van veronder
stelling jaarlij ks te bedingen ware door den 
rechthebbende op localiteit en vergunning 
voor het in gebruik afstaan van de local iteit, 
waarin de vergunning wordt uitgeoefend, ge
let op den omvang van het bedrijf, waarvoor 
de vergunning strekt, en op het feit, dat daar
in sterke drank in het klein mag worden ver
kocht; dat niettemin de uitspraak niet in 
stand kan bl ij ven; 

dat toch uit het bovenoverwogene volgt, dat 
belanghebbende uitvoerig heeft uiteengezet, 
dat in zijn slij terij de winst veel geringer is 
<lan in eerste klasse inrichtingen, terwijl de 
gemeenteraad den voor die inrichtingen ge
bruikelij ken maatstaf zou hebben aangelegd; 

dat voorts - vermits in het a lgemeen en 
behoudens bijzondere omstandigheden de huur
waarde niet zal uitgaan boven de in de loca-
1 iteit te behalen winst - het door belangheb
bende omtrent de verhoud ing van de winst 
van zij ne slijterij en de bepaalde huurwaarde 
aangevoerde mede van belang kan zijn voor 
de bes] issi ng van dit geschil ; 

dat de Raad van Beroep clan ook niet kon 
,·olstaan met de enkele overweging, dat geen 
factol'en in het geding zijn gebracht, die kun
nen le iden tot de gevolgtrekking, dat ten 
<leze een te hooge huurwaarde is toegekend; 

dat de bestreden u itspraak m itsdien in strijd 
is met a r t . 16 der Wet van 19 Dec. 1914, S. 
no. 564 ; 

Vernietigt die uitspraak ; 
Verwij t dit geding naar den Raad van Be

l'Oep te Zwolle ten einde de zaak in voltall ige 
vergadering en met inachtneming van dit ar
rest verde r te behandelen en te besl issen. 

(W.) 

i 6 Dece,nbe,· 1933. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Straatbelasting in de gemeente 
T iel). 

De R . v. B. heeft ten deze terecht den 
eisch gesteld, dat - wil als bijdrage in 
de ten laste der gemeente komende kosten 
van verl ichting straatbelasting worden ge
heven - de gemeente voor de ver! ich ti ng 
moet zorg dragen ten aanzien van het 
gedeelte van den weg waaraan het betref
fende perceel belendt. 

Immers uit den duiclelijken tekst, met 
name uit de woorden "voor zooveel de 
gemeente aan die straten of wegen kosten 
besteedt", van art. 1 der Verorden ing 
blijkt, dat bedoelde bepaling dien beper
kenden eisch uitdrukkelijk bevat, en de 
omstandigheid, dat zulks met het oog op 
art. 280 Gem .wet niet had behoeven te 
geschieden, kan niet afdoen, daar een ge
meente, indien zij van de bij art. 280 ve, -
leende bevoegdheid gebruik maakt, vrij is 
zich een beperking als hier aanwezig op te 
leggen. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van den 

Burgemeester der gemeente Tiel, tegen de 
uitspraak van den Raad van Beroep voo r de 
Directe Belastingen te Arnhem van 23 Juni 
1933, betreffende den aanslag van den Staat 
der N ederlanden in de Straatbelasting van de 
gemeente Tiel over het jaar 1932 ; 

Gezien de stukken; 
Gelet op de schriftel ijke conclusie van den 

Proc-Gen., strekkende tot vernietig ing van 
de bestreden uitspraak en tot handhaving van 
het bes luit van den Raad der gemeente Tiel; 

0. dat het eenige thans nog tusschen be
langhebbende en de gemeente Tiel bestaande 
geschil betreft de vraag, of belanghebbende 
wegens aan den Stationsweg aldaar belenden
de gebouwde e igendommen terecht in de bo
vengenoemde belasting werd aangeslagen, tot 
een bedrag van 1½ pct. van de belastbare op
brengst op grond dat werd aangenomen, dat 
de gem'eente zorg draagt voor de verl ichting 
van genoemden weg, terwijl het gedeelte van 
dien weg, waaraan belanghebbendes gebouwde 
e igendommen zij n gelegen, niet ver! icht is; 

0. dat de Raad van Beroep deze vraag ont
kennend heeft beantwoord en heeft bes! ist, dat 
te dier zake ten onrechte een aanslag is op
gelegd, daar volgens de betreffende verorde
n ing de be lastingplicht ten aanzien van eenig 
perceel niet ontstaat, als de gemeente voor de 
betreffende voorz iening zorg draagt ten aan
zien van een ig gedeelte van een straat of weg, 
maar daartoe verei cht is, dat zu lks geschiedt 
ten aanzien van het gedeelte, waaraan het 
betreffende perceel belendt; 

0. dat in cassatie is gesteld: 
S . of v. t . van art. 280 der Gemeentewet en 

van de artt. 1 en 5 der Verorden ing op de 
heffing eener straatbelasting in de gemeente 
Tiel , en ter toelichting is aangevoerd: 

Noch uit de du idelijke woorden van art. 280 
der Gemeentewet en van de artt. 1 en 5 der 
bovengenoemde verordening, noch uit hunne 
geschiedenis is de bedoeling af te le iden, dat 
wegens den grondslag "verlich t ing" slechts 
clan belasting zou mogen worden geheven, in-
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dien de betrekkelijke perceelen belenden aan 
of in de onmiddellijke nabijheid zijn gelegen 
van een gedeelte van een straat of weg, dat 
door de zorg van de gemeente wordt verlicht. 

Integendeel, art. 280 der Gemeentewet en 
art. 1 der Verordening stellen, in onderling 
verband beschouwd, ten deze uitsluitend als 
eisch, dat de gemeente kosten moet besteden 
voor de ver] ichting van een straat of weg, 
terwijl art. 5 der Verordening slechts de ta
rieven inhoudt, naar welke de belasting wordt 
geheven. Een verdere strekking mag aan d it 
1 aatste arti kei niet worden toegekend. 

Indien derhalve, zooals in het onderhavige 
geva l, vaststaat, dat de gemeente kosten be
steedt voor de verl ichting van een bepaalde 
straat, ontstaat er ten aanzien van al Ie aan 
die straat belendende gebouwde eigendommen 
belastingplicht, onverschillig of één of meer 
gedee lten van die straat niet of niet-behoorlij k 
zijn ver] icht. De kosten vormen hier het eenige 
criteriu1n · 

0. hier~~ürent: 
dat art. 1 der Verordening op de heffing 

eener Straatbelasting in de gemeente Tiel 
luidt: Al s bijd rage in de ten laste der ge
meente komende kosten van aanleg en onder
houd, verlichting en afvoer van water en vuil, 
a ls bedoeld in art. 280 der Gemeentewet, 
wordt, wegens gebouwde eigendommen en 
daarbij behoorende erven, die aan openbare 
straten of wegen in de gemeente belenden of 
in de onmiddellijke nabijheid daarvan gelegen 
zij n, voor zooveel de gemeente aan die straten 
of wegen kosten besteedt voor verharding, 
ver] ichting en afvoer van water en vuil, een 
belasting geheven, onder de benaming "Straat
belasting"; 

dat de Raad van Beroep ten deze terecht 
den eisch heeft gesteld , dat - wil a ls bij
drage in de ten laste der gemeente komende 
kosten van verlichting straatbelasting worden 
geheven - de gemeente voor de verlichting 
moet zorgdragen ten aanzien van het gedeelte 
van den weg waaraan het betreffende perceel 
belendt; 

dat immers uit den duidelijken tekst, met 
name uit de woorden: voor zooveel de ge
meente aan die straten of wegen kosten be
steedt" van het aangehaalde artikel, der Ver
ordening blijkt, dat bedoelde bepaling dien 
beperkenden e isch uitdrukkelijk bevat, en de 
omstandigheid, dat zu lks met het oog op art. 
280 der Gemeentewet niet had behoeven te 
geschieden, niet kan afdoen, daar een ge
meente, indien zij van de bij art. 280 ver
leende bevoegdheid gebruik maakt, vrij is zich 
eene beperking als hier aanwezig op te leg
gen; 

dat het middel derhalve niet tot cassatie 
kan le iden ; 

Verwerpt het beroep. (W.) 

6 Decemb er 1933. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Retributieheffing in de gemeente 
Wassenaar). 

Nu de beide ouders van het kind, waar
voor de reti·ibutie verschuldigd is, in 
leven zijn, kan onder het gemiddelde der 
belastbare sommen, in art. 2 der Verorde-

ning bedoeld, niet anders worden ver
staan dan dat van beide ouders gezamen-
1 ijk, terwijl een redelijke opvatting er toe 
zou moeten leiden, om voor ieder der 
ouders den aanslag zóó te regelen als is 
gesch ied, welke regeling rekening houdt 
met de draagkracht van ieder der ouders, 
die krachtens de bepali ng van art. 353' 
B. W . verplicht zijn hunne kinderen te 
onderhouden en op te voeden naar even
redigheid van hun inkomen, welke ver
p lichting niet e indigt bij het verlies van 
ouderlijke macht of voogdij. 

De Verordening stelt in de artt. 1 en 2 
den hoofdregel voorop, dat de retributie 
verschuldigd is door de ouders der leer-
1 ingen en grondslag der heffing is het 
gemiddelde der belastbare bronnen , be
doeld in art. 37 W. Ink.bel. waarnaar de 
retributieplichtigen zij n aanges lagen in de 
Rijksinkomstenbelasting enz. 

Het slot van art. 3, onder 1 a, bepalen
de dat het gemiddelde, bedoeld in art. 2, 
is dat, waarnaar de aanslag van den man 
als het hoofd van het gezin wegens hun 
gezamenlijk inkomen be·rekend zou moe
ten worden, heeft kennelij k de strekking 
terug te keeren tot den hoofdregel. 

Aan deze opvatting staan niet in den 
weg de woorden "als hoofd van het ge
zin", omdat aannemelijk is, dat bij het 
neerschrijven daarvan gedacht is aan het 
meest voorkomende geval, waarin de 
hoofdregel geldt, zoodat zij niet beoogen 
uit te sluiten de andere gevall en, waarin 
die hoofdregel eveneens geld t. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van A. 

te B. tegen de uitspraak van den Raad van 
Beroep voor de Directe Belastingen te 's-Gra
venhage van 20 faart 1933, betreffende een 
hem opgelegden retributie-aanslag in de ge
meente Wassenaar over het tij dvak 1 Mei-
31 Juli 1932 ; 

Gezien de stukken; 
Gelet op de schriftelijke conclusie van den 

Proc.-Gen., strekkende tot verwerping van het 
beroep; 

0 . dat, blijkens art. 1 der desbetreffende 
verordening, de gemeente Wassenaar een re
tributie heft ter gemoetkoming in de kosten, 
voortvloeiende uit de met de gemeente 's-Gra
venhage gesloten of te sluiten overeenkomst, 
betreffende de toelating van leer] ingen uit 
,vassenaar tot de gemeentelijke scholen voor 
Middelbaar- en Voorbereidend Hooger On
derwijs te 's-Gravenhage, welke retributie is 
verschuldigd door de ouders, voogden of ver
zorgers der leer] ingen of, bij meerderjarig
he id , door de leerlingen zelven; 

dat voorts de artt. 2 en 3, voor zoover hier 
van belang, luiden : 

Art. 2. Grondslag voor de heffing is het 
gemiddelde der belastbare sommen, bedoeld 
in art. 37 der Wet op de Inkomstenbelasting 
1914, waarnaar de retributiepl ichtigen zijn 
aangeslagen in de Rijksinkomstenbelasting 
over de laatste drie belasting jaren, vooraf
gaande aan het belastingjaar waarin het tijd
vak valt, waarover de retributie wordt ge
heven. ; 
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Art. 3. l a . H et gem iddelde, bedoeld in 
art. 2 dezer Verordening, is: 

a. voor leerl ingen, die onder de ouderlijke 
macht of onder voogd ij van een der ouders 
staan, dat van degene, die de ouderlijke 
macht, de voogdij of de mede-voogdij , be
doeld in art. 406 B. W. , uitoefent en, indien 
de ouders ieder afzonderl ijk zijn aangeslagen, 
dat, waa rnaar de aanslag van den man als 
het hoofd van het gez in wegens het gezan1en• 
lijk inkomen berekend zou moeten worden; 

b. voor leerlingen, die onder voogdij van 
een ander dan een der ouders staan, terwijl 
de ouders of een van h en leven, dat van de 
ouders, of, indien de ouders ieder afzonderlijk 
zijn aangeslagen, dat, waarnaar de aanslag 
van den man als hoofd van het gez in wegens 
hun gezamenlijk inkomen berekend zou moe
ten worden ; 

c. voor ouderlooze kinderen , dat van deze 
zelven, behalve in het geval a ls bedoeld in 
het laatste li d van dit artikel, met dien ver
stande, dat de voogden of verzorgers der kin
deren voor de betaling van het schoolgeld 
aansprakelij k zij n., 

terwijl a rt . 4 het bedrag der retributie re
gelt per leerling, bij een gemidclelcle, bedoeld 
in art. 2 ; 

0. dat belanghebbende is aangeslagen voor 
één leerling - te weten een kind uit zijn door 
echtscheiding ontbonden huwelijk , waarover cl 
moeder de voogdij heeft - en wel in dier 
voege, dat het gem iddelde der belastbare som
men, waarvoor hij en de moeder in de Rijks
inkomstenbelasting zijn aangeslagen over de 
laatste d rie aan het jaar 1932/1933 vooraf
gaande be lastingjaren, zij n samengesteld en 
de verschu ld igde retributie naar verhoud ing 
van ieders inkomen is omgeslagen over be
langhebende en de moeder; 

dat, nadat belanghebende zich vruchteloos 
had gewend tot den Gemeenteraad, de R aad 
van Beroep zijn beschikking heeft gehand
haafd, na te hebben overwogen: 

dat, nu de beide ouders van het kind, waar
voor de retributie verschulcli gcl is, in leven 
zijn, onder het gem iddelde der belastbare som
men, in a rt. 2 der Verordening bedoeld, niet 
anders kan worden verstaan, dan dat van 
beide ouders gezamenlijk, terwijl een redelijke 
opvatting er toe moet leiden, om voor ieder 
der ouders den aanslag zóó te regelen als is 
geschied, welke regeling rekening houdt met 
de draagkracht van ieder der ouders, die 
krachtens de bepaling van art. 353 B. W . ver
plicht zij n hunne kinderen te onderhouden en 
op te voeden naar evenredigheid van hun in
komen, welke verplichting niet eindigt bij 
het ver! ies van ouderlijke mach t of voogdij ; 

dat de bepalingen van art. 3 der Verorde
ning slechts toepassing kunnen vinden met 
inachtneming van het voren overwogene en 
de uitlegging van appell ant, dat hier alleen 
de bepalingen van art. 3, onder a, eerste ge
deelte, der Verordening toepasselijk zouden 
zijn, daarmede in strijd is; 

0. dat belanghebbende in cassatie stelt: 
S. door v. t. van de artt. 1, 2 en 3 der Ver

ordening en ter toelichting betoogt: dat art. 
3, onder 1 a, voor zoover hier toepasselijk , 
luidt: H et gemiddelde, bedoeld in art. 2 dezer 
Verorden ing is voor leerlingen, die onder 

voogdij van een der ouders staan, dat van den
gene, die de voogdij uitoefent; dat ech ter de 
Raad van Beroep hiermede toepasselijk acht 
het slot, namelijk de woorden: en indien de 
ouders ieder afzonderlijk enz.; 

dat daarbij over het hoofd wordt gezien, 
dat dit slot a ll een toepassing kan vinden , in
dien er gezinsverband bestaat tusschen de 
voogdes en den man, wiens inkomen mede in 
aanmerking komt, daar het toch uitdrukkelijk 
spreekt van het gemiclclelcle, waarnaar de aan
slag van den man "als hoofd van het gezin" 
berekend zou moeten worden ; dat bedoel cl 
gezinsverband hier ten eenen male ontbreekt ; 

0. hieromtrent: 
dat de verordening in de artt. 1 en 2 den 

hoofdregel vooropstelt, dat de retributie ver
schuldi gd is door de ouders der leer! ingen en 
gronds lag der heffing is het gemiddelde der 
bel astbare bronnen, bedoeld in art. 37 der 
Wet op de Inkomstenbelasting 1914, waarnaar 
de retributieplichtigen zijn aangeslagen in de 
Rijksinkomstenbelasting enz.; 

dat derhalve, a fgez ien van de gevallen, voor
zien bij art. 3, onder 1, indi en be ide ouders 
in de Rijksinkomstenbelasting zijn aangesla
gen, hunne retributie-aanslagen behooren te 
worden geregeld op de wijze, gelijk ten deze 
is geschied ; 

dat zich hier voordoet een der gevallen, 
voorz ien bij art. 3, onder 1 a, namelij k dat de 
leerli ng onder de voogdij van één der oude rs 
staat, terwij l beide ouders afzonderl ij k in de 
Rijksinkomstenbelasting zijn aangeslagen; 

dat nu het slot van art. 3, onder 1 a, bepa, 
lende dat dan het gemiddelde, bedoeld in a rt. 
2, is dat, waarnaa~ de aanslag van den man 
a ls het hoofd van het gez in wegens hun ge
zamenl ijk inkomen berekend zou moeten wor
den, kennel ijk de strekking heeft terug te kee
ren tot den hoofd regel ; 

dat aan deze opvatting niet in den weg 
staan de woorden "als hoofd van het gez in", 
omdat aannemelijk is, dat bij het neerschrij
ven daarvan gedacht is aan het meest voor
komende geval , waarin de hoofdregel geldt, 
zoodat zij niet beoogen uit te sluiten de andere 
gevall en, waarin die hoofdregel eveneens 
geldt; 

0. dat uit een en ander volgt, dat de R aad 
van Beroep een juiste uitspraak heeft gegeven 
en het middel van cassatie derhalve faalt; 

Verwerpt het beroep. 
(W.) 

6 D ece1nb er 1933. ARREST van den Hoogen 
Raad. (0nteig.wet art. 40.) 

De hoogere door het bedrijf te dragen 
lasten vormen een rechtstreeksch gevolg 
der onteigening en het is niet in te zien, 
dat, gelijk de R echtb. bes! ist, bedoelde 
schade niet vergoed zou behoeven te wor
den omdat de lasten van publielcrechtelij
ken aard zijn . 

De methode, door de R echtb. bij het 
berekenen van de vermogensschade ge
volgd, heeft geleid tot de uitkomst, dat 
e ischer f 2800 meer in zijn bedrijf zal moe
ten steken dan tevoren het geval was . 
Eischer lijdt daardoor wel geen schade in 
zij n vermogen, daar het nieuwe panel 
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f ZBOO meer waard is dan het oude, doch 
hij zal de rente van genoemd bedrag der
ven of, indien hij het a ldus moet opne
men, 1·ente moeten betalen. Daarom komt 
hem toe de contante waarde van deze 
rente over het aantal jaren, dat hij ver
moedelijk zijn bedrij f nog zal uitoefenen, 
welk bedrag echter verminderd zal moeten 
worden, ind ien en voorzoover de bedrijfs
uitoefening in het nieuwe pand tot be
sparingen leidt, die een rechtstreeksch ge
volg der onteigening zijn. 

De proceskosten in cassatie moeten wor
den aangehouden voorzoover verweerster 
de bes] issing niet heeft uitgelokt. 

De Handelsvennootschap onder de firma 
Gebrs. van den Bovenkamp, gevestigd te Hen
gelo (0.) c. s., eischers tot cassatie van het 
door de Arr.-Rechtbank te Almelo op 11 Oct. 
1933 tusschen partijen gewezen vonnis, - oor
spronkelij k gedaagden - advocaat Jhr. Mr. 
H. de Ranitz; gepleit, 

tegen: 
Mr. G. Jansen, wonende te Hengelo (0.), in 
zijne hoedanigheid van burgemeester der ge
meente Hengelo, en haar ten deze a ls zoo
danig vertegenwoordigende, verweerder in cas
satie, - oorspronkelijk e ischer - advocaat 
Jhr. Mr. A. K. C. de Brauw. 

Conclusie van den Proo.-Gen. Tak. 

P ost alia: 
Aan de u itspraak des rechters worden thans 

de beide dus luidende cassatiemiddelen tegen
geworpen: ,,I. S. of v. t. van de artt. 152 
Grondwet, 48 Rv. , 2, 37, 40 en 41 Onteige
ningswet, omdat de Rechtbank, na terecht te 
hebben overwogen, dat ei cheres recht heeft 
op voortzetting van haar bedrijven op gelij ken 
stand, in dezelfde omgeving, in een perceel 
van dezelfde oppervlakte binnen de gevellijn 
en van denzelfden inhoud als het tegenwoor
dige, en na te hebben vastgesteld, dat eischeres 
een dergelijk nieuw pand kan krijgen, heeft 
bes! ist, wat betreft de omstandigheid dat voor 
het nieuwe pand meer belastingen zullen moe
ten worden betaald, dat deze factor niet in 
aanmerking mag worden genomen, zulks op 
<le de besliss ing niet rechtvaardigende en on
juiste gronden, dat deze factor op publiek
rechtelijk terrein ligt en bovendien geen 
rechtstreeksch gevolg van de onteigening is, 
daarbij over het hoofd ziende, dat wanneer 
voortzetting der bedrijven als bovenbedoeld 
gepaard gaat met hoogere lasten, gelij k belas
tingen voor het nieuwe pand zijn, de daardoor 
te lijden schade moet worden vergoed, zijnde 
deze dan wel degelijk een rechtstreeksch ge
volg der onteigening, en dat dit niet anders 
wordt, omdat de verschuldigdheid dier belas
tingen op publiek recht steunt." 

" II. S. of v. t . van artt. 152 Grondwet, 48 
Rv. , 2, 37, 40 en 41 Onteigeningswet, omdat 
de Rechtbank, na te hebben vastgesteld, dat 
e ischeres nieuw kapitaal in de zaak zal moeten 
steken, heeft beslist, dat uit dezen hoofde geen 
vergoeding behoeft te worden gegeven, ten 
onrechte, omdat zelfs indien juist is, dat het 
nieuwe kapitaal zelf niet in een of anderen 
vorm aan eischeres behoeft te worden ui tge-

keerd, dit argument de beslissi ng niet recht
vaardigt, daar eischeres aanspraak heett op 
vergoeding van schade, die zij lijdt, doordat 
zij dat nieuwe kapitaal in de zaak moet ste
ken, wegens renteverlies en anderszins." 

Volgens onde,-scheidene arresten van Uw 
Raad, te veel om ze met name te noemen. 
eischt de Grondwet en moet in aansluiting 
daaraan mede als systeem der Onteigeningswet 
worden beschouwd, dat niemand uit den eigen
dom kan worden ontzet dan tegen schadeloos
stelling. Waar nu dit recht zonder eenige be
perking en in den meest ruimen zin wordt 
toegekend, zal eerst dan aan dien eisch zijn 
voldaan, indien de onteigende na de onteige
ning zal blijken herplaatst te zijn in denzelf
den toestand als waarin hij vóórdien verkeer
de. Hieruit volgt, dat het vonnis van den 
fe itelijken rechter moet trachten die gelij khe id 
in het leven te roepen en dat, zoodra dit niet 
gelukt is, diens uitspraak cassabel wordt we
gens schend ing door niet-of verkeerde toepas
sing van het betrekkelijk grondwettig a rtikel. 

En heeft de Rechtbank gemeend aan de 
onteigenende gemeente niet te mogen in reke
ning brengen de meerdere belasting, die de 
onteigenden zullen verschuldigd zij n voor het 
door hen te betrekken nieuwe pand - laat ik 
ze kortheidshalve mogen noemen de zakelijke 
belastingen - terwijl het evenmin geneigd is 
haar als schade toe te rekenen de vergoeding, 
die straks in den vorm van inkomstenbelasting 
door de verweerders zal moeten worden be
taald wegens meerdere opbrengst van hun be
drij fsobject dan waarvoor dit te boek staat. 
Daarvoor heeft zij twee redenen. In de ee1-ste 
plaats immers, zoo zegt zij, zetelen de belas
tingen in het publiek recht en kan schade 
daardoor veroorzaakt niet in rekening worden 
geleden en vervolgens is die verhoogde belas
ting geen rechtstreeksch gevolg der onteige
ning. 

Dit laatste lijkt mij slechts woordenspel, 
want a l berust belastingheffing op de wet en 
dus ook de meerdere belasting, die voor het 
nieuwe pand tegenover het oude wellicht zal 
worden geheven, zoo neemt dit toch niet weg, 
dat de belanghebbenden door de onteigening 
worden genoodzaakt in dit duurdere belasting
object hun intrek te nemen en dat zij de daad
werkelijke oorzaak is der heffing. Men kan 
dus metterdaad spreken van eene door de 
onteigening intredende verzwaring van den 
belastingplicht en van een mede daardoor ont
staanden nieuwen belastingplicht. De deswege 
te veroorzaken schade zal, dunkt mij, behooren 
te worden vergoed, tenzij het systeem der 
Grondwet of der Onteigeningswet, althans 
eenig speciaal wetsartikel die vergoeding uit
sluit. Het systeem, waarover ik zooeven sprak, 
doet dit echter allerminst. Immet'S het recht 
op schadevergoeding wordt zonder eenige be
perking toegekend en omvat dus ook de schade 
door nieuwe of verhoogde belasting veroor
zaakt, terwijl mij overigens geen wetsartikel 
bekend is, dat schadevergoeding deswege uit
slu it. Ik geloof derhalve, dat het eerste middel 
gegrond is. 

Met betrekking tot de tweede grief is meer 
speciaal in deze zaak beweerd, dat zij een ver
boden novum zou inhouden, daar nooit aan
spraak is gemaakt op de vergoeding, zooals 
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die thans wordt voorgedragen. Ik zou zeggen, 
dat het wel door den beugel kan omdat, wie 
,·oor zich vergoeding opeischt voor het nieuwe 
kapitaal , dat hij ten behoeve van zijn bedrij f 
door de onteigening genoodzaakt is in zijne 
zaak te steken, moet geacht worden daarin te 
begrijpen de rente, die hij deswege wegens 
opname van dat kapitaal zal verschuldigd 
zijn of die hij daardoor derft. Die rente nu mag 
a ls bedrijfsschade worden aangemerkt en waar 
ik nergens gevonden heb, dat zij gecompen
seerd wordt door materieele voordeelen elders, 
had de Rechtbank niet mogen nalaten daar
naar te onderweken en daarover te bes! is en. 
· Ik concludeer mitsdien, wegens gegrondheid 
van beide middelen, tot vernietiging van het 
bestreden vonnis, tot terugwijzing der zaak 
naar genoemde R echtbank ter verdere berech
ting en a fdoening en voorts tot veroordeel ing 
van de verweerster in de kosten dezer cassatie. 

De Hooge Raad, enz. ; 
0. dat uit het bestreden vonnis en uit het, 

wat de feiten betreft, daarin overgenomen 
vonnis derzelfde R echtbank van 30 Maart 1932, 
voorzoover thans nog van belang is, blijkt: 

dat de gemeente H engelo bij inle idende dag
vaarding de onteigening te haren name voor. 
verbreeding van straten heeft gevorderd van 
het perceel in die gemeente in het kadaster 
bekend in Sectie C. n°. 8863, huis, garage en 
erf, groot 3 Aren 25 c.A., waarvan eischers 
als eigenaren zijn aangewezen; 

dat de R echtbank bij het bestreden vonnis 
de onteigening heeft uitgesproken en omtrent 
de te betalen schadeloosstelling heeft over
wogen: 

a. omtrent de vermogensschade: 
dat de waarde van het te onte igenen per

ceel hedraagt f 24421.60; 
dat echter eischers recht hebben op voort

zetting van hun bedrijf op gel ijken stand en 
in dezelfde omgeving in een perce~I van den
zelfden inhoud als het onteigende; 

dat zoodanig perceel door stichting kan wor
den verkregen; 

dat de kosten van stichting van zulk een 
pand bedragen f 27822, dat is f 3400.40 meer 
dan de waarde van het oude pand, zoodat ook 
dit bedrag moet worden vergoed; 

dat eischers echter door het toekennen van 
deze vergoeding een nieuw pand in plaats van 
het oude zouden verkrijgen, zoodat te onder
zoeken i in hoeverre uit dezen hoofde aftrek 
behoort te geschieden; 

dat daarvoor moet worden vergeleken de 
waarde • van het nieuwe pand terstond na de 
stichting met de waarde van het te onteigenen 
goed ten tijde der onte igening; 

dat eerstgenoemde waarde is te stellen op 
f 25039.80, hetgeen verminderd met de waarde 
van het oude panel ad f 24421.60 voor verbe
tering van oud tot nieuw laat een verschil van 
f 618.20, welk bedrag dus van de te betalen 
schadevergoeding moet worden a fgetrokken; 

dat verder in den prijs die terstond na de 
stichting kan worden bedongen reeds is verdis
conteerd de omstandigheid dat aanvankel ijk 
slechts een gering bedrag voor onderhoud 
moet worden besteed ; 

dat de vermogensschade · dus bedraagt 
f 27203.80; 

b. omtrent de inkomens- of bedrijfsschade: 
dat nu voor de verbetering van oud tot 

nieuw een bedrag wordt afgetrokken, de 
eischers nieuw kapitaal in de zaak zullen moe
ten steken, en wel het bedrag dat zij voor 
het nieuwe pand zullen moeten betalen ver
minderd met hetgeen zij voor het oude we,·ke
lijk ontvangen; 

dat zij, indien hun dit nieuwe kapitaal in 
den een of anderen vorm zou worden uitge
keerd, eene vergoeding zouden krijgen, die in 
het onderhavige geval buiten het stelsel der 
Onteigen ingswet wu vall en ; 

dat dus uit dezen hoofde geene vergoed ing 
behoeft te worden gegeven; 

dat, wat betreft de omstandigheid dat voor 
het nieuwe pand meer belastingen zullen moe
ten worden betaald, deze factor niet in aan
merking mag komen omdat zij op publiek
rechtelijk terre in ligt, en bovendien geen 
rechtstreeksch gevolg v_an de onteigeni ng is; 

dat de R echtbank met inbegrip van eenige 
andere posten ten slotte de schadeloo stelling 
heeft bepaald op f 28051.30, en uit overweging 
dat de gemeente een iets hooger bedrag n.l. 
f 28.550 had aangeboden, de onteigende partij 
in de kosten heeft veroordeeld ; 

0 . dat tegen dit vonnis wordt opgekomen 
met twee middelen van cassatie, luidende: 
zie concl . Proc.-Gen.; 

0. dat beide middelen, die zich kanten tegen 
beslissingen der Rechtbank omtrent e ischers 
recht op vergoeding van inkomens- of bedr ijfs
schade, gegrond zijn ; 

0. toch - omtrent het eerste middel - dat, 
indien op het nieuwe perceel, waarin de 
e ischers volgens de R echtbank hun bedrijf op 
den ouden voet zouden kunnen voortzetten hoo
gere door het bedrijf te dragen lasten drukken 
dan in het oude perceel het geval was, dit 
eene schade oplevert die een rech tstreeksch 
gevolg van de onte igening za l zijn en dus ver
goed za l moeten worden; 

dat niet valt in te zien waarom dit anders 
zou zijn indien deze lasten zijn wegens het 
perceel geheven belastingen, liggende op pu
bliekrechtelijk terrein, vermits ook deze belas
tingen, indien zij hooger zijn dan die van het 
oude perceel, verhinderen dat de onteigende 
in den vorigen toestand wordt herplaatst; 

0 . omtrent het tweede middel : 
dat de verweerder ten onrechte meent dat 

de daarin uitgedrukte grief voor het eerst in 
cassatie is te berde gebracht; 

dat toch, a ls de R echtbank, gelijk hierboven 
is medegedeeld, overweegt dat de eischers een 
hun niet toekomend voordeel zouden genieten 
indien hun het nieuwe kapitaal in een of an
deren · vorm werd uitgekeerd, die woorden 
kennelijk een terugslag zijn op eenen e isch tot 
vergoeding wegens de voor het nieuwe kapi 
taal door eischers te derven of te vergoeden 
r ente· 

dat'de methode, die de Rechtbank bij het be
rekenen der vermogensschade heeft gevolgd, 
tot de uitkomst heeft geleid, dat eischer een 
bedrag van f 2831. 78 meer in zijn bedrij f zal 
moeten steken dan tevoren het geval was, wil 
hij zijn bedrijf op den ouden voet kunnen 
voortzetten ; 

dat tegenover dit bedrag van f 2831. 78 wel
iswaar staat, dat het nieuwe pand eeq tQt 
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gelijk bedrag hoogere waarde heeft dan het 
oude, zoodat belanghebbende in zijn vermogen 
geen nadeel zal lijden, doch dat eischer - die 
naar de feitelijke vaststelling van de Recht
bank zijn bedrijf zal moeten voortzetten om in 
dezelfde omstandigheden te blijven, - zoolang 
hij dit zal doen, de 1·ente van dit meerdere in 
het bedrijf gestoken kapitaal zal derven of 
indien hij het elders moet opnemen, r~nte 
daarover zal moeten vergoeden ; 

dat, wil bij overigens gelijk gebleven om
standigheden belanghebbende volledig zijn 
schadeloos gesteld, hem te dier zake toekomt 
de contante waarde van deze rente over het 
aantal jaren dat hij vermoedelijk zijn bedrijf 
nog zal ui toef enen ; 

dat echter het aldus verkregen bedrag der 
schadevergoeding verminderd zal moeten wor
den, indien en voorzoover de bedrijfsuitoefe
ning in het nieuwe pand tot besparingen le idt, 
die door de onteigenende partij in dit proces 
bereids aangevoerd, een rechtstreeksch gevolg 
der onteigening zijn ; 

dat het door de R-echtbank bij de vermogens
schade omtrent de onderhoudskosten van het 
nieuwe pand overwogene niet zou beletten bij 
de berekening der inkomensschade rekening 
te houden met een vermindering van bedrijfs
] asten bestaande in geringer kosten van onder
houd van het nieuwe pand in vergelijking met 
die van het oude; 

dat het vonnis dus niet in stand kan blijven; 
0. omtrent de kosten: 
dat de verweerder de beslissing waartegen 

het eerste middel opkomt, niet heeft uitgelokt, 
noch in cassatie verdedigd, zoodat daarover 
thans niet kan worden beslist; 

dat echter de overige kosten der cassatie 
door verweerder moeten worden gedragen; 

Vernietigt het bestreden vonnis; 
Wijst de zaak terug naar de Arr.-Rechtbank 

te Almelo, ten einde haar, met inachtneming 
van dit arrest, verder te behandelen en af te 
doen; 

Bepaalt dat de R echtbank omtrent de kosten 
in cassatie op het eerste middel gevallen zal 
beslissen bij de einduitspraak ; 

Begroot die kosten aan zijde van eischer in 
cassatie op vijftig gulden en aan zijde van 
verweerster op vijf en twintig gulden voor 
verschot en sa! aris en aan zijde van de mede
verweerster op nihil ; 

Veroordeelt den verweerder m de overige 
kosten in cassatie gevallen. 

(N. J .) 

6 Deceniber 1933. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet Art. 30 j 0

• art. 32.) 
Als algemeene regel moet worden aan

genomen, dat, wanneer een minderjarig 
kind hulp noodig heeft, de steun niet aan 
dit I id van het gezin afzonderlijk, doch 
aan den vader als hoofd van het gezin 
wordt verleend. 

Deze algemeene regel lijdt uitzondering 
waar, als in casu, de minderjarige reeds 
in zekere mate tot een zelfstandige maat
schappelijke positie in de gemeente, waar 
hij feitelijk verblijf houdt, is gekomen. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 2 December 1933 
Afd. A, n°. 6442; 

0. dat Elbert ter Maat, geboren 23 November 
1914, als minderjarige, volgens het Burgerlijk 
Wetboek, wonende te Putten, terwijl hij tijde
lijk te Arnhem werkzaam was, als slachtoffer 
van een motorongeval, hem in diensttijd van 
zijn patroon overkomen, op 4 Juli 1932 in het 
Gemeente-Ziekenhuis te Arnhem werd opge
nomen; 

dat door den Boekhouder van het Gemeente
Ziekenhuis te Arnhem aan burgemeester en 
wethouders van Putten verzocht is de kosten 
van verpleging van Elbert ter Maat, ten laste 
van hunne gemeente te nemen, aangezien de 
vader van den minderjarige domicilie heeft in 
de gemeente Putten ; 

dat op dit verzoek door burgemeester en 
wethouders van Putten afwijzend is beschikt ; 

0. dat eveneens op een verzoek door Ged. 
Staten van Gelderland tot burgemeester en 
wethouders van Putten gericht, om de kosten 
ten la6te van -hunne gemeente te nemen, bij 
welk verzoek Ged. Staten, met verwijzing naar 
Ons besluit van 28 Maart 1927 n°. 3, te kennen 
~aven, dat de verpleegkosten van een minder
Jarige voor rekening zijn van de gemeente, 
waar de vader. zich bevindt, door burgemeester 
en wethouders met eene weigering is geant
woord, waarbij burgemeester en wethouders 
als grond aanvoerden, dat de wetgever met de 
woorden in artikel 30 der Armenwet "waar de 
arme zich bevindt" duidelijk heeft willen doen 
uitkomen, dat hij geen domicilie van onderstand 
meer wilde en hierdoor dus niet aan het bestaan 
der woonplaats in wettelijken zin of aan eenig 
bepaald domicilie, maar alleen aan de plaats 
van het momenteel verblijf valt te denken ; 

0. dat ook de Gemeentelijke Instelling van 
Maatschappelijk Hulpbetoon te Arnhem zich 
niet bereid verklaarde, de kosten van verpleging 
in het gemeente-ziekenhuis te Arnhem van 
Elbert ter Maat voor hare rekening te nemen, 
daarbij aanvoerende, dat reeds bij Ons besluit 
van 28 Maart 1927, n°. 3, is beslist, dat het 
domicilie van onderstand van een minderjarige 
is de woonplaats van den vader en dat de wet
gever in de huidige Armenwet nimmer de na
tuurlijke onderhoudsplicht, gesanctioneerd door 
het Burgerlijk Wetboek, heeft willen aantasten, 
maar van de feitelijke verblijfplaats van den 
vader, als de natuurlijke verzorger van diens 
gezin, heeft willen uitgaan voor het bepalen 
van het domicilie voor allen, die tot zijn gezin 
behooren; 

0. dat het gezin in de bestaande maatschappij 
een eenheid vormt, waarvan de vader het hoofd 
is, die als zoodanig voor het gezin heeft te zor
gen, zoodat, wanneer een kind feitelijk hulp 
noodig hMft, als algemeene regel moet worden 
aangenomen, dat de steun niet aan dit lid van 
het gezin afzonderlijk wordt verleend, doch 
aan den vader als hoofd van het gezin, die 
immers in dat geval niet bij machte is zijn gezin 
het noodzakelijke levensonderhoud te ver
schaffen; 

dat derhalve de vader de armlastige is, wien 
de ondersteuning wordt verleend, zoodat de 
vraag naar een domicilie van onderstand van 
den minderjarige niet behoeft te worden op
geworpen; 
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O. echter dat in ieder bijzonder geval moet 
worden nagegaan of de algemeene Regel geen 
uitzondering lijdt; 

0. voorts, dat Elbert ter Maat op het tijd
stip van het hem in de gemeente Arnhem over
komen ongeval ruim 17 jaar oud was en reeds 
in zekere mate tot een zelfstandige maatschap
pelijke positie in die gemeente was gekomen, 
zoodat in het onderhavige geval de algemeene 
regel uitzondering lijdt; 

dat voor Elbert ter Maat ondersteuning niet 
kan worden verkregen van personen of instel
lingen, als bedoeld in artikel 28 der Armenwet ; 

dat krachtens artikel 30 der Armenwet de 
burgerlijke instelling van weldadigheid de be
stemming heeft ondersteuning te verleenen aan 
armen, die zich in de gemeente bevinden, voor 
zoover de noodzakelijkheid van ondersteuning 
is gebleken ; 

0. dat de Gemeentelijke instelling voor Maat
schappelijk Hulpbetoon te Arnhem onder
steuning aan Elbert ter Maat geweigerd heeft 
op gronden, niet overeenkomende met de be
stemming van de burgerlijke armenverzorging; 

Gelet op artikel 32 der Armenwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

te bepalen, dat de kosten van verpleging 
van Elbert ter Maat in het Gemeente-Zieken
huis te Arnhem, te rekenen van 4 Juli 1932 af, 
komen ten laste van de Gemeentelijke instelling 
van Maatschappelijk Hulpbetoon in de ge
meente Arnhem. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast, enz. 

(A. B.) 

7 Dece11i/J.er 1933. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 19 j 0

• art. 
22.) 

Terecht hebben Ged. Staten het treffen 
van een gemeenschappelijke regeling, a ls 
bedoeld in art. 19 5e lid, en het opheffen 
van twee schol en in een der betrokken 
gemeenten bevolen, daar de door de tijds
omstandigheden geboden noodzaak van be
zuiniging zoodanigen maatregel in dit 
geval rechtvaardigt, nu ook na opheffing 
van de scholen geen kind meer dan 5 km 
zal moeten afleggen voor het bezoeken van 
eene openbare lagere school, terwijl ook 
overigens geen onoverkomelijk nadeel voor 
de belangen der schoolgaande kinderen 
van de opheffing is te verwachten. 

Wij Wilhelmina, enz.; 
Beschikkende op de beroepen, ingesteld door 

a. den raad der gemeente Sprang-Capelle en 
C. de Rooij en 29 andere ouders of verzorgers 
van leerlingen der openbare lagere school te 
Vrijhoeve-Capelle, in die gemeente, en b. J. 
.Michael en 28 andere ouders of verzorgers van 
leerlingen der openbare lagere school aan de 
Nieuwstraat, in die gemeente, tegen het besluit 
van Gedep. Staten van Noord-Brabant van 
31 Mei 1933, G. n°. 342, IVe afdeeling, waarbij 
is besloten : 

1°. te bevelen, dat een gemeenschappelijke 
regeling tusschen de gemeenten Sprang-Capelle 
en Loon op Zand wordt vastgesteld aangaande 
de toelating van kinderen uit de eerstgenoemde 
gemeente op de openbare lagere school te 

Kaatsheuvel, Loonschen Dijk, gemeente Loon 
op Zand; 

2°. te bevelen, dat met ingang van den dag, 
waarop de gemeenschappelijke regeling, als 
bedoeld onder 1°., in werking treedt, de open
bare lagere scholen te Vrijhoeve-Capelle en in 
de Nieuwstraat, gemeente Sprang-Capelle, 
worden opgeheven ; met dien verstande, dat de 
beroepen van de appellanten onder a. zijn 
gericht tegen de gemeenschappelijke regeling 
voornoemd en de opheffing van d e openbare 
lagere school t e Vrijhoeve-Capelle, en dat het 
beroep van de appellanten onder b. is gericht 
tegen de opheffing van de openbare lagere 
school in de Nieuwstraat, ·gemeente Sprang
Capelle; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 27 
September 1933, n°. 551; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
4 December 1933, n°. 11725, afdeeling Lager 
Onderwijs Algemeen ; 

0. dat het bovengenoemd besluit van Gedep. 
Staten van roord-Brabant steunt op de over
wegingen, dat de raad der gemeente Sprang
Capelle voornemens is, de openbare lagere school 
te Vrijhoeve-Capelle, die in een vervallen toe
stand verkeert, door een nieuw gebouw te 
vervangen ; dat deze school thans bezocht 
wordt door 48 kinderen, die zonder bezwaar 
kunnen worden ondergebracht op de openbare 
lagere school te Loon op Zand, Kaatsheuvel, 
Loonschen Dijk, omdat de laatstgenoemde 
school slechts ± 8 minuten van de eerstgeme]de 
is verwijderd, slechts door 38 kinderen bezocht 
wordt, goed gebouwd is en 3 lokalen t elt, elk 
bestemd voor 4 kinderen ; dat de openbare 
lagere school in de Nieuwstraat (gemeente 
Sprang-Capelle) thans bezocht wordt door 49 
leerlingen, ondergebracht in 2 lokalen, ± 35 
minuten gaans van de openbare lagere school in 
de kom aldaar en ± 15 minuten gaans van de 
openbare lagere school te Loonschen Dijk voor
noemd verwijderd; dat bl~jkens een door de 
Onderwijsinspectie ingesteld onderzoek de op 
de openbare lagere school in de Nieuwstraat 
schoolgaande kinderen zonder bezwaar de 
openbare lagere scholen in de Kom te Sprang
Capelle en aan den Loonschen Dijk te Loon 
op Zand kunnen bezoeken, wat de laatstbe
doelde school betreft, zelfs nà toelating van alle 
leerlingen der openbare lagere school te Vrij-• 
hoeve-Capelle ; dat dus na totstandkoming 
eener gemeenschappelijke regeling, als bedoeld 
in artikel 19, 4• lid, slot, der Lager-Onderwijs
wet 1920, tusschen de gemeenten Sprang
Capelle en Loon op Zand zoowel de openbare 
lagere school te Vrijhoeve-Capelle als die in 
de Nieuwstraat kunnen worden opgeheven en 
de gemeente Sprang-Capelle daardoor boven
dien ontheven wordt van de verplichting, in het 
eerstgenoemde gehucht een nieuwe openbare 
lagere school op te richten ; dat aldus de be
langen, verbonden aan versobering van de 
overheidsuitgaven, worden gediend zonder be
nadeeling van het openbaar lager onderwijs en 
zonder al te groot ongerief voor de kinderen, die 
de op te heffen scholen bezoeken ; dat op grond 
van ·het vorenstaande den raad der gemeente 
Sprang-Capelle is verzocht, medewerking te 
verleenen tot totstandkoming eener gemeen-
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schappelijke regeling als bovenbedoeld en tot 
opheffing der beide openbare lagere scholen te 
Vrijhoeve-Capelle en in de Nieuwstraat; dat 
het gemelde college zoowel het een als het ander 
heeft geweigerd, 1 °. omdat bij Ons besluit van 
20 Maart 1931, n°. 16, met vernietiging van het 
besluit van bun college van 1 October 1930 
G. n°. 109 tot goedkeuring van het raadsbe
sluit, voor zoover daarbij de openbare lagere 
school in de Nieuwstraat is opgeheven, aan het 
bedoelde raadsbesluit alsnog de goedkeuring is 
onthouden en de toestanden sedert dien niet 
zoodanig zijn gewijzigd, dat voor het opnieuw 
aan de orde stellen van de opheffing dier school 
voldoende t ermen bestaan en 2°. omdat thans 
een greus,vjjziging tusschen de gem eenten 
Loon op Zand en Sprang-Capelle in voorberei
ding is, die, krijgt ze haar beslag, ter plaatse een 
zoodanige wijziging zal brengen, dat de onder
wijskwesties nà de totstandkoming der grens
wijziging beter dan thans kunnen worden be
zien ; dat, wat 's raads eerstbedoelde beweeg
reden betrett, deze niet juist is, vermits de over
heid thans dringender dan ooit op bezuiniging 
harer uitgaven bedacht behoort te zijn; dat de 
toestanden van thans, vergeleken met die van 
1930 en 1931 kunnen geacht worden een zoo
danige wijziging te hebben ondergaan, dat 
thans iedere maatregel, medebrengende een ver
sobering van de overheidsuitgaven voor het 
openbaar lager onderwijs, zonder de belangen 
van dat onderwijs t e schaden , dringend noodza
kelijk is te noemen; dat, wat aangaat 's raads 
tweede beweegreden, ofschoon nog geen voor
stel van wet tot wijziging van de grenzen van de 
gemeenten Loon op Zand en Sprang-Capelle in 
den door den raad der laatstgemelde gemeente 
bedoelden zin is ontworpen, een dergelijk voor
stel binnen afzienbaren tijd we kan worden 
verwacht; dat, krijgt dat voor tel zijn beslag, 
o. a . het Protestantsch gedeelte van de gemeente 
Loon op Zand, namelijk het gehucht Loonschen 
Dijk van Kaatsheuvel zal worden gevoegd bij 
de gemeente Sprang-Capelle; dat deze grens
wijziging echter niet behoeft vooraf te gaan 
aan de opheffing der openbare lagere scholen te 
Vrijhoeve-Capelle en in de ieuwstraat, vermits 
die grenswijziging geen verandering noodig 
maakt in den toestand, die ontstaat bij opheffing 
van de beide evengenoemde scholen; dat mits
dien de aan den gemeenteraad van Sprang
Capelle gevraagde medewerking op onjuiste 

· gronden is geweigerd en, zooal reeds is betoogd, 
de opheffing dezer beide scholen - na totstand
koming eener gemeen chappeljjke regeling als 
bovenbedoeld - in het geldelijk belang zoowel 
van het Rijk als van de gemeente is te achten, 
zonder schade van het openbaar onderwij s en 
zonder al te groot ongerief voor de kinderen, die 
de gemelde scholen bezoeken; dat het derhalve 
noodzakelijk is, tot toepassing van artikel 19, 
5• lid, en artikel 22, 3• lid, der Lager-Onderwijs
wet 1920 over te gaan ; 

dat de raad der gemeente prang-Capelle in 
beroep aanvoert, dat bij Ons besluit van 20 
Maart 1931, n°. 16, in beroep goedkeuring werd 
onthouden aan een raadsbesluit tot opheffing 
van een der beide onderhavige scholen ; dat 
niett emin krachtens het bestreden besluit van 
Gedep. daten de beide scholen, tellende 54 en 
51 leerlingen, worden opgeheven en een gemeen
schappelijke regeling te dezer zake met de ge. 

meen te Loon op Zand moet worden vastgesteld ; 
dat hierbij niet voldoende rekening is gehouden 
met de afstanden , die door de leerlingen zullen 
moeten worden afgelegd, om de aangewezen 
school aan den Loonschen Dijk te bereiken ; dat 
toch die school weliswaar betrekkelijk dicht bij 
de school te Vrijhoeve-Capelle ligt, doch dat de 
leerlingen van de laatstgenoemde school groo
tendeels toch reeds een grooten afstand moeten 
afleggen om die school te bereiken, zoodat ver
grooting van dien afstand ontoelaatbaar is t e 
achten ; dat men aan zijn eigen school gehecht 
is; dat iedere medewerking aan en invloed op de 
inrichting van het onderwijs en wat daarmee 
verband houdt komt te ontbreken ; dat hij, ge
zien de noodzakelijkheid van bezuiniging, t egen 
opheffing van de school aan de Nieu wstraat 
geen bezwaar heeft, doch wèl tegen de opheffing 
van de school te Vrij hoeve-Capelle; dat hij voor 
de leerlingen dier school, alsmede voor de leer
lingen, welke na opheffing van de school aan de 

ieuwstraat nog naar die te Vrijhoeve-Capelle 
zullen afvloeien, wil behouden een eigen gele
genheid voor het doen geven van openbaar 
lager onderwijs, die met het oog op de afstanden 
bereikbaar voor de leerlingen is t e achten ; dat 
overigens de bezuiniging, die zal worden ver
kregen bij opheffing van beide scholen, niet van 
groote beteekenis zal zijn, mogelijk geheel niet 
zal worden verkregen, wij l : 

a. voor de leerlingen, welke zullen worden 
toegelaten op de openbare lagere school aan den 
Loonschen Dijk, gemeente Loon op Zand, aan 

1 de laatstgenoemde gemeente een vergoeding 
zal moeten worden betaald, gelijk staande aan 
de gemiddelde kosten per leerliPg aan de be
trokken school en 

b. de mogelijkheid niet is uitgesloten, dat bij 
opheffing van beide scholen de voorstanders van 
openbaar onderwijs zullen overgaan tot de 
stichting eener bijzondere neutrale school; 

dat C. de Rooij en anderen in beroep aan
voeren, dat zij de opheffing van de school t e 
Vrijhoeve-Capelle onbillijk achten t egenover de 
voorstanders van openbaar onderwijs ; dat 
hiermee de gelegenheid tot het verkrijgen van 
openbaar onderwijs voor de ouders te Sprang en 
Vrijhoeve-Capelle zeer bemoeilijkt wordt en 
voor velen zelfs practisch onmogelijk wordt ge
maakt ; dat thans reeds de voorstanders van 
openbaar ondenvijs te Sprang den afstand tot de 
openbare school te Vrijhoeve-Capelle reeds zeer 
groot, zoo niet te groot achten ; dat de afstand 
tot de openbare school te Loonschen Dijk, die 
nog ongeveer 1 km verder ligt, dus zeker een 
onoverkomelijk bezwaar oplevert, voor de 
ouders in het Oostelijk deel der gemeente; dat 
de school 54 leerlingen telt en zelfs de laatste 
jaren door meer dan 50 leerlingen werd bezocht; 
dat het h.i. een achterstelling van het openbaar 
bij het bijzonder onderwijs zou zijn , als de 
school te Vrijhoeve-Capelle werd opgeheven; 
dat bij opheffing van de school de stichting van 
eene bijzondere neutrale school niet achterwege 
kan blijven; 

dat J. Michael en anderen in beroep aanvoe
ren, dat zij de opheffing van de school aan de 
Nieuwstraat onbillijk achten jegens de voor
standers van openbaar onderwijs ; dat de school 
nog st eeds bezocht wordt door 53 leerlingen ; 
dat voor het behoud van de school nog dezelfde 
motieven gelden als in 1930; dat de leerlingen 
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op te grooten afstand van de openbare scholen 
in de omgeving wonen om die te bezoeken; 

0. dat weliswaar in normale tijden tot de 
opheffing van open bare lagere scholen als deze, 
welke elk meer dan 50 leerlingen tellen, in het 
algemeen niet zou behooren te worden overge
gaan, doch dat de door de tijdsomstandigheden 
geboden noodzaak van bezuiniging zoodanigE>n 
maatregel in het onderhavige geval rechtvaar
digt, nu uit de overgelegde ambtsberichten o.a. 
blijkt, dat ook na opheffing van de scholen geen 
kind meer dan 5 km zal moeten afleggen voor 
het bezoeken van eene openbare lagere school, 
terwij l ook overigens geen onoverkomelijk na
deel voor do belangen der schoolgaande kinderen 
van de opheffing is te verwachten; 

dat Gedep. Staten dan ook terecht op de in 
hun besluit vermelde gronden het treffen van 
een regeling met de gemeente Loon op Zand, als 
vorenbedoeld, en het opheffen van de beide 
scholen hebben bevolen; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920 ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

de beroepen ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen i belast, enz. 
(A.B.) 

7 D ecember 1933. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Wet van 15 December 1917 S. 703 Art. 2 
j 0

• art. 1 sub b.) 
Een toepassing van art. 2 derde lid, vol

gens welke de daar bedoelde mededeeling 
door Ged. Staten wordt gedaan aan de 
openbare lichamen, waarbij de betreffende 
wegen in beheer zijn, en niet wordt nage
gaan of mogelijk het beheer van eenig 
zich in de wegen bevindend kunstwerk 
(i.c. een brug) bij een ander openbaar 
lichaam berust, is in strijd met de wet. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op de beroepen, ingesteld door 

Dijkgraaf en Hoogheemraden van den Dijk 
beoosten Muiden, tevens Directeuren van de 
Groote Zeesluis te Muiden, d.d. 9 December 
1932 en de Naamlooze Vennootschap Gooische 
Tramweg-Maatschappij d.d. 12 December 1932 
tegen de beschikking van Ged. Staten van 
Noord-Holland van 16 November 1932, N°. 
144, opgenomen in het Provinciale Blad van 
16 November 1932, N°. 361, waarbij aan de 
voornoemde tramwegmaatschappij vergunning 
is verleend tot instandhouding van de tram
baan van Amsterdam naar Laren met zijtak 
van Hakkelaarsbrug naar Muiderberg, als
mede van de trambaan van Huizen naar Hil
versum; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adv ies van 
15 1·ovember 1933, N°. 625; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
,vaterstaat van 2 December 1933, N° . 493, 
Afdeeling Vervoer- en Mijnwezen; 

0. dat Ged. Staten van Noord-Holl and bij 
hun besluit van 16 November 1932, N°. 144 
(Provinciaal Blad N°. 361) aan de Naam
looze Vennootschap Gooische Tramweg-Maat
schappij te Amsterdam vergunning hebben 
verleend tot instandhouding van de trambaan 
Yan Amsterdam naar Laren met zijtak van 

H akkelaarsbrug naar Muiderberg, alsmede 
van de trambaan van Huizen naar Hilversum, 
onder een aantal in het besluit vermelde voor
waarden; 

dat van dit besluit bij Ons in beroep zijn 
gekomen: 

1 °. de Dijkgraaf en Hoogheemraden van den 
Dijk beoosten Muiden, tevens Directeuren van 
de Groote Zeesluis te Muiden, aanvoerende, 
dat hun gebleken is uit de afkondiging geda
teerd 16 November 1932 en voorkomende in 
het Provinciale Blad van Noord-Holland 1932, 

0
• 361, dat aan de Naamlooze Vennootschap 

Gooische Tramweg-Maatschappij te Amster
dam vergunning is verleend tot instandhou
ding van de trambaan van Amsterdam naar 
Laren met zijtak van Hakkelaarsbrug naar 
Muiderberg; dat in art. 1 is bepaald, dat de 
sporen liggen in de gemeente Muiden, in de 
Vechtbrug; dat in de ontwerp-vergunning niet 
is melding gemaakt van de ligging der tram
sporen op de Vechtbrug te Muiden; dat zij 
van Ged. Staten van de nederl egging van het 
verzoek om vergunning en het ontwerp der 
beschikking niet hebben ontvangen een mede
deeling, als bedoeld in art. 2, sub 3, van de 
Wet van 15 December 1917, S. 703; dat zij 
derhalve mochten aannern n, dat het verzoek 
niet de brug betrof, waartoe gereede aanlei
ding bestond, omdat tusschen hen en de Naam
looze Vennootschap Gooische Tramweg-Maat
schappij eene overeenkomst betreffende het 
berijden van de brug bestaat; dat zij dienten
gevolge hunne bezwarnn niet hebben kunnen 
kenbaar maken tegen het verzoek van de voor
melde Naamlooze Vennootschap Gooische 
Tramweg-Maatschappij; dat niettemin Ged. 
Staten, ingevolge het verzoek van den Direc
teur der Tramweg-Maatschappij , eerst gedaan 
ter openbare zitting, alsnog in de aange
vraagde vergunning de li gging van de tram
sporen in de Vechtbrug hebben opgenomen; 
dat zij daardoor in hun belang ernstig zijn 
benadeeld, omdat zij de gelegenheid hebben 
gemist onder de aandacht van Ged. Staten te 
brengen het fe it, dat de Tramweg-Maatschap
pij met veel zwaarder materieel de brug be
rijdt dan dit voor de reorganisatie het geval 
was, en dat blijkens door hen ingewonnen 
deskundig advies de brug door dat berijden 
in een toestand is komen te verkeeren, dat zij 
omniddellijk gevaar oplevert voor het verkeer 
van die tramwagens over die brug; dat nu 
wel art. 7 van de voormelde wet bepaalt, dat 
de schade, welke voortvloeit uit den aanleg en 
instandhouding van spoorwegen op openbare 
wegen door den concessionaris moet worden 
vergoed; dat uit de verplichting tot schade
vergoeding, aan den concessionaris aldaar op
gelegd, voor de beheerders der brug nog niet 
de verplichting voortvloeit om de brug te 
brengen in een toestand, die het verkeer der 
spoorwegen daarover ongevaarlijk doet zijn; 
dat, indien zij voor Ged. Staten waren ver
~chenen, zij wuden hebben verzocht aan de 
Naamlooze Vennootschap Gooische Tramweg
Maatschappij de gevraagde vergunning eerst 
te verleenen, nadat de brug in wodanigen 
toestand was gebracht, dat het verkeer met het 
materieel van de voormelde Tramweg-Maat
schappij daarover ronder gevaar kan plaats 
hebben, althans aan deze Maatschappij de ver-
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µlichting op te leggen alsnog met hen , appe l
lanten, overleg te plegen over het brengen van 
de brug in den bedoelden toestand, zulks met 
bepaling, dat de kosten, die uit de veran
der ing van de brug voortvloeien, voor reke
ning van de Naamlooze V ennootschap Gooi
sche Tramweg-Maatsch appij zouden zijn; 

2°. de Directeur van de N aamlooze Ven
nootschap Gooische Tramweg-M aatschappij, 
aanvoerende, dat een tweetal der op ge l egde 
voorwaarden luidt a ls volgt: 

,,Art. 1 sub 3. 
Waar spoorstaven in wegverhardingen li g

gen worden groefrai ls gebruikt of wordt eene 
daarmede gelijkwaardige constructie toegepast, 
wac:1,rvan de bovenkant op gelij ke hoogte met 
den bovenkant der aansluitende wegverhar
ding moet li ggen. 

Indien een wegbeheerder overgaat tot het 
aanbrengen van een wegverharding, is de ver
gunninghouder verplicht op zijne kosten tot 
h et wijzigen der spoorstaven overeenkomstig 
het bepaalde van de vorige zinsnede, over te 
gaan." 

,,Art. 1 sub 5. 
In de gemeente Hil versum moet het baan rnk 

van den Johannes-Geradtsweg tot de aan den 
vergunninghouder behoorende eigen Laan naar 
het emplacement Hil versum, van groefra il s 
zonder dwars liggers worden voorzien en moet 
door en "op kosten van den vergunninghouder 
tusschen de spoorstaven een ki inkerbestrating 
aangebracht en onderhouden worden."; 

dat zijns inziens de strekking van deze voor
waarden met elkaar in strijd is, aangezien in 
-de laatstgenoemde voorwaarde niet a lleen he t 
gebruik van groefrai ls zonder dwarsliggers 
wordt voorgeschreven en een gelijkwaard ige 
constructie, a ls bedoeld in het eerstgenoemde 
artikel wordt uitgesloten, doch buitendien art. 
7 der Wet van 15 December 1917, S. 703, 
waarop het besluit van Ged. Staten van 
Noord-Holland is gegrond, bepaalt, dat de 
beheerders van wegen c.s. slechts recht hebben 
op vergoeding der schade, welke uit de aan
wezighe id van de trambaan voortv loeit ; dat 
aangenomen mag worden, dat door de betrok
k en wegbeheerders, bij het aanbrengen eener 
verharding, deze over de volle breedte van 
het rijvlak zo u zijn gelegd, wanneer er geen 
trambaan aanwezig ware geweest; dat dus de 
kosten van het aanbrengen eener ki inkerbe
strating tusschen de spoorstaven ten onrechte 
van den vergunni nghouder worden gevorderd ; 

0. dat ingevolge het bepaalde in art. 2, 
derde lid, der Wet van 15 December 1917, 
.S . 703, de nederlegging ter provinciale griffie 
va.n de in dit wetsartikel bedoelde stukken 
behoort te worden medegedeeld aan de be

_heerders der betrokken wegen, voor zooveel 
deze niet onder beheer der provincie zijn, als
mede aan de verdere daarop rechthebbenden; 

dat, hoewel de sporen van de trambaan, 
waarvan in het onderwerpelijke geval de in
standhouding werd gevraagd, ook op de Vech t
brug in de gemeente Muiden liggen, blijkens 
de stukken de bovenbedoelde mededeeling 
-door Ged. Staten van Noord-Holland niet is 
gedaan aan den Dijkgraaf en de Hoogheem
raden van den Dijk beoosten Muiden, tevens 
Directeuren van de Groote Zeesluis te Muiden, 
bij wie de Vechtbrug in beheer is; 

dat Ged. Staten wel aanvoeren, dat het 
meergenoemde wetsarti kel aldus door hun col
lege wordt toegepast, dat de bedoelde mede
deeling slechts wordt gedaan aan de openbare 
lichamen, waarbij de betreffende wegen in 
beheer zijn en dat niet wordt nagegaan, of 
mogelijk het beheer van eenig zich in de 
wegen bevindend kunstwerk bij een ander 
openbaar lichaam berust, hetgeen huns inziens 
ook a llerm inst noodig is in verband met het 
feit, dat van het ter inzage li ggen van de ont
werp-beschikking ook publicatie in een of 
meer nieuwsbladen gesch iedt; 

dat echter eene zoodan ige toepassing van 
a r t. 2, derde lid , der Wet van 15 December 
1917, S. 703, niet jui t kan worden geach t , 
aangezien in deze wet blijkens de bepaling 
van art. 1 onder b onder "wegen" worden ver
staan "alle openbare wegen met a l hetgeen 
daartoe behoort, met uitzondering van de we
gen onder beheer van het Rijk"; 

dat mitsdien, nu in het onderhavige geval 
de Vechtbrug behoort tot den weg, waarop de 
sporen van de t rambaan zijn gelegen, aan de 
beheerders van deze brug eene mededeeling, 
als bedoeld in art. 2, derde lid , der wet had 
behooren te worden gedaan; 

Gezien de Wet van 15 December 1917, S. 
703· 

' H ebben goedgevonden en verstaan: 
het beslui t van Ged. Staten van Noord

H olland van 16 N ovember 1932, N °. 144 
{Provinciaal Blad 1 °. 361) te vernietigen. 

Onze Minister van Waterstaat is belast enz. 
{A.B. ) 

7 D ece1nber 1933. UITSPRAAK Centrale 
R aad van Beroep. {Ambtenarenwet 1929 
art. 125.) 

Een eventueel nalaten door het bevoegd 
gezag van het voldoen aan de verplichting, 
opgelegd in art. 125 lid 2, kan niet ten
gevolge hebben dat een aan dat gezag in
gevolge een andere wet toe komende be
voegdheid teniet gaat, nu geenerle i wets
voorschrift dit bepaalt {i.c. de bevoegd
heid van den burgemeester tot ontslag van 
een agent van politie krachtens art. 224 
lid 3 der gemeentewet). 

De Centrale Raad van Beroep heeft de vol
gende uitsp raak gegeven in zake : 

A. J. van den B., wonende te H aa rl em, 
e i cher in hooger beroep, in persoon ter open
bare terechtzitting verschenen, bij gestaan doo r 
zijn raadsman Mr. J. F. A. Derks, a dvocaat 
te Utrecht, 

tegen: 

den Burgemeester van Leiden, gedaagde in 
hooger beroep, voor wien ter openbare terecht
zitting als gemachti gde is opgetreden : Mr. J. 
A. van der Stok referendaris ter gemeente
secreta ri e van Leiden, bijgestaan door zijn 
raadsman Mr. N. G. Geelkerken, advocaat te 
Leiden. 

De Centrale R aad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord de bovenge

noemde ver chenen personen; 



465 Ji DECEMBER 1933 

Wat a,angaat de feiten van het twistgeding: 
0 . dat de Burgemeester van Leiden bij be

slu it van 27 Maart 1933, gehoord den Com
missaris van Politie, den ·agent van pol itie 
2e klasse A. J . van den B ., wegens ongeschikt
he id voor de vervulling van zijn betrekking, 
ontslag als zoodanig heeft verleend met in
gang van 16 April 1933, zulks op deze gron
den, dat genoemde agent zich laatstel ijk we
derom in hooge mate onbetrouwbaar heeft be
toond door bij verschillende hem afgenomen 
verhooren herhaaldelijk - bij proces-verbaal 
geconstateerde - onware en onjuiste verkla
ringen af te leggen tegenover zijn eunerieuren, 
zooals ook is komen vast te staan bij de Com
missie van Advies, bedoeld in art. 42 der 
Ambtsinstructie voor de Dienaren van Politie 
te Leiden, enz.; 

0. dat het Ambtenarengerecht te 's-Graven
hage bij uitspraak van 18 Juli 1933 - naar 
welker inhoud hierbij wordt verwezen - het 
door A. J. van den B. tegen voormeld besluit 
ingestelde beroep ongegrond heeft verklaard 
en diens vordering tot nietig verklaring van 
dat besluit heeft afgewezen; 

0. dat A. J . van den B. voornoemd van 
deze uitspraak tijdig is gekomen in honger 
beroep, enz. ; 

l n rechte: 
0. dat de raadsman van eischer in honger 

beroep ter openbare terechtzitting van dezen 
Raad heeft beweerd, dat de Burgemeester van 
Leiden, nu hij niet binnen één jaar na de in
voering van art. 125 der Ambtenarenwet 1929 
de voorschriften, (mede) betreffende het ont
s lag, voor de politieambtenaren te Leiden 
heeft vastgesteld, zijn recht, tot het verleenen 
van ontslag op grond van het bepaalde bij art. 
224, 1 id 3, der Gemeentewet heeft verloren ; 

0. dat deze bewering evenwel niet als juist 
kan worden aanvaard; 

0. immers , dat een eventueel nalaten van 
het voldoen aan de verplichting, opgelegd in 
art. 125 , lid 2, der Ambtenarenwet 1929, aan
leiding kon opleveren tot toepassing van art. 
126, lid 2, dier wet, dus voor een handelen 
van Geel. Staten, maar niet tengevolge kan 
hebben, dat een aan den burgemeester inge
volge een andere wet toekomende bevoegdheid 
te niet gaat, nu geenerlei wetsvoorschrift dit 
bepaalt; 

0. enz.; 
Rechtdoende in naam der Koningin! 
Bevestigt de uitspraak, waarvan beroep. 

11 Decembe1· 1933. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Crisis-Zuivel wet art. 4 ; Cri is
Zuivelbesluit 1932 I art. 8.) 

Nu uit de gebezigde bewijsmiddelen 
bl ijkt, dat door de Crisiszuivelcentrale 
merken als bedoeld in art. 3 der Crisis
Zuivelwet zijn verstrekt en verder zijn ter 
hand gesteld bescheiden strekkende tot vol
doening aan de verp l ichting tot het hou
den van aanteekeningen overeenkomstig 
de door de Centrale gegeven voorschrif
ten, kon de Rechtbank - waar omtrent 
de wijze van erkenning door de Centrale 
van personen als "erkende belanghebben-

L. 1933. 

den" bij algemeenen maatregel van be
stuur een voorschrift niet is gegeven -
daaruit a fleiden , dat req. door de Crisis
Zuive lcentrale op den voet van art. 4 der 
Wet is erkend, en dus erkend belangheb
bende is in den zin van art. 8 van het 
Crisis-Zuivelbesluit I. 

Art. 8 van het Crisis-Zuivelbesluit 1932 I 
kan steun vinden in art. 20 der Wet. 

Omtrent vaststelling en bekendmaking 
van de daarin bedoelde roorschriften van 
de Centrale bestaat niet eenige wettelijke 
bepaling, zoodat voor de bindende kracht 
van die voorschriften t. a . v. req. voldoen· 
de is, dat zij vanwege de Centrale behoor
lijk te zijner kennis zijn gebracht. 

Op het beroep van P. J. P., requirant van 
cassatie tegen een vonnis van de Rechtbank 
te Middelburg van den vierden Juli 1933, 
houdende bekrachtiging na verzet van een 
door de Rechtbank 111 honger beroep gewezen 
verstekvonnis van 22 Mei 1933, waarbij requi
rant, met vernietiging van een vrij sprekend 
vonnis in eersten aanleg van het Kantonge
recht te Hulst van 13 Maart 1933, terzake van 
twee voortgezette overtredingen: ,,Overtreding 
van een der krachtens de Crisis-Zuivel wet 
1932, S. 290, vastgestelde voorschriften" {als 
erkend belanghebbende niet nakomen zijn ver
plichting omtrent zijn bedrijf nauwkeurig aan
teekening te houden overeenkomstig de door 
de Crisis-Zuivelcentrale gegeven voorschrif
ten) , met toepassing van art. 8 aanhef en sub 
c van het Crisis-Zu iYelbesluit I 1932, S . 318, 
de artt. 2, 4, 16, 18, 20, 21 der Crisis-Zuivel
wet 1932, S. 290, 23, 56, 62 en 91 Sr., is ver
oordeeld tot twee geldboeten elk van tien gul
den en tweemaal vijf dagen Yervangcnde hech
tenis; {Gepleit door Mr. P. C. Adriaanse). 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Donner; 
Gelet op de middelen van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij pleidooi en lui
dende: 

I. S., a lthans v. of of n. t . van de al'tt. 
338, 339, 341, 342, 350, 351, 352, 359 jtis 
423 en 425 Sv., junctis de artt. 8 aanhef en 
sub c van het Cr isis-Zuivelbesluit 1932, S . 318, 
en 2, 4, 16, 18, 20 en 21 der Crisis-Zuivelwet 
1932, S. 290, door het tenlastegelegde bewezen 
te verklaren, a lthans a ls bewezen verklaard 
aan te nemen, dat verdachte is "erkend be
langhebbende", omdat uit de gebezigde be
wijsmiddelen niet kan worden afgeleid dat 
verdachte "erkend belanghebbende" is over
eenkomstig het bepaalde in de Cr isis-Zuive l
wet 1932, S. 290, en de uitvoeringsvoorschrif
ten dier wet; 

II. S., althans v. of n. t. van dezelfde arti
kelen, door requ irant tot cassatie schuldig te 
verklaren aan overtreding van art. 8 aanhef 
en sub c, uit overweging, dat ten laste van 
requirant bewezen zou zijn te achten, dat deze 
de voorschriften door de Crisis-Zuivelcentrale 
gegeven niet is nagekomen, zijnde immers niet 
bewezen, dat deze voorschriften door de Crisis
Zuivelcentrale werden gegeven in wettelijken 
vorm als bij dagvaarding gesteld ; 

0. dat bij het bestreden vonnis overeenkom-
30 
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stig de dag,·aarding, zooals die op de terecht
zitti ng in eersten aanleg is aangevuld, ten 
aanzien van requirant, met qualificatie en 
strafoplegging als voormeld, is bewezen ver
klaard, dat hij te Ossenisse, als erkend belang
hebbende, te weten als boterproducent op zijne 
boerderij , bedoeld in art. 8 van het Cris is
Zuivelbesluit I 1932, S. 318, niet nauwkeurig 
aanteekening heeft gehouden omtrent zijn be
drij f en het gebru ik van de hem verstrekte 
merken bedoeld in de Crisis-Zuivelwet 1932, 
S. 29 0, overeenliomstig de door de Crisis-Zui
velcentra le gegeven voorschriften, hebbende 
hij het prnductieboek en de vierwekelijksche 
rapporten over diverse perioden in of om
streeks de maanden Augustus en September 
1932 niet behoorlij k ingevuld ; 

Ten aanzien van de voorgestelde middelen 
,·an cassatie: 

dat het eerste middel stelt, dat uit dP. ge
bezigde bewijsmiddelen niet kan worden afge
leid, dat verdachte "erkend belanghebbende" 
is overeenkomstig het bepaalde in de Crisis
Zuivelwet 1932, S. 290, en de uitvoerin~voor
sch riften dier wet; 

dat de Crisis-Zuivelwet onder meer bepaalt 
in art. 4, dat merken als bedoeld in art. 3 der 
wet tegen betaling van bepaalde bedragen 
worden verstrekt door de Crisis-Zuivelcentrale 
aan personen, welke, als behoorende tot een 
der in dat artikel omschreven rubrieken, door 
haar met inachtneming van de dienaangaande 
bij algemeenen maatregel van bestuur te stei 
l en voorschriften zijn erkend, terwijl dan art. 
8 van het Crisis-Zuivelbesluit I aan die -
mèt de ingevolge andere artikelen der Crisis
Zui velwet erkende personen aangeduid als -
,,erkende belanghebbenden" - de verplich
t ing oplegt tot het houden van aanteekeningen 
overeenkomstig de door de Centrale gegeven 
voorschri ften; 

dat nu ui t de gebezigde bewijsmidde en 
blijkt, dat door de Crisis-Zuivelcentrale aan 
requ irant zijn verstrekt merken als vorenbe
doeld en verder zijn terhandgesteld bescheiden 
strekkende tot voldoening aan de verplichting 
als vorenomschreven; 

dat uit een en ander - nu omtrent de wijze 
nm erkenning door de Centrale bij algemee
ncn maatregel van bestuur een voorschrift niet 
is gesteld - de Rechtbank kon afleiden, dat 
requirant door de Crisis-Zuivelcentrale op den 
voet van art. 4 der Wet is erkend, en dus is 
erkend belanghebbende in den zin van art. 8 
van het Crisis-Zuivelbesluit I ; 

dat derhalve het eerste middel is ongegrond ; 
dat hetzelfde geldt van het tweede middel, 

hetwel k blijkens de mondelinge toelichting 
bedoelt, dat aan de voorschriften, overeenkom
stig welke requirant verplicht was aanteeke
ning te houden, te zijnen aanzien voldoende 
wettel ijke grondslag wu ontbreken; 

dat art. 8 van het Crisis-Zuivelbeslu it 1932 
I. waarbij aan de erkende belanghebbenden de 
verplichting wordt opgelegd omtrent hun be
drijf en het gebruik van de hun verstrekte 
merken nauwkeurig aanteekening te houden 
overeenkomstig de door de Centrale te geven 
voorschriften, steun kan vinden in art. 20 
der Wet; 

dat voorts omtrent vaststelling en bekend
making van de vorenvermelde voorschriften 

van de Centrale ter uitvoering van art. 8, 
eenige wettelijke bepaling niet bestaat, en 
mitsdien voor de bindende kracht van die 
voorschriften ten aanzien van requirant vol
doende is, dat - zooals de Rechtbank op 
grond der gebezigde bewijsmiddelen kon be
wezen verklaren - de voorschriften vanwege 
de Centrale behoorlijk te zijner kennis zij n 
gebracht ; 

dat dus de aangevoerde middelen niet tot 
cassatie kunnen leiden; 

Verwerpt het bernep. 

[ Gewezen o·vereenkomstig de conclusie van 
' den Advocaat-Generaal Wijnveldt.J 

(N. J .) 

11 D ece11ibe1· 1933. ARREST van den Hoogen 
Raad . (Winkelsluitingswet art. 9.) 

De gemeenteraad van Roermond heeft 
de in zijn motiveering genoemde omstan
digheid, dat 1 November, 25 December, 
len Paaschdag, Hemelvaartsdag en l steu 
Pinksterdag i. v. m. de op die dagen ge
vierd wordende kerkelijke feesten, in die 
gemeente zoo goed a ls geen inkoopen wor
den gedaan, kunnen beschouwen als een 
bijzondere omstandigheid in den zin van 
art. 9 Winkelsluitingswet, die dus afwij
king van bepalingen der wet gewenscht 
kon maken; die omstand igheid hangt im
mers samen met de plaatselijke levensge
woonten om het doen van inkoopen vrij
wel na te laten op bovengenoemde dagen 
om de daar genoemde reden. 

Art. 9 onttrekt geen van de bepalingen 
der wet aan de bevoegdheid van den ge
meenteraad om onder goedkeuring afwij
kingen vast te stellen, dus ook die van 
a rt. 4 lid 1, onder à.., terwijl daarvoor geen 
afzonderl ijke rnotiveering vereischt wordt. 

De afwijkingen kunnen zoowel een ver
zachting a ls een verscherp ing der slui ti ngs
regeling betreffen. 

Op het beroep van E. M. D., fi liaalhoudster, 
requirante van cassatie tegen een vonnis van 
de Rechtbank te Roermand van 3 October 
1933, in hooger beroep bevestigend een vonnis 
van het Kantongerecht te Roermond van 28 
Juni 1933, waarbij requirant ter zake van: 
,,H et te Roermond een winkel voor het pu
bliek geopend hebben op den eersten Pink
sterdag", met aanhali ng van de artt. 2, l id 2, 
juncto 4 der Winkelsluitingsverordening der 
gemeente Roermond van 6 Februari 1933; 4 
aanhef en onder d, 9 en 10 der Wi nkelslui
t ingswet, S. 1930, n°. 460; 23 Sr., is ve1·oor
deeld tot betaling van eene geldboete van tien 
gulden en vervangende hechten is van vij f 
dagen. 

De H ooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den R aadsheer 

Schepel; 
Gelet op het middel van cassatie, namens 

requirante voorgedragen bij schriftuur: 
S., althans v. t. van de artt. 350 en 356 Sv. 

en de artt. 2, 4 lid 1 onder den 9 der Winkel
sluitingswet S. 1930, n°. 460, doordat de 
R echtbank, onder overweging dat het onder-
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zoek ter terechtzitting in hooger beroep tot 
geen andere overwegingen en gevolgtrekkin
gen geleid heeft dan die vervat in het vonnis 
a quo dit vonnis bevestigd en mitsdien het 
art. 4 der Verordening vau de gemeente Roer
mond d.d. 6 Februari 1933, goedgekeurd bij 
Koninklijk Besluit van 31 Maart 1933 n°. 15, 
verbindend verklaard heeft, voorzoover dit 
artikel betrekking heeft op den eersten Pink
sterdag ten aanz ien van winke ls, waar uitslui
tend of in hoofdzaak brood, banket, suiker
werk en chocolade wordt verkocht; 

0 . dat bij het bevestigde vonnis des Kanton
rechters wettig en overtuigend bewezen is ver
klaard, dat requirante den 4den Juni 1933, 
des namidags circa 3½ uur, te Roermond den 
banket- en suikerwerkwinkel van Jamin aan 
de Varkensmarkt, waarvan zij hoofd , bestuur
ster of deszelfs geregel de plaatsvervangster 
was, voor het publiek geopend heeft gehad; 
dat het bewezenverklaarde is gequalificeerd 
en te dier zake sti-af is opgelegd als boven is 
vermeld; 

0. omtrent het middel van cassatie : 
dat art. 4 van de in het middel genoemde 

verordening van de gemeent.e Roermond, tot 
afwijking van de bepalingen der Winkelslui
tingswet S. 1930 n°. 260 voor de gemeente 
Roermond, het verbod inhoudt, een winkel 
voor het publiek geopend te hebben onder 
andere op eersten Paaschdag en eersten Pink
sterdag; 

dat, waar beide dagen st.eeds op Zondag 
vallen, de in de verordening bedoelde afwij
king voor de genoemde dagen, voor de win
kels omschreven in art. 4, onder c en d der 
Wet, daarop neerkomt, dat deze winkels, die 
ingevolge laatstgenoemde bepalingen gedu
rende den Zondag op sommige uren geopend 
mogen zijn, in de gemeente Roermond ook op 
die uren van den Zondag van Paschen en 
Pinksteren gesloten moeten zijn; 

dat als bijzondere omstandigheid, die het 
vaststellen van deze afwijking noodzakelijk 
maakt, in de overwegingen, die aan het besluit 
tot vaststelling der verordening voorafgaan, 
wordt genoemd, dat op 1 November, 25 De
cember, eersten Paaschdag, Hemelvaartsdag 
en eersten Pinksterdag, in verband met de op 
die dagen gevierd wordende kerkelijke feesten, 
in de gemeente Roermond zoo goed als geen 
inkoopen worden gedaan; 

dat de gemeenteraad deze omstandigheid 
heeft kunnen beschouwen als eene bijzondere 
in den zin van art. 9 der wet, die dus afwij
king van bepalingen der wet gewenscht kon 
maken; dat immers de genoemde omstandig
heid samenhangt met de plaat el ijke levens
gewoonten om het doen van inkoopen vrijwel 
na te laten op bovengenoemde dagen om de 
daar genoemde reden; 

dat art. 9 der wet geen van de bepalingen 
der wet onttrekt aan de bevoegdheid van den 
gemeenteraad om onder hoogere goedkeuring 
afwijkingen vast te stellen en onder die bepalin
gen dus ook begrijpt de regeling van art. 4 le lid, 
onder d, ten aanzien van winkels, a ls die van 
requirante, waar uitsluitend of in hoofdzaak 
brood, banket, su ikerwerk en chocolade wordt 
verkocht en een afzonderlijke motiveering der 
afwijking met het oog op deze soort van win
kels niet vereischt was; dat de afwijkingen 

zoowel eene verzachting als een verscherpi ng 
van de sluitingsregeling kunnen betreffen, al 
naarmate de gemeenteraad dit wenschelijk 
oordeelt en de Koningin aan de getroffen 
regeling Hare goedkeuring wenscht te hechten; 

dat het al dan niet wenschelijke van zoo
danige regeling niet door den rechter mag 
worden beoordeeld; 

dat uit een en ander voortvloeit, dat de 
Kantonrechter eene juiste uitspraak heeft ge
daan, de Rechtbank die uitspraak terecht heeft 
bevestigd en dat het middel ten onrechte daar
tegen opkomt; 

Verwerpt het beroep. 

[ Gewezen overeenkomstig de conclmie van 
den Advocaat-G,neraal Wijnveldt.] 

(N. J .) 

11 Dece1nber 1933. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Gemeent.ewet art . 168.) 

De onderscheiden bepalingen van het 
betrokken hoofdstuk der A. P. V. van 
Zuidland doen zien, dat uit het verbod, 
dat de tappers tijdens den duur van den 
sluitingstijd geen bezoekers mogen hebben 
of ontvangen, volgt, dat de tapper na het 
si uitingsuur in zijn particuliere vertrek
ken familieleden, andere dan leden van 
zijn gezin, en logés niet mag ontvangen 
en dat die personen, op straffe van in 
overtreding te zijn, het huis dan moeten 
verlaten. 

Dergelijke ver pi ichtingen zijn van ver
der strekkenden aard, dan die een gemeen
teraad binnen de grenzen van art. 168 
Gemeentewet vermag op te leggen. 

Op het beroep van den 0. v. J. bij de 
R echtbank te Rotterdam, requirant van cas
satie tegen een vonnis van genoemde Recht
bank van 5 October 1933, waarbij in · hooger 
beroep, met vernietiging van een mondeling 
vonnis van het Kantongerecht te Brielle van 
8 Juni 1933, J. Sch, koopman, is ontslagen 
van alle rechtsvervolging, als zijnde het hem 
tel as tegel egde wel bewezen maar niet straf. 
baar. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Schepel; 
Gelet op het middel van cassatie door requi

rant voorgedragen bij schriftuur: 
Verkeerde toepassing van de artt. 47 en 4& 

van de A. P. V. der gemeente Zuidland, 
welke artikelen inhouden, art. 47 - dat de 
tappers op het daarin aangegeven sluitingsuur 
hunne tapperijen moeten sluiten en gesloten 
houden en dat iedere bezoeker verplicht is 
voor of op het sluitingsuur te vertrekken, en 
art. 4& - dat de tappers tijdens den duur van 
den· sluitingstijd geen bezoekers mogen hebben 
of ontvangen; 

0. dat bij inleidende dagvaarding aan gere
quireerde is telastegelegd: 

dat hij op 17 Februari 1933 met zijn mede
beklaagde B. J. Sch., toen zij zich als bewe
kers bevonden in de aan de Ring n°. 26 te 
Zuidland gelegen tapperij van Jan Meiburg, 
waarvoor door B. en W. dier gemeente een 
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ve rgunning was verleend voor den verkoop 
van sterken drank in het klein, niet vóór a l
thans op het sluitingsuur, zijnde 9½ uur 
namiddags, zijn vertrokken, vermits zij om 
9.45 uur namiddag nog in die tapperij aan
wezig waren; 

dat bij het bestreden vonnis dit telastege
legde wettig en overtuigend bewezen is ver
klaard· 

dat de R echtbank echter van oordeel is ge
weest, dat het bewezene niet oplevert een 
strafbaar feit, en ten aanzien daarvan in haar 
vonnis heeft overwogen: 

"dat hoofdstuk VIII van de A. P. V. der 
gemeente Zuidl and, welke gold ten tijde, dat 
het b wezen verklaa,·de feit we1·d gepleegd, 
tot titel heeft: ,,van het toezicht op tapperijen 
en logementen"; 

"dat dit hoofdstuk omvat de artt. 46-52 
van de Verordening ; 

"dat art. 46 luidt: Onder tapperijen worden 
voor de toepassing van dit hoofdstuk verstaan 
alle huium en plaatsen, waar wijn, bier, sterke 
drank, likeuren of andere bedwelmende dran
ken verkocht of geschonken worden of ten 
verkoop in voorraad aanwezig zijn, en onder 
tappers de houders van zoodanige huizen of 
plaatsen ; 

" dat art. 47 inhoudt, dat de tappers op het 
sluitingsuur hunne tapperijen moeten sluiten 
en dat ieder bezoeker verplicht is voor of op 
het sluitingsuur te vertrekken, en art. 48, dat 
de tappers tijdens den duur van den luitings
tijd geen bewakers mogen hebben of ontvan
gen, terwijl art. 52 straf stelt op overtreding 
van de bepalingen van het hoofdstuk ; 

dat nu echter in de artt. 47 en 48, di e ver
plichtingen opleggen met betrekking tot het 
sluiten van de tapperij, het vertrekken uit de 
tapperij en het hebben of ontvangen van be
zoekers in de tapperij , krachtens art. 46 onder 
tapperij moet worden verstaan het geheele 
huis, waar (d.i. in een gedeelte waarvan} 
a lcobolhoudende drank wordt verkocht; 

,,dat dergelijke verplichtingen van verder
strekkenden aard zijn dan die, welke de Ge
meenteraad van Zuidland binnen de grenzen 
van art. 168 Gemeentewet (oud 135} bevoegd 
was op te leggen, zoodat de artikelen, die die 
verplichtingen inhouden, niet verbindend zijn ; 

"dat het bewezen verklaarde ook niet eider 
is strafbaar gesteld;" 

op welke gronden de Rechtbank de in hoof
de dezes aangegeven beslissing heeft genomen; 

0. dat het middel van cassatie aldus wordt 
toegelicht dat de gemeenteraad van Zuidland 
de bevoegdheid, hem verleend bij art. 168 der 
Gem entewet (oud 135) niet heeft overschre
den wanneer men aanneemt, dat in deze niet 
het zoogenaamde huisrecht wordt aangetast, 
maar men hier te doen heeft met het verbod 
-0m gedurende den sluitingstijd in zijn hui 
bezoekers aanwezig te hebben, te weten, be
zoekers in de beteekenis van publiek, dat in 
het huis is gekomen en aldaar aanwezig is met 
het doel om drank te koopen of te gebruiken; 

0 . daaromtrent : 
dat deze opvatting in het middel niet is te 

r ijmen met de duidelijke bewoordingen van 
de 1h het vonnis aangehaalde artikelen van de 
A. P. V . der gemeente Zuidland; 

dat toch uit art. 46, in verband ook met a rt. 

51, blijkt, dat de Verordening onderscheid 
maakt tusschen de huizen en plaatsen, waar 
wijn, bier, enz. verkocht of geschonken worden 
of ten verkoop in voorraad aanwezig zijn, en 
de gelagkamers in die huizen, waarin, volgens 
laatstgenoemd artikel, een a fdruk der bepa
lingen van hoofdstuk VIII voortdurend moet 
zijn opgehangen, zoodat de R echtbank terecht 
heeft aangenomen, dat in Mt. 46 sprake is 
van het geheele huis, waar (dat is in een ge
deelte waarvan} alcoholhoudende drank wordt 
verkocht; 

dat verder uit art. 48, bepalende wie niet 
als bewakers worden beschouwd, blijkt, dat 
daartoe wèl behooren o. a. familieleden des 
tappers, andere dan leden van het huisgezin. 
en - in tapperijen, die niet tot het verschaf
fen van nachtverblijf zijn bestemd , - ook 
logés; 

dat hieruit volgt, dat de tapper na het slui 
tingsuur in zijne particuliere vertrekken be
doelde personen niet mag ontvangen en deze 
personen, op straffe van in overtreding te zijn. 
het huis dan moeten verlaten; 

dat dergelijke verplichtiugen, bij de Veror
'dening opgelegd, van verder strekkenden aard 
zij n, dan die een gemeenteraad binnen de 
grenzen van art. 168 der Gemeentewet vermag 
op te leggen, zoodat de artikelen, welke die 
verplichtingen opleggen, niet verbindend zijn; 

0. dat dus het middel i ongegrond; 
Verwerpt het beroep. 

[ Gewezen overeenko111stig de conclusie van 
den Advocaat-Generaal Wijnveldt, die in ver
band met een desbetreffende opmerking va11 
den 0. v. J. het arrest H. R. 9 Februa,-i 1931, 
N. J. 1931, 1388, W. 12298, 8, alsmede een 
van het daarin gehuldigd standpunt afwijkende 
beslissing t. a. v. de Boxtelsche verordeningen 
in H . R. 10 April 1911 W . 9184 en 5 Febr. 
1912, W . 9351 bespreekt. Red.]. 

(N. J. } 

11 Dece1nber 1933. ARRE T van den Hoogen 
Raad. (Tanvebesluit 1931 art. 4.) 

Ten onrechte be liste de Rechtb., dat 
de desbetreffende wettelijke bepal ingen 
geel! regi ters voorschrijven, voor iemand 
die Tarwebloem voorhanden heeft, en dat. 
wat het verwerken van tarwebloem of 
tarwemeel tot brood betreft, dit wel terug
slaat op den tekst van art. 4 der gew. 
Tarwebeschikking 1931, doch dit ministe
rieele voor chrift wat betreft het opleg
gen van een ve;pl ichting aan hem, die 
tarwemeel of tarwebloem verwerkt, niet 
steunt op de Tarwewet. .. . 

Art. 4 Tarwebesluit 1931 schrtJft im
mers krachtens art. 2 der Tarwewet 1931 
o.m.' voor, dat hij, die tarwemeel of 
tarwebloem voorhanden heeft, verpl icht is 
de door den Minister voor te schrijven re
gisters betreffende aankoop, verkoop en 
verwerking bij te houden en als uitvloeisel 
daarvan heeft de Minister in art. 4 der 
Gew. Tarwebe chikking 1931 bepaald, dat 
hij die tarwemeel of tarwebloem tot brood 
verwerkt - en die dus daardoor tarwe
meel of tarwebloem voorhanden heeft -
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vèrplicht is een register volgens model III 
bij te houden. 

H. R. 's Kantonrechters vonnis vernieti
gend veroordeelt verd. tot f 10 boete, 
b. g. v. b. en v. te vervangen door 10 dagen 
hechtenis. 

[De 0. v. J. te Arnhem tegen een in hooger 
beroep, met wijziging der gronden, bevestigd 
vonnis v. d. Kantonr. te Arnhem <l.d . 7 Juni 
1933, waarbij J. W. , bakker te Arnhem werd 
ontslagen van alle rechtsvervolging.] 

(N. J.) 

13 Decernbe,· 1933. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Straatbelasting in de gemeente 
Jutphaas.) 

De brugwachterswoningen - al verblij
ven de beambten met hun gezinnen daarin 
omdat zij naar hun werkkring medebrengt 
steeds ter beschikking van den dienst moe
ten zijn - strekken tot woning van de 
beambten en hun gezinnen en dienen dus 
niet uitsluitend voor den dienst van het 
Rijk. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van den 

Burgemeester der gemeente Jutphaas tegen 
de uitspraak van den Raad van Beroep voor 
de Directe Belastingen te Utrecht van 28 
Juni 1933 betreffende een aanslag van den 
Staat der Nederlanden in de straatbelasting 
der gemeente Jutphaas over 1932; 

Gezien de stukken; 
Gelet op de schriftelijke conclusie van den 

Prnc.-Gen., strekkende tot vernietiging der 
bestreden uitspraak en tot handhaving van 
den aanslag; 

0. dat, blijkens art. 1 der desbetreffende 
heffingsverordening, in de gemeente Jutphaas 
onder den naam van Straatbelasting een be-
1 asting wordt geheven wegens gebouwde eigen
dommen, die bel enden aan of in de onmid
dellijke nabijheid gelegen zijn van openbare 
land. of waterwegen in de gemeente, welke 
door haar aangelegd, bij haar in onderhoud 
door haar verlicht of door haar gerioleerd 
zijn, terwijl art. 7 onder 3° bepaalt dat van 
de belasting zijn vrijgesteld perceele:i, uitslui
tend dienende voor den dienst van het Rijk 
of de provincie; 

dat de Staat werd aangeslagen wegens een 
vijftal brugwachterswoningen, gelegen in Jut
phaas bij den Doorslag aan den Ysselstein
schenweg en nabij de brug over het Merwede
kanaal aan den Overeindscheweg en de Ge
meenteraad bij beschikking op bezwaarschrift 
den aanslag heeft gehandhaafd; 

dat de Staat voor den R aad van Beroep 
heeft aangevoerd, dat de vrijstelling van art. 
7 onder 3° hier van toepassing is, aangezien 
voormelde woningen door den Staat gesticht 
zijn met het oog op de onafgebroken bedie
ning van de betrekkelijke Waterstaatswerken 
en dat aan de beambten dan ook de verplich
ting is opgelegd ter uitoefening hunner amb
telijke bediening deze woningen te betrekken 
en daarin bij voortduring aanwezig te zijn, 
wanneer de aanwezigheid op het werk niet 
vereischt wordt; 

dat de Raad van Beroep de beschikking 
van den Gemeenteraad en den aanslag heeft 
vernietigd, op grond dat onder de door den 

taat aangevoerde omstandigheden de wonin
gen geacht moeten worden uitsluitend voor 
den dienst van het Rijk te dienen, daar toch 
de werkkring der beambten medebrengt, dat 
zij steeds ter beschikking van den dienst moe. 
ten zijn en de omstanrngheid, dat zij derhalve 
met hun gezin ook in deze woningen verblij
ven, aan deze het karakter van woningen, uit
sluitend dienend voor den dienst van het Rijk, 
niet ontneemt; 

0 . dat de Burgemeester als middel van cas
satie voordraagt: 

S. en/of v. t . van de artt. 277, 280 en 299 
der Gemeentewet, art. 7 der Verordening van 
de gemeente Jutphaas op de heffing van een 
straatbelasting in die Gemeente en art. 16 der 
wet van 19 Dec. 1914 (S. 564) door op den 
aangehaalden grond te oordeelen, dat de be
trnkken perceel en uitsluitend voor den dienst 
van het Rijk dienen; 

0. dat dit middel gegrnnd is; 
dat immers de brugwachterswoningen - al 

verblijven de beambten met hun gezinnen 
daal'in, omdat zij, naar hun werkkring mede. 
brengt, steeds ter beschikking van den dienst 
moeten zijn - strekken tot woning van de 
beambten en hun gezinnen en dus niet uit
sl uitend dienen voor den dienst van het Rijk; 

dat dan ook de Raad van Beroep hier ten 
onrechte de vrijstel! ing van art. 7 onder 3° 
der verordening toepasselijk heeft geacht, zoo
dat zijn uitspraak niet in stand kan blijven, 
terwijl de H. R. de hoofdzaak kan beslissen; 

Vernietigt de bestreden uitspraak ; 
H andhaa ft de beschikking van den Gemeen

teraad. 
(W.) 

14 Decernb-er 1933. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet Art. 235 j 0

• art. 212. Art. 
228e. ) 

De raad is niet gerechtigd tot het in
stellen van beroep tegen een besluit van 
Ged. Staten tot niet-goedkeuring van een 
besluit van B. en W. , genomen krachtens 
eene door den raad ingevolge art. 212 l e 
lid verleende machtiging. 

Ged. Staten hebben terecht goedkeuring 
onthouden aan een raadsbesluit tot verla
ging van huurprijzen van woningen op 
g1·ond dat niet is gebleken, dat de be
staande huren van die wonnigen op zich
zelf en in verhouding tot die van soort
gelijke, niet aan de gemeente behoorende, 
woningen te hoog zouden zijn. 

Wij WILHELMINA , enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Beerta tegen het be
sluit van Ged. Staten van Groningen van 22 
Juni 1933, n° . 177, 5e Afd., tot onthouding 
van goedkeuring aan een raadsbesluit en aan 
twee besluiten van burgemeester en wethou
ders dier gemeente, betreffende het ver! agen 
van huren van woningen; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Ge chillen van Bestuur, gehoord, advies van 
27 September 1933, n°. 540; 
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Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 11 December 1933, 
n° . 17556, Afd. B.B.; 

0. dat de raad van Beerta in zijne vergade
r ing van 27 Maart 1933, onder 11°. 98-77, 
heeft besloten, behoudens goedkeuring van 
Ged. Staten de huren van na te melden wo
ningen alle met ingang van 1 Mei 1933 met 
10 % te verlagen en vast te stellen: voor G. 
Rösken , B . 302 op f 85, F. Kluiter, B. n°. 303 
op f 94.50, P . Lingbeek, A 11°. 355 , J. J. Too
ren, A. n°. 237 en H. Stuttje, A. n°. 356, 
ieder op f 90 ; 

dat voorts burgemeester en wethouders dezer 
gemeente, ingevolge een op 17 Maart 1932, 
n°. 98-18, krachtens art. 212, le lid, der ge
meentewet genomen raadsbesluit op 5 April 
1933, onder nummers 98-75 en 98-79, hebben 
besloten, I. behoudens goedkeuring van Ged. 
Staten met ingang van 1 Mei 1933 te ver
huren woning wijk B. n°. 192 aan Fokko van 
Dijken, voor eene jaarlijksche huur van f 90 
en de woning wijk B n°. 193 aan Harm Ekam
per voor eene jaarlijksche huur van f 76.50, 
II. behoudens goedkeuring van Ged. Staten, 
met ingang van 1 Mei 1933 te verhuren de 
woning \wijk A. n°. 238 aan H . Stek voor 
f 90 per jaar, en wijk A. nwnmers 352 en 353 
respectievelijk aan B. D. Toor en aan P. van 
der Werf ieder voor f 81 per jaar, een en 
ander onder de bij deze besluiten gestelde 
bepalingen; 

dat Ged. Staten van Groningen bij schrijven 
van 22 Juni 1933, n°. 177, 5e Afd., aan het 
gemeentebestuur van Beerta hebben doen we
ten , dat zij aan de genoemde besluiten hunne 
goedkeuring niet kunnen verleenen, aangez ien 
zij niet de overtuiging hebben gekregen, dat 
de bestaande huren van deze woningen in ver
houding tot die, betaald voor soortgelijke, niet 
aan de gemeente behoorende, woningen en in 
dezelfde omgeving gelegen, aan den hoogen 
kant zijn ; 

dat de raad van Beerta van dit besluit bij 
Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, dat 
de raad zich met het gevoelen van Ged. Sta
ten niet kan vereenigen, daar naar zijne mee
ning de landarbeiders de bestaande huren niet 
kunnen betalen en het naar zijne meening ook 
voor de gemeente voordeeliger is een verlaag
de huur te heffen, die, zij het dan met moeite, 
kan worden opgebracht, dan een hoogere 
huur, die den prikkel wegneemt om woveel 
mogelijk te betalen, daar toch niet ten volle 
aan de verplichting kan worden voldaan; 

0. dat, ingevolge art. 235 der gemeentewet, 
ingeval Ged. Staten een besluit van een ge
meentebestuur, als in art. 228 dezer wet be
doeld, weigeren goed te keuren, dit bestuur 
bij Ons voorziening kan vragen ; 

dat de besluiten van 5 April 1933, onder
scheidenlijk nummers 98-75 en 98-79, door 
burgemeester en wethouders der gemeente 
Beerta zijn genomen, zoodat het recht van 
beroep in deze aan burgemeester en wethou
ders toekomt, en de raad mitsdien ter zake 
van de niet goedkeuring dezer besluiten, niet 
tot het instellen van beroep gerechtigd is ; 

0. ten aanzien van het raadsbesluit van 27 
Maart 1933 n°. 98-77, dat niet is gebleken, 
dat de bestaande huren van de in het raads
besluit bedoelde woningen op zich zelf en in 

verhouding tot die van soortgelijke, niet aan 
de gemeente behoorende woningen te hoog 
zouden zijn ; 

dat Ged. Staten mitsdien terecht aan di t 
raadsbesluit hunne goedkeuring hebben ont
houden ; 

Gezien de gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

1 ° . den raad van Beerta in zijn beroep tegen 
het besluit van Ged. Staten van 22 Juni 1933, 
n°. 177, 5e Afd., voor zoover het betreft de 
niet-goedkeuring door dit college van de be
slui ten van burgemeester en wethouders der 
gemeente Beerta van 5 April 1933, onder
scheidenlijk nummers 98-75 on 98-79, niet
ontvankelijk te verklaren; 

2°. voor het overige het beroep ongegrond 
te verklaren. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast enz. 

(A.B.) 

14 Dece,nber 1933. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet Art. 248.) 

Tegen eene mededeeling van Ged. Sta
ten, dat zij aan een raadsbesluit tot wijzi
ging der gemeente-begrooting geen goed
keuring zouden verleenen, staat den Raad 
geen beroep open; immers was het besluit 
zelf tot onthouden van goedkeur ing nog 
niet genomen en kon dit ook niet worden 
genomen, aangez ien omtrent de begroo
ti ng zei ve nog niet was bes] ist. 

Wij WILHELMINA, enz . ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld dt>,r 

,Jen raad der gemeente Beerta tegen het b<,
Pluit van Ged. Staten van Groningen van 6 
Juli 1933, n°. 199, 5e Afd., inzake onthouding 
van goedkeuring aan het raadsbeslui t dier 
gemeente tot wijziging van de gemeentebegroo 
ting voor het dienstjaar 1933 (subsidie aar 
het ziekenfonds te Beerta) ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor <le 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
27 September 1933, n°. 539; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 11 December 1933, 
n °. 17555, Afd. B .B. ; 

0. dat de raad der gemeente Beerta bij be
sluit van 27 Maart 1933, n°. 18-63, hee[t 
besloten de begrooting der inkomsten en uit
gaven van deze gemeente voor het dienstjaar 
1933 te wijzigen door daaraan toe te voegen 
een uitgaafpost van f 500 voor het verleenen 
van een subsidie aan het ziekenfonds te 
Beerta ; 

dat Ged. Staten van Groningen daarop bij 
schrijven van 6 Juli 1933, n°. 199, 5e Afd. , 
aan burgemeester en wethouders der gemeente 
Beerta hebben medegedeeld, dat er bij de 
Regeering bezwaar bestaat tegen dit raads
besluit, en dat ook Ged. Staten hunne goed
keuring aan het bedoelde raadsbesluit niet 
zouden verleen en; 

dat hiervan de raad der gemeente Beerta bij 
Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, dat 
hij zich met deze beslissing niet kan vereeni
gen en van oordeel is, dat de toekenning van 
deze subsidie in het belang is, zoowel van het 
fonds, dat zich zonder hulp van de gemeente 
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niet kan handhaven, a ls van de gemeente, 
·daar bij opheffing van het fonds de verple
gingskosten van alle minvermogende leden 
ten volle ten laste van de gemeente wuden 
komen; 

0. dat Ged. Staten van Groningen aan het 
gemeentebestuur van Beerta slechts hebben 
medegedeeld, dat zij aan het bedoelde raads
besluit tot wijziging der gemeentebegrooting 
geen goedkeuring wuden verleenen; 

dat echter door hen het besluit zelf tot ont
houden van goedkeuring nog niet is genomen 
en ook niet kon worden genomen, aangezien 
omtrent de begrooting zelve nog niet was 
beslist; 

dat mitsdien de artt. 244 en 248 der ge
meentewet, waarin aan de gemeenteraden de 
bevoegdheid gegeven wordt bij Ons voorziening 
te vragen, indien Ged. Staten weigeren een 
uitgaaf buiten de begrooting goed te keuren, 
in het onderwerpelijke geval geen toepass ing 
kunnen vinden, en deze bevoegdheid ook niet 
aan andere wetsbepalingen kan worden ont
leend; 

Gezien de gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

den raad der gemeente Beerta niet-ontvan
kelijk te verklaren in zijn beroep. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is bel ast enz. 

(A.B.) 

14 Dece1nb er 1933. KO INKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 19 j0

• 

art. 22 .) 
Ged. Staten hebben ten onrechte het 

aangaan van een gemeenschappelijke re
geling omtrent toelating van kinderen en 
de opheffing van een openbare school be
volen, nu bij opheffing dezer school de 
kinderen zouden zijn aangewezen op een 
school in een andere gemeente die voor 
verscheidene kinderen op meer dan 5 km 
afstand van hun woning is gelegen, terwijl 
die opheffing voor de betrokken gemeente 
nog het nadeel medebrengt dat de ge
meente veel van hare aantrekkelijkheid 
als plaats van vestiging zal verliezen, 
waardoor de bouw van landhuizen in die 
gemeente, welke in verband met in de om
geving gevestigde industrie in opkomst is, 
ernstig zal worden belemmerd. De betrek
kelijk kleine bezuini g ing als gevolg der 
opheffin g weegt tegen al deze nadeelen 
niet op. 

Wij Wilhelmina, enz. ; 
Be chikkende op de beroepen, ingesteld door : 

1°. den raad der gemeente Goirle en 2°. G. H. 
P enscher en 29 andere inwoners van Goirle, 
tegen het besluit van Gedep. Staten van Noord
Brabant van 18 Augustus 1933, G. n°. 21/291/ 
333, IVe Afd., waarbij is bevolen: 1°. dat met 
ingang van 1 J anuari 1934 eene gemeenschap
pelijke regeling tusschen de gemeenten Goirle 
en Tilburg wordt vastgesteld aangaande de 
toelating van kinderen uit de eerstgenoemde 
gemeente op de openbare lagere school aan de 
Korte Schijfstraat in de laatstgenoemde ge
meente en 2°. dat met ingang van 1 Januari 

1934 de openbare lagere school te Goirle wordt 
opgeheven; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
8 November 1933, n°. 612; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
11 December 1933, n°. 11568, Afd. L. O. A. : 

0. dat het besluit van Gedep. Staten steunt 
op de overweging, dat de openbare lagere school 
te Goirle slechts 21 leerlingen telt, die, naar de 
Onderwijsinspectie mededeelt, kunnen worden 
geplaatst op de openbare lagere school te Til
burg, Korte Schijfstraat ; dat die plaatsing 
blijkens een door de Onderwijsinspectie inge
steld onderzoek zonder al te groot ongerief voor 
de schoolgaande kinderen mogelijk is ; dat aldus 
de belangen, verbonden aan versobering van 
de Overheidsuitgaven worden gediend zonder 
benadeeling van het openbaar lager onderwijs ; 
dat opheffing der openbare lagere school te 
Goirle, zijnde een kleine éénmansschool dus ge
wen cht en in het geldelijk belang, zoowel van 
het Rijk als van de gemeente zelfs noodzakelijk 
is ; dat de raad der gemeente Goirle heeft ge
weigerd, die school op te heffen, zoomede eene 
gemeenschappelijke regeling aan te gaan met de 
gemeente Tilburg tot toelating van kinderen 
uit de eerstgenoemde gemeente op de openbare 
lagere school , Korte Schijfstraat, der laatstge
noemde gemeente ; dat het derhalve noodzake
lijk is tot toepassing over t e gaan van artikel 
22, 3• lid, en artikel 19, 5• lid, der Lager-Onder
wijswet 1920, die, naar het oordeel van de 
Onderwijsinspectie, 1 J anuari 1934 kan ingaan ; 

dat de raad van Goirle in beroep aanvoert, 
dat de laatste 8 jaren het leerlingental steeds 
toenemende is, namelijk in 1926 7, in 1927 8, in 
1928 en 1929 9, in 1930 10, in 1931 12, in 1932 
20, in 1933 21 en op 1 September 1933 met het 
nieuwe schooljaar 24; dat in verband daarmede 
de school in 1931 door de gemeente is gerestau
reerd en nog kort geleden van nieuwe banken is 
voorzien ; dat deze groei van het leerlingental 
vooral een gevolg is van den landhuisbouw, die 
de laatste jaren in de meeste dorpen, die nabij 
eene groote stad gelegen zijn , te constateeren 
valt; dat deze landhuis bouw door het gemeen
tebestuur steeds zooveel mogelijk in de hand 
gewerkt wordt en vooral in dezen malaisetijd, 
waardoor de gemeente zoo zwaar wordt ge
troffen, als een lichtpunt in de duisternis wordt 
beschouwd en dat daarvoor, in verband met 
beschikbaarstelling van gas, electrieiteit en 
water dan ook groote uitgaven door de ge
meente worden gedaan ; dat door vestiging der 
,,Volt" fabrieken der N. V. ,,Philips Gloeilam
penfabrieken" uit Eindhoven nabij de gemeente 
Goirle, verschillende employé's zich in deze ge
meenten vestigden, die hunne kinderen naar de 
openbare lagere school zenden en vóór hunne 
vestiging zich overtuigden, dat te Goirle open
baar lager onderwijs gegeven werd ; dat bij 
opheffing der school deze landhuisbouw zal 
worden belemmerd, waardoor de belastingop
brengst wordt gedrukt en zelfs zekerheid be
staat, dat verschillende bewoners zullen ver. 
trekken, waardoor belastingvermindering ont
staat; dat in 1924, toen een nieuw schoolhoofd 
moest worden aangesteld en toen de school 
slechts door ± 8 leerlingen bezocht werd, 
deze niet moest worden opgeheven en than 
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nu nadien het aantal leerlingen regelmatig is 
gestegen en er een nieuw schoolhoofd is, men 
d e school wil opheffen, hoewel juist nu ook de 
financieele resultaten voor het Rijk veel gerin
ger zullen zijn, daar thans aan het schoolhoofd, 
dat door de opheffing van vele openbare scholen 
wel moeilijk eene nieuwe functie zal kunnen 
vinden, gedurende vele jaren wachtgeld zal 
moeten worden betaald ; dat de kosten voor de 
gemeente vermoedelijk grooter zullen worden, 
temeer, omdat het niet denkbeeldig is, dat de 
ouders van leerlingen, die thans geen aanspraak 
k unnen maken op de vergoeding ingevolge 
artikel 13 der Lager-Onderwijswet 1920, door 
verhuizing binnen de gemeente dit zullen mo
gelijk maken ; dat de ouders der kinderen, die 
de school bezoeken, de volgende bezwaren tegen 
opheffing dier school hebben aangevoerd, welke 
de raad niet zonder beteekenis acht : 1. dat door 
den grooten afstand van de openbare lagere 
school t e Tilburg, 4 tot 10 km. hunne kinderen 
eiken dag circa negen uur van huis zullen zijn en 
buiten het normale gezinsleven zullen verkee
ren, hetgeen uit den aard der zaak ernstige 
moreele nadeelen met zich brengt ; 2. dat het 
bezoek van de school t e Tilburg met zich mede
brengt, dat deze kleine kinderen dagelijks aan 
de gevaren van een druk.ken, internationalen 
verkeersweg worden blootgesteld ; 3. dat de 
kosten voor de ouders met een, t wee en drie 
kinderen bij eventueel bezoek aan de school t e 
Tilburg bedragen circa 50, 100 en 150 gulden 
per jaar voor buskosten, waarbij geen rekening 
is gehouden met de kosten voor toezicht en 
verblijf gedurende de middaguren; 4. dat reeds 
in 1934 drie van de thans op de openbare school 
te Goirle lesnemende kinderen toelatingsexa
men moet en doen voor het Middelbaar Onder
wijs en door het bijzondere karakter van het 
onderwjj s aan een eenmansschool overgang op 
eene gr ootere school voor deze leerlingen zeer 
schadelijk is ; 

dat de appellanten G. H. P euscher c. s. de 
voormelde, door den raad gememoreerde, vier 
bezwaren herhalen ; 

0 . dat blijkens de overgelegde ambtsberich
ten het aantal leerlingen van de openbare lagere 
school te Goirle, dat in 1924 nog ongeveer 8 
bedroeg, tot 26 in September 1933 is gestegen, 
terwijl, blijkens het medegedeelde in de open
bare vergadering van de Afdeeling van den 
Raad van State voor de Geschillen van Bestuur, 
waarin over deze zaak verslag is uitgebracht, in 
verband met den bouw van landhuizen in de 
gemeente Goirle de verwachting gewettigd is, 
dat dit aantal nog stijgen zal ; 

dat de meerbedoelde openbare lagere school 
van belang is voor de gezinnen van de niet 
Roomsch-Katholieke Rijksambtenaren, die in 
Goirle zijn gestationneerd en van de employé's 
der nabij de ge.meente Goirle gelegen " Volt"
fabrieken, die zich in de gemeente Goirle heb
ben gevestigd, terwijl het aannemelijk is, dat 
bij deze vestiging mede een rol gespeeld heeft 
de omstandigheid, dat in de gemeente Goirle 
openbaar lager onderwijs voor hunne kinderen 
te bekomen was ; 

dat deze personen er aanspraak op kunnen 
maken, dat in de behoefte van hunne kinderen 
aan openbaar lager onderwijs op voor hen niet 
al te bezwarende wijze wordt voorzien; 

dat bij opheffing van de eenige openbare 

lagere school te Goirle deze kinderen zouden 
zijn aangewezen op de openbare lagere school 
in de Korte Sch.ijfstraat t e Tilburg, welke, 
blijkens de stukken, voor verscheidene kinderen 
op meer dan 5 km afstand van hun woning is 
gelegen; dat aan dezen grooten afstand ern
stige bezwaren voor de kinderen zijn verbonden, 
welke door de inspectrice van het lager onder
wijs in de inspectie Tilburg worden erkend ; 

dat de opheffing van de school te Goirle voor 
deze gemeente nog het nadeel medebren$,t, dat 
de gemeente veel van haar aa ntrekkelijkheid 
als plaats van vestiging zal verliezen, waardoor 
de bouw van landhuizen in die gemeente, welke 
in verband met de genoemde industrie in de 
omgeving, in opkomst is, ernstig zal worden 
belemmerd; 

dat de betrekkelijk kleine bezuiniging, welke 
de opheffing van de school voor Rijk en gemeen
te met zich -zal brengen , niet opwegen kan tegen 
al deze nadeelen ; 

dat naar Ons oordeel onder deze omstandig
heden niet tot opheffing van deze school behoort 
te worden overgegaan ; 

Gezien de Lager-Onderwij swet 1920; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 
het besluit van Gedep. Staten van Noord

brabant van 18 Augustus 1933, G n°. 21/291 /333, 
IV• Afd., te vernietigen. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunst en en 
Wetenschappen is belast, enz. 

(A. B.) 

16 December 1933. KONI KLIJK BESLUIT. 
(Hinderwet art. 5.) 

Een vermelding in de beschrijving, bij 
de vergunningsaanvrage overgelegd, dat 
de inrichting zal worden opgericht op een 
gedeelte van het perceel, kadastraal be
kend gemeente A. sectie A no .... , voldoet 
niet aan den bij art. 5 gestelden e isch van 
nauwkeurigheid, daar het bedoelde per
ceel zich over een lengte van ± 230 m. 
langs een water uitstrekt. 

Wij WILHELM! A, enz. ; 
Beschi kkende op het beroep, inge teld door 

de Evangelisch Luthersche gemeente te Mon
nickendam tegen het besluit van burgemeester 
en wethouders dier gemeente van 1 Juli 1933, 
waarbij aan S. Morees aldaar en zijne recht
verkrij genden voorwaardel ijk vergunning is 
verleend tot het oprichten van eene visch
rookerij op het kadastrale perceel Sectie A. 

0. 2043 ; 
Den Raad van State, Afdeeli ng voor de Ge

schill en van Bestuur, gehoord, adv ies van 29 
ovember 1933, o. 643; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Sociale Zaken van 11 December 1933 No. 
685 H , afdeeling Arbeid. 

0 . dat B . en W . van Monnickendam bij 
besluit van 1 Juli 1933 aan S. l\forees, al
daar, en zij ne rechtverkrijgenden vergunning 
hebben verleend tot het oprichten van eene 
vischrookerij op het kadastrale perceel Sectie 
A. No. 2043, onder de voorwaarde dat op 
Zondagen en daarmede gelijkgestelde dagen 
gedurende den t ijd , dat godsdienstoefeningen 
worden gehouden in de Evangelisch Luther
sche K erk, niet mag worden ge rookt ; 
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dat van dit besluit de Evangelisch Luther
sche gemeente te Monnickendam bij Ons in 
beroep is gekomen, in hoofdzaak aanvoerende, 
dat de vischrookerij zal komen te staan op 
een afstand van ongeveer 26 meter van het 
kerkgebouw; dat zij en hare gemeenteleden 
zullen worden gestoord in het rustige gebruik 
van het kerkgebouw; dat eene vischrookerij 
immers zeer veel rook, vuil en andere uitdam
pingen verspreidt; dat de rook in het kerk
gebouw zal binnendringen en daar nog langen 
tijd na het gebruik van de vischrookerij zal 
blijven hangen; dat haar kerkgebouw wordt 
gebezigd voor de rneisjesvereeniging, de ca
techisatie, den kerkdienst, de Zondagsschool 
en kerkeraadsvergaderingen ; dat zij tengevol
ge van de oprichting van de rookerij ernstige 
schade zal ondervinden; 

0. dat ingevolge artikel 5 der Hinderwet 
bij het verzoek om vergunning moet worden 
overgelegd o. a. eene nauwkeurige beschrij
ving, in dubbel, van de plaats waar de in-
richting zal worden gesteld; ' 

dat wel in de overgelegde beschrijving wordt 
vermeld, dat de inrichting zal worden opge
richt op een gedeelte van het perceel ka
d_astraal bekend gemeente Monnickendam, Sec
tie A . No. 2043, doch dat daaruit de juiste 
plaats der inrichting - welke in deze zaak 
van overwegend belang is - niet met zeker
heid blijkt, vermits het bedoelde perceel zich 
over een lengte van ongeveer 230 m langs de 
Buitenhaven uitstrekt ; 

dat met het oog hierop niet kan worden ge
zegd, dat de beschrijving voldoet aan den bij 
artikel 5 gestelden eisch van nauwkeurigheid; 

dat mitsdien alreeds hierom, en daargela
ten, of overigens aan de bepalingen der Hin
derwet is voldaan, B. en W. ten aanzien van 
de aanvrage niet op de hoofdzaak hadden 
mogen bes! issen ; 

Gezien de Hinderwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

met vernietiging van het bestreden besluit, 
S. Morees te Monnickendam alsnog in zijn 
verzoek om vergunning niet-ontvankelijk te 
v~rklaren. 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast 
enz. 

18 Dece1nbe1· 1933. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Gemeentewet art. 168 · Winkel-
sluitingswet art. 3.) ' 

Het verbod in de A. P. V. van Seroos
kerke gericht op het op den Zondag ge
opend hebben o. a. van koffiehuizen en 
tapperijen kan zijn vereischt in het belang 
der openbare orde en zedelijkheid, strek
kende het kennelijk om het zetten van 
gelagen op Zondagen tegen te gaan. 

De vraag, of de gemeenteraad op juiste 
en_ doeltref_fende wijze van zijne hoedanig
heid gebruik heeft gemaakt, staat niet ter 
beoordeel ing van den rechter. 

Art. 3, lid 1, onder c Winkelsluitings
wet geeft geenszins uitdrukkelijk den wil 
te kennen, dat café's en dergel ijke inrich
tingen des Zondags geopend zullen zijn 
en dat daar gelegenheid zal zijn spijzen en 

dranken voor gebruik ter plaatse te koo
pen. 

Ook van aantasting van art. 625 B . W. 
is hier geen sprake. 

Op het beroep van A. W., caféhouder, requi
rant van cassatie tegen een vonnis van de 
Rechtbank te Middelburg van 6 October 1933. 
voorzooverre hij daarbij is veroordeeld, bij welk 
vonnis in hooger beroep is vernietigd een mon
deling vonnis van het Kantongerecht te Middel
burg van 21 Juni 1933 en requirant ter zake 
van : ,, Te Serooskerke als houder van een koffie
huis en tapperij des Zondags de daarin voor het 
publiek toegankelijke localiteit geopend heb
ben", met aanhaling van de artt. 48, sub l a. 
j0 • 46 en 132, 1 • lid, d_er Alg. Politieverordening 
van de gemeente Serooskerke, 23 en 91 Sr., is 
veroordeeld tot een geldboete van twee gulden 
en vervangende hechtenis van twee dagen ; 
(Gepleit door Mr. C. J. Egberts). 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Schepel; 
Gelet op de middelen van cassatie, namens 

requirant voorgedragen bij pleidooi : 
l. Schending, aithans verkeerde toepassing 

van art. 168 der Gemeentewet in verband met 
art. 48 lid la der A. P. V. van de gemeente 
Serooskerke; 

Ter toelichting werd door den raadsman het 
volgende opgemerkt : 

De tegenwoordige maatschappelijke omstan
digheden hebben geleid tot een druk verkeer, 
speciaal op Zondagen, tusschen de verschillende 
deelen van het Rijk. Thans bestaan er geen 
plaatsen meer die niet op hun beurt in dat ver
keer worden opgenomen, hetzij dat dit verkeer 
langs spoorrails, door middel van autoverbin
dingen geschiedt, hetzij dat dit verkeer plaats 
vindt door het persoonlijk bezoek met aan 
particulieren toebehoorende vervoermiddelen. 
In deze omstandigheden is het een eisch der 
openbare orde, dat dit verkeer op regelmatige 
en normale wijze zich over de verschillende 
gemeenten kan verdeelen en verdeelt. Dit is 
een eisch zoo voor het geheele Rijk, als voor 
elke gemeente afzonderlijk. Door de sluiting 
wordt dit voor de gemeente Serooskerke onmo
gelijk gemaakt, omdat dat gedeelte van het 
verkeer, wat meebrengt behoeftebevrediging 
als daar zijn het verschaffen van eet- en drink
waren, op Zondag aldaar niet kan plaats vin
den. Het kan dus nooit in het belang der open
bare orde z~jn, dat een sluitingsverordening 
wordt gemaakt. In verband daarmee kan nog 
worden gewezen op art. 11 der Drankwet 1931, 
dat slechts in buitengewone omstandigheden 
totale sluiting voor het geheele Rijk of een 
gedeelte daarvan regelt ; 

2. Schending, althans verkeerde toepassing 
van art. 168 der Gemeentewet in verband met 
art. 48 lid Ia der A. P. V. van de gemeente 
Serooskerke. 

Deze stelling werd gemotiveerd door te 
zeggen: 

Art. 168 der Gemeentewet draagt aan de 
gemeentebesturen op verordeningen te maken 
vereischt in het belang der openbare orde, zede
lijkheid en gezondheid. De onderhavige slui
tingsverordening van café's kan nooit vereischt 
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zijn door de openbare orde. De onderhavige 
verordening slmt toch de café's gedurende den 
geheelen Zondag van 5 nur des voormiddags tot 
10 uur des namiddags. Dit kan nimmer een 
eisch zijn der openbare orde, wat b.v. wel het 
geval zou kunnen zijn, wanneer uitsluitend een 
tapverbod ware opgelegd. Thans gaat de ver
ordening in deze veel te ver. 

3. Schending, althans verkeerde toepassing 
van art. 3 lid 1 onder C der Winkelsluitingswet 
in verband met art. 48 lid la der A. P. V. van 
de gemeente Serooskerke, immers, art. 3 lid 
1 onder C der Winkelsluitingswet bepaalt uit
drukkelijk, dat de wetgever gewild heeft, dat 
café's en dergelijke inrichtingen des Zondags 
geopend zijn en dat daar gelegenheid zal zijn 
spijzen en dranken voor gebruik ter plaatse te 
koopen. De verordening maakt dit onmogelijk 
en is dus met deze wetsbepaling in strijd; 

4. Schending, althans verkeerde toepassing 
van art. 625 B. W., in verband met art. 40 
lid la der A.P. V. van de gemeente Serooskerke. 
Deze verordening beperkt den eigendom op een 
dusdanige wijze, dat hare bestemming verloren 
dreigt te gaan en zulks zonder noodzaak. Zij 
grijpt veel te ver in in de particuliere belan
gen; 

0. dat bij het bestreden vonnis van het aan 
teqnirant bij dagvaarding telastegelegde wettig 
en overtuigend bewezen is verklaard, voor zoo
verre ten deze van belang, dat hij op Zondag 
28 lVIei 1933 des namiddags circa 4½ uur te 
Serooskerke als houder van een aan den Noord
weg B. 6 gelegen koffiehuis een tapperij, de 
in die inrichting voor het publiek toegankelijke 
Jocaliteit heeft geopend gehad ; dat het bewe
zenverklaarde is gequalificeerd en te dier zake 
straf is opgelegd als boven is vermeld ; 

0. omtrent het eerste en het tweede middel 
van cassatie, die voor gezamenlijke behandeling 
vatbaar zijn ; 

dat artikel 48, lid l a, der A. P. V. der gemeen
te Serooskerke, welke bepaling door den raad 
dier gemeente op 22 Augustus 1932 is vastge
steld en op 22 September d. a.v. is afgekondigd, 
inhoudt, voor zooverre ten deze van belang : 
"Het is den houder van een in art. 46 bedoelde 
inrichting verboden des Zondags de daarin 
voor het publiek toegankelijke localiteiten ge
opend te hebben", terwijl onder de in art. 46 
bedoelde inrichtingen koffiehuizen en tapperijen 
met name worden genoemd en art. 132 op over
treding onder andere van art. 48, lid la straf 
heeft gesteld ; 

dat in de toelichting tot het tweede middel is 
betoogd, dat deze verbodsbepaling nimmer 
door de openbare orde vereischt kan zijn en dan 
ook niet valt binnen de bevoegdheid in art. 168 
der Gemeentewet den gemeenteraad voor het 
maken van verordeningen toegekend, maar dat 
dit betoog is onjuist omdat een verbod, als hier 
door den gemeenteraad van Serooskerke ge
steld, kan zijn vereischt in het belang der open
bare orde en zedelijkheid, strekkende het ken
nelijk om het zetten van gelagen, dat in art. 
46 der verordening als het kenmerkende der 
daar bedoelde inrichtingen wordt aangegeven, 
op Zondagen tegen te gaan ; dat de vraag of de 
gemeenteraad op juiste en doeltreffende wijze 
van zijne bevoegdheid gebruik heeft gemaakt, 
niet ter beoordeeling staat van den rechter en 
met deze opmerking tevens de onjuistheid is 

aangetoond van het eerste middel, dat daarmede 
is toegelicht, dat het Zondagsche verkeer, dat 
onder de tegenwoordige maatschappelijke om
standigheden met autoverbindingen en automo
bielen levendig is in de gemeente Serooskerke, 
van de verbodsbepaling ongerief zal onder
vinden; 

0 . omtrent het derde middel : 
dat de in het middel genoemde bepaling van 

de Winkelsluitingswet, S. 1930 n°. 460, geens
zins, zooals in het middel staat, uitdrukkelijk 
den wil te kennen geeft, dat café's en dergelijke 
inrichtingen des Zondags geopend zullen zijn 
en dat daar gelegenheid zal zijn spijzen en dran
ken voor gebruik ter plaatse te koopen ; 

dat van strijd van de bepaling der verorde
ning met die van de Winkelsluitingswet dan 
ook geen sprake kan zijn ; 

dat dus ook dit middel niet tot cassatie kan 
leiden; 

dat hetzelfde geldt voor het vierde middel ; 
dat toch artikel 625 B. W. niet kan worden 
aangetast door een plaatselijke verordening, 
die, zoo zij al den eigendom beperkt, dit doet 
door een van de wijzen, waarop men over den 
eigendom kan beschikken, in het belang der 
openbare orde en zedelijkheid te verbieden ; 

Verwerpt het beroep. 

[Gewezen overeenkomstig de conclusie van den 
Adv.-Gen. Wijnveldt, die nog naar H. R. 3 Dec. 
1928, N. J.1929, 370; W.11993 verwijst. Red.]. 

(N. J.) 

18 Decemb er 1933. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Sv. art. 358 ; Mot.- en Rijw.wet 
artt. 1 en 26.) 

De Politierecht.er had bepaaldelijk een 
beslissing moeten geven omtrent het door 
verd. uitdrukkelijk voorgedragen verweer, 
dat hij ten tijde van de bekeuring bestuur
de onder onmiddellijk toezicht van een 
ander, uit welk verweer toch zou voort
vloeien, dat niet hij als de bestuurder was 
te beschouwen en art. 26, lid 2 Mot.- en 
Rijw.wet door hem niet was overtreden. 

Wel wordt iemand, die een motorrijtuig 
bestuurt, terwijl hem bij rechterlijke uit
spraak de bevoegdheid motorrijtuigen te 
besturen is ontzegd, als bestuurder van 
het rijtuig aangemerkt ook indien hij het 
1·ijtuig bestuurt onder het onmiddellijk 
toezicht van een ander, doch een soort
gelijk voorbehoud is niet gemaakt voor 
het geval het rijbewijs ingevolge het be
paalde bij art. 16 ongeldig is verklaard. 

Op het beroep van A. G., chauffeur, requi
rant van cassatie tegen een arrest van het 
Gerechtshof te Amsterdam van 3 October 1933, 
houdende bevestiging in hooger beroep van 
een mondeling vonnis van den Politierechter 
bij de Rechtbank te Amsterdam van 20 Febr. 
1933, waarbij requirant ter zake van: ,,we
tende, dat een te zijnen name gesteld rijbewijs 
ingevolge het bepaalde bij art. 16 der Motor
en Rijwielwet ongeldig is verklaard, indien 
hem daarna geen ander rijbewijs, als bedoeld 
in art. 9 der Motor- en Rijwielwet voor het 
besturen van een motorrijtuig als in het on-
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geldi g verkl aarde rij bewijs vermeld, is ui tge
reikt, op een weg een dergelijk motorrij tuig 
besturen", met aanhali ng van de artt. 16, 26, 
29, 30, 39 der Motor- en Rijwielwet, 23, 91 
Sr., is veroordee ld tot eene geldboete van vijf 
en twintig gulden en vervangende hech tenis 
van tien dagen. 

De H ooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Schepel ; 
Gelet op het middel van cassatie door den 

rnquirant voorgedragen bij schr iftuur : 
S . of v. t. van de artt. 391, (427) , 392, 

(428), 393 (429), 394 (430), 395 (431), 348 
(380) 2e lid, Sv. , 1946 B. W .; 

0 . dat in de schr iftuur n iet wordt toegelicht 
waa rom de in het middel genoemde wetsarti
kelen zouden zijn geschonden of verkeerd toe
gepast en de H. R. die gronden ook n iet heeft 
kunnen ontdekken; 

dat ook hetgeen in de schr iftuur verder 
wordt opgemerkt omtrent bij requirant tegen 
het arrest bestaande grieven en bezwaren niet 
tot cas atie kan leiden ; 

0 . evenwel ambtshalve : 
dat aan requ irant bij dagvaard ing is telaste 

gelegd en bij het bevestigde vonnis des Pol i
tierechters is bewezen verklaard, met qualifi
catie en strafoplegging a ls boven is vermeld, 
dat verdach te op of omstreeks 15 December 
1932 te N ieuwer-Amstel op den openbaren 
1·ijweg, den Amstelveenschenweg een vierwielig 
motorrijtuig heeft bestuurd, terwijl hij wist dat 
een te zijnen name gesteld rij bewijs van het 
jaar 1932, Nummer 26988 ingevolge het be
paalde bij art. 16 der Motor- en R ijwie lwet 
door den Comm issaris der Koningin b ij be
sch ikking van 15 October 1932 ongeldig was 
verklaard en hem tusschen 15 October 1932 
en 16 December 1932 geen ander rijbewijs, a ls 
bedoel d in art. 9 der Motor- en R ijwielwet 
voor het besturen van een motorrij tu ig, als in 
het ongeldig verklaarde rijbewijs vermeld, was 
ui tgere ikt; 

dat blijkens het proces-verbaal van de open
bare terech tzitting van den P ol itierechter te 
Amsterdam van 13 Februari 1933, waarop deze 
zaak iu behandel ing is gekomen, requirant, na 
eerst te hebben verklaard dat hij op tijd en 
p laats als in de telastelegging vermeld, een 
vierwielig motorrij tuig heeft bestuurd, daar
aan heeft toegevoegd: ik bestuurde ten tijde 
van de bekeur ing een motor rij tu ig onder het 
onmiddellijk toezich t van mijn vader J . J. M. 
I. Groen, bij wien ik in betrekking ben ; 

dat Gerard Cornel is van der Zijden, agent 
van poli tie a ls getu ige toen gehoord, heeft 
verklaard : ,,verdach tes vader, genaamd J. J . 
2-\IL I. Groen, naast verdach te in genoemd 
motorrij tuig gezeten, vertoonde mij een ten 
zijnen name gesteld rijbewijs en verklaarde, 
dat hij verdachte het motorrij tu ig onder zij n 
onmiddellij k toezicht deed besturen" ; 

dat bl ij kens het proces-verbaal van de open
bare terechtzitting van het Gernch tshof te 
Amsterdam van 19 September 1933, waarop 
deze zaak in behandeling is gekomen, requ i
rant heeft verklaard " als in eersten aanleg"; 

dat hier dus in strijd met het door den ver
dachte uitdrukkelij k voorgedragen verweer 
door den P oli tierechter is aangenomen, dat 

het bewezen verklaarde oplevert het bepaald 
strafbaar fe it, dat door hem in de quali ficatie 
in zijn vonnis is u itged rukt, hoewel uit dat 
verwee t· zou voortvloe ien, dat in den zin van 
de Motor- en R ij wiel wet in dezen overeenkom
stig de bepaling van art. 1, aanhef en onder 
4, n iet verdachte maar diens vader als de be
stuurder van het motor rij tu ig was te verstaan 
en clan verdachte, onde1· onmiddellij k toez ich t 
van zij n vader het motorrij tu ig besturende, 
a r t. 26, 2e lid, van de Motor- en R ijwie lwet 
n iet zou hebben overtreden; dat wel , i uge
volge de eerstgenoemde wetsbepal ing, iemand . 
di e een motor rij tuig bestuurt, te rwijl hem bij 
rechterl ijke uitspraak de bevoegdheid motor
rij tuigen te besturen is ontzegd, als bestuurder 
van het rijtuig wordt aangemerkt ook indien 
hij het r ij tu ig bestuurt onde r het onmidde llij k 
toezich t van een ander, maar een soortgel ij k 
voorbehoud n iet is gemaakt voor het geval het 
rijbewijs ingevolge het bepaalde bij art. 16 
ongeldig is verk laard ; 

dat hierui t volgt, dat ingevolge art. 358. 
3e l id, in verband met art. 367 Sv. , de Politie 
rechter omtrent dit verweer bepaaldelijk eene 
besl issing had moeten geven en, nu dit 1Htlt i 
geschied, het H of diens vonnis n iet in zij 11 

geheel had mogen bevestigen; 
dat dus de Politierechter een op straffe van 

n ietigheid voorgeschreven vorm heeft geschon
den en ditzelfde, in verband met de artt. 415, 
423 Sv., geldt voor het Gernchtshof, zoodat 
het bestreden anest niet in stand kan blijven ; 

Vernietigt dit arrest, en , 
Rechtdoencle ingevolg art. 106 R. 0 .: 
Verwijst de zaak naar het Gernch tshof te 

's-Gravenhage ter verdere berechting en af
doen ing op het bestaande hooger beroep. 

rGewezen overeenkomstig de conclusie ran 
den Advowat-Genemal Wijnveldt.] 

(N. J.) 

18 JJece,nber 1933. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Arbe idswet 1919 artt. 5 en 67, 
Sv . art. 359 . ) 

Uit de overwegingen der Rechtb. blij kt 
wè l, dat in de onde rneming, gebakjes p le
gen te worden verkocht èn voor het ge
bruik ter plaatse èn voor gebruik e lders 
en dat de R echtb. aanneemt, dat dan ook · 
van een verkoop uitsluitend, voor gebru ik 
ter plaatse geen sprake is. E r blijkt ech
te,· niet u it, dat de Rechtb. - tegenover 
het voorgedragen verweer - tevens van 
oordeel is, dat de gebakjes niet in hoofd
zaak voor gebrui k ter plaatse plegen te 
worden verkocht. 

[Aldus ook Adv.-Gen. Besier, deze t.a.v. 
de andere m iddelen: 

a. inderdaad is ten bezware van verd. 
acht geslagen op een schri fte lijk stuk 
(menu-kaart) van welker overlegging, of 
wat daarvoor in de plaats kan komen, de 
processen-verbaal in pr ima of in appèl 
niets vermei den; 

b. in strijd met de overweging, waarin 
de verd. a lleen wordt beschouwd a ls toe
zichthouder in opd rach t van " het bestuur", 
komt de R echtb. in de bewezenverkla ri ng 
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tot de conclusie, dat verd. bestuurder zou 
ziju ; 

c. de Rechtb. bezigde als bewijsm iddel 
de verklaring van een getu ige, waarin 
voorkomt de opmerking: ,, voor het overige 
blij f ik volharden bij het ambtseedig p. v. 
door mijn collega C. en mij hieromtrent 
opgemaakt dd. 7 Oct. '32", terwijl om
trent den inhoud van dat p. v. uit het 
vonnis niets blijkt; 

d. Lelaste is gelegd en bewezen ver
klaard het door gemis aan zorg bij verd . 
ontbreken van a een arbeidslijst en b een 
arbeid register; dit zijn uiteraard twee 
overtred ingen; de Rechtb. heeft onder 
"bewezen verklaard feit" het geheel van 
bewezen verklaarde feiten verstaan. 

Op het beroep van H. J. K., bedrijfsleider, 
te Maastricht, requirant van cassatie tegen een 
vonnis van de Rechtb. te Maastricht van 25 
September 1933, waarbij in hooger beroep, met 
vernietiging van een vonnis van het Kanton
gerecht te Maastricht van 4 Februari 1933, de 
requirant ter zake "als bestuurder van eene 
onderneming, waarin in eene werkplaats arbeid 
wordt verricht, niet zorgen ; 

1°. dat in die inrichting op eene plaats, die 
vrij toegankelijk is voor alle arbeiders in de 
inrichting werkzaam, eene gedagteekende ar
beidslijst, welke voldoet aan de in art. 68 der 
Arbeidswet gegeven voorschriften, is opge
hangen en opgehangen blijft zoodanig dat daar
van gemakkelijk kan worden kennis genomen ; 

2°. dat in die inrichting een arbeidsregister 
aanwezig is, dat voldoet aan de in art. 68 der 
Arbeidswet gegeven voorschriften", met aan
haling van de artt. 68, 1 • lid a en b, 74, lid 2, 
75, 83 der Arbeidswet 1919, 23 en 91 Sr., is 
veroordeeld tot twee geldboeten ieder van één 
gulden en een dag vervangende hechtenis voor 
iedere boete; (gepleit door Mr. G. H. C. Boden
hausen). 

Conclusie van den Advocaat-Generaal Besier. 

Aan den verdachte was in deze zaak telaste
gelegd: 

,,dat hij den 13 September 1932 des namid
dags circa 5 uur te Maastricht als bestuurder 
der te Maastricht gevestigde_ onderneming der 
N. V. Hema, althans als behoorende tot het 
opzichthoudend personeel dier onderneming 
door welker hoofd of bestuurder hij was belast 
met de zorg voor de naleving van de bepalingen 
der Arbeidswet 1919, niet gezorgd heeft, d&t 
alstoen in een besloten ruimte dier onderneming 
gelegen aan de Groote Straat n°. 3 waar ten 
behoeve van die onderneming placht gewerkt 
te worden aan, althans ten behoeve van het 
vervaardigen van gebak, 1 °. op een plaats, die 
vrij toegankelijk was voor alle arbeiders in die 
inrichting werkzaam, een geda~teekende en 
door hem onderteekende arbeidsliJst, voldoende 
aan de in en krachtens artikel 68 der Arbeidswet 
1919 gegeven voorschriften, zoodanig was op
gehangen, dat daarvan gemakkelijk kon worden 
kennis genomen, zijnde immers alstoen aldaar 
in het geheel geen arbeidslijst opgehangen ge
weest, 

,,2°. een arbeidsregister aanwezig was, vol
doende aan de in art. 68 der Arbeidswet 1919 

gegeven voorschriften, zijnde immers alstoen 
aldaar in het geheel geen arbeidsregister aan
wezig geweest, 

,, terwijl alstoen aldaar ten behoeve dier onder
neming de arbeider Heinrich Heurman gebak 
maakte, althans werkzaamheden verrichtte." 

Bij het thans bestreden in hooger beroep ge
wezen vonnis is met vernietiging van het in 
eersten a-anleg gewezen vonnis het telkens voor
opgestelde van deze telastelegging bewezen ver
klaard, zoodat als bewezen is aangenomen, dat 
de verdachte als bestuurder niet gezorgd heeft, 
dat in bedoelde besloten ruimte ten behoeve 
van de onderneming placht gewerkt te worden 
aan het vervaardigen van gebak en dat de ar
beider H. Heurroan gebak maakte. De Rechtb. 
qualificeerde dit "feit'': 

,,Als bestuurder van eene onderneming, 
waarin in eene werkplaats arbeid wordt ver
richt, niet zorgen : 

" 1°. dat in die inrichting op een plaats, die 
vrij toegankelijk is voor alle arbeiders in de 
inrichting werkzaam, eene gedagteekende ar
beidslijst, welke voldoet aan de in art. 68 der 
Arbeidswet gegeven, voorschriften is opge
hangen en opgehangen blijft zoodanig dat daar
van gemakkelijk kan worden kennis genomen ; 

"20. dat in de inrichting een arbeidsregister 
aanwezig is, dat voldoet aan de in art. 68 der 
Arbeidswet gegeven voorschriften, 

en veroordeelde den verdachte ter zake van 
het bewezen verklaarde en gequalificeerd "feit'' 
in twee geldboeten ieder van f 1, bij gebreke van 
betaling en verhaal ieder te vervangen door 
één dag hechtenis. 

Aan de bewezenverklaring werd nog met het 
redengevend voegwoord " immers'' het een en 
ander toegevoegd, waaruit ik het volgende 
overneem, wat (in de 7•, 8° en 9° overweging) 
blijkbaar strekt tot weerlegging van verdachtes 
ter terechtzitting gevoerd verweer, dat de lunch
room der N. V. Hema, met betrekking tot welke 
het bovendedoelde gebrek aan zorg hem was 
telastegelegd, was aan te merken als een koffie
huis, waar in hoofdzaak gebak verkocht wordt 
voor gebruik ter plaatse van verkoop en slechts 
bij hooge uitzondering voor gebruik elders dan 
ter plaatse : 

(7) ,,dat de localiteit waar door de exploitante 
de N. V. Hema Groote Straat n°. 3 te Maas
tricht eetwaren en dranken plegen te worden 
verkocht, zoowel voor gebruik ter plaatse als 
voor gebruik elders, deel uitmaakt van een al
daar door haar geëxploiteerde zaak welke is een 
winkel in den zin van art. 3, eerste lid der 
Arbeidswet 1919 ; 

(8) ,,dat uit de verklarin~ van den verdachte, 
dat in die localiteit gebakjes plegen te worden 
verkocht zoowel voor gebruik ter plaatse als 
voor gebruik elders, uit de aanwezigheid van 
een stapel opgevouwen doozen bestemd voor 
het inpakken van gebakjes welke bezoekers 
wenschen mede te nemen en uit de lijst der 
spijzen en dranken, waar op opvallende wijze 
worden vermeld : gebakjes om mede te nemen : 

7 stuk . . . . . . . 50 cent 
5 slagroomwafels . . 50 cent 

,,na-ar het oordeel der Rechtb. afdoende blijkt, 
dat de voor het in die localiteit uitgeoefend be
drijf werkende banketbakkerij en het daar 
verrichte werk vallen onder de ondernemingen 
waarvan in art. 68 der Arbeidswet 1919 aan het 
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hoofd of den bestuurder der onderneming de 
plicht is opgelegd tot het ophangen van een 
arbeidslijst en tot het aanwezig hebben van 
een arbeidsregister ; 

(9) ,,dat het verweer van verdachte, dat de 
Arbeidswet 1919 op de inrichting in kwestie 
als zijnde een lunchroom niet van toepassing 
zou zijn, dan ook niet opgaat". 

Ik voeg hieraan nog toe, als straks ter sprake 
komende, overweging 10 : 

"dat de verdachte, die verklaard heeft door 
het bestuur der N. V. H ema belast te zijn met 
het toezicht op en de zorg voor de naleving 
van de bepalingen der Arbeidswet in meerge
noemde onderneming, voor het gemis van een 
arbeidslijst en een arbeidsregister in de banket
bakkerij aansprakelijk is" . 

Bij pleidooi zijn door verdachtes raadsman 
de volgende middelen tot cassatie aangevoerd. 

,,I. S. of v. t . der artt. 350, 358, 359, 415, 
425 Sv. door te verwerpen het verweer van 
requirant tot cassatie, dat de Arbeidswet 1919 
op de inrichting in kwestie als zijnde een lunch 
room (koffiehuis) niet van toepassing is, 

a. waarbij de Rechtb. verzuimd heeft te 
onderzoeken of het gebak, aan welks vervaar
diging, naar zij als bewezen aanneemt, in een 
besloten ruimte der onderneming placht ge
werkt te worden, aldaar niet placht bereid te 
worden in hoofdzaak voor gebruik ter plaatse; 

b. althans waarbij de Rechtb. t. a . v. de 
sub a bedoelde vraag tot een conclusie is ge
komen, welke uit de aan haar voorgelegde feiten 
niet kon worden getrokken. 

"II. S. of v. t . van artt. 297, 398, 415, 425 
Sv. door ten bezware van den verdachte -
thans requirant tot cassatie - immers ter weer
legging van een door hem gevoerd verweer, 
acht te slaan op den inhoud van een schriftelijk 
stuk, immers een lijst van spijzen en dranken 
(menukaart) zonder dat dit stuk ter terecht
zitting is voorgelezen of van den korten inhoud 
ervan mededeeling is gedaan. 

,,III. S. of v. t. der artt. 338, 339, 350, 358, 
359, 415, 425 Sv. door als bewezen aan te nemen, 
dat requirant tot cassatie den dertienden Sep
tember 1932 des namiddags circa 5 uur in de 
bij het vonnis aangegeven omstandigheden niet 
heeft gezorgd voor het opgehangen zijn eener 
arbeidslijst resp. de aanwezigheid van een ar
beidsregister als bestuurder der te Maastricht 
gevestigde onderneming der N.V. Hema, kun
nende dit laatste uit de door de R echtbank 
gebezigde bewijsmiddelen niet worden afgeleid. 

,,IV. S. of v. t. der artt. 350, 358, 359, 415, 
425 Sv. door als bewijsmiddel te bezigen een 
verklaring, door P. IJtsma als getuige afgelegd, 
waarin voorkomt de opmerking : ,, voor het 
overige blijf ik volharden bij het ambtseedig 
proces-verbaal door mijn collega Crouzen en 
mij hieromtrent opgemaakt dd. 7 October 
1932,'' omtrent den inhoud van welk proces
verbaal in het vonnis niets is te vinden, zoodat 
uit het vonnis niet blijkt welke de inhoud was 
van de vermelde tot bewijs van het telastege
legde gebezigde getuigenverklaring. 

,,V. S. of v. t. van artt. 350, 351, 358, 359, 
415, 425 Sv., art. 62 Sr., door, hoewel één feit 
als bewezen aannemende en kwalificeerende en 
overwegende, dat dit eene bewezen verklaarde 
en gekwalificeerde feit oplevert de overtreding 
voorzien en strafbaar gesteld bij de artt. 68 

l • lid a en b, 74 lid 2, 75 en 83 der Arbeidswet 
1919 niettemin requirant te veroordeelen tot 
twee geldboeten ieder van een gulden, hebbende 
de Rechtbank aldus doende, hare beslissing 
over de strafoplegging niet met redenen om
kleed. " 

Het eerste middel komt mij in zijn onderdeel 
a gegrond voor. Voor zooveel de koffiehuizen 
betreft, is de Arbeidswet 1919 nog niet in wer
king getreden, ook niet art. 68 ; zie art. 101 der 
Wet en het K. B. van 27 September 1926, 
S. 756. Dit is sedert 1 Januari 1930 wel het 
geval, voor zooveel de winkels betreft ; zie het 
K. B. van 25 Juni 1919, S. 369. 

Onder "winkels' ' verstaat art. 3 der Wet alle 
open of besloten ruimten, waar voorwerpen of 
stoffen aan het publiek in het klein plegen ver
kocht te worden. Hieronder zouden ook koffie
huizen - en dus ook verdachtes lunchroom 
vallen, ware het niet, dat art. 3 de koffiehuizen 
uitdrukkelijk van de definitie uitzondert. Zoeken 
wij, wat de Wet onder koffiehuizen verstaat, 
dan vinden wij dit in art. 5 : alle open of be
sloten ruimten, waar spijzen of dranken uit
sluitend of in hoofdzaak voor gebruik ter plaatse 
plegen verkocht of in verband daarmede be
reid te worden. 

Voor de vraag, of in een ruimte, waar spijzen 
of dranken verkocht of in verband met den 
verkoop bereid worden, art. 68 der Wet geldt, 
de vraag dus, of die plaats voor de Wet als een 
winkel dan wel als een koffiehuis moet worden 
aangemerkt, is, zoolang de Wet niet ook voor 
de koffiehuizen in werking is getreden, nog be
slissend, of die spijzen of dranken uitsluitend 
of althans in hoofdzaak voor gebruik ter plaatse 
worden verkocht of in verband hiermede be
reid. 

De Rechtbank onderzocht in de aangehaalde 
overwegingen alleen, of in verdachte's lunch
room de eetwaren en dranken zoowel voor ge
bruik ter plaatse als voor het gebruik elders 
plachten te worden verkocht en beantwoordde 
deze vraag bevestigend. Doch hiermede is nog 
niet beslist, of de verkoop voor gebruik ter 
plaatse al dan niet hoofdzaak was. Indien die 
verkoop hoofdzaak was, gelijk verdachte be
weerde, was zijn lunchroom een koffiehuis en 
daarop art. 68 nog niet toepasselijk. 

De overwegingen der Rechtb. ter weerleg
ging van verdachtes verweer kunnen deze weer
legging dus niet dragen. 

Onder deze omstandigheden kan onderdeel b 
onbesproken blijven. 

Ook het tweede middel schijnt mij gegrond. 
Wel wordt de menu-kaart ook vermeld in de 
verklaringen der getuigen Crouzen en IJtsma, 
doch wat de Rechtb. daaromtrent in overwe
ging 8 t er weerlegging van verdachtes verweer 
overweegt, kan niet $eheel op die getuigenver
klaringen gegrond ziJn; immers daarin wordt 
geheel gezwegen van de "opvallende'' wijze, 
waarop de aangehaalde woorden daarop zouden 
zijn vermeld en evenzoo van de woorden 
,,5 slagroomwafels 50 cent." Wat de Rechtb. 
hieromtrent ter weerlegging van het verweer, 
dus ten bezware van verdachte, overweegt kan 
dus slechts ontleend zijn aan de menukaart 
zelve, van welker voorlegging- of wat daarvoor 
in de plaats kan komen - de processen -verbaal 
in eersten aanleg en in hooger beroep niets ver
melden, of aan het proces-verbaal der genoemde 
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getuigen, dat echter niet als bewijsmiddel is 
gebezigd en waarover nader bij de bespreking 
van middel IV. 

De grief van het derde middel wordt den ver
dachte aan de hand gedaan door een vergissing 
der Rechtbank. Zij had m.i . zeer goed uit de 
in het vonnis opgenomen opgave van verdachte 
ter terechtzitting, dat hij als bedrijfsleider der 
N. V. Hema te Maastricht door het bestuur is 
belast met het toezicht op- en de zorg voor 
de naleving van de bepalingen der Arbeidswet 
in hare inrichting aan de Groote Straat n°. 3 
aldaar kunnen afleiden, dat de verdachte be
stuurder was niet van de . V. - wat de 
Rechtb. dan ook niet zegt - maar toch wel 
van de bedoelde inrichting. Deze mogelijkheid 
heeft de Rechtb. echter zelve uit de hand ge
geven door in de door mij aangehaalde over
weging 10 den verdachte alleen te beschouwen 
als toezichthouder in opdracht van "het be
stuur '' op de naleving van de bepalingen der 
Arbeidswet in die inrichting en niet als zelf 
zijnde bestuurder daarvan. Onder deze om
standigheden bestaat er tegenspra.ak tusschen 
deze overweging en de bewezenverklaring, dat 
hij bestuurder zou zijn. Al is het dus m. i. niet 
ju.ist, dat de hoedanigheid van bestuurder niet 
uit de bewijsmiddelen kan worden afgeleid, dan 
is toch de wijze, waarop de Rechtb. dit tracht 
te doen, ondeugdelijk en dus het middel gegrond. 

Het 1tierde middel is feitelijk gegrond en 
tevens rechtens. De Hooge Raad zal zich zijne 
arresten van 14 October 1932 (W. 12585, 
N. J. 1933 blz. 13) en van 19 Juni 1933 (W. 
12636, N. J. 1933, blz. 1549) herinneren, zoodat 
ik mij van verder betoog hieromtrent ontslagen 
mag rekenen. 

Met het 1tijfde middel ten slotte kan ik mij 
niet vereenigen. Telastegelegd en bewezen ver
klaard is het door gemis van verdachtes zorg 
ontbreken van 1 een arbeidslijst en van 2 een 
arbeidsregister, uit den aard der zaak opleveren
de twee overtredingen. Dat de Rechtb. ter in
leiding eerst van de qualificatie en daarna van 
de strafoplegging spreekt van "het bewezen 
verkla.ard feit'' kan hiertegen niets afdoen, daar 
hierop dan toch volgt onderscheidenlijk een 
dubbele benaming, onder 1 en 2 en de oplegging 
van twee straffen, waaruit duidelijk blijkt, dat 
de Rechtb. onder, ,,bewezen verklaard feit" het 
geheel van de bewezen verklaarde feiten ver
staat. Bij deze beschouwing mist het middel 
feitelijken grondslag. 

Op grond van de overige middelen conclu
deer ik, dat het bestreden vonnis zal worden 
vernietigd, behalve voor zoover daarbij het in 
eersten aanleg gewezene is vernietigd, en dat 
de zaak zal worden verwezen naar het Gerechts
hof te 's-Hertogenbosch om op het bestaande 
hooger beroep verder te worden berecht en 
beslist. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Kirberger; 
Gelet op de middelen van cas atie, namens 

den requirant voorgesteld bij pleidooi en lui
dende: (Zie Conclusie); 

0. dat - met qualificatie en strafoplegging 
als voormeld - van het bij inleidende dagvaar
ding aan den requirant telastegelegde bij het 

bestreden vonnis wettig en overtuigend is be
wezen verklaard: (zie Conslusie); 

0. omtrent het eerste middel onder a : 
dat dit middel is gegrond; 
dat immers art. 68 lid 1 der Arbeidswet wel

iswaar aan het hoofd of den bestuurder van 
eene onderneming, waar arbeid wordt verricht 
onder meer in een werkplaats, de in dat lid 
omschreven verplichtingen oplegt, doch art. 2 
lid 2 der wet bepaalt, dat de wet onder werk
plaatsen niet verstaat onder meer koffiehuizen, 
terwijl ingevolge art. 5 de wet onder koffie
huizen verstaat alle open of besloten ruimten, 
waar spijzen of dranken uitsluitend of in hoofd
zaak voor gebruik ter plaatse plegen verkocht 
of in verband daarmede bereid te worden ; 

dat nu de Rechtb. naar aanleiding van een 
gevoerd verweer, dat hier sprake zou zijn van 
een koffiehuis, heeft overwogen, dat uit de ver
klaring van den verdachte, dat in die localiteit 
gebakjes plegen te worden verkocht zoowel 
voor gebruik ter plaatse als voor gebruik elders, 
uit de aanwezigheid van een stapel opgevouwen 
doozen bestemd voor het inpakken van ge
bakjes welke bezoekers wenschen mede te 
nemen en uit de lijst der spijzen en dranken, 
waar op opvallende wijze wordt vermeld : ge
bakjes om mede te nemen 

7 stuks . . . . . . . . 50 cent 
5 slagroomwafels . . . 50 cent 

naar het oordeel der Rechtb. afdoende blijkt 
dat de voor het in die localiteit uitgeoefend 
bedrijf werkende banketbakkerij en het daar 
verrichte werk vallen onder de ondernemingen 
waarvan in art. 68 der Arbeidswet 1919 aan 
het hoofd of den bestuurder der onderneming 
de plicht is opgelegd tot het ophangen van een 
arbeidslijst en tot het aanwezig hebben van 
een arbeidsregister; 

dat uit deze overweging wèl blijkt, dat in 
de onderneming in de bewezenverklaring ge
noemd, gebakjes plegen te worden verkocht èn 
voor gebruik ter plaatse èn voor gebruik elders 
en dat de Rechtb. aanneemt, dat dan ook van 
een verkoop uitsluitend voor gebruik t er plaatse 
geen sprake is, maar dat uit die overweging 
niet blijkt, dat de Rechtb. tevens van oordeel 
is, dat de gebakjes niet in hoofdzaak voor ge
bruik ter plaatse plegen te worden verkocht ; 

dat mitsdien de Rechtb. hare beslissing, dat 
in strijd met het voorgedragen verweer het be
wezenverklaarde een strafbaar feit oplevert, 
niet behoorlijk met redenen heeft omkleed, 
waarmede zij heeft geschonden de artt. 350, 358, 
359, in verband met 425, 415 Sv. ; 

dat reeds op dezen wond het bestreden vonnis 
niet in stand kan bliJven, weshalve een onder
zoek naar de overige middelen achterwege kan 
blijven; 

Vernietigt het bestreden vonnis; 
Rechtdoende ingevolge art. 106 R. 0. : 
Verwijst de zaak naar het Gerechtshof te 

's-Hertogenbosch, ten einde haar met inacht
neming van dit arrest op het bestaande hooger 
beroep verder te berechten en te beslissen. 

(N. J.) 
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18 Dece1nbe1· 1933. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Winkelsluitingswet artt. 2 en 10.) 

De mededeeling in de M. v. A. aan de 
Tweede Kamer: ,,Inrichtingen, waar een 
volledige vergunning wordt uitgeoefend, 
zullen buiten de wet vallen, indien de ver
koop voor gebruik ter plaat e daar hoofd
zaak is" heeft kennelijk slechts tot uit
drukking willen brengen, dat die inrich
tingen, voorzoover a lth ans aldaa,· buiten 
de sluitingsuren uitsluitend of in hoofd
zaak spijzen of dranken voor verbruik ter 
plaatse worden bereid of verkocht, reeds 
onder de uitzonderingsbepaling van art. 3 
sub c Winkel luitingswet waren begrepen. 

De Rechtb. heeft op juiste gronden het 
verweer van req., dat op de inrichting van 
req., waar een . volledige vergunning voor 
den verkoop van terken drank wordt uit
geoefend en verbruik ter plaatse hoofd
zaak is, het verbod om den winkel ge~u
rende den Zondag geopend te hebben met 
van toepassing zou zijn, weerlegd. 

Ambtshalve: Het bewezenverklaarde is 
niet strafbaar daar t. a.v. req. slechts is 
bewezenverkla'ard, dat hij in slui tingstijd 
in een winkel heeft verkocht en afgele
verd doch niet dat hij tot dien winkel 
stond in een der in art. 10 Winkelslui
tingswet om chreven verhoudingen. 

Op het beroep van J. B . P., requ irant van 
cassatie tegen een te zijnen laste gewezen von
nis van de Arr.-Rechtbank te Rotterdam van 
28 September 1933, waarbij in hooger beroep, 
met vernietiging van een vonnis van het Kan
tongerecht te Rotterdam van 28 Maart 1933, 
requirant is schuldig verklaard aan: ,,gedu
rende den tijd, dat een winkel voor het publiek 
gesloten moet zijn, in dien winkel iemand 
bedienen" strafbaar krachtens art. 2 sub a 
en aanhef, 7 en 10 der Winkelsluitingswet 
1930, S . 460, doch is bepaald, dat geen straf 
zal worden toegepast. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het ver lag van den Raadsheer 

Donner; 
Gelet op het middel van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij schriftuur en 
luidende: 

S., althans v. t. van de artt. 350 en 358 Sv. 
en de artt. 2 onder a en 3 onder c der ,vinkel
sluitingswet 1930, S. 460, doordat de Recht
bank requirant strafbaar verklaard heeft, hoe
wel op de inrichting van requirant, waar een 
volledige vergunning voor den verkoop van 
sterken drank wordt uitgeoefend en verbruik 
ter plaatse hoofdzaak is, het verbod om den 
winkel gedurende den Zondag geopend te 
hebben niet van toepassing is; 

0. dat ten aanzien van requirant, met quali
ficatie en bepaling betreffende de oplegging 
van straf als voormeld, bij het bestreden von
nis met vrijspraak van het meer of anders 
telastegelegde is bewezen verklaard, dat hij 
te Rotterdam op Zondag 29 Januari 1933, des 
namiddags omstreeks te 4 uur in een winkel, 
gevestigd aan den Binnenweg N°. 70, welke 
winkel niet op dat tijdstip voor het publiek 
geopend mocht zijn voor den verkoop en de 
aflevering van alcohol ischen drank anders dan 

voor gebrui k ter plaatse van verkoop, aan een 
tot het pub! iek behoorend persoon een hal ven 
liter cognac heeft verkocht en afgeleverd; 

dat de Rechtbank daarbij naar aanleiding 
van een gevoerd verweer heeft overwogen: 

,,dat verdachte volgens de ten deze duide
lijke tekst der Winkelsluitingswet" (n.l. de 
tevoren genoemde artt. 2 sub a en aanhef, 7 
en 10 daarvan), ,, in overtreding is gewee t; 

,,dat de mededeeling in de Memorie van. 
Antwoord aan de Tweede Kamer: ,,Inrichtin
gen, waar een volledige vergunning wordt 
uitgeoefend, zul len buiten de wet vallen, in
dien de verkoop voor verbruik ter plaatse 
daar hoofdzaak is", blijkbaar een weinig 
scherp gestelde verklaring is van art. 3 aan
hef en sub c der Winkelsluitingswet: ,,De be
palingen dezer wet zijn niet van toepass ing op 
koffiehuizen, voor zoover betreft den verkoop 
van pijzen of dranken voor verbruik te.
plaatse"; 

dat de duidelijke tekst eener wet den voor
ra~g heeft boven haar toelichting ; 

dat het daarenboven aaunemelijk is, dat 
hi~r de bedoeling van den wetgever in den 
tekst van de wet is neergelegd, daar het, juist 
op grond van de toelichting, onwaarschijnlijk 
is, dat de wet den koffiehuishouders zou heb
ben w1 Hen toestaan, wat zij den sl ij ters heeft 
verboden: verkoopen van drank voor verbruik 
elders dan ter plaatse in de door de wet ver
boden uren" ; 

Ten aanzien van het voorgestelde middel 
van cassatie: 

dat dit middel hetzelfde verweer bevat als 
bij de behandeling der zaak voor de Recht
bank is gevoerd, doch in het vonnis is weer
legd op de gronden, die hiervoren zijn ver
meld en den H. R. juist voorkomen; 

dat toch de bedoelde uitlating in de Memo
rie van Antwoord - terugslag op een in het 
Voorloopig Verslag geuite meening, dat hie t· , 
in art. 3 sub b (thans c) , ook zouden behooren 
te worden vermeld de inrichtingen, waarin een 
ongesplitste vergunning wordt uitgeoefend -
kennelijk slechts tot uitdrukking heeft willen 
brengen, dat die inrichtingen, voorzoover al
than , aldaar buiten de sluitingsuren uit
sluitend of in hoofdzaak spij zen of dranken 
voor verbruik ter plaatse worden bereid en 
verkocht, reeds onder de uitzonderingsbepaling 
van art. 3 sub c - vergunning tot verkoop 
voor verbruik ter plaatse aan inrichtingen, 
waar buiten de sluitingsuren uitsluitend of in 
hoofdzaak die verkoop plaats heeft - waren 
begrepen ; 

dat dus het middel niet tot ca satie kan 
leiden; 

0. echter ambtshalve: 
dat het derde lid van art. 10 der Winkel

sluitingswet voor de naleving van art. 2 aan
hef en onder a en art. 7 aansprakelijk stelt het 
hoofd of den bestuurder van den winkel of 
dengene, die hem geregeld als zoodanig ver
vangt, uit welke bepaling moet worden afge
leid, dat andere personen, welke de in die 
artikelen omschreven fe iten plegen daarvoor 
strafrechtelijk niet aansprakelijk kunnen wor
den gesteld ; 

dat blijkens het vornnvermelde ten aanzien 
van requirant slechts is bewezen verklaard, 
dat hij in slui tingstijd in een winkel heeft ver-
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kocht en afgeleverd, doch niet, dat hij tot dien 
-..vinkel stond in een der verhoudingen in art. 
10 om chreven; 

dat het bewezen verklaarde - hetwelk ook 
niet bij eenige andere wettige strafbepaling is 
strafbaar gesteld - derhalve niet is strafbaar 
en mitsdien het vonnis in zooverre niet in 
stand kan bi ij ven; 

Vernietigt het bestreden vonnis, doch alleen 
voorzooveel daarbij het bewezen verklaarde 
strafbaar is geacht en is gequalificeerd en de 
verda hte deswege strafbaar is verklaard en 
is bepaald, dat geen straf zal worden toege
past; 

Rechtdoende krachtens art. 105 R. 0.: 
Ontslaat verdachte ter zake van het bewezen 

verklaarde van alle rechtsvervolging. 

[ Gewezen ove1·eenko1nstig de conclusie i·an 
den Advocaat-Generaal B esier.] 

[Men zie voor dit arrest ook de arresten van 
6 Juni 1933 N . J. 1988 bl. 1441 , en van 26 
Jun i 1938 N. J . 1988 bl. 1637, niet de noten.] 

{ . J.) 

18 Deccmbc,· 1933. ARREST van den Hoogen 
R aad. {'l'a riefwet art. 1.) 

Een nader onderzoek nopens de waarde 
van de in te voeren goederen, ingesteld 
naar aan leiding van gerezen twijfel om
trent de juistheid van eene aangifte, be
doelt te verzekeren, dat van de in te 
voeren goederen eventueel door vrij wil I ige 
verhooging of nadere vaststelling van de 
aangegeven waarde het in art. 1 Tarief
wet bedoelde invoerrecht wordt geheven. 
Daaraan doet niet af, dat dit nader on
derzoek geschiedt met inachtnem ing van 
het bij andere wetten bepaal cie. 

Een beroep op het bepaalde in art. 38 
Tariefwet, dat slechts betrekking zou kun
nen hebben op stukken, welke betreffende 
de in te voeren goederen rechtstreeksche 
gegeven bevatten, gaat daarbij niet op. 

Op het beroep van M. v . A., van beroep agent 
van buitenlandsche huizen, req. van cassatie 
tegen een arrest van het Gerechtshof te Am
sterdam van 19 September 1933, waarbij hij 
in hooger beroep, met vernietiging van een 
vonnis van de Arr.-Rechtbank te Amsterdam 
van 12 October 1932, terzake van · 

"I. het doen overleggen van een valsch stuk 
bij de toepassing van de Tariefwet 1924, S. 56 ), 
terwijl de schuldige de wetenschap bezat, dat 
het stuk valsch was; IL het overleggen van 
een val eb stuk bij de toepassing van de Ta
riefwet 1924, S. 568, terwijl de schuldige de 
wetenschap bezat, dat het stuk valsch wM", 
met toepassing van de artt. 1 {in verband met 
de posten 54 VII en 112 II C van het bijbe
hoorend Tarief), 38 en 39 der genoemde Tarief
wet, en de artt. 213 en 225 der Alg. Wet van 
26 Augustus 1822, S. 3 , art. 52 van het afge-
chafte Fran che Strafwetboek (Code Pénal), 

.in verband met art. 7 der Wet van 15 April 
1 86, . 64, art. 15 der Wet van 29 Juni 1925, 

. 314, alsmede de artt. 23, 47, 62 en 91 r., 
is veroordeeld tot betaling van twee geld
boeten, elk van vijf en zeventig gulden, ver

.haalbaar bij lijf dwang, met bepaling, dat die 

boeten, indien verdachte buiten staat is tot 
voldoening daarvan, zullen worden vervangen 
door hechtenis van vijf dagen voor elke boete, 
en bovendien tot twee gevangenisstraffen elk 
van veertien dagen ; (gepleit door Mr. C. C. 
Bicker Caarten). 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Kirberger; 
Gelet op het middel van cassatie, namens den 

requirant voorgesteld bij pleidooi en luidende: 
Schending, althans verkeerde toepassing van 

art. 38 der Tariefwet 1924, S. 56 , in verband 
met de artt. 359 en 423 Sv., aangezien uit de 
gebezigde be,vijsmiddelen slechts kan blijken 
van het overleggen van valsche ot vervalschte 
stukken ter gelegenheid van een informatie 
naar aanleiding van gerezen twijfel omtrent de 
juistheid der bij de aangifte gebezigde factuur, 
doch niet van het vertoonen of overleggen van 
zoodanig stuk bij de toepassing der Tariefwet ; 

0. dat bij het bestreden arrest ten laste van 
requirant overeenkomstig de dagvaarding, met 
qualificatie en strafoplegging als voormeld, is 
bewezen verklaard, 1°. dat op 16 Juli 1931 te 
Amsterdam ter staving van de waarde van 
eene ter visitatie ten invoer aangeboden partij 
van 3 pakken genummerd 678/ 0, wegende 
bruto ongeveer 33 kg, bevattende circa 332 
meter vernikkelde ijzeren patentsluitingen, al
zoo bij de toepassing van de Tariefwet 1924, 
verdachte heeft doen overleggen door Herman 
de Kok aan Jacob de Vos, destijds verificateur, 
P. M. Opgenhaffen, destijds Kommies-verifi
cateur en K. Gardenier, destijds Kommies
verificateur, allen destijds ambtenaren der In
voerrechten en Accijnzen, eene factuur dd. 
4 Juli 1931 der MetaUwaren-fabrik Revus 
G. m. b. H. te Leipzig, gericht aan M. van Thijn, 
betrekking hebbende op bovengenoemde goe
deren en vermeldende als koopprij s een bedrag 
van f 0.78 per meter en een totaal bedrag van 
f 258.95, tevens met de vermelding "sofortige 
Netto Kassa", welke factuur was valsch, daar 
immers voornoemde goederen niet door M. van 
Thijn voornoemd voor eigen rekening van de 
MetaUwaren-Fabrik Revus G. m. b. H. voor
noemd waren gekocht, doch M. van Thijn voor
noemd dezelve van de firma Stöckel & C0 • te 
Leipzig in consignatie zoude ontvangen als 
hare vertegenwoordiger ten verkoop voor hare 
rekening, en bovendien de waarde van voor
noemde goederen aanzienlijk hooger was dan 
f 0.78, zulks terwijl Herman de Kok voornoemd 
d tijds niet, doch verdachte destijds wel de 
wetenschap bezat, dat voornoemde factuur 
valsch was; 

2°. dat op of omstreeks 22 Juli 1931 te 
Amsterdam ter staving van de waarde der hier
boven onder 1 ° genoemde, t er visitatie ten 
invoer aangeboden partij goederen, alzoo bij 
de toepassing van de Tariefwet 1924, verdachte 
aan W. A. Caljouw, destijds verificateur, amb
tenaar der Invoerrechten en Accijnzen, gesta
tionneerd te Amsterdam, heeft overgelegd de 
bij dagvaard in~ onder II a, b en c vermelde 
schrifturen ; zijnde alle genoemde stukken 
valsch, daar immers de in voormelde stukken 
bedoelde goederen niet door M. van Thijn voor
noemd voor eigen rekening werden gekocht, 
doch krachtens de destijds tusschen M. van 
Thijn voornoemd eenerzijds en de firma Stöckel 
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& C0 • anderzijds bestaande overeenkomst aan 
M. va~ Thijn voornoemd alleen, als vertegen
woordiger der firma Stöckel & C0 ., ten verkoop 
in consignatie voor hare rekening werden ge
zonden, en de waarde van de in de bedoelde 
stukken genoemde goederen was aanzienlijk 
meer dan f 0.78 per meter loco Leipzig, zulks 
terwijl verdachte destijds de wetenschap bezat 
dat de hierboven onder a, b en c genoemde 
stukken valsch waren ; 

Ten aanzien van het voorgestelde middel van 
cassatie: 

dat dit middel - hetwelk alleen betreft het 
in de tweede plaats bewezenverklaarde - ervan 
uitgaat, dat, indien naar aanleiding van gerezen 
twijfel omtrent de juistheid van een aangifte 
een nader onderzoek betreffende de waarde 
van de in te voeren goederen wordt ingesteld 
- bij welke gelegenheid dan tot staving van 
de juistheid van een bij de aangifte overgelegde 
factuur andere stukken worden overgelegd -, 
niet sprake zou zijn van toepassing der Tarief
wet, doch ten onrechte ; 

dat immers zoodanig onderzoek bedoelt te 
verzekeren, dat van de in te voeren goederen 
eventueel door vrijwillige verhooging of nadere 
vaststelling van de aangegeven waarde, wordt 
geheven het in art. 1 van de Tariefwet bedoelde 
invoerrecht naar den maatstaf van het tot die 
wet behoorende tarief, en daaraan niet afdoet, 
dat dit nader onderzoek - zooals trouwens de 
aanhef van art. 1 van de Tariefwet als mogelijk 
veronderstelt - geschiedt met inachtneming 
van het bij andere wetten bepaalde ; 

dat hiertegenover ook niet kan worden ge-
. steld, gelijk bij de mondelinge toelichting van 
het middel is aangevoerd, dat art. 38 van de 
Tariefwet de straf bepaalt op een geldboete 
van ten hoogste tienmaal de belasting, die 
,,tengevolge van de in dat stuk vervatte on
juiste gegevens te weinig geheven had kunnen 
zijn", zoodat art. 38 slechts betrekking zou 
kunnen hebben op stukken, welke betreffende 
de in te voeren goederen rechtstreeksche ge
gevens bevatten ; 

dat toch, indien de in eenig stuk vervatte 
onjuiste gegevens kunnen bemantelen de on
juistheid van de met betrekking tot de waarde 
van de in te voeren goederen verstrekte recht
streeksche gegevens, ook van eerstbedoelde ge
gevens zelve kan worden gezegd, dat zij ten
gevolge hadden kunnen hebben, dat van de 
in te voeren goederen zooveel te weinig belas
ting ware geheven als bij aanvaarding van de 
te staven rechtstreeksche gegevens het geval 
zou zijn geweest ; 

dat het middel dus niet tot cassatie kan leiden; 
Verwerpt het beroep. 

[Gewezen overeenkomstig de Conclusie van den 
Advocaat-Generaal TVijnveult. J 

( •. J .) 

18 Deceniber 1933 . ARREST van den H oogen 
Raad. (Gemeentewet art. 168; Visscherij
wet 1931 art. 19.) 

Art. 40a der A. P. V. van Vlist luiden
de: ,,Het is verboden op Zondag zich met 
den hengel visschende op of aan de open
bare wegen te bevinden." kan de open
bare orde betreffen. De plaatsing van het 

L. 1933. 

artikel in de Afdeeling II "Vei ligheid en 
orde" van Hoofdstuk III "Straatpolitie" 
doet duidelijk zien, dat de gemeenteraad 

van Vlist met die bepali ng bedoeld heeft een 
voorschrift te geven in het belang del' 
openbare veiligheid en orde; de raad is 
clan ook niet gegaan buiten de grenzen, 
welke art. 168 Gemeentewet aan de ge
meentelijke wetgeving heeft gesteld. 

Een beroep op het feit, dat de vel'orde
ning zou treden in hetgeen van a lgemeen 
Rijksbelang is, kan nimmer tot cassatie 
leiden, daal' zij dan toch ingevolge art. 
193 , lid 2, Gemeentewet zou blijven gel
den, totdat zij door den Koning zou ziju 
geschorst of vernietigd. Het in art. 194 
Gemeentewet geregelde geval doet zich 
hier niet voOI'. 

Een verbod voor de gemeenten om een 
bepaling als de onderhavige te maken is 
in de Visscherijwet 1905 niet te lezen. 

[Adv.-Gen. Wijnveldt voorts over de ont
vankelijkheid van het h.b . in verband met 
de slordige redactie van de strafbepaling 
der verordening.] 

Op het beroep van C. M. , requirant van cas
satie tegen een te zijnen laste gewezen vonnis, 
van de Rechtbank te Rotterdam van 17 Oc
tober 1933, waarbij in hooger beroep, met be
vestiging van een mondeling vonnis van het 
K antongerecht te Schoonhoven van 12 Juni 
1933 wat de bewezenverklaring betreft en met 
vernietiging van dat vonnis voorzoover ver
dachte van alle rechtsvervolging is ontslagen, 
het bewezenverklá.arde is gequalificeerd als : 
,,op Zondag zich te Vlist met den hengel vis
schende op of aan de openbare wegen bevinden'' 
en dit bewezene strafbaar is geoordeeld op 
grond van de artt. 40a en 136, 3° lid van de 
A. P. V. der gemeente Vlist, met bepaling dat 
geen straf zal worden toegepast ; 

Conclusie van den Advocaat-Generaal Wijn
veldt. 

Art. 40a van de A. P. V. te Vlist luidt : ,.het 
is verboden op Zondag zich met den hengel 
visschende op of aan de open bare wegen te 
bevinden", en nu werd aan requirant telastege
legd, dat hij op Zondag 4 Juni 1933 des voor
middags omstreeks 10'/. ure op den openbaren 
weg West Vlisterdijk zich heeft bevonden vis 
schende met den hengel in de Vlist. 

De Kantonrechter te Schoonhoven ontsloeg 
op 12 Juni 1933, na dit feit bewezen verklaard 
te hebben, requirant van alle rechtsvervolging 
aangezien gemeld art. 40a niet verbindend is, 
als zijnde in strijd met art. 19 aanhef en sub b 
Visscherijwet jis art. 10 Alg. Visscherijregle
ment voor de binnenwateren, en er niet eenige 
andere wettelijke bepaling is, waarbij bedo..Jld 
feit strafbaar is gesteld. 

De Arr.-Rechtb. t e Rotterdam oordeelde bij 
vonnis van 17 Oot. 1933 in hooger beroep anders, 
vernietigde bedoelde uitspraak, achtte het feit 
strafbaar, doch paste, gezien de omstandig
heden, geen straf toe. 

De Rechtb. was van oordeel, dat, naast de 
bepalingen der Visscherijwet en het daarop be
rustend Algemeen Visscherijreglement voor de 
binnenwateren, welke alle ten doel hebben de 

31 



1933 18 DEC}j;MBER 482 

bescherming van den vischstand, de gemeente
besturen bevoegd blijven om in het belang der 
openbare orde bepalingen te maken, welke wel 
de visscherij raken, maar uit een andere be
weegreden voortspruiten. Zoo kan art. 40a der 
AJisemeene Politieverordening der gemeente 
Vlist in het belang van de openbare orde zijn, 
b.v. omdat de rustige wegen op zulk een dag 
overstroomd worden door stadsbewoners, die 
daar komen visschen, maar dit niet steeds rustig _ 
doen. 

Requirant kwam tijdig in cassatie, en zegt 
bij schriftuur, dat hij meent, schending of on
juiste toepassing, dan wel verkeerde interpre
tatie van één of meer wetsartikelen niet te 
moeten aanvoeren, omdat het vonnis in zijn 
geheel in strijd is met de gedachtengang van 
den Hoogen Raad, zooals die blijkt in het 
arrest van 17 Juni 1932. 

Hij betoogt dan verder, dat het gemeentebe
stuur van Vlist met art. 40ci, onverschillig het 
doel der bepaling is terechtgekomen op het 
terrein der Visscherijwet, en verwijst ten be
wijze van het onjuiste daarvan nog naar art. 
194 Gem.wet en Uw arrest van 19 J an. 1931 
(n°. 33637). 

Alvorens het middel te bespreken moet ik 
de aandacht vragen voor art. 136 der A.P. V. 
van Vlist, dat de strafbepaling bevat, en voor 
zoover van belang luidt : 

,, Overtreding van de bepalingen dezer Ver
ordening wordt, voorzoover daartegen niet is 
voorzien bij een wet, een algemeenen maatregel 
van inwendig bestuur of een provinciale ver
ordening, gestraft als volgt: van de artt. 8, 9, 
11, 12 tot en met 46, 60 en 61, met geldboete 
van ten hoogste tien gulden ; 

van de artt. 10, 29 tot en met 34, 36, 37, 44, 
47, 52, 58, 105 met geldboete van ten hoogste 
v~jf en twintig gulden ; 

van de artt. 13 tot en met 24, 35, 38 tot en 
met 43, 45, 48 tot en met 51, 53 tot en met 
57, 59, 62 tot en met 65, 67 tot en met 74, 76 
tot en met 104, 106 tot en met 135, met hechte
nis van t en hoogste zes dagen of geldboete van 
ten hoogste vijf en twintig gulden". 

Ik merk hierbij op, dat deze verordening is 
afgekondigd op 28 Oct. 1906, terwijl art. 40a 
is ingevoegd blijkens verordening, afgekondigd 
8 Mei 1933. 

De Rechtb. heeft de vraag betreffende de 
ontvankelijkheid van het hooger beroep onder 
de oogen gezien, en de strafbepaling, art. 136, 
lezend, gezegd dat zich hier het ongewone en 
ongewenschte geval voordoet, dat in het eerste 
lid op overtreding van de artt. 12 tot en met 
46, waaronder dus art. 40a valt, een maximum 
geldboete van f 10 is gesteld, terwijl het derde 
lid tegen overtreding van artt. 38 tot en met 
43, waaronder art. 40a wederom valt, hech
tenis van ten hoogste zes dagen of geldboete 
van ten hoogste f 25 bedreigt. 

Zij heeft toen geoordeeld, dat ondanks het 
eerste lid van art. 136 der verordening tegen 
overtreding van art. 40a ook hechtenis be
dreigd is, en gezien art. 44 R. 0. het Openbaar 
Ministerie ontvankelijk geacht in zijn beroep. 

De hier aangewezen slordigheid is wel sterk. 
H et eerste lid der strafbepaling stelt op over
t reding der artt. 12 tot en met 46 een maximum 
boete van f 10. De beide volgende leden van 
het artikel stellen andere straffen op eenige 

verbodsbepalingen liggen® tusschen de artt. 
12 tot en met 46. 

Om de zaak t e redden, kan men nu zeggen, 
dat voor de artikelen genoemd in het tweede 
en derde lid blijkbaar uitzondering gemaakt is 
op het eerste lid, en voor overtreding dier be
palingen dus de zwaardere maxima gelden. Ik 
vraag mij echter met eenige bezorgdheid af, 
of de gemeenteraad te Vlist zich bij het jaren 
later invoegen van nieuwe artikelen in de 
politieverordeningen, voldoende rekenschap 
heeft gegeven welke straffen het tegen over
treding der nieuwe voorschriften bedreigd heeft. 

Art. 40a is nu ingeschoven in de reeks van 
het derde lid, zulks niet nadrukkelijk, maar 
alleen op grond van het nummer, dat het voor
schrift kreeg. Uit den aard der in één hoofdstuk 
samengevatte bepalingen valt omtrent de waar
deering van de strafmaat niets af t e leiden. Er 
bestaat een afwisseling van : ,,aanstoot geven 
aan de goede zeden" tot "aan een rijtuig 
hangen''. 

Ik kan mij intusschen met de opvatting der 
R echtb. wel vereenigen, en be preek dus over 
deze moeilijkheid heenstappend, de eigenlijke 
grief. 

R equirant haalt in de toelichting tot het 
middel twee arresten aan, en doelt daarmede op 
dat van 19 Jan. 1931 (W. 12349; 1 ; N. J. 
1932, 439), waarbij werd beslist, dat volgens 
art. 19 der Visscherijwet wel bij algemeenen 
maatregel van bestuur voorschriften mogen 
worden vastgesteld, maar die algemeene maat
r egel het geven van de voorschriften niet aan 
den Minister mag overlaten. Een arrest van 
17 Juni 1932 is mij onbekend; waarschijnlijk 
bedoelt requirant het arrest van 27 Juni 1932 
(W. 12563, 3 ; N. J. 1933, 1500) betreffende 
een gemeente-verordening, regelend het af
leveren van melk op. Zondag, welke verorde
ning naar Uwe beslissing opgehouden had te 
gelden door het in werkingtreden van de Win
kelsluitingswet, nu deze een voorschrift geeft 
t. a. van melklevering op Zondag. 

Met het middel ga ik niet mede, doch ben 
van oordeel, dat de R echtb. terecht beslist 
heeft , dat de Visscherijwet en het daarop steu
nend reglement de bevoegdheid van gemeente
besturen onverlet laat, om krachtens art. 168 
der Gemeentewet het visschen op Zondag op 
en aan openbare wegen te verbieden. 

Art. 40a der A. P. V. te Vlist heeft een ge
heel ander doel dan de Visscherijwet c. a. en 
komt m. i. met de daarin vervatte bepalingen 
niet in strijd. 

Ik concludeer derhalve tot verwerping van 
het beroep. 

De Hooge Raad, enz, ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Taverne; 
Gelet op een door den requirant ingediende 

schriftuur ; 
0. dat bij het in zooverre bevestigde vonnis 

is bewezen verklaard het den requirant bij dag
vaarding telastegelegde - na herstel door de 
Rechtbank van een schrijffout - luidende: 

dat hij te Vlist op Zondag 4 Juni 1933 des 
voormiddags omstreeks 10¼ uur op den open
baren weg, West Vlisterdijk, zich heeft bevon 
den visschende met den hengel in de Vlist; 

0. dat de Kantonrechter dit bewezene niet 
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strafbaar heeft geoordeeld "aangezien art. 40a 
van de A. P. V. der gemeente Vlist als in strijd 
met art. 19 aanhef en sub b der Visscherijwet 
in verband met art. 10 van het Alg. Visscherij 
Reglement voor de binnenwateren niet ver
bindend is en er geen andere wettelijke bepa
ling is, waarbij het telastegelegde en als be
wezen aangenomene strafbaar is gesteld"; 

0. dat de R echtb. in het bestreden vonnis 
tot eene andere conclusie is gekomen op de na
volgende gronden : 

" De Rechtb. is van oordeel, dat naast de 
regeling van de Visscherijwet, die in art. 19 
aan een algemeenen maatregel van bestuur 
overlaat verschillende bepalingen omtrent 
vischtijd, vischtuigen enz. o. m. uitgewerkt in 
het Alg. Visscherijreglement voor de binnen
wateren en welke bepalingen alle ten doel heb
ben de bescherming van den vischstand, de 
bevoegdheid van de gemeentebesturen bestaan 
blijft om in het belang van de open bare orde 
in hun gemeente bepalingen te maken, die wel
iswaar de visscherij raken, maar uit een andere 
beweegreden voortspruiten ; 

,,De bepaling in meergemelde verordening, 
waarbij verboden wordt op Zondag met den 
hengel visschende op of aan de openbare wegen 
zich t e bevinden, kan in het belang van de 
openbare orde zijn, b.v. omdat de rustige wegen 
op zulk een dag overstroomd worden door stads
bewoners, die daar komen vis chen, maar dit 
niet steeds rustig doen, of de bepaling door het 
belang der openbare orde geboden, dus doel
matig is, staat niet ter beoordeeling van den 
rechter''· 

0 . dat 'bij schriftuur de juistheid van het in 
deze zaak door het Kantongerecht gewezen 
vonnis is staande gehouden en nog in het bij
zonder is betoogd, dat, onverschillig wat met 
genoemd art. 40a is bedoeld, het gemeentebe
stuur van Vlist daardoor is terechtgekomen op 
het t errein van de Visscherijwetgeving ; dat 
immers die bepaling optreedt tegen het visschen 
met den hengel ; dat echter de visscherij met 
den hengel is geregeld bij de artt. 16 en 17 van 
de Visscherijwet en de op art. 19 dier wet steu
nende uitvoeringsbesluiten, die met uitsluiting 
van iedere andere autoriteit, slechts door de 
Kroon kunnen worden uitgevaardigd ; 

0. dienaangaande : 
dat art. 40a der A. P. V. der gemeente Vlist, 

voorkomende in de afdeeling II " Veiligheid en 
orde" van Hoofdstuk III "Straatpolitie", welk 
artikel bij Besluit van den Raad van 12 April 
1933, afgekondigd op 8 Mei 1933 in genoemde 
A. P. V. is ingevoegd, luidt : ,,Het is verboden 
of Zondag zich met den hengel visschende op 
o aan de openbare wegen te bevinden'' ; 

0. dat de R echtb. t erecht van oordeel is, dat 
deze bepaling de openbare orde kan betreffen ; 
dat uit de plaatsing van het artikel bovendien 
duidelijk blijkt, dat de gemeenteraad van Vlist 
met deze bepaling bedoeld heeft een voor
schrift te geven in het belang van de openbare 
veiligheid en orde en de raad met het maken 
van die bepaling dan ook niet is gegaan buiten 
de grenzen, welke art. 168 der Gemeentewet 
aan de gemeentelijke wetgeving heeft gesteld ; 

dat dus nog slechts moet worden onderzocht, 
of genoemde bepaling, hoewel in het algemeen 
door art. 168 der Gemeentewet gedekt, door 
een bijzondere wetsbepaling aan de gemeente
lijke wetgeving is onttrokken ; 

dat requirant een verbod voor de gemeenten 
om een dergelijk voorschrift te geven gelegen 
acht in de Visscherijwet S. 1931 n°. 410, in 
werking getreden 1 Juli 1932, doch ten onrechte; 

dat, voorzoover requirant mocht bedoelen, 
dat de Verordening treedt in hetgeen van al
gemeen Rijksbelang is, deze grief nimmer tot 
cassatie zou kunnen leiden, daar zij dan toch, 
ingevolge art. 193, tweede lid, der Gemeentewet 
zou blijven gelden totdat zij, krachtens artikel 
185, door den Koning zou zijn geschorst of 
vernietigd ; 

dat requirant in zijn schriftuur nog wel een 
beroep doet op art. 194 der Gemeentewet, doch 
het daar geregelde geval zich reeds daarom niet 
voordoet, omdat art. 40a voornoemd na de 
inwerkingtreding van de Visscherijwet S. 1931 
n°. 410 is tot stand gekomen ; 

0. t en slotte, dat een bepaald verbod voor 
de gemeenten om een bepaling als die van ge
noemd art. 40a te maken in de Visscherijwet 
1931, S. 410, niet is te lezen, zoodat strijd met 
de wet hier niet aanwezig is ; 

0. dat de tegen het bestreden vonnis aan
gevoerde grieven derhalve ongegrond zijn 

Verwerpt het beroep. (N. J .)l 

18 December 1933. ARREST van den Hoogen 
R aad. (A. R. D. art. 7; A . R. D. 1933 
art. 8; Spoorwegwet art. 56.) 

H et feit, dat het mede telastegelegde 
" in de onmiddellijke nabijheid van die 
overwegen geplaatst" zijn, niet werd be
wezen verklaard, doet voor de strafbaar
he id van req. niet ter zake, omdat de 
artt. 7 en 8 A. R. D. wel een onder cheid 
maken tusschen de beambten i. v. m. den 
afstand waarop zij afsluitboomen bedie
nen, doch dit reglement aan a l deze cate
gorieën van beambten dezelfde verplich
ting tot het tijd ig slui ten der beweegbare 
afs lui tingen oplegt. H etzelfde geldt voor 
de artt. 8 en 9 van het vóór het wijzen 
van het vonnis der Rechtb. in werking 
getreden nieuwe A. R. D. van 15 Mei 
1933 s. 277. 

Tusschen de verkl aringen van getuigen 
en verd. is geen tegenstrijdigheid te zien. 

In verband met het bepaalde in art. 56 
Spoorwegwet werd ten onrechte hechtenis 
opgelegd. 

Na vernietiging volgt veroordeel ing door 
den H. R ., waarbij i. v. m. het nieuwe 
A. R . D. wordt overwogen, dat door den 
K antomechter mede is bewezen verklaard, 
dat de tre in den overweg is gepasseerd, 
terwijl de afsl ui tboomen niet gesloten 
waren. 

Op het beroep van H. J . v. d. W., weg"ver
ker bij de Nederlandsche Spoorwegen, requi
rant van cassatie tegen een vonnis van de 
R echtbank te 's-Gravenhage van 26 September 
1933, waarbij in hooger beroep is bevestigd 
een vonnis van het Kantongerecht te Leiden 
van 10 April 1933, houdende, met toepa sing 
van de artt. 56, a l. 1, le zinsnede, jis 27 en 
74, al. 2 van de Spoorweg"vet; 7, lid 1 en 3, 
en 112 Al g. Reg!. Dienst, 18 en 91 Sr., ver
oordeeling van requirant ter zake van: ,,als 
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beambte van den Spoorweg ar t. 7, l id 3 van 
het krach tens art. 27 der Spoorwegwet u itge
vaardigd Alg. Reg!. D ienst overtreden", tot 
hechtenis voor den t ij d van vij f dagen; (Ge
ple it door Mr. S. van Oven). 

Conclusie van den Adv.-Gen. Wijnveldt. 

Op 26 September 1933 bevestigde de Arr.
Rech tbank te 's-Gravenhage in hooger beroep 
geheel en a l het schr ifte lijk vonnis van den 
K antonrechter te Leiden van 10 April 1933, 
waarbij requ irant ter zake van: ,,als beambte 
van den spoorweg art. 7 lid 3 van het krach
tens art. 27 der Spoorwegwet uitgevaardigd 
A ] gemeen Reglement Dienst overtreden", met 
aanhaling der a rtt. 56 lid 1 (eerste zinsnede) 
j 0

• 27, 74 li d 2 Spoorwegwet, artt. 7 1. 1 en 3, 
112 A lgemeen Reglement Dienst, en artt. 18 
en 91 Sr. werd veroordeeld tot 5 dagen hech
tenis . De inleidende dagvaarding luidde, dat 
verdach te te Leiden op 2 Januari 1933 's voor
middags omstreeks 10.30 uur als beambte 
der Nederlandsche Spoorwegen, die in de on
m idde llij ke nabijheid van na te noemen over
wegen is geplaatst, belast zijnde met de be
d iening en bewaking van de beweegbare af
s lu itingen van de openbare overwegen Trek
vl iet en Heerenstraat, gelegen in het baanvak 
L eiden-Woerden dezer spoorwegen, heeft nage• 
laten de afsluitingen van deze overwegen, in 
ieder geval die van eerstgenoemden overweg, 
ten m inste drie minuten vóór de komst van 
trein 3385 dezer spoorwegen - komende van 
de r ichting Leiden - te sluiten, zij nde die 
t rein te 10½ uur voormiddags dien overweg 
gepasseerd, terwijl die afsluitboomen niet ge
sloten waren. 

Hiervan werd bewezen verklaard: dat ver
dachte als beambte der Nederlandsche Spoor
wegen, belast zijnde met de bediening en de 
bewaking van de beweegbare afsluitingen van 
<le openbare overwegen 'l'rekvliet en Heeren
straat, gelegen in het baanvak Leiden-Woer
den, heeft nagelaten de afsluiting van den 
overweg T rekv l iet ten minste drie minuten 
vóór de komst van den trein 3385 dezer spoor
wegen, komende van de richting Leiden, te 
slui ten, zij nde d ie tre in te 1 O½ uur voormid
dags den overweg gepasseerd, terwijl die af
s lui tboomen niet gesloten waren. 

Van het meerdere werd hij vrijgesproken. 
Tij dig in cassatie gekomen, droeg requ irant's 

r aadsman bij p le idooi als middelen voo r : 
1. S ., a lthans v. t . van de artt. 350, 351, 

358, 359, 425 Sv., artt. 27, 56 Spoorwegwet, 
art. 7 A. R. D . door requirant te veroordee len, 
hoewel hem was telastegelegd, dat h ij een ve r
p lichting had over treden a ls beambte der Ne
derl andsche Spoorwegen, die in de onmiddel
l ij ke nabijheid van in de telastelegging ge
noemde overwegen was geplaatst en n iet be
wezen is verklaard , dat het laatste het geval 
was, en req ui rant n iet kon worden veroordeeld 
wegens n iet-nakomen van eene verpli ch t ing, 
welke hem niet tel aste was gelegd. 

2. Schending a ls voornoemd vermits de 
r echtbank heeft opgelegd eene hechtenisstraf 
van 5 dagen, hoewel hechtenisstraf door ge
melde artikelen der Spoorwegwet n iet wordt 
bedre igd. 

3. Schending als voornoemd vermits het 

vonnis berust op tegenstrijd ige gronden, nu a ls 
bewijsmiddel mede is gebezigd de verkla ring 
van verdachte, waaru it a lleen kan voortvloeien, 
dat h ij de overwegen wèl tijd ig heeft ges loten 
en zeker niet zonder meer kan worden afge
leid, dat de overweg niet ten m inste d r ie 
m inuten vóó r de komst van den t rei n gesloten 
was. 

In verband met het eerste middel merk ik 
op, dat a rtt. 7 en 8 van het A lgemeen Regle
ment voor den dienst op de spool'\vegen, zooals 
dit ten t ijde der overtreding en der berechting 
voor den K~nèonrechter luidden, verschi llende 
manieren onderscheiden, waarop de beambten 
de slui tboomen van overwegen kunnen bed ie
nen. 

Het nieuwe A. R . D. in werk ing getreden op 
1 A ugustus 1933 bevat in de a rtt. 8 en 9 
nadere regelen, welke hier echter n iet bespro
ken behoeven te worden, nu zij geen bepal in
gen bevatten welke de strafbaarheid van het 
in deze zaak besproken feit opheffen of de 
aausprakelijkheid van den dienstdoenden be
ambte verlichten. 

Afsluitingen van openbare overwegen zegt 
art. 7 1. 1 van het vroegere A. R. D. wo rden 
bediend en bewaakt door een beambte, d ie in 
de onmiddellijke nabijheid daarvan ge
p laatst is . 

De tweede wijze van bediening l igt opge
sloten in lid 2 van art. 7, hetwelk bepaalt, 
dat van het voorschrift van de plaatsing in de 
onmiddell ijke nabijheid ontheffing kan worden 
verleend. Daarnaast regelt in de derde plaats 
art. 3 de bediening van openbare overwegen 
op afstand. 

Het te laste gelegde, dat de requirant in de 
onm iddellijke nabijheid van den overweg was 
geplaatst, is niet bewezen verklaard, en nu 
r ij st de vraag in het eerste m iddel gesteld , of 
verdachte nu toch veroordeeld kan worden. 

een, zegt de geachte raadsman, want aan 
requ irant is overtreding van een nauwkeuri g 
omschreven verplichting te laste gelegd, deze 
werd n iet bewezen verk laard, en nu laat de 
wet n iet toe, dat de rechter hem veroo rdee lt 
voor overtreding van een andere verp lichting. 
Daarbij beroept hij zich op Uw arresten van 
15 Maart 1926 (W. 11504; N. J. 1926, 397) 
en 29 Mei 1931 (W. 12345; N. J. 1932, 1401). 

In deze arresten komen verschi ll ende vragen 
ter sprake betreffende de eischen aan dag
vaarding en vonnis te stell en in geva l van 
overtreding van art. 7 A . R . D. of het onge
veer daarmede overeenstemmende art. 8 A. R. 
D. Lokaalspoorwegen, maar ik meen toch, dat 
de besli ssing voo,· de bij het m iddel gestelde 
grief daarin niet te vinden is. 

I k kan mij met het middel n iet vereenigen, 
daar ik artt. 7 en 8 A. R. D. anders lees. 

Die artikelen spreken over verplicht ingen 
van beambten belast met de bediening en be
waking van beweegbare afslu itingen van over
wegen. Die beambten kunnen daa rbij , zooals ik 
reeds aantoonde zich op dr ie versch i 11 ende 
plaatsen bevinden, doch d ie p laats behoeft 
n iet noodzakelij kerw ijze een rol te spelen bij 
het plegen van een overtreding. Onver chi llig 
of de beambte zooals art. 7 l id 1 zegt, in 
de onmiddell ij ke nabijhe id van de afsluitingen 
is geplaatst, dan wel krachtens I i cl 2 van dat 
voorschrift ontheffing is verleend , kan hij het 
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voorschrift van a rt. 7 lid 3 niet naleven. Daar
om gevoel ik dan ook niet het bezwaar van 
requirant, dat hij veroordeeld zou zijn voor 
een andere verplichting dan hem is telaste
gelegd. S lechts de - in dit geva l overbodige 
- plaatsaanduiding is niet bewezen verklaard. 

Gezien de herhaaldelijk door den H. R. 
goedgekeurde qua! ificatie aan overtredingen 
als deze gegeven, n.l.: .,als beambte der Ne
derlandsche Spoorwegen, belast met de be
diening en bewaking der beweegbare afslui
t ingen van een openbaren overweg, die a fslui 
tingen niet minstens dri e minuten vóór de 
komst van een trein sluiten", meen ik ook 
daarin steun te kunnen vinden voor mijn op
vatting, dat de plaatsaanduiding niet een rol 
behoeft te vervu llen. 

Het tweede middel acht ik ju ist. Art. 56 der 
Spoorwegwet stelt voor bP.ambten van den 
spoorweg, zoo zij het krachtens art. 27 der wet 
uitgevaardigde A . R . D. overtreden, een boete 
van f 0.50 tot f 1000. De artt. 63 1. 2 j 0

• art. 
35 1. 2 waaraan de rechter bij de strafopleg
g ing wellicht gedacht heeft slaan op andere 
feiten en andere personen. 

Met het derde middel ga ik n iet mede. 
B lijkens het vonn is heeft verdàchte ver

klaard: dat hij op 2 J anuari 1933 in den voor
middag belast was met de bediening en be
waking van de overwegen Heerenstraat en 
Trekvliet te Leiden, beide gelegen in den 
spoorweg Leiden-Woerden; 

dat hij bij de nadering van den tre in, die te 
10.12 uur des voormiddags van het station 
Leiden in de richting Woerden vertrekt, be ide 
overwegen heeft gesloten; dat toen hij den 
overweg Trekvliet welke het eerste van de 
beide genoemde overwegen door de in de rich
t ing Woerden rijdende treinen gekruist wordt, 
sloot, de locomotief van den trein naar zij ne 
schatting nog een afstand van 100 Meter van 
dien overweg verwijderd was. 

U it deze opgave vloeit voort dat verdachte 
de overwegen heeft gesloten, maar niet dat hij 
zulks tijdig deed. Omtrent den t ijd van het 
sluiten laat hij zich niet uit, wel omtrent den 
afstand van de locomotief tot den overweg, 
n.l. 100 Meter naar schatting. Over dien 
afstand pleegt een trein niet drie minuten te 
rijden. 

Echter moet deze verklaring gelezen worden 
in verband met de mededeelingen der getui
gen. Dirk Antonie van den Berg verklaarde 
volgens het vonnis: dat hij zich op 2 Januari 
1933 ten circa 10¾ uur des voormiddags be
vonden heeft op den openbaren weg, gelegen 
op het terrein van de groentenveil ingen nabij 
den Zoeterwoudschen weg te Leiden; dat hij, 
gekomen op een afstand van circa 25 M. van 
den in den spoorweg Leiden-Woerden aange
legden overweg Heerenstraat tot zijne groote 
schrik gezien heeft, dat uit de r ichting station 
Leiden een trein naderde en dat deze den 
overweg Trekvliet passeerde, terwijl de afslui t
boomen overeind stonden en alzoo de overweg 
niet was gesloten, dat h ij een schreeuw heeft 
gegeven om de opmerkzaamheid van _den over
wegwachter op het gebeurde te vestigen; dat 
dadelijk daarop l aatstbedoelde uit het wacht
hu isje is gekomen en eerst den overweg Trek
vl iet en vervo lgens den overweg Heerenstraat 
heeft gesloten; 

dat I aatstbedoel de overweg bij het passeeren 
van den tre in reeds was afgesloten. 

Getuige K oolloos deelde mede: dat hij zich 
op 2 Januari 1933 ten circa 10¾ uur des 
voormiddags bevonden heeft op de Rijn- en 
Sch iekade te Le iden, gaande in de richti ng 
van den overweg Trekvliet, welke zich be
vindt in de spoorbaan Leiden-Woerden; dat 
hij alstoen gez ien heeft , dat een uit de rich
ting station Le iden ko1n ende trein dien over
weg passeerde, terwijl de tot afsluiting van 
dien overweg dienende afsluitboomen niet 
waren neergelaten en a lzoo die overweg 
toegankelijk was; dat h ij gezien heeft, dat 
de boomen eerst werden neergelaten, toen de 
trein de brug, di e hij onmiddellijk na het 
passeeren van den overweg overreed, reeds 
over was; dat hij den trein even later heeft 
zien stoppen. 

Tegenstrijdigheid in deze verklaringen be
hoeft niet gezien te worden, in het bijzonder 
niet tusschen die van verdachte en getuige 
Koolloos. Koolloos zegt, dat de hoornen eerst 
werden neergelaten, toen de trein de brug 
reeds over was; requirant, dat h ij den over
weg sloot toen de locomotief nog 100 Meter 
verwijderd was. 

Beide verklaringen houden in hetgeen telaste 
is gelegd en bewezen verklaard, n. l. dat de 
afsluitingen niet tijdig gesloten waren. 

Op grond van het bovenstaande concludeer 
ik dat het vonnis waarvan beroep worde ver
nietigd, doch a lleen voor zoover de strafgron
den en strafoplegging betreft, en dat de H . R. 
t . <l. a. ten principale rechtdoende, gez ien den 
ernst van het feit en den persoon van den da
der requirant veroordeelt tot een geldboete van 
f 50 bij gebreke van volledige betaling binnen 
den te stellen termijn en van verhaal te ver
vangen door hechtenis, waarvan de duur voor 
het geva l, dat de geldboete in haar geheel 
door vrijheidsstraf moet worden vervangen, 
wordt bepaald op 25 dagen, en overigens tot 
verwerping van het beroep. 

De Hooge R aad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den R aadsheer 

Schepel; 
Gelet op de middelen van cassatie, namens 

requirant voorgedragen bij ple idooi : (zie con
clusie); 

0. dat bij het bevestigde vonnis van het aan 
requirant bij dagvaarding ten laste ge legde 
wettig en overtuigend bewezen is verkl aard, 
dat verdachte te Leiden op 2 J anuari 1933 
's voormiddags omstreeks 10.30 uur als be
ambte der ederlandsche Spoorwegen belast 
zijnde met de bediening en de bewak ing van 
de beweegbare afslui t ingen van de openbare 
overwegen Trekvliet en H eerenstraat, ge legen 
in het baanvak Leiden-Woerden, heeft nage
laten de afsluiting van den overweg Trekvliet 
ten minste drie minuten vóór de komst van 
den trein 3385 dezer spoorwegen, komende van 
de richting Leiden, te sluiten, zijnde d ie trein 
te 10¾ uur voormiddags den ov nveg gepas
seerd, terwij l die afsluitboomen niet ges loten 
waren; 

dat het bewezenverklaarde is gequalificeerd 
en te dier zake straf is opgelegd als boven is 
vermeld; 

0. omtrent het eerste m iddel van cassatie: 
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dat inderdaad in de telastelegg ing voor
komt, dat requirant als beambte der Neder
landsche Spoorwegen, die in de onmiddellij ke 
nabijheid van na te noemen overwegen is ge
plaatst, roude hebben bedreven hetgeen dan 
in de telastelegging verder volgt, en, zooals 
uit het bovenstaande blijkt, dit in de onm id
dellijke nabijheid geplaatst zijn, niet a ls be
wezen is aangenomen; 

dat dit echter voor de strafbaarheid van 
requirant niet ter zake doet, omdat de artt. 7 
en 8 van het A . R . D ., zooals het van kracht 
was ten t ijde, dat het feit is gepleegd, wel 
onderscheid maken tusschen beambten , die in 
de onmiddellijke nabij heid van beweegbare 
afsluitingen van openbare overwegen zijn ge
plaatst, andere, die si uitboomen op afstand 
bedienen, en nog weer anderen, die sluitboo
men bedienen niet op afstand, maar die toch 
niet in de onmiddellijke nabijheid van die 
hoornen geplaatst zijn, maar dit reglement 
aan al deze categorieën van beambten dezelfde 
verplichting tot het tijdig sluiten van de be
weegba re afsluitingen oplegt; dat nu wel met 
ingang van 1 Augustus 1933, dus vóór nog het 
vonnis der Rechtbank op 26 September 1933, 
werd gewezen, dit A. R. D. door een ander 
R eglement, vastgesteld bij Koninklijk Beslui t 
van 15 Mei 1933, S. 277, is vervangen, maar 
dat voor de artt. 8 en 9 van dit Nieuw Regl e
ment hetze) fde geldt; dat dus de vermelding 
in de telastelegging van het in de onmiddel
lijke nabijheid geplaatst zijn, overbodig was, 
nu reeds werd telastegelegd, dat verdachte a ls 
beambte der Nederlandsche Spoorwegen met 
de bediening en bewaking van de daar nader 
omschreven overwegen was belast; dat het 
middel dus is ongegrond; 

0. dat ook het derde middel niet tot cassatie 
kan voeren; dat toch bl ij kens het bevestigde 
vonnis twee getuigen - van den Berg en 
K oolloos - van wier verklaringen bij het 
bewijs is gebru ik gemaakt, ter terechtzitting 
hebben verklaard, dat de afsluitboomen van 
den overweg T rekvliet n iet waren neergelaten, 
toen de trein passeerde, terwijl bl ijkens het 
vonnis requirant ter terechtzitting heeft opge
geven, dat, toen hij den overweg Trekvl!~t 
sloot, de locomotief van den trem naar z1Jn 
schatting nog op een af tand van 100 Meter 
van dien overweg verwijderd was; dat deze 
gronden, in aanmerking ook genomen, dat 
verdachte den afstand heeft geschat, met 
tegenstrijdig behoeven te zijn maar de K a n
tonrechter uit deze bewijsmiddelen, beschouwd 
in onderling verband en samenhang, heeft 
kunnen afleiden hetgeen hij als bewezen heeft 
aangenomen; 

0. met betrekking tot het tweede middel: 
dat dit i gegrond omdat art. 56 van de 

Spoorwegwet, krachtens welk artikel in het 
bevestigde vonnis straf is opgelegd, de be
ambten van den spoorweg, zoo zij een krach
tens art. 27 der wet uitgevaardigden a lge
meenen maatregel van bestuur overtreden, be
dreigt met een geldboete van vijftig cents tot 
duizend gulden, maar niet met hechten is, zoo
als in het bevestigde vonnis in een zoodanig 
geval is opgelegd; 

dat dus de K antonrechter dit wetsartikel , in 
verband met art. 7 van het A. R. D., heeft 
geschonden en de R echtba_nk door diens vonnis 

ook in zoove1Te te bevestigen, ditzelfde a rtikel 
in verband met de artt. 423, 425 Sv., heeft 
geschonden, zoodat haar uitspraak, wat be
treft de bevestiging van de strafoplegging en 
van de bijwndere redenen, die de straf hebben 
bepaald, niet in stand kan blijven; 

Vernietigt laatstbedoeld vonnis, doch enkel 
ten aanzien van de genoemde punten ; 

R echtdoende ten principale ingevolge art. 
105 R. 0.: 

Vernietigt ook het vonnis des Kantonrech
te rs ten aanzien van de bedoel de punten; 

0. dat in het vonnis des Kantonrechters niet 
enkel bewezen is verklaard, dat requirant 
heeft nagelaten de afsluiting van den open
baren overweg Trekvliet ten minste drie minu
ten vóór de komst van den trein te sluiten -
hetgeen geen overtreding oplevert van het 
nieuwe A. R. D. maar tevens, dat de trein 
dien overweg is gepasseerd, terwijl de afslui t
boomen niet gesloten waren - hetgeen een 
overtreding oplevert zoowel van het oude, als 
van het nieuwe A. R . D.; 

Veroordeelt den requirant tot betaling van 
eene geldboete van vij f en twintig gulden, hij 
niet betaling of -verhaal te vervangen door 
hechtenis voor den tijd van vijf dagen, zijnde 
deze straf geëvenredigd aan den ernst van het 
bedreven feit. ( . J.) 

18 D ece1nber 1933. ARREST van den H oogen 
Raad. (Loterijwet 1905 art. 2, 2° en 3° ; 
Sr. art. 56.) 

Tegen betaling in termij nen verkochte 
nummeropgaven, die eene bepaalde serie 
en een bepaald nummer van premieaao
deeleo vermelden en die den kooper het 
recht geven op a lle prijzen en prem iën, 
die gedurende den tijd der termijnbeta
ling op de opgegeven serie en het opge
geven nummer van die prem ieaandeelen 
vallen, zij n niet certif icaten in den zin van 
art. 2, 3°. der Loterijwet 1905, maar zij n 
aandeelen in een loterij a ls bedoeld in a rt . 
2, 2°. dier wet. 

De Rechtb. had moeten beslissen, dat 
de bewezenverklaarde feiten niet alleen 
opleveren het afleyeren dier nummerop
gaven maar ook het verkoopen daarvan 
en had twee traffen i;noeten opleggen. 

Verkoopen aan meerdere personen van 
aandeelen in een loterij moet, op het voet
spoor van het vonnis a quo, beschouwd 
worden a ls ééne voortgezette handeling, 
evenals het afleveren van die aandeel en 
aan meerdere personen. 

Op het beroep van 1 °. den 0. v. J. bij de 
Rechtbank te Groningen, 2°. L. J . A. J. N ., 
assuradeur, requiranten van cassatie tegen een 
vonnis van de Rechtbank te Groningen van 5 
October 1933, waarbij in hooger beroep, met 
vernietiging van een vonn is van het Kanton
gerecht te Groningen van 21 Juni 1933, boven
genoemde r. ter zake van: de voortgezette 
overtreding van "certificaten, recht gevende 
op de aan een oorspronkelijk aandeel in een 
premieleening verbonden winstkans bij t rek
kingen afleveren", met aanhaling van de a rtt. 
2, 3°, 1, 6, 8 en 12 der Loterijwet 1905, 25 , 
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56, 91 Sr., is veroordeeld tot eene geldboete 1 

van zeshonderd gulden en verv_angende hech
tenis van dertig dagen. 

Conclus ie van den Adv.-Gen. Wijnveldt. 

Bij inl eidende dagvaarding is aan verdachte 
telastegelegd: ,,dat hij op na te noemen t ijd
stippen binnen het Koninkrijk, handelende 
onder den naam " H et Algemeen Gron ingsch 
Assurantiehuis" (H.A.G.A.) , na het publiek 
te hebben aangeboden zoodanige contracten 
met hem te sluiten a ls verkooper met ieder 
van na te noemen personen als kooper een 
koopcontract heeft afgesloten, ieder contract 
betreffende acht aandeelen in premieleeningen, 
immers in geldleeningen, waarbij de leener 
van het geld voor de uitleeners van het ge ld , 
althans de houders van de bewijzen van uit
leening (premieaandeelen) de gelegenheid 
heeft opengesteld om mede te dingen naar 
premiën in geld uitgeloofd ten behoeve van 
de uitleeners, a lthans houders van de bewijzen 
van uitleening (premieaandeelen) die als win
ners werden aangewezen door het lot, met 
nan1e : 

l. een premieaandeel Rotterdamsche Scho11w
burg van het jaar 1894 ; 

2. een premieaandeel Hollandsche Grond
credietbank van het jaar 1904; 

3. een premieaandeel oord-Hollandsche 
Vereeniging het Witte Kruis van het jaar 
1888; 

4. een premieaandeel ad 100 fr. 2½ % lee
ning der Stad Antwerpen van het jaar 1903; 
(lees: 1887); 

5. een premieaandeel ad 100 fr. 2 % der 
Stad Antwerpen van het jaar 1903; 

6. een premieaandeel Staat Congo van het 
jaar 1888; 

7. een premieaandeel Kanton Freiburg van 
het jaar 1902 ; 

8. een premieaandeel Panamakanaal van 
het jaar 1888, wordende bij ieder van de pre
mieleeningen waartoe genoemde premieaan
deelen behooren, de premietrekkingen één of 
meermalen per jaar gehouden, 

in welk koopcontract bepaald was dat de 
kooper een bij ieder contract overeengekomen 
bedrag in geld moest storten a ls eerste be
taling van den koopprijs en de rest van den 
koopprijs moest afbetalen in een bij ieder 
contract overeengekomen aantal maandelijk
sche termijnen van een bij ieder contract 
nader te bepalen bedrag in geld en wel zoo 
<lat die afbetaling in termijnen verscheidene 
jaren, althans langer dan een jaar duurde, 
terwijl voorts in het koopcontract bepaald 
was dat H.A.G.A. na voldoening door den 
verkooper (de Rechtbank heeft dit verbeterd 
en ervoor gelezen "kooper") van de overeen
gekomen maandelijksche stortingen voormelde 
premieaandeelen zou leveren en dat de kooper 
na de eerste betaling zou ontvangen een bij 
het contract behoorend afzonderl ijk stuk pa
pier genaamd nummeropgaaf, vermeldende 
een bepaalde serie en een bepaald nummer 
van ieder van de acht premieaandeelen boven
vermeld, welke opgave volgens de bepalingen 
van het bovenvermelde koopcontract aan den 
kooper tegenover hem verdachte het recht gaf 
op alle prijzen en premiën, die gedurende den 

tijd der termijnbetalingen bovenvermeld op 
de opgegeven serie en het opgegeven nummer 
van bovenvermelde premieaandeelen zouden 
vallen met dien verstande dat a ls de prijs o[ 
premie kleiner was dan het op het koopcon
tract nog verschuldigde bedrag de prijs of 
premie in mindering van dat bedrag zou wor
den gebracht en dat, als de prijs of premie 
grooter was dan het op het koopcontract nog 
verschuldigde bedrag, het nog verschuldigd~ 
bedrag van dien prijs of premie zou worden 
afgetrokken en de rest daarvan benevens de 
overige aan den kooper nog toekomende pre
m ieaandeelen aan deze wuden worden te r 
hand gesteld, behoudende verdachte zich het 
rech t voor als de op bovenbedoelde nummer
opgaaf vermelde premieaandeelen nog niet 
getrokken waren, andere seriën en nummers 
en andere soorten premieaandeelen van min
stens gel ijke waarde te leveren, hebbende hij 
verdachte zoodanig koopcontract gesloten met 
en zoodanige nummeropgaaf verstrekt aan 
J ac. Huisman, wonende te Wagenborg n D 
97, omstreeks 17 November 1931, aan J. H. 
Henckel, wonende te Adorp, in November 
1931 en aan Hendrik Groendijk, wonende te 
Warffum, in Februari 1932, zulks zonder dat 
tot het aanleggen en houden van deze loterij 
of loterijen de bij de Loterijwet 1905 ver
eischte toestemming was verleend. 

De Rechtbank te Groningen achtte in hoo
ger beroep, met vernietiging van het betrek
kelijk vonni van den Kantonrechter aldaar 
wegens schending van art. 359 l. 1 Sv., op 
5 October 1933 het telastegelegde wettig en 
ove,·tuigend bewezen, met dien verstande dat 
de in de telastelegging genoemde koopcon
tracten aandeelen in geldleeningen betroffen, 
waarbij de leener van het geld voor de hou
ders van de bewijzen van uitl een ing (premie
aandeelen) de gelegenheid heeft openge teld 
om mede te dingen naar premiën in geld uit
geloofd ten behoeve van de houders van de 
bewijzen van uitleening (premieaandeelen)clie 
als winners werden aangewezen door het lot; 
en dat de in de telastelegging genoemde af
betaling in termijnen langer dan een jaar 
duurde. 

Zij oordeelde, dat het bewezene oplevert de 
voortgezette overtreding van : ,,certificaten, 
recht gevende op de aan een oorspronkelijk 
aandeel in eene premieleening verbonden 
winstkans bij trekkingen afleveren", waar
tegen is voorzien en waarop straf is gesteld 
bij art. 2, 3°, 1, 6, 8 en 12 der Loterijwet. 
1905; en met vermelding der artt. 23, 56, 91 
Sr. veroordeelde zij den verdachte tot een 
geldboete van f 600 bij gebreke van betaling 
of verhaal te vervangen door hechtenis van 
dertig dagen. 

Zoowel de Officier van Justitie bij de Recht
bank te Groningen, a ls de veroordeelde stel
den tegen dit vonnis beroep in cassatie in . 

De Officier van Justitie diende een schrif
tuur in bevattende drie middelen. 

Ter inleiding zegt hij, dat deze zaak den 
verkoop betreft van - op zich zelf beschouwd 
- wettige premieloten, op eene wijze evenwel 
welke den verkooper deed vallen onder het 
bereik van art. 2 Loterijwet. Deze wijze van 
verkoop schept vooral ten plattelande de mo
gelijkheid van misbruiken, en daarom acht 
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de Off icier van J ustit ie het gewenscht een 
ui tspraak in hoogste ressort te verkrijgen over 
de vraag of de Loterij wet de hier besproken 
transacties verbiedt. 

Hij stelt als u itgangspunt voor zijn m iddelen 
dat blij kens het bewezen verklaarde ve rdach te 
heeft: 

l e. verkoch t (op afbetal ing) aandeelen in 
geoorloofde premieleen ingen bij een contract 
waari n was gestipuleerd dat hij de aandeelen 
zelf eerst na volledi ge betali ng der termijnen 
behoefde te leveren doch terstond zou afgeven 
stukken pap ier (nummeropgaven ) d ie, in ver
band met het contract tegenover hem ver
dachte recht gaven op de aan soortgelijke 
aandeel en verbonden winkansen; 

2e. a fgeleverd bovenbedoelde stukken papier 
(num meropgaven) . Dr ie dergelij ke contracten 
zij n bewezen verklaard. 

De Rechtbank wu nu de feiten niet ju ist en 
bovend ien onvolledig gequalificeerd hebben, 
welke stell ing requirant met drie gronden 
motiveert. 

1. In de eerste plaat had de Rechtbank be
hooren te bes] issen dat de bewezen verk laarde 
feiten opleveren n iet all een het afleveren van 
verboden stukken maar ook het verkoopen 
daarvan, zoodat in ieder geval twee straffen 
hadden moeten zij n opgelegd. 

2. I n de tweede plaats is niet voldoende ge
motiveerd hoe de Rechtbank komt tot hare 
qualificatie van "voortgezette overtreding". 
De wet ste lt strafbaar het afleveren van ver
boden stukken (in het meervoud), ofschoou 
het du idelijk is dat ook de aflevering van één 
stuk een overtreding kan zijn. I ndien de 
Rechtbank, hetgeen ook naar r-equirant's mee
ning jui t is. van meening is dat het aflever-en 
van ieder stuk in d it geval een afzonderlijke 
overtreding opleverde, had zij behooren te , 
overwegen dat de feiten opleverden drie over
tred ingen waar tusschen evenwel een zoodanig 
verband bestond dat zij moesten worden be
schouwd a ls één voortgezette handeling. 

3. In de derde plaats is niet juist de besli s
sing der Rech tbank dat de stukken moeten 
worden beschouwd als certificaten in den zin 
van art. 2, sub 3° der Loterijwet. 

Blijkens de h istor ie der wet zijn certificaten 
in den zin van genoemd artikel alleen "stuk
ken blijkens welker inhoud de uitgever daar
van verk laart zich de beschikking te hebben 
verzekerd, hetzij over de oorspronkelijke aan
deelen in loterij en of premieleeningen op wel
ker gedeeltelij ken eigendom het stuk rech t 
geeft, hetzij over de prij zen of premiën op die 
aandeelen te vallen wanneer het stuk recht 
geeft op de aan die aandeelen verbonden 
winkans. (Zie arresten H . R. dd. 3 November 
1913, W . 9539 ( . J . 1913, 1255) en 12 M aar t 
1917, V17. 10116 (N. J . 1917, 468). 

Onder deze omschrijving vall en de verkochte 
en afgeleverde nummerbewijzen zeker niet. 

Niet all een wordt noch daar in noch in het 
koopcontract zelf melding gemaakt van de 
beschikking die de uitgever (verdachte) over 
de oorsp ronkel ijke aandee len zou hebben, 
maar zelfs blij kt uit de rechtsoverwegingen 
van de R echtbank dat zij aangenomen heeft 
dat verdach te, die blijkens eigen opgaven 
soms aan versche idene personen nummeropga
ven afleverde waarop hetzelfde premielot 

voorkwam, ook zelfs niet de bedoeling had 
stu kken te verknopen die het oorspronkelij ke 
aandeel of de winkansen daarvan ve rtegen
woordigden en dus certif icaten waren in den 
zin der wet. 

Naar requirant's meening zij n de stukken 
papier dan ook n iet certificaten in den zin 
der wet maar aandeelen in een verboden 
loterij , terwij l de bij ieder contract behoorende 
als aandeelen in een afwnderlij ke loterij be
hooren te worden aangemerkt. 

Z . i. leverde het bewezen verklaarde op: 
le. dr ie overtred ingen van aandeelen in een 

andere loterij dan de zoodanige tot het aan
leggen en houden waarvan de bij de Loterij
wet 1905 vereischte toestemm ing is verleend 
verkoopen; 

2e. drie overtredingen van zoodan ige aan
deelen afleveren, feiten strafbaar gesteld bij 
art. 2, sub 2° en 6 der Loterijwet 1905, terwij l 
met de Rechtbank kan worden aangenomen 
dat de feiten drie aan drie in zoodan ig ver
band stonden dat zij behooren te wo rden be
schouwd als één voortgezette handeli ng. zoo
dat slech ts twee straffen behoorden te worden 
opgelegd. 

De veroordeelde voerde zij nerzijds als m id
del aan : S. of v. t. van de artt. 1 en 2 de r 
Loterijwet 1905 en van de artt. 261, 348 . 350, 
359 Sv., op grond dat de Rechtbank den 
requirant heeft schuld ig verklaard aan de 
voortgezette overtreding van "certificaten, 
rechtgevende op de aan een oorspronkelij k 
aandeel in een premieleening verbonden winst
kans bij trekkingen afleveren", ten omechte, 
wijl deze overtreding bij dagvaard ing niet 
was ten laste gelegd, hebbende de Rechtbank 
al zoo niet beraadsl aa·gd op den gronds! ag der 
telastelegging. 

Ter toelichting zegt hij : ,,Blijkens de arms
ten van Uw Raad van 3 November 1913 (W . 
9539) . J . 1913 bl. 1255 en 12 Maart 191 T 

. J. 1917 bl. 468 (W. 10116) zij n certifica
ten in den zin van art. 2, 3° der Loterijwet 
1905 : stukken blijkens welker inhoud de ui t
gever verklaart zich de beschikking te hebben 
verzekerd, hetzij van de oorspronkelij ke aan
deelen in loterijen of premieleeningen op wel
ker gedeeltel ij ken eigendom het stuk recht 
geeft, hetzij over de prijzen of premiën op die 
aandeelen te vallen, wanneer het stu k recht 
geeft op de aan die aandeelen verbonden 
winkans. 

Bij dagvaarding is echter ten laste gelegd 
dat requi rant koopovereenkomsten zou hebben 
ge loten, waarbij hij de aandeelen ze l f in de 
ter dagvaarding omschreven loterij en o f p re
mieleeningen op afbetaling verkocht, met 
dien verstande dat de koopers, zoolang de 
betaling nog niet volledig gesch ied was, rneds 
de winkans hadden op de prij zen en premiën 
op deze aandeelen te vallen. 

Blijkens den duidelij ken tekst der dag"aar
ding is alzoo niet de overtreding vau art. 2, 
3°, doch van art. 2, 1 ° der Loterijwet 1905 
ten laste gelegd, gelijk ten overvloede duide
lij k blij kt uit het slot der dagvaard ing. 

W aar de Rechtbank zelve u itdrukkelijk 
overweegt dat ook de premieaandeelen zelf 
verkocht zij n, had zij derhah-e niet aan de 
overtredi ng van art. 2, 3° der L oterijwet 1905 
mogen sch uldig verkl arnn. 
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Dit laatste middel beha ndelt hetzelfde on
derwerp a ls de derde grief door den Offic ier 
van Justitie voorgedragen, en zal ik dus 
daarbij tegelijkertijd bespre ken . 

Het eerste middel van den Offic ier van 
Justitie acht ik juist. 

T elastegelegd en bewezen verklaard is, dat 
verdachte een koopcontract (al s in de dag
vaarding omschreven) heeft gesloten mèt, en 
de daarop betrekking hebbende nummerop
gaaf heeft verstrekt aan verschillende per
sonen. 

Volgens Uw vaste rechtspraak zijn het ver
knopen van een aandeel in een loterij , tot het 
aanleggen en houden waarvan de bij de wet 
vereiscbte toestemming niet is verleend, en 
het afleveren van zoodanig aandeel, niet te 
beschouwen als een voortgezette handeling, 
maar moet voor elk een afzonderlijke straf 
worden opgelegd ingevolge art. 62 Sr. Di t 
geldt ook voor de certificaten genoemd in art. 
2 sub 3 der Loterijwet 1905 , zoodat eveneens, 
wanneer de stukken waar het hie r over gaat, 
daartoe gerekend wuden moeten worden , art. 
62 ten onrechte niet is toegepast. 

In 1913 zijn betreffende dit punt tal van 
beslissingen gevallen, waarvoor ik slech ts ver
wijs naar Uw arresten van 3 Maart 1913 (W. 
9474; . J. 1913, 715), 5 M e i 1913 (W. 9505; 
N . J. 1913, 823) , en 3 Nov. 1913 (W. 9539; 
N. J . 1913, 1258) . 

Het tweede middel betreft de omstand ig
heid, dat bewezen is verklaard het verknopen 
en afleveren aan drie personen, en klaagt 
e rover, dat de R echtbank niet voldoende ge
motiveerd heeft, waarom zij dat " dri emaal" 
verknopen en afleveren a ls één voortgezette 
handeling beschouwde. 

De Rechtbank oordeelde, dat het bewezene 
opleverde: ,, de voortgezette overtreding van 
certifi caten, recht gevende op de aan een oor
spronkelijk aandeel in eene premieleening 
verbonden winstkans bij trekkingen afleveren" 
en veroordeelde verdachte met aanhaling van 
art. 56 Sr. tot één geldboete. 

Die motiveer ing, hoe sober ook, meen ik 
voldoende te mogen achten. Bij a rrest van 5 
Juni 1906 (W. 8387) nam ook de H. R. aan, 
dat ui t de qualificatie in verband met de aan
haling van art. 56 Sr. is af te leiden, dat 
" voortgezette handeling" wordt aangenomen 
door den rechter, die over de feiten oordeelt. 

In de nzelfden geest bes! iste de H . R. , bij 
arrest van 1 November 1920 (W. 10649 ; N. 
J. 1920, 1205) , dat geen enkel e wetsbepaling 
den rechter de verplichting oplegt om een 
beslissing ten aanzien van de toepasselijkheid 
van de artt. 56 of 57 Sr. afzonderlijk te moti
veeren. In di e zaak werd aangenomen, dat 
uit de aanhaling van art. 62 Sr. en het op
leggen van drie straffen voldoende bleek, dat 
de K a ntonrechter de ha ndelingen als op zich 
zelf staande had beschouwd. 

H et derde middel betre ft de vraag of de 
stukken in kwestie als certificaten, dan wel 
als aandeelen zijn te beschouwen. 

Ik kan niet meegaan met de opvatting van 
den veroordeelden requirant, dat de Recht
bank door te besli ssen, dat hier certificaten 
waren, niet heeft beraadslaagd op den grond
slag der telasteelegging. De R echtbank heeft 
de stukken, welke daarin feitelijk omschreven 

zijn gequal ificeerd a ls ce rtificate n in den zin 
der Loterijwet 1905. Daarmede gi ng zij niet 
buiten den inhoud de r telastelegging. E en 
geheel andere vraag is die welke de Officier 
van Justitie als requirant stelt. M et hem b n 
ik van meening, dat de verkochte en afge
leverde nummerbewijzen niet vallen onder 
het begrip certificaten, zooals dit moet wor
den verstaan krachtens de geschiedenis der 
wet en Uwe rechtspraak, welke hij vermelrl t. 
en ik dus niet he rhalen zal. 

Uit het vonnis blijkt, dat verdachte som . 
aa.n verschi ll ende koope rs nummeropgaven 
verstrekte, waarop hetzelfde premielot ver
meld werd, en dat hij niet de bedoeling had 
de oor pronkelijke stukken, waarover in die 
nummerbewijzen gesproken werd, te verkno
pen, terwijl e venmin aan het daglicht is ge
komen, dat verdachte op eenigerlei wijze de 
beschikking ove r de in de door hem uitge
geven stukken zou hebben. 

Daaruit vloe it m. i. voort, dat hier niet 
sprake is van certificaten, maar van aandee
len in een loterij. 

Ik concludeer derhalve, dat de H . R. met ver
nietiging der qua] ificatie en der strafoplegging, 
alsnog, met aanha ling van àrtt. 2 2° en 6 
Loterijwet 1905, art. 56, 62, 23, 91 Sr. het 
bewezen verklaarde qua ] ificeere als: 1. aan
deel en in een andere loterij , dan de zoodanige 
tot hot aanleggen en houden waarvan de bij 
de Loterijwet 1905 vereischte toestemming is 
verleend verknopen. 

2. aa ndeelen in een andere loterij , dan de 
zoodanige tot het aanleggen en houden waar
van de bij de Loterijwet 1905 vereischte toe
stemming is verleend, a fl everen, 

elk op zich zelf beschouwd in verband met 
het bewezen ve rklaarde a ls één voortgezette 
handeling, en verdachte, gelet op den ernst 
van het bewezen verklaarde en de omstandig
heden waaronder de fe iten gepleegd werden , 
veroordeele tot twee geldboeten, elk van f 300 
bij gebreke van volledige betaling binnen den 
te stellen termijn en van verhaal, te vervan
gen door hechtenis, waarvan de duur, voo1· 
het geval, dat de geldboete in haar geheel 
door vrijheidsstraf moet worden vervangen, 
worde bepaald op 15 dagen voor el ke boete. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadshee r 

Schepel; 
Gelet op de middelen van cassatie door den 

requirant onder 1 ° en dien onder 2° bij 
schriftuur aangevoerd, luidende de middelen 
van eerstbedoelden requirant zooals beneden 
zal worden uiteengezet en luidende het middel 
van laatstbedoelden requirant: 

S. of v. t. van de artt. 1 en' 2 der Loterijwet 
1905, 261, 348, 350, 359 Sv. , op grond dat 
de R echtbank verdachte heeft schuldig ver
klaard aan de voortgezette overtreding van 
"certifica ten recht gevende op de aan een 
oorspronkelijk aandeel in een premieleening 
verbonden winstkans bij trekkingen afleve
ren", ten onrechte, wij l deze overtreding bij 
dagvaarding niet was telastegelegd, hebbende 
de Rechtbank a lzoo niet beraadslaagd op den 
g rondslag der telastelegging; 

0. dat bij inleidende dagvaarding aan re
quirant N . is telastegelegd, (zie conclusie); 

dat bij het bestreden vonnis dit telastege-
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legde wettig en overtuigend bewezen is ver
klaard met dien verstande, dat de in de 
telastelegging genoemde koopcontracten aan
deelen in geldleeningen betroffen, waarbij de 
leener van het geld voor de houders van de 
bewijzen van uitleening (premieaandeelen) de 
gelegenheid heeft opengesteld om mede te 
dingen naar premiën in ge ld uitgeloofd ten 
behoeve van de houders van de bewijzen van 
uitleen ing (premieaandeelen) die als winners 
werden aangewezen door het lot; en dat de 
in de t<cl iastegelegde genoemde afbetaling in 
termijnen langer dan een jaar duurde; 

dat het bewezen verklaarde is gequalificeerd 
en te dier zake straf is opgelegd als boven is 
vermeld· 

0. dat in zijn schriftuur requirant onder 
1 ° betoogt, dat niet juist is de besliss ing der 
Rechtbank dat de stukken moeten worden 
beschouwd als certificaten in den zin van art. 
2, sub 3°, der Loterijwet 1905; dat toch niet 
a ll een niet in d ie stukken maar ook niet in 
het koopcontract zelf melding wordt gemaakt 
van de be chikking, die de uitgever (ver
dachte) over de oorspronkelijke aandeelen zou 
hebben, maar zelfs uit de rechtsoverwegingen 
van de Rechtbank blijkt, dat zij aangenomen 
heeft, dat verdachte, die blijkens eigen ver
klaring soms aan verscheidene personen num
meropgaven afleverde, waarop hetzelfde pre
mielot voorkwam, ook zelfs niet de bedoeling 
had, stukken te verkoopen, die het oorspron
kelijke aandeel of de winkansen daarvan ver
tegenwoordigden en dus certificaten waren in 
den zin der wet; dat bij deze grief zich aan
sluit het middel van cassatie door den requi
rant onder 2° aangevoerd, in zooverre als in 
de toelichting daartoe wordt gesteld, dat blij
kens den duidelij ken tekst der dagvaarding 
niet de overtreding van art. 2, 3° der Loterij
wet 1905 is te lastegelegd, gelijk ten over
vloede duidelijk blijkt uit het slot der dag
vaarding; 

d11t deze grief en dit middel gegrond zijn; 
dat toch in den zin van art. 2, 3° der Loterij 
wet 1905 rertificaten zijn stukken, blijkens 
welker inhoud de uitgever verklaart zich de 
beschikking te hebben verzekerd, hetzij over 
de oorspronkelijke aandeelen in loterijen of 
premieleeningen op welker gedeeltelijken 
e igendom het stuk recht geeft, hetzij over de 
prijzen of premiën op die aandeelen te vallen, 
wanneer het stuk recht geeft op de aan die 
aandeelen verbonden winkans; dat, zooals uit 
het bewezen verklaarde en de tot het bewijs 
gebezigde middelen blijkt, de hier bedoelde 
nummeropgaven aan deze vereischten voor het 
zijn van certificaten in bovenbedoelden zin 
n iet voldoen ; dat zulks evenwel ~!echts ten
gevolge heeft, dat het bestreden vonnis wat 
de qualificatie en, in verband daarmede, ook 
wat de strafbaarheid en de strafoplegging 
betrnft, niet in stand kan blijven; 

0. dat een tweede grief van requ irant onder 
1 ° is, dat de Rechtbank had behooren te be
sl issen, dat de bewezen verklaarde feiten op
leve ren niet alleen het afleveren van verboden 
stukken maar ook het verkoopen daarvan, 
zoodat in ieder geval twee straffen hadden 
moeten zijn opgelegd; 

dat ook deze grief is juist, omdat, waar een 
van de bedingen van de koopcontracten was, 

dat de kooper na eene eerste betaling zou 
ontvangen de nummeropgaaf, recht gevende 
op prij zen en premiën, a ls in de bewezenve,·
klaring nader omschreven, ook deze nummer
opgaven kunnen worden gezegd te zij n ver
kocht en, waar zij in de drie, in de bewezen
verklaring genoemde gevallen ook zijn ver
strekt, tevens te zij n afgeleverd; 

dat onder deze omstandigheden een verdere 
grief van requirant onder 1 °, die eveneens op 
de qualif icatie in het vonnis betrekking heeft , 
onderzoek niet behoeft; 

Vernietigt het bestreden vonnis doch enkel 
ten aanzien van de qualificatie, de strafbaar
heid en de strafoplegging, en 

R echtdoende ten principale ingevolge art. 
105 Rv.: 

0. dat het bewezen verklaarde is aan te 
merken als: I. aandeel en in een andere lo
terij, dan de wodanige tot het aanleggen en 
houden waarvan de bij de Loterijwet 1905 
vere ischte toestemming is verleend, verkoopen 
en: 2°. aandeel en in eene andere loterij, dan 
de zoodanige tot het aanleggen en houden 
waarrnn de bij de Loterijwet 1905 vereischte 
toestemming is verleend, afleveren, het ver
koopen en het afleveren elk op zich zelf be
schouwd als ééne voortgezette handeling; 

dat dus de qualificatie van het bewezen 
verklaarde a ldus moet luiden, dat deze fe iten 
zijn verboden en strafbaar gesteld bij de artt. 
2, aanhef en onder 2°, 1, 6 en 8 der Loterij
wet 1905; Gezien ook de artt. 23, 56, 62 Sr. ; 

0 . dat requirant N . te dier zake is strafbaar, 
omdat van redenen, waarom hij dit niet wude 
zijn, niet is gebleken; 

Veroordeelt requirant . ter zake van de 
bewezen verklaarde en gequalificee1·de feiten 
tot twee geldboeten, ieder van driehonderd 
gulden; 

Bepaalt dat iedere geldboete bij niet beta
ling of verhaal zal worden vervangen door 
hechteni van vijftien dagen, zijnde deze straf
fen geëvenredigd aan den ernst de r bewezen 
feiten; 

Verwerpt de beroopen voor het overige. 
(N. J. ) 

19 December 1933. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet Art. 242.) 

Terecht hebben Ged. Staten goodkeu
ring onthouden aan een gemeentebegroo
ting, nu de Raad geweigerd heeft de 
posten "steun aan werkloozen" en "werk
verschaffing aan werkloozen" te verhoo
gen en maatregelen te treffen ter ver
hooging van de ontvangsten, tene inde het 
evenwicht in de begrooting te verzekeren, 
hoewel reeds in Mei van het dienstjaar 
vaststond, dat bedoolde posten ontoerei
kend zouden zijn, en hetgeen nog beschik
baar was op den post "onvoorziene uit
gaven" te eenenmale onvoldoende was om 
het tekort te dekken. 

Wij Wilhelmina, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

burgemeester e n wethoudersnamens den raad 
der gemeente Axel tegen de b~j schrijven van 30 
Juni 1933, n°. 135, l • afd ., door Gedep. Staten 
van Zeeland aan het bestuur der voornoemde 
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gemeente kenbaar gemaakte beslissing, dat goed
keuring is onthouden aan de gemeentebegroo
ting voor den dienst 1933 ; 

Den Raad van State, Afdef'ling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
1 November 1933, n°. 609; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 15 December 1933, 
n°. 23303, Afd. B. B. ; 

0. dat Gedep. Staten van Zeeland bij schrij
ven van 30 Juni 1933, n°. 135, l • afdeeling, aan 
het gemeentebestuur van Axel hebben medege
deeld, dat zij aan de begrooting dezer gemeente 
voor 1933 hunne goedkeuring hebben onthou
den, op grond, dat op de posten "werkverschaf
fing aan werkloozen" (no. 245) en " steun aan 
werkloozen" (24 7), wa.arop respectievelijk f 7000 
en f 20,000 is uitgetrokken, op 19 Mei 1933 reeds 
respectievelijk f 7011.74 en f 12,449.31 was uit
gegeven ; dat eene aanzienlijke verhooging van 
deze posten derhalve noodzakelijk was; dat, 
aangezien het bedrag op den post "Onvoorziene 
uitgaven", waarop na de aangebrachte wijzi
gingen nog slechts f 2740.75 beschikbaar is . 
hiervoor ten eenenmale onvoldoende is en 
bovendien gedeeltelijk beschikbaar moet blijven 
voor verhooging van andere posten, het nood
zakelijk was, dat maatregelen ter verhooging der 
ontvangsten werden getroffen ; dat, daar de raad 
ondanks de daartoe strekkende uitnoodiging 
niet bereid is geweest de vereischte maatregelen 
te treffen, het financieele evenwicht van den 
dienst 1933 ernstig in gevaar wordt gebracht; 
dat, aangezien eene sluitende begrooting te allen 
tijde en zeker in de bestaande moeilijke tijds
omstandigheden een eisch van goed financieel 
beleid is en de ingezonden begrooting in wezen 
niet aan dezen eisch voldoet, zij niet voor goed
keuring vatbaar is ; 

dat van deze beslissing het gemeentebestuur 
van Axel bij Ons in beroep is gekomen, aan
voerende, dat rle raad in meerderheid in afwij
king van het voorstel van bur1?emeester en 
wethouders besloten heett niet over te gaan tot 
plaatsing van de gemeente Axel in de 3• klasse 
der classificatie van de gemeentefondsbelasting; 
dat de raad in dezelfde zitting met 7 tegen 5 
stemmen wel heeft besloten op grond van 
artikel 244 der gemeentewet voorziening te 
vragen van het besluit van Gedep. Staten ; dat 
de meerderheid van den raad van oordeel is, dat, 
zonder verzwaring van belastingdruk en met de 
tegenwoordige verminderde steunnormen voor 
werkloozen, de begrooting van 1933 op behoor
lijke wijze kloppend gemaakt kan worden; dat 
dit met des te meer zekerheid gezegd zou kunnen 
worden, wanneer door den raad die bezuini
gingen toegepast mochten worden, welke vol
gens zijn oordeel mogelijk zijn, doch verijdeld 
worden, omdat dit niet tot de competentie van 
dat college behoort, zooals verlaging der sala
rissen van burgemeester en secretaris en ver
schillende andere verplichte posten der begroo
ting; 

0. dat uit den inhoud der stukken en het 
verhandelde ter openbare zitting van de Afdee
ling van den Raad van State, voor de Geschillen 
van Bestuur, blijkt, dat, ondanks de verlaging 
der steunnormen, eene aanzienlijke verhooging 
noodig was van den post "steun aan werk
loozen" (n°. 247) en hetgeen nog beschikbaar 
was op den post "onvoorziene uitgaven" te 

eenenmale onvoldoende was om het tekort t e 
dekken; 

0. dat ook de post, n°. 245 (werkverschaffing 
aan werkloozen}, welke op 19 Mei 1933 1·eeds 
geheel verbruikt was, met het oog op de rest 
van het jaar verhooging behoefde ; 

0. dat de raad geweigerd heeft deze posten te 
verhoogen en maatregelen te treffen ter ver
hooging van de ontvangsten, ten einde het 
evenwicht in de begrooting te verzekeren ; 

0. dat Gedep. Staten terecht aan de begroo-
ting hunne goedkeuring hebben onthouden; 

Gezien de gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zak.en is 

belast enz. 
(A.B.) 

21 D ece,nbe1· 1933. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet Art. 228 c.) 

Voor goedkeuring van den aankoop door 
de gemeente van een bestaand schoolge
bouw behoort in de eerste plaats vast te 
staan, dat de gemeente aan het schoolbe
stuur, dat het gebouw na verloop weder
om in bruikleen zou ontvangen, hare me
dewerking tot de stichting van eene school 
moet vedeenen. Nu het raadsbesluit, waar
bij die medewerking is verleend, inge
volge art. 8 le lid der wet van 4 Aug. 
1933, S. 414, is vervallen, moet goedkeu
ring op het besluit tot aankoop van het 
gebouw worden geweigerd. 

Wij Wilhelmina, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Krabbendijke, tegen het 
besluit van Gedep. Staten van Zeeland van 
12 Februari 1932, n°. 2181, l• Afdeeling, waarbij 
goedkeuring is onthouden aan het raadsbesluit 
dier gemeente van 19 Augustus 1931, tot aan
koop van het schoolgebouw met toebehooren 
van de Vereeniging tot het verstrekken van 
lager onderwijs op Gereformeerden grondslag 
te Krabbendijke; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 20 
September 1933, n°. 507 (1932); 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 18 December 1933, 
n°. 20852, Afd. B.B. ; 

0. dat de raad der gemeente Krabbenèlijke bij 
besluit van 19 Augustus 1931 heeft besloten, 
het schoolgebouw met inrichting en die der 
speelplaats van de Vereeniging tot het verstrek
ken van Jager onderwijs op Gereformeerden 
grondslag te Krabbendijke, staande aan de 
Julianastraat op een terrein , hetwelk het ge
noemde schoolbestuur indertijd van de gemeen
te in erfpacht heeft verkregen, van de gemelde 
schoolvereeniging te koopen voor een bedrag 
van f 10,000, •overdrachtskosten inbegrepen, en 
op voorwaarde, dat de gemelde schoolvereeni
ging de genoemde school met terrein en even
tueel door de gemeente nieuw bij te bouwen 
leslokaal in bruikleen aanvaardt overeenkomstig 
de bepalingen van den dertienden titel van het 
derde boek van het Burgerlijk Wetboek; 

dat de raad daarbij heeft overwogen, dat, 
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overeenkomstig haar verzoek van 27 Juli 1931, 
bij raadsbesluit van 19 Augustus 1931 is beslo
t en, over t e gaan voor de Vereeniging tot het 
verstrekken van lager onderwijs op Gerefor
meerden grondslag te Krabbendijke tot het 
stichten van een schoolgebouw en het inrichten 
daarvan ; dat de genoemde vereeniging in het 
bezit is van een op haar kosten in 1925 nieuw 
gebouwde school, aan de Julianastraat, be
staande uit 3 leslokalen, elk ruimte biedende 
voor 48 leerlingen ; dat de vereeniging voor
noemd bereid is het haar toebehoorende school
gebouw met inrichting, staande aan de Juliana
straat, aan de gemeente te verkoopen ; dat de 
vraagprijs ad f 10,000 als billijk mag worden 
beschouwd; 

dat Gedep. Staten van Zeeland aan dit raads
besluit hunne goedkeuring hebben onthouden, 
uit overweging, dat noch de belangen van het 
onderwijs, noch die der gemeente door den 
voorgenom n aankoop worden gediend ; 

dat van dit besluit de gemeenteraad bij Ons 
in berof' p is gekomen, aanvoerende, dat zijns 
inzien het besluit van Gedep. Staten niet kan 
geacht worden met redenen te zijn omkleed ; 
dat h(j dus niet in eene beoordeeling kan treden 
van de motieven, die Gedep. Staten tot dit 
besluit hebben geleid ; dat z(jns inziens het 
raadsbesluit tot aan.koop van het schoolgebouw 
dient te worden gehandhaafd : 

0. dat voor goedkeuring van den aankoop 
door de gemeente va n het schoolgebouw aan de 
Julianastraat in de eerste plaats zou behooren 
vast t e staan, dat de gemeente aan het school
bestuur, dat het gebouw na verkoop wederom 
in bruikleen zou ontvangen , hare medewerking 
tot de stichting van eene school moet verleenen ; 

dat echter zulks hier niet het geval is, nu het 
raadsbesluit, waarbij de medewerking is ver
leend, door het bepaalde bij art. 8, l e lid, der 
wet van 4 Augustus 1933, S. 414, is vervallen, 
zooda t Wij bij Ons besluit van 10 October 1933, 
n°. 37, ,.aarbij in hooger beroep ter zake uit
spraak werd gedaan, omtrent de vraag of de 
medewerking moet worden verleend. geene be
slissing op de hoofdzaak hebben kunnen geven; 

dat mitsdien de weigering van goedkeuring, 
zij het op andere gronden, behoort t e worden 
gehandhaafd ; 

Gezien de gemeentewet ; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 
het beroep ongegrond t e verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

belast, enz. 
(A.B.) 

27 Decemb e,· 1933. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 72.) 

Nu de school een gang van voldoende 
afmetingen bezi t, waar de kinderen tij 
dens het vrije kwart ier zich kunnen op
houden, terwijl de inr ichting van de ra
men in de les lokalen ook t ij'dens de lessen 
ventil atie mogelijk maakt, moet met Ged. 
Staten worden aangenomen, dat het aan
brengen van een overdekte speelpl aats, 
voorzoover daarbij wordt beoogd de leer
] i ngen ook bij ongunstig weer in staat te 
stell en het peel kwartier buiten het ge
bouw door te brengen de " norm ale 

eischen" zou te boven gaan. Di tze lfde is 
het geva l ten aanzien van de bestemming 
der speel pi aats voor het onderwijs in I icha
mel ij ke oefening, nu di t onderwijs thans 
aan de school niet wordt gegeven, en in 
den omvang, waarin het op de speelpl aats 
zou kunnen worden gegeven

1 
evenzee r in 

den gang gegeven kan worden, zonder 
ernstige stoornis voor het overi g onder
wijs. 

Wij Wilhelmina, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het Roomsch-Katholieke K erkbestuur van de 
P arochie van de Heiligen Simon en Judas , ge
vestigd t e Tilligte, gemeente Denekamp, tegen 
het besluit van Gedep. Staten van Overijssel 
van 14 F ebruari 1933, 2de Afdeeling, n°. 1393/ 
1259, tot ongegrondverklaring van zijn beroep 
tegen het besluit van den raad der gemeente 
Denekamp van 25 November 1932, n°. 931, 
houdende weigering van de overeenkomstig 
artikel 72 der Lager-onderwijswet 1920 gevraag
de medewerking ·voor het aanbrengen van eene 
overdekte speelplaats bij de R oomsch-Katholie
ke lagere school t e Tilligte, aldaar ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord , adviezen van 
12 Juli 1933, n°. 267, en 6 December 1933, 
no. 267 /140 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 21 
December 1933, n°. 17517, Afdeeling Lager 
Onderwijs Financieel ; 

0. dat de raad van Denekamp in zijne verga
dering van 25 November 1932 op de aanvrage 
van het bestuur der R oomsch-Katholieke lagere 
school te Till igte (gemeente Denekamp) tot het 
beschikbaar stellen van gelden voor het maken 
van eene overdekte speelplaats bij de evcnge
noemde school, afwijzend heeft 'beschik t uit 
overweging, dat, hoewel aan de in ar t ikel 72 
der Lager-Onderwij swet 1920 omschreven ver
eischten is voldaan, het in verband met den 
slechten financieelen toestand der gemeente en 
de huidige ernstige economische crisis wensche
lijk is, de gevraagde medewerking niet te ver
leenen ; dat bovendien het onderwijs in licha
melijke oefening, als bedoeld in artikel 2 onder 
i der Lager-Onderwijswet 1920, waarvoor de 
overdekte speelplaats mede zal dienen , eerst 
met 1 J anuari 1936 verplicht wordt voor de 
bijzondere scholen voor gewoon lager onderwijs ; 

dat, nadat het schoolbestuur van deze be
slissing bij Gedep. Staten van Overij ssel in 
beroep gekomen was , dit college b(j besluit van 
14 F ebruari 1933, 2° Afdeeling, n°. 1393/1259, 
het ingestelde beroep ongegrond heeft verklaard, 
uit overweging, dat blijkens het ambtsbericht 
van den H oofdinspecteur van het Lager Onder
,.-ijs aan de Roomsch-K atholieke bijzondere 
school t e Tilligte geen onderwijs in lichamel(jke 
oefening wordt gegeven ; dat eene overdekte 
SJ?eelplaats a lleen ten doel kan hebben om ook 
bij ongunstig weer de leerlingen in staat te stel
len buiten het gebouw het speelkwartier door t e 
brengen; dat aan drie zijden van het gebou w een 
bij de school behoorend terrein is gelegen, 
zoodat bijna bij alle windrichtingen door de 
leerlingen op de speelplaats min of meer be
schutting kan worden gevonden; dat de school 
bovendien een prachtige gang heeft, breed 3.20 
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m en lang ruim 20 m, en dat de inrichting van 
de ramen in de leslokalen ook tijdens de lessen 
ventilatie mogelijk maakt; dat uit het voren
staande blijkt, dat de overdekte speelplaats niet 
noodig is voor het geven van onderwijs in 
lichamelijke oefening, daar dat onderwijs niet 
aan de school wordt onderwezen, dat bij regen
achtig weer de kinderen gedurende het speel
kwartier in de gang voldoende bewegingsvrij
heid hebben en dat de kinderen gedurende de 
schooluren voldoende frisschc lucht kunnen ver
krijgen ; dat hieruit volgt, dat bij inwilliging 
van het verzoek de normale ei chen aan het 
geven van lager onderwijs te stellen worden over
schreden, zoodat de raad, zij het op andere 
gronden, terecht de gevraagde medewerking 
heeft geweigerd ; 

dat van deze uitspraak het schoolbestuur bij 
Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, dat 
m,'menteel inderdaad aan de onderhavige school 
geen onderwijs wordt gegeven in lichamelijke. 
oefening; dat dit echter zijn oorzaak vindt 
juist in het feit, dat de speelplaats in zijn be
staanden toestand niet geschikt is om er het 
onderwijs regelmatig te geven ; dat dan ook 
met de aanvrage in de eerste plaats beoogd 
wordt, do speelplaats wel voor dat doel geschikt 
te maken en dan het onderwijs in lichamelijke 
oefening in te voeren; dat door hem ontkend 
moet, worden, dat de gang ruimte genoeg heeft 
om den kinderen voldoende bewegingsvrijheid 
te geven gedurende het speelkwartier, wanneer 
de kinderen bij ongunstig weer niet naar buiten 
kunnen; dat toch eene oppervlakte van 64 m 2 

als speelruimte voor 5 kinderen zijns inziens 
moeilijk als voldoende kan worden gekwalifi
ceerd; dat dan ook zijns inziens de aanvrage de 
normale eischen, aan het geven van lager onder
wijs te stellen, geenszins overschrijdt en Gede
puteerde Staten dan ook zijns inziens ten on
rechte het afwijzend besluit van den raad der 
gemeente Denekamp hebben gehandhaafd; dat 
het tot staving van zijn standpunt nog moge 
wijzen op Ons besluit van 2 Januari 1933, n°. 20, 
waaruit, naar zijne meening, wel blijkt, dat ook 
de onderwerpelijke aanvrage de normale eischen, 
aan het geven· van lager onderwijs te stellen, 
niet overschrijdt; 

0. dat, aangezien blijkens de overgelegde 
ambtsberichten de onderwerpelijke school een 
gang van voldoende afmetingen bezit, waar de 
kinderen tijdens het vrije kwartier zich kunnen 
ophouden, terwijl de inrichting van de ramen 
in de leslokalen ook tijdens de lessen ventilatie 
mogelijk maakt, overeenkomstig het gevoelen 
van den Hoofdinspecteur van het Lager Onder
wijs in de 3de Hoofdinspectie, met Gedeputeerde 
Staten moet worden aangenomen, dat het aan 
brengen van een overdekte speelplaats, voor 
zoover daarbij wordt beoogd de leerlingen ook 
bij ongunstig weer in sta.at te stellen het speel 
kwartier buiten het gebouw door te brengen, de 
normale eischen, aan het geven van lager 
onderwijs te stellen, zou te boven gaan ; 

dat nu wel het schoolbestuur uitdrukkelijk 
het voornemen heeft te kennen gegeven de 
speelplaats voor het geven van onderwijs in 
lichamelijke oefening geschikt te maken, ter
wijl in de openbare vergadering van de Afdee
ling van den Raad van State, voor de Geschillen 
van Bestuur, waarin over deze zaak verslag is 
uitgebracht, namens het schoolbestuur is mede-

gedeeld, dat een voor dit vak bevoegde leer
kracht aan de school verbonden is, doch dat 
blijkens een nader ambtsbericht van den In
specteur van het Lager Onderwijs in de In
spectie Ommen, ingewonnen naar aanleiding 
van een schrijven van de voormelde Afdeeling 
het onderwijs in dit vak, waarvoor bij over
dekking van de speelplaats slechts een recht
hoek van ongeveer 14 bij 4 à 4½ m nuttige 
ruimte beschikbaar zou zijn, in den omvang, 
als bij zoodanige beperkte ruimte mogelijk is, 
evenzeer in de bovenvermelde gang, waarvan 
de oppervlakte 20 bij 3,20 m bedraagt, kan 
worden gegeven, terwijl de lesrooster zóó kan 
worden ingericht, dat het onderwijs in de 
andere klassen daarvan zoo min mogelijk stoor
nis zal ondervinden ; 

dat in verband hiermede, vooral in de tegen
woordige ongunstige tijdsomstandigheden, de 
aanvrage ook voor zoover zij strekt tot het 
inrichten van de speelplaats voor het invoeren 
van vak j, geacht moet worden de normale 
eischen, aan het geven van lager onderwijs te 
stellen, te overschrijden; 

dat Gedep. Staten het besluit van den raad 
van Denekamp, waarbij afwijzend op de aan
vrage is beschikt, mitsdien terecht hebben ge
handhaafd; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920 ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast, enz. 
(A. B.) 

28 Decernber 1933. BESCHIKKING vau den 
Minister van Staat, Voorzitter van den 
Raad van Ministers, no. 643 Kabinet M.R. , 
betreffende uitvoering art. 97b tweede lid 
Algemeen Rijksambtenarenreglement. 

De Minister van Staat, Voorzitter van den 
Raad van Ministers, 

Gelet op artikel 97b, tweede lid van het Al
gemeen Rijksambtenarenreglement; 

Verklaart: 
le. in te trekken zijne beschikkingen van 

24 Juli 1933, no. 327, Kabinet M.R. en van 
10 October 1933, no. 463 I, Kabinet M.R. , 
betreffende uitvoering van artikel 97b, tweede 
lid, Algemeen Rijksambtenarenreglement; 

2e. dat de na te noemen vereenigingen te 
weten: 

a. de Communistische Partij Holland met 
den Communistischen J eugdbond, den Revo
lutionair Socialistischen Vrouwenbond n alle 
~ommunistische z.g. mantelorganisaties; 

b. het Landelijk Verbond van Sociaal-Anar
ch isten, de Alarmgroepen en het Landelijk 
Verbond van die groepen, de Bond van 
Anarcho-Socialisten, de Vrije Socialistische 
Vereeniging en het Fonds voor Internationale 
Solidariteit (F. I. S.) ; 

c. het Nederlandsch Syndicalistisch Vak
verbond met de daarbij aangesloten Vakgroe
pen en zijn Arbeiders J eugd Organisatie; 

d. de Onafhankelijke Socialistische Partij 
(0. S. P.) met haar J eugdverbond (S.J. V.), 
de S. A. W. (Socialistische Arbeiders-Weer
of Sportorganisaties met dezelfde voorletters) , 
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het Anti-Terreur-Fonds (A. T . F . ) en de Ver
eeniging voor Socia le Ontwikkel ing (V. V . S . 
0.) ; 

e. het N ederlandsch Arbeids Secretariaa t 
(N. A. S.) en de daarbij aangesloten vakgroe
pen, de R evolutiona ire J eugdbond (R. J . B.) , 
de N. A. S . Vrouwenbond, de Vereenig ing 
voor Volksontwikkeling (V. V . V . 0 .), het 
Proletari sch Steunfonds, alsmede de R evolu
t iona ir Socia li stische P a rtij; 

/ . de P erhimpoenan Indones ia; 
g. de Communistische Arbeiderspartij (K. 

A.P. ) ; 
h . de groepen van Internationaal Commu

nisten (G. I. C. ); 
i. de Concent ratie van R aden-Kommunis

ten · 
j. ' de Linksche Arbeiders Oppos it ie " Spa r

tacus"; 
k . de Internationale Ant i-milita ir istische 

Vereenig ingen h et Internationaal Anti-mili
ta iristi sch Bureau ; 

l . de Vrijdenkers Vereenig ing " De Dage
raad"· 

m. 'de N ationaal Socia listische Beweging 
(N . S . B ., groep Mussert ); 

n. de N ationaal Socialistische N ederla nd-

sche A rbeiderspartij ( . S. N . A . P ., Amster
dam) ; 

o. de N ationaal Socia listische N ederland
sche Arbeide rspa rtij (N. S. N. A . P. , g roep 
Smi t en Haigh ton, den H aag) ; 

p. de Al gemeene Fascistenbond (groep 
B aars) ; 

q. het Verbond van Nationaalsolidaristen 
in Rijks-Nederl and {groep Sincla ir de Roche
mont ) ; 

r. het Verbond van N ationalisten (groep 
Dr. van der Mijl e ), om de doeleinden, d ie zij 
nastreven, of de m iddelen, di e zij aanwenden , 
de behoorlijke vei-vulling door den ambtenaar 
in Rijks dienst van zijn plicht a ls ambtenaar• 
kunnen in gevaar brengen of sch aden; 

3e. da t de na te noemen vereeni g ingen, te 
weten : 

de Sociaal-Democratische Arbeiders-P artij 
en de organisaties, aangesloten bij het N eder-
1 a ndsch Verbond van V akvereenig ingen (N. 
V .V .) om de doele inden, di e zij nastreven , of 
de middelen, die zij aanwenden, de behoorlijke 
vervulling door den onder h et Departement 
van Defensie ressorteerenden am btenaar van 
zijn plicht als ambtenaar ku nnen in gevaat·· 
brengen of scha den. (B. ) 
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AANVULLINGEN 1932/1933. 

14 Dere,nber 1932. ARREST van den H oo
gen R aad. (Aanlegbelasting in de ge
meente Zwijndrecht.) 

De opvatting van belanghebbende, dat 
de Verordening slech ts één aanlegbelasting 
kent, welke niet gesplitst mag worden in 
een belasting voor rioleering, aanleg en 
verharding van dien weg, zoodat in geval 
één dezer voorzieningen tot stand is ge
komen, de belastingplicht ten aanzien van 
a ll e voorzieningen is ontstaan, is reeds 
hierom bezw aarl ijk aan te nemen, omdat 
meermalen tusschen het aanbrengen van 
de eene en van de andere voorziening ge
ruime tijd verloopt. 

Die opvatting is bovendien in strijd met 
de bepalingen der Verordening, in het 
bijzonder met art. 5, waaruit blijkt, da t 
voor elke voorziening afzonderlijk moet 
worden betaald. 

H et feit, dat de betalingsplicht gesplitst 
kan zijn, wijst er op, dat dit ook mogelijk 
is ten aanz ien van den belastingplicht. 

De Hooge R aad, enz.; 
Gez ien het beroepschrift in cassatie van A. 

te B. tegen de ui tspraak van den Raa d van 
Beroep voor de Directe Belastingen II te Rot
terdam van 14 April 1932, betreffende zijn 
aanslag in de aanlegbelasting dier gemeente 
over 1929 ; 

Gel et op de schr iftelijke conclusie van den 
Adv.-Gen. Van Lier, namens den P .-G., strek
kende tot verwerp ing van het beroep; 

0. dat in art. 1 der Verorden ing op de hef
fing van een aanlegbelasting in de gemeente 
Zwijndrecht is bepaald: 

,,Er wordt in de gemeente Zwijndrecht on
der den naam van " Aanlegbelasting" een be
lasting geheven: 

wegens gebouwde en ongebouwde e igendom
men, di e zelve of waarvan de e rven aan open
bare na het in werking treden dezer verorde
ning aangelegde, verharde en(of) gerioleerde 
wegen in de gemeente belenden, mits de kos
ten van aanleg, der verharding en der riolee
ring of van een dezer voorzieningen ten laste 
van de gemeente komen." ; 

dat art. 2 dezer verordening luidt: 
"Belastingplichtig is hij, die bij het tot 

stand komen van een of meer der voorzienin
gen, bedoeld in art. 1, krachtens recht van 

bezit of eenig a nder zake lijk recht het genot. 
heeft van een gebeuwd of ongebouwd e igen
dom, a ls bedoeld in art. 1. 

,,Als genothebbende in het l e lid bedoeld, 
wordt aangemerkt hij , di e als zoodanig met 
name in de kadastrale registers is genoemd, 
tenzij kan worden aangetoond, dat een mis
stelling heeft plaats gehad of dat de voorge
vallen veranderingen daarin nog niet zijn op
genomen , iu welk geval met den veranderden 
toestand rekening wordt gehouden." ; 

en art. 5 luidt : 
,,De belasting bedraagt voor eiken strek

kenden meter langs h et belastbare perceel: 
a. voor aanleg van den weg : 
voor eiken Meter wegbreedte, daa ronder te 

verstaan zoowel middenbaan als trottoirs, het
zij al dan niet aaneengesloten bij betaling in
eens f 3.25 en betaling in 15 perioden telken
jare f 0.32½ ; 

b. voor rioleering: 
bij betaling ineens f 5 en bij betaling in 15 

per iodieken tel ken jare f 0.50. 
H et onder a van dit artikel genoemde be

d rag wordt op de helft verminderd voor zoo
ver en voor zoolang de wegbaan is aangelegd, 
doch nog niet is verhard. Na aanleg van de 
verhard ing is het volle t.arief dadelijk ver
schuldigd, waarbij het reeds betaalde geredu
ceerde bedrag in mindering wordt gebracht, 
met d ien verstande, dat bij betaling in perio
den het accres van het jaarlijks verschuldigde 
eveneens gedurende 15 ach tereenvol gende ja
ren zal moeten worden voldaan. 

Bij de toepass ing van dit artikel wordt de 
lengte der belending en de breedte van den 
weg tot een geheel aantal Meters naar boven 
afgerond."; 

dat belanghebbende, die in deze belasting 
over gemeld jaar was aangeslagen ter zake 
van een perceel in de Prins H endrikstraat 
a ldaar, zich, nadat de Gemeenteraad den aan
slag h ad gehandhaafd , heeft gewend tot den 
R aad van Beroep, aanvoerende dat de aan
si ag ten onrechte is opgelegd, daar in ge
noemde straat reeds een rioleering en dus een 
der voorzieningen, bedoeld in art. 1 der Ver
ordening, was aangebracht, vóórdat h ij den 
eigendom van het perceel had verkregen ; 

dat de R aad van Beroep den aanslag heeft 
ve rnietigd , doch 's Raads beschikking is ver
nietigd door den H . R. bij arrest van 22 Dec. 
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1931 (W. 12392; R ed.), terwijl het geding 
naar den Raad is verwezen ter verdere be
handeling en beslissing van de zaak, met 
inachtneming van bet arrest; 

dat de Raad thans den aanslag, zooals die 
door den Gemeenteraad is gehandhaafd, heeft 
vernietigd en heeft bepaald, dat belanghebben
de zal worden aangeslagen naar den grond
si ag van den weg en van deszelf verharding, 
na te hebben overwogen: 

"dat appell ant, onweersproken, verklaarde 
dat hij sinds 24 Nov. 1127 is eigenaar van het 
ten deze voor het kohierjaar 1929 belaste ge
bouwde e igendom aan de Prins Hendrikstraat 
41 te Zwijndrecht, terwijl partijen eenstemmig 
verklaarden, dat dit eigendom belendt aan 
een na het in werking treden van de betref
fende Verordening gerioleerden, aange legden 
en verharden weg in de gemeente Zwijndrecht, 
en dat de kosten van rioleering, aanleg en 
verharding van dien weg ten laste dier ge
meente zij n gekomen; 

,,dat partijen voorts eenstemmig verklaar
den, dat de gemeente de betreffende r iolee
ring heeft aangebracht, vóórdat appell ant 
eigenaar werd van het betreffende eigendom, 
behalve dat die r iol eering toen nog niet func
tionneerde voor afvoer van het hemelwater 
dat op dien weg valt, waartoe later in de 
straat syphons zijn aangebracht, die met een 
klein potbuisje op het hoofdriool loozen; 

,,dat de vertegenwoordiger der gemeente be
toogde, dat in den zin der betreffende Veror
dening de rioleering niet kan geacht worden 
te zijn tot stand gekomen vóórdat ook het 
werk betreffende die syphons gereed was, het
geen naar partijen eenstemmig verklaarden, 
eerst in Jan. 1928 het geval was; 

"dat de Raad deze opvatting niet d_eelt, nu 
appellant onweersproken ter vergadering ver
klaarde, dat vóórdat hij eigenaar werd en wel 
reeds in Aug. 1927 de rioleering van het be
treffende eigendom voll edig functionneerde en 
zoowel faeca li ën als ménage- en hemelwater 
door een bij riool vanuit dat eigendom op ge
heel normale wijze werden afgevoerd naar 
het hoofdriool , dat midden door den weg lag, 
in welken toestand de Raad ziet een zoodan ig 
beschikking hebben over de r ioleering dat deze 
alstoen moet worden geacht te zijn tot stand 
gekomen , aan welke zienswijze niet in den 
weg staat het :il of niet aanwezig zijn der bo
,·enbedoelde syphons, te meer, nu bovendien 
het uitsluitend en eerst na geruimen t ijd af
voeren van water van de straat door die sy
phons aan derzelver aanbrengen en aanwezig 
zijn meer het karakter geeft van onafscheide-
1 ijk te behoorcn tot den aanleg en het ver
harden van dezen weg dan tot de daarin reeds 
geru imen tijd te voren, in voege a ls voor
schreven , aangebrachte en werkende rio lee
ring; 

,,dat partijen voorts eenstemmig verklaar
den dat de aanleg va n dezen weg is gereed 
gekomen in Dec. 1927 en de verharding in 
J an. 1928 en dat het betreffende eigendom 
-door meergemelde rioleer ing, aan leg en ver-
harding is gebaat; , 

,,dat mi tsd ien, gelet op de betreffende Ver
,ordening, appellant a ll een moet worden aan
geslagen in voege als daar vermeld, voor aan
l eg van dezen weg en deszelfs verharding, zoo-
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dat de onderhavige aanslag, voor zoove r hier
mede in strijd , niet kan worden gehandhaafd; 

"dat de vertegenwoordiger der gemeente 
weliswaar nog heeft betoogd dat hetgeen door 
de gemeente aan dezen weg verr icht is, te we
ten: rioleering, aanleg en verharding, a ls één 
voortgezette handeling moet worden beschouwd, 
welk complex van werkzaamheden eerst was 
tot stand gekomen toen appellant reeds e ige
naar was, doch de Raad deze zienswijze niet 
deel t nu immers het betreffende e igendom 
over een afgerond geheel van rioleering be
schikte geru imen tijd vóórdat de betreffende 
aanleg van weg en verharding zij n tot stand 
gekomen, zij nde deze laatste werkzaamheden 
trouwens 1 zooals die vertegenwoordiger, des
gevraagd verklaarde, uitgevoerd naar een 
apart, later opgemaakt bestek; 

,,dat dan ook ten deze de splits ing van art. 
5 der betreffende Verordening toepassing be
hoort te vinden;" 

0 . dat belanghebbende in cassatie heeft ge
steld, dat de aangehaalde artt. 2 en 5 der Ver
orden ing zijn geschonden, wijl die Verordening 
slechts één aanlegbelasting kent, welke niet 
ges pi itst mag worden in een belasting voor 
r io lecring, aanleg van een weg en verhard ing 
van dien weg, zoodat in geval één dezer voor
zieningen tot stand is gekomen, de belasting
pi icht .ten aanzien van a lle voorz ieningen is 
ont taan; 

0. hieromtrent: 
dat de opvatt ing van belanghebbende reeds 

hierom bezwaarlijk is aan te nemen, omdat 
meermalen tusschen het aanbrengen van de 
eene en van de andere voorziening geruime 
tijd verloopt; 

dat die opvatting bovendien in strijd is met 
de bepalingen der Verordening, in het bijzon
der met het bovenaangehaald art. 5, waaruit 
blij kt, dat voor elke voorziening afzonderlij k 
moet worden betaald; 

dat belanghebbende wel ste lt, dat in a rt. __ 5 
al leen de betalingsplicht is geregeld , terw1Jl 
de belastingplicht is bepaald in het hier
boven mede aangehaalde art. 2 der Verorde
ning, maar dit verweer niet opgaat, daar in 
art. 2 geenszins gehuldigd wordt het stelsel 
van belanghebbende en het feit, dat de be
talingsplicht ge pl itst kan zijn, er op wijst 
dat dit ook mogelijk is ten aanz ien van den 
bel asti ngpl icht; 

dat het beroep derhalve niet gegrond is; 
Verwerpt het beroep. 

(W.) 

4 Janua,·i 1933. ARREST van den Hoogen 
Raad . (Bouwterreinbel asting in de ge
meente Almelo.) 

De bijzondere belasting bedoeld in art. 
279 Gem.wet, welke naar de verkoopwaar
de wordt geheven, heeft de strekking om 
in het algemeen te treffen de voordee len, 
die aan de eigenaren van bouwterreinen 
ten deel vallen als gevolg van de werk
zaamheden en bemoeiingen der gemeente. 

Die voordeelen worden ook genoten, al 
wil de eigenaar den grond niet voor be
bouwing beschikbaar ste ll en. 

Hieruit volgt, dat naar de bedoeling 
van den wetgever het begrip "bouwter-
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reinen" in art. 279 niet beperkt is tot 
grond, aan welken de eigenaar de be
stemming tot bouwterrein heeft gegeven 
of wil geven, doch omvat allen grond, 
die naar aard en ligging voor bebouwing 
in aanmerking komt. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van den 

Commies-chef der afdeeling Belastingen ter 
secretarie van de gemeente Almelo, overeen
komstig de verordening op de heffing van 
na te noemen belasting aangewezen om in de 
plaats van den Burgemeester te treden, tegen 
de uitspraak van den Raad van Beroep voor 
de Directe Belastingen te Zwolle van 31 Mei 
1932 betreffende den aanslag der provincie 
Overijssel in de bijzondere belasting van bouw
terreinen in de gemeente Almelo over 1930; 

Gezien de stukken; 
Gelet op de schriftelijke conclusie van den 

P.-G., strekkende enz. (cfm. arrest); 
0. dat de provincie Overijssel over 1930 in 

bedoelde belasting is aangeslagen voor het 
perceel kadastraal bekend Stad-Almelo, Sectie 
B 8381, welke aanslag door den gemeenteraad 
is gehandhaafd, nadat de provincie daartegen 
bezwaren had ingebracht; 

dat de provincie zich toen heeft gewend tot 
den Raad van Beroep, stellende dat het be
doel de perceel niet als bouwterrein kan wor
den beschouwd, daar het beschikbaar moet 
blijven als opslagplaats ten gebruike voor den 
pub! ieken provincialen dienst; 

dat de Raad de provincie in het gelijk heeft 
gesteld, de beschikking van den gemeenteraad 
heeft vernietigd en heeft verstaan, dat de 
provincie voor dat perceel niet zal zijn aan
geslagen; 

dat de Raad daarbij heeft overwogen: 
,,dat volgens het taaleigen en de woorden

boeken der Nederlandsche taal "bouwten-ein" 
is grond, die bestemd is om te worden be
bouwd; 

"dat zoodanige bestemming alleen door den 
eigenaar of een uit anderen titel daartoe recht
hebbende aan den grond kan worden gegeven; 

"dat eene gemeente bij uitbreidingsplan wel 
aan gronden de bestemming geeft voor straat 
of voor bouwterrein; doch zulks alleen van 
beteekenis is voor het geval de tegenwoordige 
bestemming van den grond wordt veranderd 
en dan beteekent dat het verboden is een 
andere bestemming aan den grond te geven 
dan die door het gemeentebestuur is aange
geven; 

"dat van een recht om den eigenaar te 
dwingen zijn tuin, wei- of bouwland en~. te 
bestemmen tot bouwterrein geen sprake 1s; 

"dat van de bestemming tot bouwterrein 
kan blijken uit zichtbare aanduidingen (daden 
van den eigenaar) , of uiterlijke kenteekenen, 
waaruit kan worden afgeleid dat de eigenaar 
zijn grond tot bouwterrein bestemt; 

"dat handelingen van een gemeentebestuur 
wel invloed hebben op de waarde van den 
grond, doch zonder medewerking van den 
eigenaar geen verandering kunnen brengen 
in eene bestemming, door den eigenaar aan 
den grond gegeven; 

"dat derhalve, zoolang de bestemming niet 
ia veranderd, grond bestemd voor opslagplaats 
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geen grond is bestemd om te worden bebouwd, 
dus geen bouwterrein; 

"dat het onderhavig perceel, zooals den 
Raad bij bezichtiging is gebleken, thans geen 
dienst doet als opslagplaats, doch wordt ge
bruikt op de wijze als van de zijde der ge
meente is vermeid; 

"dat uit het van die zijde gestelde echter 
tevens blijkt dat de provincie, hoe gaarne de 
gemeente den grond voor bouwterrein beschik
baar zag gesteld, er een zoodanige bestemming 
niet aan wil geven; 

,,dat, al is het perceel thans bij particul ie
ren in gebruik het doel der provincie klaar
blijkelijk is om over bedoeld terrein de be
schikking te blijven houden voor andere doel
einden dan als bouwterrein ; 

"dat het perceel in kwestie mitsdien geen 
bouwterre in is en aanslag er voor in de Bouw

' terreinbelasting der gemeente Almelo ten on
rechte heeft plaats gehad;" 

0. dat in cassatie is gesteld: 
S. of v. t. van art. 279 der Gemeentewet 

en van art. 1 der Verordening op de heffing 
eener bijzondere belasting van bouwterrein in 
de gemeente Almelo, doordat naar de meening 
van den Raad van Beroep alleen die gronden 
in de bouwterreinbelasting kunnen worden 
aangeslagen, waaraan door den eigenaar de 
bestemming als bouwterrein is gegeven; 

0. hieromtrent: 
dat de bijzondere belasting bedoeld in art. 

279 der Gemeentewet, welke naar de ver
koopwaarde wordt geheven, de strekking heeft 
om in het algemeen te treffen de voordeelen, 
die aan de eigenaren van bouwterreinen ten 
deel vallen als gevolg van de werkzaamheden 
en bemoeiïngen der gemeente; 

dat die voordeelen ook worden genoten, al 
wil de eigenaar den grond niet voor bebou
wing beschikbaar stellen; 

dat hieruit volgt, dat naar de bedoeling van 
den wetgever het begrip "bouwterreinen" in 
art. 279 niet, zooals de Raad aanneemt, be
perkt is tot grond, aan wel ken de eigenaar de 
bestemming tot bouwterrein heeft gegeven of 
wil geven, doch omvat allen grond, die naar 
aard en ligging voor bebouwing in aanmer-

. king komt; 
dat de Raad derhalve hier had moeten on

derzoeken en bes! issen, of het bewuste perceel 
om de door de provincie opgegeven reden niet 
voor bebouwing in aanmerking kan komen; 

dat het middel derhalve gegrond is; 
Vernietigt de uitspraak. en verwijst het ge

ding naar den Raad van Beroep voornoemd, 
ter verdere behandeling en bes] issing van de 
zaak, met inachtneming van dit arrest in vol
tallige vergadering. 

(W.) 

18 Januari 1933. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Precariorechten in de gemeente. 
Haarlem.) 

Gemeentegrond of gemeentewater kan 
taalkundig niet anders beteekenen dan 
grond of water, aan de gemeente in eigen
dom toebehoorende, en men kan niet 
grond, welke slechts in beheer en onder
houd bij een gemeente is, zonder aan de 

32 
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taal geweld te doen .,gemeentegrond" 
noemen. 

Nu de Verordening de belastbaarheid 
heeft beperkt tot hetgeen zich bevindt in 
openbaren gemeentegrond, dat is grond, 
welke aan de gemeente in e igendom toe
behoort, doet niet ter zake, of het hier 
betreft een retributie, voor de heffing 
waarvan de Gemeentewet e igendom der 
gemeente niet als voorwaarde zou stell en, 
immers uit een bevestigend antwoord van 
die vraag zou alleen vol gen, dat de ge
meente het heffen dezer belasting verder 
had kunnen uitstrekken dan zij thans ge
daan heeft . 

De Hooge R aad, enz.; 
Gezien het beroepschr ift in cassatie van den 

Burgemee ter der gemeente H aa rl em tegen de 
uitspraak van den Raad van Beroep voor de 
Directe B elastingen a ldaar van 3 Juni 1932, 
betreffende een aanslag opgelegd aan A. al
daar in de " Precariorechten", over het belas
tingjaar 1930 ; 

Gezien de stukken; 
Gelet op de sch l'iftelijke conclusie van den 

P. -G., strekkende tot verwerping van het be
roep; 

0. dat de aanslag werd opgelegd op grond 
dat belanghebbende ten behoeve van het per
ceel .... .. markt 3 een kelderingang in open
ba ren gemeentegrond zoude hebben ; 

dat belanghebbende, nadat de R aad der ge
meente H aarl em op zij n bezwaarschrift den 
aanslag had gehandhaafd , in beroep is ge
komen en heeft betoogd, dat het trottoir, waar
in zich de kelderingang bevindt, zijn e igen
dom is en het kelderluik dus op zijn grond 
li gt: · 

dat de Burgemeeste r bij vertoogschrift heeft 
aangevoerd, rlat de grond, waarin de kelde r
ingang zich bevindt, deel uitmaakt van <:_en 
bij de gemeente in beheer en onderhoud z1Jn
den openbaren weg en de kelderingang der
ha lve gelegen is in een gemeentewerk, zoodat, 
op grond van art. 275 der Gemeentewet, i. v.m . 
art. 2, letter I, sub b, der heffingsverordening 
precariorechten, terecht een aan lag ad f 5 in 
rekening is gebracht; 

0. da t de Raad van Beroep den aanslag 
heeft vernietigd, na te hebben overwogen: 

,, dat de uitdrukking gemeentegrond, gebe
zigd in de he ffingsverordening precariorech
ten , is gebaseerd op de overeenkomst,_ge t11 t
drukking gebruikt in art. 275, 3e lid, der 
Gemeent~wet en derhalve de beteekenis heeft 
van grond, in eigendom aan de gemeente toe
behoorend ; 

" dat tusschen partij en vaststaat, dat de 
grond waal'ln appellants keldenngang 1s ge
legen,' niet aan de gemeente in e igendom toe
behoort·" 

0. d;t de Burgemeeste r in cassatie heeft 
gesteld: 

S . van art. 275, l e lid , j 0
• 3e lid , der Ge

meentewet en van de daarmede verband hou
dende bepalingen van de Heffingsverordening 
precariorechten der gemeente Haarlem; 

en tot toe! ichting heeft betoogd: 
dat art. 275, le lid, betreft retributies en 

het 3e lid recognities; 
dat de vraag van het eigendomsrecht all een 
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ter sprake komt bij recognities; 
dat dP Raad van Beroep had behooren te 

onderzoeken. of de onderhavige heffing was 
een retributie dan wel een recognitie. en hij 
dan tot de co nel usie had moeten komen , dat 
het hier een retrihutie geldt; 

dat voorts de Raarl van Bèroep een verkeer
den uitleg van het begrip " in openbaren ge
meenteg-rond heeft gegeven: 

0. <lat de in het middel bedoel de heffings
vero,·dening bepaalt in art. 1 : 

.,Voor zoover daaromtrent niet in andere 
verordeningen bepalingen zijn of zu ll en wor
àen opgenomen, worden voor het gebruiken 
van openbaren gemeentegrond of openbaar 
gemeentewater en voor vanwege de gemeente 
verstrekte diensten rechten geheven, a ls in 
a rt . 2 is bepaald."; 

en in art. 2 onder meer: 
,,De iri art. 1 bedoelde rechten bedragen: 
I. voor het hebben in openbaren gemeente

g rond: 
b. van een kelderingang, per M2. of ge

deelte daarvan per jaar of gedeelte van een 
ja a r f 5." ; 

dat gemeentegrond of gemeentewater taal
kundig niet anders kan beteekenen dan grond 
of water, aan de gemeente in e igendom toebe
hoorende, en men niet g rond , welke slechts in 
beheer en onderhoud bij een gemeente is, zon
der aan de taal geweld te doen "gemeente
grond" kan noemen; 

dat, nu de verorden ing de belastbaarheid 
heeft beperkt tot hetgeen zich bevind t in open
baren gemeentegrond, dat is grond, welke aan 
de gemeente in eigendom toebehoort, niet ter 
zake doet, of het hier betreft een retri butie, 
voor de heff ing waarvan de Gemeentewet 

' eigendom der gemeente niet a ls voorwaarde 
zou stell en, immers uit een bevestigend a nt
woord van die vraag a lleen zou vol gen , dat 
<le gemeente het heffen dezer belasting verde r 
had kunnen uitstrekken dan zij thans gedaan 
hee ft ; 

dat het middel dus faalt ; 
Verwerpt het beroep. (W.) 

1 Maart 1933. ARREST van den Hoogen 
R aad. (Straatbe lasting in de gemeente 
H engelo (0.) 

Blijkens a rtt. 1 en 3 de r Verorden ing 
wordt de belasting geheven niet wegens 
gebouwde eigendommen en derzel ver aan
hoorigheden, doch alleen we gens gebouw
de eigendom1nen, terwijl de aanhoorig
heden !echts in zooverre beteekenis heb
ben, dat de voor belastbaarhe id vereischte 
belending aan openbare straten enz. ook 
aanwezig is, indien niet de gebouwen zelf, 
doch h un aanhoori gheden aan deze voor
waarde voldoen. 

Uit het verband, dat bestaat tusschen 
deze artikelen en art. 8 der Verordening, 
volgt, dat in art. 8 onder " perceel" , waar
van de belastbare opbrengst maatstaf is 
voor de berekening van de belasting, niets 
anders is te verstaan dan datgene, wegens 
hetwelk ingevolge art. 1 de belasting ge
heven wordt, dat zijn: de gebouwde eigen
dommen. 
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Hetgeen art. 8 bepaalt, komt hierop 
neer, dat, a ls de belastbare opbrengst van 
het gebouwde eigendom in de leggers is 
opgenomen, de belasting wordt berekend 
naa.1· die opbrengst en, indien niet, naar 
een te schatten bedrag. 

Mocht zich hier het geval voordoen, dat 
de leggers de belastbare opbrengst van 
een krachtens de Verordening belastbaar 
gebouwd e igendom zouden aangeven in 
één som met die van een onbelastbaar of 
van een naar een ander tarief belastbaar 
gebouwd e igendom, a lsdan is niettnmin de 
opbrengst van het belastbare gebouwde 
e igendom in de leggers opgenomen en 
wordt door splitsing van die som het be
drag gevonden, waarnaar de straatbel as
ting moet worden berekend. 

De Hooge R aad, enz. ; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van den 

Burgemeester der gemeente Hengelo (0.) 
tegen de uitspraak van den Raad van B eroep 
voor de Dirncte Bel astingen te Zwolle van 13 
Sept. 1932, betreffende den aanslag in de 
Straatbelasting dier gemeente over het be
iastingjaar 1930 opgelegd aan de aldaar ge
vestigde N. V. A; 

Gelet op de schriftel ijke conclusie van den 
Adv.-Gen. Van Lier, namens den Proc.-Gen ., 
strekkende primair tot onverbindendverkla
ring der Verordening op heffing eener straat
belasting in de gemeente Hengelo (0.) en 
vernietiging van de aangevallen uitspraak, 
vernietiging van het besluit van den Raad 
dier gemeente, waarbij de aanslag werd ge
handhaa fd , alsmede van den aansl ag, en sub
si diair tot verwerping van het beroep ; 

0 . dat belanghebende is aangeslagen in de 
straatbelasting voor een aanta l kadastrale per
ceelen voor te zamen f 3479.50, van welk be
drag f 3084.56 betreft het perceel D . 10360; 

0. dat belanghebbende, nadat de Raad der 
rremeente op haar bezwaarschrift tegen den 
~anslag besloten had dien te handh aven, in 
heroep is gekomen en onder meer heeft aan
gevoerd a ls grief tegen den aanslag voor het 
perceel kadastraal bekend D. 10360, dat de 
gemeente, zonder zich rekenschap te geven in 
hoever er van belending van een gebouwd 
e igendom met aanhoorigheden sprake is, voor 
kadastrale perceelen , waarop gebouwde e igen
dommen voorkomen, in hun geheel belasting 
heft wegens belending van dat kadastraal per
ceel aan straten, alsof alle op dat perceel 
voorkomende gebouwde e igendommen met 
hunne aanhoorigheden belenden aan alle 
straten , waaraan ook het kadastrale perceel 
belendt; 

0. dat de Raad van Beroep het besluit van 
rlen Raad heeft vernietigd en heeft verstaan, 
dat de aanslag van belanghebbende zal worden 
verm inderd met f 3084.56. na te hebben over
wogen: 

.. dat de op art. 242c der Gemeentewet ge
baseerde Verordening onjuist is toegepast; 

dat toch straatbelasting kan worden ge
he•;en wegens gebouwde eigendommen en 
hunne aanhoorigheden ter zake van belen
ding aan wegen als in dat artikel bedoeld; 

dat het een fei telijk begrip is wat als een 
ge'bouwd eigendom en zijne aanhoorigheid is 
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aan te merken en dat die vraag niet afhanke
lijk is van kadastra le perceelsindeeling, die 
daarmede geen verband houdt en mitsdien 
geen invloed behoort te hebben op de belast
baarheid van e igendommen a ls hier bedoeld; 

.,dat toch één gebouwd e igendom met zijne 
aanhoorigheden meerdere karlastrale percee
len geheel of gedee ltelijk kan beslaan en ook 
op één kadastraa l perceel meerdere gebouwde 
eigendommen met hunne aanhoorigheden kun
nen voorkomen; 

"dat de Burgemeester , ter verdediging van 
do aangevochten toepassing der Verordening 
hee ft aangevoerd , dat uit art. 8 blijkt, dat 
met de gebouwde e igendommen en hunne aan
hoorigheden, ter zake waarvan volgens art. 1 
der Verordening straatbelasting wordt ge
heven, kadastrale perceel en worden bedoeld; 

.. dat art. 8 bepaalt, dat de belasting be
rekend wordt naar de bel astbare opbrengst 
van het perceel , aang-ewezen volgens de wet
ten van 26 Mei 1870, S. 82, en van 2 Mei 
1897 , S. 124, of, indien de bel astbare op
breng-st niet in de leggers is opgenomen, naar 
het bedrag waarop zij van gemeentewege in 
verhouding tot de belastbare opbrengst var. 
andere gelijksoortige perceelen zal zijn ge
schat ; 

,,dat art. 8 blijkbaar bedoelt, dat de belast
bare opbrengst volgens den kadastralen leg
ger tot basis is te nemen voor den aanslag; 

.,dat daaruit evenwel niet is af te leiden . 
dat aan het begrip gebouwd e igendom en 
aanhoor igheden een a ndere beteekenis is toe 
te kennen dan die , welke deze woorden vol
gens het spraakgebruik hebben: 

.. dat hAt trou wens ongeoorloofd zou zijn aan 
rle woorden gebouwde eig-endommen en daar
hi j behoorende erven, welke in art. 242c der 
Gemeentewet voorkomen, bij verordening eene 
andere beteekenis n.l. die van kadastrale per
ceel en te geven ; 

,.dat gemeld art. 8 derhalve geen voldoende 
grondslag biedt om de belastbare opbrengst 
van een gebouwd eigendom en resp . zijne aan
hoor igheid te bepalen, dan alleen in het ge
val, dat het gebouwd eigendom resp. zijne aan
hoori gheid geacht kan worden feitelijk met 
een kadastraal perceel resp. gebouwd en on
gebouwd samen te vallen; 

" dat dit laatste geval zich met betrekking 
tot de zich op het kadastraal perceel Sectie 
D. no. 10360 bevindende gebouwde e igendom
men niet voordoet, immers zich op d,ü kadas
traal perceel meerdere gebouwde eigendom
men bevinden; 

,,dat de aanslag voor dit perceel, als be
rustende op eene onjuiste toepassing der Ver
ordening, derhalve niet in stand kan blijven; 

"dat bij gebreke van een grondslag in de 
Verordening om de belastbare opbrengst van 
de zich op dat kadastraal perceel bevindende 
gebouwde eigendommen en hunne aanhoori g
heden te bepalen, de Raad het bedrag der be
lasting niet vermag vast te stellen ; 

dat de aanslag mitsdien moet worden ver
mi~derd met de voor gemeld kadastraal per
ceel opglegde belasting ad f 3084.56; 

"dat, nu de Raad op hierboven vermelde 
gronden tot deze conclusie komt, de verder 
door appellante voor vermindering van be
lasting voor gemeld perceel aangevoerde gron-
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den buiten beschouwing kunnen bl ij ven"; 
0. dat de Burgemeester der gemeente H en

gelo als middel van cassatie heeft voorgedra
gen: 

S ., a l thans v. t. van de artt. 1, 3, 8 en 9 
van de Verordening op de heffin g eener straat
belasting in de gemeente H engelo (0.) vast
gesteld bij besluit van den Raad dier gemeen
te van 27 Dec. 1921, zooals die Verordening 
laatstel ij k gewijzigd is bij besluit van den 
R aad die r gemeente van 18 Maart 1929, a rt. 
277 der Gemeentewet (240, zooals die wet 
luidde voor de wijziging bij de wet van 31 
J an. 1931, S. no . 41) , 280 der Gemeentewet 
{242c, zooals di e wet luidde voor de wijzi g ing 
bij de wet van 31 Jan. 1931, S. no. 41) , 5, 6, 
7, 9, 10, 11, 12, 13, 15 , 16, 17, 18, 19 , 20, 
23 , 25, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 
38, 39, 40 , 41, 42, 43, 44 en 46 der Wet van 
26 Mei 1870, S. no. 82, zooals die wet laat
ste lijk is gewijzigd bij de wet van 24 Dec. 
1929, S. no. 572, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 en 33 der 
Wet van 2 Mei 1897, S. no. 124, zooals die 
wet gewij zigd is bij de wet van 11 Jan. 1904, 
fl. no. 5, door te vernietigen het bes] uit van 
den Raad der gemeente Hengelo (0.), en te 
verstaan, dat de aanslag zou worden verm in
derd met f 3084.56, zijnde de volle aanslag 
over het perceel Sectie D. no. 10360, zulks op 
overwegingen, die evenals de beslissing zelve, 
de a ls geschonden en verkeerd toegepast aan
gehaalde artikelen miskennen en in elk geval 
die bes] iss ing niet kunnen dragen; 

0. dat namens den Burgemeester bij de 
mondelinge toelich t ing is aangevoerd: 

dat van het woord "perceel" in art. 8 der 
Verordening dri e interpretaties mogel ijk sch ij
nen : 

a. perceel = het bebouwd eigendom, wegens 
h6twelk de straatbelasting wordt geheven, met 
deszelfs aanhoorigheden; 

b. perceel = het kadastrale perceel, waar
toe behoort het gebouwd eigendom, wegens 
hetwelk ingevolge art. 1 dé straatbelasting 
wordt geheven; · 

c. perceel = het gebouwd eigendom, we
gens hetwelk de straatbelasting wordt geheven, 
zonder deszelfs aanhoorigheden; 

dat de Raad van Beroep kennelijk opvat
ting a heeft aanvaard en ook de Burgemees
ter, in afwijking van hetgeen vroeger door 
hem aangenom en is, thans van oordeel is, dat 
primair deze opvatting a ls de juiste is te be
schouwen; 

dat ech ter de Raad van Beroep ten onrechte 
van meening is, dat bij d ie opvatting in de 
Verordening voor het onderhavige geval de 
grondslag zou ontbreken, waarnaar het bedrag 
der belasting moet worden bepaald; 

dat, indien het belastbaar eigendom een 
deel is van een perceel, waarvan de hela t
bare opbrengst is aangewezen volgens de in 
het middel aangehaalde wetten van 1870 en 
1897 een deel van die belastbare opbrengst 
als grondslag moet worden genomen, terwijl 
de Verordening uiteindelijk ook nog schatting 
van de opbrengst toe] aat; 

dat subsidiair opvatting b in de Verorde
ning is te lezen en de a lsdan rij zende vraag, 
of bij di e opvatting wel een billijke bij drage 
zou worden geheYen in de kosten, welke ten 

500 

laste der gemeente komen, niet te r beoordee
l ing staat van den Rechter in be lastingzaken; 

dat eindelijk bij aanvaardi ng van opvatting 
c tegen 's Raads uitspraak hetzelfde bezwaar 
zou gelden als hiervoren bij het aannemen 
van opvatting a is ontwikke ld, terwijl ook te 
bedenken valt, dat in de leggers de belast
bare opbrengst van gebouwde en ongebouwde 
e igendomm en afzonderlijk is opgenomen; 

0 . dienaangaande en ambtsha lve: 
dat van de hier toepasselijke Verordening 

o p de heffing eener straatbelasting in de ge
meente H engelo luiden: 

Art. 1 , l id 1. Er wordt onder de benaming 
,,straatbelasting'' jaarlijks eene belasting ge
heven wegens gebouwde eigendommen, die 
zelve of wier aanhoor igheclen belenden aan 
openbare straten, wegen of pleinen de r ge
meente. 

Art. 3, lid 1. Belastingplichtig is hij, die 
krachtens recht van bezit of eenig ander za
kelijk recht het genot heeft van gebouwde 
eigendommen, bedoeld in art. 1. 

Art. 8. De belasting wordt, met inacht
neming van het in art. 9 bepaalde, berekend 
naar de bel astbarn opbrengst van het perceel , 
aangewezen vo lgens de wetten van 26 Mei 
1870 (S. no. 82) en van 2 Mei 1897 (S. no. 
124) of, indien de opbrengst niet in de leg
gers is opgenomen, naar het bedrag, waarop 
zij van gemeentewege in verhouding tot de 
belastbare opbrengst van andere gelijksoor
tige perceel en zal zijn geschat; 

dat art. 9 vaststel t het percentage van de 
belastbare opbrengst, dat a ls hela ting wordt 
geheven, w isselend naar den aard der verhar
ding van de straten en naar mate deze al 
clan niet van rioleering en verlichting voor
zien zijn, terwijl het laatste lid van dat ar
tikel bepaalt, dat, indien het perceel belendt 
aan meerdere straten, de belasting wordt be
rekend naar het hoogste voor di e straten ge
stel de percentage; 

0. dat blijkens den onclubbelzinnigen tekst 
van de artt. 1 en 3 de belasting wordt ge
heven niet wegens gebouwde e igendommen en 
derzelver aanhoorigheclen, doch a ll een wegens 
gebouwde eigendommen, terwijl de aanhoo
righeclen slechts in zooverre beteekeni heb
ben, dat de voor bel astbaarheicl vere ischte be
l encli ng aan openbare straten, enz. ook aan
wezig is, indien niet de gebouwen zelf, doch 
hun aanhoorigheclen aan deze voorwaarde vol
doen; 

dat uit het verband, dat bestaat tusschen 
deze artikelen en art. 8 der Verordening, 
volgt, dat in art. 8 onder "perceel" , waarvan 
de belastbare opbrengst maatstaf is voor de 
berekening van de belasting, niets anders is 
te verstaan clan datgene, wegens hetwelk in
gevolge art. 1 de belasting geheven wordt, 
dat zijn: de gebouwde eigendommen; 

dat daaruit blijkt, dat de bij toelichting van 
het middel als c aangeduide opvatting van 
a rt. 8 de juiste is; 

0 . wijders, dat de bij die opvatting door 
den Burgemee ter der gemeente H engelo (0.) 
tegen de u it praak gerich te grief gegrond is; 

dat hetgeen art. 8 bepaalt hierop neerkomt, 
dat, als de belastbare opbrengst van het ge
bouwde eigendom in de leggers is opgenomen, 
de belasting wordt berekend naa r die op-
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brengst, en, indien niet, naar een te schatten 
bedrag; 

dat, mocht zich hier het geval voordoen, 
dat de leggers de belastbare opbrengst van 
een krachtens de Verordening belastbaar ge
bouwd eigendom zouden aangeven in één som 
met die van een onbelastbaar of van een naar 
een ander tarief belastbaar gebouwd eigen
dom, a lsdan niettemin de opbrengst van het 
belastbare gebouwde e igendom in de leggers 
is opgenomen en door splitsing van die som 
het bedrag gevonden wordt, waarnaar de 
straatbelasting moet worden berekend; 

Vern ietigt de bestreden uitspraak van den 
Raad van .Beroep voor de Directe Belastingen 
te Zwoll e; 

Verwijst het geding naar dien Raad ter ver
dere behandeling en beslissing van de zaak in 
voltallige verga dering, met inachtnem ing van 
dit arrest. 

(W.) 

15 Maart 1933. ARREST van den H oogen 
R aad. (Gemeentefondsbelasting.) 

Dat in het onderhavige geval van in 
gezinsverband samenwonende personen kan 
worden gesproken, heeft de R . v. B. afge
le id en heeft hij ook kunnen en mogen 
afl eiden uit de als vaststaande aangeno
men feiten, in verband met hetgeen den 
R aad uit e igen wetenschap bekend was 
omtrent den prijs, die in den aanvang 
van 1931 te Rotterdam voor inwoning, 
kost en verzorging, als door belangheb
bende genoten, placht te worden betaald, 
en met de omstandigheid dat belangheb
bende bij een Mo ede,· inwoonde. 

De Hooge Raarl, enz. ; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van A. 

te B., tegen de uitspraak van den Raad van 
Beroep voor de Di recte Belastingen I te Rot
terdam van 15 Oct. 1932, betreffende zijn 
aanslag in de Gemeentefondsbelasting over 
1931/32; 

Gezien de stukken; 
Gelet op de schriftel ijke conclus ie van den 

Proc.-Gen. , strekkende tot verwerp ing van het 
beroep; 

0. dat, nadat belanghebbende tegen zijn 
aans lag in voormelde belasting bezwaren had 
ingediend , de Inspecteur dien bij beschikking 
van 31 Mei 1932 heeft gehandhaafd ; 

0. dat belanghebbende bij beroepschrift 
tegen deze beschikking heeft aangevoerd: dat 
bij de vaststelling van den aanslag ten on
rechte art. 14, 5e lid , der Wet van 15 Juli 
1929, S. 388, is toegepast, omdat, blijkens de 
geschiedenis en de strekking der wet, kost
gangers niet moeten worden beschouwd als 
in gez insverband samen te wonen, wel echter 
personen, die door hun samenwonen eenig fi
nancieel of ander voordeel genieten; dat dit 
laatste met hem niet het geval is, daar hij 
aan den gehuwden broeder, bij wien hij in
woont, een kostgeld van f 47.50 per maand 
betaalt, waarvoor hij overal elders terecht 
kan; dat hij dan ook, overeenkomstig hetgeen 
bij minister ieele resolutie van 9 Juni 1931 no. 
110 wordt bepaald ten opzichte van bij hun 
ouders inwonende meerderjarige kinderen , die 
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door genen commercieel worden behandeld als 
vreemde kostgange,:s, geacht moet worden 
niet met zijn broeders samen te wonen in ge
zinsverband; 

0 . dat de Raad van Beroep de beschikking 
van den Inspecteur heeft gehandhaafd, na te 
hebben overwogen: 

,,dat den Raad bij onderzoek is gebleken. 
dat appellant ongehuwd is en sinds Juni 1928 
bij een gehuwden broer inwoont, dien hij een 
bedrag van f 47.50 per maand betaalt; dat hij 
een zitsslaapkamer tot zijn beschikking heeft, 
die hij met een anderen inwonenden onge
huwden broer deelt en verder volledige voe
ding geniet, terwijl ook voor de bewassching 
en het herstell en zijner kl eeren wordt ge
zorgd ; dat hij in het gezin van zijn broer leeft 
in huiselijk verkeer; dat de broer, bij wien 
appellant inwoont, belastingschuldig is en bij 
zijn aangifte heeft vermeld met zijn broers 
in gez insverband samen te wonen; terwijl hij 
verder heeft verklaard zijn ongehuwde broers 
niet gewinshalve bij zich te hebben ingenomen, 
doch dit als broer te hebben gedaan en hen 
ook als zoodanig en niet a ls vreemde kost
gangers te behandelen; 

,,dat den Raa d uit e igen wetenschap be
kend is, dat in den aanvang van het jaar 1931 
iemand, die in Rotterdam op kamers woonde 
en daarvoor ontving, hetgeen appel! ant ont
Ying, ten minste f 55 à f 60 per maand moest 
betalen; 

" dat derhalve het feit, dat appellant slechts 
f 47.50 per maand betaalde, er op wijst, dat 
dit slechts diende als vergoeding voor de kos
ten, zoodat dit bedrag appellant's broer geen 
winst liet ; 

"dat hieruit volgt, dat appe ll ant niet als 
gewoon kostganger in het huis van zijn broer 
verkeerde ; 

"dat, nü het bij een broer is, dat appellant 
inwoont, de Raad, mede gelet op het boven
staande, van oordeel is, dat hier van in ge
zinsverband samenwonende personen kan wor
den gesproken" ; 

0. dat belanghebbende t€gen die uitspraa k 
a ls middel van cassatie heeft aangevoerd: 

S. of v. t. van art. 14, 5e lid van de Wet 
van 15 Juli 1929, S. 388 - en als toelichting 
op dat middel: dat de Raad van Beroep. voor 
de toepassing van voormeld wetsvoorschrift 
ten onrechte is uitgegaan van de vraag of 
belanghebbende al dan niet als kostganger 
dient te worden aangemerkt, vermits het uit
gangspunt dient te zijn of er van "samen
wonend" kan worden gesproken; 

0. dienaangaande: 
dat weliswaar de Raad van Beroep, ken

lij k naar aanle iding van belanghebbende's 
tegenovergesteld verweer, heeft bes! ist, dat 
deze niet a ls gewoon kostganger in het huis 
va.n zijn broeder verkeerde, doch zijn ui t
spraak niet op die beslissing heeft doen steu
nen , zoódat niet kan worden gezegd, dat de 
Raad op grond daarvan art. 14, 5e lid der 
wet toepasselijk heeft geacht ; 

dat toch 's Raads uitspraak berust op de 
beslissing, dat in het onderhavig geval van 
in gezinsverband samenwonende personen kan 
worden gesproken, hetgeen de Raad heeft af
geleid en ook heeft kunnen en mogen afleiden 
uit de als vaststaande aangenomen feiten , in 
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rnrband met hetgeen den Raad uit eigen we
tenschap bekend was omtrent den prijs, die 
in den aanvang van 1931 te Rotterdam voor 
inwon ing, kost en verzorging, a ls door be
langhebbende genoten, placht te worden be
taald , en met de omstandigheid dat bela ng
hebbende bij een broeder inwoonde ; 

dat het middel dus fe itelijken gronds lag 
mist ; 

Verwerpt het beroep. 
(W.) 

29 Maa1·t 1933. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Straatbelasting in de gemeente 
Hillegom.) 

De R. v. B. , overwegende, dat er is een 
houten hek als afscheiding voor de voor
tu intjes over de lengte van den voorgevel 
de r huizen en dat de paden aan weers
zijden der voortuintjes en huizen vrij zijn ; 
dat de poorten, die zich geheel in den 
achtergevel bev inden, toch bezwaarl ijk be
schouwd kunnen worden als een a fsch e i
ding aan de zijde van den openbaren weg, 
imme,·s van den openbaren weg de toe
gang tot die veel verder naar achter ge
legen poo.-ten geheel vrij is, heeft vast
gesteld , dat de afscheiding bestaat uit een 
houten hek vóór de voortuintjes, hetwelk 
12 Meter lang i , tegen welke besli ss ing 
als van feitelijken aard niet met vrucht 
in cassatie kan worden opgekomen. 

De Hooge Raad , enz.; 
Gez ien het beroepschrift in cassatie van den 

Burgemeester van Hill egom tegen de uit
spraak van den Raad van Beroep voor de 
Directe Belastingen te Le iden van 17 Nov. 
1932, betre ffende den aah A. te B. opgeleg
den aanslag in de straatbelasting dier ge• 
meente over 1931; 

Gezi en de stukken ; 
Gelet op de schriftelijke conclusie van den 

Proc.-Gen ., strekkende tot verwerping van 
het beroep ; 

0 . dat in de gemeente Hill egom een veror
den ing bestaat op de heff ing van een straat
belasting, waarvan art. 1 luidt : 

" In de gemeente Hill egom wordt onder den 
,,aam van Straatbelasting geheven een be
lasting, wegens gebouwde eigendommen, die 
zei ve of wier daarbij behoorende erven aan 
de openbare landwegen in de gemeente be len
den of in de onmiddellijke nabijheid daarvan 
gelegen zijn en wegens ongebouwde e igendom
men, die aan deze wegen belenden of op deze 
wegen uitgang hebben, mits aan d ie wegen 
door de gemeente behoor! ijk zorg wordt be
steed, voo r onderhoud, verlichting en rio lee
ring of aan een of meer dier voorzieningen. 
Gebouwde en ongebouwde e igendommen, wel
ke door bruggen of dammen met de openbare 
wegen verbonden zijn, worden beschouwd daa r
aan over hunne voll e breed te te belenden. " ; 

terwijl art. 2, voor zoovet· thans van belang, 
luidt: 

,,De belasting wordt berekend: 
" a. bij gebouwde eigendommen naar de 

,·oorgeve lbreedte der gebouwde e igendommen 
of , indien een afscheid ing is aangebracht, 
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naar de lengte der a fscheidin g van de zijde 
van den openbaren weg"; 

dat belanghebbende wegens een gebouwd 
eigendom over 1931 in die belasting is aange
slagen voor f 14, waa rtegen hij bezwaar heeft 
ingebracht bij den gemeenteraad op grond 
dat de afscheiding van den openbaren weg 12 
Meter zoude zijn en de aans lag daarom moest 
bedragen f 12; dat de gemeenteraad evenwel 
den aanslag heeft gehandhaafd, waarna be
langhebbende zich heeft gewend tot den Raad 
van Beroep; 

dat hij hier heeft betoogd, dat bedoeld 
eigendom (2 huizen en erven) van den open
baren weg is afgescheiden door een hek, dat 
12 Meter lang is; dat aan de zijde van elk 
huis een pad bestaat, hetwelk leidt naar den 
achtertuin en van dien tuin is gescheiden 
door een poort of deur in het verlengde van 
den ach tergevel der huizen en dat de ge
meente die beide poorten ten onrechte aan
merkt a ls een deel der afscheiding; 

dat de gemeente heeft gesteld, dat de aan
slag is geschied naar de lengte van belang
hebbende's e igendom langs de straat, die 14 
Meter bedraagt, en dat bedoel de poorten aan 
weerszijden van de huizen medegerekend wor
den met het kadastrale eigendom en vallen 
onder art. 2a der Verordening, a ls vormende 
een afscheiding aan de zijde van den open
baren weg; 

0. dat de Raad van Beroep den belang
hebbende in het gelijk heeft gesteld, de be
schikking van den gemeenteraad heeft ver
nietigd en heeft bepaald, dat bel anghebbende 
voor bedoeld e igendom zal worden aangesla
gen naar een lengte van 12 Meter, terwijl de 
Raa d daa rbij heeft overwogen: 

" dat het verschil tusschen partijen gaat over 
de vraag of appellant conform art. 2 der 
betreffende verordening belast moet worden 
voor zijne eigendommen over eene lengte van 
14 Meter of van 12 Meter; 

" dat de situatie is, zooals appell ant in zijn 
be roepschrift uiteenzet, n.l. dat er is een 
houten hek a ls a fscheiding voor de voortu in
tjes over de lengte van den voorgevel der hui 
zen en dat de paden aan weerszijden der voor
tu intjes en huizen vrij zijn; 

,,dat de poorten , di e zich geheel in den ach
tergevel bevinden, toch bezwaarlijk beschouwd 
kunnen worden a ls eene afscheiding aan de 
zijde van den openbaren weg; immers van 
den openbaren weg de toegang tot di e veel 
verder naar achter gelegen poorten geheel 
vrij is; 

" dat derhalve de toestand deze is, dat de 
afscheiding aan de zijde van den openbaren 
weg bestaat uit de hekken aan de voortuin
tjes, welke zooa ls onbetwist is, 12 Meter lang 
zijn"; 

0. dat in ca satie is gesteld: 
V. t . vau de artt. 1 en 2 der Verordening 

op de heffing van een straatbe lasting in de 
gemeente Hill egom, vastgeste ld door den Raad 
d ier gemeente op 14 Juli 1931 en goedge
keurd bij K. B. van 26 Sept. 1931 no. 10 , 
terwijl tot toelichting is aangevoerd dat bet 
hier betreft een perceel , dat een afscheiding 
heeft welke deels (over een lengte van 12 
Meter) aan den openbaren weg belendt en 
deel s (over een lengte van 2 Meter) ge legen 
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is in de onmiddellijke nabijheid van dien 
weg, namelijk op een afstand van 11.80 Me
ter, dat de Raad van Beroep art. 2a der Ver
ordening te eng heeft opgevat en ten on
rechte van oordeel is, dat "aan de zijde van 
den openbaren weg" beteekent "belendende 
aan den openbaren weg" ; 

dat immers niet alleen rekening moet wor
den gehouden met de lengte van het hek, 
maar met de lengte der afscheid ing, ook al 
1 igt die, zooals hier, niet langs doch aan de 
zijde van den openbaren weg; 

0. hieromtrent: 
dat, zooals vaststaat, hier een afscheiding is 

aangebracht, zoodat ingevolge het bovenaan
gehaalde art. 2 der Verordening de belasting 
berekend wordt naar de lengte van die af
scheiding aan de zijde van den openbaren 
weg; 

dat de Raad heeft vastgesteld, dat deze af
scheiding bestaat uit een houten hek vóór de 
voortuintjes, hetwelk 12 Meter lang is; 

dat het middel, stellende dat de afscheiding 
niet alleen bestaat uit dit hek en dat zij 
langer is dan 12 Meter, opkomt tegen een 
feitelijke besliss ing van den Raad, hetgeen 
in cassatie niet met vrucht kan geschieden; 

dat het middel derhalve niet opgaat; 
Verwerpt het beroep. 

(W.) 

10 April 1933. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Wet uitoefening Veeartsenijkunst 
art. 1; Wet uitoefening Geneeskunst art. 
1; Sr. art. 436.) 

Rechtb.: ,,Inenten van vee is noch als 
genees- noch a ls heelkundigen raad of bij
stand in den zin van het lid 1 van art. 1 
der wet van 8 J ui i 187 4, S. 98 te be
schouwen. Intusschen kan, al moge dit in
enten niet uitdrukkelijk zij n opgedragen 
aan hen die een akte van bevoegdheid 
bezitten, uit li d 2 van dat artikel niet 
anders volgen, dan dat "inenten" van vee 
in ieder geval niet behoort tot die hande
lingen op gezond vee, welke een ieder 
zijn geoorloofd. 

H. R.: Evenals de inenting van men
schen, als voorbehoedmiddel tegen ziek
ten, naar den aard van deze in het men
schelijk organisme ingrijpende verrichting, 
ongetwijfeld moet geacht wm·den te be
hooren tot de uitoefening der geneeskunst, 
zoo behoort ook de inenting van vee naar 
haren aard tot de uitoefening de r vee
artsenijkunst, onverschillig of men deze 
verrichting tot geneeskundigen dan wel 
heelkundigen bijstand wil rekenen . Deze 
conclusie volgt dus reeds uit de a lgemeene 
omschrijving van lid 1 van art. 1 Wet 
van 1874, S . 98 ; lid 2 van dat artike l 
schijnt die opvatting te bevestigen. 

Terecht besliste de Rechtb. , zij het op 
andere gronden, dat het bewezene volgens 
art. 436 S,· . strafbaar is . 

Op het beroep van den 0. v. J. bij de Recht
bank te Leeuwarden, requirnnt van cassat ie 
tegen een vonnis die r Rechtbank van 25 Jan. 
1933 tegen na te noemen gerequireerde ge
wezen, waarbij in hooger beroep, met vern ie-
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tiging van een door het Kantongerecht te 
Lemmer op 21 October 1932 gedane uitspraak, 
R. W., veeve rloskundige, ter zake van: ,,niet 
toegelaten tot de uitoefening van een beroep, 
waartoe de wet een toe lating vordert, buiten 
noodzaak dat beroep uitoefenen", met aan
haling van de artt. 23, 56, 62, 91, 436 1 id 1 
Sr. , is veroordeeld tot een geldboete van tien 
gulden en tien dagen vervangende hechtenis. 

Conc]usie Procureur-G·e neraal Tak. 

De Arr.-Rechtbank te Leeuwarden verklaar
de ten aanzien van requirant bewezen: ,,dat 
hij omstreeks de maand April 1932 te Ideken
huizen in de gemeente Doniawerstal zonder te 
zijn toegelaten tot de uitoefening der veeart
senijkunst hier te lande, dit beroep, waartoe 
de wet eene toelating vordert buiten noodzaak 
heeft uitgeoefend door in de uitoefening van 
dat beroep buiten het geval van noodzakelijk
heid tegen betaling van f 11.50 een twintigtal 
varkens van Nolke Bergstra in te enten". 

Zij qualificeerde dit bewezene a ls: ,,Niet 
toegelaten tot de uitoefening van een beroep, 
waartoe de wet eene toelating vordert buiten 
noodzaak dat beroep uitoefenen", en veroor
deelde hem deswege in eene boete, omtrent de 
strafbaarheid overwegende: ,,dat art. 1 der 
Wet van 8 Juli 1874, S. 98, tot regel ing van 
de ui toefening der veeartsenijkunst onder 
"veeartsenijkunst" wel is waar verstaat het 
verleenen van genees- en heelkundigen 1·aad 
of bijstand voor vee als bedrijf en de Recht
bank "111enten" van vee noch als genees- noch 
a ls heelkundigen raad of bijstand beschouwt, 
doch , al moge dit inenten niet uitdrukkelijk 
zijn opgedragen aan die gemelde akte van 
bevoegdheid bezitten, uit het tweede lid van 
gemeld wetsartikel niet anders kan volgen dan 
dat "inenten" van vee in ieder geval niet 
behoort tot die handelingen op gezond vee, 
welke aan iedei· zijn geoorloofd;" 

" dat de R echtbank toch gemeld tweede lid 
leest dat " inenten", hetzij dit gesch iedt bij 
gezonde dan wel zieke dieren, aan onbevoeg
den is verboden, terwij l ten aanzien van ver
loskunst en van heel kundige operaties, waar
onder inenten niet kan worden begrepen, eene 
uitzondering voor onbevoegden wordt gemaakt, 
dit laatste voorzoover betreft gezond vee." 

Van dit vonnis in zijn geheel is het 0. M . 
in cassatie gekomen, dus ook van de gegeven 
vrijspraak van het onbewezen deel der aan
klacht, waartegen het geen bezwaren heeft 
aangevoerd, zoodat het in woverre niet ont
vangen kan worden, terwijl de bij schriftuur 
opgeworpen middelen ter ondersteuning van 
zijn beroep aldus luiden: ,,I. S. en v. t. der 
artt. 415 , 425, 338, 350, 351 , 352 Sv., 436 Sr., 
1 der Wet van 2 Juni 1875 S. 94 (zooals deze 
is gewijzigd) door als bewezen aan te nemen 
dat de verda~hte zonder te zijn toegelaten tot 
de uitoefening der veeartsenijkunst hier te 
lande dit beroep heeft uitgeoefend, terwijl uit 
geen enkel bewijsmiddel blijkt, dat door den 
verdachte een ige raad zou zijn gegeven of 
eenige bijstand zou zijn verleend met de wer
kelijke of voorgewende strekking om een ge
nezende werking op een ziek dier uit te 
oefenen, en veeleer blijkt, dat door hem ge
zond vee is behandel d teneinde dit voor moge-
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lijke toekomstige ziekte te behoeden , zoodat 
de verdachte, in stede van te worden vrijge
sproken , ten onrech te is veroordeeld." 

,,II. S. en v. t. der artt. 415, 425, 352 Sv. , 
436 Sr., 1 der Wet van 2 Juni 1875 S. 94 
(zooals deze is gewijzigd), doordien de Recht
bank, na te hebben overwogen dat zij " inen
ten" van vee noch als genees- noch a ls heel
kundigen raad of bij stand beschouwt en dat 
inenten van vee blijkens het 2e lid van art. 1 
der Wet van 2 Juni 1875 niet behoort tot die 
handelingen op gezond vee welke aan ieder 
zij n geoorloofd, het door den verdachte be
gane feit strafbaar verklaart krachtens art. 
436 Sr. j 0

• art. 1, l e lid der W et va n 2 Juni 
1875. 

Ten onrechte omdat eenerzijds, waar de 
R echtba nk zelve oordeelt dat van " het ver
leenen van genees- en heelkundigen raad of 
bijstand" a ls bedoeld in art. 1 le lid hier de 
rede niet is, de veeartsenijkunst in casu door 
v€:rdachte niet is uitgeoefend en derhalve art. 
436 Sr. in verband met art. 1, l e lid niet door 
hem is overtreden, terwijl anderzijds, al moge 
in art. 1, 2e lid te lezen zijn, dat inenten van 
vee aan een ieder verboden is, d it inen ten 
tcch slechts dàn oplevert een strafbaar feit, 
indien en voorzoover daartegen bij eenig wets
a rtikel straf is bedre igd, h etgeen a lleen het 
geval is, voorzoover het inen ten mocht vaJl en 
or.der de begripsbepa ling, in het eerste lid van 
het artikel van " uitoefening der veeartsenij
kunst" gegeven en daarmede onder artikel 
436 Sr.'' , 

De eerste grief lijkt mij onjuist. De eerste 
alinea van art. 1 der Wet tot regeling van de 
uitoefening der veeartsenij kunst geeft eene 
omschrijving van dit begrip, die denken doet 
aan di e van art. 1 der W et regelende de uit
oefening der geneeskunst, zoodat daaronder 
moet worden verstaan naar de jur isprudentie 
van Uw College ; iedere raad of bijstand m et 
de voorgewende of werkel ijke strekking om 
eene genezende werking uit te oefenen op een 
ziek stu k vee. Deze raad of bijstand blij ft door 
d it voorschrift hun voorbehouden, di e daartoe 
eene akte van bevoegdhe id hebben verkregen. 

Daarnaast staat echter de tweede a linea 
dezer bepaling luidende: Uitoefening der ver
loskunst van het vee en het doen van heel
kund ige operatiën op gezond vee zijn, m et 
u itzondering van inenten, aan ieder geoor
loofd. Of nu onderwerpelij k verdachte ge
zonde of zieke varkens ingeënt heeft, is niet 
vastgesteld. Een onderzoek daarnaar en eene 
besliss ing daarover waren trouwens in dit 
stadium niet noodig, omdat verboden is n iet 
alleen het onbevoegd inenten van ziek vee, 
met het doel het te genezen, maar ook het 
inenten van gezond vee, met ,welk oogmerk 
ook. Al bi ijkt dus niet, dat de verdachte ge
neeskundi gen raad of bijstand heeft verleend , 
zooals de eerste a linea van a r t. 1 der gezegde 
wet dit verla ngt, zoo mag daaruit niet ter
stond , zooals het eerste middel dit wil , tot 
vrijspraak worden geconcludeerd. 

H et is immers de vraag, of het inenten van 
vee in het a lgemeen - en hiermede betreed 
ik het terrein der tweede weer - bij wijze van 
beroepsu itoefening een strafbaar feit is. D e 
bewezen inenting van ziek vee door een onbe
voegde is d it vanzel fsprekend krachtens art. 1 
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alinea 1 der W et van 8 Juli 1874, S. 98. Maar 
ook van gezond vee is het inenten aan leeken 
verboden. Ik beroep mij daarvoor op de tweede 
alinea, di e ni et het inenten in het a lgemeen, 
doch alleen het inenten van gezond vee aan 
een ieder ontzegt. Zij qualificeert di t a ls eene 
heel kundige operatie, d ie echter niet bestreken 
wordt door de omschrijving der eerste a linea, 
omdat het doel ervan slechts is ziekte te voor
komen. 

I s nu di t inenten van gezond vee door requi
rant, die geen veearts is, strafbaar gesteld? Ik 
geloof het niet. Ik mag mij daarvoor beroepen 
op den tekst van het door art. 3 sub d der 
Wet van 15 April 1886, S. 64 , afgeschafte art. 
12 der Wet van 8 Juli 1874, S. 98, waarin 
gevangenisstraf en boete bedreigd werd tegen 
elkeen, die de veeartsenij kunst, zonder daartoe 
bevoegd te zijn , uitoefent. H et voorschrift vor
derde dus a ls element de uitoefen ing der vee
artsenijkunst, waaronder art. 1 dier wet uit
sluitend verstaat het verleenen van raad en 
bijstand voor ziek vee, niet voor gezond vee. 
De tweede alinea van dit artikel , waarin het 
inenten van gezond vee wordt behandeld, het
welk niet tot veeartsenijkunst" is gestempeld , 
was dus toen eene lex imperfecta, n.l. een 
verbod zonder sanctie. Nu is art. 12 van eer
tijds vervangen door art. 436 Sr., doch he t 
doel ervan is gebleven . Hoor slechts de M e
morie van Toelichting (Smidt III, blz. 227) 
luidende: ,,D eze bepaling vervangt een aanta l 
strafbepalingen waardoor bijzondere wetten 
aan hare beperkende voorschriften de noodige 
sanctie verleend hebben. Men denke o. a. aan 
de wetten op het lager en middelbaar onder
wijs, aan de wet regelend de uitoefening der 
geneeskunst, aan die regelende de uitoefening 
der artsenijbereidknnst en aan die regelende 
de uitoefening der veeartsenijkunst. 

Gezegd artikel geeft dus de straf tegen ver
boden uitoefening der veear tsenijkunst, dus 
tegen het geven van raad en bijstand m et be
trekking tot ziek vee, met de voorgewende of 
werkel ijke str ekking het te genezen , doch is 
niet van toepassing op het inenten van gezond 
vee daar die heelkundi ge operatie volgens de 
eer~te alinea geen uitoefening der veea rtsenij 
hmst is. 

Neemt men de tweede a linea, zooals zij daar 
ligt, da n mogen zelfs veeartsen nauwelijks ge
zond vee inenten, daar zij dit implicite aan 
een ieder verbiedt. Zoover zou ik echter niet 
gaan en willen aannemen, dat zij daartoe 
krach tens verworven diploma bevoegd zijn. 

W el echter lijkt het mij , dat ne rgens gevor
derd wordt - en zeker niet in de W et tot 
regeling van de uitoefening der veeartsenij 
kunst - eeni ge toelating tot de bevoegdhe id 
voor het inenten van gezond vee, zoodat ook 
deze voorwaarde voor toepass ing van art. 436 
niet verwezenlijkt is. De materie van de 
tweede alinea van art. 1 is bl ijkbaar verder 
ongeregeld gelaten. 

T en slotte vermeld ik nog, dat requirant, 
kl agende over sch ending e n verkeerde toepas
sing va n de Wet van 2 Juni 1875, S. 94, zich 
kennelij k vergist en bedoelt zich gegriefd te 
ach ten door verkeerde toepass ing van de W et 
van 8 Juli 1874, S . 98. Waarschijnlijk heeft 
de Scl:iuurman & Jordens' ed itie hem parten 
gespeeld. 
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Het tweede middel komt mij derhalve juist 
voor en, daar de inl eidende dagvaarding had 
moeten inhouden. wilde het bewezene stra f
baar zijn. dat door requirant zieke varkens 
waren ingeënt en daa rin dus een element voor 
de strafbaarheid van het bewezene wordt ge
mist, terwiil het inenten van gezonde varkens 
wel verboden, doch tegen overtreding van dit 
verbod geen straf is bedreigd , concludeer ik 
tot niet-ontvankelijkverkl aring der cassatie
voorziening voorzoover zij tegen de g-egeven 
vrijspraak is gericht en voorts tot vern ietig ing 
van het gewezen vonnis u itslui tend ten aanz ien 
der strafbaarverklaring van het bewezene, den 
dader daarvan, de daaraan gegeven benaming 
en de opgelegde straf en e indelijk tot ontslag 
van rechtsvervolging van requirant wegens 
niet-strafbaarhe id daarvan. 

De Hooge R aad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den R aadsheer 

Schepel; 
Gelet op de middelen van cassatie door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur: (zie 
concl. Proc.-Gen . ) ; . 

0. dat bij het bestreden vonnis ten laste van 
den gerequ iree rde van het telastege]egde is 
bewezenverklaard , enz. (zie concl. Proc.-Gen.) ; 

dat de R echtbank ten aanz ien van de straf
baarheid van het bewezene heeft overwogen: 

,,dat art. 1 van de Wet van 8 Juli 1874, S. 
98, tot regeling van de uitoefening der vee
artsen ijkunst onder "veeartsenijkunst" enz. 
(zie concl. al. 2 en 3); 

0. ten aanzi en van het eerste cassatiemiddel : 
dat de bij dit middel ontwikkelde grief, dat 

de Rechtbank den gerequireerde had moeten 
vrijspreken, geen doel ka n treffen , daar de 
R echtbank, gelijk in het bestreden vonnis nog 
uitdru kkel ijk is overwogen, zich bij de bewe
zenverklaring strikt heeft gehouden aan het
geen fe itelijk is komen vast te staan, te weten 
de door verdachte onder de nadere vermelde 
omstandi gheden verrich te handeling van het 
inenten, zoodat het, nu de R echtbank dit ~eit 
stra fbaar achtte en deswege een veroordeehng 
uitsprak, ui tslui tend de vraag is, of de R echt
bank. door die bes! issing te geven , de wet 
juist heeft toegepast, hetgeen bij het tweede 
middel ter sprake komt; 

0. betreffende dat middel: 
dat art. 1 van de wet van 8 Juli 1874, S. 

98, tot regeling van de uitoefening der vee
artsenijkunst onder uitoefening der veeartsenij
kunst verstaat het verl eenen van genees- en 
hee l ku ndi gen rnad of bijstand voor vee als 1 

bedrijf en de wet hier - met dien verstande 
dat voor de uitoefening der verloskunst de 
regel ing verschillend is, - een omsch.rijving 
heeft gegeven, geheel gelijkluidend aan die 
van de uitoefening der geneeskunst, zooals 
deze is te vinden in art. 1 van de wet van 1 
Juni 1865, S. 60, regelende de uitoefening der 
geneeskunst; 
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kunst behoort; onverschilli g of men deze ver
richting tot geneeskundigen dan wel heelkun
di n-en bijstand wi l rekenen ; 

0. dat deze conclus ie dus reeds volgt ui t de 
a lgemeene omschrijving van het eerste lid van 
art. 1 van genoemde wet van 8 Juli 1874. S. 
98 ; dat voorts het tweede I id van dat artikel, 
waarin het inenten met name wordt genoemd, 
als niet behoorende tot hetgeen aan een ieder 
is geoodoofd , aan de juistheid van voorschre
ven opvatting geen a fbreuk doet, doch deze 
veel eer schijnt te bevestigen ; 

0. dat 11it een en ander volgt, dat de R echt
bank, zij het op andere gronden dan hiervoren 
zijn aangevoerd, in e lk geval met juistheid 
heeft beslist, dat het bewezene. volgens art. 
436 Sr. strafbaar is, zoodat het middel niet 
tot cassatie kan le iden ; 

V erwerpt het beroep. (N. J . ) 

12 April 1933. ARREST van den Hoogen 
R aad. (Electric iteitsbel asting in de ge
meente N oordwijkerhout.) 

Art. 281 Gem.wet stelt als eisch , dat de 
e igendommen door de tot stand gebrachte 
werken zijn gebaat, zoodat geenszins be
hoeft vast te staan, dat de e igendommen 
door die werken onmiddellijk in waarde 
zij n gestegen . 

Voldoende is, dat zij door die werken in 
voordeeliger positie zijn gekomen . De R . 
v. B . kon en mocht dit op g rond van de 
in zijn uitspraak vermelde omstandigheden 
aannemen. 

De H ooge R aad enz. ; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van de 

gemeente Amsterdam tegen de uitspraak van 
den Raad van Beroep voor de Directe Belas
tingen te Leiden van 3 Nov. 1932 betreffende 
den aansl ag van eerstgenoemde gemeente in 
de El ectricite itsbelasting H eerenweg c. a . der 
gemeente Noordwijkerhout over 1931 ; 

Gezien de stukken; 
Gelet op de schriftelijke conclus ie van den 

Pro .-Gen ., strekkende primair tot niet-ont
vankelij1.-verklaring van het beroep, subsidia ir 
tot venverping daarvan; 

0. dat door den R aad der gemeente oord
wiikerhout is vastgesteld een verorden ing tot 
heffing eener bijzondere belasting als bedoeld 
in art. 281 der Gemeentewet, waarvan art. 1, 
lid 1, lui dt : 

" Ter zake van den met medewerk ing van 
het gemeentebestuu r tot stand gebrach ten aan
leg van een kabel tot gelei ding van electri 
schen stroom in een gedeel te van den H eeren
weg, van den Zilkerduinweg en van den Delf
weg en de oprichting van een transformator 
tot omzetting van don electr ischen stroom in 
een van lagere spanning, wordt onder den 
naam van " E lectricite itsbelast ing H eerenweg da t nu , waar de inenting van menschen, ge

lijk deze als voorbehoedmiddel tegen verschil
lende ziekten pleegt te worden toegepast, naar 
den aard dezer in het menschelijk organisme 
ingrijpende verrichting, ongetwijfeld moet ge
acht worden tot de uitoefening der geneeskunst 
te behooren, evenzoo de inent ing van vee naar 
haren aard tot de uitoefen ing der veeartsenij-

1 
c.a." een bijzondere belasting geheven a ls be
doeld in art. 281 der Gemeentewet. Deze be
lasting wordt gedurende een t ijdvak van 15 
jaren, aanvangende met 1 J an. 1931 jaarlijks 
geheven wegens gebouwde of ongebouwde 
e igendommen en hunne aanhoorigheden, welke 
geheel of gedeeltel ij k aan die weggedeelten 
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belenden, wordende deze eigendommen doo,· 
voormelde werken gebaat"; 

dat de gemeente Amsterdam over 1931 in 
die belasting is aangeslagen voor een bedrag 
van f 31. 70, terwijl haar bezwaren daartegen 
zijn verworpen door den gemeenteraad van 
Noordwijkerhout; 

dat zij zich toen heeft gewend tot den Raad 
van B eroep en in hoofdzaak heeft aangevoerd, 
dat haar e igendommen, deswege zij is aange
s lagen, door de tot stand gebrachte werken 
niet zijn gebaat, da ar d ie eigendommen -
duingrond - uitslu itend zij n bestemd tot wa
terwinn ing en deze bestemming niet zal ver
anderen· 

dat cl~ R aad dit bezwaar heeft verworpen 
en de u itspraak van den gemeenteraad van 
NoordwijkerhOIIJ heeft gehandhaafd na te 
hebben overwogen: 

,,dat de R aad met de gemeente Noordwij ker
hout van oordeel is, dat, al moge misschien 
op het oogenblik en in verband met de tegen
woordige bestemming der gronden van ap
pellante de aanl eg van een e lectrischen gele id
kabel wein ig direct nut hebben, toch niet ont
kend kan worden, dat met de nabij heid van 
een e lectri schen gele idkabel, die de nood ige 
energie voor kracht of I icht kan geven, de 
gronden di e in de toekomst gemakkelijk van 
eene aansluiting kun nen profiteeren, zeer 
zeker gebaat zijn onder andere al doordat de 
waarde van den grond kan stijgen, terwijl 
het zei fs niet u itgesloten is te achten, dat ap
pell ante zelf te een iger tijd van deze electri
sche energie meer daadwerkelijk profij t zou 
kunnen hebben"; 

0 . dat in cassatie is gesteld; 
S. en v. t. van art. 281 der Gemeentewet, 

de artt. 1, 3, 4 en 5 der Verordening der ge
meente oordwijkerhout van 23 Juli 1931 
(Electr iciteitsbel asting Heerenweg c.a. ), en 
art. 16 der Wet van 19 Dec. 1914, S . 564, 
terwijl tot toel ichting is aangevoerd, dat niet 
gezegd kan worden dat belanghebbende's eigen
dommen zijn gebaat, nu deze bestemd zijn 
voor waterwinning, welke bestemming niet zal 
veranderen; dat de mogelijkheid eener toe
komstige waardestijging niet de gevolgtrek
king rechtvaardigt, dat de eigendommen door 
de tot stand gebrachte werken zijn gebaat; 
dat bovendien het bestaan eener daadwerke
lijke waardestijg ing of het stell ige vooruit
zicht daarvan niet insluit een gebaat zijn van 
de e igendommen, nu de onvernnderlijke be
stemm ing be lan ghebbende verhinde rt van di e 
waardestijg ing te profiteeren; dat ook de 
onderstelling, dat een toekomstig profij t van 
de werken niet is uitgesloten, niet aantoont 
dat de e igendommen zij n gebaat; 

0. hi eromtrent: 
dat art. 281 der Gemeentewet als eisch stelt, 

dat de e igendomme n door de tot stand ge
brachte werken zijn gebaat, zoodat geensz in 
behoeft vast te staan , dat de e igendommen 
door die werken onmiddellijk in waarde zijn 
gestegen; 

dat voldoende is, dat zij door d ie werken in 
voordeeliger positie zijn gekomen en de Raad 
van B e roep op grond van de in zijn ui tspraak 
vermelde en hierboven opgenomen omstandig
heden kon en dus mocht aannemen , dat dit 
het geva l is ten aanz ien van de e igendommen 
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van belanghebbende; 
dat de Raad daarmede heeft verworpen de 

door belanghebbende verded igde stelli ng, dat 
haar e igendommen nimmer profijt van de we r
ken zullen hebben, tegen welke besli ss ing, a ls 
van feitelijken aard, niet met vrucht in cas
satie kan worden opgekomen; 

dat het middel dus niet kan s lagen ; 
Verwerpt het beroep. (W.) 

3 M ei 1933. ARREST van den Hoogen Raad. 
(Zakel ijke bedrijfsbelasting in de gemeente 

oord wij kerhout.) 
Een onderneming oefent haar bedrijf, 

in den zin van a r t. 282 Gem.wet en in 
dien van de onderhavige Verordening, die 
in zoover daarbij aansluit, overa l uit, 
waar zij bestendig onroerende goede ren -
hier teelgronden en een opbergschuur -
ter beschikking heeft en voor haar bedrijf 
aanwendt, en in dat geval is het onver
schillig of de al daar pi aats hebbende we rk
zaamheden ten opzichte van hetgeen el
ders in de 'ondeÎ·nemîng wordt verricht, a l 
dan niet als de uitoefening van een zelf
standig onderdeel van het bedrijf moet 
worden beschouwd. 

Art. 282 Gem.wet verbiedt niet om het 
gemiddeld aanta l van de gedurende het 
belastingjaar in een bedrijf werkzame a r
beiders, die het bij die wetsbepaling be
doelde loon verdienen. bij wijze van fictie 
te bepalen op het gemiddelde, dat het aan 
het belastingjaar voorafgaand kalender
jaar heeft opgeleverd. 

Gezien het beroepschrift in cassatie van de 
N. V . A. te B., tegen de uitspraak van den 
Raad van Beroep voor de Directe Belastingen 
te Leiden van 30 Juni 1932, betreffende haar 
aanslag in de Zake lijke Belasti ng op het be
drijf in de gemeente 'oordwijke rhout over 
1931 ; 

Gehoord enz. ; 
Gelet op de schriftelijke conclusie van den 

Adv.-Gen . Van Lier, namens den Proc.-Gen., 
strekkende tot verwerping van het beroep; 

0. dat bij de Verordening op de heffing va1. 
een zakelij ke belasting op het bedrijf in de 
gemeente Noordwijkerhout onder meer word t 
bepaald, dat: in deze gemeente onder de n 
naam van bedrijfsbelasting wordt geheven 
eene zake lijke belasting op het bedrijf (a rt. 
1) ; de belasting is verschu ldigd door den 
persoon, di e - of door het li chaam, dat -
op den eersten Januari van het belastingjaar 
het bedrijf uitoefent (art. 2); de be lasting 
wordt geheven wegens zoodanige bedrijven , 
welke op den len Jan. van het be lastingjaar 
binnen de gemeente worden uitgeoefend, anders 
dan in stations, en die in het kal enderjaar, 
aan het belastingjaar voorafgaande, in wer
king waren, mits in die bedr ijven in dat ka
lenderjaar ten minste gem iddeld tien arbe iders 
werkzaam waren, die m inde r verdienden dan 
het bedrag, ingevolge art. 242e der Gemeente
wet vastgesteld bij a . m. v. b. (art. 3 , onder 
1 °); de belasting wordt berekend naar itet 
gemiddeld aantal arbe iders in het vor ige ar
t ikel bedoeld (a rt. 4, onder 1 ° ); 
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0. dat belanghebbende, aan wie een aan
slag in voormelde belasting is opgelegd tot 
een bedrag van f 312, berekend naar gemid
mel d 26 arbeiders, tegen de beschikking van 
den Gemeenteraad, waarbij die aanslag werd 
gehandhaafd, heeft aangevoerd, dat zij niet 
geacht kan worden in Noordwijkerhout een 
bedrijf uit te oefenen, gelijk art. 282 (oud 
242e) der Gemeentewet voor belastingplicht 
eischtl omdat zich weliswaar in de gemeente 
Noorawijkerhout eenige tukken grond bevin
den, waarop zij bloembollen kweekt, doch de 
werkzaamheden, aldaar uitgeoefend, niet 
plaats vinden onder zoodanige omstandighe
den, dat zij te beschouwen zijn als de uitoefe
ning van een zelfstandig aldaar gevestigd on
derdeel van het bedrij f; 

0. dat de Raad van Beroep de beschikking 
van den Gemeenteraad heeft gehandhaafd, na 
te hebben overwogen : 

,,dat deels als erkend, deels als niet weer
sproken vaststaat: 

1 °. dat appellante te Noordwijkerhout in 
cultum heeft voor haar bedrijf minstens 3 
H.A., welke haar eigendom zijn en 30 H .A., 
welke zij in huur heeft; 

2°. dat appellante in de gemeente Noord
wijkerhout een aantal van 26 arbe iders werk
zaam had; 

"dat het op deze wijze in cultuur hebben 
van minstens 33 H.A. land, welke voor den 
teelt van bollen met al wat daaraan vastzit, 
de werkkracht vereischen van 26 arbeiders ge
durende een zekeren tijd van het jaar, naar 
het oordeel van den Raad, een zoo bel ang1·ij k 
onderdeel vormen van het bedrijf van appel
lante a ls kweeker, dat zij geacht kan worden 
haar bedrijf te Noordwijkerhout uit te oefenen 
en derhalve i11 die gemeente belastingplich
t ig is; 

"dat hieraan niet afdoet, dat de hoofdzetel 
van het bedrijf van appellante in eene andere 
gemeente is gevestigd en de woorden der wet, 
welke spreekt van ,,de uitoefeni11g va11 een 
bedrijf binnen die gemeente", niet uitsluiten 
de opvatting, dat belastingplicht bestaat in 
die gemeente, waar, gelijk in casu, een be
langrijk onderdeel van het geheele bedrijf, 
waarvan de zetel elders gevestigd is, wordt 
uitgeoefend"; 

0. dat tegen deze uitspraak als middelen 
van cassatie zijn voorgesteld: 

1 °. S., althans v. t. van art. 16 der Wet 
van 19 Dec. 1914, S. 564, en art . 282 (242e 
oud) der Gemeentewet, doordat geen bes! is
s ing is gegeven aangaande belanghebbende's 
beroep op de niet-zeHstandigheid van het door 
haar in Noordwijkerhout uitgeoefend onder
deel van haar bedrijf; 

2°. S., althans v . t. van art. 282 (242e oud) 
der Gemeentewet, doordat de Raad van Be
roep de beschikking van den Gemeenteraad 
heeft gehandhaafd, hoewel de artt. 3 en 4 der 
onderhavige Verordening, waarop de aan be
langhebbende opgelegde aanslag steunt, in 
strijd zijn met genoemd artikel der Gemeente
wet, hetwelk alleen de mogelijkheid opent voor 
een aanslag over een bepaald belastingjaar 
naar verhouding van de arbeiders, die gedu
rende datzelfde belastingjaar werkzaam wa
ren; 

0. dienaangaande: 
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dat de R aad van Beroep, kennelijk aan
nemend, dat belanghebbende de gronden, 
waarop zij te Noordwijkerhout bollen teelt, 
niet t ijdel ijk of toevall ig, doch blijvend in 
cultuur heeft, terecht uit de a ls vaststaande 
aangenomen feiten heeft afgeleid, dat belang
hebbende in die gemeente haar bedrijf uit
oefent; 

dat toch een onderneming haar bedrijf, in 
den zin van art. 282 der Gemeentewet en in 
dien van de onderhavige Verordening, die in 
zoover daarbij aansluit, uitoefent overal, waar 
zij bestendig onroerende goederen - hier teel
gronden - ter beschikking heeft en voor haar 
bedrijf aanwendt, en in dat geval onverschi l
lig is of de aldaar plaats vindende werkzaam
heden, ten opzichte van hetgeen e lders in de 
onderneming wordt verricht, al dan niet als 
de uitoefening van een zelfstandig onderdeel 
van het bedrijf moet worden beschouwd; 

dat de Raad van Beroep derhalve een on
derzoek omtrent dit laatste punt mocht ach
terwege laten en, door dit te doen, de in het 
eerste middel genoemde wetsartikelen niet 
heeft geschonden, zoodat dit middel faalt; 

dat ook het tweede middel n iet opgaat, ver
mits art. 282 der Gemeentewet niet verbiedt 
om het gemiddeld aantal van de gedurende 
het belastingjaar in een bedrijf werkzame ar
beiders, die het bij die wetsbepaling bedoelde 
loon verdienen, bij wijze van fictie te bepalen 
op het gemiddelde, dat het aan het belasting
jaar voorafgaand kalenderjaar heeft opge
leverd· 

Ven~erpt het beroep. (W.) 

17 Mei 1933. ARRES'l' van den Hoogen 
Raad. (Straatbelasting in de gemeente 
Middelburg.) 

Al kan worden toegegeven, dat het ka
rakter van den verbindingsweg er 111et toe 
kan leiden de onmiddellijke nabijheid van 
den openbaren weg uit te slu iten, een af
stand van 250 M. is zoo groot, dat - ten
zij wellicht onder bijzondere omstandig
heden, we lke ten deze niet zijn aangevoerd 
- een aldus van den openbaren weg ver
wijderd pand niet, als in de onmiddellijke 
nabijheid daarvan gelegen, kan worden 
beschouwd. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van den 

Burgemeester van Middelbu1·g tegen de uit
spraak van den Raad van Beroep voor de 
Directe Belastingen a ldaar dd. 19 Nov. 1932, 
betreffende den aans lag van A. in de straat
belasting van de gemeente Middelburg, be
lastingjaar 1932 ; 

Gezien de stukken; 
Gelet op de schr iftel ijke conclus ie van den 

P.-G., strekkende tot verwerp ing van het be
i·oep; 

0. dat art. 1 der betreffende verordening 
luidt: Er wordt door de gemeente Middelburg 
onder den naam van Straatbelasting eene be
lasting geheven, wegens a l of niet in die ge
meente gelegen gebouwd!! eigendommen, di e 
zelve of wier aanhoorigheden aan openbare 
straten of wegen, gelegen in die gemeente. 
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belenden, a ls bijdrage der belastingplichtigen 
in de ten laste dier gemeente komende kosten 
enz. ; 

0 . dat ten deze de R aad van Beroep heeft 
vastgesteld : 

a. dat belanghebbende in de straatbelas
ting is aangeslagen voor het perceel Middel
burg sectie E , no. 945, bestaande uit huis, 
schuren en erf; 

b. dat dit perceel 250 M. van den open
baren weg is verwijderd en daa rmede ver
binding heeft door een aan belanghebbende 
toebehoorenden en niet door de gemeente on
derhouden weg; 

c. dat tusschen bedoeld perceel en den open
baren weg eenige andere perceelen li ggen, 
bestaande ui t bouw- en we il and met water, 
welke mede aan belanghebende toebehooren, 
doch met het eerstbedoelde perceel .,niet naar 
hun aard in onverbrekelijk of zakelijk ver
band staan, en daaraan slechts door • persoon
lijken aard , den gemeenschappelijken e ige
naar, zijn verbonden"; 

0. dat de R aad van Beroep den aanslag 
heeft vernieti gd , daartoe, voor zoover thans 
van belang, op grond van het bovenstaande 
overwegende, dat het perceel E 945 niet 
grenst, dus niet belendt, aan den openbaren 
weg en, g-egeven den a fstand, evenm in in de 
onmiddell ijke nabijhe id daarvan ligt, terwijl 
de andere, boven sub c bedoelde, eigendom
men van bela nghebende niet als aanhoorig
heden daarva n zij n te beschouwen; 

0 . dat tegen deze besli ss ing als middel van 
cassatie is aangevoerd: ,,S. door v. t. van art. 
1 der Verordening tot heffing van eene be
lasting onder den naam van straatbelasting 
va n 26 Maart 1924, laatstel ijk gewijzigd bij 
Raadsbesluit van 9 Mei 1928" en zulks om
dat de R aad van Beroep 

1 °. ten onrechte " belenden aan" synoniem 
acht met "grenzen aan" (d. i. onmiddellijk 
aanpalen) ; 

2° . ten onrechte heeft bes] ist dat het in 
aanmerking komende perceel niet in de on
middellijke nabijheid van den openbaren weg 
ligt, terwijl het feit, dat de verbinding met 
den openbaren weg door een belanghebbende 
toebehoorenden en niet door de gemeente on
derhouden weg plaats vindt, ten deze zonder 
belang is ; 

3° . een onjuist criterium voor het begrip 
aanhoor igheden heeft aangenomen; 

0 . dat di t middel in a l zijn onderdeelen 
ongegrond is, en wel in het l e, omdat de Raad 
van Beroep terecht heeft aangenomen da t van 
een belenden aan den openbaren weg geen 
sprake kan zijn, indien het perceel niet aan 
dien weg grenst; 

in het 2e, omdat - al kan worden toege
geven, dat het bovenvermelde karakter van 
den verb indingsweg er niet toe kan leiden de 
onmiddellijke nabijhe id van den openbaren 
weg u it te sluiten - een afstand van 250 M. 
zoo groot is, dat - tenzij wellicht onder bij
zondere omstandigheden, welke ten deze niet 
zijn aangevoerd - een a ldus van den open
baren weg verwijderd pand niet a ls in de 
onmiddellij ke nabijhe id daarvan gelegen kan 
worden beschouwd ; 

in het 3e, omd at art. 1 der verordening met 
" aanhoorigheden" kennelijk het oog heeft op 
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de in art. 280 (nieuw) der Gemeentewet ver
mêlde "daarbij behoorende erven" en het 
enkele feit, dat de ten deze in aanmerk ing 
komende bouw- en weil anden aan denzelfden 
eigenaar a ls perceel E 945 toebehooren, on
voldoende is om ze a ls erven, welke bij dat 
1 aatste behooren, aan te merken ; 

Verwerpt het beroep. (W.) 

22 M ei 1933. ARREST va n den Hoogen 
Raad. (Drankwet 1931 artt. 39 en 59.) 

De telastelegging behoeft niet in te hou
den de gegevens waaruit valt op te ma ken, 
dat aan de uitzonderingsbepal ing van art. 
39, 1 aanhef en onder b, j 0

• lid 3 der 
Drankwet S. 1931 n°. 476 niet was vol
daan. Verd. heeft aan te toonen, dat hij 
voor het ten verkoop in het klein in voor
raad hebben een verlof niet behoefde. 

Waar gereq. geen beroep op di e uitzon
deringsbepaling heeft gedaa n, moet hij 
va ll en onder de strafbepaling van art. 59 
Drankwet en heeft de Rechtb. door die 
bepaling niet op hem toe te passen de in 
het middel vermelde a rtikelen geschonden. 

De H. R. ten principale rechtdoende 
veroordeel t req., het bewezen ver ki aa rde 
quali f iceerend a ls: ,,zonder het vere ischte 
verlof zwakalcohol ischen drank voor den 
verkoop in voo rraad hebben." 

Op het beroep van den 0. v. J. bij de R echt
bank te 's-Gravenhage, requirant van cassatie 
tegen een vonnis van die R ech tbank van 7 
Maart 1933, waarbij in hooger beroep, met 
vern ietiging van een mondeling vonnis van 
het K antongerecht te 's-Gravenhage van 20 
December 1932, B. J. , is ontslagen van a ll e 
rechtsvervolging ter zake van het hem bij 
dagvaarding tolastegelegde, als zijnde dit wel 
bewezen maar niet strafbaar . 

Conclusie van den Adv.-Gen . Wijnveldt. 

De Arr. -Rechtbank te 's-Gravenhage achtte 
op 7 Maart 1933, met vern ieti g ing va n het 
vonnis van den Kantonrechter te ' s-Graven
hage, in hoogcr beroep ten laste van ge requi
reerde bewezen, dat hij op 31 October 1932 
des namiddags omstreeks 4.30 uur te 's-Gra
venhage op een kraam, staande op de open
bare straat, de P rinsegracht, a lwaar toen 
aldaar markt werd gehouden, zonder daartoe 
het vereisch te verlof te hebben verkregen, voor 
den verkoop in het klein in voorraad heeft 
gehad een hoeveelheid zwak-alcoholischen 
drank, te weten advocaat, in eenige gesloten 
fl esschen. 

De Rechtbank was, evenals te voren de Kan
tonrechter, echter van oordeel, dat het be
wezenverkl aarde niet strafbaa r is. Zij zegt , 
dat het bewezen verklaarde feit zou opl everen 
het fe it omschreven en strafbaar geste ld in 
art. 59 l. 1 2 der. Drankwet, ware het niet , 
dat het fei t begaan was in een kraam. 

E en verlof A, oordeelt de R echtbank, als 
bedoeld in art. 38 l. 1 der Dra nkwet, is voor 
den verkooper niet vereischt voor den ve1·koop 
van zwak-alcoholischen drank in het kl ein in 
winkel s, pakhuizen of andere inrichtingen, 
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indien aan eenige eischen is voldaan, welke 
eischen krachtens art. 39 1. 3 der wet zijn 
neergelegd in art. 38 van het Drankwetbesluit 
1932. Een marktkraam kan op zich zelf zeer 
wel voldoen aau de eischen gesteld in art. 38 
Drankwetbesluit 1932, daar een kraam op de 
markt gemeenl ijk kenlijk het karakter van een 
verkoopplaats heeft, terwijl een dergelijke 
localite it gewoonlijk niet tevens woonkamer is. 

Mogelijk voldeed de kraam wel n iet aan het 
vereischte, dat in die localiteit op duidelijk 
leesbare en zichtbare wijze aan het publiek 
werd kennisgegeven, dat aan kinderen beneden 
den zestienjarigen leeftijd geen alcoholhouden
den dranken wuden worden verkocht, doch 
zulks is niet uit de dagvaarding te lezen, zoo
dat verdachte zich op dit punt niet behoorlijk 
kon en zelfs niet behoefde te verdedigen. 

De Kantonrechte,· had op anderen grond een 
. ontslag van rechtsrnrvolging uitgesproken, nl. 

z. i. is in de Dranhvet en de daaruit voort
spruitende bepalingen niet voorzien met be
trekking tot het ten verkoop voorhanden heb
ben van de dranken als de onderhavige, op de 
wijze a ls gebleken is, in marktkramen. 

De Officier van Justitie bij de Arr.-Recht
bank te 's-Gravenhage kwam tegen het vonnis 
der Rechtbank tijdig in cassatie en stelde bij 
schriftuur als middel , s. of v. t. van de artt. 
1 , 39 en 59 Drankwet, S. 1904, n°. 235, en 
art. 38 Drankwetbeslu it 1932. Ik merk hierbij 
op, dat bedoeld wordt blijkens de toelichting 
Drankwet, S. 1931 n°. 476, daar de D rankwet, 
S. 1904, n°. 235 blijkens art. 82 van eerst
genoemde wet vervallen is. 

Immers de toelichting zegt, dat art. 59 1. 1 2 
van de Drankwet o.a. strafbaar stelt hem, die 
zonder het vereischte verlof zwak-alcohol i chen 
drank in het klein of alcoholvrijen drank ver 
koopt of te koop aanbiedt, of voor dien ver
koop in voorraad heeft. Art. 38 der wet geeft 
den algemeenen regel , dat vereischt is verlof 
A. voor den verkoop in het klein van zwak 
alcohol ischen drank, terwijl art. 39 daarop 
uitwnderingsbepalingen bevat en wel in lid 
1 sub b voor den verkoop in winkels, pakhui
zen en andere inrichtingen, indien deze verkoop 
uitsluitend betreft drank in gesloten fl esschen 
enz. verpakt en de inrichtingen voldoen aan de 
vereischten gesteld krachtens lid 3 van dat 
artikel. Art. 38 Drankwetbesluit 1932 om
schrijft die eischen nader. Requirant is van 
oordeel, dat het feit, dat bedoelde inrichtingen 
niet aan de gestel de e ischen vol doen, niet een 
e lement is van de te laste gelegde overtreding. 
Aangevoerd wordt nog, dat art. 38 Drankwet
besl ui t 1932 voortdurend spreekt van " locali
teit", terwijl art. 1 der D rankwet zegt, dat 
verstaan wordt onder locali teit : ,,vertrek". 
Een marktk raam is niet met den naam "ver
trek" te bestempelen en voldoet dus niet aan 
de gestelde eischen. 

Ten aanzien van dit middel merk ik het vol
gende op. Naar mijn oordeel is de slotopmer
king niet juist, ten minste ik zie niet in, 
waarom een kraam niet zou kunnen zijn inge
richt als een locali teit in den zin der Drank
wet, en ben dus t. d. a. van hetzelfde gevoel en 
als de Rechtbank al moet ik er volledigheids
halve op wijzen, dat art. 41, naast localiteit, 
een tent noemt. Intusschen is dit punt niet 
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van doorslaand belang, maar gaat het in de 
eerste plaats over de vraag of de dagvaarding 
de vereischte elementen bevat. De geschiedenis 
der Drankwet geeft weinig licht ter ophelde
ring hiervan. Art. 38 1. 1 zegt dat wie zwak
alcohol ischen drank in het klein verkoopen 
wil, vooraf vergunning vraagt aan burgemees
ter en wethouders der gemeente, binnen welke 
hij het bedrijf wenscht uit te oefenen. Art. 39 
bepaalt vervolgens, dat een verlof A niet noo
dig is voor dien verkoop in winkels, pakhuizen 
of andere inrichtingen, indien de waar op een 
bepaalde manier verpakt is en die inrichtiugen 
voldoen aan eischen te stell en door een alge
meenen maatregel van bestuur. Het Drankwet
besluit 1932 bevat die eischen in zijn art. 38. 

In het eerste ontwerp der wet (handelingen 
zitting 1926/1927, n°. 355} komt omtrent het 
verlof A een bepaling voor in art. 35 lid 1, 
gelijkluidend aan wat thans wet is en art. 38 . 
Het volgend artikel van het ontwerp, art. 36, 
bevat de uitzonderingsbepaling, en zegt dat 
verlof A niet vereischt is voor bedoelden ver
koop " in winkels, pakhuizen of andere inrich
tingen" indi en daarin a lleen dranken worden 
verkocht en die verkoop uitsluitend plaats 
vindt in gesloten flesschen, kannen of kruiken, 
terwijl voorts lid 2 zegt, dat de Kroon zich 
voorbehoudt nader bij algemeenen maatregel 
van bestuur te bepalen in welke inrichtingen 
verkocht mag worden zonder verlof A. Uit de 
Memorie van Toelichting op artt. 35-37 
blijkt, dat deze verkoop, onverschillig waar 
hij plaats vindt, onder controle moet staan. 
Straatverkoop, verkoop door zg. ki stjesmannen 
en derg l. kan niet onbeperkt worden toegela
ten zegt de Minister. In verkoop van a lcoho
lica in groenten- en kruidenierswinkels schuil t 
een gevaar. dat afgewend moet worden, en 
daarom is de vrijstelling beperkt tot winkels, 
waar alleen dranken per flesch worden ver
kocht. Het resultaat van het overleg tusschen 
Regeering en Kamer over de artt. 35 en 36 
- Ontwerp (Verslag zitting 1928-1929 n°. 
65, blz. 5) levert geen gezichtspunten op voor 
de vraag welke ons hier bezig houdt, van 
belang. Bij nota van wijziging werden enkele 
veranderingen aangebracht in art. 36 van het 
ontwerp (zitting 1928-1929, n°. 65, 2, blz. 5). 
Bij nadere nota van wijzigingen (zitting 1929 
- 1930, 18, 11°. 1, blz. 2, n°. 2, J:,lz. 1, n° . 3, 
blz. 17} , kreeg de uitwnderingsbepaling van 
art. 36 - ontwerp de tegenwoordige redactie 
van art. 39 der wet, beha! ve dat nog niet ver
eischt werd de vermelding van het alcohol
gehalte. De Minister zegt in zijn toelichting, 
dat de verkoop van bier en wijn in gesloten 
flesschen in allerlei winkels een veel ver
breide praktijk is geworden. Om de belangen 
der middenstanders niet te schaden, nam hij 
dus het aanvankelijk verbod terug. Bij de 
besprekingen in de Tweede Kamer over artt. 
35 en 36 ontwerp werd het vereischte van ver
melding van het alcoholgehalte op de fles
schen enz. door een amendement van den heer 
Suring in art. 36 onder b opgenomen. Die be
sprekingen (Han<lel. 2e Kamer 20 Mei 1931 
blz. 2525) leeren niet wat onder "andere in
richtingen" moet worden verstaan. Evenmin 
zegt het Drankwet bes! uit 1932 dit. Krachtens 
het ontwerp van art. 36 zou de al gemeene 
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maatregel daartoe verplicht zijn geweest; in 
de wet in art. 39 wordt dit vereischte niet 
meer gestel d . 

Eischt de Rechtbank terecht dat de elemen
ten, vermeld in art. 39 der wet en art. 38 van 
het Drankwetbesluit 1932 in de dagvaarding 
moeten worden opgenomen? 

M. i. niet. Art. 38 der wet stelt het al ge
meene vereischte, dat wie zwak-alcohol ischen 
drank in het klein wil verknopen een verlof 
A moet vragen. 

Art. 39 geeft een uitzondering daarop onder 
allerlei vereischten, hoofdzakelijk opgenomen 
in het Drankwetbesluit 1932, waardoor het 
mogelijk is zonder verlof A die dranken in het 
klein te verkoopen. Men kan zich dus, wan
neer men voor overtreding van art. 38 der 
wet vervolgd wordt daarop beroepen. Blijkt 
dan bij de behandeling der zaak, dat dit be
roep ongegrond is, omdat men niet voldaan 
heeft aan de vereischten van art. 39 in ver
band met art. 38 Drankwetbesluit 1932, dan 
heeft men art. 38 overtreden. Dit blijkt naar 
mijn oordeel ook hieruit, dat art. 59 1. 1 sub 
2 de strafbepaling bevat als sanctie op over
treding van art. 38 der wet. Met art. 39 is 
niet een afzonderlijk wettelijk verlof gescha
pen - er staan op niet nakoming dan ook 
geen afzonderlijke strafbepalingen -, maar 
slechts een voorwaardelijke uitzondering op 
art . 38. Niet naleving der uitzonderingsbepa
ling levert geen zelfstand ige overtreding op. 

De wetgeving kent die figuren wel , bv. in 
de Arbeidswet. Bij Uw arrest van 30 Maart 
1931 {W. 12306, 5, N. J. 1932, 883) besliste 
de H. R., dat hij , aan wien krachtens art. 29 
sub 1 der Arbeidswet eene machtiging is ver
leend om arbeid te doen verrichten in afwij
king o. a. van art. 24 der wet, zoolang die 
machtiging voortduurt, niet meer strafbaar is 
ter zake van de in de machtiging genoemde 
wetsbepalingen, waarvan afwijking is toege
staan. Hij kan a lleen dan strafbaar zijn we
gens het niet in acht nemen van hetgeen om
trent het gebruik maken der machtiging hem 
is voorgeschreven in de wet, of wegens het 
niet naleven van de gestelde voorwaarden. 

Deze figuur voor dit geval acht ik in de 
Drankwet niet aanwezig. Art. 59 1. 1 sub 7 
geeft wel afzonderlijke verbodsbepalingen voor 
winkel, pakhuis of andere inrichting, waarin 
zonder verlof A wordt verkocht maar deze 
kunnen op het thans besproken geval niet be
trekking hebben. Zij zien op het aanwezig 
hebben van sterken drank, op het aanwezig 
hebben van zwak-alcoholischen drank anders 
dan in gesloten flesschen enz., niet echter op 
de al gemeene vereisch ten om gerech ti gel te zijn 
zonder verlof A te verkoopen. 

Ik kom dus tot de slotsom, dat de overtre
ding op de juiste wijze is te laste gelegd. 

Ik concludeer, dat het vonnis der Rechtbank 
worde vernietigd wat betreft het niet straf
baar verklaren van het bewezene, en het ont
slag van rechtsvervolging, en voorts dat de 
H . R. rechtdoende ten principale het bewezen 
verklaarde quali ficeerend a ls: ,,zonder het 
vereischte verlof zwak-alcoholischen drank 
voor den verkoop in het klein in voorraad 
hebben", en met aanhaling der artt. 38, 59 
1. 1 sub 2 der Drankwet, artt. 23, 91 Sr., ge-
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let op de beginselkwestie welke aan deze zaak 
ten grondslag ligt, gerequireerde veroordeele 
tot een geldboete van f 1 bij gebreke van be
taling en verhaal te vervangen door een dag 
hechtenis. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Schepel; 
Gelet op het middel van cassatie door requi 

rant voorgedragen bij schriftuur: {zie concl. 
Adv. -Gen.); 

S. of v. t. van de artt. 1, 39 en 59 der 
Drankwet, S. 1904 n° . 235, en van art. 38 van 
het Drankwetbesluit 1932; 

0. dat bij inleidende dagvaarding aan gere 
quireerde is telastegelegd: 

"dat hij op 31 October 1932 des namiddags 
omstreeks 4.30 uur te 's-Gravenhage op een 
kraam, staande op de openbare straat de Prin
segrach t, alwaar toen aldaar markt werd ge
houden, zonder daartoe het vereischte verlof 
te hebben verkregen, voor den verkoop in het 
klein in voorraad heeft gehad een hoeveelheid 
zwakalcoholischen drank, te weten advocaat, 
in eenige gesloten flesschen;" 

dat in het bestreden vonnis dit telastegelegde 
wettig en overtuigend bewezen is verklaard; 

dat omtrent de strafbaarheid daarvan in het 
vonnis is overwogen: 

,,dat het bewezen verklaarde feit zou ople
veren het feit omschreven en strafbaar gesteld 
in art. 59, eerste lid 2° van de Drankwet, 
ware het niet, dat in de dagvaarding zelf er 
bij is vermeld en ook door voormelde bewijs
middelen bewezen is, dat het feit is begaan in 
een kraam; 

,,dat een verlof A als bedoeld in art. 38, 
eerste lid , van de Drankwet, voor den ver
kooper niet vereischt is voor den verkoop van 
zwakalcoholischen drank in het klein in win
kels , pakhuizen of andere inrichtingen, indien 
aan eenige e ischen is voldaan, welke eischen 
krachtens art. 39, derde lid, van de Drankwet 
zijn neergelegd in art. 38 van het Drankwet
besluit 1932; 

" dat nu een marktkraam op zich zelf zeer 
wel kan voldoen aan de e ischen gesteld in art. 
38 Drankwetbesluit 1932, hebbende een kraam 
op een markt gemeenlijk kennelijk het karak
ter van een verkoopplaats, terwijl een derge
lijke Jona! iteit gewoonlijk niet tevens woon
kamer is; 

., dat het nu wel mogelijk is en door het 
proces-verbaal van Pons voornoemd zelfs waar
schijnlijk is, dat de kraam van verdachte niet 
voldeed aan het vereischte, dat in die locali 
teit op duidelijk leesbare en zichtbare wijze 
aan het publiek werd kennisgegeven, dat aan 
kinderen beneden den 16-jarigen leeftijd geen 
alcoholhoudende dranken zouden worden ver
kocht, doch zulks niet uit de dagvaarding valt 
te lezen. zoodat verdachte zich op dit punt niet 
behoorlijk kon en ook zelfs niet behoefde te 
verdedi,ren; 

"dat het feit, zooals het is telastgelegd en 
bewezen verklaard, onder de in de dagvaar
ding genoemde omstandigheid, dat de verkoop 
in een kraam plaats vond, niet strafbaar is, 
zoodat verdachte zal moeten worden ontslagen 
van rechtsvervolging;" 
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dat op deze gronden de Rechtbank de be
slissing heeft genomen, die boven staat ve1·
rneld; 

0. omtrent het middel van cassatie: 
dat bij art. 59, 1, 2° van de Drankwet, S . 

1931, n° . 476, strafbaar is gesteld o. a. het 
zonder het vereischte verlof zwakalcohol ischen 
drank in het klein voor den verkoop in voor
raad hebben; 

dat ingevolge art. 38, 1 der genoemde wet, 
hij, die zwakalcoholischen drank in het klein 
verkoopen wil, daartoe vooraf een verlof A. 
Leeft te vragen aan B . en W . der gemeente, 
binnen welke hij het bedrijf wenscht uit te 
oefenen; 

dat nu wel art. 39, 1 aanhef en onder b 
bepaalt, dat een verlof A. niet is vereischt 
voor den verkoop van zwakalcoholischen drank 
in het klein in winkels, pakhuizen of andere 
inrichtingen, waartoe een marktkraam, a ls in 
de bewezenverklaring bedoeld, behoort, maar 
dat dit niet vereischt zijn van verlof slechts 
geldt, indien de verkoop uitsluitend in ge
sloten flesschen. kannen, kruiken of vaten, 
waarop vermeld staat wat in de genoemde 
wetsbepaling is u itgedrukt, plaats vindt en 
indien die inrichtingen ook overigens voldoen 
aan de eischen krachtens het derde lid van 
art. 39, gesteld bij art. 38 van het Drankwet
besluit 1932; 

dat hieruit volgt, dat de telasteleggi ng in 
een geval als dit niet behoeft in te houden de 
gegevens, waaruit valt op te maken, dat aan 
de uitzonderingsbepaling niet was voldaan, 
maar dat de verdachte heeft aan te toonen, 
dat hij voor het ten verkoop in het klein in 
voorraad hebben een verlof niet behoefde; 

dat, waar hij ten deze daarop geen beroep 
heeft gedaan, hij moet vall en onder de boven
genoemde strafbepaling en de Rechtbank, door 
die benaling niet op hem toe te passen, de in 
het middel )l"Pnoemde wetsa'rtikelen heeft ge
schonden, zoodat het middel geg-rond is; 

Vernietigt het bestreden vonnis , doch enkel 
voor zoovene daarin het bewezen verklaarde 
niet strafbaar is geoordeeld en gerequireerde 
te dier zake van alle rechtsvervolging is ont-. 
s]ar,-en: en 
Rechtdoende ten principale ingevolge art. 105 
R. 0.: 

Qua! ificeert het bewezenverklaarde a ls: 
,,zonder het vereischte verlof zwakalcohol i
schen drank voor den verkoop in voorraad 
hehben"; 

0. dat de gerequireerde te dier zake straf
baar is, zijnde toch niet gebleken van om
standigheden, waarom hij dit niet wude zijn; 

Gezien de artt. 38, 59, 1 . aanhef en onder 
2° der Drankwet, S. 1931 n°. 476, 23 en 91 Sr.; 

0. dat gerequireerde te goeder trouw over
tui)l"d heeft kunnen zijn, dat het door hem 
gepleegde feit niet strafbaar was, en dat daar
om na te melden straf geëvenredigd is aan 
de beteekenis van het feit; 

Veroordeelt gerequireerde tot betaling van 
eene geldboete van één gulden, bij niet beta
ling of verhaal te vervangen door hechtenis 
van één dag. 

(N. J .) 

1 24 
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Mei 1933. ARREST van den Hoogen 
Raad . (Vergunningsrecht in de gemeente 
Schipluiden.) 

De vergunning, waarvan in de Drank
wet. S. 1931, no. 476, sprake is, betreft 
blijkens art. 1, onder e tot en met i en 
art. 3. l e lid, dier Wet uitsluitend den 
verkoop van sterken drank in het klein 
en daaru it volgt, dat in art. 23. 2e lid, 
dier \Vet de woorden "het bedrijf , waar
voor de vergunning strekt" de beteekenis 
hebben van het bedrijf van den verkoop 
van sterken drank in het kl e in. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van A. 

te B. tegen de uitspraak van den Raad van 
Beroep voor de Directe Belastingen te 's-Gra
venhage van 18 ov. 1932, betreffende haar 
aanslag in het Vergunningsrecht voor de uit
oefening van den kleinhandel in sterken drank 
der gemeente Schipluiden, belastingjaar 1932/ 
1933; 

Gezien de stukken; 
Gelet op de chriftelijke conclusie van den 

P. -G. enz. (cfm. arrest; Red. ); 
0. dat belanghebbende is aangeslagen voor 

een bedrag van f 80, naar een huurwaarde 
van f 800 en de aansl ag bij beschikking op be
zwaarschrift is gehandhaafd; 

dat belanghebbende in beroep heeft ver
zocht den aanslag terug te brengen tot f 40 . 
daarb ij uitgaande van het standpunt, dat niet 
de geheele huurwaarde der vergunningslocali
teit mag gelden voor de berekening van het 
vergunningsrecht, doch slechts voor zoover zij 
verband houdt. met den omzet van sterken 
drank; 

0. dat de Raad van Beroep di t standpunt 
van belanghebbende heeft verworpen, op grond 
dat de verordening bepaalt, dat de huunvaar
de wordt berekend van de local iteit in ver
band met den omvang van het bedrijf, waar
voor de vergunning strekt, en deze vergun
ning strekt tot den verkoop van a ll erlei soor
ten van dranken en n iet all en tot den ver
koop van het gedisti leerd; 

dat de Raad voorts naar billijkheid en mPt 
het oog on eenige in rle uitspraak vermelde 
omstandigheden de huurwaarde heeft gesteld 
op f 600 en heeft bepaald. dat een aanslag 
zal worden opgelegd van f 60; 

0. dat als middel van cassatie wordt voor
gedragen: 

S. of v. t. van art. 23, 2e li d, der Drank
wet. S . 1931 , n° . 476; 

0. dat dit middel, hetwelk, blijkens de toe
lichting, zich richt tegen de be lissing van 
den Raad van Beroep, dat de vergunning 
strekt tot den verkoop van allerlei soorten 
van dranken en niet alleen tot den verkoop 
van het gedisti ll eerd , gegrond is; 

dat toch de vergunning, waarvan in de 
Drankwet, S. 1931, no. 476, sprake is, blij 
kens art. 1, onder e tot en met i en art. 3, 
l e lid dier Wet uitsluitend betreft den ver
koop 'van sterken drank in het klein en 
daaruit volgt, dat in art. 23, 2e lid, dier Wet 
de woorden " het bedrijf , waarvoor de ver
gunning strekt" de beteekenis hebben van het 
bedrijf van den verkoop van sterken drank in 
het klein; 
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0. dat de bestreden uit praak mitsdien niet 
in stand kan blijven; 

Vernietigt die uitspraak en verwijst het ge
ding naar den Raad van Beroep voornoemd 
ter verdere behandeling en besliss ing van de 
zaak met inachtneming van dit arrest en in 
vol tal I ige vergadering. 

(W.) 

6 November 1933. ARREST van den Hoogen 
Raad . (Overdracht van een handelsnaam.) 

Op het derde lid van art. 3 der Han
delsnaamwet, bepalende dat het eerste l id 
van dat artikel niet van toepass ing is, 
wanneer de naam afkomstig is van een 
koopman, die dezen niet in strijd met de 
wet heeft gevoerd, kan geen beroep wor
den gedaan, indien deze naam wordt ge
voerd in strijd met een overeenkomst met 
een vorigen rechthebbende, waarbij onder 
overdracht van de zaak de naam van 
overgang is uitgesloten. 

Indien bedoeld mocht zijn, dat in dit 
geval de overeenkomst, waarbij de naam 
slechts gedurende vij f jaren was overge
dragen, · a ls nietig buiten aanmerking moet 
bi ij ven, zou dit !echts tot gevolg hebben, 
dat de naam als van den aanvang af van 
overgang uitgesloten zou moeten worden 
beschouwd. 

Degeen, die de zaak heeft overgedragen 
·en den naam voor den tijd van 5 jaren, 
moet, onafhankelijk van de vraag of hij 
thans weer gerechtigd is dien naam te 
voe1·en, als belanghebbende worden be
schouwd in den zin van art. 6 der Han
delsnaamwet. 

VERZOEKSCHRIFT. 

Aan den Hoogen Raad der Nederlanden. 

Geeft eerb iedig te kennen: 
M. Kool, te Amsterdam , te dezer zake do

micilie kiezende te Amsterdam, ten kantore 
van Mr. M. van Vugt (adv. Mr. A . E. J. 

ysingh); 
dat J. H. Vet, wonende te Breda, zich bij 

verzoekschrift, gedateerd 24 Februari 1933, 
heeft gewend tot den Ktr. te Amsterdam, met, 
voor zoo ver thans van belang, het verzoek, 
den requestrant in cassatie te veroordeelen om 
den door hem gebruikten handelsnaam, lui
dende " J acob Stuvé", zoodanig te wijzigen, 
dat de beweerde onrechtmatigheid ten opzichte 
van toen verzoeker, thans gerequestreerde, zou 1 

worden opgeheven; 
dat de Ktr. te Amsterdam bij beschikking 

dd. 23 Mei 1933 het voeren van den opgemel
den handelsnaam door requestrant in cassatie 
ten opzichte van toen requestrant onrechtma
tig heeft verklaart en requestrant in cassatie 
heeft veroordeeld zijn handelsnaam te wijzi 
gen; 

dat requestrant in cassatie van deze beschik
king bij verzoekschrift dd. 15 Juni 1933 bij 
de Rb. te Amsterdam in hooger beroep is ge
komen, waarop gemelde Rb. bij beschikking 
dd. 23 Aug. 1933, de beschikking van den 
Ktr., zij het op andere gronden, heeft be
vestigd; 
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dat requestrant hierbij tegen de gemelde 
beschikking der Rb. te Amsterdam dd. 23 
Aug. 1933 beroep in cassatie instelt en zich 
veroorlooft onder overlegging der stukken 
daartoe het navolgende aan te voeren: 

De Rb. gaat er klaarblijkel ijk van uit, dat 
thans gerequestreerde voor 1 Maart 1927 den 
naam J acob Stuvé rechtmatig voerde, gelijk 
dit ook in het inleidend verzoekschrift van 
toen requestrant was gesteld in de beschik
king van den Ktr. is beslist en door de Rb. 
niet is weersproken. 

Voorts overweegt de Rb. en stelt tusschen 
partijen feitelijk vast, dat thans gerequestreer
de bij akte dd. 1 Maart 1927 zijne van J acob 
Stuvé afkomstige handelszaak in nouglj.t aan 
thans requestrant heeft overgedragen, die deze 
zaak nu nog bezit (5e, 6e en 80 overweging). 

Ten slotte overweegt de Rb., dat de be
paling in de meergemelde akte van 1 Maart 
1927, waarbij de handelsnaam Jacob Stuvé 
slechts voor vijf jaar aan requestrant in cas
satie werd overgedragen, niet n ietig is, maar 
meebrengt, dat thans gerequestreerde na af
loop van dien termijn van vij f jaar zijn recht 
op den naam Jacob Stuvé, ten gevolge van 
het vervallen der overdracht herkreeg, zulks 
met verwijzing naar art. 2 der Handelsnaam
wet, hetwelk wel verbiedt de overdracht van 
den handelsnaam zonder de hande lszaak, doch 
niet de overdracht van de handelszaak zonder 
overdracht of met een naar den duur beperkte 
overdracht van den handelsnaam (7e over
weging). 

Na overwogen te hebben, dat art. 5 der 
Handelsnaamwet, waarop thans gerequestreer
de tegen requestrant in cassatie zijn inleidend 
verzoekschrift baseerde, in ca u niet toepas
sel ij k is, komt de Rb. tot bevestiging met wij
ziging der gronden van de beschikking van 
den Ktr. 

Tegen de beschikking der Rb. voert reques
trant de navolgende cassatiemiddelen aan : 

I. S., althans v. t. van artt. 1, 2, 3, 5 en 
6 der Handelsnaamwet 1921 , S. no . 842, 48 
Rv. , 1349, 1356, 1371, 1373, 1374, 1375 B. W. 
en 14 A. B., door te beslissen, dat de bepa
ling in de akte van 1 Maart 1927, inhouden
de , dat de overdracht van den handelsnaam 
Jacob Stuvé voor vijf jaar geschiedde, mee
brengt, dat na afloop dier vijf jaar thans ge
requestreerde het recht op dien handelsnaam 
door verval der overdracht herkreeg. 

Art. 2 der Handelsnaamwet bepaalt, dat een 
handelsnaam al leen te zamen met de zaak 
waarvoor hij wordt gevoerd aan een ander 
kan worden overgedragen. In aansluiting 
daaraan bepaalt art. 3, lid 3, dat de handels
naam alleen dan een anderen persoonsnaam, 
dan die de eigenaars kan zijn, wanneer de 
zaak van dien anderen persoon afkomstig is. 

Krachtens het bepaalde bij art. 2 Handels
naamwet heeft gerequestreerde zijn nougat
affa ire met den naam Jacob Stuvé aan re
questrant in cassatie overgedrngen. Partijen 
hebben daarbij , volgens de beslissing der Rb. 
de bedoeling gehad, dat de naam J acob Stuvé 
na vij f jaar, zonder de zaak, weer tot gere
questreerde zou terugkeeren. Deze bedoeling 
is in strijd met art. 2 der Handelsnaamwet. 
Dit artikel heeft immers ten doel te voor
komen, dat een handelsnaam, los van de 



zaak, tot zei fstandig handelsobject zou worden . 
Ware het rechtens mogelijk dat, zooals de Rb. 
aanneemt, de naam J acob Stuvé, zonder de 
van J acob Stuvé afkomstige zaak, tot gere
questreerde terugkeerde, dan zou daardoor in
derdaad de naam J acob Stuvé voor gereques
treerde een afzonderlijk, zelfstandig handels
object zijn geworden; immers zou gereques
treerde dezen naam, door hem telkens aan 
een nieuwe zaak te verbinden, herhaaldelijk 
- met tijdsbeperking - kunnen overdragen. 
Een en ander zou ook in strijd komen met de 
door de wet beoogde bescherming van het 
publiek. 

Daarom is de bepaling in de overeenkomst 
van 1 Maart 1927, waarb ij de overdracht van 
den h andelsnaam J acob Stuvé naar t ijdsduur 
werd beperkt, en de daaraan door de Rb. ge
geven interpretatie, in strijd met de wet en 
nietig. Zij kan bovendien niet ongedaan ma
ken dat requestrant voor zijn zaak den naam 
J acob Stuvé eerder heeft gevoerd dan ge
requestreerde, en wel rechtmatig. 

II. S., a lth ans v. t. der artt. 1, 2, 3, 5 en 
6 der Handelsnaamwet 1921, S . 842, en art. 
48 Rv., 1349, 1356, 1371, 1373, 1374, 1375 
B. W. en 14 A. B ., door te beslissen, dat 
requestrant in cassatie, ofschoon hij e igenaar 
is der van J acob Stuvé afkomstige handels
zaak, geenerlei recht heeft op den handels
naam Jacob Stuvé, en gerequestreerde daar
entegen wel rechthebbende op en belangheb
bende bij dien naam is, zulks krachtens de 
bepaling in de akte van 1 Maart 1927, waar
bij de overdracht van den handelsnaam van 
gerequestreerde aan requestrant in cassatie 
slechts .voor vijf jaar is gesch ied. 

Gerequestreerde is, na afloop der meerge
melde periode van vij f jaar, waarin reques
trant in cassatie den naam Jacob Stuvé voer
de, een nieuwe nougataffaire onder den naam 
Jacob Stuvé begonnen; immers de van J acob 
Stuvé afkomstige zaak is eigendom gebleven 
van requestrant in cassatie. Bij zijn keuze van 
een ha ndelsnaam voor deze nieuwe zaak was 
gerequestreerde gebonden aan de bepalingen 
der H andelsnaamwet. Art. 3 verbiedt hem 
voor deze nieuwe zaak den naam Jacob Stuvé 
te kiezen. Een zaak immers mag alleen dan 
een anderen persoonsnaam, dan dien des eige
naars dragen, wanneer de zaak van dien an
der afkomstig is (art. 3, lid 3). Hij mag 
evenm in een naam voeren die reeds te voren 
door requestrant rechtmatig werd gevoerd. 

Op deze laatste bepaling kan alleen re
questrant in cassatie voor zijn zaak een be
roep doen, daar deze de oude zaak van J acob 
Stuvé is. 

Zelfs wanneer tusschen partijen bij de over
eenkomst van 1 Maart 1927 over den naam 
niets was bepaald, zou requestrant in cassatie 
met een beroep op art. 3 der H andelsnaam
wet den naam J acob Stuvé mogen voeren en 
zou hij alleen daarbij belanghebbende kunnen 
zijn. Anders da n .in het Zwi tsersche stelsel 
(Zw. 0. R. § 874) en in het Duitsche systeem 
(H. G. B. § 22) stelt onze wet voor het voeren 
van den handelsnaam van den eigenaar-rechts
voorganger eener zaak niet het vereischte van 
de bewilliging van dien rechtsvoorganger. 
Sinds 1 Maart 1927 voert requestrant in cas
satie den naam J acob Stuvé krachtens art. 3 
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Handelsnaamwet niet in strijd met deze wet 
en zoolang hij e igenaar is der van J acob Stuvé 
afkomstige zaak is hij zoowel van rechtswege 
als krachtens de overdracht van den naam, 
vermeld in de overeenkomst van 1 Maart 
1927, eenig rechthebbende op en eenig belang
hebbende bij dien naam. 

Redenen waarom requestrant zich wendt tot 
Uwen Raad met het eerbiedig verzoek de 
beschikking der Rb. te Amsterdam dd. 23 
Aug. 1933, waartegen cassatie, t.e vernietigen 
met zoodanige verder beschikking als de H. R. 
za l meenen te behooren. 

De Proc.-Gen. (Mr. Tak) ; 
Gez ien de beschikking der Rb. te Amster

dam van 23 Aug. 1933, bevestigende, schoon 
op andere gronden, die des Ktrs aldaar van 
23 Mei bevorens, waarvan het dictum luidt: 
"Verklaren Ons bevoegd van deze vordering 
kennis te nemen; Verklaren den verzoeker 
ontvankel ij k in zijn verzoek; Bevelen den ge
requireerde, M. Kool , zijn handelsnaam zoo
danig te wijzigen, dat daarin de naam J acob 
Stuvé niet meer voorkomt; Veroordeelen ge
requireerde voorts om aan den requirant een 
schadevergoeding te betalen van f 40 voor 
el ken dag, dat hij aan deze, Onze be chikking 
niet mocht voldoen; Verklaren deze beschik
king uitvoerbaar bij voorraad"; 

Gelet onder meer, op de tegen eerstgemelde 
beschikking aangevoerde middelen van cas
satie; 

0. dat het eerste daarvan opkomt tegen de 
opvatting der R b., dat de overdracht van den 
handelsnaam Jacob Stuvé aan thans-reques
t rant voor den tijd van vijf jaren bij a kte van 
1 Maart 1927, medebrengt, dat nu-gereques
treerde het recht op dien handelsnaam door 
verval dier overdracht herkreeg; 

0. dat echter deze grief niet kan slagen; 
0. toch, dat art. 2 der Handel naamwet 

1921, S . 842, wel bepaalt, dat een handels
naam niet voor afzonderl ijke overdracht vat
baar is en steeds moet worden overgedragen 
in verbinding met de handelszaak, die onder 
di en naam wordt gedreven, doch dit niet ver
hi ndert, gel ijk dit onderwerpelijk is geschied, 
dat het recht tot het voeren van een handels
naam voor een bepaalden tijd kan worden ter 
be chikking gesteld in verband met de han
de lszaak, welke onder dien naam wordt ge
dreven, onder voorwaarde, dat bij het ver
strijken van den termijn de overdracht van 
den handelsnaam komt te vervall en en hij, 
die het gebruik van dezen naam t ijdelijk af
stond, zijne rechten daarop in voll en omvang 
herkrijgt; · 

0. immers, dat alsdan in werkelijkheid geen 
sprake is van eene overdracht van den han
delsnaam zonder overdracht der zaak, waar
aan hij verbonden is, doch slechts van een 
herkrijgen van de volle beschikking over een 
recht, van het gebruik waarvan slechts tijde
lijk afstand is gedaan en dat dus nimmer voor 
den eigenaar daarvan is teloor gegaan; 

0. dat ook het tweede middel niet tot cas
satie kan leiden; 

0. toch dat, gelijk boven overwogen, ge
requestreerde nooit het recht op het voeren 
van den handelsnaam Jacob Stuvé had ver
loren en hij a lleen met requestrant voor den 

33 
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tijd van vijf jaren was overeengekomen, dat eerst heeft gevoerd - onmiclclellijk zijn over-
hij dit recht op dien handelsnaam niet wu gegaan op hem, die thans den naam voor de 
uitoefenen en het gebruik maken daarvan zaak wenscht te voeren, maar desniettemin als 
tijdelijk ter beschikking stelde van dezen; 1 "afkomstig" van vorige rechthebbenden niet 

0. dat hieruit voortvloeit, dat, toen nu- 1 kan worden beschouwd een naam, die wordt 
gerequestreercle zelf weder eene handelszaak gevoerd in strijd met een overeenkomst met 
begon, niets hem behoefde te verhinderen die een vorigen rechthebbende, waarbij onder over-
te voeren onder den handelsnaam Jacob Stuvé, dracht van de zaak de naam van overgang is 
waarover hij de volle beschikking na verloop uitgesloten; 
,·an den termij n, gedurende welken hij zijn dat zulks immers reeds zou strijden met de 
recht daarop ten behoeve van thans-reques- duidelijke veronderstelling van art. 2 der wet, 
trant niet zou uitoefenen, had verkregen; dat overdracht van een zaak zonder den naam 

Concludee1·t tot verwerping van het beroep. mogelijk is; 

De Hooge Raad enz.; 
Gezien enz.; 
0. dat in dezen als feitelijk vaststaande moet 

worden aangemerkt, dat gerequestreerde -
verder te noemen Vet - aan requestrant -
verder te noemen Kool - bij overeenkomst 
heeft overgedragen de tot dien tijd door Vet 
onder den handelsnaam " J acob Stuvé" ge
dreven handelszaak, en daarbij is bepaald, 
dat ook de handelsnaam werd overgedragen, 
echter slechts voor den tijd van vijf jaren; 

dat Kool ook na afloop van de vijf jaren, 
zonder dat op den bij de overeenkomst voor
zienen voet daaromtrent tusschen partijen 
nader is overeengekomen, de overgenomen 
handelszaak onder de naam "Jacob Stuvé is , 
bi ij ven voeren; 

dat Vet in verband daarmede, steil ende dat 
hij thans uitsluitend gerechtigd is den han
del naam Jacob Stuvé voor den handel in 
nougat te voeren, den rechter heeft gevraagd 
ingevolge art. 6 der Handelsnaamwet, op 
grond dat het verder voeren van den naam 
" J acob Stuvé" door Kool in strijd is met de 
Handelsnaamwet, dezen te bevelen zoodan ige 
wijziging in den door hem gevoerden handels
naam te brengen, dat de onrechtmatigheid 
wordt opgeheven cum annexis; 

dat diensvolgens is beschikt als vorenver
meld; 

0. met betrekking tot de tegen deze beslis
sing gerichte middelen: 

dat allereerst is te behandelen het gedeelte 
van het tweede middel dat de steil ing bevat 
dat Kool gerechtigd is den naam Jacob Stuvé 
te voeren -, omdat, indien aan Kool dit recht 
zou moeten worden ontzegel, onafhankelijk van 
de vraag, of Vet dien handelsnaam kan voo
ren, de behandeling van het eerste middel en 
het verdere van het tweede middel slechts 
noodig is met het oog op de vraag, of Vet 
als belanghebbende tot de indiening van het 
verzoek chrift bevoegd was; 

0. nu te dien aanzien: 
dat Kool - ervan uitgaande, dat het onder

havige geval valt in de termen van art. 3 
der Handelsnaamwet - een beroep doet op de 
uitzonderingsbepaling van het derde lid van 
dat artikel, nu te dezen de handelsnaam en de 
handelszaak afkomstig zouden zijn van een 
koopman, die den naam heeft gevoerd niet in 
strijd met de wet; 

dat dit beroep echter faalt; 
dat immers het derde lid van art. 3 welis

waar niet eischt, dat naam en zaak van den 
koopman, die dien naam niet in strijd met de 
wet heeft gevoerd - waarbij kennelijk is ge
dacht aan den koopman, die den naam het 

dat, voor zoover het middel bedoelt, dat 
in het onderhavige geval de overeenkomst, als 
nietig, buiten aanmerking moet blijven, het 
niet zou zijn gegrond, omdat, zelfs a l zou een 
overdracht van den naam voor den tijd van 
vijf jaar niet rechtsgeldig kunnen geschied 
zijn, dit slechts tot gevolg zou hebben, dat de 
naam als van den aanvang af van overgang 
uitgesloten zou moeten worden beschouwd; 

0. dat naar aanleiding van het vorenstaan
de nog slechts - in verband met het eerste 
middel en het verdere van het tweede middel 
- is te beantwoorden de vraag, of Vet als 
belanghebbende in den zin van art. 6 der 
Handelsnaamwet kan worden aangemerkt; 

<lat ook die vraag, onafhankelijk van die 
van het recht van Vet om den naam zelf te 
voeren, bevestigend moet worden beantwoord, 
al ware het slechts, omdat bij voorcluring van 
den - te zijnen aanzien ingevolge de overeen
komst onrechtmatigen - toestand, waarover 
Vet zich beklaagt, Kool geenerlei rede~ heeft 
zich met hem over het verder gebru ik van 
den naam na den overeengekomen termijn te 
verstaan; 

0. dat alzoo de middelen niet tot cassatie 
kunnen leiden; 

Verwerpt het beroep. (W.) 

10 November 1933. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet art. 34). 

In een verordening regelend de genees
kundige armenverzorging, tevens in truc
tie voor den geneeskundige, daarmede 
belast, behooren niet te worden opgenomen 
bepalingen, welke buiten de armenprak
tijk omgaan, als de verplichting tot kos
telooze vaccinatie van allen, die zich 
daartoe aanmelden, de verplichting tot 
het verrichten van doodschouw, en die tot 
het verleenen van kostelooze genees-, heel
en verloskundige hulp van den gemeente
veldwachter en zijn gezin en aan doortrek
kende personen. 

Wij WILHELM! A, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den Geneeskundigen Inspecteur van de Volks
gezondheid , J. A. Putto ,te 's-Gravenbage, 
tegen de beslissing van Ged. Staten van Zuid
Holland van 3/12 Mei 1933, no. 84, strekken
de tot ongegrondverklaring van het bezwaar 
van dien Inspecteur tegen de salarisregeling 
voor den geneeskundige, belast met de armen
praktijk in de gemeente Meerkerk; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
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Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
30 Augustus 1933, no. 485; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 6 November 1933, 
no. 9571, Afd. Armwezen; 

0. dat de raad van Meerkerk in zijne ver
gadering van 22 December 1932, heeft vast
gesteld eene verordening, regelende de ge
nees- , heel- en verloskundige armenpraktijk in 
rle gemeente Meerkerk, tevens inhoudende de 
instructie voor den geneeskundige, met die 
praktijk belast, waarvan de a rtikelen 2, 15 en 
17 luiden als volgt: 

Art. 2. Door de gemeente zal aan bedeel
den en minvermogenden , voor zoove1· de wet 
or niet in voorziet, ko teloos genees-, heel - en 
verloskundige hulp worden verleend. 

A1-t. 15 . De Geneeskundige is verplicht 
alle personen , di e zich daartoe aanmelden 
kosteloos te vaccineernn of te revaccinee ren en 
zulks eenmaal per drie maanden of zoo dik
wijls dit door burgemeester en w~thouders zal 
worden bepaald, in een daartoe aan te wijzen 
lokaal. Ook is hij verplicht tot het yerrichten 
Yan doorlschouw, berloe ld in artikel 4 der wet 
van 10 April 1869, S. 65 (Begraafwet) voor 
zoover hij daartoe telken jare door bmge
meester en wethouders wordt aangewezen . 

Art. 17. Behalve aan de hie rvoren bedoel
de personen, verleent de Geneeskundi ge ook 
kosteloos genees-, heel- en verloskundige hulp 
aan den Gemeenteveldwachter en zijn gez in 
en aan doortrekkende personen, welke voor
zien zijn van een consent, afgegeven door 
burgemeester en wethouders dezer gemeente, 

terwijl arti kei 6 inhoudt: De jaarwedde van 
den Geneeskundige bedraagt f 575 , welke door 
den Gemeente-ontvanger in vier ge lijke ter
mijnen telkens na afloop van e lk kwartaal 
wordt uitbetaald ; 

dat, nadat tegen deze verordening door den 
Geneeskundigen Inspecteur van de Vol ksge
zondheid bij Ged. Staten van Zuid-Holl a nd 
bezwaar gemaakt was, dit coll ege bij besluit 
van 3 Mei 1933, no . 84 (Provinciaal blad no. 
15), het bezwaar ongegrond heeft verklaard, 
uit ornrweging, dat het bezwaar van den In
specteur in het bijzonder gericht is tegen de 
regeling der jaarwedde van den gemeente-arts 
in artikel 6 der verordening, waar bepaald 
is , dat die jaarwedde f 575 bedraagt, door 
den gemeente-ontvanger in vier gelijke ter
mijnen telkens na a floop van elk kwartaal uit 
te betalen; dat de Inspecteur deze jaarwedde 
te laag acht; dat de tegenwoordige arts in 
1912 in gemeentedienst van Meerkerk is aan
gesteld voor het verrichten der kostelooze 
vaccinatiën, bedoeld in de Besmettelijke Ziek
tenwet, op een salaris van f 75 's jaa rs; dat 
hij voor de armenpraktijk tot en met het jaar 
1931 rekeningen indiende bij het burgerlijk 
armbestuur en het diaconie-armbestuur in de 
gemeente Meerkerk; dat over het jaar 1932 
die armbesturen eene bepaalde regeling heb
ben getroffen, volgens welke de a,ts ontving 
f 5 per hoofd ; dat de dienst met ingang van 
1 Januari 1933 is gereorganiseerd en dat nu 
met ingang van dien datum bij het bestreden 
raadsbesluit aan den gemeente-geneesheer van 
Meerkerk eene jaarwedde van gemeentewege 
is toegekend van f 575, waarin mede is begre
pen eene belooning voor de armenpraktijk ; 
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dat uit het vorenstaande volgt, dat hier uit 
hoofde van reorganisatie van den betrnkken 
dienst een geheel nieuwe toestand is ge cha
pen , waarvoor eene nieuwe regeling van het 
sa! aris moest worden vastgesteld; dat door 
het gemeentebestuur aannemelijk is gemaakt, 
ook door vergelijking met den toestand in 
andere gemeenten, dat een salaris van f 575 
's jaars voor den geneeskundige van eene ge
meente als Meerkerk voldoende is te achten; 

dat van deze beslissing de Geneeskundige 
Inspecteur van de Volksgezondheid bij Ons in 
bernep is gekomen, aanvoerende, dat zijns 
mz, ens voor de geneeskundige armenverzor
g ing voorloopig een bedrag van f 650 behoort 
te worden toegekend; dat hij , daar de hulp 
aan den veldwachter en zijn gezin niet het 
minste te maken heeft met geneeskund ige 
a rmenverzorging, gemeend heeft, hiervoor zie
kenfondstarief te moeten berekenen; dat er 
niet de minste aanleid ing voor bestaat, dat 
de gemeente-arts den veldwachter met zijn 
gezin gratis hulp verleent; dat Meerkerk den 
arts voor de zuiver geneeskundige armenver
zorging niet f 500 geeft, doch f 500 het bedrag 
te berekei;~n voor veldwachter en zijn gezin, 
hetgeen h1J laag taxeerde op f 25, totaal dus 
f 500 - f 25 = f 475 voor geneeskundige ar
menverzorging; dat hij voor de overige func
t ies f 75 _per_ jaar aannam, dan wel een bedrag 
per vernchtrng, met een minimum bedrag per 
zitting (bijvoorbeeld bij vaccinatie 4 X pe r 
jaar_ - ten min te f 20); dat volgens mede
deel 111 g van den gemeente-arts eene sterke 
vermeerder ing van de te behandelen personen 
zeer waarschijnlijk is; dat over 1925 tot 1932 
gemiddeld per jaar 507 recepten werden af
gegeven, 564 bezoeken hebben plaats gehad 
en 7 ver lossingen verricht; dat voorts la bora
tor iumwerk, kleine chi rurgie etc. behooren te 
worden gehonoreerd; dat hij, appellant, het 
aantal recepten op 400 had geste ld , met een 
gemiddeld bedrng van 70 cent, waarin hij 
alles had saamgevoegd, ook steri liseering van 
geneesmiddelen, hetwelk verdubbeling geeft, 
emball age-prijs, het afleveren tusschen 's avonds 
9 en 's morgens 8 uur etc. ; dat, wanneer met 
verdubbeling geen rekening wordt gehouden, 
en het niet hooge tarief van Vl aard ingen voor 
Maatschappelijk Hulpbetoon wordt aangeno
men, bij het werkelijk gemiddelde zou moeten 
worden berekend op ± 500 X f 0.35 (+ 5 
cent, voor emballage) = f 200, waarbij dan 
nog komen de kosten van spécia l i té's; dat 
dit bedrag dan dus zonder meer in het nadeel 
van den gemeente-arts is, daar a ll es is be
rekend op minimum hoeveelheden en met 
geen enkele bijzondere omstandigheid reke
ning is gehouden; dat de arts dan dus zou 
hebben te ontvangen : a. het te I age bedrag 
van f 200 voor recepten, b. een bedrag van 
564 X 60 cent voor visite's = f 335, c. een 
bedrag voor verbandmiddelen en orgaan prae
paraten, hetgeen hij op het zeker niet hooge 
bedrag van f 50 heeft gesteld en d . een be
drag voor 7 verlossingen tegen f 10, een be
drag, hetgeen notabene Meerkerk te hoog 
acht voor een arts = f 70; dat tezamen voor 
de geneeskundige armenverzorging dus is be
rekend: f 200 + f 335 + f 50 + f 70 = f 655 , 
waarbij hij een te laag bedrag ontvangt voor 
de medicijnen en geen honorarium krijgt voor 
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zijn laboratoriumwerk e. d.; dat men ook 
langs dezen weg weer komt op een niet te 
hoog salaris van f 650 voor de zu iver genees
kundige a"rmenverzorging; dat voor hulp aan 
den veldwachter etc. f 25 ware te berekenen, 
voor de overige diensten f 75; dat het beste 
ware dit laatste niet te regelen in dezelfde 
verordening, als waarin de geneeskundige 
armenverzorging wordt geregeld, daar het bij
voorbeeld heel goed voorkomen kan, dat de 
gemeente-arts_ uitnemend de geneeskundige , 
armenverzorgmg betracht, doch er bezwaar 
tegen heeft, de vaccinaties op grond van de 
wet te verr ichten met het oog op het gevaar 
voor encephali tis post-vaccinalis; dat hierop 
b.v. in het Nederlandsche Tijdschrift voor Ge
neeskundigen is gewezen door den arts Weis
fel t; dat eene verordening op de geneeskun
dige armenverzorging niet allerlei andere be
palingen er bij dient te bevatten, welke met 
deze verzorging niets te doen hebben; 

0. dat, gelet op de in gelijksoortige ge
meenten voor de genees-, heel- en verloskun
dige armenpraktijk aan den gemeente-genees
heer toegekende bezoldiging, met Ged. Staten 
moet wo1·den aangenomen, dat eene jaarwed
de, groot f 575, in artikel 6 der bovengemelde 
verordening der gemeente Meerkerk vastge
steld, in de tegenwoordige tijdsomstandighe
den geenszins onvoldoende kan worden geacht, 
zoodat in dit opzicht het bezwaar van den 
Inspecteur door Ged. Staten terecht ongegrond 
is verklaard · 

dat echter' het bezwaar van den Inspecteur 
geacht moet worden tevens te betreffen het 
bepaalde in artikel 15 en 17 der verordening; 

dat deze bepalingen, welke buiten de ar
menpraktijk omgaan, ten onrechte in deze ver
ordening zijn opgenomen; 

Gezien de Armenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met ongegrondverklaring van het beroep, 
voor zoover het betreft het bezwaar van den 
Geneeskundigen Inspecteur van de Volksge
zondheid tegen artikel 6 der Verordening, 
regelende de genees-, heel- en verloskundige 
a rmenpraktijk in de gemeente Meerkerk, 
tevens inhoudende de instructie voor den Ge
neeskundige, met die praktijk belast, vastge
steld bij besluit van den raad der gemeente 
Meerkerk van 22 December 1932, het bezwaar 
van den genoemden Inspecteur, voor zoover 
het betrekking heeft op de artikelen 15 en 17 
der genoemde Verordening, gegrond te ver
klaren. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast enz. (A. B.) 
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17/27 November 1933. BESCHIKKING van de 
Ministers van Onden,'.ijs, Kunsten en 
Wetenschappen en van Financiën tot 
regeling van de schoolgeldheffino aan de 
Rijks hoogere burgerscholen ° 

Hebben goedgevonden: 
met intrekking van hun gemeenschappelijke 

beschikking van 
31 Juli 1933, n° . 9482. afd. V.H.M.0. 

8 Augustus 1933, n°. 125~ afd. Gen. Thes. 
vast te stellen de navolgende beschikking, 
regelende de schoolgeldheffing aan de Rijks 
hoogere burgerscholen. 

Art. 1. Het schoolgeld is verschuldigd door 
de krachtens de wet tot onderhoud en opvoeding 
d!lr leerlingen verplichte ouders of verzorgers of, 
b1J ontstentenis van dezen, door de leerlingen 
zelf. 

2. De heffing geschiedt, behoudens het be
paalde in artikel 4, naar het inkomen. 

3. Als inkomen, bedoeld in artikel 2, wordt 
aangemerkt het volgens de bepalingen der Wet 
op de Inkomstenbelasting 1914 berekende 
belastbaar inkomen voor het belastingjaar, 
aanvangende met 1 Mei, voorafgaande aan het 
schooljaar. 

Als inkomen der weduwe, wier man is over
leden na 1 Mei van het in het eerste lid van dit 
artikel bedoelde belastingjaar, wordt aange
merkt het belastbaar inkomen, waarnaar zij 
in de Rijksinkomstenbelasting zou worden aan
geslagen, indien zij zich op den dag van het 
overlijden van haar echtgenoot binnen het Rijk 
had gevestigd. 

Onder inkomen, bedoeld in artikel 2, wordt 
begrepen het op den voet van het eerste lid 
van dit artikel bepaalde belastbaar inkomen 
der op 1 Mei voorafgaande aan het schooljaar 
of op het tijdstip van vestiging binnen het Rijk 
inwonende minderjarige kinderen, voor znover 
dezen over het daarbij bedoelde belastinirjaar 
zijn aangeslagen in de Rijksinkomstenbelasting. 

4. Het schoolgeld wordt berekend naar het 
zuiver vermogen der personen, bedoeld in 
artikel 1, indien het schoolgeld, aldus berekend, 
meer bedraa~t dan het schoolgeld, berekend 
naar het inkomen. 

5. Als zuiver vermogen, bedoeld in artikel 4, 
wordt aangemerkt het vermogen waarnaar 
de betrokkene in de Vermogensbelasting is 
aangeslagen over het belastingjaar, aanvangen
de met 1 Mei voorafgaande aan het schooljaar. 

6. Voor de schoolgeldheffing geldt het onder
staande tarief: 
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-

Inkomen. Zuiver vermogen . 

1 
Beneden f 800 Beneden f 16,000 

f 800 tot beneden f 850 f 16,000 tot beneden f 17,000 
850 

" " 
900 17,000 

" " 
18,000 

900 
" " 

950 18,000 
" " 

19,000 
950 

" " 
1,000 19,000 

" " 
20,000 

1,000 
" " 

1,050 20,000 
" " 

21,000 
1,050 

" " 
1,100 21,000 

" " 
22,000 

1,100 
" " 

1,150 22,000 
" " 

23,000 
1,150 

" " 
1,200 23,000 

" " 
24.000 

1.200 
" " 

1,250 24,000 ., 
" 

25;000 
1,250 

" 
., 1,300 25,000 

" " 
26,000 

1,300 
" 

,, 1,350 26,000 
" " 

27,000 
1,350 

" " 
1,400 27,000 

" " 
28,000 

1,400 
" " 

1,450 28,000 ., 
" 

29,000 
1,450 

" " 
1,500 29,000 

" " 
30,000 

1,500 ,, 
" 

1,550 30,000 
" " 

31,000 
1,550 

" ,, 1,600 31 ,000 ,, ,, 32,000 
1,600 ,, 

" 
1,700 32,000 ,, 

" 
34,000 

1,700 ,, 
" 

1,800 34,000 
" " 

36,000 
1,800 ,, ,. 1,900 36,000 ,, ,, 38,000 
1,900 ,, ,, 2,000 38,000 ,, ,, 40,000 
2,000 ,, ,, 2,100 40,000 

" 
,, 42,000 

2,100 
" ,, 2,200 42,000 

" " 
44,000 

2,200 ,, 
" 

2,300 44,000 
" 

., 46,000 
2,300 ,, 

" 
2,400 46,000 

" 
,. 48,000 

2,400 
" " 

2,500 48,000 
" " 

50,000 
2,500 

" " 
2,600 50,000 ,, 

" 
52,000 

2.600 
" " 

2,700 52,000 
" " 

54,000 
2,700 

" " 
2,800 54.,000 ., 

" 
56,000 

2,800 
" 

,, 2,900 56,000 ,, 
" 

58,000 
2,900 

" " 
3,000 58,000 

" " 
60,000 

3,000 
" " 

3,100 60,000 
" " 

62,000 
3,100 

" " 
3,200 62,000 ., 

" 
64,000 

3,200 
" 

,, 3,300 64,000 ., 
" 

66,000 
3,300 

" " 
3,400 66,000 ., ., 68,000 

3,400 
" " 

3,500 68,000 
" " 

70,000 
3,500 

" 
,. 3,600 70,000 .. 

" 
72,000 

3,600 
" " 

3,700 72,000 
" 

,, 74,000 
3,700 

" " 
3.800 74,000 

" " 
76,000 

3,800 ;> " 
3,900 76,0.00 ,, ,, 78,000 

3,900 
" ,, 4,000 78,000 .. ., 80,000 

4,000 
" 

,, 4,100 80,000 
" 

., 82,000 
4,100 

" " 
4,200 82,000 

" 
,. 84,000 

4,200 
" " 

4,300 84,000 ,, 
" 

86,000 
4,300 

" " 
4,400 86,000 

" " 
88,000 

4,400 
" 

,, 4,500 88,000 
" 

,, 90,000 
4,500 ,, 

" 
4,600 90,000 

" 
.. 92,000 

4,600 
" 

,, 4,700 92,000 ,, 
" 

94,000 
4,700 

" ., 4,800 94,000 ,, 
" 

96,000 
4,800 

" " 
4,900 96,000 

" 
,, 98,000 

4,900 
" 

., 5,000 98,000 ,, 
" 

100,000 
5,000 

" " 
5,100 100,000 

" " 
102,000 

5,100 
" " 

5,200 102,000 
" " 

104,000 
5,200 

" 
,, 5,300 104,000 

" 
,, 106,000 

5,300 ,, 
" 

5,400 106,000 
" 

,, 108,000 
5,400 

" " 
5,500 108,000 

" " 
110,000 

5,500 5,600 110,000 112,000 " ,, ,, 
" 5,600 

" ,, 5.700 112,000 ,, 
" 

114,000 
5,700 

" " 
5;800 114,000 

" " 
116,000 

5,800 
" " 

5,900 116,000 
" " 

118,000 
5,900 

" " 
6,000 118,000 

" " 
120,000 

6,000 
" " 

6,100 120,000 
" " 

122,000 
6,100 

" " 
6,200 122,000 

" " 
124,000 

6,200 
" " 

6,300 124,000 
" 

,, 126,000 

1933 

Verschuldigd bedrag per leerling en per 
snhooljaar bij een aantal minderjarige 

kinderen van : 

Eénof l geen. T,vee. Drie. 1 Vier. Vijf. 1 Zes of 
meer. 

1 
- - -

f 6.- - -
6.80 - -
7.60 - -
8.40 f b.- -
9.20 6.80 -

10.- 7.60 -
ll.- 8.40 f 6.-
12.- 9.20 6.80 
13.- 10.- 7.60 
14.-1 ll.- 8.40 f 
15.- 12.- 9.20 
16.- 13.- 10.-
17.- 14.- ll.-
18.- 15.- 12.-
19.- 16.- 13.-
20.- 17.- 14.-
22.- 18.- 15.-
24.- 19.- 16.-
26.- 20.- 17.-
28.- 22.- 18.- 1 
30.- 24.- 19.- 1 
32.- 26.- 20.-
34.- 28.- i 22.-
36.- 30.- 24.-
38.- 32.- 26.-
40.- 34.- 28.-
42.- 36.- 30.-
44.- 38.- 32.-
46.- 40.- 34.-
48.- 42.- 36.-
50.- 44.- 38.-
52.- 46.- 1 40.-
54.- 48.- , 42.-
56.=i 50.- , 44.- 1 
58.- 52.- 46.-
60.- 54.- 48.- 1 
62.- 56.- 50.- , 
64.- 58.- 52.-
66.- 60.- 54.-
68.- 62.- 56.-
70.- 64.- 58.-
72.- 66.- 60.-
74.- 68.- 62.-
76.- 70.- 64.-
78.- 72.- 66.-
80.- 74.- 68.-
82.- 76.- 70.-
84.- 78.- 72.-
86.- 80.- 74.-
88.- 82.- 76.-
90.- 84.- 78.-
92.- 86.- 80.-
94.- 88.- 82.-
96 .- 90.- 84.-
98.- 92.- 86.-

100.- 94.- 88.-
102.- 96.- 90.-
104.- 98.- 92.-
106.- 100.- 94.- 1 
108.- 102.- ~t=1 110.- 104.-
112.- 106.- 100.-
114.- , 108.- 102.-

- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- - 1 
- -
- -

6.- -
6.80 -
7.60 -
8.40 f 6.-
9.20 6.80 

10.- 7.60 
ll.- 8.40 f 
12.- 9.20 
13.- 10.-
14.- ll.-
15.- 12.-
16.- 13.-
17.- 14.-
18.- 15.-
19.- 16.-
20.- 17.- 1 
22.- 18.-
24.- 19.- 1 
26.- 20.-
28.- 22.- 1 
30.- 24.-
32.- 26.~ 34.- 28. 
36.- 30.-
38.- 32.- 1 
40.- ; 34.- 1 
42.- 36.-1 
44.- 38.-
46.- 40.-
48.- 42.-
50.- 44.-
52.- 46.-
54.- 48.-
56.- 50.-
58.- 52.-
60.- 54.-
62.- 56.-
64.- 58.-
66.- 60.-
68.- 62.-
70.- 64.-
72.- 66.-
74 - 68.-
76.- 70.-
78.- 72.-
80.- 74.-
82.- 76.- ; 

78.- 1 84.-
86.- 80.- i 
88.- 82.-
90.- 84.- 1 
92.- 86.-
94.- 88.-1 
96.- 90.-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

6. 
6.8 
7.6 
8.4 
9? 

10. 
ll. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
22. 
24. 
26. 
28. 
30. 
32. 
34. 
36. 
38. 
40. 
42. 
44. 
46. 
48. 
50. 
52. 
54. 
56. 
58. 
60. 
62. 
64. 
66. 
68. 
70. 
72. 
74. 
76. 
78. 
80. 
82. 
84. 

0 
0 
0 
0 
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6,300 tot beneden 6,400 126,000 tot beneden 128,000 116.~ 110. 104.~ 98.---i 92.- 1 8,6.-
6,400 " 6,500 128,000 " 130,000 118. 112.- 106. 100.1 · 94.7 88.-
6,500 " 6,600 130,000 " 132,000 120. 114.- 108.- 102. 96.-, 90.-
6,600 " 6,700 132,000 " 134,000 122.- 116.- 110.- 104. 98.-1 92.-
6,700 " 6,800 134,000 " 136,000 124.- ll8.- 112.- 106. 100.- 94.-
6,800 " 6,900 136,000 " 138,000 126. 120.- 114. 108. 102.- 96.-
6,900 " 7,000 138,000 " 140,000 128.- 122.- 116.-1 110.- 104.-, 98.-
7,000 " 7,100 140,000 " 142,000 132.- 124.- 118.- 1· 112. 106.~ 100.-
7,100 " 7,200 142,000 " 144,000 136.- 126. 120.- 114.-1 108.- 102.-
7,200 " 7,300 144,000 " 146,000 140. 128.- 122.~ 116.- 110.- 104.-
7,300 " 7,400 146,000 " 148,000 144. 132.- 124. 118. 112. 106.-
7,400 " 7,500 148,000 " 150,000 148. 136.- 126. 120. 114.- 108.-
7,500 " 7,600 150,000 " 152,000 152. 140. 128. 122.- 116.- 110.-
7,600 " 7,700 152,000 " 154,000 156 . 144. 132.- 124.- 118.- 112.-
7,700 " 7,800 154,000 " 156,000 160. 148.- 136. 126.- 120.- 114.-
7,800 " 7,900 156,000 " 158,000 164.- 152.- 140. 128. 122. 116.-
7,900 " 8,000 158,000 " 160,000 168.- 156.- 144. 132. 124.- 118.-
8,000 " 8,100 160,000 " 162,000 172.- 160. 148. 136. 126. 120.-
8,100 " 8,200 162,000 " 164,000 176.- 164.- 152.- 140.- 128.- 122.-
8,200 " 8,300 164,000 " 166,000 180.- 168.- l 56 .- 144.-- 132.- 124.-
8,300 " 8,400 166,000 " 168,000 184.- 172. 160. 148. 136.- 126.-
8,400 " 8,500 168,000 " 170,000 188.- 1 176.- 164. 152. 140.- 128.-
8,500 " 8,600 170,000 " 172,000 192.--I 180. I l~~-- 156. 144.- 132.-
8,600 " 8,700 172,000 " 174,000 196.- 184.ï 11 ~- 160. 148.- 136.-
8, 700 " 8,800 174,000 " 176,000 200.- 188.- 176.- 164.- 152.- 140.-
8,800 " 8,900 176,000 " 178,000 204.- 192.- 180. 168. 156.- 144.-
8,900 " 9,000 178,000 " 180,000 208.- 196.- 184.- 172. 160.- 148.-
9,000 " 9,100 180,000 " 182,000 212.- 200.- 188.- 176.- 164.- 152.-
9,100 " 9,200 182,000 ,. 184,000 216.- 204.- 192.- 180. 168.- 156.-
9,200 " 9,300 184,000 " 186,000 220.- 208.- 196.- 184.- 172.3 160.-
9,300 " 9,400 186,000 " 188,000 224.- 212. 200.- 188. 176. 164.-
9,400 " 9,500 188,000 " 190,000 228.- 216. 204.- 192.- 180. 168.-
9,500 " 9,600 190,000 " 192,000 232.- 220. 208. 196.- 184. 172.-
9,600 " 9,700 192,000 " 194,000 236.- 224.- 212.- 200.- 188.- 176.-
9,700 " 9,800 194,000 " 196,000 240.- 228.- 216. 204.- 192.3 180.-
9,800 " 9,900 196,000 " 198,000 244.- 232.- 220. 208.- 196. 184.-
9,900 " 10,000 198,000 " 200,000 248.- 236. 224. 212.- 200. 188.-

10,000 " 10,100 200,000 " 202,000 252. 240.- 228.- 216. 204.- 192.-
10,100 " 10,200 202,000 " 204,000 256. 244.- 232. 220. 208.- 196.-
10,200 " 10,300 204,000 " 206,000 260.- 248.- 236.- 224.- 212.- 200.-
10,300 " 10,400 206,000 " 208,000 264.- 252. 240.- 228.- 216.- 204.-
10,400 " 10,500 208,000 " 210,000 268.- 256.- 244.- 2!!2.- 220.- 208 .-
10,500 " 10,600 210,000 " 212,000 272.- 260.- 248.- 236.- 224.- 212.-
10,600 " 10,700 212,000 " 214,000 276. 264.- 252. 240.- 228.- 216.-
10,700 " 10,800 214,000 " 216,000 280.- 268.- 256.- 244.- 232 .- 220.-
10,800 " 10,900 216,000 " 218,000 284. 272.- 260.- 248.- 236.- 224.-
10,900 " 11 ,000 218,000 " 220,000 288. 276.- 264. I 252.- 240. 228.-
11,000 " 11 ,100 220,000 " 222,000 292. 280.-'- 268.~ 256.- 1244.- 232.-
11,100 " 11,200 222,000 " 224,000 296. 284.- 272. 260.- 248.- 236.-
11,200 " l l ,300 224,000 " 226,000 300.- 288.- 276.- 264.- 252.- 240.- -
11,300 " 11,400 226,000 " 228,000 304.-1 292. 280.-1 268.- 2.56.- 244.-
11.400 11,500 228,000 " 230,000 308.- 296.- 284.- 272.- 260.- 248.-
11,500 " 11 ,600 230,000 " 232,000 312.- 300.- 288.- 276.- 264.- 252.-
11,600 " 11,700 232,000 " 234,000 316.- 304. 292.- 280.- 268.- 256.-
11,700 " ll,800 234,000 " 236,000 320.-I 308.- 296 .- 284.- 272.- ~~t= 
11,800 " 11,900 236,000 " 238,000 324.- 31 2.- 300.- 288.- 276.-
11 ,900 " 12,000 238,000 " 240,000 328.- 316. 304.- 292.- 280.- 268.-
12,000 " 12,100 240,000 " 242,000 332.- 320.- 308.- 296.- 284. 272.-
12,100 " 12,200 242,000 " 244,000 336.- 324.- 312.- 300. 288 . 276 .-
12,200 " 12,300 244,000 " 246,000 340.- 328.- 316.- 304.- 292. 280.-
12,300 " 12,400 246,000 " 248,000 344. 332.- 320.- 308.- 296.- 284.-
12,,100 " 12,500 248,000 " 250,000 348.- 336. 324. 312. 300.- 288.-
12,500 " 12,600 250,000 " 252,000 352.- 340.- 328.- 316.- 304. 292.-
12,600 " 12,700 252,000 " 254,000 356. 344. 332. 320.- 308. 296.-
12, 700 " 12,800 254,000 " 256,000 360. 348.- 336.- 324 .- 312. 300.-
12,800 " 12,900 256,000 " 258,000 364. 35?.- 340.- 328.- 316.- 304.-
12,900 " 13,000 258,000 ., 260,000 368. 356.- 344.- 332.- 320. 308.-
13,000 " 13,100 260,000 " 262,000 372.- 360.- 348.- 336.- 324.- 312.-
13,100 " 13,200 262,000 " 264,000 376.- 1 364.--J 352.-1 340.- 328. 316. -
13,200 " 13,300 264,000 " 266,000 380.ï 368.- 1 356.- 344.- 332. 320.-
13,300 " 13,400 266,000 " 268,000 384.- , 372.- , 360.- 348.- 336.- 324.-
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13,400 tot beneden 13,500 
13,500 " 13,600 

268.000 tot beneden 270,000 388.-
392.-
396,-
400.-
404.-
408. 
412.-
412.-
412.-
412.-
412. 
412.-
412.-
412.-
412.-
412.-
412.-
412.-
412.-
412.-
412.-
412.-

376.- 364. 352.- 340.- 328.-
380.- 368.- 356.- 344. 332.-
384.- 372.- 360.- 348.- 336.-
388.- 376.- 364.- 352.- 340.-

13,600 " 13,700 
270,000 " 272,000 

13,700 ., 13,800 
272,000 " 274,000 

13,800 " 13,900 
274,000 " 276,000 

13,000 ., 14,100 
276.000 278,000 392. 380.- 368.- 356.~ 344 .-

14,100 " 14,300 
278,000 " 282,000 396. 384.- 372.- 360. 348.-

14,300 " 14,500 
282,000 " 286,000 400. 388. 376.-1 364. 3~2.-

14,500 ., 14,700 
286,000 " 290,000 404.- 392. 380.- 368. 3t>6.-

14,700 " 14,900 
290,000 " 294,000 408.- 396.- 384. 372.- 360.-

14,900 " 15,100 
294,000 " 298,000 412.- 400.- 388. 376.- 364.-

15,100 " 15,400 
298,000 " 302,000 412.- 404.- 392. 380. 368. -

15,400 " 15,700 
302,000 " 308,000 412.- 408. 396. 384. 372.-

15,700 " 16,000 
308,000 " 314,000 412.- 412.- 400. 388.- 376.-

16,000 " 16,300 
314,000 " 320,000 412.- 412. 404.- 392.- 380.-

16,300 ,. 16,600 
320,000 " 326,000 412.- 412.- 408. 396.- 384.-

16,600 " 16,900 
326,000 " 332,000 412.- 412.- 412. 400.- 388.-

16,900 " 17,200 
332,000 " 338,000 412.- 412. 412.- 404.- 392.-

17,200 " 17,500 
338,000 ., 344,000 41~. 412.- 412.- 408. 396.-

17,500 " 17,800 
344,000 " 350,000 412. 4l2. 412.- 412.- 400.-

17,800 " 18,100 
350,000 ., 356,000 412.3 412.- 412.- 412.- 404.-

412.- 412.- 412.- 412.- 408.-
412. 412.- 412.- 412.- 412.-18,100 en ho~ger 

356,000 " 362,000 
362,000 en ho~ger 

Voor de toepas ing van het bovenstaande 
wordt: 

a. onder het aantal minderjarige kinderen, 
vermeld in kolom 3 van het tarief, verstaan 
het aantal eigen of aangehuwde kinderen en 
pleegkinderen : 

b. het aantal kinderen, vermeld in kolom 3 
van het tarief, genomen volgens den toestand 
op 1 Mei voorafgaande aan het schoolj aar of, 
bij vesti~ing binnen het Rijk na dien datum, 
op het tijdstip van vestiging ; 

c. het verschuldigd bedrag steeds berekend 
over het gezamenljjk inkomen of vermogen 
der ouders, ook in die gevallen, waarin dit niet 
voor de Inkomstenbelasting of de Vermogens
belasting geschiedt, tenzij het huwelijk der 
ouders door echtscheiding is ontbonden of een 
vonnis tot scheiding van tafel en bed is uitge
sproken. 

7. )fot afwijking van het bepaalde bij art ikel 
6 is door hen, die buiten het Rijk wonen, f 412,
per leerling verschuldigd. tenzij is aan te nemen, 
dat de heffing naar een lager bedrag zou zijn 
geschied, indien belanghebbende binnen het 
Rijk woonde. 

8 . 1. Voor het tweede schoolgaand kind 
ui t één gezin wordt 3/4, voor het derde en ieder 
volgend kind de helft betaald van wat voor het 
eerste verschuldigd is of zonder de toepassing 
van het eerste of het tweede lid van artikel 10 
verschuldigd geweest zou zijn . 

2. Op voorwaarde van wederkeerigheid 
worden voor de toepa sing van dit artikel onder 
schoolgaande kinderen begrepen die, welke in 
dezelfde plaats een gemeentelijke inrichting 
voor gymnasiaal, middelbaar of handelsdagon
derwijs bezoeken. 

3. Indien kinderen uit hetzelfde gezin gelijk
tijdig verschillende Rijksscholen of één of meer 
Rijksscholen en scholen als in het vorig lid 
bedoeld, bezoeken, wordt de volgorde door den 
leeftijd bepaald , in dier voege, dat de oudste 
voorgaat. 

9. De leerlingen door of voor wie geen 
school1-1:eld is .erschu ldigd en van wie het ge
middelde der cijfers, waarop zij toegelaten of 
bevorderd zijn, 7 of meer bedraagt in die vakken, 
waarvoor boeken en leermiddelen noodig zijn, 

ontvangen desgewenscht van Rijkswege in 
bruikleen de henoodigde boeken en leermiddelen, 
met uitzondering van kleeding en schoeisel 
voor de lichamelijke oefen ing. 

De leerlingen door of voor wie f 28,- of 
minder schoolgeld verschuldigd is en van wie 
het gemiddelde der cijfers, waarop zij toegelaten 
of bevorderd zijn , 7 of meer bedraagt in die 
vakken. waarvoor boeken en leermiddelen 
noodig zijn, ontvangen desgewenscht vfl.n Rijks 
wege in bruikleen de benoodigde boeken. echter 
niet de leermiddelen (woordenboeken, a tlassen, 
teekenbehoeften, cah iers). 

Ingeval bijzondere omstandigheden daartoe 
aanleiding geven, kunnen aan leerlingen door 
of voor wie geen schoolgeld verschuldigd is, 
leermiddelen en boeken, en aan leerlingen door 
of voor wie f 2 ,- of minder schoolgeld is ver
schu ldigd, uitsluitend boeken voor Rijksreke
ning in bruikleen worden verstrekt, indien het 
gemiddeld cijfer, bovenbedoeld, beneden 7 ligt. 

Gedurende den cursus 1933- 1934 worden 
desgewenscht aan de leerlingen, van wie het 
gemiddelde der cijfers, waarop zij zijn bevorder.-J, 
6½ of meer, doch minder dan 7 bedraagt , 
hoeken en leermiddelen of boeken verstrekt, 
indien zij gedu rende den cursus 1932-1933 in 
het genot daarvan zijn geweest en door of voor 
hen onderscheidenlijk geen schoolgeld ,erschul
digd is of een schoolgeld van f 28,- of minder . 

10. Voor na 31 Augustus 1933 t oegelaten 
leerlingen, die, na reeds eenmaal in een hooaere 
burgerschool niet tot een hoogere klasse te zijn 
bevorderd. in een Rijks hoogere burgerschool 
andeemaal niet tot een hoogere k lasse worden 
bevorderd , of die, na r eeds eenmaal niet tot 
een hoogere klasse van een hoogere burgerschool 
t e zijn bevorderd, in een R ijks hoogere burger
school voor de tweede maal het onderwijs in de 
vijfde k lasse volgen, is anderhalf maal het 
schoolgeld ver chuldigd berekend volgens de 
artikelen .6, 7 of 8. Dit ve rhoogde schoolgeld 
is uitsluitend verschuldigd over het schoolj aar 
of de schooljaren, waarin de leerling niet voor 
de eerste maal het onderwij s in de klasse, waarin 
hij geplaatst is, volgt; te dezen wordt met de 
klasse, waarin de leerling der Rijks hoogere 
burgerschool geplaatst is, gelijkgesteld de 
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overeenkomsti!rn klasse eener andere boogere 
burgerschool. " 

Voor de t oepassing van het eerste lid van d it 
ar t ikel worden leerlingen , die, na voorwaardelijk 
tot een hoogere klasse te zijn bevorderd, worden 
teruggest eld , voor den duur van het geheele 
schooljaar , waarin zij werden teruggesteld, als 
niet bevor derd aangemerkt. 

In bijzondere gevallen kan de Minister van 
Onderwij s, Kunsten en \Vetenscbappen ont
heffing verleenen van de verplichting tot beta
ling van het anderbalfvoud van het schoolgeld. 

11 . De schoolgelden worden vastgesteld 
door den inspecteur der directe belastingen of 
d en inspect eur d er registratie en domeinen en 
geïnd door den ontvanger der directe belastin
gen , onder wien de gemeente behoort waar 
degene, te wiens name de heffing geschiedt, 
woonachtig is of, indieP deze binnen het Rijk 
geen vaste woonplaats beeft of buiten ·het Rijk 
woont, waar de R ijks hoogere burgerschool is 
gevestigd . 

12. H et schoolgeld is verschukligd op den 
eersten October over het met den eersten 
Sept ember te voren aangPvangen kwartaal en 
den eer~ten der maanden December, Maart en 
J uni over de kwartalen, welke met die maanden 
aanvangen. 

Indien d e leerling na de voormelde tijdstippen 
wol'dt ingesch reven, is het schoolgeld over het 
dan loop ende kwartaal verschuldigd op den 
eerstvolgenden vervaldag, gelijktijdig met dat, 
het,rnlk naar de bepalingen van dit artikel over 
het dan aanvangende kwartaal is te voldoen . 

Bij de berekening van de schoolgelden worden 
gedeelten van kwartalen voor gebeele gerekend. 
De schoolgelden moeten worden voldaan vóór 
het einde van de maand waarin zij verschuldigd 
worden. 

Heeft de voldoening niet plaats &ehad op den 
laatsten dag dier maand. dan zenat de met de 
invordering belaste ontvanger aan den nalati(le 
een aanmaning om binnen 10 dagen aan z11n 
verplichtingen te voldoen, onder mededeeling, 
dat b ij verder in gebreke blijven het verschul
d igde bij dwangbevel zal worden ingevorderd . 
Na het verstrijken van den bij de aanmaning 
gestelden termijn, doch uiterlijk op 15 Novem
ber, 15 J anuari , 15 April en 15 .Juli van ieder 
jaar, zendt de ontvanger aan den d irecteur der 
school een opgave van de leerlingen, door of 
voor wie het verschuldigde niet is voldaan . 
Deze leerlingen worden niet weder op de school 
toegelat en dan na overlegging eener quitantie 
,oor het achterstallige schoolgeld. 

13. a. ,Jaarlijks vóór 28 Juli zenden de 
direct euren der Rijks hoogere burgerscholen 
aan den betrokken inspecteur een opgave van 
de namen en adressen van de personen, te wier 
nam e de heffi ng voor den aanstaanden cursus 
dien t te geschieden, onder vermelding, voor 
zooveel ouders en verzorgers betreft, van de 
nam en der leerlingen en van de klasse waarin 
zij zijn toegelaten. DaaTbij mQet tevens worden 
m edegedeeld, of zij in den aanstaanden cursus 
voor de eerste of voor de tweede maal tot de 
voor hen vermelde klasse eener boogere burger
school zjjn toegelaten, zoomede of artikel 10 
van d ~ze beschikking voor ben van toepassing is. 

b. Omtrent de leerlingen, daarna toegelaten , 
geschiedt gelijke opgave onmiddellij k na de 
toelating. 
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c. Indien een leerling van een boogen ~ 
burgerschool in den loop van een cursus over
lijdt of de school verlaat zonder over te gaan 
naar een andere R ijks boogere burgerschool, 
d oet de directeur dezer inrichting hiervan ten 
spoedigste mededeeling aan den inspect eur, 
onder opgave van den dag van het overlijden of 
het verlaten van de school en zoo noodig van 
den naam en het ad res van den onder of ver
zorger, bedoeld in artikel 1. 

14. De inspecteur zendt zoo spoedig moge
lij k aan den directeur der Rijks boogere burge,·
school een opgave van de leerlingen, die krach
tens artiknl 9, volgens de daarbij gemaakte 
onderscheiding, in aanmerking komen voor 
verstrekking van Rijkswege van leermiddelen 
en boeken dan wel uitsluitend van boeken. 

15. Hij, die bezwaar beeft tegen de bereke
ning van het te zijnen name gestelde bedrag, 
kan binnen een maand na de dagteekening van 
het aanslagbiljet zich wenden tot den direct eur 
der directe belastingen, invoerrech ten en ac
cijnzen, tegen wiens beslissing geen beroep open
staat. Deze termijn wordt verlengd tot 6 maan
den voor de ouders of verzorgers,die buiten het 
Rijk wonen. 

16. Indien nader bljjkt, dat voor de t oepassing 
van artikel 6 een ander bedrag als belastbaar 
inkomen of als zuiver vermogen is aangemerkt 
dan dat, waarnaar de aanslag in de R ijksinkom
stenbelasting of in de vermogensbelasting 
onherroepelijk is geregeld, wordt de heffing 
di enovereenkomstig gewijzigd. 

Mede heeft wijziging plaats, wanneer een 
aanslag in de Rijksinkomstenbelasting wordt 
verminderd op grond van artikel 109 der Wet 
op de I nkomstenbelasting 1914 of indien een 
aanslag in de vermogensbelasting wordt ver
minderd op grond van artikel 26 der Wet op de 
Vermogensbelasting 1892. 

17. lndien een aanslag tot navordering van 
inkomstenbelasting of van vermogensbelasting 
onherroepelijk vaststaat, z,il het te weinig 
geheven schoolgeld eveneens ,,·orden nagevor
derd. 

18. De directeur der directe belastingen. 
invoerrechten en accijnzen kan : 

a. binnen één jaar na afloop van het school
jaar een onjuist vastgesteld bedrag ambtshalve 
verlagen; 

b. in gevallen van bijzondere hardheid 
gebeele of gedeeltelijke ontheffing verleenen, 

19. De verplichting tot betaling ,1-ordt niet 
geschorst- in het geval, bedoeld bij ar t ikPl 15, of 
do01· het indienen van een bezwaarschrift tegen 
den aanslag in de Rijksinkomstenbelasting of 
in de vermogensbefa,sting. 

20. Voor ben, die, als leerling ingeschreven 
zijnde voor een schooljaar. bij den aanvang van 
den cursus wegblijven. is, indien een kennisge
ving van verhindering vóór 26 J uli is ingeko
men, schoolgeld niet verschu ldigd . 

Voor ben, die, als leerling ingeschreven zijnde 
voor een schooljaar, bij den aanvang van den 
cursus wegblijven, is, indien een kenni~geving 
van verhindering nà 25 J uli is ingekomen, 
~cboolgeld over het eerste kwartaal verschuldigd 

Voor leerlingen. die in den loop van den 
cursus wegblijven, is schoolgeld verschuldigd 
tot het einde van het kwartaal, waarin de ken
nisgeYing van het wegblijven ordt ontvangen . 

21. Deze beschikking wordt voor de eerst" 
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maal toegepast over het in September 1933 
aangevangen schooljaar. Zij vervan/!"t de be
schikking betreffende hetzelfde onderwerp van 
12/ 15 Juli 1932. 

18 Derem,ber 1933, ARREST van den Hoo
gen Raad . (Handelsnaamwet art, 5.) 

R erhtb . en Kgt.: De beide namen wij
ken slechts in geringe mate van el kaar af, 
omdat bij handelsnamen, waarin een fa. 
milienaam voorkomt, die familienaam het 
hoofdbestanddeel vormt van den naam, 
waaronder ha ndel gedreven wordt en 
beide zaken in den volksmond met dien 
naam plegen te worden aangeduid, Uit 
deze geringe naamsafwijking is, in ver
band met de omstandigheid, dat de beide 
zaken in koffie en thee in dezelfde straat 
gevestigd zijn, verwarring bij het publiek 
te duchten, welke verwarring dan ook in~ 
derdaad is ontstaan. 

H ooge Raad: Ten onrechte stelt· het 
middel , dat de Kantonrechter niet de beide 
namen in hun geheel zou hebben verge
leken. De woorden "en beide zaken in den 
volksmond met di en naam plegen te wor
den aangeduid" zijn op te vatten als een 
nadere redengeving, waarom bij de han
delsnamen a ls de onderhavige, waarin een 
familienaam voorkomt, deze in den regel 
a ls het hoofdbestanddeel van den handel s
naam moet worden aangemerkt, 

Geeft eerbiedig te kennen: 
J. A. Th. M. H . Sweens, koopman, wonende 

te 's Hertogenbosch, (adv. Mr. F. de Jong); 
dat de Kantónrech ter te 's Hertogenbosch 

bij beschikking van 8 Juni 1933 , rechtdoende 
op een verzoekschrift ingediend door de N.V. 
P. J, Sweens koffiebranderij en theeh andel 
gevestigd te 's H ertogenbosch op 8 Mei 1933, 
heeft verklaard, dat het handeldrijven van den 
nu-requestrant onder den naam Sweens ten 
opzichte van de nu-gerequestreerde onrecht
matig is, en den requestrant heeft veroordeeld 
om binnen vier weken na den dag waarop de 
beschikking in kracht van gewijsde zal zijn 
gegaan, dien naam in dier voege te wijzigen, 
dat daarin de naam Sweens niet meer voor
komt; 

dat requestrant bij verzoekschrift van 5 Juli 
1933 van deze beschikking in hooger beroep 
is gegaan, doch de Rechtbank te 's-Hertogen
bosch bij beschikking van 10 October 1933 de 
beschikking van den Kantonrechter heeft be
vestigd; 

dat requestrant tegen genoemde beschikking 
beroep in cassatie instelt en daartoe aanvoert 
het navolgende middel van cassatie: S. en v. t . 
van artt, 1, 3, 5 en 6 Handelsnaamwet 1921 
S. 842, doordat de R echtbank, in strijd met 
de woorden en de bedoeling van de wet, bij 
de beoordeeling van de vraag in hoeverre de 
beide namen van elkaar afwijken zich niet 
uitsluitend heeft bepaald tot beschouwing van 
de namen zelve en in hun geheel , doch zich 
tevens heeft laten leiden door de overweging, 
dat de beide zaken in den volksmond op een 
bepaalde wijze plegen te worden aangeduid; 
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dat requestrant ter toelichting van dit mid
del het volgende aanvoert : 

F eitelijk staat vast, dat requestrant gebruikt 
den naam Joseph Sweens " in de dry swarte 
mollen", terwijl gerequestreerde voert den 
naam P. J, Sweens koffiebranderij en thee
handel N.V. 

Het oordeel van den Kantonrechter (met 
wiens beschikking de Rechtbank zich heeft 
vereenigd), dat deze beide namen slechts in 
geringe mate vun elkaar afwijken, berust op 
de navolgende overweging: 

"0. dat wij van meening zijn, dat de beide 
namen waaronder handel gedreven wordt 
slechts in geringe mate van elkaar afwijken, 
omdat bij handelsnamen waarin een familie
naam voorkomt, die familienaam vormt het 
hoofdbestanddeel van den naam waaronder 
handel gedreven wordt en beide zaken in den 
volksmond met dien naam plegen te worden 
aangeduid." 

Naar de meening van requestrant is deze 
motiveering in strijd met de wet. De over
weging, dat in het algemeen bij handels
namen, waarin een familienaam voorkomt, die 
familienaam het hoofdbestanddeel vormt van 
den naam waaronder handel wordt gedreven, 
dekt niet de beslissing, dat in het gegeven 
geval de beide namen slechts in geringe mate 
van elkaar afwijken , omdat voor die besl issing 
de handelsnamen in hun geheel met elkaar 
dienen te worden vergeleken. De Kanton
rechter heeft klaarblijkelijk ingezien, dat de 
geciteerde algemeen gehouden overweging de 
concrete beslissing niet kan dekken en heeft 
daarom aan zijn motiveering toegevoegd de 
aan het gegeven geval ontleende overweging, 
dat de beide zaken in den volksmond met dien 
naam ( de familie naam Sweens) plegen te wor
den aangeduid. Daarmee hebben Kantonrech
ter en Rechtbank echter een factor in aanmer
king genomen, die naar de bedoeling van de 
wet in het geheel niet in rekening mag wor
den gebracht. Hadden Kantonrechter en 
R echtbank hun beslissing doen rusten op de 
overweging, dat de naam Sweens in de beide 
handelsnamen op zoodan ige wijze voorkomt, 
dat te verwachten valt, dat de beide handels
zaken met dien naam zullen worden aange
duid, dan zou de overweging (weliswaar feite
lijk onjuist doch) juridisch onaantastbaar zijn. 
Kantonrechter en Rechtbank hebben echter 
omgekeerd de beslissing dat de namen slechts 
in geringe mate van elkaar afwijken, mede 
doen berusten op de overweging, dat de beide 
zaken in den volksmond met denzelfden naam 
worden aangeduid (hetgeen zich ook kan voor
doen bij handelszaken, wier namen niet de 
ger ingste gelijkenis vertoonen). Deze motivee
ring is (niet all een feitelijk, doch ook) juri
disch onjuist, omdat volgens de wet de "ge-
1·inge mate van afwijking" een zelf tandig ver
eischte is, over welks aanwezighe id alleen kan 
worden beslist door vergelijking van de beide 
namen en niet mede door een onderzoek naar 
de vraag, hoe de facto de beide zaken in den 
volksmond worden aangeduid. 

Op welke gronden requestrant zich wendt 
tot den H. R, , met het eerbiedig verzoek de 
beschikking der Arr.-Rechtbank te 's H erto
genbosch van 10 October 1933, waartegen dit 
beroep is gericht, te vernietigen met zoodanige 
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verdere beslissing als de II. R. geraden zal 
oordeel en . 

VERWEERSCHRIFT. 

Geeft met verschuldigden eerbied te kennen: 
De . V . P. J. Sweens, koffiebranderij en 

theehandel N. V ., gevestigd te 's-Hertogen
bosch, (adv. Mr. A. C. E. M. de Groot) ; 

Post alia: 
Het komt aan verzoekster voo ,· dat deze 

grief ongegrond is. 
Inderdaad staat vast dat gerequesfreerde 

den naam gebruikt van " Joseph Sweens - In 
do Dry Swarte Mollen". Gerequestreerde staat 
echter niet ingeschreven in het Handelsregis
ter en door geen inschrijving I igt dus vast 
dat gerequestreerde alleen onder dezen naam 
hande l drijft. 

In werkelijkheid gebruikt gereque treercle 
clan ook wel den naam Firma Joseph Sweens -
Koff iebranderij en Theehandel - In de Dry 
Swarte Mollen. 

Verzoekster voert den naam van: ,.P. J . 
Sweens, Koff iebranderij en Theehandel . V." 

De Kantonrechter (met wiens beschikking 
de Rechtbank zich heeft vereenigd) heeft ge
oordeeld, dat de beide namen " Joseph Sween -
In de Dry Swarte Mollen" en " P. J. Sweens 
Koff iebranderij en Theehandel N.V." !echts 
in geringe mate van elkander afwijken op de 
overweging in het beroepschrift in cassatie 
aangegeven . 

Deze overweging beyat echter een dubbelen 
grond: 

a. dat bij handelsnamen waarin een familie
naam voorkomt. die familienaam vormt het 
hoofdbestanddeel van den naam waaronder 
handel gedreven wordt; en 

b. dat beide zaken in den volksmond met 
di en naam plegen te worden aangeduid. 

De Kantonrechter heeft dus wel degelijk de 
twee namen in hun geheel met elkander ver
ge leken en heeft daarbij geconstateerd dat in 
be ide namen een zelfde familienaam voor
komt en dat ook in casu - gelijk zulks in het 
a lgemeen ook het geval is bij handelsnamen 
waarin een familienaam voorkomt - die fa
milienaam het hoofdbestanddeel vormt van 
den naam waaronder handel wordt gedreven 
en dat dus de namen in geringe mate van 
el kander afwijken . 

Bovendien heeft de Kantonrechter nog ge
co; ,stateerd, dat deze beide zaken in den volks
mond met dien naam (cl. i. dien familienaam) 
plagen te worden aangeduid. 

Had de Kantonrechter alleen het eerste 
argument gebruikt, dan zou er grond kunnen 
zij n geweest voor de vraag of een zoodanige 
a lgemeen gehouden overweging de beslissing 
had kunnen dekken. 

Doch de Kantonrechter stelde tevens vast, 
dat dit algemeene verschijnsel ook in het ge
geven geval zich had voorgedaan. Dit deed 
h ij door te constateeren dat beide zaken in 
den volksmond met dien familienaam ook 
worden aangeduid. 

Dus doende stelde de Kantonrechter eerst 
het a lgemeene beginsel vast, om dan vast te 
stellen, dat dit beginsel ook in dit speciale 
geval opging, daar de volksmond de zaken 
bij den fam ilienaam aanduidde. 
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Gerequestreerde licht het tweede gedeelte 
der argumentatie van den Kantonrechter uit 
zijn verband door de beschouwing te houden, 
dat aanduiding bij den familienaam ook kan 
voorkomen ten aanzien van handeJszaken wier 
namen niet de geringste gelijkenis vertoonen. 
Doch dit komt hier niet te pas. 

De Kantonrechter heeft blij kens de besl is
sing de beide volledige handelsnamen naast 
elkander gesteld, om dan, aan de hand van 
het algemeen verschijnsel èn van de praktijk 
die zich rond deze beide namen inmiddels reeds 
had gevormd, te beslis en dat de familienaam 
bij beide handelsnamen het meest kenmerken
de gedeelte uitmaakt. 

Het middel in het verzoekschrift van gere
questreerde gesteld is dan ook ongegrond . 

H et is op deze gronden, dat verzoekster de 
eer heeft Uwen Raad eerbiedig te verzoeken 
het beroep in cassatie te verwerpen. 

Conclusie van den Proc.-Gen . Tak. 

Gezien de beschikking der Arr.-Rechtbank 
te 's-Hertogenbosch van 10 0 ctober 1933, be
vestigende - onder aanvulling ten overvloed<.' 
in zooverre, dat verwarring van na te melden 
handelsnamen daadwerkelijk heeft plaats ge
had - die des Kantonrechters a ldaa r van 8 
Juni bevorens, waarbij op verzoek van de 
r. V. P. J. Sweens Koffiebranderij & Thee

handel te voornoemder plaatse is verklaard 
onrechtmatig het handeldrijven in koffie en 
thee aldaar van J. A. Th. M. H. Sweens 
onder den naam Joseph Sweens - In de Dry 
Swarte Mollen - en deze is veroordeeld bin
nen vier weken na het gewijsde worden dier 
beschikking dien naam in dier voege te wijzi
gen, dat daarin den naam Sweens niet mee;
voorkqmt, op verbeurte eener boete van f 25 
voor ei ken dag, dat hij daarmede in verzuim 
zal zijn , een en ander op grond van deze over
weg ingen: ,,dat Wij van meen ing zijn, dat de 
beide namen waaronder handel gedreven wordt 
slechts in geringe mate van elkaar afwij ken . 
omdat bij handelsnamen waarin een familie
naam voorkomt, die familienaam vormt het 
hoofdbestanddeel van den naam waaronde1· 
handel gedreven wordt en beide zaken in den 
volksmond met dien naam plegen te worden 
aangeduid;" 

"dat Wij verder van oordeel zijn, dat uit 
voormelde geringe naamsafwijking in verband 
met de omstandigheid, dat be ide zaken ge
vestigd zijn in dezelfde straat en beiden han
del drijven in koffie en thee, verwarring bij 
het publiek is te duchten en er ook inderdaad 
verwarri~.g is ontstaan, zooals voldoende bl ij kt 
uit den brief. der Administratie der Posterijen 
van 17 Maart 1933,. uit de zend ing van de 
naamlooze vennootschap Hegoma, de corres
pondentie met J. van Rumpt en Vroom en 
Dreesman, de zending Schuilenburg en Co. , 
de correspondentie met Dougué en meerdere 
door de requestrante bij de mondelinge toe
lichting genoemde gevallen"; 

Gelet op het tegen eerstgemelde beschikking 
aangevoerde, dus luidende cassatiemiddel: Zie 
verzoekschrift. 

0. echter, dat deze grief fe i tel ij ken grond
si ag mist; 

0. immers, dat de Kantonrechter en met deze 
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de Rechtbank te 's-Hertogenbo ch, blijkens de 
bevestiging van diens beschikking, beide voor
op stellen, dat zij van meening zijn, dat de 
namen, waaronder handel gedreven wordt, 
slechts in geringe mate van el kaar afwijken, 
waaruit blijkt, dat zij ze onderling in hun 
geheel vergeleken hebben en vervolgen in den 
vorm van motiveering nog daaraan toevoegen, 
hetgeen hierboven in extenso is vermeld; 

0 . dat voorts geen enkel wetsartikel en 
zeker niet de als geschonden, althans als ver
keerd toegepast aangehaalde den rechter ver
biedt vast te stellen, wat het hoofdbestand
deel is van een handelsnaam en op welke 
wijze van dit hoofdbestanddeel door het pu
bliek wordt gebruik gemaakt, dit laatste vooral 
ter vaststel I ing van de door artikel 3 sub 2 
der Handelsnaamwet 1921 , S. 842, vereischte 
te duchten verwarring; 

Concludeert tot verwerping van het beroep. 

De Hooge Raad, enz. ; 
0. dat het voorgedragen middel uitgaat van 

een onjuiste lezing der bestreden beslissing, 
daar in de bevestigde beschikking van den 
Kantonrechter de woorden "en beide zaken 
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in den volksmond met dien naam plegen te 
worden aangeduid" niet a ldus zijn op te vat
ten, dat in het onderhavig geval de handels
zaken van den requestrant en de gereques
treerde in den volksmond reeds met den naam 
Sweens plegen te worden aangeduid , doch als 
een nadere redengeving, waarom bij handel s
namen als de onderhavige, waarin een fami lie
naam voorkomt, deze in den regel als het 
hoofdbestanddeel van den handelsnaam moet 
worden aangemerkt; 

dat nu de Kantonrechter bij de beantwoor
ding der vraag, of de aan zijn oordeel onder
worpen handelsnamen slechts in geringe mate 
van elkander afwijken, rekening mocht hou
den met de omstandigheid, dat de in beide 
namen voorkomende familienaam daarvan het 
hoofdbestanddeel vormt, en hierin dus geen 
reden is gelegen om aan te nemen, dat hij, 
op dien grond de gestelde vraag bevestigend 
beantwoordende, zou hebben verzuimd de beide 
handelsnamen in hun geheel met e lkander te 
vergel_ijken; 

dat het middel derhalve is ongegrond; 
Ve rwerpt het beroep. 

(N. J.) 
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ALPHABETISCH REG IS TER 1933 
Het c ursief gedrukte moet gezocht worden in het deel BESLUI'l'E 

gedrukt 01> geel 1iapler. 

Ambtenaren. Zie: Rijksambtenaro,i en werk
litd1,n. 

Ambtenarenwet. 
- Besluit tot wijziging van het Koninklijk Be

slu_i_t van den 4den Maart 1924, tot toepas
sehJkverklaring van de bepalingen va11 het 
Koninklijk Besluit van den 3den Augustus 
1922, S. 479, op de onder het Departement 
van Buitenlandsche Za ken ressorteel'ende in 
het buitenland geplaatste ambtenaren. ' 

S. 20. 21 J anuari. 
- Be luit betreffende het tijdstip van inwer

kingtreding van een aantal artikelen van 
de Ambtenarenwet 1929 en van de Militaire 
Ambtenarenwet 1931. S. 32. 26 J anuari. 

- Rondschrij,ven van den M inister van Staat 
M inister van Binnenlandsche Zaken aan d; 
{!e11,eentebesturen, betreffende R echtspraak 
in A 1nbtenarenzaken (beschikbaarstelling 
ambtenarenreglementen). 8 F ebruari. 

- Besluit tot vernietiging van een besluit van 
den raad der gemeente Bruinisse van 16 
September 1932, strekkende tot toepassing 
van kortingen op de jaarwedden en beloo
ningen van de ambtenaren in dienst dier 
gemeente. S. 39. 9 F ebruari. 

- Bes luit tot vernietiging van een besluit van 
den Raad der gemeente Heesch van 13 Oc
tober 1932, strekkende tot toepassing voor 
het jaar 1933 van een verhaal van 3 % voor 
e igen pensioen en 5½ % voor weduwen- en 
weezenpensioen op alle ambtenaren in dien t 
der gemeente. S. 53. 18 Februari. 

- B e luit tot regeling van de wijze waarop 
aan vereenigingen van politieambtenaren 
gelegenheid wordt gegeven ten aanz ien van 
de gemeent.eveldwachters betreffende alge
meen verbindende voorschri.ften haar ge
voe len t.e doen kennen. S . 216. 21 April. 

Koninklijk besluit. ( Ambtenarenwet Art. 
n 6.) - H et stellen in eene gemeentelijke 
regeling voor toelating tot het gereorgani
seerd overleg van een a1nbt,.enarenvereeni
ging van de eischen, dat de vereeniging 
geen categoraal karakter mag dragen en 
bovendien aangesloten moet zijn bij een 
landelijke centrale van overheidspersoneel, 
tast, gegeven de feitelijke verhoudingen met 
betrekking tot de zich onder het personeel 
der b trokken gemeente voordoende wijze 
van organisatie, het representatief karakter 
·van de personeelsvertegenwoordiging in het 
georganiseerd overleg in belangrijke mate 
aan, en kan dus niet wo,·den toegelaten, 

6 M ei . 

- Besluit,. houdende voorziening omtrent de 
rechtspositie van de door de Kroon benoem
de bestuursleden van waterschappen, veen
schappen en veenpolders. . 273. 11 Mei. 

- Besluit __ houdende wijziging van het Alge
meen Riiksambtenarenreglement en intrek
krng van het Koninkl ij k besluit van 21 April 
1~~3, S. 136, zooa ls d it laatste lijk is ge
wii zigd. S. 294. 22 Mei. 

- Uitsp,·aak Centrale Raad van B eroep. 
(Ambtenarenwet). - Nu geen enkele wets
bepaling uitdrukkelijk beroep toekent tegen 
besluiten, handelingen of weigeringen ( om 
t~ besluite~ of te handelen), genomen, ver
richt of uitgesproken vóór het in werking 
treden (op 1 Maart 1933) van titel II der 
Ambtena,·enwet 19'29, moet klager in zijn 
beroep tegen een op '26 Juli 193'2 genomen 
besluit niet-ontvankelijk worden verklaard. 

Art. 60 , lid 3, Ambtenarenwet 19'29 
schept slechts de mogelijkheid dat de fatal e 
gevo~r;en van overschrijding van den beroeps
termtJn onder bepaalde omstandigheden ach
terwege blijven. Uit deze regeling omtrent 
den beroepstermijn mogen dan ook geener
l ei gevolgtrekkingen worden gemaakt t. a. v. 
de praealabele vraag of een recht van be
roep bestaat. 8 Juni. 

- Besluit tot vaststelling ,•an bepalingen be
treff~nde indienstneming van pet oneel op 
arbeidsovereenkomst door elk van de beide 
Kamers der Staten-Generaal en de Gemeng
àe Commissie, bedoeld in het Reglement 
voor de openbaarmaking van het verhan
delde in de beide Kamers der Staten-Gene
raal, door middel der Stenographie. 

S. 326 . 14 Juni . 
- K oninklijk besluit. (Ambtenarenwet art 

126.) - T erecht hebben Ged. Staten als 
d1-ingende reden voor buitengewoon verlof 
in een gemeentelijk ambtenarenreglement 
opgenomen h et vervullen,. van goàsdienst
pl,ichten, tenzij de belangen van den dienst 
zich daartegen verzetten. - E veneens terecht 
hebben Ged. Staten geoordeeld dat 11oor
schriften betreffend het verl eenen van verlof 
met behoud van wedde aan ee1'e ambtenares 
op grond van zwangerschap alléén mogen 
gelden ten aanzien van gehuwde ambtenares
•en. 16 Juni. 

- Beslissing Centrale Raad van B e,·oep (Amb
tenarenwet). - Nu de Ambtena,·enwet 1929 
ter zake geen speciale bepaling bevat staat 
van schending, vóór 1 M aart 19/JS, van op 
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art. 125 dezer w~t berustend ambtenaren
recht geen beroep open bij de ambtenaren
gtrechten en den Centralen Raad van Be
roep. 29 Juni. 

- Wet tot wijziging en aanvulling van de 
artikelen 125 en 126 der Ambtenarenwet 
1929. S. 600. 17 ovember. 

-- Besluit, betreffende het tijdstip van inwer
kingtreding van de wet van 17 November 
1933, S. 600, tot wijziging en aanvu l I ing van 
de artikelen 125 en 126 der Ambtenaren
wet 1929. S. 635. 29 ovember. 

UitsP'raak Centrale Raad van B eroep. 
(Ambtenarenwet 1929 art. 125.) - Een 
eventueel nalaten door het bevoegd gezag 
van het voldoen aan de verplichting, opge
legd in art. 125 lid 2, kan niet ten gevolge 
heb ben dat een aan dat gezag ingevolge een 
andere wet toekomende bevoegdheid teniet 
gaat, nu geenerlei wetsvoorschrift dit be
paalt (i. c. de bevoegdheid van den burge
meester tot ontslag van een agent van politie 
krachtens art. 224 lid 3 de,· gemeentewet). 

7 Dece11ibe1·. 
Arbelllswet. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Arbeidswet 

1919 art. 83.) - De kennelijke strekking van 
de zeer rui,n gestelde bepaling van het zesde 
lid van art. 83 der Arbeidswet 1919 is om 
den dader vrij1'it te laten gaan, indien de 
omstandigheden, waaronder een bij het eerste 
lid strnfbaar gesteld feit is gepleegd, van 
zooda11igen aard zijn, dat daardoor naar 
's rechters oordeel de wetsovertreding wordt 
verontschuldigd. - Waar n" de wet hier-
01ntrcnt eenige nadere aanduiding niet be
vat, is het oordeel over de beteekenis en de 
draagkracht der o,nstandigheden voo,· ieder 
geval geheel overgelaten aan den ,·echter, 
die over de f eiten 001·deelt, waartegen in cas
satie niet kan ,corden opgekomen. 

Il Januari. 
- A 1'1'es t van den H oog en Raad. (Arbeidswet 

1919 art. 1.) - ,,Fabrieken" in art . 1, lid 
2, a der A1·b eidswet 1919 moet WO?'Clen ge• 
nomen in de gewone beteekenis van inrich
tingen, die in het dagelijksch leven woi·ilen 
beschouwd als te behooi·en tot de nijverheid 
in engeren zin, waarbij · geen rol speelt of 
daa,·in alleen eigen producten, dan wel ook 
of uitsluitend producten, van anderen af
komstig worden ve1·werkt. De inrichting in 
kwestie, die uitsluitend voor bereiding van 
zuivelproducten wordt gebezigd en waarin 
met behulp van een krachtwerktuig dag elijks 
gemiddeld 600 liters 11,el k tot boter worden 
verwe,·kt, moet derhalve ongetwijfeld als 
fab,·iek 11an zuivelproducten worden be• 
schouwd. Daaruit volgt, dat werkzaamheden, 
in dez e inrichting ve,-richt, a,·beid z·ijn in 
den zin de,· Arbeidswet en dat die inrichting 
is een fabriek of werkplaats in den zin van 
art. 2, lid 1, a dier wet. - De uitzondering, 
welke art. 1, lid 1 a voor een onderne,niny 
van landbouw maakt, kwam dus te vervallen. 
- De "opmerking" dei· R echtb. , dat de 
werkplaats was een besloten ruimte in den 
zin van art. 2, lid 1, a, was wel ter zake 
dienende, daar zij, na req. beroep op art. 1 
lid 1, a te hebben afgewezen, had na te gaan 
of aan het in de t.l.l., met het oog op art. 
68 lid 1 gc•telde vereischte van fa.briek of 

werkplaats was voldaan. - De kleine rui1nte 
der inrichting, de gebezigde kleine bedrijfs
kracht en het feit, dat slechts twee a,·beide,•,q 
werkzaam zijn, doet aan de qualificatie 
,,fabriek" niet af. - De t.l.l. en bewezen
verklaring, dat de a,·beid werd verricht in 
een zuivelfabriekonderneming, is niet in 
strijd ,net de beslissing, dat die zuivel/ab,·iek 
is een we,·kplaats in den z-in de,· Arbeidswet 
1919 . - [P,·o c.- Gen. 'l'ak wenseht wijziging 
in de qualificatie. l 24 A vril. 

-- Arrest van den Hoogen Raad. ( Arbeidswet 
art. 35.) - In art. /15, lid 6, der A1·beids
wet 1919 1noet onder "zulk b1·ood" worden 
verstaan brood, dat na 8 uu,· n.,n. van den 
vorigen dag gebakken of opgewarmd is in 
een broodbakkerijondernerning. - Uit de be
paling ,,an art. /14, lid 2, valt geenszins af 
te leiden dat beifoeldc uitdrukking een an• 
dere beteekenis zou hebben. 24 April. 

- Besluit tot nadere wijziging van het Ar
beidsbesluit 1920, S. 694 van 1920, l aatste
l ij k gewijzigd bij Koninklij k beslui t van 1 
December 1927 (Stbl. n°. 368) . 

S. 36 3. 12 Juli. 
- Bekendmaking tekst. S. 488. 25 Sept. 
- Wet tot wijziging van de bepali ngen der 

Arbeidswet 1919 betrnffende den arheid in 
broodbakkerijen. S. 647. 1 December. 

- Arrest van den H oo(Jen Raad. (Arbeidswet 
1919 artt. 5 en 67, v. a,·t. 359.) - Uit de 
overwegingen der R echtb. blijkt wèl, dat in 
de ondernen,ing, gebakjes plegen te worden 
verkocht èn voor het geb?-uik ter plaatse èn 
voor gebruik elders en dat de R echtb . aan
nee,nt, dat dan ook van een verkoop uit
sluitend voo·r gebruik ter plaatse geen sprake 
is. Er blijkt echter niet uit, dat de R echtb. 
- tegenover het voorgedragen ve1·wee1· -
tevens van oordeel is, dat de gebakjes niet 
in hoofdzaak voo,· gebruik ter plaatse plegen 
te worden ve,·kocht. - [A ldus ook Adv.• 
Gen. B esier, deze t. a. v. de andere midde
len : a. inderdaad is ten bezware van verd. 
acht geslagen op een schl-iftelijk stuk (menu
kaart) van welker ove,·legging, of wat daar
voor in de plaats kan ko,ncn, de pocessen
verbaal i11 prin,a of in avpèl niets vermel
den; b. in strijd met de ove,·weging, waarin 
de verd. alleen wordt beschouwd als toe
zichthouder in opdracht van "het bestuur", 
komt de R echtb. in de bewezenverklaring 
tot de conclusie, dat verd. bestuurder zou 
zijn; c. de R echtb. bezigde als bewijsmiddel 
d e verklaring v an een getuige, waarin voor
komt de opmerking: .,voor het overi(Je blijf 
ik volharden bij het ambtseedig p. v. door 
,nijn collega C. en mij hieromtrent opge-
1naakt dd. 7 Oct. '3iB", terwijl o,nt,·ent den 
inhoud van dat p. v. uit het vonnis niets 
blijkt; d. telaste is gelegd en bewezen ver
klaard het door gemis aan zorg bij verd. 
ontbreken van a een arbeidslijst en b een 
arbeidsregister; dit zijn uiteraard twee over
tredingen; de R echtb. heeft onder "bewezen 
verklaard f eit" het geheel van bewezen ver
klaarde feiten verstaan. 18 December. 

- Besluit tot verdeeling van het Rijk in 
districten ten behoeve van den dienst der 
arbeidsinspectie. S. 807. 30 December. 

Arbitrage. Zie: Tractaten. 
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Armenwet. 
- Koninklijk besluit. ( A,.,,ne,iwet art . 15. ) -

Nu de aanvrage oni vergunning tot het hou
den eener coll ecte was ingediend binnen den 
in art. 15 Armenwet genoe,nden bermijn, had 
d e vergunning niet mogen worden geweigerd 
op grond, dat B. en W. eene regeling heb
ben vastgesteld , krachtens wdke aanvragen 
om collecten vóór 1 Januari van het jaar, 
waarin zij zull en wo,·den gehouden, moeten 
worden ingediend. 21 .Januari. 

- Arrest van den H oogen Raad. ( Armenwet 
a,·t. 63 .) - D e wijziging, Mor de wet van 
22 Juni 1929 S. 326 in art. 63 A1·1nenwet 
aangebmcht, heeft niet slechts tengevolge, 
dat de ve,·plichting tot betaling van de kos
t en -van ve1·zo1·ging thans op eene billijke 
wijze over de onderhoudsplichtig·en wordt 
omgeslagen, doch ook, dat aan die verplich
ting in zoo ver een grens is gesteld, dat zij 
niet verder rei kt dan den o-nderhoudsplicht. 
- T egen deze opvatting, welke door de ge
schiedenis wo,·dt bevestigd, verzet zich niet 
het in de artt. 28 en 29 bepaalde, daar eener
zijds, indien de onderhoudsplichtigen zich 
reeds t en voll e van de. hun bij de wet opge
legde ve,·plichting h ebb en gekweten, het 
daarenboven aan den arme ten koste gelegde 
op hen niet kan worden ve,·haald, terwijl 
anderzijds, indien de ondersteuning in an
deren vo,·m en in and,ere 1nate is verleend 
dan waarin de bedoelde personen tot onder
houd verplicht zijn, ve1·haals1·echt niet is uit
gesloten, doch, naar de bij de wet gestelde 
reg-el en, ove,· den tijd, gedurende wel ken de 
onderhoudsplicht liep, toelaatbaar is. - Cas
satieberoep verworpen tegen de beschikking 
der R echtb., waarbij een onderhoudsplichtige 
is verplicht tot een bijdrage van f 2 .50 pe1· 
week in de verpleegkosten ad f 94.41 voor 
den a,·,ne betaald, M .ch slechts over zooveel 
tijd als de verpl eging h eeft geduurd, i. c. tot 
een bedrag van f 16. 79. 30 .Januari. 

- Koninklijk besluit. ( Armenwet art. 15.) -
D e ornstandi gheid dat de collecf;eerende ver
eenig·ing niet betoogt verpleging van tube1·
culoselijders zonder onderscheidt van gods
die,rntige gezindte is geen beletsel . t egen een 
toestemniing ex art. 15. Even,nin doet in 
de ze af het f eit, dat sl echts een gering ge
deelte van de opbrengst de,· collect e in de 
plaatselijke kas wordt gesto,·t. 9 F ebruari. 

- Koninklijk besluit. ( Armenwet art. 39 .) -
W el is een ve,·klwring, als bedoeld in h et 
derde lid, afgegeven op 29 Augustus, doch 
deze verklaring bet:reft niet de opname op 
12 D ecember. Daaraan doet niet af, dat hiet 
ontslag op 12 September f eitelijk een nroef
verlof zou zijn geweest. Sl echts uit een 
nieuwe verklaring van een deskundi g e kan 
blij ken, dat bij gebreke van hernieuwde ver
pleging in eene aangewezen afdeeling op 
12 D ecembe,· verple ging in een krankzinni
gengesticht noodig of wenschelijk zou zijn. 

24 F ebruari. 
- K oninklijk besluit. ( Armenmet art. 40) . -

Nu de armlastige naar elders is vertrokken 
om te voldoen aan het sterke verlangen van 
zijne v1·ouw naar hare geboorteplaats en 
vóórdat het gemeentebestuur gunstig had 
beschi kt op zijn verzoek om betaling der 

ve,·huiskosten, is voor to epassing van art. 40 
Armenwet geen aanleiding . 10 Maart. 

- Koninklijk besluit. ( Armenwet art. 15.) -
Er is geen r eden om de onderhavige collecti, 
te weigeren op grond van de omstandigheid, 
dat collecten door middel van verkoop van 
bloempjes en speldjes tot dusv,er in de ge
m,eente een ruirner ter1·ein van arnienz.org 
ten go ede komen, nu de collecte wordt aan
gevraagd doo,· de plaatselijke afdeeling van 
eene instelling van de beteekenis van ap
pellante, en evenmin op grond van de om
standigheid, dat zoodanig e collecte schade 
zou toebrengen aan r e,eds sinds jaren 
in de gemeente collecteerende vereenigingen 
- Wel kunnen bijzondere ongunstige eco
noniische factoren een beletsel vormen voor 
het toestaan van eene collecte, maa,· de 
aanwezigheid daarvan is in dit geval niet 
voldoende aanne,nèlijk gemaakt. 13 April . 

- Koninklijk besluit. ( Armenwet art . 15.) -
Wijl in h et algemeen ,een ruime toelating 
van het aantal bloempjes- en speldjesdagen 
bedenkelijke gevolgen kan h ebben voor het 
belang der armenzorg, behoort aan vereeni
gingen, welke niet een eenigszins ruim veld 
van werkzaamheid bestrijken, de to estem
ming tot h et houden van collecten door 
middel van aanbieding van bloempjes of 
speldjes te worden geweigerd, tenzij be
paaldcl;jk aannemelijk is gemaakt, dat de 
collecte geen nadeel van beteekenis aan 
andere instellingen zal to eb1·engen of bij
zondere omstandigheden de collecte voor 
toelating in aanmerking M en komen. 

13 April . 
- Koninklijk besluit. ( Armenwet art. 15.) -

Nu moet worden aangenomen, dat in ver
band ""13t den ongunstigen economischen 
toestand in de gemeente door inwilliging 
van h et verzoek tot h et mogen houden van 
een collecte de plaatselijke instellingen van 
weldadigheid nadeel zouden hebben onder
vonden, en niet gebl eken is, dat dit nadeel 
zou worden opgewogen door daartegenover 
staande voordeelen, hebben B. en W. het 
verzoek terecht afgewezen. 21 April. 

- K oninklijk besluit. ( Armenwet art. 15.) -
H et afstand do en van een deel van de op
brengst der collect,; voor een geheel ander 
doel dan waarvoo,· de gelden wo,·den inge
za,neld, kan in redelijkheid niet worden ge
vergd en dus niet als voorwaa1·de voo,· de 
toestemming door B. en W. worden gesteld. 
Een zoodanige eisch is bovendien in strijd 
1net art 15. - Evenwel is de toestem1ning 
terecht geweigerd op grond van den on
gunstigen economischen toestand in de ge-
1neente en het nadeel, dat de plaatselijke 
instellingen van weldadigheid door inwill i
ging van h et ve,·zoek zouden ondervinden. 

21 April. 
- K oninklijk besluit. ( Armenwet a,·t. 15.) -

I n verband met de aanzienlijke Joodsche be
volking van Amsterdam moet de werkzaam
heid van de onderhavige stichting, die een 
opvoedingshuis voor zwakzinnige Joodsche 
kinderen in N ede,·land beheert en eene sterke 
afdeel ing te Amsterdam heeft, van genoeg
za.me beteekenis worden geacht, om het hou
den van eene openbare inzameling in deze 
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gemeente te rechtvaardigen. - Aan het aan
tal straatcoltecten, waarvoor B . en W . in 1982 
gemeend hebben toeste11,ming te 11,oeten ver
l eenen, kan in dit geval geen argument wor
den ontleend 0111 voor de onderwerpelijke in
zameling de gewaagde toeste111111ing t e wei
ge,·en. 27 April . 

- Koninklijk besluit. ( Ar,nenwet A,·t . 39.) 
Van toepassing van het derde lid kan 

geen sprake zijn ten aanzien van d e kos
ten, voortvloeiend uit de overbrenging of 
ve,·pleging "''an eer, arm,e welke aan de af
legging van de. in dit lid bedoelde ver
klaring van den deskundige voorafgaan. 

6 M ei. 
- Koninklijk besluit. ( A,·menwet art. 39.) -

Onde,· ,,rechterlijke machtiging''. moet naar 
de bedoeling van den wetgever geacht wor
den 11,ede te zijn begrepen een rechter/ijk 
bevel, als in art. 18 der wet van 27 Ap1t1 
1844 S . 96 bedoeld. 16 J uni. 

- Koninklijk besluit . ( Armenwet art. 40.) -
H et f eit, dat vanw~ge B . en W. van S. aan 
den arrnlastigen een tjal kscheepje in bruik
leen is gegeven om als turfschippe,· in zijn 
onderhoud te kunnen gaan voorzien, m et 
welk scheepje -,,ij, na zijn verhuisbilje, naar 
C. te heb ben opgevraagd, in gezelschap van 
zijn gezin naar die gerneente is vertrokken, 
l evert geen grond op tot toepassing van art. 
40, waar niet vaststaat, dat B. en W . var, 
S. niet het oogmerk hebben gehad, aan den 
armlastige een broodwinning te bezorgen, 
doch zich van hern hebben willen ontdoen. 

17 J uni. 
- Koninklijk besluit. ( Armenwet a,·t. 39.) -

Nu B. en W. zich uitdrukkelijk en zonde,· 
eenig voo,·behoud, als in art. 3 K . B. 3 Nov. 
1930 n°. 41 tot uitvoering van art. 39 A r
rnenwet bedoeld, bereid hebben vt!rklaa,·d de 
ve,-plegingskosten van den arrnlastige krank
zinnige voo,· rekening hunner gemeente te 
nemen, is de verplichting deze,· gmeente , om 
die kosten te betal en, gev,estigd, en kan op 
deze bereidverklaring niet worden terugge
komen. 3 J uli. 

- Koninklijk besluit . (Arm enwet art. 35 j 0
• 

a,·t. 34.) - Den gemeenteraad komt het 
recht van beroep niet toe tegen eene door 
Ged. Staten orntrent eenig punt gegeven 
uitspmak, waarbij hij ten volle in het gelijk 
is gest eld. - Aan de bij art. 35 aan Ged. 
Staten opgelegde verplichting tot het be
slissen over door den inspecteur ingediende 
bezwaren doet nie t af, dat krachtens art. 84 
mededeet ing van h et raadsbe,luit aan G ed . 
Staten moet worden gedaan. - Overschrij
ding van den in art. 35 lle l id gestelden 
termijn kan niet leiden tot vernietiging van 
het besluit van Ged. Staten. 4 Augustus. 

- Koninklijk besluit. (A,·menwet art. 39 .) -
Al hebb en de echtgenooten gedurend e bijna 
30 jaren onafg ebroken niet ,neer samen ge
woond, zoo laat toch, nu zij niet van tafel 
en bed gescheiden zijn, de algemeene regel 
van a,·t. 39 A rmenwet j 0

• art. 78 B . W . 
geen uitzondering toe in dier voege, dat niet 
de gemeente, waar de 11,an woonplaats heeft, 
aansprakelijk zou zijn voor de verpleeg kos
ten der, elders verblij f houdende, echtge
noote. 5 S eptemb er. 

- K oninklijk besluit. ( A1"menwet a1·t. 40 .) -

A rt . 40 kan geen to epassing vinden in een 
geval, waarin een schipper, door toevalli ge 
omstandigheden te G. aangekomen, zonder 
bedoeling aldaar te blijven, door be111oeiing 
'l>an het burgerlijk armbestuur te G. naar A. 
is gesleept. D e ornstandigheid, dat door be
doeld ar111bestutt1· geen of onvoldoende on
derstand zou zijn verstrekt , kan niet als in
vloed in den zin van a,·t. 40 wo,·den aange-
111erkt. · 23 October. 

- K oninklijk besluit. ( Armenwet art. 34.) -
In een vero,·dening re gelend de geneeskun
dige armenverzorging, tevens instructie v oor 
den geneesl.,-undige, daarmede belast, behoo
ren niet te wo,·den opgenomen bepalingen, 
welke buiten de armenpraktijk om gaan, als 
de verplichtin g tot kostel ooze vaccinatie van 
allen, die zich daarto e aanmelden, de ver
plichting tot het ve1·richten van doodschouw, 
en die tot het verl eenen van kostelooze ge
nus-, heel - en verloskundige hulp van den 
ge111 eenteveldwachter en zijn gezin en aan 
doortrekkende personen. 

10 November. Blz. 514. 
- Koninklijk besluit . (Armenwet a,·t . 40 .) 

- Art. 40 kan geen to epassing vinden in · een 
geval, waarin de verhuiskosten van den arm
lastige zijn betaald doo,· een diaken op ver
zoek van een medediaken, 111edelid van Maat
schappelijk Hul pbetoon en control eur dezer 
instelling, nu laatstgenoemde geheel op eigen 
hand gehandeld heeft, nadat de directeur 
van Maatschappelijk Hul pbetoon geweigerd 
had voor de verhuizing van den ar,nlastige 
gelden van dien dienst beschikbaar te stel
l en, en de armlastige, omdat hij anders geen 
onderdak zou hebben, gaarne met zijn zoon, 
die elders werk zou krijg en, zou verhuizen. 

14 Novem ber. 
- K oninklijk besluit. (Arm enwet art. 28.) 

- De 0111standigheid, dat het in bewaring 
geven van fondsen bij de N ed. Bank steeds 
gepaard gaat met het maken van kosten en 
ook voor de to ekomst tot gevolg hee ft het 
vervull en van formaliteiten vormt niet een 
"bijzonder geval" als bedoeld in liet vierde 
lid. 14 N ovembe1·. 

- K oninklijk besluit. (Armenwet art . 40) . -
Aangenomen al, dat de uitlatingen van den 
burgen,eeste,· jegens den we,·kgever van den 
arn,lastige neerkwa111en op eene weigering 
om hem onderstand voor levensonderhoud te 
verstre kken, kan toch deze enkel e omstan
digheid niet worden beschouwd als eenige 
invlo ed , wel ke tot haa,· komst in eene andere 
g e1neente heeft niedegewerkt in den zin van 
art . 40. 3 D ece1nb er. 

- Beslui t tot vern ietiging van het bes luit van 
den R aad der gemeente Tiel del. 17 Januari 
1933, n ° . 3, waarbij tot lid va n het Bestuur 
der gemeentelijke Instelling voor M a:;it
schappelijk Hulpbetoon is benoemd de heer 
C. D . Feyten, wonende a ldaa r. 

S. 652. 4 December. 
- Beslui t tot vernietig ing van het bes lui t van 

den raad der gemeente Goes van 12 Decem
ber 1932, n°. 3a, voorzoover de raad daarbij 
onder 1 °. als zijne meen ing ui tspreekt, dat 
de gemeente nóch krachtens eenige wette
lijke bepaling nóch ui t anderen hoofde ver
p licht is om de tekorten op de exploitatie 
van het gasthuis, met name die welke be-
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trekking hebben op de afdeel ing " Zieken
huis" te dekken. S. 653. 4 December. 

- 'Koninklijk besluit. (Armenwet A,·t. 30 j 0
• 

art. 32.) - Als algemeene regel moet wo,·
den aangenomen, dat, wanneer een minder
jarig kind hulp noodig heeft, de steun niet 
aan dit lid van het gezin afzonderlijk, doch 
aan den vader als hoofd van het gezin wordt 
verleend. - Deze algemeene ,·egel lijdt uit
zondering ·waar, als in casu, de ,ninderjarige 
,·eeds in zekere mate tot een zel fstandige 
maatschappelijke positie in de gemeente, 
waar hij f eitelijk verblijf houdt, is geko,nen. 

6 Decemb er. 
Auteurswet. 
- Besluit, bepalende het tijdstip van inwer

kingtreding van de wet van 11 Februari 
1932, S. 45, tot wijziging van de Auteurswet 
1912 met het oog op bemiddeling inzake 
muziek-auteursrecht. S. 113. 22 Maart. 

Automobieleu. Zi e: Motorrijtuig wet. 
- Zie ook: Openbare middelen ·van •vervoer. 
Bed rij fsrad eu wet. 
- Wet in zake de instelling van bedrijfsraden. 

S. 160. 7 April. 
- Besluit tot bepaling van het tijdstip, waar

op de Bedrijfsradenwet (wet van 7 April 
1933, S. 160) in werking treedt. 

S. 522. 14 October. 
Begraarwet. 
- K oninklijk besluit. (Wet op het begmven 

art. 16. ) - Als vaststaande ,noet wo,·den 
arr,n11cnomen, dat de tot de bebouwde kn,n 
behoorende we,·kplaats en houtloods van ap
pellant aan de zijde van de begraafplaats 
wordt beg,·ensd door een hem toebehoo,·en
den weg, aan de overzijde waar·van zich op 
zijn terrein een open opslagplaats voor hout 
benevens een schuurtje bevinden . Dit in aan
merking genomen kan niet worden gezegd, 
dat zich aan de zijde van de begraafplaats 
zoodanige aanhoorigheden van de we,·kplaats 
en de houtloods bevinden, dat die zouden 
11ioeten worden geacht een geheel daarmee 
uit te ,naken en uit dien hoofde mede tot de 
bebouwde kom zouden 1noeten wo,·den ge
rekend te behoorcn. E venmin ver,nag de 
omstandigheid, dat het ter,·ein van appellant 
gelegen is aan een op het uitbreiding.,7ilan 
de,· ge,neente geprojecteerden weg aan dat 
te,-rein het krirakte,· van bebo·uwde kom. te 
ve,·l eenen. 22 April. 

Begrootlngeu eu rekenlug·eu. 
- Wetten tot verhooging en wijziging enz. 

van de volgende hoofdstukken der Staats
begrooting voor 1932. 
I . 
II. 
III. 
IV. 

v. 

VI. 

VIVl. 
VUB. 
VIII. 

IX. 

S. 794. 
S. 733. 
S. 728. 
S. 7 9. 
s. 140. 
s. 373 . 
s. 377. 

s. 801. 
s. 566 . 
s. 792. 
s. 767. 
s. 387. 
s. 793. 
,S. 105. 
S. 734 . 
s. 152. 

30 Dec. 
28 Dec. 
28 Dec. 
30 Dec. 
6 April. 

26 Juli. 
28 Ju li. 

30 Dec. 
1 Nov. 

30 Dec. 
29 Dec. 
28 Juli . 
30 Dec. 
17 Mrt. 
28 Dec. 
6 April. 

S. 639. 1 Dec. 
S. 791. 30 Dec. 

X. S. 156. 6 April. 
S. 256. 5 Mei. 
S. 435. 7 Aug. 
S. 799. 30 Dec. 

XI. S. 183. 21 April. 
S. 740 . 28 Dec. 

- Wetten tot vaststelling van de volgende 
hoofdstukken der Staatsbegrooting voor 1933. 
II. S. 72. 2 Mrt. 
III. S. 111. 22 Mrt. 
IV. S. 69 . 2 Mrt. 
V. S. 84. 4 Mrt. 
VI. S. 100. 16 Mrt. 
VIIB. S. 73. 2 Mrt. 
VIII. S. 102. 17 Mrt. 
IX. S. 118 . 24 Mrt. 
X. S. 117. 24 Mrt. 
XI. S. 112. 22 Mrt. 

- Wetten tot verhooging, w1Jz1 g mg enz. van 
de volgende hoofdstukken der Staatsbegroo
ting voor 1933. 
III. 
IV. 

v . 
VIIB. 
VIII . 
IX. 
X. 

S. 382. 28 Juli. 
S. 163. 1 Tov. 
S. 375. 28 Ju li . 
s. 565. 1 ov. 
S. 148. 6 April. 
S. 678 . 9 Dec. 
S. 500. 28 Sept. 
S. 252. 5 Mei. 
S. 253. 5 Mei. 
S. 254. 5 Mei. 
S. 255. 5 Mei . 
S. 257. 5 Mei. 
S. 258. 5 Mei. 
S. 259 . 5 Mei. 
S. 260 . 5 Mei. 
S. 795. 30 Dec. 

XI. S. 739. 28 Dec. 
- Wetten tet vastste l I i ng van de volgende 

hoofdstu kken der Staatsbegrooting voo1· 1934. 
I. S. 669. 9 Dec. 
VIIA . S. 670 . 9 Dec. 
XII. S. 671. 9 Dec. 

- Wet tot vaststelling van de begrooting van 
inkomsten en uitgaven van het Gemeente
fonds voor het begrootingsjaar 1933-1934. 

S. 70. 2 Maart. 
- Wet tot vaststelling van de begrooting van 

het Staatsmuntbedrijf voor het dienstjaar 
1933. S. 71. 2 Maart. 

- Wet tot vaststelling van den algemeenen 
verzamelstaat, behoorende bij de Rijksbe
grooting voor het dienstjaar 1933. 

S. 74. 2 Maart. 
- Wet tet vaststelling van de begrooting van 

inkomsten en uitgaven van het Fonds voor 
de uitvoering van de Tiendwet 1907, S. 222, 
voor het dienstjaar 1933. S. 75. 2 Maart. 

- Wet tot vastst.elling van de begrooting van 
inkomsten en uitgaven van het Leeningfonds 
1914 voor het dienstjaar 1933. 

S. 76. 2 Maart. 
·- Wet tot vaststelling van de begrooting van 

de ontvangsten en uitgaven van het Alge
meen Burgerlijk Pensioenfonds voor het 
dienstjaar 1933. S. 77. 2 Maart .. 

- Wet tet vaststelling van de begrooting van 
het Staatsbedriji der Algemeene Landsdruk
kerij voor het dienstjaar 1933. 

S. 85. 4 Maart. 
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- Besluit tot nadere overbrenging van crisis
uitgaven van het vijfde hoofdstuk der Rijks
begrooting voor het dienstjaar 1931 naar de 
begrooting van het Leeningfonds 1914 voor 
het dienstjaar 1931. S. 96. 15 Maart. 

- Wet, houdende vaststelling van de begroo
ting van het Staatsbedrijf der Posterijen, 
Telegrafie en Telefonie voor het dienstjaar 
1933. S. 120. 25 Maart. 

- Wet tot vaststelling van de begrooting van 
inkomsten en uitgaven van het Zuiderzee
fonds voor het dienstjaar 1933. 

S. 125. 29 Maart. 
- Wet, houdende vaststelling van de hegroo

ting van het Staatsvisschershavenbedrijf te 
IJmuiden voor het dien tj aar 1933. 

S . 126. 30 Maart .. 
- Wet, houdende vaststelling van de begroo

ting van de Staatsmijnen in Limburg voor 
het dienstjaar 1933. S. 1 27. 30 Maart. 

- Wet tot vaststelling van de begrooting van 
inkomsten en uitgaven van het Wegenfonds 
voor het dienstjaar 1933. 

S. 128. 30 Maart. 
- W et, houdende .vaststelling van de Suri

naamsche begrooting voor het dienstjaar 
1933. S. 182. 21 Apri l. 

- Wet, houdende vaststelling van de Cu
raçaosche begrooting voor het dienstjaar 
1933. S . 184. 21 A pril. 

- Wet, houdende goedkeuring van het beslui t 
van den Gouverneur-Generaal van Neder
landsch-Indië tot vaststelling van Afdeeling 
I van de begrooting van N ederl andsch
Indië voor het dienstjaar 1933. 

S. 185. 21 Apr il. 
- Wet, houdende goedkeuring van het besluit 

van den Gouverneur-Generaal van Teder
landsch-Indië tot vaststell ing van Afdeeling 
II van de begrooting van ederlandsch
Indi ë voor het dienstjaa r 1933. 

S. 186. 21 April. 

! - Wet, houdende goedkeuring van het besluit 
van den Gouverneur-Generaal van Neder
landsch-Indi ë tot vaststell ing van Afdeeling 
IV van de begrooting van N ederlandsch
Indië voor het dienstjaar 1933. 

S. 192. 21 April. 
- Wet, houdende vaststelling van den post 

4.9 van Hoofdstuk II van Afdeeling IV van 
de begrooting van Nederlandsch-Indië voor 
het dienstj aar 1933. S. 193. 21 April. 

- Wet, houdende vaststelling van Afdeel ing 
V der begrooting van ederl a ndsch-Indië 
voor het dienstjaar 1933. S. 194. 21 April. 

- Wet, houdende goedkeuring van het beslui t 
van den Gouverneur-Generaal van N eder
la ndsch-Indië tot vaststelling van Afdeeling 
VA van de begrooting van N ederl andsch
Indië voor het dienstjaar 1933. 

S . 195. 21 April. 
- Wet, houdende goedkeuring van het beslui t 

van den Gouverneur-Generaal van eder
landsch-Indië tot vaststelling van Afdeeling 
VI van de begrooting van ederl andsch
Indië voor het di enstjaar 1933. 

S . 196. 21 April. 
- Wet, houdende vaststelling van de posten 

6.4 en 6.9 van Hoofdstuk II van Afdeeli ng 
VI van de begrooting van ederl andsch 
Indië voor het di enstjaar 1933. 

S. 197. 21 Apr il. 
- Wet, houdende goedkeuring van het beslui t 

van den Gouverneur-Generaal van eder
landsch-Indië tot vastste lling van Afdeeling 
VIA van de begrooting van N ederlandsch
Indië voor het d ienstjaar 1933. 

S . 198. 21 April. 
- Vvet, houdende goedkeuring van het besluit. 

van den Gouverneur-Generaal van eder
landsch-Ind ië tot vaststelling van Afdeeling 
VII van de begrooting van ecle rl andsch
Indië voor het dienstjaar 1933. 

S. 199. 21 April. 

- Wet, houdende goedkeur ing van het beslui t 1 

van den Gouverneur-Generaal van Neder-

- Wet, houdende goedkeuring van het beslui t 
van den Gouverneur-Generaal van Neder
landsch-Indië tot vaststelling van Afdeeling 
VIIA van de begrooting van N ederlandsch
Indië voor het dienstjaar 1933. 

1 andsch-Indië tot vaststelling van Afdeeling 
III van de begrooting van ederlandsch
Indië voor het dienstj aar 1933. 

S. 187. 21 April. 
- Wet, houdende vaststelling van den post 

3.3 van H oofdstuk IV van Afdeeling III 
van de begrooting van N ederlan<lsch-Indi ë 
voor het dienstjaar 1933. 

S. 188. 21 Apr il. 
- Wet, houdende goedkeuring van het beslui t 

van den Gouverneur-Generaal van N eder
la ndsch-Indië tot vaststelling van Afdeeling 
UIA van de begroot ing van Nederlandsch
Indië voor het dienstjaar 1933. 

S . 189. 21 A pril. 
- Wet, houdende goedkeur ing van het beslui t 

van den Gouverneur-Generaal van N eder
landsch-Indië tot vaststelling van Afdeeli ng 
IIIB van de begrooting van ederlandsch
Indië voor het dienstjaar 1933. 

S. 190. 21 April. 
- Wet, houdende goed keuring van het beslu it 

van den Gouverneur-Generaal van N eder
landsch-Ind ië tot vaststelling van Afdeeling 
IIIC van de begrooting van Nederlandsch
lndië voor het dienstjaar 1933. 

S. 191. 21 April. 

S . 200. 21 April. 
- Wet, houdende goed keur ini. van het besluit 

van den Gouverneur-Generaal van Neder
landsch-Indi ë tot vaststelling van A fdeeling 
VIIB van de begrooting van Nede rl andsch
Indië voor het dienst jaar 1933. 

S. 201. 21 April. 
- Wet, houdende goedkeuring van het beslui t 

van den Gouverneur-Generaal van Neder
landsch-I ndië tot vaststelli ng van Afdeeling 
VIIC van de begrooting van eclerl anclsch
lndië voor het dienstjaar 1933. 

S. 202. 21 April. 
- Wet, houdende goedkeuring van het besluit 

van den Gouverneur-Generaal van Neder
landsch-Ind ië tot vaststelling van Afdeeling 
VIII van de begrooting van Nede rl andsch
Indië voor het dienstjaar 1933. 

S. 203. 21 April. 
- Wet, houdende goedkeuring van het beslui t 

van den Gouverneur-Generaal van eder
landsch-Indië tot vaststelling van Afdeeling 
VIIIA van de begrooting van Nederlandsch
Indië voor het dienstjaar 1933. 

S. 204. 21 A pril. 
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- W et, houdende goedkeuring van het besluit 
van den Gouverneur-Generaal van Neder
landsch-Indië tot vaststel] ing van Afdeeling 
VIIIB van de begrooting van Nederlandsch
Indië voor het dienstjaar 1933. 

S. 205. 21 April. 
- Wet, houdende goedkeuring van het besluit 

van den Gouverneur-Generaal van N eder
landsch-Indië tot vaststelling van Afdeeling 
IX van de begrooting van Nederl andsch
Indië voor het dienstjaar 1933. 

S. 206. 21 April. 
- Wet, houdende goedkeur ing van het besluit 

van den Gouverneur-Generaal van Neder
landsch-Indië tot vaststelling van Afdeeling 
IXA van de begrooting van N ederlandsch
Indi ë voor het dienstjaar 1933. 

S . 207. 21 April. 
- Wet, houdende goedkeuring van het besluit 

van den Gouverneur-Generaal van Neder
landsch-Indië tot vaststelling van Afdeeling 
IXB van de begrooting van ederlandsch
Indië voor het dienstjaar 1933. 

S. 208. 21 April. 
- Wet, houdende goedkeuring van het besluit 

van den Gouverneur-Generaal van Neder
landsch-Indië tot vaststell ing van Afdeeling 
X van de begrooting van Nederlandsch
Indië voor het dienstjaar 1933. 

S. 209. 21 April. 
- Wet, houdende vaststelling van de posten 

10.3 van Hoofdstuk II van Afdeeling X van 
de begrooting van Nederl andsch-Indië voor 
het dienstjaar 1933. S. 210. 21 April. 

- Wet, houdende goedkeuring van het be
sluit van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië tot wijziging en aanvul
ling van Afdeeling II van de begrooting 
van Nederlandsch-Indië voor het dienstjaar 
1933. S. 211. 21 April. 

- Wet tot wijziging en verhooging van de 
begrooting van inkomsten en uitgaven van 
het Gemeentefonds voor het begrootingsjaar 
1931-- 1932. S. 237. 28 Aprii. 

-- Besluit, waarbij met toepassing van artikel 
16 der Bedrijvenwet (S. 1928, n°. 249), een 
bedrag uitgetrokken op de begrooting van 
het Staat bedrijf de r Algemeene Landsdruk
kerij voor 1932 wordt toegevoegd aan den 
overeenkomstigen post van de begrooting 
van genoemd bedrijf voor het dienstjaar 
1933. S. 266. 6 Mei. 

- Besluit, houdende aanwijzing van een over
schot op de begrooting van uitgaven van het 
Staatsvisschershavenbedrijf te IJmuiden 
voor het dienstjaar 1932, hetwelk wotdt toe
gevoegd aan het daarnevens aangegeven kre
diet voor het dienstjaar 1933. 

S. 288. 19 Me i. 
-- B es lui t, w aarbij niet toepassfr,g van artikel 

24 der Comptabilite itswet 1927, S. 259, een 
restant op een artikel van het elfd~ Hoofd
stuk der Rijksbegrooting voor het dienstjaar 
1932 wordt toege voegd aan het overeenkom
stige artikel van het el [de Hoofdstuk der 
Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1933. 

S. 302. 30 Mei. 
- Beslui t, waarbij met toepassing van artikel 

16 der Bedrijvenwet, S. 1928, n°. 249, res
tanten op enkele artikelen van de begroo
t ing van het Staatsbedrijf der Artillerie-

Inrichtingen voor het dienstjaar 1932 wor
den toegevoegd aan overeenkomstige artike
len van de begrooting van het Staatsbedrijf 
der Artill erie-Inrichtingen voor het dienst
jaar 1933. S. 366. 14 Juli . 

- Besluit, waarbij met toepassing van artikel 
24 der Comptab iliteitswet 1927, S. 259, 
restanten op enkele artikelen van het IV de 
Hoofdstuk der Rijksbegrooting voor het 
di enstjaar 1932 worden toegevoegd aan over
eenkomstige artikelen van het IVde Hoofd
stuk der Rijksbegrooting voor het dienstjaar 
1933. S . 367. 14 Juli. 

- Besluit, waarbij met toepassing van arti kel 
24 der Comptabiliteitswet, S. 1927, n°. 259, 
restanten op enkele artikelen van het VIIIste 
Hoofdstuk der Rijksbegrooting voor het 
dienstjaar 1932 worden toegevoegd aan over
eenkomstige artikelen van he t VIIIste 
Hoofdstuk der Rijksbegrooting voor het 
dienstjaar 1933. S. 374. 26 Juli. 

- Wet tot toepassing van artikel 83 der Comp
tab ilite itswet 1927, S . 259, ten aanzien van 
de kosten van toetreding van het Rijk tot 
de stichting "Academische Klinieken" te 
Utrecht en de bijdrage in de exploitatiekos
ten van deze stichting over 1931. 

S. 378. 28 Juli . 
- Wet, houdende wijziging van de Surinaam

sche begrooting voor het dienstjaar 1931. 
S. 403. 28 Juli. 

- Wet, houdende vaststelling van het slot 
der rekening van de koloniale uitgaven en 
ontvangsten voor Suriname over het dienst
jaar 1930. S. 404. ' 28 Juli . 

- Besluit, waarbij met toepass ing van artikel 
24 der Comptab ilite itswet, S. 1927, n°. 259 , 
restanten op enkele artikelen van het V de 
Hoofdstuk der Rijksbegrooting voor het 
dienstjaar 1932 worden toegevoegd aan over
eenkomstige artikelen van het Vde Hoofd
stuk der Rijksbegrooting voor het dienstjaar 
1933. S. 472. 12 September. 

- Beslui t, waarbij met toepassing van artikel 
24 der Comptab ilite itswet 1927, S. 259, 
restanten op enkele artikelen van het VIIde 
Hoofdstuk B der Rijksbegrooting voor het 
d ienstjaar 1932 worden toegevoegd aan over
eenkomstige artikel en van het VIIde Hoofd
stuk B der Rijksbegrooting voor het dienst
jaar 1933. S. 496. 27 September. 

- Wet, houdende goedkeuring van het besluit 
van den Gouverneur-Generaal van Neder
landsch-Indië tot vaststelling van het slot 
der rekening van uitgaven en ontvangsten 
van Nederlandsch-Indië over het dienstjaar 
1928. S. 502. 28 September . 

- Wet, houde nde goedkeuring van het beslui t 
van den Gouverneur-Generaal van eder-
1 andsch-Indië tot vaststell inll: van de begroo
tingsrekening de r gezamenlijke Landsbedrij
ven over het dienstjaar 1930 . 

503. 28 eptember. 
- Besluit, waarbij met toepassing van artikel 

24 der Comptabiliteitswet 1927, S. 259, de 
restanten op enkele artikelen van hoofdstuk 
X der Rij ksbegrooting voor het dienstjaar 
1932 worden toegevoegd aan de overeen
komstige artikelen van hoofdstuk X der 
Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1933. 

S. 521. 14 October. 
- Wet, houdende goedkeuring van het be-
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si uit van den Gouverneur-Generaal van 
ederland ch-Indië tot wijziging en aan

vulling van Afdeeling I van de begroot ing 
van Nederlandsch-Indië voor het dienstjaar 
1933. S. 534. 25 October. 

- vVet, houdende goedkeur ing van twee be
si uiten van den Gouverneur-Generaal van 
Nederl andsch-Indië tot wijziging en aan
vulling van Afdeeling II van de begrooting 
van Nederlandsch-Indië voor het dienstjaar 
1933. S. 535. 25 October. 

- Wet, houdende goedkeuring van drie be
slui ten van den Gouverneur-Generaal van 

ederlandsch-Indië tot wijziging en aan
vulli ng van Afdeeling III van de begroo
t ing van ederlandsch-Indi ë voor het dienst
jaar 1933. S . 536 . 25 October. 

- Wet, houdende goedkeuring van twee be
slu iten van den Gom·erneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië tot wijziging en aan
vulling van Afdeeling IIIA van de begroo
ting van Nederlandsch-Indië voor het dienst
jaar 1933. S. 537. 25 October. 

- Wet, houdende goedkeuring van het be
sluit van den Gouverneur-Generaal van 
Nederla ndsch-Indië tot wijziging en aan
vulling van Af<leeling IV van de begroo
t ing van Nederlandsch-Indië voor het dienst
jaar 1933. S. 538. 25 October. 

- Wet, houdende goedkeuring van twee be
sluiten van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië tot w1Jz1gmg en aan
vulling van Afdeeling VI van de begroo
t ing van N ederlandsch-Indië voor het dienst
jaa r l.933. S. 539. 25 October. 

- Wet, houdende goedkeuring van het be
slui t van den Gouverneur-Generaal van 
N ederlandsch-Indi ë tot wijziging en aan
vulling van Afdeeling VII van de begroo
ting van N ederl andsch-Indië voor het dienst
jaar 1933. S. 540. 25 October. 

- Wet, houdende goedkeuring va n het be
si uit van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië tot vaststell ing van Af
deeling VII D (Haven van Semarang) van 
de begrooting van Nederlandsch-Indië voor 
het dienstjaar 1933. S. 541 . 25 October. 

- Wet, houdende goedkeuring van het be
s! uit van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië tot wijziging en aan
vull ing van Afdeeling VIII van de begroo
ting van N ederlandsch-Ind ië voor het dienst
jaar 1933. S. 542. 25 October. 

- Wet, houdende: 1°. niet goedkeuring van 
het besluit van den Gouverneur-Generaal 
van Nederlandsch-Ind ië tot intrekking en 
hernieuwde vaststelling van Afdeeling IX 
der begrooting van Nederlandsch-Indië voor 
het dienstjaar 1933; 2°. wijziging en aan
vull ing van voornoemde Afdeeling. 

S. 543. 25 October. 
- Wet, houdende goedkeuring van het be

slui t van den Gouverneur-Generaal van 
N ederl andsch-Indië tot intrekking van Af
deeling IX A van de begrooting van N eder
landsch-Indië voor het d ienstjaar 1933. 

S. 544. 25 October. 
- Wet, houdende: 1°. niet goedkeuring van 

het besluit van den Gouverneur-Generaal 
van Nederlandsch-Indië tot intrekking en 
hernieuwde vaststelling van A fdeeling IX B 
der begrooting van Nederlandsch-Indië voor 

het dienstjaar 1933 ; 2°. wijziging en aan
vulling van voornoemde Afdeel ing. 

S. 545. 25 October. 
- Besluit, waarbij met toepass ing van artikel 

24 der Comptabiliteitswet 1927, S. 259, res
tanten op enkele artikelen van het Vide 
Hoofdstuk der Rijksbegrooting voor het 
dienstjaar 1932 worden toegevoegd aan over
eenkomstige artikelen van het Vide Hoofd
stuk der Rijksbegrooting voor het dienstjaar 
1933. S. 621. 22 November. 

- Wet tot wijziging en verhooging van de 
begrooting van uitgaven van het Zuiderzee
fonds voor het dienstjaar 1932. 

S. 640. 1 December. 
- Wet tot wijziging van de begrooting van de 

Staatsmijnen in Limburg voor het dienst
jaar 1932. S. 641. 1 December. 

- Besluit, houdende aanwijzing van over
schotten op de begrooting van u itgaven van 
het Staatsbedrijf der Posterij en, Telegrafie 
en Telefonie voor het dienstjaar 1932, welke 
worden toegevoegd aan de daarnevens aan
gegeven kredieten voor het d ienstjaar 1933. 

S. 657. 5 December. 
-- Besluit, waarbij met toepassing van a rtikel 

24 der Comptabilite itswet 1927, S. 259, r·es
tanten op enkele artikelen van het IXde 
Hoofdstuk der Rijksbegrooting voor het 
dienstjaar 1932 worden toegevoegd aan over
eenkomstige artikelen van het D{de Hoofd
stuk der Rijksbegrooting voor het dienst
jaar 1933. S. 659. 6 December. 

- Wet tot aanwijzing van de middelen tot 
dekk ing van de uitgaven, begrepen in de 
Rijksbegrooting voo r het dienstjaar 1934. 

S. 672. 9 December. 
- "

1et tot vaststell ing van de begrooting van 
de ontvangsten en uitgaven van het Alge
meen Burgerl ijk P ensioenfonds voor het 
d ienstjaar 1934. S. 688 . 14 December. 

- Wet tot regeling van de afboeking inge
volge de wet van 15 December 1927, S. 378, 
van het overgebleven nadeel ig sa] do der 
a lgemeene reken ing van de Staatsontva ng
sten en uitgaven van de dienstjaren 1910 
tot en met 1924 en in vergelijki11g brenging 
en afboeking van de saldi van de Rijksreke
ningen der jaren 1925 tot en met 1928, tegen 
de opbrengst van de in diezelfde jaren ge
sloten geldleeningen. S. 693. 14 December. 

- Wet tot wijziging van de begrooting van 
het Staatsmuntbedrijf voor het dienstjaar 
1932. S. 732 . 28 December 

- Wet tot wijziging en verhooging van de 
begrooting van uitgaven van het W egen
fonds voor het dienstjaar 1932. 

S. 742. 28 December. 
- Wet, houdende goedkeuring van twee be

slui ten van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië tot wijziging en aan
vulli ng van Afdee l ing I der begrooting van 
Nederlandsch-Indië voor het dienstjaar 1933. 

S. 752. 29 December. 
- Wet, houdende goedkeuri ng van het be

slui t van den Gouverneur-Generaa l van 
Nederlandsch-Indië tot wijziging en aan
vull ing van Afdeeling II der begrooting van 

ederl andsch-Indië voor het dienstjaar 1933. 
S. 753. 29 December. 

- Wet, houdende goedkeuring van vier be
sluiten van den Gouverneur-Generaal van 
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N ederlandsch-Indië tot wijziging en aan
vulli ng van Afdeeling III der begrooting 
van Nederlandsch-Indië voor het dienstjaar 
1933. S. 754. 29 December . 

- Wet, houdende goedkeuring van twee be
sluiten van den Gouverneur-Generaal van 
N ederlandsch-Indië tot wijziging en aan
vull ing van Afdeeling IIIA der begrooting 
van Nederlandsch-Indië voor het di enstjaar 
1933. S. 755. 29 December. 

- \Vet, houdende goedkeuring van twee be
slu iten van den Gouverneur-Generaal van 
N ederlandsch-Indië tot wijziging en aan
vulling van Afdeeling IV der begrooting 
van ederlandsch-Indië voor het dienstjaar 
1933. S. 756. 29 December. 

- Wet, houdende goedkeuring van vier be
slui ten van den Gouverneur-Generaal van 
N ederl andsch-Indië tot wijziging en aan
vulling van Afdeeling VI der begrooting 
van Nederlandsch-Indië voor het dienstjaar 
1933. S. 757. 29 December. 

- W et, houdende goedkeuring van twee be
sluiten van den Gouverneur-Generaal van 
N ederlandsch-Indië tot wijzig ing en aan
vulling van Afdeeling VIII der begrooting 
van Nederlandsch-Indië voor het dienstjaar 
1933. S. 758. 29 December. 

- Wet, houdende goedkeuring van het be
sluit van den Gouverneur-Generaal van 
N ederlandsch-Indië tot vaststelling van Af
deeling VIIIC (Oembilinsteenkolenontgin
ning) der begrooting van N eder] andsch
Indi ë voor het dienstjaar 1933. 

S . 759. 29 December. 
-- Wet, houdende goedkeur ing van het be

si uit van den Gouverneur-Generaal van 
N ederl andsch-Indi ë tot vaststelling van Af
deeling VIIID (Boekit-Asamsteenkolenont
ginning) der begrooting van Nederlandsch
Indi ë voor het dienstjaar 1933. 

S. 760. 29 December. 
- Wet, houdende goedkeuring van het be

si uit van den Gouverneur-Generaal van 
N ederlandsch-Indië tot vaststelling van Af
deel ing VIIIE (Landswaterkrachtbedrijven) 
der begrooting van N ederlandsch-Indi ë voor 
het dienstjaar 1933. S . 761. 29 December. 

- Wet, houdende goedkeuring van het be
sluit van den Gouverneur-Generaal van 
N ederlandsch-Indië tot wijziging en aan
vulling van Afdeeling X der begrooting 
van Nederlandsch-Indië voor het dienstjaar 
1933. S. 762. 29 December. 

- Wet tot wijziging en verhooging van de 
begrooting van inkomsten en uitga_ven _van 
het Leeningfonds 1914 voor het d1enstJaar 
1932. S. 768. 29 December. 

- Wet tot wijziging van de begrooting van de 
Ontvangsten en Uitgaven van het Algemeen 
Burge rlijk Pens ioenfonds voor het dienst
jaar 1933. ~- 803. 30_ D e'?'3mber. 

- Beslui t tot overbrengmg van Cr1s1st11 tgaven 
van het Vde en Xde Hoofdstuk der Rijks
begrooting voor het dienstjaar 1932 naar 
de begrooting van het L eeningfonds 1914 
voor het dienstjaar 1932. 

S. 814 . 30 December. 
Belastlng·eu. 
- Zie ook: l nkomstenbelastiny. 

V erdedigingsbelasting. 
" " Verrnogensbelasting. 

Bel~in rn~~ln g·enwet-Verorclenlngen. 
- Koninklijk besluit. (B elemmerin genwet V er-

ordèningen art. 2.) - E ene voorwaarde, 
doo,· een polderb es tuur aan eene door dat 
bestuur verleende vergunning verbonden, 
strekkende tot vergoeding van kosten van 
contrûle op de naleving van de voorwaar
den, waaronder de vergunning is verl eend, 
verdraagt zich niet met art. i':!, daar het toe
zicht op die nal eving voor een werk als het 
onderwerpelijke van betrekelijk gerin gen om
vang en eenvoudigen aard is en derhalve 
nioet worden geacht te behooren tot de al
gemeene taak van het polderbestuu,·. 

10 Jul i. 
Besmettelijke ziekten. 
- R ondschrij,,en van den M inister van Staat, 

M inister van B innenlanàsche Zaken aan 
H eeren B urgemeesters, betreffende de Z iek
te van W eil. 28 Maart . 

- Beslu it ter uitvoering van de wet van 28 
M aart 1877, S. 35, gewijzigd bij de wetten 
van 15 April 1886, S. 64, 8 April 1893, S. 
63, 21 J uni 1901 , S. 157, 31 Juli 1915, S. 
346, 27 November 1919, S. 784 en van 24 
Maart 1922, S. 135, tot wering van besmet
ting door n it zee aankomende schepen . 

S . 276. 15 Mei. 
- Besluit tot wijziging van het Koninklijk 

bes] uit van 1 October 1929, S . 448, ter uit 
voering van de Besmettelijke-Z iektenwet 
(Stbl. 1928, n° . 265). S. 556. 30 October. 

Betalingsverkeer. 
- Beslu it tot vaststell ing van een algemeenen 

maatregel van bestuur a ls bedoeld in artikel 
2 der wet van 25 Juli 1932 (Stbl. n°. 375) . 

S. 344. 5 Juli. 
Bevolkingsregisters. 
- B esl issing van den M inister van B innen

landsche Z aken, betref fende datum verhuis
biljet en weigering afgifte op schriftelijk 
verzoek. ( K . B . H! D ec. 1922 , S. 670 .) 

S M ei. 
Bloscoopwet. 
- R ondschrijven van den M inister van Staat, 

M inister van B innenlandsche Zaken aan 
H eeren B urgenieesters betreffende : To epas
sing van art . 19 der B ioscoopwet. 

Brood. Zie: W a,·enwet . 
Bruggen. Zie : Scheepvaart. 
Burgerlijke stand . 

20 Februari. 

- Wet houdende voorz iening in zake registers 
van den burgerlijken stand te Simpelveld. 

S. 180. 21 April. 
- Wet tot wijziging van artikel 2, erste lid , 

en artikel 5 tweede 1 id , der wet van 23 
April 1879, S. 72, tot regeling der heffing 
van regten wegens de verrigtingen van den 
ambtenaar van den burgerl ijken stand, ge
wijzigd bij de wet van 20 Juni 1913 (Stbl. 
11° . 294). S. 781. . 29 December. 

Chèt1ue - en Glrotllenst. Zie : Posterij . 
Chèq ues. 
- v\, _. t tot wijzig ing van het Wetboek van 

K oop·,andel, het Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering, de Zegelwet 1917, de 
Bankwet 1919 de Geldsch ieterswet en de 
wet , ,m 25 J~li 1932, S. 405, naar aanle i
ding van het Verdrag tot invoering van een 
eenvormige wet op chèques. 

- Idem. 

Collecten. 

S. 613. 17 November. 
S. 731. 28 Decem ber. 

Zie: Armwezen. 
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Consignatiekas. 
- Wet tot wijziging van de Wet van den 

llden Juli 1908, S. 226, houdende instel 
ling eener Consignatiekas. 

S. 238. 28 April. 
Comptabiliteitswet. 
- Wet tot wijziging van de Comptabi li teits

wet 1927 (Stbl. n°. 259). 
S. 673. 9 December. 

- Wet tot wijziging en aanvulling van de 
Comptabiliteitswet 1927, S. 259, en ophef
f ing van het bij de wet van 19 December 
1931, S. 529, ingestelde Reservefonds. 

S. 692. 14 December. 
Coupon belasting. 
- Wet, tot heffing van een couponbelasting . 

S. 780. 29 December. 
Curaçao. 
- Besluit, bepalende· de bekendmaking in het 

Staatsblad van de toepasselijkverklaring op 
N ederland ch-Indië en Curaçao van het op 
5 Juli 1930 te Londen gesloten Verdrag be
treffende de uitwatering van schepen (Stbl. 
1932, n° . 516) . S . 98. 15 Maart. 

- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 
Staatsblad van de toepasselij kverklaring op 
Nederland ch-Indië, Suriname en Curaçao 
van het verdrag van Genève van 26 Sep
tember 1927, nopens de tenu itvoerlegging 
van in het buitenland gewezen scheidsrech
t,erl ijke u itspraken (Stbl. 1931, n°. 399). 

S. 101. 16 Maart. 
- Bes] uit tot vastsoolling van het Curaçaosch 

Zeebrievenbesluit 1933. S. 110. 17 Maart. 
Crls is1mchtwet. 
- A,-rest w.n den Hoogen Raad. (C,·isispacht

wet 1932 a,·tt. 1, 3, 8.) - [Niet-ontv .verkla
ring van het verzoek op grond, dat voor 
g1·iendland en voor grond, voor griendland 
bes temd, de Crisispach~wet 1932 niet van 
toepassing is.] - Art. 8 Crisispachtwet 1932 
sfoit wel elk 1·echts1nidilel, behalve cassatie 
in het belang der wet, uit tegen beslissingen 
van de Ka,ner voor crisis-pachtzaken, doch 
een derg elijk voorschrift geeft de wet niet 
ten aanzien van de beslissingen van den Kan
tonrechter. - Nu van beschikkingen op ver
zoeksch,·if é in het algemeen hooger be,·oep 
openstaat, tenzij de wet het uitsluit of de 
aard der beschikking het niet toelaat, is dus 
de beschikking van den Kantonrechter, hou
dende niet-ontvankelijkverklaring van het 
ve,·zoek, aan hooger beroep onde,·worpen. -
Al behelst de wet dienaangaande geen uit
drukkelijke bepaling, zoo kan aan den Kan
tonrechter de bevoegdheid niet worden ont
zegd on• - hetzij vóór de oproeping, be
doe/cl bij a,·t. 3, hetzij nadat partijen voor 
he,n zijn venchenen, doch vóór de oproe
ping, bedoeld bij art. 5 - na te gaan, of het 
ve-rzoe k op de wet steunt en n•et inachtne
ming ha1·e1· bepalingen is ingediend en, zoo 
dit niet het geval is, -met achte,·wegelating 
dier oproepingen, den verzoeker aanstonds 
niet-ontvankelijk te verklaren. - B eschik
king R echtb ., waa,·bij de beschikking van 
den K antonrechte,· vernietigd was, vernie
tigd en zaak naar de Rechtb . teruggewezen. 

30 Januari. 
- Wet tot wijziging van de Crisispachtwet 

1932. S. 161. 7 April. 
- Inwerkingtreding. . 172. 12 April. 
Crlsis -VnrJ,enswet. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Crisis-Var-

kenswet art. 13.) - R equirant ,noes t lid zijn 
van de betreffende o,·ganisatie o,n zijn var
kens genie-rkt te krijgen. - Zulks berust op 
het Crisis-Varkensbesluit 1932 (art. lll) en 
de Crisis-Varkenswet 1932 (art. 13, j 0

• art . 
17, lid 2). ·- Overmacht bestond hier voo,· 
requ·irant niet, Rn•dat hij door lid te worden 
1ne1·kcn voor zipi varkens kon erlangen. -
Inderdaad is de varkenshouder gedwongen 
lid der organisatie te worden, ,naar nu dit 
op een wet steunt is er geen strijd ,net het 
Nederlandsch Staatsrecht. - Wel wo,·dt de 
varkenshouder dan onderworpen aan de Sta
tuten der o,·ganisatie, ,naar de wetgeve,· 
heeft dit gewild en voldoenden waarborg 
aanwezig gtiacht in de ve,·eischte goedkeu-
1·ing der Statuten en hunne eventueele wij
zigingen door den Minister, terwijl eene des
ondanks in die Statuten voorko,nen,de be
valing, strijdig ,net de openbare 01·de of de 
goede zeden, onve,·bind.end zou zijn. - W aar 
st,-ijd ,net de openbare orde of de goede 
zeden niet werd bewee,·d, kon de Rb. vol
staan ,net te onderzoeken, of de Statuten der 
organisatie voldeden aan art. 17 Crisis-Var
kenswet, welk artikel geenszins een uitput
tende ,·egeling van den inhoud de-r Statuten 
bevat. - ( Adv.-Gen. Wijnveldt acht aanha
ling van ar/ . 47 Sr. en van de ,ninisterieele 
beschikking w.n 24 Oct . 1932 noodzakelijk. 
Anders implicite de H. R.) 24 April. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Crisisvar
kensbesluit 1932 Art. 7.) - De Crisisvar
kenswet regelt het onderwerp der huisslach
ting enkel in art. 6, lid 2 en ·wel in dien 
zin, dat bij huisslachting het volgens he/. 
eerste lid bevaalde geldsbedrag door of ven
wege den betrokken vleeschkeuringsdienst 
kan worden geheven . T er uitvoe,-ing van die 
bepaling kunnen zoowel ingevolge dat art. 6 
als ingevolge art. 23 der wet dus enkel re
gel en worden gesteld ,net betrekking tot die 
heffing ; daa,·toe beho01·t niet het verbod 
tot het slachten van varkens zonde,· machti
ging door of vanwege de Neder/. Varkens
Centrale. 24 April . 

- Arrest van den H oogen Raad. Crisisvar
kenswet 1932, art. 13; Crisisvarkensbesluit 
1932 art. 11 .) - H et strafbare fe i t, zooals 
het in de artt . 13 aanhef en onder a Crisis
varkenswet en 11 van het Crisisvarkensbe
sluit 1932 is o,nschreven, is: het in voor
raad houden van daar nader aangeduide 
varken.s, riiet van een oornierk voorzien, zon
de,· dat uit eenige bepaling der wet blijkt, 
dat [zooal s de R echtb. blijkbaar meent] 
voor elk zoodanig varken straf ,noet worden 
opgelegd, zoodat req. ten wiens laste het 
in voo1Taad houden ·van dergelijke varkens 
op zeker tijdstip is bewezen verklaard, zich 
slechts aan één ove,·treding heeft schuldig 
gemaakt . - Qualificatie. 23 October. 

- Arrest van den H oogen Baad. (C1·isisva1·
kcnswet, art. 13.) - H.R. ambtshalve: H et 
in voorraad houden van el f te zware va,·kens 
zonder oorm e,·k vormt slechts één overtreding 
van art. 13 der Crisisva,·kenswet. - De H. 
R . wijzigt straf en kwalifi<-atie . 

13 November . 
Cris is vervoerbeslu lt. 
- Beslui t tot bepaling van den aanvang van 

het in arti kei 2 van het Cr isis-Vervoerbe
sl uit 1933 bedoel de t ijdvak ten aanzien van 
gerst en mais. S. 722. 27 December. 
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Crlslszu lvelwet. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Crisis-Zui

velwet art. 4; Crisis-Zuivelbesluit 1932 I 
art . 8.) - Nu uit de gebezigde bewijsmid
delen blijkt, dat door de Crisiszuiv,elcentrale 
1nerken als bedoeld in art. 3 der Crisis
Zuiv elwet zijn verstrekt en verder zijn ter 
hand gesteld bescheiden strekkende tot vol
doening aan de ve,·plichting tot het houden 
van aanteekeningen overeenkomstig de doo1· 
de Centrale gegeven voorschriften, kon de 
R echtbank - waa,· omtrent de wijze van 
erkenning doo,· de Centrale van personen 
als "erkende belanghebbenden" bij alge1nee
nen ,naatregel van bestuu,· een voorschrift 
niet is gege·ven - daaruit afl eiden, dat ,·eq. 
doo,· de C,·isis-Z uivel centrale op den voe t 
van a,·t. 4 de,· W ,et is erkend, en dus erkend 
belanghebbende is in den zin van a,·t. 8 van 
het Cl"isis-Zuivelbesluit I . - A,·t. 8 van het 
Crisis-Zuivelbesluit 1932 l kan steun vinden 
in a,·t. BO der W et. - O,ntrent vastst elling 
en bekendmaking v·an de daa,·in bedoelde 
voorsch,·ift en van de Centrale bestaat niet 
eenige wettel;jke bepaling, zoodat voo,· de 
bindende kracht van die voorschriften t. a. v . 
1·eq. voldoende is, dat zij vanwe ge de Cen
trale behoorlijk te zijne,· kennis zijn ge
bracht. 11 Dece,nber. 

- Besluit ter aanvulling van het Crisis-Zui
velbesluit III 1932 (Stbl. n°. 475). 

- Idem. S. 347. 5 Juli . 
S. 40. 9 Februari. 

- Besluit tot wijzigi11g van het ieuw Crs is
Zuivel-Besluit II 1~32. S. 59. 23 Februari. 

I dem. S. 745. 28 December. 
Dadin g. 
- Wet, houdende goedkeuring van eene door 

den Staat met den aannemer J. van Petten 
J r. te Hoorn gesloten overeenkomst van 
dading tot het ten einde brengen van een 
aanhangig ged ing. S . 567. 1 November. 

Dleust1iUcht. Zie : Militai,· e Zaken. 
Dom einen. 
- Wet, houdende goedkeuring van den onder

handschen verkoop aan de gemeente Does
burg van eenige perceelen grond en water, 
welke hebben behoord tot de voormalige 
vesting Doesburg. S. 262. 5 Mei. 

- Wet, houdende goedkeuring van de onder
handsche overdracht door ru iling van het 
post,- en telegraafkantoor c. a. aan de Ha
venstraat te Bussum aan de Gemeente Bus
su..n. S. 384 . 28 J uli . 

- Wet, houdende goedkeuring van den onder
handschen verkoop van het voormal ige 
Exercitieterrein te Geertruidenberg aan de 
Roomsch-Katholieke Gemeente aldaar. 

S . 674. 9 December. 
- Wet, houdende goedkeuring van de onder

handsche overdracht door ruiling van het 
huis c.a. Westerkade n°. 10 te Groningen 
aan den Raad van Arbe id te Groningen. 

S. 675. 9 December . 
Doorvoer. Zie: In- uit- en doorvoer. 
Drankwet. 
- R ondschrijven van den Ministe,· van Staat, 

Minister van Binnenlandsche Zaken aan 
H eeren Co1n1nissarissen de,· Koningin in de 
onderscheidene prnvinciën, betreffende art. 
41 de1· Drankwet (S . 1931 N°. 416). 

11 Februa,·i . 
- Besluit tot vernietiging van de besluiten 

van burgemeester en wethouders der ge
meente Schiebroek van 13 Mei 1932, waarbiJ 
aan M . N. Beekveld, L . Dass i, G. van H ees 
G. J. Saris, J . M. Theunisz, M. Zabern igg' 
allen te Schiebroek, een verlof A werd ver'. 
leend. S. 64. 27 F ebruar i. 

- Arrest van den Hoo gen R aad. ( Drankwet 
S. 1931 n°. 416 artt . 1, 21, 39.) - De R echt
bank heef t ten om·echte de overeenkoinst 
tusschen den vergunninghouder en verwee,·
der nietig geacht op grond dat verweerder 
in de vergunningslocaliteit d e zwak ale. 
dranken voor eigen rekening zoude verkoo
pen. 10 M aart . 

- Anest van den Hoo gen Raad. (Drankwet 
artt . 1, 3 en 27.) - (R eq., houde,· van een 
slijtvergunning voo,· een perceel te Schieda,n 
heeft op bestelling een kruik oude jenever 
aan iemand te 's-Gravenhage afgeleverd, ter
wijl req. geen v-ergunning had van B . en W. 
van 's-Gravenhage voor den verkoop van 
sterken drank in het klein voor het gebruik 
elde,·s . De Rechtb. was van oordeel, dat 
ve,·d. den drank heeft ve,·kocht te 's-Graven
hage en mitsdien zijn bedrijf tot het verkoopen 
van sterken drank in het klein binnen dez e 
ge,neente heeft uitgeoefend, en wel op 
grond, dat de uitdrukking "verkoop"' var, 
drank in de Drankwet niet ,net de, in hel 
B . W. geregelde, ov-ereenkomst van koop en 
ve,· koop is te vereenzelvigen, daar genoeinde 
uitdrukking ook de levering van den drank 
krachtens die overeenkomst omvat, zoodat 
in den zin de,· Drankwet "de verkoop" ge
schiedt ook ter plaatse waa,· krachtens de 
koopovereenkomst de drank geleverd wordt.) 
- 1.'erecht is de R echtb. uitgegaan van de 
stelling, dat het beg,·ip "verkoopen" in de 
Drankwet niet te vereenzelvigen is ,net dat 
van het B . W . Daaruit vol gt echter nog niet, 
dat het beg,·ip "verkoopen", bij de uitoefe
ning van eene z. g. slijtvergunning, zoo ruin, 
is op te vatten, dat de aflevering krachtens 
de koopove,·eenkomst steeds onder "verkoo
pen" zoude vallen. Waa,· art. 1 der Drank
wet van "verkoopen" geen definitie bevat, 
heeft de ,·erhler, bij toepassing van de be
palingen van die wet, waarin de uitdrukking 
"verkoopen" voorkomt, deze uitdrukking op 
te vatten volgens het gewone spraakgebruik, 
waar,nede met een doelmatige werking der 
desbetreffende voorsch.1-ij ten valt rekening te 
houden. D e W,et gaat uit van een plaatse
lijke werking de,· ve,·gunningen . De verd. 
nu, die te Schiedam een handel drijft, waa,·
aan een slijt ve,·gunning is verbonden, kan 
niet geze gd worden dat bedrijf te 's-Graven
hage uit te oefenen, wanneer hij een hem te 
Schiedam bestelde fl esch jenever te 's-Gra
venhage afl eve1·t. H et ruinie begrip als doo1· 
de Rechtb . van "verkoopen" gehuldigd, zou 
mede b,·engen, dat verd . ook niet in de ge
meente Schiedam een flesc h jenever zou 11w
gen afleve,·en buiten zijn vergunningslocali
teit. - ( Anders Adv.-Gen. W ijnveldt). 

13 Maar, 
- Besluit tot wijziging van de artikelen 1 , 

56, 76, 79 en 81 en toevoeg ing van artikel 
81a der Drankwet (Stbl. 1931, n°. 476) . · 

S. 123. 29 Maart. 
- Idem tot uitvoe r ing. S. 235 . 27 April. 
- Idem inwerkingtred ing. S. 245. 3 Mei. 
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- Beslui t tot vernietig ing van de besluiten 
va n burgemeester e n wethouders va n Goor 
van 23 Ju l i 1932, waarbij D. Aalderink, 
M. J. B e khuis, G . J . H aafkes en J. J. W. 
L eemre ize, a ll en te Goor , op de l ijst , be
doeld in a rtikel 17 der D rankwet (S. 1931 , 
n ° . 476 ), werde n geplaatst. S . 265. 6 M e i. 

- Besl ui t tot vernieti g ing van het beslui t va n 
burgemeester en wethou<lers van de gemeen te 
Doesburg van 20 December 1932, w aa rbij 
de ve rg unning voor den verkoop van sterken 
drank in het klein, staande ten na me van 
H. J . ter H aa r, te Doesburg, werd overge
schreven ten na me van d iens neef H . J . ter 
H aar. S. 286. 19 M e i. 

- Arrest van den H oogen R aad. ( Drankwet 
1931 a,·tt . 39 en 59 .) - De telas tel egging 
behoef t niet in te houden de gegevens waar
uit val t op te ma ken, dat aan de uitzonde
ringsbepaling van art . 39, 1 aanhef en nnder 
b, j 0

• lid 3 der D rankwet S. 1931 n°. 416 
niet was voldaan. Verd. heeft aan te toonen, 
dat hij voor het ten verkoop in het kl ein in 
voo1-raad hebben een verlo f niet behoefde. -
Waar ge,·eq. geen beroep op die uitzond e-
1"ingsbepaling heeft gedaan, moet hij vall en 
onde,· de straf bepaling van art. 59 Drank
wet en heef t de R echtb. door die bepaling 
niet op hem toe te passen de in het 1niddel 
vermelde artikelen geschonden. - De H . R . 
ten principale rechtdoende veroordeel t req., 
het bewezenverklaarde qual i ficeerend als: 
,,zonder het vereischte verlo f zwakalcoholi
schen drank voor den vr,·koop in voorraad 
hebben." ZZ M ei . Bl z. 508. 

- Arrest van clen H oogen R aad. ( V erg1in
nings1·echt in de gemeente Schipluiden.) -
De vergunning, waarvan in de Dran kwet, 
S . 1931, no. 416, sprake is, betreft blijkens 
art. 1, onde,· e tot en met i en art . 3, Je 
lid, dier W et uitsluitend den verkoop van 
sterken drank in het klein en daaruit volgt , 
dat in art. Z3, Ze lid, dier W et de woorden 
,, het bedrijf , waarvoor de vergunning st,·e kt" 
de beteekenis hebben van het bedrijf van 
den verkoop ·van sterken drank in het klein. 

Z4 Mei. Blz. 511 . 
- Arrest van den H oogen R aad. (Drankwet 

1931, art. 39.) - De R echtb. overwoog, dat 
d e hier plaats gehad hebbende ve,·koop van 
ren fl eschje bier uit een consumptietent 
., taande op het terrein van een W iel er- en 
M otorstadion ,neebracht , dat de verkochte 
hoeveelheid bier op het te,-rein zou worden 
gebruikt, en dat een ver k(){)p onder zoo
dani g e 01nstandigheden s t rijdig 11ioet worden 
geacht 1net de bedoeling van de uitzonde
ringsbepaling van art. 39, lid 1, b der 
Drankwet. - D eze ,·edeneering is niet juist, 
daar genoemd arti kel, voorzoover hie,· van 
belang, alleen den eisch stelt, dat de ver
koo p plaats -hee ft in gesloten fl esschen, kan
nen, kruiken of vaten , aan wel k vereischte 
hie1· is voldaan, terwijl omtrent het toelaten 
van het gebruik van zwak al cohol ischen 
dm n k in een inrichting als bij dat wets
arti kel bedoeld, bij art. 59, lid 1, 1° een 
voorziening is get,·o ff en, waa1'0mtrent echter 
in de t ,l,l . en bewezcnve1·kla1·ing niets voor
komt . - De R echtb. had op verweer van 
verd . n.l . dat ten deze aan de verdere in 
ar t. 39 lid 1, b gestelde vereischten was vol-

daan een besl issing moeten geven. - Ve1·
nietiging en verwij zing. - [P roc.-Gen . T ak 
concludeert tot vernietiging en ontslag van 
rechtsvervolging .] 6 J uni . 

- B eslui t tot ve rni eti g ing va n het besl u it van 
burgemeester en wethouders de r ge1neente 
Arnhem van 8 Juni 1932, waarbij de ver
g un n ing voor den verkoop van ste rken d rank 
in het kl ein staande ten n a me van J . B. van 
den D r iesschen werd ove rgeschreven ten 
na me van E vert A a r tsen . S . 324. 14 J uni . 

- Beslu it tot vern ietig ing van het besluit van 
burgemeester en wethoude rs de r gemeente 
H e rwen en A erd t va n 29 Augustus 1929, 
waarbij aan A . W . H endriks te Lobi th een 
ve rlo f voor den verkoop van a lcoholhouden
den d rank, anderen da n ste rken dran k werd 
verleend. S. 325. 14 Jun i. 

- B esluit tot vern ietig ing va n het besl uit va n 
Gedeputeerde Staten va n Utrecht va n 29 
N ovember 1932, waarbij , met ve rnietig ing 
van het beslu it van burgemeeste r en wet 
houde rs van Doorn van 29 J un i 1932, de 
door H . van H arten te D oorn gev raagde 
slij tvergunn in g werd gewe igerd . 

S . 470. 11 Se ptembe r . 
- B eslui t tot vern ietig ing van het beslu it va n 

Gedeputeerde S taten van Noordbrabant van 
28 J uni 1933, waarbij , met vern iet ig ing va n 
het beslu it van burgemeeste r en wethouders 
van Ei ndhoven van 27 J a nua r i 1933 de aa n 
B. van de Wiel , ech t genoote van H . A. C. 
R umm ens, te Eindhoven ve rleende ta pve r
g unn ing werd overgeschreve n op naam va n 
<le H a ndelsvennootscha p onder de fi rma A n 
toon Coolen en Compagnie . 

S . 489. 25 epte mbe r . 
- B esl u it tot verniet ig ing van het beslu it van 

Gedeputeerde Staten va n N oordbrnba nt va n 
17 Mei 1933 , waa rbij , met ve rni e t ig ing va n 
het bes! u it van burgem eester en wethoude rs 
van Til burg van 10 Octobe r 1932 de aan C. 
A . M. A . Rij ven te Tilburg ve rleende slij t
vergunning werd ove rgesch reven op naam 
van de f irm a P. J . Knegtel. 

S. 490. 25 eptem ber. 
-- B eslui t tot ve rnietiging van het besluit van 

Gedeputeerde Staten van Utri>cht van 4 
April 1933, waarbij in beroe p we rd vernie
t igd het besl uit va n burgemeeste r en wet
houders van B aarn van 27 Octobe r 1932 tot 
intrekk ing van de ten name van H. L . V er
steeg staande ver g un ning voor de n ve rkoop 
van sterken d rank in het kle in voo r het per
ceel n°. 59 aan den Eemnesserweg te Baarn . 

S. 491. 25 .September . 
- Besluit tot ve rnietig ing va n het besluit va n 

B urgemeester en W ethoude rs der gemeente 
H elmond , waarbij aan H . H. Rutjens een 
verlof A . werd verl eend voor den ve rkoop 
van zwa k-alcoholischen d1·a nk. 

S . 526 . 19 October . 
- A rres t van den H oo gen Raad . ( Drankwet 

art . 59 .) - Uit den inhoud van het door den 
K anton,·. voor het bewij s [een en ande,· 
vo01·zoove1· het bewij smiddel , waa,· noodig, 
op eigen waarneming of wetenschap berust] 
gebezigd proces-verbaal van den polit ie-a,nb
tenaar kon wo1·den afg el eid, dat 1·eq. dP in 
het bedoeld perceel aanwezig bevonden dran
ken ten verkoop in het klein in voo1Taad 
had. 27 N ovem ber. 
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- An·est van den Ho ogen Raad. (Vergun

ningsrecht in de gemeente M eppel) . - De 
g1·ondslag voo,· het berekenen van het ver
gunnings1'echt is niet de huurwaa,·de, welke 
de localit eit op zich zelf beschouwd in het 
v ,·ije verkeer hee ft, doch een fictie ve huur
waarde, te weten de so,n, welke bij wijze 
van veronderstelling jaarlijks te bedingen 
ware door den rechthebbende op localiteit 
en vergunning voor het in geb,·uik afstaan 
van de localiteit, waarin de vergunning 
,i•ordt uitgeoef end, gelet op den omvang van 
het bedJrijf, waarvoor de ve,·gunning strekt 
en op het feit , dat daarin sterke drank in 
het klein ,nag worden ve,·kocht. - Nu be
langhebb ende uitvoerig hee ft uiteengezet, 
dat in zijn slijt erij de winst veel geringer is 
dan in ee,·ste klasse inrichtingen, terwijl de 
gemeenteraad de voo,· die inrichtingen ge
bruikelijke noaatstaf zou hebben aangelegd, 
kan - vermits in het algemeen en behou
dens bijzondere onistandigheden de huur
waarde niet zal uitgaan boven de in de 
localiteit te behalen winst - het door be
langhebbende omtrent de verhouding van 
de winst van zijn slijte,-ij en de bepaalde 
hu,a·waa,·de aange•voerde m ede van belang 
zijn. 6 December. 

- Besluit tot vernietiging van het besluit van 
burgemeester en wethouders van Kesteren 
van 15 September 1932, waarbij de vergun
ning voor den verkoop van sterken drank 
in het kle in, staande ten name van A . van 
de Pol Azn. te Kesteren, werd overgeschre
ven ten name van J . C. van de Weerd. 

S. 694. 14 December. 
Economische Raad. 
- Besluit tot vaststelling van het tijdstip van 

inwerkingtreding der Wet op den Econo
mischen Raad (Wet van 8 Jul i 1932, Stbl. 
n°. 346). S. 282. 18 Mei . 

Electrlclteltsraatl. 
- Koninklijk besluit, houdende instelling van 

een Electriciteitsraad. · S April. 
Fabrieken. Zie : H inderwet. 
}' lnancleele verhouding. 
- Wet tot steun aan noodlij dende gemeenten. 

S. 715. 22 December. 
- Wet tot vermindering der uitkeering, be

doeld in artike l 3, onder b, der wet van 15 
J uli 1929, S. 388, en wijziging der wet van 
18 Maart 1932 (Stbl. n°. 104). 

S. 716. 22 December. 
- Besluit tot vaststelling van een algemeenen 

maatregel van bestuur, tot wij ziging van 
het Koninklijk besluit van den 7den Augus
tus 1930, S. 357. (Regeling van de uitkee
ring van door het R ijk voor Gemeenten in
gevorderde aandeelen in de hoofdsom der 
grondbelasting en in de hoofdsom der ge
meentefondsbelasting) . 

S. 723. 27 December. 
Gel!lleenln gen. 
- Wet, houdende wijziging van de wet van 

25 Juli 1932 S . 393, strekkende tot voor
ziening in de' behoefte aan geldmiddelen in 
verband met de aflossing van de Neder
landsch-Indische pond sterling-leeningen 1921 
C en 1923 B. S. 99. 15 Maart. 

- Wet tot het aangaan van een of meer 
geldleeningen ten laste van het Rijk. 

S. 124. 29 Maart. 

Geldscllieterswet. 
- Besluit tot uitvoering van de artikelen 31 , 

32, tweede lid , en 38 der Geldschieterswet. 
S. 12. 13 J anuar i. 

- Besluit tot bepaling van het tijdstip waar
op de Geldschieterswet ten volle in werking 
zal treden. S. 30. 26 Januari . 

- Rondschrijven van den Minister van Staat, 
:Minister van Binnenlandsche Zaken aan 
heeren Gedeputeerde Staten der onderschei
dene p,·ovinciën, betreff ende de uitvoering 
van de Geldschieterswet . 1 Maart . 

- R ondschrijven van den Minister van B in
nenlandsche Zaken aan d e gemeenteb estu
ren, betref / ende uitvoering Geldschie terswet. 

1 Juni . 
- Rondschrijven van den Minister van Bin

nenlandsche Zaken n°. 7il9il , Afd. A, aan 
H eeren Gedeputeerde Staten der onderschei
dene provinciën, betreff ende uitvoering Geld
schieterswet . 8 S eptember. 

- Beslui t tot vaststelling van een algemeenen 
maatregel van bestuur, als bedoeld in arti
kel 2, tweede lid, onder c, der Geldschieters
wet. S. 523. 16 October. 

Gemeentebelastingen. 
- Arrest van den H oo gen Raad. (Bouwter 

reinb.elasting in de ge,neente Almelo.) - Dt 
bijzondere belasting bedo eld in art. 279 
Gent.wet, welke naar de verkoopwaarde 
wordt geheven, hee ft de strekking om in het 
alge,neen te treff en de voordeelen, die aan 
de eigenaren van bouwte?'?·einen ten deel 
vallen als gevolg van de werkzaamheden en 
bemoeiingen der gemeente. - Die voordee
l en worden ook genoten, al wil de eigenaar 
den grond niet voor bebouwing beschikbaar 
stellen. - H ieruit ·volgt , dat naar de be
doeling van den wetgever het begrip "bouw
terreinen" in art. 279 niet bepe,·kt is tot 
grond, aan welken de eigenaar de bestem
rning tot bouwterrein heeft gegeven of wil 
geven, do ch 011,vat allen grond, die naar 
aard en ligging voor bebouwing in aanmer
king konit. 4 Januari . Blz. 496. 

- Arrest van den Ho ogen Raad. ( Precario
rechten in de gemeente Haarlem.) - Ge
meentegrond of gem eentewater kan taalkun
dig niet anders beteekenen dan gro nd of 
wate,·, aan d e ge,neente in eigendom toebe
hoorende, en men kan niet grond, welke 
sl echts in beheer en onderhoud bij een ge
m eente is , zonder aan de taal geweld te do en 
,,genieentegrond" noem,en . - Nu de V eror
d ening de belastbaarheid heeft beperkt tot 
hetgeen zich bevindt in openbaren gemeente
grond, dat is grond, welke aan de gemeente 
in eigendo,n toebehoort, doet niet ter zake, 
of het hier bet,,eft een retri butie, voo,· de 
heffing waarvan de Gemeentewet eigendom 
de,· gem eente niet als voorwaarde zou stel 
len, immel'S uit een bevestigend antwoo,·d 
van die v,·aag zou alleen volgen, dat de ge-
1neente het heff en dezer belasting verder 
had kunnen uitst,·ekken dan zij thans ge
daan hee ft. 18 Januari. Bl z. 497 . 

- Ar,·,est van den Hoogen Raad. (S traatb e
lasting in d e gemeenten H engelo ( 0 .). -
Blijkens artt. 1 en 3 der V e,·ordening wordt 
de belasting geheven niet wegens gebouwde 
eigendom,nen en de,·zelver aanhoorigheden, 
doch alleen we gens gebouwde eigendo,n,nen, 
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terwijl de aanhoo,·igheden slechts in zoove,·re 
beteekenis hebben, dat de voor belastbaar
heid v-ereischte belending aan openbare stra
ten enz. ook aanwezig is, indien niet de ge
bouwen zelf, doch hun aanhoorigheden aan 
deze voo1"1oaarde voldoen . - Uit het ver
band, dat bestaat tusschen deze artikelen en 
a,·t. 8 de,· Verordening, volgt, dat in art. 8 
onde,· ,,perceel", waarvan de belastba,·e op
brengst maatstaf is voor de berekening van 
de belasting, niets anders is te verstaan dan 
datgene, wegens hetwelk ingevolge art . 1 de 
belasting geheven wordt, dat zijn: de ge
bouwde eigendorn,nen. - H et geen art. 8 
bepaalt, komt hierop neer, dat, als de be
lastbare opbrengst van het gebouwde eigen
dorn in de leggers is opgenomen, de belas
ting woi·dt berekend naar die opbrengst en, 
indien niet, naar een te schatten bedrag. -
M ocht zich hier het geval voordoen, dat de 
l eggers de belastbare opbrengst van een 
krachtens de Verordening belastbaa,· ge
bouwd eigendom zouden aangeven in één 
so11, 11,et die van een onbelastbaa,· of van 
een naa,· een ander tarief belastbaar ge
bouwd eigendom, alsdan is nie tt emin de 
opb?'engst van het belastbare gebouwde 
eigendom in de leggers opgenomen en wordt 
door splitsing van die sorn het bed,·ag ge
vonden, waaniaa,· de straatbelasting moet 
wo,·den berekend. 1 Maa,·t . Blz. 49 . 

- Arrest van den Ho ogen Raad. (Straatbe
lasting in de ge,neente H illegom.) - De 
R. v . B ., overwegende, dat er is een houten 
hek als afscheiding voor de voortuint jes 
over de lengte van den voorgevel der huizen 
en dat de paden aan weerszijden der voor
tuintjes en huizen vrij zijn; dat de poorten, 
die zich geheel in den achtergevel bevinden, 
toch bezwaarlijk beschouwd kunnen wo,·den 
als een afscheiding aan de zijde van den 
openba,·en weg, i,wmers van den openbaren 
weg de toegang tot die veel verder naa1· 
arhler gelegen poo,·ten geheel vrij is, hee f t 
vastgesteld, dat de afscheiding bestaat uit 
een houten hek ·vóó1· de voortuintjes, het
welk 12 :Meter lang is, tegen welke beslis
sing als van f eite/ijken aard niet ,net vrucht 
in cassatie kan worden opgeko,nen. 

29 Maart. Blz. 502 . 
- Arrest van den H oogen Raad. (Electrici

teitsbelasting in de gemeente Noordwijker
hout.) Art. 281 Gem .wet stelt als eisch, dat 
de eigendommen door de tot stand gebrachte 
werken zijn gebaat, zoodat geenszins behoeft 
vas t te staan, dat de eigendo1n1nen door die 
we,·ken onmiddellijk in waarde zijn gestegen. 
- Voldo ende is, dat zij doo,· die werken in 
voordeelige,· positie zijn gekomen. De R . v . 
B. kon en mocht dit op g1'0nd van de in 
zijn uitspraak vermelde omstandigheden aan
nemen. 12 April. Blz. 505. 

- Arrest van den H oogen Raad. (Zakelijke 
bedrijfsbelasting in de gemeente N oordwij
kerhout .) - Een onderne,ning oefent haar 
bedrijf, in den zin van art. 282 Ge,n._wet en 
in dien van de onderhavige Verordening, die 
in zoover daarbij aansluit, overal uit, waar 
zij bestendig onroerende goederen - hier 
teelgronden en een opbe1·gschuu1· - ter be
schikking heef t en voor haar bed,·ijf aan
wendt, en in dat geval is het onverschillig 

of de aldaa,· plaats hebbende we1·kzaa1nhe
den, ten opzichte van hetgeen elders in de 
ondernen,ing wordt verwacht, al dan niet 
als de uitoe fening van een zelfstandig onder
deel van het bedrijf moet wo1·den beschouwd. 
- Art. 28ll Geni.wet verbiedt niet o,n het 
gerniddeld aantal van de gedurende het be
lastingjaar in een bedrijf werkzarne arbei
ders, die het bij die wetsbepaling bedoelde 
loon verdienen, bij wijze van fi ctie te be
palen op het gemiddelde, dat het aan het 
belastingjaar voorafgaand kalenderjaar hee f t 
opgeleverd. S M ei . Blz. 506 . 

- Arrest van den H oogen R aad. (Straat be
lasting in de ge,neente Middelburg.) - Al 
kan wo,·den toegegeven, dat het karakte,· 
van den verbindingsweg er niet toe kan l ei
den de onn,iddellijke nabijheid van den 
openbaren weg uit te sluiten, een afstand 
van il50 M . is zoo groot, dat - tenzij wel
licht onder bijzondere omstandigheden, welke 
ten deze niet zijn aangevoerd - een aldus 
van den openbaren weg verwijderd pand 
niet , als in de onrniddellij ke nabijheid daar
van gel egen, kan worden beschouwd. 

17 M ei . Blz. 507. 
- K oninkl·ijk besluit. (Gemeentewet art. 248 .) 

- T erecht hebben Ged. Staten go edkeuring 
onthouden aan een raadsbesluit tot wijziging 
de,· ge,neentebegrooting in verband ,net te-
1·uggave van beta.alde keurloonen aan een 
exporti!lager, op grond dat er geen enkele 
,·eden aanwezig is orn de wettig geheven 
belasting geheel of gedeeltelijk te resti
tueeren. 23 M ei. 

- Arrest van den H oo gen Raad. (Straatbe
lasting in de gemeente W eert .) - H et is 
wel mogelijk, dat een gebouw is aan te m er
ken als de aanhoorigheid van een ander 
gebouw, doch de R. v. B. heeft aan het be
grip "gebouwd eigendom" een te ruime be
tee kenis gehecht door ten deze de verschil
lende gebouwen te beschouwen als te zamen 
uitrnakende één gebouwd eigendom op den 
enkelen grond, dat die gebouwen een com
plex vormen en gel egen zijn op het Spoor
wege,nplacement . - De R . v . B., aannemen
de, dat de erven gedeeltelijk gelegen zijn in 
de nabijheid van openbare wegen, ziet voor
bij, dat voor de belastbaarheid vereischt is 
het gelegen zijn in de onrniddellijke nabij
heid van openbare wegen. 7 Juni. 

- Arrest van den H ooge,. Raad. (Reinigin gs
rechten Harl ingen.) - Do in a,·t. ll87 Gem.
wet gestelde eisch, dat de heffing te1· zake 
van het gebruik of genot van diensten, a.ls 
hier bedoeld, zich moet richten, naa1· het 
gebruik, dat van die diens ten wordt gemaakt, 
brengt wèl mede, dat de heff ing niet van 
het gebruik ,nag wo,·den losgemaakt, doch 
niet, dat elk verschillend gebruik moet wor
den belast. ill Juni . 

- Arrest van den Ho ogen Raad. (P,·ecario
belasting A,nsterdam.) - Er is geen reden 
o,n aan het woord "boven" in art. il75, lid 
S, Gem .wet en in art. 17 der Verordening 
de beperkende en van het spmakgebruik af
wijkende beteekenis toe te kennen, die be
langhebbende voorstaat, n.l . rechtstreeks en 
zonder onderbreking door andere voorwer
pen, boven dien grond en dat water, terwijl 
zoodanige beperkte opvatting ook niet uit 
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de strekking en geschiedenis der wet van 
18 M ei 1929, Stbl . 280, tot wijziging van 
art . 288 oud Ge1n.wet is af te leiden. 

20 Septe1nber. 
- Arrest van den H oogen Raad. (B edrijfsb e

lasting A m sterda1n.) - D e R . v. B. , over
wegende, dat tot de bedrijfsuitoefening, be
staande uit de exploitatie van haar rijtuigen 
gedurende de reis, waa1·bij aan de reizige1·s 
voedsel en slaapgel egenheid worden ver
strekt, waarmede sl echts de strekking der 
bedrijfsuitoefening wordt weergegeven, even
zeer behooren de talrijke werkzaamheden in 
d e uitspraak van den Raad genoe1nd, die 
duurzaa1n geschieden te A msterdarn, waa1· 
de leiding van het bedrijf hier te lande 
zetelt, besliste terecht, dat belanghebbende 
te A 1nsterdam een belastingplichtig bedrijf 
had. - Ontb,·eken van de kenmerken van 
een station in r];en zin van art. 282 Gem.wet. 
- H et f eit, dat uitsluitend te Amsterdwm 
45 arbeiders met een jaarloon van minder 
dan f 2500 in het bedrijf van belanghebben
de werkzaam waren, is geenszins onvereenig
baar m et een aanslag, geregeld naar een 
totaal van 121 arbeide?"S. 27 Septemb,er. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Baatb elas
ting Brummen.) - D e strekking van art. 
281 Ge1n. wet is, dat de onderhavige belas
ting geheven 1n<1,g worden enkel van eigen
dommen, die gebaat zijn door een of 1neer 
der daarin omschreven werken . - E en ver
ordening nu als de onderhavige in B1·um
men, waarbij van zekere enkel met plaats
omschrijving aangeduide perceelen zekere be
dragen aan belasting wordt geheven, zonde,· 
dat daarbij als voorwaarde wordt gesteld. 
dat deze perceelen door eenig daarin aan ge
geven werk zijn gebaat, kan geen steun vin
den in voormeld wetsartikel en is dus on
verbindend. 27 S epternber. 

- Arres t van den H oogen Raad. (Straatbe 
lasting Sittard.) - De R. v. B . kon, onder 
de gegeven omstandigheden, zonder· verkeer
d e toepassing van art. 1 de,· hef fingsveror
dening en art. 280 Gem.wet beslissen, dat 
de afstanden, welke de onderhavige, aan 
een particulieren weg gel egen perceelen 
scheiden van den openbaren Geleenderweg, 
te groot zijn om aan te nemen, dat die per
ceelen liggen in de onmiddellijke nabijheid 
van laatst genoemden we g. - D e R. v . B. 
kon, op grond dat in het weggedeelte vóór 
de perceelen geen riol eering is aangebracht 
en de klin,schacht van het ge,neenteriool 
zich in den Geleenderweg bevindt op een 
afstand van ongeveer 15 M eter van het 
dichtstbijliggende der d1-ie pe,·ceelen, beslis
sen, dat de gemrente voor deze aan den 
Gel eenderweg gelegen perceelen geen zorg 
besteedt ten aanzien der rioleering. 

27 September. 
- Arrest van den Hoog en Raad. (Straatbe

lasting H aa,·lem.) - E en ambtswoning, al 
is de ambtenaar verplicht daarin te wonen, 
strekt tot woning van den ambtenaar en 
zijn gezin en wordt dus nie t uitsluitend ge
bezigd voor den openbaren dienst van het 
R ijk. 27 S eptem ber. 

- Arrest van den H oogen Raad. (Wegenbe
lasting Brummen.) - D e omstandigheid, 
dat perceelen door verschillende andere stuk-

ken grond van de straat gescheiden zijn, be
hoeft zonder m eer nog niet te verhinderen 
om aan te nemen, dat die perceel en in de 
onmiddellijke nabijheid van die straat zijn 
gel egen. - Indien ,nocht blijken, dat percee
len belmtbaar zijn op andere gronden dan 
de gemeente bij het opleggen van den aan
slag meende , kan en moet de aanslag in de 
_belasting - behoudens mogelijke ve?"laging 
in verband niet verschillen van tarief - wo,·
den gehandhaafd. - Een ongebouwd eigen
don, heeft, in den zin van art. 280 Gem .wet 
en het daarmede in overeenstemming zijnde 
art. 1 der onderhavige verordening, uitgang 
op een openbaren weg, indien m en voor de 
exploitatie van dit eigendom dit pleegt te 
bereiken, zonder ien,ands rechten te kren
ken, van dien openbaren weg en dit ge
schiedt zonde,· dat eerst gebruik gemaakt 
wordt van een anderen openbaren weg, om
dat, ware het anders, die perceelen uitgang 
zouden hebb en op den tusschengel egen open
ba1·en weg. - Onder openbare wegen wor
den, ook in de gemelde bepalingen, niet 
m ede begrepen wegen, welke sl echts ter bede 
voor een ieder to egankelijk zijn. 4 October. 

- Arrest van den H oogen Raad. (B ouwter
reinbelasting Al?nelo.) - E en terr ein, toe
behoorende aan een openbaar lichaa,n, en 
oot, in verband met zijn liggin g ten op
zichte van een ten P1-Lblieken dienste be
stemd werk, blijvend ten do el hee ft om als 
open terrein ten dienste van dat werk te1· 
beschikking te blijven, is niet als bouwter-
1·ein aan te 11,erken. 25 October. 

- Arrest van den H oogen Raad. ( W egenbe
lasting S chiebroek.) - Noch in art. 1 der 
betreffende verordening, noch in art. 280 
Gen, . wet wordt de eisch gesteld, dat de 
openbare land- of waterwegen, daar be
doeld, aan de gemeente in eigendom to ebe-
hooren. - Nu om op den .. .. .... .... weg te 
kom en, eerst gebrui k 11wet worden gemaakt. 
ove,· een zekeren afstand, van een openbaar 
t egeltrottoir, ontsfoit dit tw;schengelegen 
trottoir zelf en niet het stukje .. ... ... .... weg 
aan belan ghebbende's peróeelen den to egang 
tot het openbaa,· verkeer . - Waar tevens 
vaststaat , dat dit openbaar trottoi,· ligt in 
de gemeente Schiebroek en op zeer korten 
afstand van belanghebb ende's pe,·ceel en, im
m ers door de bewoners wordt bereikt door 
een gem eenschappelijk tuinhek, volgt daa1·
uit, dat belan ghebbende's perceelen in de 
onmiddellijke nabijheid van dien openbaren 
weg zijn gel egen. - Z ie ook arrest H. R. 23 
Nove,nber 1932, C. V. 1932, blz. 812. 

25 October. 
- R ondschrijven van den Minister van Bin

nenlandsche Zaken N° . 20978, afd. B.B" 
aan H eeren Gedeputeerde Staten der onder
scheidene provinciën, betreffende Plaatselijke 
belastingen. 6 No vem ber. 

- Arrest van den H oogen Raad. (Straat
belasting H engelo ( 0.)). - De verordening 
zou binnen de door de wet gestelde perken 
blijven, indien aanhoorigheden in de veror
dening hetzelfde zou will en zegg en als daar
bij behoorende erven in a,·t. 280 der Ge
meentewet . - E chter zou, ook indien eerst
genoemde ter1n een 1·ui1ner betee kenis zou 
hebben dan laatstgenoemde, rlaardoo,· de 
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verordening nog niet in haar geheel nietig ' 
zijn, doch zij zou ook dan geldig blijven voo,· 
zoover haar bepalingen door die van art. 
280 Gem.wet worden gedekt. - Dienvolgens 
mag de verordening in ieder geval wo,·den 
toegepast, wegens gebouwde eigendom,nen, 
die of wel zelf aan straten enz. belenden, of 
wel wie,· daaraan belendende aanhoo,·ig
hedcn als bij de gebouwen behoorende erven 
11ioeten worden beschouwd. 15 November . 

- Arrest van den H oogen Raad. Straatbelas
ting in de gemeente Tiel). - D e R. v . B. 
hee ft ten deze te,,echt den eisch gesteld, dat 
- wil als bijdirage in de ten laste der ge
meente komende kosten van verlichting 
straatbelasting worden geheven - de ge
meente voor de ve,·lichting moet zorg d,·agen 
ten aanzien van het gedeelte van den weg 
waaraan het betreffende perceel belendt. -
Immers uit dBn duidelijken tekst, met name 
uit de woorden "voor zooveel de gemeente 
aan die straten of wegen kosten besteedt", 
van art. 1 de,· Verordening blijkt, dat be
doelde bepaling dien beperkenden eisch uit
drukkelijk bevat, en de omstandigheid, dat 
zulks met het oog op a,·t. 280 Gem .wet niet 
had behoevtn te geschieden, kan niet af
doen, daar een gerneente, indien zij van de 
bij art. 280 verleende bevoegdheid gebruik 
,naakt, v1-ij is zich een beperking als hier 
aanwezig op te leggen. 6 D ecember. 

- Arrest van den Ho ogen Raad. (R etributie
heffing in de gemeente Wassenaar). - Nu 
de beide ouders van het kind, waarvoor de 
retributie verschuldigd is, in leven zijn, kan 
onder het gemiddelde der belastbare som-
1nen, in art. 2 der Verordening bedoeld., 
niet anders wo,·den v-erstaan dan dat van 
beide ouders gezamenlijk, terwijl een rede
lijke opvatting er toe zou 11ioeten leiden, om 
voor iede,· der ouders den aanslau zóó te 
regelen als is geschied, welke regeling reke
ning houdt met de draagkracht van ieder 
der oude,·s, die krachtens de bepaling van 
art. 353 B. W. verplicht zijn hunne kinde
ren te onderhouden en op te voeden naar 
evenredigheid van hun inkomen, welke ver
plichting niet eindigt bij het verl ies van 
ouderlijke macht of voogdij. - De Verorde
ning stelt in de artt. 1 en 2 den hoofdregel 
voorop, dat de retributie verschuldigd is 
door de oud_ers de,· l eerlinuen en grondslag 
der heffing is het gemiddelde der belast
bare bronnen, bedoeld in art . 37 W. l nk. bel. 
waarnaar de retributieplichtigen zijn aan
geslagen in de Rijksinko1nstenbelasting enz . 
- H ,et slot van art. 3, onder 1 a, bepalen
de dat het gemiddelde, bedoeld in art. 2, 
is dat, waarnaar de aanslau van den man 
als het hoofd van het gezin wegens hun 
gezam enlijk inkomen berekend zou moeten 
worden, heeft kennelijk de strekking terug 
te keeren tot den hoofdregel. - Aan deze 
opvatting staan niet in den weg de woorden 
,,als hoofd van het gezin", omdat aanneme
lijk is, dat bij het neerschrijven daarvan 
gedacht is aan het meest voorkomende ge
val, waarin de hoofdregel geldt, zoodat zij 
niet beoogen uit te sluiten de andere ge
vall en, waarin die hoofdregel eveneens geldJt. 

6 December. 
- Ar,·est van den Hoogen Raad. (Straatbe- , 

lasting in de gemeente Jutphaas.) - D e 
brugwachte,·swoningen - al verblijven de 
beàmbten 11iet hun gezinnen daarin omdat 
zij naar hun werkkring ,nedeb?-engt steeds 
te,· beschikking van den dienst moeten zijn 
- strekken tot woning van de beambten en 
k un gezinnen en dienen dus niet uitsluitend 
voor den dienst van het Rijk . 13 D ecem ber. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Aanleg be
lasting in de gemeente Zwijnd1·echt.) - D e 
opvatting 'ltan belanghebbende, dat de Ver
o,·dening slechts één aanlegbelasting kent, 
welke niet gesplitst mag worden in een be
lasting voor rioleering, aanleg en verhar
ding van dien weg, zoodat in geval één 
dezer voorzieningen tot stand is gekomen, 
de belastingplicht ten aanzien van alle voor
zieningen is ontstaan, is reeds hierom be
zwaa,·lijk aan te nemen, omdat ,neer,nalen 
tusschen het aanbrengen van de eene en van 
de andere voorziening geruime tijd verloopt. 
- Die opvatting is bovendien in strijd met 
de bepalingen de,· Verordening, in het bij
zonder ,net art. 5, waaruit blijkt, dat voor 
elke voorziening afzonde,·lijk moet worden 
betaald. - H et f eit, dat de betalingsplicht 
gesplitst kan zijn, wijst er op, dat dit ook 
mogelijk is ten aanzien van den belasting
plicht. 14 D ecember 1932 . Blz. 495. 

Gemeentebestuur. 
- Beslui t tot schors ing van het bes! uit van 

den raad der gemeente Heesch van 13 De
cember 1932, strekkende tot instelling van 
eene commiss ie van bijstand, belast met 
regeling en plaatsing der kermisaangelegen
heden op het eigen ke1·misterre in der ge
meente, voor zoover deze niet raken het 
politie-wezen in deze gemeente. 

S. 4. 4 Januari . 
- Besluit tot schorsing van het besluit van 

den raad van Wisch dd. 30 December 1932, 
n°. 262, waarbij aan B. H. Hofs Jr. te 
Varsseveld vergunning is verleend tot uit
breiding van zijn werkplaats op het perceel , 
kadastraal bekend gemeente Varsseveld, sec
tie B, n° . 3257. S. 11. 13 Januari . 

- Arrest van den Hoogen R aad. (Gemeente
wet a,·t. 168 ; Sr. art. 1.) - Een verbod in 
het belang de,· openbare orde om de straat 
ten gebruike in te nemen, ligt binnen de 
g-reneen door art. 168 der Gemeentewet aan 
de vero,·deningsbevoegdheid van den Ge
meenteraad gesteld, tenzij het in strijd zou 
zijn met eenig wettelijk voorschrift, wat in 
deze niet het geval is. - Uit het verband 
tusschen het l ste en de beide overige leden 
van art. 40 der A. P . V. van Leeuwarden 
vloeit duidelijk voort, dat req.'s opvatting, 
als zoude dat artikel, to egepast als bij het 
bestreden vonnis geschied is, een parkeer
verbod op alle straten der gemeente Leeuwar
den leggen - daargelaten of dit niet ge
oorloofd zou zijn - onjuist is. - Het middel 
onder d richt zich tegen de doelmatigheid 
van de bepaling van art. 40 A. P. V. 
Leeuwarden, hetgeen echter niet ter beoor
deeling st,aat van de rechterlijke macht. 

16 Januari. 
- Koninklijk besluit. (Gemeentewet art . l!l6 

j 0
• art. 28.) - Al was het raadslid volgens 

de inschrijving in het handelsregister geen 
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directeul' der N. V ., toch nani hij blijkens 
verschill ende gegevens eene positie in, die 
f eitelijk daarvan weinig verschilde. Onàer 
die omstandigheden moet hij geacht worden 
middellijk aan l everingen ten behoeve van 
de gemeente te hebben deelgenomen. - Nu 
de middellijke deelneming aan de levering 
bewust hee ft plaats gehad, zij het ook, d,at 
het ,·aadslid veronderstelde dat hij daarmee 
zijn raadslidmaatschap niet in de waagschaal 
stelde, hebben Ged. Staten terecht van hunne 
bevoegdheid gebruik gemaakt. 11 J anuari. 

- Besluit tot schorsing van het besluit van 
den raad der gemeente Beerta van 2 J anuari 
1933, strekkende om bij de berekening van 
den, aan werkloozen in de roul eerwerken 
uit te keeren teun geen a ftrek toe te pa sen 
van gezinsinkomsten. S. 22. 23 J anuari. 

- Beslui t tot schorsing van het besluit van 
den raad der gemeente H uizen van 5 J a
nuari 1933, strekkende tot schorsing van den 
gemeente-architect S. Mossel. 

S . 29. 26 J a nuari. 
- Bes! uit tot schors ing tot 1 Augustus 1933 

van het bes luit van den raad der gemeente 
Beerta , van 2 J anuari 1933, waarbij besloten 
is aan al Ie schoolkinderen school voeding, 
kl eeding en schoeisel te verstrekken. 

S. 31. 26 J anuari. 
- Koninklij k besluit . (Gemeentewet art . 26.J 

- T en om·echte hebb en Ged. Staten appel -
lant van zijn raadslidmaatschap vervallen 
ver klaard, nu tegenover diens uitdrukkelijke 
ontkentenis, dat ooit eenig gedeelte van de 
inkomsten uit de door zijn zwager ten be
hoeve van de gemeente verrichte we,·kzaam
heden en aan deze gemeente gedane leve
ranties aan heni, appellant , of aan de door 
hem met zijn 1,wager gedreven smidszaak ten 
go ede is ge komen, niet is komen vas t te 
staan, dat appellant bij deze l everingen en 
werkzaamheden is betro kken geweest of 
daarbij dusdanig belang zou hebben gehad, 
dat van een middellijk deelnemen zijnerzijds 
aan de bedoelde leveringen of aannemingen 
ten behoeve der gemeente zou kunnen wor
den gesproken. 27 Januari. 

- Koninklijk besluit. (Gemeentewet art. 235.) 
- E erst nà de verzending van een besluit 
van Ged. Staten, houdende weigering der 
gevraagde goedkeuring, kan van een besluit 
tot het instellen van beroep daartegen sprake 
zijn. Nu de Raad tot het instellen van be
roep besloot, toen Ged. Staten omtrent de 
goedkeuring van de hun aangeboden raads
besluiten no g geen besl issing hadden geno
m en, is het gemeentebestuur in het beroeri 
niet-ontvankelijk. 27 Januari . 

- Koninklijk besluit. (G emeentewet art. 
- T erecht hebben Ged. Staten goedkeuring 
onthouden aan een raadsb esluit tot onder
handsche aanbesteding aan een l everancier 
binnen de gemeente tegen hoogeren prijs, 
nu in casu het belang der gemeente, gel egen 
in b-.strijding der werkloosheid, niet in die 
mate is gediend, dat daarvoor het_ voordeel 
van den lageren prijs bij aanbesteding elder_s 
mag worden prijsgegeven. 27 Januari . 

- Besluit tot vernietiging van een besluit van 
den raad der gemeente Bruinisse van _ 16 
September 1932, strekkende tot toepassing 

van kortingen op de jaarwedden en beloo
ningen van de ambtenaren in dienst dier 
gemeente. S. 39. 9 F ebruari . 

K oninklijk besluit. (Gemeentewet art. 
228 c) . - T erecht hebben Ged. Staten goed,. 
keuring onthouden aan een raadsbesluit tot 
verpanding v an eff ecten ter verkrijging van 
kasgeld uit overweging, dat het crediet der 
gemeente gevaar loopt geschaad te worden, 
wanneer een bezit, dat tot zekerheid strekt 
van alle schuldeischers der gem eente ten 
behoeve van een nieuwen, schuldeischer 
wordt verpand, en daarvoor ook geene aan
leiding bestaat, aangezien ter voorziening in 
de behoeft e aan kasgeld ingevolge de wet 
van 11 F eb,·. 193il S . 48, zoo noodig de 
hulp van het Rijk kan worden ingeroepen. 

13 F ebruari. 
- Arrest van den H oogen Raad. (Gemeente

wet artt . 168 en 185; W oningwet artt. 4 en 
28.) - V olgens de O'J) art. 4 (3 oud) der 
Woningwet berustende voorschrift en van art. 
42 § 1 der B ouw- en Woningverordening voo1· 
Rijswijk (Z .-H .) staat het uitsluitend ter 
beo01·deeling van B . en W . - zonder dat 
advies •van de gezond-heidseommissie gevor
de,·d wordt, - of een woning voo,·zien is 
van eenc te all en tijde behoorlijk toegan ke
l·ijke gel egenheid tot het in voldoende mate 
beko1ncn van betrouwbaar drink- en werk
water, alsook of voor eene woning het be
t1·ekken van water van de V oorburgsche Wa
terleiding M ij. mogelijk en niet te bezwarend 
is. - D eze voorschriften vallen geheel bin
nen de grenzen door art. 168 der Gemeente
wet aan de verordeningsbevoegdheid van 
den ge,neenteraad gesteld, welke grenzen 
door de W oningwet niet worden aangetast . 
- D e eigenaar van een bestaande woning 
moet vol gens art. 42 § 1 tot aansluiting dier 
woning aan het buizennet van de Water
leiding Mij . oi-ergaan, zoodra B. en W. hem 
heb ben m edegedeeld, dat dit in verband met 
hun oordeel ( of er behoorlijk toegankelijke ge
l egenheid is tot het in voldoende hoeveelheid 
bekomen van betrouwbaar drink- en werkwa
te,·, enz.) behoort t e geschieden. - E en derge
lijke niededeeling van B . en W. is niet een aan
schrijving in den zin van art. 23 in verband 
met de artt. 21 en 2il der Woningwet tot 
het aanbrengen van verbeterin gen aan eene 
woning. H et in die artikelen bepaalde om
trent het advies van de gezondheidsco1nmis
sie is derhalve i . c. niet van toepassing. -
Geen enkel e wetsbepalin g verbiedt, dat in 
het belang der openbare gezondheid eene 
gemeenteverordening voorschrijft , dat eene 
woning onde1· bepaalde omstandi gheden aan
gesloten moet worden aan het buizennet van 
een waterleiding-maatschappij , ook al zou 
dit zijn een particuliere maatschappij. - R et 
feit, dat een vrij wel gelijkluidende bepaling 
in een verordening van eene andere ge
meente, bij K. B . is vernieti_gd, !8 zonder 
belang, daar de rechter verp~ich! is het ar
tikel toe te passen, zoolang dit met overeen
konistig art. 185 Gemeentewet is geschorst 
of vernietigd, of onverbindbaar is verklaar~ 
als in strijd met de wet. 13 Februari. 

- Besluit tot schorsing van het besluit van 
den gemeenteraad van Gron ingen van 30 

2 
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J anuari 1933, betreffende de demping van 
het Binnen-Damsterdiep in die gemeente en 
de slooping van het aan dat water gelegen 
voormalig poortershuisje. 

S. 48. 14 Februari . 
- Besluit tot vernietiging van een besluit van 

den Raad der gemeente Heesch van 13 Oc
tober 1932, strekkende tot toepassing voor 
het jaar 1933 van een verhaal van 3 % voor 
eigen pensioen en 51/2 % voor weduwen- en 
weezenpensioen op alle ambtenaren in dienst 
der gemeente. S. 53. 18 Februari. 

- Besluit tot nadere verlenging van de schor
sing van het besluit van den raad der ge
meente Didam van 4 Maart 1932, strekkende 
tot het verleenen van inzage van archief
stukken dier gemeente van eene raadscom
missie . S. 60 . 25 Februari. 

- Besluit tot vernietiging van een besluit van 
den Raad der gemeente Stein d.d. 5 Augus
tus 1932, waarbij aan L. A. Bossink, opzich
ter in dienst dier gemeente, als zoodanig on
gevraagd ontslag is verleend per 1 Januari 
1933. S. 83. 3 Maart. 

- Besluit tot schorsing van het besluit van 
den raad der gemeente de Bildt van 30 
J anuari 1933, waarbij de raad met betrek
king tot de loonen, welke worden betaald 
aan de ·grondwerkers, werkzaam aan de ver
betering van den Soestdijkschestraatweg al
daar, als zijn oordeel uitspreekt, dat door 
den aannemer met de vaststelling van het 
loon geen of niet voldoende rekening wordt 
gehouden met de special e vakbekwaamheid 
en voorts aan het College van burgemeester 
en wethouders opdraagt maatregelen te tref
fen, dat dit voortaan wel zal geschieden. 

S. 86. 7 Maart. 
- Beslui t tot schorsing van het besluit van 

den raad der gemeente Weert van 22 De
cember 1932, strekkende tot wijziging van 
artikel 15 der Algemeene Politieverorden ing 
d ier gemeente. S. 92. 11 Maart. 

- Besluit tot verlenging van de bij Konink
lijk besluit van 14 September 1932, S . 471, 
bevolen schorsing van een besluit van den 
raad van Ridderkerk. S. 94 . 14 Maart. 

Koninklijk besluit. (Gemeentewet art. 
228 c.) - 1'erecht heeft de Raad aanleiding 
gevonden, r eeds nu over te gaan tot aan
koop van een perceel grond, dat krachtens 
het bestaande u it'breidingsplan voor straat
aanleg is bestemd, uit overweging dat de 
grond voor den ei!}enaar als bouwterrein 
waardeloos ~ geworden, terwijl hij aldaar 
ook gee n verderen gron d b ezit of heeft be
zeten, die door den ontworpen straataanleg 
in waarde is gestegen of nog zou kunnen 
stijgen. Nu echter de gemeente op dit oogen
blik den grond nog niet noodig heeft, be
hoort de koopsom van het in 1919 voor f 600 
aangekocht perceel thans niet hooger dan 
f 600 te worden gesteld. 1"/ Maart. 

- Ar.-est van den Hoogen Raad. (Gemeente
wet art . 168; Alg. R egl. v. Politie voor 
rivieren enz. art. 16.) - Art. 1 van de 
Bruggenverordening van Sleen [ voorschrij
vend het toonen van een roode vlag, wan
neer een brug, opengedraaid of afgedraaid, 
niet voor het rijverkeer openstaat] heeft 
niet, in ve1·band met het bepaalde in art. 

16, lid 2 van het Alg. Regl. van Politie 
voo1· rivieren, kanalen, enz. het algeheel 
verlies van gebruik van brug of kanaal ten
gevolge. - H et geldt hier hoogstens moei
lijkheden, die in de practijk gemakkelijk 
zijn op te lossen maar geen gronden, die 
aan de verbindbaarheid van die verordening 
in den weg staan. - D e gemeenteraad was 
bevoegd voor het niet-nakomen van de, voor 
de veiligheid van het verkeer over de be
trokken b1·ug gestelde, bepalingen aanspra
kelijk te stellen hen, die als eigenaren en 
onderhoudsplichtigen van het gevaar-veroor
zakend voorwerp tot het wegnemen van het 
gevaar in staat worden geacht. 20 Maart. 

- .4.rrest van den H oo gen Raad. (Art. 25 gg 
A. P. V. Vianen .) - Toolkundig moeten 
winkels in het algemeen onder "gebouwen" 
gerekend worden, echter niet in art . 25 gg 
A. P. V. V ianen, houdende verbod van ver
koop van consuniptie-ijs o. m. in gebouwen 
gedurende den tijd, dat de winkels krach
tens de Winkelsluitingswet gesloten moeten 
zijn. - Bij een andere opvatting zou dit 
artikel trouwens in zoover onve1·bindend zijn 
i. v. m. art. 3 aanhef en onder f van ge
noemde wet, bepalende dat winkels voor den 
verkoop _van consumptie-ijs steeds geopend 
mogen zijn. - P1·oc .-Gen.: Volgens de l ee1· 
van den H. R. is de geheele verbodsbepa
l ing ongeldig omdat zij zou t1·eden in een 
onderwerp van R ijksbelan g, dat door de 
Winkelsluitingswet is geregeld. 20 Maart . 

- Besluit tot vernietiging van een tweetal be
palingen van het reglement van orde voor 
de vergaderingen van het coll ege van bur
gemeest,ir en wethouders der gemeente Di
dam . S. 119. 24 Maart. 

- Besluit tot verlenging van de schorsing van 
het bes! uit van den raad der gemeente 
Beerta van 6 December 1932, strekkende tot 
tewerkstelling van alle ongehuwde werk
loozen, ouder dan 16 jaar, bij de werkver
schaffing. S. 121. 25 Maart. 

- Besluit tot vernietiging van het besluit van 
den raad der gemeente Didam van 4 Maart 
1932, o. m. strekkende tot het verleenen van 
inzage van archiefstukken dier gemeente aan 
eene raadscommissie. S. 129. 31 Maart. 

Koninklijk besluit. (Gem·eentew.et a1·t. 
228 e.) - De omstandigheid, dat de huur 
naa,- de meeninq van Ged. Staten voor den 
huurder te hoog is, kan geen reden zijn om 
aan het raadsb esluit tot verhuring goedkeu
ring te onthouden . S April. 

- Koninklijk besluit . {Gemeentewet art . 248). 
- D e omstandigheid, dat he1; teren van een 
weg is !}eschied door werkloozen, levert geen 
grond op tot het verantwoorden van de ar
beidsloonen op den post voor onders'teuning 
van werkloozen, tenzij voorzoover het werk 
meer heeft gekost doordat het bij wijze van 
werkverschaffing is uitg.evoerd. Daaraan 
doet niet af, dat het werk niet het oog op 
werkverschaffing vroeger door de gemeente 
is ter hand genornen dan anders het geval 
zou zijn geweest. "/ April. 

- Koninklijk besluit. (Gemeentewet art. 252.) 
- Terecht ûjn Ged. Staten van oordeel dat 
in eene ve1·ordening op het beheer van het 
grondbedrijf bepalingen ten aanzien van 
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den inbreng, de boekwaarde, d e periodie ke 
taxatie, de rentebijschrijving enz ., kortom 
de regeling van de interne f inancieel e struc
tuur van het bedrijf van dusdanig gewicht 
zijn voor de in het bedrijf geadministreerde 
bestanddeel en van het gemeentevermogen, 
dat zij in zoodanige verordening niet kunnen 
worden ge1nist. 7 April. 

- Arrest van den H oooen Raad. (Gemeente
wet a,·t. 168; W oningwet a,·t . 4.J - Moge
lijk wil ,·ea•. doen uitkomen, dat de to estand 
in zijn 1vonino zóó was, dat hij zich in zijn 
woning van water uit de drinkwaterl eiding 
kon voorzien, doch deze bewering 'rno et af
stuiten op de bewezenverklaring en O'IJ zijn 
ter terechtzittin g afgel egde verklaring: ,,dat 
hij zich nooit heeft laten aansluiten aan de 
waterleiding", waarbij hij als reden opgaf: 
"dat hij goed drinkwater had" . -- Ook al 
zou de Waterl eiding Mij. bij den aanleg der 
waterleiding req.'s eigendomsrecht hebben 
geschonden, dan zoude zulks op zijn ver
plichting om voor een aansluiting van zijn 
woning aan de drinkwaterleiding te zorgen 
toch niet van invlo ed zijn. - Door het op
l eggen van de verplichting om bij de be
trokken waterleidingniaatschappij, welke een 
zuiver particuliere onderneming zoude zijn, 
en welke v.erplichting door ,·eq. ,,gedwongen 
winkelnering" wordt genoemd, komt de ver
ordening van Raamsdonk niet in strijd ,net 
eenige bepaling de,· wet. 10 April . 

- Besluit tot verlenging van de schorsing van 
het be lui t van den gemeenteraad van Gro
ningen van 30 J anuar i 1933, betreffende de 
rlemping van het Binnen-Damsterdiep in 
die gemeente en de slooping van het aan 
dat water gelegen voormal ig poortershuisje . 

S . 176. 13 Apri l. 
- Koninklijk be.•luit. (Gemeentewet art. 143 ; 

Vleeschkeuringswet wrt. 23 a.J - Nu art 
23 a de,· Vl eeschkeurinoswet eene specialP. 
regeling geeft voor gedwongen samenwer
king van ge,neenten terzake van den keu
ringsdienst van v.ee en vleesch, behoort de 
alge,nune regeling van de Gemeentewet te 
dien aanzien geen toepassing te vinden. -
Van de bij a,-t. 143 der Genieentewet aan 
de K?'O on gegeven bevoegdheid behoort een 
onizichtig gebruik te worden ge,naakt. Nu 
het bouwen 'l>an een genieenschappelijk 
slachthuis voor een aantal gemeenten, ,nede 
gelet op de ,noeilijke econoniische onistan
digheden, welke tot beperkinu van kapi
taalsuitgaven door de genieenten nopen, nie t 
derniat e noodzakelijk is, dat zoodanige r_e ge
ling dwinoend zou ,noeten worden opgelegd, 
is voor toepassing van art. 143 geen aanlei
ding. 13 April . 

- Besluit tot vernietiging van de verordening 
van den Raad der gemeente Sint-Maartens
dij k van 16 Maart 1932 tot wijz ig ing van 
de verordening op het gebruik van de haven 
of kaai en de los- en ladingsplaats in die 
gemeente, voor zoover betreft het laatste 
lid van het nieuwe artikel 8 van laatstge
noemde verordening. S. 178. 18 April. 

- Rondschrij,ven van den M inister van Staat, 
Minister van B innenlandsche Zaken, N°. 
7815, Afd. B.B. aan H eeren Gedep. Staten 
van de onderscheidene pl'Ovinciën, betref-

jende overschrijding van de begrootingspos
ten, zonder voom/gaande niachtiging, door 
noodlijdende ge,necnten. 21 April. 

- Besluit tot verlenging van de schorsing 
van het beslui t van den R aad der gemeente 
Beerta van 2 Januari 1933, strekkende om 
bij de berekening van den, aan werkloozen 
in de rouleerweken uit te keeren steun, geen 
aftrek toe te passen van gez inshoofden. 

S. 221. 22 A pril. 
- A,·rest van den H oogen Raad. (Sv . art. 

261 ; Ge,neentewet art. 168.) - De t.l.l" 
bevattend twee ,nogelijkheden waa,·uit de 
rechter een keuze heeft te doen, bevat zee,· 
zeker een opgave van het telastegelegde feit. 
- Art. 53 A. P. V. van O,nnien is verbin
dend, · nu sinds de in 1928 daarin aange
brachte wijziging, het verbod van toegang 
o. a. tot tapperijen beperkt is tot de voor 
het publiek toegankelijke lokaliteiten. 

24 April. 
- Besluit tot schors ing van het besluit van 

burgemeester en wethouders van Ameide 
van 27 Februari 1933 tot ontslag van den 
H eer H. H. v. d. Brink te Vianen, als 
waarnemend keuringsveearts, hoofd van 
dienst van Ameide, en tot benoem ing van 
den heer A. J . Peters te Rhenen, a ls zoo
dani g. S. 227. 25 April. 

- Beslu it tot schors ing van het beslui t van 
den raad der gemeente Amsterdam d.d. 29 
M aart 1933, strekkende tot inwi lli gi ng van 
het verzoek van het raads lid A. F. B ruins
ma om tot den burgemeester een viertal 
vragen te r ichten betreffende de handhaving 
der openbare orde. S. 232. 27 April. 

- Besluit tot schorsing van het beslu it van 
den raad der gemeente Zaandam van 28 
April 1933, betreffende 1-Meivier ing. 

S. 244. 29 April. 
- Arrest van den H oogen Raad (B . W. art. 

1401.) - [ll echtb. A,nst. ( 12 M ei 1930) 
had de genieente aansprakelijk gesteld voor 
de door het losslaan i;an het schip aan de 
reederij be,·o kkende schade op grond van 
u;anpraestatie "it overeenkonist. H et H of 
achtte de ge,neente aansprakelijk uit on-
1·echt,natige daad, artikel 1403 jis. 1401 en 
1402 B. W. , wegens schending rechtsplicht]. 
De stelling van het middel, dat het H of 
ten onrechte schending van een rechtsplicht 
heeft aangeno111.en, behoeft niet te worden 
onde,:zocht, o,ndat de ge,neente in elk geval 
onrechtmatig heeft gehandeld. - H et wet
telijk begrip "orlll'echt,natige daai/1' 01nvat 
ook een handelen of nala.ten, dat indruischt 
tegen d e zo,·gvuldigheid, welke in het maat
schappelijk ve-rkeer betaamt ten aanzien van 
eens anders pe1'Soon of goed. Daa,·aan kan 
ook de Overheid, wanneer zij aan da-t ,ver
keer deelnee,nt op gelijken voet als bijzonder 
persoon, zich schuldig niaken, hetgeen hier 
het geval is . Nu de genieente - gelijk het 
H of vaststelt - schuld tre ft voor den on
deugdelijken staat, waarin de boei ,,erkee,·de, 
is zij ingevolge art. 1401 B. W. gehouden 
die schade te vergoeden. - Proc.-Gen. Tak: 
H et Hof hee ft terecht de aanwezigheid van 
een ,·echtsplicht aangeno1nen en heeft uit 
het gebruikte feiten,nateriaal een schend,ing 
van dien plicht kunnen en 1nogen vaststel-
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ten. Ook het inc. cassatieberoep kan niet 
slagen, daar het Hof jeitelijk vaststelt , dat 
de tusschen partijen bestaande rechtsbe tre,k
king wortelt · in het publieke recht. Dit is 
een absoluut beletsel voor het aannemen 
van een overeenkomst, daa1· alsdan van een 
vrije wilsverklaring geen sprake is. (Do01· 
H. R . niet beslist). 5 M ei. 

- Besluit tot schorsing van het besluit van 
den raad der gemeente Haarl em va n 12 
April 1933, strekkende tot inwilliging van 
het verzoek van het raadslid J oosten om tot 
burgemeester en wethouders een vijftal vra
gen te rich ten . S. 269. 10 Mei. 

- B eslui t tot nadere verlenging van den bij 
Koninklijk besluit van 14 September 1932, 
S. 471, bevole n e n bij K on inkl ij k besluit van 
14 Maart 1933, S . 94, verlengde schors ing 
van een beslui t van den raad van Ridde r
kerk. S. 271. 11 Mei. 

- Besluit tot ongegrond verklaring van het 
beroep van den raad der gemeente Burgh, 
ingesteld tegen een besluit van Gedeputeerde 
Staten van Zeeland van 22 J uli 1932, 11°. 
213, 3e a fdeel ing, waarbij goedkeuring is 
onthouden aan het besluit van den raad dier 
gemeente van 13 Juli 1932, n°. 16, tot het 
verleenen va n ongevraagd eervol ontslag aan 
G. A. van Zuijen als gemeente-ontvanger. 

S. 272. 11 Mei . 
- K oninklijk besluit. (Gemeentewet art. 26.) 

- V ervall enverklaring van het lidmaatschap 
van den raad wegens levering aan het bur
gerlijk armbestuur. 18 M ei. 

- Besluit tot schors ing van het besluit van 
den raad der gemeente Le iden van 28 Apr il 
1933, strekkende tot inwillig ing van het ver
zoek va n het raadslid D . A. van Eck, om 
aan den burgemeester inlichtingen te moge n 
vragen met betrekking tot het weigeren van 
toestemming tot het houden van een optoch t 
op 1 M ei aan het Mei-comi t.é uit de arbe i
dersbeweging. S. 295. 22 M e i. 

- Arrest van den H oo gen Raad. (Gemeenie
wet artt . 168 en 194 ; M ot.- en R ijw.Regl. 
art. 24; Ge1n.verord. Gorinchem op gebruik 
van voor openb. dienst bestemden g1·ond 
wrt. 2.) - I n het best,·eden vonnis zijn de 
woorden de1· t.l.l. ,,heeft geplaatst gehad" 
klaarblij kelijk aldus opgevat, dat req. zelf 
eenigen tijd voo1· 's namiddags 4½ uur het 
motorrijtuig op de betrokken straat had ge
plaatst; deze uitlegging is niet met den 
taalkundigen zin dier woorden in strijd. -
Art. 2 der Verordening op het gebruik van 
tot den openb. dienst bestemden grond, in 
eigendom of in onderhoud bij en gelegen 
binnen de gemeente Gorinchem (verbieden
de om zonder schriftelijke vergunnin g van 
B. en W . iets in, op, aan of over grond 
der gemeente te planten, t e plaatsen, enz.) 
blijft , waar zij kennelijk beoogt te waken 
tegen ongewenschte toestanden m. b. t. de 
gronden dier uem eente en derhalve betreft 
de openbare orde, binnen de grenzen, do or 
art. 168 Gemeentewet aan de verordenings
bevoegdheid van den Raad gesteld. - Ge
noemd artikel de1· verordening is nie t strij
dig m,et art. 2, lid 6 Mot. - en R ijw.wet en 
met de artt . 16, l id 3, 24 en 25 M ot.- en 
R ijw.Reglement, de ve1·lichting en het toe
zicht ove1· op den weg staande motorrijtuigen 

betreff ende; t e1·wijl het verbqd om iets, -
d11,s ook een motorrijtuig, - op voor den 
"openb. dienst" bestemden gemeentegrond 
te plaatsen, d. w. z. voor een tijdsverloop 
van eenigszins langen àJuur neer te zetten, 
niet verhindert het voldoen aan art. 24, lid 
1 M ot .. en Rijw.R egl. -:-- Art. 194 Gemeen
tewet is niet van toepassing, daar niet ge
ze gd kan wo1·den, dat de genoemde bepalin
gen van Mot.- en· Rijw.wet en M ot.- en 
R ijw.R egl., die een onde1·deel van het ver
keer m et moto1"1-ijtuigen op de openb. wegen 
regelen, in hetzelfde onde1·werp voorzien als 
bedoeld art. 2. 22 M ei. 

- Beslui t tot vern ietig ing van het bes lui t van 
Burgemeester en wethouders van de ge
meente Amei de van 27 Februari 1933, tot 
ontslag van den heer H . H. v . d. Brink te 
Vi anen , a ls waarnemend keur ingsveearts, 
hoofd van d ienst van Ameide, en tot benoe
ming van den heer A : J . P eters te Rhenen , 
a ls zoodanig. S. 313. 8 Juni . 

- B es lui t tot schors ing va n het besluit van 
den raa d van Zuil en d.d . 24 M e i 1933, waar
bij aan burgemeester en wethouders dier ge
m eente is opgedragen vergunning te ver
leenen voor een bouwplan van F . Avezaat 
a ldaar. S. 317. 10 Juni . 

- B eslui t tot schorsing van het besluit van 
Gedeputeerde Staten van Gelderland var: 
26 Apr il 1933, n°. 72, strekkende tot goe,'.
keur ing van het beslui t van den R aad der 
gemeente Rheden d.d. 17 Maart 1933, 11 °. 
17b, tot wijziging van de begrooting voor 
1932 dier gem eente in verband met de op
richting van een gemeentelijk radio-distri
butie-bedrijf. S. 323. 14 Juni. 

- B eslu it tot vernietig ing van het beslui t van 
den raad der gemeente Amsterdam van 29 
Maart 1933, tot inwillig ing van het verzoek 
van het raadsli d A . F. Bruinsma om aan · 
den burgemeester en viertal vragen te mo
gen stellen. S. 334. 24 Juni. 

- B esluit tot verlenging van de schorsing van 
het besluit van den raad der gemeente Hui
zen van 3 J a nua ri 1933, strekkende tot 
schorsing van den gemeente-archi tect S. 
Mossel. S . 337. 27 J uni. 

- B eslui t tot verlenging van de schorsing va n 
het beslui t van den Gemeenteraad van Cuyk 
c.a. van 30 Juni 1932, waarbij is besloten 
den gemeentetoren aldaar a f te breken. 

S. 338. 27 Juni . 
- - B eslui t tot verlenging van de ged8el te lij ke 

schorsing van het besluit van den gemeente
raad van Hulst van 7 October 1932, waarbij 
o.m. aan C. C. van Gijsel aldaar een ui tweg 
is verl eend over een strook gemeentegrond 
aan den Stationsweg aldaar. 

S. 340. 28 Juni . 
- Besluit tot schorsing van het beslu it van 

den raad der gemeente Bee rta van 14 J uni 
1933, daartoe strekkende, dat op de onder
steuning, wel ke door burgemeester en wet
houders dier gemeen te wordt verleend aan 
G . ;Rösken, geen inhouding zal plaats heb
ben wegens huurschuld aan de gemeente , 
zoolang di ens inkomsten niet m eer bedragen 
J an de f 8.50 per week, welke hij aan onder-
steuning ontvangt. S. 345. 5 Juli . 

- Idem. S . 359. 10 Juli. 
- Idem. S. 492. 26 Se ptember. 
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- Idem. . 555. 30 Oot.ober. Blz. 1192. 
- Idem. S. 636 A. 30 ovember. 
- Beslü it t.ot schorsing van het bes luit van 

den raad der gemeente Lonneker van 22 
Juni 1933, n°. 79, strekkende t.ot inwilliging 
van het verwek van het raadslid H. Krom
mendijk om den burgemeester te interpellee
ren over het door hem, burgemeester, ge
geven beve l t.ot u it le iding van den Du itscher 
Jurock. S. 348. 7 J uli . 

- Besluit t.ot ongegrondverklaring van het 
beroep, ingesteld door den raad der ge
meente Kerkrade tegen het besluit van Ge
deputeerde Staten van Limburg van 18 
Oot.ober 1932 n°. 11509/2 X, 6e afdeel ing, 
waarbij goedkeuring is onthouden aan de 
gemeentebegrooting voor den dienst 1932. 

S. 358 . 10 Juli. 
- Koninklijk besluit. (Gemeentewet art. Z41l.) 

- Zoolang de gemeente nog beschikt over 
een g1·oot reservefonds en de belastingen 
niet tot het niaximum zijn opgevoerd, is 
een beroep op de kassen van R ijk en P ro
vincie tot steun van de ge1neentehuishou
ding niet toelaatbaar. B ovendien staat de 
omstandigheid, dat de begrooting is slui
tend gemaakt door een inkomstpost ( onder
stand in de gewone kosten van de gemeente
lijke huishouding), waarvan het onzeker is 
of op de ontvangst daarvan kan worden 
gerekend, aan de goedkeuring der begroo
ting in den weg. 11 Juli. 

- Be luit t.ot schorsing van het besluit van 
den raad der gemeente Dwingeloo van 15 
J uni 1933, strekkende t.ot intrekking van de 
verordening t.ot rngeli ng van het kampeeren 
in die gemeente, vastgesteld bij raadsbesluit 
van 20 Juni 1932. S. 370. 21 Jul i. 

- Besluit tot schorsing van het besluit van 
den raad der gemeente Haarlem van 29 Juni 
19 33, n°. 1, strekkende tot vaststell ing met 
ingang van 1 Juli 1933 van eene nieuwe 
t ijdelij ke korting op de salaris en en loonen 
van het personeel in dien t dier gemeente. 

S . 407. 28 Juli. 
- Besluit tot vernietiging van het besluit van 

den gemeenteraad van Hulst van 7 October 
1932, waarbij o. m. aan C. C. van Gijsel 
a ldaar een uitweg is verleend over een strook 1 

gemeentegrond aan den Stationsweg, aldaar. 
S . 416. 4 Augustus . 

- Besluit tot vernietiging van het bes luit van 
den raad der gemeente Leiden van 28 April 
1933, tot inwilliging van het verwek van 
het raadslid D . A. van Eck, om aan den 
burgem ester inlichtingen te mogen vragen 
met betre kki ng tot het weigeren van toe
stemm ing tot het houden van een optocht op 
1 Mei aan het Mei-comité uit de arbeiders
beweging. S. 437 . . 7 Augu tu . 

- Besluit tot vernietiging van het besluit van 
den raad der gemeente Haarl em van 12 
April 1933, tot inwi ll iging van het verzoek 
van het raadsl iel J oosten om aan burgemees
ter en wethouders vragen te stellen. 

S. 438. 7 Augustus. 
- Besluit tot vernietiging van het bes luit van 

den raad der gemeente Lonneker van 22 
J un i 1933, n°. 79, tot inwil li ging van het 
verzoek van het raads l id H. Krommendij k 
om den burgemeester te interpell eeren over 

het door hem, burgemeester, gegeven bevel 
tot uitle iding van den Dt.itsche r J urock. 

S. 440. 16 Augustus. 
- Koninklijk besluit . (Gemeentewet a1·t. 268 

j 0
• art. 100.) - Ged. Staten 1noeten aan in 

de rekening vervatte posten, welke 1net à,e 
wet strijden, hunne goedkeuring onthouà,en 
en zijn daarbij niet beperkt tot de in art. 
ll 63 genoemde gevallen. - De verpl ichting 
van wethouders tot het , behoudens verhinde
ring, bijwonen van de vergaderingen van B. 
en W. moet geacht worà,en in te sluiten de 
gehoudenheid, zich <k kosten te getroosten, 
welke het vervullen van deze plicht mocht 
;neebrengen. - Vergoeding van zoodanige 
kosten (i. c. van reiskosten wegens den ver
ren afstand van de woning tot de secretarie) 
komt dus in wezen neer op een v-ernieeràe
ring van inkomen, hetgeen zich niet ver
draagt 1net a1·t. 100, Se lid. 16 Augustus. 

- Koninklijk besluit. (Ge1neentewet art. 244 .) 
- Ged. Staten hebben te1·echt goedkeuring 
onthouden aan eene ge1neentebegrooting, die 
slechts sluitend is gemaakt door onder de 
inkornsten te ramen een bijdJrage van het 
Rijk in de kosten der gemeentehuishouding, 
nu door het gemeentebestuur niet is voldaan 
aan alle eischen, welke de Regeering voor 
het verl..-rijgen van zoodani ge bijdrage hee f t 
gesteld. . 18 Au~ustus. 

- Beslu it tot ve\-nietig ing vall het bes lu it van 
den gemeenteraad van Cuyk c a. van 30 
Juni 1932, waarbij is besloten den gemeente
toren al daar af te brt>ken. 

S. 459 . 25 Augustus. 
- Besluit tot nadere verlenging van de schor

s ing van het bes lu it van den Raad der ge
meente Beerta van 6 December 1932, strek
kende tot tewerk telli ng van a ll e ongehuwde 
werkloozen, ouder clan 16 jaar, bij de werk
verschaffing. S. 460. 25 Augustus. 

- Beslu it tot nade re verlenging van de schor
sing van het beslu it van den raad der ge
meente Beerta van 2 J anuari 1933, strek
kende om bij de berekening van den aan 
werkloozen in de rouleerweken uit te keeren 
steun, geen aftrek toe te passen van gezins
inkomsten. S. 461. 25 Augustus. 

- Besluit tot verlenging van de, bij Kon ink
lijk beslu.it van 3 Maart 1933, S. 79, bevolen, 
schorsing van een be lu it van den Raad van 
Apeldoorn. S. 463. 28 Augustus. 

- K oninklijk besluit. (Gemeentewet art. ll48.) 
- Aangezien de belangen eener gemeente 
bij eene voorgestelde grenswijziging naar be
hooren beschermd zijn door de daarop be
trekking hebbende bepalingen der gemeente
wet, ligt het niet op den weg de,· gemeente 
uit de gemeente kas steun te verstrekken aan 
een comité van particuliere pe1·sonen, het
welk zich ten doel stelt actie te voeren tegen 
de aanhangige plannen tot ajscheiding ,·an 
een deel dier gemeente en toevoeging van 
dat gedeelte aan ecne nabu1·ige gemeente. 

5 September. 
- Besluit tot vern ietiging van het be luit van 

den raad der gemeente Barneveld dd. 6 
December 1932, n°. 242, waarbij met ingang 
van 1 J anuari 1933 aan den heer B. Plai
zier ongevraagd eervol ont lag wordt ver
leend als tijdelijk boekhouder der Gasfabriek 
en met ingang van 1 J anuari 1933 wordt 
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benoemd tot tijdelijk boekhouder C. van 
Amerongen . S. 479. 18 September. 

- Besluit tot verlenging van de schors ing van 
het · besluit van den raad der gemeente 
Zaandam dd. 28 April 1933 betreffende 
1-Meivier ing. S. 482. 22 September. 

- Bes luit tot vernietig ing van het besluit va n 
den raad rler gemeente Neuzen van 21 Apri l 
1932, strekkende tot invoeging van artike l 
21a in de a lgemeene poli tieverorden ing dier 
gemeente. S. 493. 26 September. 

- Be luit tot vernietiging van artikel 8, 
tweede a linea, van het bij bes! uit van den 
raad der gemeente H aarlem van 27 April 
1932 vastgestelde reglement van orde voer 
de vergaderingen van dien raad, voor zoo
veel betre ft de in di e bepali ng voorkomende 
woorden " uitgezonderd de Wethouders" . 

S. 505 . 28 September. 
- Beslui t tot vernietiging van een beslui t van 

den raad der gemeente Simpelveld van 10 
Maart 1933 n°. 2, strekkende tot verlaging 
der salarissen van de ambtenaren in di enst 
dier g-emeente. S. 512. 3 October . 

- K oninklijk besluit. (Gerneentewet art. 248. ) 
- T erecht zijn Ged. Staten van oordeel, dat 
een goed financieel beleid m,edebrengt , dat 
de betaling van voo,· eenige jaren aange
schafte l eermiddelen voor het openbaar on
derwijs , ten laste van één dienstjaar wordt 
gebracht, nu niet aanne,n·elij k is gernaakt, 
dat zulks onniogelijk zou zijn. D e ornstan
digheid, dat de creditrice m et een betaling 
in zes jaarlijksche termijnen genoegen hee f t 
genornen kan geen ,·eden zijn, ten dezen 
anders te beslüsen. 7 October . 

- K oninklijk besluit. ( Ge,neentewet art . 228c.) 
- Al moge de ge,neente belang hebb sn bij 
de Bank voor Ned. gerneenten en er dien
tengevolge tegen het nemen van enkel e aan
deelen in deze ondernerning geen bezwaar 
bestaan, zoo stelt toch eene ornzetting van 
het geheele eff ectenbezit der gerneente, be
staande in inschrijvingen op het Groot.boek 
der National e Schuld, in aandeelen van ge
noernde bank, het gerneentelijk ver,nogen 
aan een te groot risico bloot. 7 October. 

- Arrest van den H oogen Raad. ( A . P . V. 
van K lundert art. 44a.) - D e uitdrukking 
"doen verblijven" in art. 44a A.P. V . van 
Klundert is algenieen en 01nvat ook het 
laten staan 'Iran een voertuig ten einde daar
uit go ede,·en te lossen, zooals t. a. v. req.'s 
vierwielig motorrijtuig als bewezen is aan
genorncn. - De betrokken straat is een 
openbare weg, waarvoo,· de verbodsbepaling 
is gegeven. - De verordening is niet strij
dig ,net de wet en van noodweer of over-
1nacht is i . c. geen sprake. 9 Octobe,·. 

- K oninkl;jk besluit . (Gerneentewet art. 21{2 .) 
- Ged . Staten hebb en t e,·echt goedkeurin g 
onthouden aan eene ge,neentebegro oting, 
waarin was ve,·_wer kt eene salariskorting 
voor de a,nbtenm·en nu door die korting de 
hooger gesalariee,·de a,nbtenaren onevenrr
dig zwaar zouden worden getroflen, en 
daarbij de richting van eene alge,neene ni
vell eering der salarissen wordt ingeslagen, 
welke in hooge mal e ongewenscht ,noet wor
den geacht. 10 October. 

- Beslu it tot ve rnietiging van het besluit van 
den raad der gemeente Weert, dd. 22 De-

cember 1932, strekkende tot aanvull ing van 
artikel 15 der algemeene pol itieve rordening 
van die gemeente. S. 520. 12 October. 

- K oninklijk besluit. ( Gemeentewet a,·t. ll28a.) 
- H et verstrekken van geldelijke (oo k ,·ente-
dragende) voorschotten ten behoeve van zui
ver private belan gen - in casu voor studie
opleiding - behoort niet tot de taak van 
het gerneentebestuur. B ij het verl eenen van 
zoodanig voorschot toch is geene,·l ei gemeen
tebelang betrokken. 12 October. 

- K oninklijk besluit. ( Gemeentewet art. 228a.) 
- H et verleenen van credieten aan de par-
ticulie,·e nijverheid l igt in het algerneen niet 
op den weg der gerneentebesturen. - Al 
rnoge de ves tiging de,· onde,·werpel ijke in
dustrie in de gemeente ve,·rnindering van 
de kosten van werkl oosheidszorg voor de 
gemeente n,edebrengen, zoo rnoet toch een e 
transactie als hier bedoeld onwenschelijk 
worden geacht, aangezien m et het oog op de 
wisselvalligheid van het berorijfsl even in 
dezen tijd daardoor een te groot risico op 
de gemeente zou worden gel egd. 17 October . 

- Beslui t tot schors ing van net besluit van 
den raad der gemeente Almelo van 20 Sep
tember 1933, strekkende tot vaststelli ng van 
eene verorden ing regelende het toekennen 
van wachtgeld aan B -contracters. 

S. 524. 19 October. 
- Beslui t tot verleng ing van de schors ing van 

het besluit van den gemeenteraad van Gro
ningen van 30 Januari 1933, betreffende de 
demping van het Binnen-Damsterd iep in die 
gemeente en de slooping va n het aan dat 
water gelegen voormal ig poortershuis je. 

S. 525. 19 October. 
- Beslui t tot schorsing van het besluit van 

den raad der gemeente Scherpeni se van 
31 Juli 1933, strekkende tot aanvull ing van 
artikel 164 der algemeene pol itieverorde
ning dier gemeente. S. 532. 24 October. 

- K oninklijk besluit. (Gerneen tewet a,·t. 252.) 
- T egen de bepaling in eene ve,·ordening op 
het beheer de ,· ge,necntebedrijven, volgens 
welke de raad de waarde der in het g1·ond
bedrijf gebrachte eigcndorn,nen vaststelt, be
staat geen bezwaar, waar de verordening den 
waa,•bo,•g biedt, dat de raad niet dan na be
hoorlijke voorlichting die waarde zal bepa
l en, terwijl nie t behoeft te wo,·den ve,·wacht, 
dat de raad orn bewee gredenen, buiten de 
zaak zel ve gelegen, de gl'onden te hoo g zo" 
taxeeren . - E en voorschri ft, volgens hetwel k 
aan den ontvanger als zoodanig wordt opr1e
dragen het innen, zij het door tusschenko,nsl 
van den kassier, van de inko111,sten en ont
vangsten der ge,neentebedrijven, alsmede het 
doen - ov door den kassier af te geven 
stukken - van de uitga-ven dier bedrijven, 
is in st,·ijd ,net de we t. 26 Octob er. 

-- K oninklijk besluit. (G emeentewet a,·t. 235.) 
- To en de raad tot het instellen van beroev 
besloot, was door Ged. Stat en o,n t,·ent de 
goedkeuring van het hun aangeboden ,·aads
besluit nog geen beslissing genom en, terwijl 
nà de toezending van het besluit van Ged . 
Staten door den raad geen besluit tot het 
instell en -van beroep genomen is . B. en W., 
uitvoe,·ing gevend aan eerst bedoeld raads
beslui t, k"nnen niet geacht wo,·den ingevolge 
art. 235 namens den raad bij de Kro on voo r-
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ziening te heb ben gevraagd, en zijn dwi in 
hun beroep niet-ontvankelijk. 26 October. 

- Besluit tot schorsing van het besluit van 
den raad der gemeente Amsterdam van 11 
October 1933, waarbij werd aangenomen het 
voorstel van het raadslid D e Miranda, lui
dende: ,.De Raad nood igt den Voorzitte r 
uit, de door den heer Schalker ingediende 
motie betreffende het optreden der politie, 
op de agenda van een der volgende ver
gader ingen te plaatsen." 

S. 554. 28 October. 
- K oninklijk beûuit. ( Geineentewet art. 242.) 

- H oewel het volgen door de geinecnteveld-
wachters van de door Ged. Staten ingestelde 
politiecursussen wenschelijk kan worden ge· 
acht, hebb en Ged. Staten toch ten onr echte 
goedkeuring onthouden aan eene geineente
begrooting, waarop geen post in uitgaaf voor 
bestrijding der kosten van het volgen dier 
cu,·sussen was gebracht, daar het hier betreft 
eene uitgave, waartoe geen wet de geineente 
verplicht en het oordeel daarointrent aller
eerst aan den gemeenteraad staat. 

28 Octob er. 
- Arrest van den H oo gen Raad. (Art . 58 

A . P. V. Lichtenvoorde.) - H et verweer van 
verdachte, dat de bewuste zaal aan een socië
teitsvereeniging was verhuurd en zich daa,·in 
slechts leden en introducé's dezer vereeni
ging bevonden en zij dus geen voor het pu
bliek toegankelijke localiteit was, gaat niet 
op en doet niet ter zake. - lm1ners ook de 
l eden van eene vereeniging of introducé's 
zijn als bezoekers aan te rnerken voor de 
toepassing d er verordening en requirant 
niocht geen bezoekers in zij n inrichting aan
wezig hebben. - D e H. R. wijzigt de quali
ficati e. • SO October. 

- R o111;/,$chrijven van den Minister van Bin
nenlandsche Zaken, N°. 1771'1, Afd. B . B ., 
aan H eeren Gedeputeerde Staten van Zee
land, betreffende toepassing artikel 131 de ,· 
Geineentewet. Publicatie in N ede1·landsche 
Staatscourant van gerneenschappelijke rege
lingen (bericht op schrijven ·van 22 S eptem 
ber 1933 , N°. 189, l e Afdeeling). 

30 October. 
- Besluit tot vernietiging van het besluit van 

den raad der gemeente Zaandam van 28 
April 1933 betreffende 1-Meivie ring. 

S. 579. 3 November. 
- Besluit tot gegrondverklari ng van het be

roep, ingesteld door burgemeester en ~_vet
houders van Utrecht en Breukelen-N11en
rode namens de raden dezer gemeenten, 
tege~ het besluit van Gedeputeerde Staten 
van Utrecht van 21 Maart 1933, n°. 794/75 0, 
3e Afdeeling, waarbij goedkeuring is ont
houden aan de besluiten van de raden dier 
gemeenten tot het aangaan van eene ge
meenschappelijke regeli ng, nopens de gas
levering door de gemeente trecht aan de 
gemeente Breukelen- ijenrode. 

S. 581. 7 ovember. 
K oninklijk besluit. (Geinecntewet art. 

228b.) - Al moge de stichting van een 
jeugdherberg dienstbaar zijn aan de verster
king der volks kracht, zoo is daa,·bij toch niet 
een zoodanig gemeente belang betrokken, dat 
een ga,·antie der gemeente gedurende eenige 
jaren en tot een bepaald ,naxirnmn voor de 

dekking van een eventiteel tekort op de ex
ploitatie der jeugdherberg kan worden goed
gekeurd, nu de huidige tijdsomstandigheden 
tot groote oinzichtigheid, ook ten aanzien 
der gerneentefinanciën nopen en daarorn alle 
niet volstr ekt noodzakelijke uitgaven zooveel 
mogelijk dienen te worden bepe,·kt. 

14 N ove1nber. 
- K oninklijk besluit (Gerneentewet art. 248.) 

- T ertcht hebben Ged. Staten goedkeuring 
onthouden aan eene begrootingswijziging, 
strekkend tot toekenning aan eene onder• 
neming van een to eslag op de loonen van bij 
die onderneming tewerkgestelde werklo ozen, 
uit ove1·weging dat door dergelijke regelin
gen het herstel van het normale bedrijfsleven 
wordt belemrnerd. Daaraan doet niet af, dat 
het hier betreft een geval van tijdelijken 
bijstand. 18 Nov em ber. 

- Besluit tot schors ing van het besluit van 
den raad der gemeente Doornspij k van 1 
September 1933, strekkende tot benoeming 
van een waarnemend wethouder. 

S. 619. 20 November. 
- Koninklijk besluit. (Geineentewet a1·t. 151.) 

- Wanneer de bij eene grenswijziging be-
trokken yerneenten tot o•vereenste1nming zijn 
gekoinen 01nt1·ent het als schadelo osstelling 
door de eene gem eente aan de ande,·e t e be
tal en bedrag, behoort bij de vaststelling 
kmchtens de wel tot grenswijziging van het 
bedrag dier schadeloosstelling niet van de 
overeengekoinen sorn te worden afgeweken, 
tenzij klern1nende redenen daarvoo,· ,nochten 
kunnen worden aangevoe1·d, zulks te 1ninder, 
wannee,· in bedoelde wet eene nadere aan
duiding van hetgeen, waarvoor schadeloos 
gesteld moet worden, ontbreekt. 

22 Nov ember. 
- Besluit tot schorsing van een besluit van 

Gedeputeerde Staten van Friesland dd. 27 
September 1933, betreffende uitgifte in erf
pacht van bouwterrein te Leeuwarden. 

S. 634. 27 November. 
- Besluit tot vernietiging van het besluit van 

den raad der gemeente Beerta van 2 Januari 
1933, strekkende om bij de berekening van 
den aan werkloozen in de rouleerweken uit 
te keeren steun geen aftrek toe te passen 
van gezinsinkomsten. 

S. 636 B. 30 ovember. Blz. 1193. 
- Besluit tot vernietiging van het besluit van 

den Raad der gemeente Beerta van 6 De
cember 1932, strekkende tot tewerkstell ing 
van a ll e ongehuwde werkloozen, ouder dan 
16 jaar, bij <de werkverschaffing. 

S . 651. 2 December. Blz. 1193. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Geineente

wet art. 220; Si·. art. 443; Sv . art. 261). -
D e dagv . beantwoo,·dt i. c. ten voll e aan de 
eischen van art. 261 Sv. H etgeen daarin 
verder voo,·kornt, n.l. dat het f eit verboden 
is bij ·algerneen voorsc"1-ift van politie krach
tens de gerneentewet, in buitengewone oin
standigheden door den bu,·genieester van 
V elsen uitgevaardig'd of afgekondigd in wet
t elij ken zin ten ove,·vloede opgeno,nen. -
F eiten en 01nstandigheden, waa1-uit bl ijkt 
van naleving van de voorschriften van art. 
220 gem eentewet behoo,·en in de t.l.l. nie t 
thuis . - D e o,nstandigheid dat het p .-v. zou 
zijn opgemaakt op grond van een ·ingetrok-
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ken verordening is voo,· de bewijs laracht van 
het daarin geconstateerde vol komen irrele
vant. - H et door den Burge,neester van 
V elsen hier gegeven verbod is een voor
schrift van geheel algemeene strekking, dat 
zich richt tot een ieder en rechtstreeks in
grijpt in den r.echtstoestand van alle zich op 
het grondgebied der gemeente bevindende 
pe,·sonen - zijnde dit de bet'eekenis, die aan 
de woorden "voor de inwoners" in art. 220 
gemeentewet moet worden toegekend. Wat 
in het besluit meer is overwogen en welke 
naam daarin door den Burgemeester aan het 
voorschrift werd gegeven, do et daaraan niet 
af. 4 D ecember. 

- Arrest van den H oogen Raad. (Gen,eente
wet art. 168.) - D e onderscheiden bepalin , 
gen van het betrokken hoofdstuk der A. P 
V. van Zuidland doen zien, dat uit het ve ,-. 
bod, dat de tappers tijdens den duur van 
den sluitingstijd geen bezoekers mogen heb
ben of ontvangen, volgt, dat de tapper na 
het sluitingsuur in zijn particuliere vertre Jc,. 
ken famil ieleden, ander e dan leden van 
zijn gezin, en logés niet mag ontvangen en 
dat die personen, op straff e van in overtr.e
ding te zijn, het huis dan ,noeten verlaten. 
- D ergelijke verplichtingen zijn van verder 
strekkenden aard, dan die een gemeente
raad binnen de grenzen van art. 168 Ge
meentewet vermag op te l eggen. 

11 D ecem ber. 
- Jîoninklijk besluit . (Ge,neentewet Art. 235 

j 0
• art. 212 Art. 228 e.) - D e raad is niet 

gerechtigd tot het instellen van beroep 
tegen een besluit van Ged. Staten tot niet
goedkeuring van een besluit van B. en W., 
genomen krachtens eene door den Raad in
gevolge art. 212 l e lid verleende 1nachti
ging . - Ged. Staten hebb en terecht goed,. 
keuring onthouden aan een raadsb esluit tot 
verlaging van huurprijzen van woningen op 
grond dat niet is gebleken, dat de bestaande 
huren van die woningen op zichzelf en in 
verhouding tot die van soortgelijke, niet aan 
de gemeente behoorende, woningen te hoog 
zouden zijn. 14 D ecember. 

- Koninklijk besluit. (Gemeentewet Art. 248.) 
- T egen eene mededeeling van Ged. Staten, 
dat zij aan een raadsbesluit tot wijziging der 
ge1neente-begrooting geen goedkeuring zou
den ve,·l eenen, staat den Raad geen beroep 
open; immers was het besluit zelf tot onthou
den van goedkeuring nog niet genomen en 
kon dit ook niet worden genomen, aange
zien omtrent de begrooting zelve nog niet 
was beslist. 14 December. 

- Besluit tot vernietig ing van het beslu it van 
den raad der gemeente Zaandam van 10 
October 1933 tot het boycotten, bij even
tueelen aank~op van goederen, van Duitsche 
waren in verband met het in Duitschland 
heerschende regime. S. 700. 16 December. 

- Arrest van den H oogen Raad. (Gemeente
wet art. 168; Winkelsluitingswet art. 3.) -
H et verbod in de A. P. V. van S erooskerke 
gericht op het op den. Zondag geope.'!4, heb
ben o. a. van koffiehuizen en tapperi;en kan 
zijn vereischt in het belang der openbare 
orde en zedelijkheid, strekkende h!t kenne
lijk oni het zetten van gelagen op Zondag en 
tegen te gaan. - D e vraag, of de gemeente-

raad op juiste en doeltreffende wijze van 
zijne hoedanigheid gebruik heeft gemaakt, 
staat niet ter beoordeeling van den ,·echter. 
- Art. 3, lid 1, onder c W inkelsluitingswet 
geeft geenszins uitdrukkelijk den wil te 
kennen, dat café's en derg elijke inrichtingen 
des Z ondags geopend zullen zijn en dat daar 
gelegenheid zal zijn spijzen en dranken voor 
gebruik ter plaatse te koopen. - Ook van 
aantasting van art . 625 B . W. is hier geen 
sprake. 18 D ecember. 

- Ar,·,est van den H oouen Raad. (Gemeente
wet art. 168 ; Visscherijwet 1931 art. 19.)
Art. 40 ader A. P. V. van Vlist luidende: 
" H et is verboden op Zondag zich met den 
hengel visschende op of aan de openbare 
wegen te bevinden." kan de openbare orde 
betreff en. D e plaatsing van het a1·tikel in 
de Afdeel ing Il "Veiligheid en orde" van 
Ho ofdstuk lll "Straatpolitie" doet duidelijk 
zien, dat de gemeenteraad van Vlist niet die 
bepaling bedoeld heeft een voorschrift te 
geven in het belang der openbare veiligheid 
en orde; de raad is dan ook niet gegaan 
buiten de grenz en, welke art. 168 Ge1neente
wet aan de gemeentelijke wetgeving heeft 
gesteld. - Een beroep op het f eit , dat de 
verordening zou tr.eden in hetgeen van al
gemeen R ijksbelanu is, kan nimmer tot cas
satie l eiden, daar zij dan toch ingevolge art. 
193 , lid 2, Gemeentewet zou blijven gelden, 
totdat zij door den Koning zou zijn gesch,;rst 
of vernietigd. H et in •art. 194 Gemeentewet 
ge,·egelde geval doet zich hier niet voor. -
E en verbod voo,· de gemeenten om een be
paling als de onde,·havige te maken is in de 
Visscherijwet 1905 niet te l ezen. - [A~y.
Gen. Wijnv eldt voorts over de ontvankeli;k
heid van het h . b. in verband met de slordige 
redactie van de st,·afb epal irtg der verorde
ning.] 18 D ecember. 

- K oninklijk besluit . (Gemeentewet Art. 242.) 
- T erecht hebben Ged. Staten goedkeuring 
onthouden aan een gemeentebegrooting, nu 
de Raad geweigerd heeft de posten "steun 
aan werkloozen" en "werkverschaffing aan 
werkloozen" t e verhoogen en maatregelen te 
treffen ter verhooging van de ontvangsten, 
ten einde het evenwicht in de begrooting te 
•verzekeren, hoewel reeds in M ei van het 
dienstjaar vaststond, dat bedoelde posten on
t'oereikend zouden zijn, en hetgeen nog be
schikbaa,· was op den post "onvoorziene uit
gaven" te een.enmale onvoldoende was om 
het tekort te dekken . 19 D ece,nber. 

Koninklijk besluit. (Gemeentewet Art. 
228 c.) - Voor go edkeuring van den aan
koop door de gemeente van een bestaand 
schoolgebouw behoort in de eerste plaats 
vast t'e staan, dat de gemeente aan het 
schoolb es tuur, dat het gebouw na verloop 
wederom in bruikleen zou ontvangen, hare 
,nedewerking tot de stich ting van eene school 
moet v,erl eenen. Nu het raadsbesluit, waar
bij die m edewerking is verl eend, ingevolge 
art. 8 l e lid der wet van 4 Aug. 1939, S. 
414 , is vervallen, moet goedkeuring op het 
besluit tot aankoop van het gebouw worden 
geweigerd. 21 D ecember. 

- Besluit tot verlenging van de schorsing van 
het bes luit van den raad der gemeente Haar. 
lem dd. 29 Juni 1933, n° . 1, strekkende tot 
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vaststelling met ingang van 1 Juli 1933 
van eene nieuwe tijdelijke korting op de 
salarissen en loonen van het personeel in 
dienst dier gemeente. 

S. 746. 28 December. 
- Beslui t tot verlenging van de schorsing van 

het besluit van Gedeputeerde Staten van 
Gelderland van 26 April 1933, n°. 72, strek
kende tot goedkeuring van het besluit van 
den raad der gemeente Rheden dd . 17 
Maart 1933, n°. 17b , tot wijziging van de 
begrooting dier gemeente voor 1932, in ver
band met de oprichting van een gemeente
lijk radio-distributiebedrijf . 

S. 747. 28 December. 
- Wet tot voorziening in bestuur der ge-

meente Beerta. S. 770. 29 December. 
- Idem tot vaststelling. 

S. 771. 29 December. 
- Besluit tot ongegrondverklaring van het 

beroep ingesteld door den raad der gemeente 
Winschoten tegen de bij schrijven van 6 
April 1933 , letter A ., 5e Afdeeling, door 
Gedeputeerde Staten van Groningen aan het 
bestuur der voornoemde gemeente kenbaar 
gemaakte beslissing, dat goedkeuring ont
houden is aan de gemeentebegrooting voor 
het jaar 1933. S . 773 . 29 December. 

- Besluit tot schorsing van de besluiten van 
den raad der gemeente Montfoort van 4 
December 1933, strekkende onderscheiden
lijk tot opheffing, met ingang van 1 Januari 
1934, van de betrekking van gemeente
opzichter di er gemeente, met dien verstande, 
dat de daaraan verbonden functie van amb
tenaar, belast met het bouwkundig toezicht 
ingevolge de Woningwet, blijft gehand
haafd ; en tot vermindering, met ingang van 
1 Januari 1934, van de jaarwedde van den 
agent der arbeidsbemiddeling. 

S. 810. 30 December. 
Gemeentefondsbelastlng. . 
- Wet tot heffing van opcenten op de ge

meentefondsbelasting en de ve rmogensbelas
t ing over het belàstingjaar 1933/34. 

S . 68. 1 Maart. 
- Wet tot heffing van opcenten op de ge

meentefondsbelasting en de vermogensbelas
ting over het belastingjaar 1934/35. 

S. 717. 22 December . 
Gemeente1:-renzen. 
- Wet tot wijziging van de grens tusschen de 

gemeenten Stad-Hardenberg en Ambt-Har
denberg. S. 145. 6 April. 

-- Wet tot wijziging van de grens tusschen 
de gemeenten Barradeel en Harlingen. 

S. 212. 21 April. 
- Wet tot wijziging van de grens tusschen 

de gemeenten Zutphen en Gorssel. 
S. 213. 21 April. 

- Wet tot wijziging van de grens tusschen de 
gemeenten Rotterdam en Schiedam. 

S. 638 . 1 December. 
- Wet tot vereeniging van de gemeenten 

Borkel en Scha ft, Dommelen en Valkens
waard. S. 800. 30 December. 

- Wet tot wijziging van de grenzen der ge
meenten Rotterdam, Rhoon en Poortugaal 
en opheffing van de gemeenten P ernis en 
Hoogvliet. S. 802. 30 December. 

Gemeentewet. 
- Wet tot wijziging van eenige artikelen der 

Kieswet, van de artikelen lla, llb en 70d 

der Provinciale wet, alsmede van de artike
len 17, ?O en 40 der gemeentewet. 

S. 247 . 4 Mei. 
Geneeskunst. 
- Arnest van den Hoogen Raad. (Sr. art. 

436 ; Wet Uitoej. Geneesk. art. 1.) - Uit 
de gebezi gde bewijsmiddelen heeft de Recht
bank kunnen afleiden, dat req., àie, zooals 
het vonnis nog overweegt, zelf als zijn be
roe p opgeeft "magnetiseur", A. Leeuwis 
meermalen heeft behandeld en het plan had 
daarvoor een bed1·ag van f 20 per maand te 
rekenen, ,,de geneeskuns t als beroep of be
drijf uitoefent", waaruit volgt, dat req., in 
verband met het door hem erkende feit , dat 
hij niet toegelaten is tot de uitoefening der 
geneeskunst hier te lande, zich heejt schul
dig gemaakt aan het, zooals hij het bij zijn 
grief noemt, onbevoegd uitoejènen van ge
neeskunde. 27 Februari . 

-- Wet tot wijziging en aanvulling van de wet 
van 25 December 1878, S. 222, houdende 
regeling der voorwaarden tot verkrijging der 
bevoegdheid van arts, tandarts, apotheker, 
vroedvrouw en apothekers-bediende, laatste
lijk gewijzigd bij de wet van 24 November 
1922 (Stbl. n°. 613}. . S. 405 . 28 Juli. 

- Besluit tot vaststelling van het tijdstip , 
waarop de wet van 28 Juli 1933, S. 405, tot 
wijziging en aanvulling van de wet van 25 
December 1878, S . 222, houdende regeling 
der voorwaarden tot verkrijging der be
voegdheid van arts, tandarts, apotheker, 
vroedvrouw en apothekersbediende, in wer
king zal treden. S. 467. 5 September. 

Gewichten. Zie: Maten . 
Gezondheidswet. 
- Besluit tot aanvulling Yan het Koninklijk 

besluit van 19 Februari 1920, S. 83, tot uit
voering van artikel 19 der Gezondheidswet, 
S . 1919 n°. 784, zooals dit laatstelijk is ge
wijzigd bij Koninklijk besluit van 2 Januari 
1929 (Stbl. n°. 1). S. 93. 13 Maart. 

Giro. Zie: Posterij . 
Grenzen. Zie: Gemeentegrenzen. 
Handelsnaamwet. 
- 'Arrest van den Ho ogen Ra,a,d. (Handels 

naamwet artt. 5 en 6.) - A. en B. waren 
firmant en eener vennootschap onder de firma 
"Ingenieursbureau Connector", een handel 
in radio-toestell en. Na ontbinding deze,· ven
nootschap, waarbij ove,· het recht op den fir
manaam geen regelin g werd getroffen, blij
ven zoowel A. als B. ieder voor zich den
zel fden handel drijven, doch B ., zijn zaak 
drijvend,e in het perceel der vroe gere firma, 
voert daarbij, zonder toestemming van A ., 
den naam Ingenieurs bureau Connector en 
richt vervolgens een N. ll. onder dien naa,n 
op (0.). A. vordert nu veroo1·deeling van C. 
orn zich Pe onthouden van het gebruik van 
dien naam, althans om dien naam te wijzi
gen. - Kantonrechter en Rechtbank verkla
ren A . in zijn vordering niet-ontvankelijk. -
F eitelijk werd besl is t, dat het v&rzoek van A. 
steunt op verwarring tusschen de handels
zaken van A . en C. en niet op verwarring 
tusschen, de hanàel.szaken van C. en de ont
bonden vennootschap onder firma, die den 
door C. gevoerden handelsnaam te voren 
rechtm,atig vo.erde. A. heeft dus geen feiten 
gesteld, welke een vordëring gegrond op art. 
5 der Handelsnaamw et rechtvaardigen. -
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Nu door A . niet was gest eld, dat hijzelf op 
den voornoemden hand,el snaam nog eenig 
,·echt kan doen gelden, zijn de ges telde f eiten 
niet voldoende om h em in d en zin van art . 
6 als "belanghebbende" aan te m erken, 
waarom hij ook aan art . 2 geen vordering 
kan ontleenen. 23 Januari. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Handels
naarnwet artt. 2 en 4.J - E en handelszaak 
kan volgens art. 2 der Handelsnaamwet 
all een overgaan in verbinding met de han
delszaak, onder dien naam gedreven. -
R eq. kan geen beroep doen op art . 4 lid 8 
van genoemde wet, nu aan req. - die · in 
1924 zijn handelszaak (vennootsc hap onder 
ffrma) in een N. V. inbracht - in 1981 
wel het t e Rotterdam gevestigde fil iaal , 
doch 11iet de geheele handelszaak werd over
gedragen, en dus de thans door req. ge
dreven zaak geenszins kan worden gezegd te 
zijn de handelszaak afkomstig van de oor
spronkelijke vennootschap onder f ir1na. 

8 April. 
- Arrest van d en H oogen Raad. (Handels

naamwet art. 2.) - Volgens dit artikel -
welk voorsch·ri f t blijkens art. 11 mede van 
toepassing is op ove,·drachten van handels
namen, vóór de inwerkingtreding der wet tot 
stand gekom en kan de handelsTUUlfln 
slechts in verbinding met de onder dien 
naam gedreven handelszaak worden overge
d,·agen. Nu hiervan in casu niets was ge
bl eken, hee ft de R echtbank terecht aan de 
overdracht van een handelsnaan, zond er m ee,· 
geen beteekenis gehecht en behoefde zij op 
dien grond aangerequestreerde niet h et recht 
te ontzeggen om als belanghebbende in den 
zin der wet tegen h et wederrechtelijk ge
bruik van d en bedoelden naam door reques
trant op t e ko,nen. 22 J,f ei . 

- A,rrest van den Hoogen Raad. ( H andels
naa,nwet a,·t. 5.) - D e R echtb. h ee ft d e 
vraag, of gevaar voor verwarring bij h et 
publiek bestaat, nie t in h et algenieen voor 
een bepaalde groep van handelszaken, doch 
uitsluitend voor de handelzaken van par
tijen beslist, waarbij zij haar oordeel heeft 
gegrond op d e omstandigheden, die zich in 
dit bijzonder geval voordo en. - H et middel , 
waar bij is gesteld, dat dit een en ande,r niet 
h et geval zou zijn, 1nist d erhal ve f eitelijken 
grondslag. 21 Augustus. 

- Arrest van den H oogen Raad. ( Ove,·dracht 
van een handelsnaam.) - Op h et derde lid 
v an art . 3 d e r Handel snaa'lnwet, bepal e nde 
dat het eerste lid van dat artikel niet van 
to epassing is, wanneer d e naam afkomstig is 
van een koop1nan, die d ezen niet in strijd 
,net d e wet h ee ft gevoerd, kan geen be,·oep 
worden gedaan, indien d eze naam wordt ge
voe1·d in str·ijd ,net een ove,·eenkomst 11i,et 
een vo1-igen rechthebbende, waarbij onder 
overd,·acht van de zaak de naam van over
gang is uitgesloten. - I ndien bedoeld mocht 
zijn, dat in dit geval de ove1·een ko1nst , waar
bij d e naan, sl echts gedurende vijf jaren was 
overgedragen, als nietig buiten aanmerking 
11ioet blijven, zou dit slechts tot gevolg heb
ben, dat de naam als van den aanvang af 
van overgang uitgesloten zou 11ioeten wor
d en beschouwd. - D egeen, die de zaak h ee ft 
overgedragen en den naam voor d en tijd 

van 5 jaren, 111,o et, onafhankelijk van de 
vraag of hij tlwns we.er ge,·echtigd is dien 
naam te voeren, als belanghebbende worden 
beschouwd in d en zin van art. 6 der H an
delsnaamwet . 6 N ove1nber. B lz. 512. 

- Arrest van den H oo gen Raad. ( H andels
naa,nwet art. 5.) - Rechtb. en Kgt.: D e 
beide namen wijken slechts in geringe mate 
van elkaa1· af, omdat bij handelsnamen, 
waarin een famili enaam voorkomt, die fa-
1nilienaam het hoo fdb estanddeel vormt van 
den naa,n, waaronder handel gedreven wordt 
en beide zaken in d en volks1noncl 1n,et dien 
naa,n plegen te wo,-den aangeduid. Uit deze 
geringe naa11isafwijking is, in verband met 
d e omstandigheid, dat de beide zaken in 
koffie en thee in dezelfde straat gevestigd 
zijn, verwarring bij het p,.,bliek t e duchten, 
w elke verwarring dan ook inde,·daad is ont
staan. - H ooge Raad: T en onrechte stelt 
het 1niddel, dat de Kantonrechter niet de 
beide namen in hun geheel zou h ebben ver
gel eken. D e woo,·den "en beide zaken in den 
volks111,ond 1net dien naan, plegen te wo,·den 
aangeduid" zijn op te vatten als een nadere 
red engeving, waarom bij handelsnamen als 
d e onderhavige, waarin een fam ilienaam 
voorkomt, deze in den regel als het hoofd
bes tanddeel •van den handelsnaa11i moet wor
den aangem erkt. 18 Dece,nber. Bladz. 521. 

Ha Yens. 
- Wet tot machtiging van de M inisters van 

Waterstaat en van Financiën tot oprichting 
van de Naamlooze Vennootschap "Haven 
van Vliss ingen" en tot het sluiten van een 
overeenkomst met die vennootschap betref
fende · de exploitatie, de erfpacht en het ge
hruik van havens en haventerre inen en de 
daartoe behoorende inrichtingen en toeken
ning aan die vennootschap van de bevoegd
he id tot het heffen van rechten. 

S. 9. 12 Janua ri. 
Hinderwet. 
•- K oninklijk besluit . ( H inde,·wet art. 12.) -

B. en W. zijn bevoegd over de vraag van 
het ontslag van eene voorwaarde, door de 
Kroon in be1·oep aan de vergunning verbon
den, eene beslissing te nemen. - D e wet 
l egt aan h et gemeent ebestuur niet de ver
plichting op, aan een belanghebbende, die 
bezwaar heeft tegen het ontslag der voor
waarde, inzage van ambtsberichten te geven . 
- De wet stelt het ontslag van de naleving 
enter i•oorwaarde niet afhankelijk van den 
eisc h, dat aan die voorwaarde 1noet zijn 
voldaan. 19 M ei . 

- K oninklijk besluit . ( H inderwet.) - Ver
gunning voor het op,·ichten van een onder
grondsch e bewaarplaats van benzine . 

26 M ei . 
-- Koninklijk besluit. ( H inderwet art. 17.) -

Daar d e loozing van het a fvalwater van een 
zuivelfabriek hinder van erns tigen aard ·ver
oorzaakt, behooren de doo,· B. en W. ge
stelde nieuwe voorwaarden te worden ge 
handhaafd, al moge een doeltreffende en 
voor de concessionarissen minder kostbare 
oplossing gevonden kunnen worden door 
aanslu-iting op eene genieentelijke riol eering 
en zuivering van het gezamenlijke afval
water, nu zoodanige rioleering en zuiverings
installatie nog niet zijn totstandgekomen en 
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in ve1·band m et den financie el en to estand 
der ge11,eente nog wel eenigen tijd op zich 
zull en laten wachten . 12 J uni. 

- Koninklijk besluit. (Hinderwet art . 17.) -
Wanneer de ondervinding de noodzakelijk
heid niet ondubbelzinnig heeft aangetoond, 
mogen geen nieuwe, zelfs weinig bezwaren
de, voorwaa,·den worden opgelegd. 

S Jul i. 
- Koninklijk besluit . ( H inderwet art. 11.) -

B ezwa,·en betreffende te duchten hinder van 
het in de im·ichting te werk te stellen per
soneel bij het ingaan en verlaten van de 
inrichting, den hinder en het gevaar voor 
het verkeer bij het pe,· auto vervoeren van 
go ederen naar en van de inrichting , de 
waardeve1·mindering van eigendo11,men , de 
mindere vrijheid aan de achterzijde van wo
ningen en het do or deze woningen ,nin of 
,nee,· verliezen van hare aant'f'e kkelijkheid, 
zijn niet zoodanige, als de Hinderwet beoogt 
te weren. - E en bezwaar betreffend de 
vrees v oor storingen in de radiotel efoon
ontvangst , in het beroepschrift do or appel
lanten tot uiting gebracht, kan , daar het 
door de appellanten niet ter zitting, bedo eld 
bij art . "/, ten overstaan van het gem eente
bestûur is geopperd, voor de Kroon geen 
punt van overweging uit11iaken . 

10 October. 
- K oninklijk b,esluit. (Hinderwet a·rt. 20.) -

De in een e hinderwetsvergunning opgenom en 
voorwaarde : ,,dat de installatie van aen 
motor en de fundeering ( overeenko,nstig 
nader aangegeven eischen) op zoodani ge 
wijze is ingericht, dat geen waarneenibare 
trillingen van den motor worden overg e
bracht op den bodem en (o f ) voorwerpen 
in de nabijheid", en "dat de motor niet zal 
stooten", houdt geen bepaalde, duidelijk om
schreven maatregel en in , waaraan do or den 
concessionaris moet worden voldaan, do ch 
l egt sl echts eene algem een e, onbesten,de ver
pl·ichting op, op de niet-naleving waarvan de 
int,·ekking der v ergunning bezwaarlijk kan 
worden gebase.erd. 16 October . 

- K oninklijk besluit. ( Hinderwet Art. 15 j 0
• 

a,·t . 11, art. 5. ) - Onder " belanghebbende" 
in den zin van art. 15 m oet worden vers taan 
hij, die redelijkerwijze van de inrichting ge
vaar, schade of hinder in den zin van ar t. 11 
kan duchten. B ezwa,·en van een gemeente
bestuur, die slechts verband houden ,net het 
belang, dat die gem eente hee ft bij de veilig
heid en het onbel emmerd ·verkeer op het 
water, zijn geen bezwaren, die de Hinderwet 
beoogt te weren. - De aanvrage voldoet niet 
aan art. 5, nu o. 11i. blijkt dat: a. de inrich
ting ·rnede beste11,d is voor het tappen van 
petrol e-wnproducten uit of in vaten, hetgeen 
niet in de besch,·ijving is opgeg even; b. een 
no odi g geacht krachtw erktuig nie t in de be
schrijving is ve1·1neld ; c. de aanlegplaats 
voor de schepen, waarmede de vloeistoffen 
zull en worden aan- en afg evoerd, en welke 
als toebehooren der inrichting is te beschou
wen, ontbreekt op de plattegrnndteekening. 

21 N ovembe,·. 
- K oninklij k besluit . (Hinde,·wet a,·t. 5.) -

Een vermelding in de beschrijving, bij de 
•vergunningsaanvrage overgel egd, dat de in
richting zal worden opge,·icht op een ge-

d eelte van het pe,·ceel, kadastraal bekend 
gem eente A. sectie A no . .. . , voldo et niet 
aan den bij ar·t. 5 gestelden eisch van nauw
ke,i,·igheid, daa,· het bedoelde perceel zich 
over een l engte van ± 230 ,n. langs een 
water ui tst,·e kt. 16 Decemb er. 

Hulshulustrle. 
- Wet tot wettelijke 1·egel ing van de huis-

industrie. S. 597. 17 November. 
Iepen. 
- Besluit, houdende w1Jz1gmg der algemeenc 

voorschr iften ter voorkoming van nadee l 
door de iepenziekte en den g rooten en kl e i
nen iepenspintkever. 

S. 494. 26 Septembs:r . 
- Besluit, houdende algemeene voorschriften 

ter voorkom ing van nadeel door de iepen
ziekte en den grooten en kl e inen iepenspint
kever . S. 547. 25 October. 

Indië. (Nederlandscb) 
- Besluit, houdende vaststelling van a lge

meene bepalingen voor de burgerlijke lucht
vaart in N ederlandsch-Indië. 

S. 45. 13 Februari. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 

Staatsblad van de toepasselij kverklaring op 
N ederland ch-Indië en Curaçao van het op 
5 J uli 1930 te Londen gesloten Verdrag be
treffende de uitwatering va n schepen ( Stbl. 
1D32, n°. 516). S. 98 . 15 Maart. 

- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 
Staa tsblad va n de toepasselijkverklaring op 
Nederla ndsch-Ind ië, Suriname en Curaçao 
van het verdrag van Genève van 26 Sep
tember 1927, nopens de tenuitvoerlegging 
va n in het buiten) and gewezen scheidsrech
te rlijke uitspraken (Stbl. 1931, n°. 399). 

S. 101. 16 Maart. 
- Wet, houdende bekrachtiging van een door 

den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch
Indi ë krachtens artikel 93, eerste lid , en 
artikel 183. tweede I id, van de Indische 
Staatsregeling vastgestelde ordonnantie. 
(Wijziging van de Indische Tar iefwet.) 

S. 158. 6 April. 
- Beslui t tot wijziging van de Instructie en 

verdere bepalingen voor de Algemeene Re
kenkamer in Nederlandsch-Indië. 

S. 309. 7 Juni . 
- Bes] uit, houdende vasts teil ing van nieuwe 

bepalingen betreffende de zeebrieven en 
scheepspassen in Nederland ch-Indië. 

S. 630. 27 November. 
- Wet, houdende machtiging tot het sluiten 

van een overeenkomst, a ls bedoeld bij artikel 
5a der Indische Mijnwet met de te 's-Graven
hage gevestigde N. V. ,,De Bataafsche Pe
troleum Maatschappij " , betreffende de op
sporing en ontginning van aardolie, enz., in 
e e n terre in, gelege n in het gouve rnem ent der 
Molukken . S. 679. 9 December. 

- Wet, houdende machtiging tot het slu iten 
van overeenkomsten, a ls bedoeld in artikel 
5a der Indische Mijnwet met de te Batavia 
gevest igde N. V : ,,Petroleum Maatschappij 
Sadji ra" , betreffende de opsporing en 011t
ginning van aardolie, enz .. in twee terre inen, 
gelegen in de provincie West-Java. 

S . 680. 9 December. 
- Wet, houdende machtiging tot het slu iten 

van overeenkomsten, als bedoeld in artikel 



I ALPHABETI SCH REGISTER 1933 28 

5a der Indische Mijnwet met de te 's-Gra
venhage gevestigde . V. ,,De Bataafsche 
P etroleum Maatschappij", betreffende de op
sporing en ontginning van aardolie, enz., in 
drie terreinen, gelegen in het gouvernement 
Oostkust van Sumatra. S. 681. 9 December. 

- Besluit, houdende regeling van de benoe
ming en het ontslag van de opperofficieren 
van het Koninklijk ederlandsch-Ind isch 
leger. S. 698. 15 December. 

- Wet, houdende bestendiging voor het jaar 
1934 van de tijdelijke opcenten op de in
voerrechten in Nederlandsch-Indi ë. 

S. 710. 22 December. 
- Wet, houdende tijdelijke staking van de 

jaarlijksche uitkeeringen ten la te van de 
Indische geldmiddelen aan de bij de wet 
van 25 Juli 1918 (Ned. Stbl. n°. 480 ; In
di ch Stbl. n°. 846) opgerichte pensioen
fondsen voor Europeesche en Inl andsche 
burgerl ijke en militaire landsdienaren in 
N ederlandsch-Indië. S . 711. 22 December. 

- Wet, houdende buitenwerkingstelling van 
de wet van 30 December 1905 ( ed. Stbl. 
n°. 373; Indisch Stbl. 1906, n°. 12). hou
dende o . m. vaststelling van de bijdrage aan 
het Weduwen- en ,veezenfonds van burger
lijke ambtenaren in ederlandsch-Indië. 

S. 712. 22 December. 
- Wet, houdende voorziening in de behoefte 

aan kasgeld voor den Indischen dienst hier 
te lande gedurende het jaar 1934. 

S . 713. 22 December. 
- Wet tot tijdelijke korting der pensioenen, 

onderstanden en gagementen van gewezen 
Indische landsdienaren, locale ambtenaren 
en bijzondere leerkrachten. 

S. 763. 29 December. 
- Wet houdende wijziging van het tarief van 

invoe'rrechten in eder land ch-Ind ië en be
tendiging voor het jaar 1934 van de tijde

lijke opcenten op het gewijzigd tar ief. 
S. 772. 2\i Decemuer .. 

- Besluit, regelende de koste!: van aanmun
t ing ten behoeve van het R1Jk, van eder
landsch-Indië, van Suriname en van Cu
raçao. S. 811. 30 December. 

Inkomstenbelasting. (Rljks -) 
- Besluit tot wijziging van form ui ieren voor 

aangiftebiljetten der inkomstenbelasting, der 
gemeentefondsbelasting, der vermogensbelas
ti ng en der verdedigingsbelasting I. 

S. 24. 24 Janua ri . 
Inkomsten belasting. 
- Besluit houdende bepalingen betreffende 

instelling van schattingscommissiën voor de 
inkomstenbelasting voor meer dan één ge
meente. S. 116. 23 Maart. 

I1n·alldltelts - en ouderdomsverzekerin g. 
- Besluit, houdende 1°. intrekking van het 

Koninklijk besluit van den 3den September 
1928, S. 358, tot aanwijzing van de geval
len, waarin de bewaarde rentekaarten worden 
vern ietigd en tot vaststelling van de voor
schriften, welke daarbij moeten worden in 
acht ge11omen en 2°. houdende opnieuw aan
wijzing van de gevallen, waar in de bewaar
de rentekaarten worden vern ietigd. 

S. 159. 6 April. 
- ,vet tot verzekering van mijnarbeiders te

gen geldelijke gevolgen van invaliditeit en 
ouderdom. S. 181. 21 April. 

- Besluit tot wijziging van het Konink lijk 
be~luit van 20 November l 919, S. 11 °. 760, 
tot vaststelling van een a lgemeenen maat
regel van bestuur, a ls bedoeld bij de artike
len 137, tweede lid, en 153, derde l id, der 
Invaliditeitswet, gewijzigd bij het Konink-

. lijk Beslui t van 29 Januari 1932, S . n ° . 23. 
S. 268. 10 Mei. 

- Beslui t tot vaststelling van een algemeenen 
maatregel van bestuur a ls bedoeld in artikel · 
311 , eerste lid, der Invaliditeitswet. 

S. 329. 16 Juni . 
- Besluit tot bepaling van het tijdstip, waar

op het Koninkiijk besluit van den 6den 
April 1933, S. 159, houdende 1 °. intrekking 
van het Koninklijk besluit van den 3den 
September 1928, S. 358, tot aanwijz ing van 
de gevallen, waarin de bewaarde rente1u,~~ 
ten worden vernietigd en tot vaststelling 
van de voorschriften, welke daarbij moeten 
worden inachtgenomen en 2°. houdende op
nieuw aanwijzing van de gevallen, waarin 
de bewaarde rentekaarten worden vernietigd 
en hét Koninklijk besluit van den 16den 
Juni 1933, S. 329, tot vaststell ing van een 
algemeenen maatregel van bestuur als be
doeld in artikel 311, eerste lid, der Invali
diteitswet, zullen in werking treden. 

S . 369. 19 Juli. 
- Beslu it tot nadere wijz iging van het Ko

ninklijk besluit van 17 September 1921, S. 
1067, houdende bevel tot vervaardiging voor 
a ll e loonkl assen van rentezegels ten bewijze 
van de betaling van vier, negen en dertien 
premiën en tot vast telling van de modei len 
dier rentezegels, gewijzigd bij Koninklijk be. 

lui t van 1 Augustus 1924 (Stbl. 11° . 401). 
t,, 474. 14 September. 

- Wet tot verdere tijdelij ke afwijk ing van het 
bepaalde in artike l 9, eerste lid , der Ouder
domswet 1919 en in artikel VIII, tweede lid, 
der wet van 13 Juli 1923, S. 353, tot wijzi
ging der Ouderdomswet 1919. 

S . 686. 14 December. 
Invoerrechten en accijnzen. 
- Besluit ter uitvoerin&' van artikel 2, vierde 

en vijfde lid, der gewijzigde wet van 19 De
cember 1931, S . 527, tot t ij delij ke heffing 
van een bijwnder invoerrecht op benzine. 

S. 16. 17 J a nuari. 
- Besluit, houdende bepalingen omtrent ver

voer en nederlagen van suiker op gedeelten 
van het grondgebied gelegen in de provin
ciën Noord-Brabant en Zeeland. 

S. 225. 22 April. 
- Besluit tot opheffing van het grenskantoor 

aan den Laagschen Paal en van de daar
heen voerende heerbaan. S. 226. 22 April. 

- Besluit tot opheffing van het kanaal Al
melo-- ordhorn a ls heerbaan en tot beper
king van de attributen van de kantoren der 
invoerrechten te Denekamp (Rammelbeek) 
en te Almelo. S. 234. 27 April. 

- Wet tot voorloopige voortzetting der hef
fing van enkele tijdelijke invoerrechten en 
verhoogde invoerrechten en van de opcenten 
op sommige invoerrechten. 

S. 664. 8 Decen,ber. 
- Wet tot wijziging en aanvulling van de 

bepalingen betreffende de invordering van 
accij nzen. S. 765. 29 December. 

- Beslu it, houdende bepaling van den dag 
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van inwerki ngtreding van artikel 5 van de 
wet van 29 December 1933, S. 769. {Ver
hooging van den accijns op tabak.) 

S. 782. 29 December. 
In-, nit- en doorvoer. 
- Wet, houdende regeling van den invoer van 

versch of gekoeld rund- en kalfsvleesch en 
van bevroren rund- en kalfsvleesch. 

S. 10. 12 J anuari. 
- Wet tot regeling van den invoer van me-

taaldraadgloei lampen. S. 154. 6 April. 
- Wet tot regeling van den invoer van over-

hemden en zakdoeken. S. 155. 6 April. 
- Beslui t tot uitvoering van het bepaalde bij 

de artikelen 2 en 5 der Wet van den 19den 
December 1930, S. 482, tot regeling van 
den uitvoer van melkproducten en van ge
pasteuriseerde en gester iliseerde melk en 
room. S. 231. 26 April. 

- Besluit, houdende bevoegdverklaring van 
instellingen om cert ificaten uit te reiken als 
bedoeld in artikel 4 der Wet van 19 Decem
ber 1930, S. 482, tot regeling van den uit
voer van melkproducten en van gepasteuri
seerde en gester iliseerde melk en room. 

S. 283. 18 Mei. 
- Besluit tot vaststelling van het t ijdstip van 

inwerkingtreding der wet van 19 December 
1930, S. 482, tot regeling van den uitvoer 
van mei kproducten en van gepasteuriseerde 
en gesteriliseerde melk en room. 

S . 284. 18 Mei. 
- Wet tot regeling van den invoer van 

versch, gekoeld en bevroren rund- en kalfs
vleesch. S . 389. 28 Juli. 

- Wet tot regeling van den invoer van 
rijwielbuiten- en -binnenbanden . 

S. 390. 28 J ui i. 
- Wet tot regeling van den invoer van 

porselein, fijn en sanitair aardewerk en 
muur- en wandtegels. S. 391. 28 Juli . 

- Wet tot regeling van den invoer van 
kousen en sokken. S. 392. 28 Juli . 

- Wet tot regeling van den invoer van 
tapijten, tapijtgoed, karpetten, loopers, kleed
jes en matten. S. 393. 28 Juli. 

- Wet tot regeling van den invoer van 
naaigaren. S. 394. 28 Juli . 

- Wet tot regeling van den invoer van 
tafel- en servetgoed, handdoeken en ander 
huishoudgoed, zoowel afgepast als aan het 
stuk, beddelakens en sloopen. 

S. 395. 28 Juli . 
- Wet tot regeling van den invoer van 

schoeise l en leestklaar schoenwerk. 
S. 396. 28 J ui i. 

- Wet tot regeling van den invoer van 
bedrukte, geverfde en bontgeweven katoenen 
manufacturen. S. 397. 28 J uli. 

- Wet tot regel ing van den invoer van 
boter . S. 398. 28 Juli. 

- Wet tot regeling van den invoer van 
wollen en halfwollen stoffen. 

S . 399 . 28 Juli . 
- Wet tot regeling van den invoer van 

tricotgoederen. S. 400. 28 J uli . 
- Wet tot regeling van den invoer van 

bovenkleeding. S. 401. 28 J uli. 
- ,vet tot regeling van den invoer van onder-

kl eeding. S. 570. 1 November. 
- ,vet tot regeling van den invoer van me-

taaldraadgloeilampen. S . 571. 1 November . 
- Wet tot regeling van den invoer van over

hemden en zakdoeken. 
S . 594. 17 November. 

- Wet tot regeling van den invoer van porse
lein, fijn en sanita ir aardewerk en van 
muur- en wandtegels. 

S . 595 . 17 November. 
- Wet tot wijziging der Cris isinvoerwet. 

S . 596. 17 November. 
- Besluit tot uitvoering van a rtikel 2 der 

Uienuitvoerwet 1930, S. 294, welke is aan
gevuld bij de wet van 7 Augustus 1933 
(Stbl. n°. 433). S. 618. 20 November. 

- Wet tot regeling van den invoer van rogge
bloem en roggemeel. S. 644. 1 D cember. 

- Wet tot regel ing van den invoer van katoe-
nen manufacturen. S. 645. 1 December. 

- Wet tot regeling van den invoer van tafel
en servetgoed, handdoeken en ander huis
boudgoed. zoowel afgepast als aan het stuk, 
beddelakens en sloopen. 

S. 646. 1 December. 
- Wet tot regeling van den invoer van blad-

zink. S. 685. 14 December. 
- Wet tot regeling van den invoer van meu-

belen. S. 737. 28 December . 
- Wet' tot regeling van den invoer van schoei: 

se] en van leestklaar schoenwerk. 
S . 738. 28 December. 

- Wet tot regeling van den invoer van on
gesmolten dierl ijk vet. 

S. 764. 29 December. 
- Wet tot regel ing van den invoer van pluche, 

fluweel , trijp en andere stoffen met op
staande pool, a lsmede van voorwerpen daar
van. S. 796. 30 December. 

- Wet tot regeling van den invoer van brood 
en deeg. S. 797. 30 December. 

- Wet tot regeling van den invoer van gort. 
S . 798. 30 December. 

Jachtwet. 
- Besluit ter uitvoering van artikel 1, derde 

l id, der J achtwet 1923. 
S. 61. 25 Februari. 

- Arrest van den Ho ogen Raad. (J achtwet 
19 il/J a1·t. 54.) - De R echtb. hee ft de t.l.l .: 
dat req. . . . . een konijn heeft opgespoord, 
gedood en bemachtigd, niet opgevat als de 
t .l.l. van één sa1nengestelde handeling, te 
weten het bem,achtigen van een konijn door 
het na opsporing te dooden, doch als een 
t.l.l. van een drietal op zich zelf staande 
handelingen, - het opsp01·en, het dooden en 
het bemachtigen, zoodat nu de R echtbank. 
het opsporen en dooden niet bewezen acht, 
nog beslist 1noet worden over het bemachti
gen , waarbij zij blijkbaar aanneemt, dat de 
t.l.l. een levend konijn betreft . - Deze op
vatting is niet in strijd met de bewoordingen 
der t.l.l. - Waar blijkens de verklaring van 
req. zelf de buks mede gediend heeft om 
het konijn te bemachtigen, mocht vernieti
ging, daa,·van krachtens art. 354 Sv. worden 
gelast. il6 Juni 

- Arrest van den Hoogen R aad. (Sv . a,·t. 
403; Jachtwet 1928 art. i!lS; Vogelwet art. 
9.) - Ambtshalve : De Rechtb. heeft wel 
aan req. straffen opgelegd en 1net het oog 
daarop het verstek-vonnis vernietigd, voor
zooverre daa,·bij ook de straff en in 's kanton
rechters vonnis opgel egd en de ·motiveering 
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daarvan waren bevestigd, doch hee ft op deze 1 

punten 's kantonrechters vonnis nie t vernie
tigd, zoodat thans naast elkaar staan d e 
straffen door den kantonrechter en die doo1· 
de R echtb. opgelegd. Er is gehandeld in 
strijd ,net art. 403 Sv., hetgeen nietigheid 
tengevolge heeft. - [A nde,·s i1nplicite Adv.
Gen. Wijnveldt: deze t. a. v. de middelen: 
Art. 23 der Jachtw et 1923 vordert niet, dat 
,net het schiet geweer, waar1nede nien zich in 
het veld bevindt, nwet worden geschoten, 
hetgeen trouwens niet is telastegelegd. - Nu 
het vonnis zel f vermeldt, dat req. een ver
gunning had krachtens de Vog elwet 1912 en 
deze gold voor bouw- en tuingrond gel egen 
bij en rondo,n het betrokken perceel, had de 
R echtb. het ve,·weer, dat req. op weg naar 
zijn bouwland was, waar hij niet anders kon 
komen dan over zijn weiland, niet stilzwij
gend niogen voorbijgaan.] 27 November. 

Jam. Zie: Warenwet. 
]{ndaster, hypotheken en scheepsbewUzen. 
- Beslui t tot wijziging van het Koninklijk 

besluit van 1 Augustus 1828, S. 62, houden
de voorbereidende bepalingen voor de invoe
ring van het nieuwe hypotheca ir stelse l. 

S. 749. 28 December. 
J{annlen. Zie : Scheepvaart . 
I.:eurenwet. 
- Koninklijk besluit. (Keurenwet Art. 9.) 

De bepaling in een keur, krachtens welke 
all e weg- en dijkslooten door de aangren
zende eigenaars of gebruikers geheel ,noeten 
worden onderhouden is in strijd niet we be
paling van het Alg. 'R egle1nent , waarbij het 
onde1·houd ten laste de1· eigenaren wordt ge
bracht behouden~ dat daardoo,· de polder 
niet ,nag worden ontlast van een onderhoud, 
hetwelk hij onverplicht heeft aanvaa1·d", 
aangezien het "geheel onderhouden" ,ned,e 
01nvat het z .g. wate,·ingen van de weg- en 
dijkslooten, hetwelk tot dusver van wege de:i 
polde1· geschiedde. 21 Januari. 

Ji:ieswet. 
- Wet tot wijziging van eeni ge artikelen de r 

Kieswet van de artikelen lla, llb en 70d 
der Pro~inciale wet, a lsmede van de artike
len 17 20 en 40 der gemeentewet. 

' S . 247. 4 Mei. 
- Arrest van den H oogen Raad. (Kieswet 

art. :!l.) - Onder de tijdsbepaling 15 M ei in 
art. 2 K ieswet is te verstaan d e 15den M ei 
van het jaar, waarin de kiezerslijst wordt 
11astgesteld. Indien een verkiezing gehouden 
wordt tusschen 1 April en 15 M ei kunnen 
daaraan dus deelnemen personen, die den 
l eeftijd van 25 jaar in werkelijkheid niet 
hebben bereikt. 31 M ei . 

- A1•rest van den Ho ogen Raad. (Kieswet 
art. 3.) - Door de 1neerderjarigheid van 
het kind verliest de ontzetting hare we1·king 
en is een einde geko,nen aan den to estand, 
waaraan de wet de uitsluiting vastknoopt. 
- De beslissing van den Kantonrechter, dat 
bedoelile vader op de kiezerslijst zal worden 
geplaatst, is dus juist. - B e1·oep tot cas
satie in het belang der wet verworpen ( ook 
de Proc.- Gcn. deelde het standpunt van d en 
H. R., doch achtte een besl issing van de"! 
H. R . noodzakelijk. R ed .) 31 M ei. 

I.:lnd erwetten. 
- Bes luit tot nadere wijziging en aanvulling 

van den algemeenen maatregel van bestuur, 
bedoeld bij de artikelen 3 en 21 de r wet van 
12 Februari 1901 , S . 64, vastgesteld bij het 
Koninklijk besluit van 15 Juni 1905, S . 209. 
(Betreffende de kinderwetgeving.) 

S. 331. 17 Juni . 
Ifooph nndel. 
- Wet tot aanvulling van artikel 44d van het 

Wetboek van Koophandel. S. 142. 6 April. 
l{weekschool ,•oor vroedvrouwen. 
- Besluit tot va tstelling eener bijzondere 

wachtgeldregeling voor de ambtenaren van 
de voormalige Rijkskweekschool voor vroed
vrouwen te Amsterdam, die, in verband met 
de omzetting van deze instell ing in de Stich
ting " Kweekschool voor v1·oedvrouwen te 
Amsterdam" naar deze stichting zijn over
gegaan. S. 281. 18 Mei. 

K rankzin nigen en Idioten. 
- Besluit, houdende aanwijzing van de in

richting "Providentia" te Sterksel, gelegen 
in de gemeente Maarheeze, staande onder 
het bestuur van de Vereeniging "De B roe
ders van den H. Jozeph", gevestigd te H eel , 
gemeente H eel en Panheel , als eene inrich
t ing, die niet a ls een krankz inni gengesticht 
wordt beschouwd, ook wanneer daar in meer 
dan twee krankzinnigen worden verpleegd. 

S. 106. 17 Maart. 
- Besluit tot wijziging van het Koni rr~'ijk be

slui t va n 27 October 1930, S. 412, houdende 
reorganisatie van de "Sint Will ibrordus 
Stichting" , te Heiloo. S. 107. 17 Maart . 

- Besluit, houdende aanwijzing van het St. 
Antoniusgesticht te L eur, gemeente Etten en 
Leur, staande onder het bestuur van de Ver
eeniging onder de zinspreuk "Alles voor 
All en" te Breda, als eene inrichting, die 
niet als krankzinnigengesticht wordt be
schouwd, ook wanneer daa rin m er dan twee 
krankzinnigen worden verpleegd. 

S. 108. 17 Maart. 
- Besl uit, houdende reorganisatie van de 

stichting " Coudewater" , te Rosmalen. 
S. 122. 28 Maart. 

Krankzinnigen cu idioten. 
- Besluit, waarbij , met intrekking van het 

Koninklijk beslui t van den 30sten December 
1931, S. 558): 1°. aan de vereeniging "Ver
eeni ging der Broeders van Liefde", geves
tigd te Venray, vergunning wordt verleend 
om de gebouwen harer stich t ing "St. Ser
vatius" te Venray voor een gedeelte in te 
richten als k rankzinnigengesticht ; 2°. het 
St. A.ntonius- e n het St. Aloys iuspaviljoen, 
behoorende tot de stichting "St. Servatius", 
gezamenlijk worden aangewezen a ls eene in
richting welke niet als krankzinnigenge
sticht wordt beschouwd, ook wanneer daarin 
meer dan twee krankzinnigen worden ver
pleegd. S. 214. 21 April. 

- Besluit, houdende: 1°. intrekking van het 
Koninklijk beslui t van den 29sten Juli 1927, 
S . 281, waarbij aan de Vereeniging der Zus
ters van Liefde, gevestigd te Venray, ver
gunning wordt verleend op een terre in in de 
gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout 
een gesticht voor krankzinnigen op te rich
ten; 2°. verleening van vergunning aan de 
Vereeniging der Zusters van Liefde, ge
vestigd te V enray, om van de stichting 
Stichting " Huize Sancta Maria" de gebou-
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wen bestemd en gebezigd voor de verpleging ' 
van lijderessen, met uitzondering van het 
paviljoen St. Liduina, in te r ichten tot een 
gesticht voor krankzinnigen; 3°. aanwijzing 
van het paviljoen St. Liduina a ls eene in
richting, welke niet als krankzinnigenge
sticht wordt beschouwd, ook wanneer daarin 
meer dan twee krankzinnigen worden ver
pleegd. S. 215. 21 April. 

- Besluit , houdende wijziging van het Ko
ninklijk besluit van den 30sten December 
1925, S. 547, waarbij aan de Vereeniging 
van Broeders Penitenten, gevestigd in Huize 
Padua te Boekel, vergunning wordt ver
leend tot oprichting van een gesticht voor 
krankzinni gen in de gemeente Apeldoorn. 

S. 220. 22 April. 
- Besluit, houdende aanwijzing van het Pae

dologisch Instituut, Vossiusstraat n°. 56 te 
Amsterdam, staande onder het bestuur van 
de Vereeniging tot Opvoeding en Verpleging 
van idioten en achterl ij ke kinderen, geves
tigd te Utrecht, als eene inrichting, die niet 
a ls een gesticht voor krankzinnigen wordt 
beschouwd, ook wanneer daarin meer dan 
twee krankzinni gen worden verpleegd. 

S . 308. 7 Juni. 
- Bes! uit, houdende: 1 °. intrekking van het 

Koninklijk besluit van den 17den D ecember 
1917, S . 720, gelijk dat sedert gewijzigd is, 
houdende reorganisatie van het krankzin
nigengesticht " Brinkgreven" in de gemeen
ten Deventer en Diepenveen; - 2°. het ver
leenen van vergunning aan het bestuur van 
het St. El isabethsgasthuis te Deventer om 
van zij n stichting " Brinkgreven" , gelegen 
in de gemeenten Deventer en Diepenveen, 
de paviljoenen "Meijnert", ,,Conolly" , 
"Kraepe lin", ,,Lombroso" en "Esquirol" in 
te rich ten tot een gesticht voor krankzin
nigen ; - 3° . aanwij zing van de paviljoenen 
,,Greisinger" en "Schroeder van der Kolk" , 
het landhuis "tabor sanat" , de boerderij 
,,Rust roest", het keukengebouw en de boer
derij " Het Huis aan den dijk" , gezamenlijk 
als een inrichting, welke niet als krankzin
nigengestich t wordt beschouwd, ook wanneer 
daarin meer dan twee krankzinni gen worden 
verpl eegd. S. 330. 17 Juni. 

- Besluit, waarbij aan de Vereeniging " N e
derlandsch Hervormde Stichtingen voor Ze
nuw- en Geesteszieken", gevest igd te Amers
foort, vergunning wordt verleend op een 
terrein, gelegen in de gemeente Assen , een 
gesticht voor krankzinnigen op te richten. 

S. 336. 27 Juni . 
- Besluit, houdende: :;_•, intrekki ng van het 

Koninklijk besluit van den 16den Juli 1907, 
gel ijk dat sedert gewijzigd is, waarbij aan 
de Vereen ig ing der Zusters van Liefde, ge
vestigd te Venray, vergunning wordt ver
leend op een terrein in de gemeente Venray 
een gesticht voor krankzinnigen op te rich
ten; - 2°. het verleenen van vergunning 
aan de Vereeniging van de Zuste rs van 
Liefde , gevestigd te Venray, om van de 
"Psychiatrische inrichting Sint-Anna" de 
gebouwen bestemd en gebez igd voor de ver
pleging van lijderessen, met uitzondering 
van de paviljoenen St. Pieter, Terhaegen, 
Notre Dame en St. Eugène, in te richten 

tot een gesticht voor krankzinnigen ; - 3° . 
aanwijzing van de paviljoenen St. Pieter, 
Terhaegen, Notre Dame en St. Eugène ge
zamenl ijk als een inrichting, welke niet als 
krankzinnigengesticht wordt beschouwd, ook 
wanneer daarin meer dan twee krankzin
nigen worden verpleegd. S. 362. 12 Juli. 

- Besluit, houdende aanwijzing van het ge
bouw Pl a ntage Parklaan 15 te Am terdam, 
staande onder het. bestuur van de Vereeni
g ing Centraal Israëlietisch Krankzinnigen 
gesticht in N ederland, als eene inrichting, 
die niet als krankzinnigengestich t wordt be
schouwd, ook wanneer daarin meer dan twee 
krankzinnigen worden verpleegd. 

S. 446. 14 Augustus. 
- Besluit tot nadere wijziging van het Ko

ninklijk besluit van den 19den October 1922, 
S. 565, waarbij aan de Vereeniging tot op
voeding en verpleging van idioten en achter
lijke kinderen, gevestigd te Utrecht, ver
gunning is verleend tot oprichting van een 
gesticht voor zwakzinnigen in de gemeente 
Noordwijk. S . 451. 18 Augustus. 

- Besluit tot wijziging van het Koninklijk 
besluit van 1 Augustus 1924, S. 397, tot 
nadere vaststelling der voorwaarden voor 
de opneming en verpleging van krankzin
nigen in 's Rijk krankzinnigengestichten te 
Woensel en te Grave. S. 510 . 2 October. 

- Besluit, houdende aanwijzing van het sana
torium " Rustoord" , te Beilen, staande on
der het bestuur van de stichting "Beil er
oord", als eene inrichting, die niet a ls ge
sticht voor krankzinnigen wordt beschouwd, 
ook wanneer daarin meer dan twee krank
zinnigen worden verpleegd. 

S. 624. 23 November. 
- Besluit, houdende wijziging van het Ko

ninklijk beslui t van den 26sten April 1929, 
S. 213, waarbij aan het Bestuur de r " Ne
derlandsch H ervormde Stichtingen voor Ze
nuw- en Geestesz ieken", te Amersfoort, ver
gunning werd verleend op een terrein in de 
gemeente Amersfoort een ge ticht voor 
krankzinnigen op te r ichten. 

S. 707. • 21 December. 
Landbonwcrlslswet. 
- Wet tot verleening van bevoegdheden tot 

het nemen van bijwndere maatregelen in het 
belang van den Landbouw. (Landbouw
Crisiswet 1933). S. 261. 5 Mei. 

- Bes! uit tot vaststelling van het tijdstip van 
in werkingtreding der artikelen 1 ; 8 en 9; 
10, eerste en tweede zin; 11 en 12; 25, 1 id 
1 tot en met 5; 26; 28 tot en met 33; 34, 
lid 1 en 2; 35 en 38 tot en met 40 van de 
L andbouw-Crisiswet-1933. S. 278 . 17 Mei . 

- Besluit tot uitvoer ing van artikel 25, lid 1 
en 5, der Landbouw-crisiswet-1933. (Regle
ment-Centrale-Commissie-1933.) 

S. 310. 8 Juni. 
- Beslu it tot toepassi ng van artikel 9 der 

Landbouw-Crisiswet 1933 op bloembollen 
(Teelt). S . 409. 28 Juli. 

- Besluit tot uitvoering van artikel 11 der 
Landbouw-Crisiswet 1933. S. 410. 28 Juli. 

- Wet tot wijziging van de Landbouw-Crisis-
wet 1933. S. 418. 5 Augustus. 

- Besluit tot toepa sing van de artikelen 10 
en 12 de r Landbouw-Crisiswet 1933 op 
bloembollen (Export). S. 440. 9 Augustus. 
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- Besluit tot toepassing van de artikelen 8, 9, 
10b en 11 der Landbouw-Crisiswet 1933 op 
granen. S. 441. 11 Augustus. 

- Besluit tot vaststelling van het tijdstip van 
inwerkingtreding van eenige bepalingen der 
Landbouw-Crisi wet 1933, zooals die wet is 
gewijzigd bij de wet van den 5den Augustus 
1933 (Stbl. n°. 418). S. 442. 11 Augustus. 

- Besluit ter uitvoering van artikel 10b der 
Landbouw-Crisiswet 1933. 

S. 443. 11 Augustus. 
- Besluit tot toepassing van artikel 9 der 

Landbouw-Crisiswet 1933 op bloembollen 
(Handel) . S. 444. 11 Augustus. 

- Besluit ter uitvoering van artikel 12 der 
Landbouw-Crisiswet 1933. 

S. 453. 18 Augustus. 
- Besluit tot toepassing van artikel 10b der 

Landbouw-Crisiswet 1933 op aardappelen. 
fruit, zuidvruchten en warmoezerijgewassen . 

S. 454. 23 Augustus. 
- Besluit tot bepaling van den aanvang van 

het in artikel 1 van het Crisis-Tuinbouw
be luit 1933 I bedoelde tijdvak ten aan,oien 
van aardapp len. S. 465 . 1 September. 

- Besluit tot toepassing van de artikelen 9 
en 12 der Landbouw-Crisiswet 1933 op aard
appelen. S. 466. 1 September. 

- Besluit tot bepaling van den aanvang van 
het in artikel 1 van het Crisis-Tuinbouw
besl uit 1933 I bedoelde tijdvak ten aanzien 
van ananas en warrnoezerijgewa sen. 

S. 468. 9 September. 
- Besluit tot aanwijzing van sago, tapioca , 

enz. als crisis-producten in den zin van arti
kel 1, onder 5°., van de Landbouw-Cri iswet 
1933. S. 480. 22 September. 

- Besluit tot toepassing van de artikelen 9 en 
12 der Landbouw-Crisiswet 1933 op rundvee. 

S. 483. 23 September. 
- Besluit ter uitvoering van artikel 27 de r 

Landbouw-Crisiswet 1933. 
S. 484. 23 September. 

- Besluit tot wijziging van de artikelen 3, 5, , 
6, 7 en 8 en tot bepaling van den dag van 
het inwerking treden van de artike len 1, 2, 
6, 6, 8, 9 en 10 van het Crisi -Graanbesl uit 
1933. S. 495. 27 September. 

- Beslu it tot bepaling van den aanvang van 
het in artikel 1 van het Crisis-Tuinbouw
besluit 1933 I bedoelde tijdvak ten aanzien 
van vijgen, dadels, grape-fruits, meloenen, 
kanteloepen, frambozen, aardbeien, kersen, 
bessen en alle fruit en zuidvruchten in toe
bereiden, doch niet gedroogden vorm, ten 
aanzien waarvan de aanvang van genoemd 
tij dvak nog niet is bepaald. 

S. 506. 28 September. 
- Beslu it, houdende bekendmaking van den 

tekst van de Landbouw-Cris iswet 1933, zoo
als die wet is gewijzigd bij de wet van den 
5den Augustus 1933 (Stbl. n°. 418). 

S. 508. 30 September. 
- Besl uit tot toepassing van de artikelen 9, 

11 en 14 der Landbouw-Crisiswet 1933 op 
suiker. S. 519. 9 October. 

- Besluit tot toepassing van de artikelen 9, 
12, 13 en 14 van de Landbouw-Crisiswet 
1933 op varkens en varkensvleesch en ter 
uitvoering van artikel 6 van de Crisis-Var
kenswet 1932 (Stbl. n°. 374) . 

S. 531. 24 October. Blz. 1191. 

- Besluit tot wijziging van het Crisis-Aard
appelbesluit 1933 I. S. 574. 1 ovember. 

- Besluit tot aanwijzing van garnalen en 
melk als crisisproducten in den zin van 
artikel 1, onder 5°, van de Landbouw
Crisiswet 1933. S. 576. 2 ovember. 

- Besluit tot toepassing van de artikelen 10 
en 14 der Landbouw-Crisiswet 1933 op poot
aardappelen. S. 577. 2 ovember. 

- Besluit tot wijziging van het Reglement
Centrale-Commissie 1933 (Uitvoering van 
artikel 27, 1 id 1 en 5, de r Landbouw-Crisis
wet 1933). S. 590. 13 November. 

- Besluit tot toepassing van artikel 9 van de 
Landbouw-Crisiswet 1933 op crisisproducten. 

S. 626. 25 ovember. 
- Besluit tot toepa sing van arti kel 12 der 

Landbouw-Crisiswet 1933 op e ieren. 
S. 648. 1 December. 

- Besluit tot toepassing van de artikelen 9, 
13 en 14 van de Landbouw-Crisiswet 1933 
op pluimvee en eieren . S. 654. 4 December. 

- Besluit tot toepassing van ·artikel 9 der 
Landbouw-Crisiswet 1933 op haring. 

S. 656. 5 December. 
- Besluit tot toepass ing van de a r ti kelen 9, 

13 en 14 van de Landbouw-Crisiswet 1933 
op zetmeel. S. 696. 15 December. 

- Wet, houdende uitvoering van artikel 37 
der Landbouw-Crisiswet 1933 ten aanzien 
van het bepaalde in het Kon inklij k besluit 
van den 22 September 1933 (Stbl. n°. 480) . 

S. 735. 28 December. 
Landsdrukkerij . 
- Besluit tot wijziging van het Koninkl ij k 

besluit van 9 September 1918, S. 546, hou
dende vaststelling van bepalingen nopens de 
verkrijgbaarstelling van drukwerken, welke 
door de Algemeene Landsdrukkerij worden 
uitgegeven. S. 307. 7 J uni. 

Leenlngsfonds. 
- Wet tot aanvulling van artikel 31 der Lee

ningwet 1914, S. 612, zooals dat artikel is 
gewijzigd bij de wet van 15 Mei 1931 (Stbl. 
n°. 189). (Opheffing Leeningfonds 1914.) 

S. 691. 14 December. 
Leerplichtwet. 
- Arrest van den Hoogen Raad. ( L eerplicht

wet art. 1, j 0
• 22). - Rb.: Het te laste ge

legde bewezen verldaa:rd; het beroep op 
overmacht, gel egen in de omstandigheid, 
dat verdachte wel het kind naar school heeft 
gezonden, doch het kind aldaar niet is toe
gelaten op grond dat aan dit kind opge
legd strafwerk niet is ingediend, faalt, v,er-
7nits verd,achte de niet-to elating aan eigen 
schuld te wijten heeft . - H. R.: Wanneer 
zich over het l eeren van lessen of het ma
ken van strafwerk geschillen voordoen tus
schen het hoofd der school en de ouders, 
liggen deze niet op het gebied der Leer
plichtwet. - I . c. kan niet worden gezegd, 
dat requirant niet heeft gezorgd, dat het 
kind, op de dagen dat het niet werd toege
laten, de school niet heeft bezocht. De be
wezenverklaring is dan ook op dit punt niet 
behoorlijk met redenen omkleed. - Anders 
de P.-G.: Over'macht van de zijde van den 
onderwijzer heeft den va.der verhinderd zijn 
rechtsplicht voll edig te vervullen. Mitsdien 
zal requirant van alle rechtsvervolging moe
ten worden ontslagen. - H. R. en P .-G.: 
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In nietig11erklaring der dagvaarding l igt 
niet opgesloten een beslissing over het f eit 
in den zin van art. 68 Sr. 20 Maart . 

- Arrest van den Hoog en Raad. (Leerplicht
wet art . 19.) - Req. [de 0. v. J .] heeft, 
doo,· de vermelding in zijne schi·iftuur van 
den door den Kantonr. voor de vrijspraak 
aangegeven g,·ond, kennelijk dezen grond 
overgenomen als grond, waarop hij het door 
he,n voorgestelde middel do et steunen. -
[A nders Adv .-Gen. B esier, die van oordeel 
is, dat de g1'0nden waarop het middel berust 
ontbreken, en mitsdien het beroep in cassatie 
niet-ontvankelijk ve,·klaard. - Uit het bij 
K. B. van 28 Dec. 1921 S. 1446, nopens het 
ter uitvoering van art. 18 § 3 en art. 19 § 2 
der L eerplichtwet treffen van bijzondere 
waarborgen voo,· de juiste uitreiking van de 
aanzegging, bedoeld in laatstgenoernde bepa
ling, ,noet , nu van het inachtnemen daarvan 
uit een eenvoudige verklaring van den l n
specteu,· van het L . Onderwijs, dat de aan
zegging is uitgereikt, niets blijkt, mede i. v . 
,n. de omstandigheid, dat in de Leerplicht
wet zelf omt,·ent een bewijskrachtige verkla
ring van den inspecteu,· op dit punt niets is 
bepaald, wo,·den afgeleid, dat het ambts
eedig proces-verbaal van den gemeente-poli
tie-beambte, die de uitreiking do et, de be
stem,ning hee ft om van de uitreiking in 
rechte te doen blijken, zoodat hier niet kan 
worden aangenomen, dat de verklaring van 
den Inspecteur op dit punt geacht kan wor
den bestemd te zijn om tot bewijs van die 
uitreiking te dienen. 20 November. 

- Ar,·est ·,·an den Ho ogen Raad. ( L eerplicht
wet art. 7; Nijverheidsonderwijswet art. 1.) 
- De R echtb. kennelijk aannemend, dat ten 
deze aan de eischen van art. 4 en van art. 5 
lid 2 N ijverheidsonderwijswet is voldaan en 
op grond der bewijsmiddel en vaststellend, 
dat aan de onderwerpelijke school, behalve 
algemeen vormend onderwijs, volgens een 
rooste,· l es werd gegeven in all erlei, in het 
vonnis opgesomde, vrouwelijke handwerken, 
een en ander gedurende ,neer dan zestien 
niet-avondu,·en per week en dat het l esgeven 
inde,·daad overeenkomstig het lesrooster ge
schiedde aan een 6-tal kinderen kom ende uit 
de 6de klasse van de Lagere Schol en kon uit 
deze f eiten concludeeren, dat de school moet 
worden geacht tot het nijve,·heidsonderwijs te 
behooren en dat derhalve voor ve,·dachten 
gold de vrijstelling van art . 7 aanhef en sub 
3° de,· L eerplichtwet. - Ofschoon de R echtb. 
daarm ede had kunnen volstaan hee ft zij 
daarenboven - en terecht - overwogen, dat 
het hie,· een school geldt, die niet behoort 
tot d e openbare of tot de uit de openba,·e 
kassen g esu bsidieerde bijzond ere schol en en 
waaraan de wet dan ook niet eischen stelt 
als aan geno emde categorieën van scholen 
[t. a. v. de bevoegdheid der l eerkrachten] 
zijn gest eld. 27 N ovem.ber. 

Limonade. Z ie: Waunwet. 
Loo1lswezen. 
- Beslui t tot wijziging van het Districts-Re

glement op den Loodsdienst in het le en 2e 
di strict, vastgesteld bij besluit van den 
lüden Augustus 1932 (Stbl. n°. 433) . 

S . 13. 14 Januari. 

Loterijwet. 
- Arrest van den H oogen Raatl. (Loterijwet 

1905 art. 1.) - Het doet - daargelat en of 
hier van een prijsvraag gesproken kan wor
den - niet ter zake of de bewezenverklaa,·
de f eiten naa,· het spraakgebruik als "lo
terij" plegen te worden aangem.erkt, maar 
enkel of die f eiten voldoen aan de vereisch
ten , in a,·t . 1 der Loterijwet voor het begrip 
,,loterij" in den zin der wet gevorderd. - -
I n art . 1 der Loterijwet is tot uitdrukking 
gebracht, dat de ka.nsbepaling, waardoor de 
winners worden aangewezen, niet eene zoo
danige mag zijn, dat op de kans van. iederen 
deelnemer op een prijs voor een belangrijk 
deel door hem - bijvoorbeeld door het aan
wenden van zijn kennis, vaardigheid of be
rekening, - ten zijnen gunste invloed kan 
wo,·den uitgeoefend. - I . c. is de stemming 
[over een voorkeur uit een groep van tien 
landen] wel door de gezamenlijke deelne
nom·s geschied, doch het heeft nie t in de 
macht van ieder hunner gestaan op den 
uitslag daarvan ten eigen gunste overwe
gend en invloed uit te oefenen. - De over
weging der rechtb. dat zij i. c. alle bestand
deelen aanwezig acht van hetgeen de w,et 
tot een loterij stempelt, houdt niet in een 
op zichzelf staande meening, doch stelt 
voorop de slotsom, waartoe de R echtb. op 
grond van de verder vermelde f eitelij ke 
beschouwingen is gekomen. 20 Maart . 

- Besluit tot schorsing van het bes lui t van 
Burgemeester en Wethouders der gemeente 
Roermond d.d. 10 Maart 1933, n° . 8571, 
waarbij aan het Comité van de Midden
standsweek te Roermond toestemming werd 
verleend tot het aanleggen en houden van 
v ie r loterij en. S. 289 . 19 Mei . 

- A,·rest van den H oo gen Raad. ( Loterijwet 
1905 a,·t. 1, l e lid ; Sv. art . 430.) - Waar 
de Kantonr. zich kennelijk op het standpunt 
stelt , dat al het aan gereq. in de dagv . f ei
telij k telas tegel egde vas tstaat, doch dat de 
in de t .l.l. f eitelijk omschreven kansbepa
ling een zoodanige is, dat hier inderdaad 
overwegende invloed van de deelnemers is, 
kan reeds daarom van een vrijspraak geen 
sprake zijn omdat het bedoelde wettelijk el e-
1nent van een loterij in de t .l.l. niet m et 
zoovel e woorden te vinden is. De uitspraak 
is dus in wezen een ontslag van rechtsver
volging ter zake van de als bewezen aan
genomen feitelij ke telasteleg.ging. [Anders 
Adv.-Gen. Wijnveldt.] - H ier zijn verschil
l ende categorieën van deelnemers, n.l. zij 
die eenmaal of eenige malen koopen -
waarbij dan ·de kans op een waa,·debon wordt 
verkregen - en zij die, het zekere voor het 
onzekere nemende, el ken dag in liet tien 
daagsch tijdvak koopen. - Waar het liie,· 
een kort tijdvak bet,·e ft kan deze laatste 
wijze van deelneming niet alleen theo,·etisch 
denkbaar, doc h wel degelijk rationeel wor
den, zoodat niet gezegd kan worden dat is 
voldaan aan het vereischte voor een loterij 
n.l. dat de deelnemers op de kansbepaling 
geen overwe genden invloed kunnen uit
oef enen. 16 October. 

- A rrest van den H oog en Raad. ( Loterijwet 
1905 art. 1, l e lid ; S v. art. 350. ) - De 

3 
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Rechtb. heeft 11iet buiten de grenzen der 
t.l.l. beraadslaagd en beslist door, naar aan
leiding van het verweer dat in de t.l.l. geen 
m elding wordt gemaakt van de handleiding 
[bij de prikplank], na te gaan, of de in de 
t.l.l. omschreven feit en haar karakter van 
straf bare loterij zouden verliezen, wanneer 
het gestelde omtrent de voor raadpleging 
doo r de deelnemers ter beschikking staande 
handl eiding in aanmerking wo,·dt genomen. 
- H etzel fde geldt wanneer m en aauneemt, 
dat de Rechtb. als vaststaand heeft aangeno-
11,en, dat de gegevens van de handleiding ter 
beschikking van de deelnemers werden ge
steld, daar de in de t.l.l . omschreven feiten 
daardoor geheel onaangetast zouden blijven. 
- Inderdaad handelt geen der gebezigde be
wijs,niddelen over de bewezenverklaarde om
standigheid, dat de deeln em ers geen over
wegenden invloed op de kansb epaling konden 
uitoefenen, doch dit was ook geenszins noo
dig, daar de kansbepaling in de t.l.l. zoo
danig was omschreven, dat aan de mogelijk
heid van zulk een invloed zel f niet kon 
worden gedacht. [Anders Adv.-Gen. B esier.] 
- H et is niet de vraag of het vinden de,· 
gaatjes, waa1"in zich de prijsnuni,ners bevin
den, theo,·etisch mogelijk is - hetgeen dan 
voor iemand 1net een vrij belangrijke wis
kundige kennis en een goed puzzl ehoofd, wat 
het rechtergedeelte van de prikplank betreft 
dadelijk, en wat het linkergedeelte bel1·e ft 
na mee,·dere prikken, - wat beide gedeelten 
betreft na schriftelijke en tijdroovende, nauw
keurige studie, het geval zoude zijn, - doch 
wat er in de practijk van zulk een op voren
bedoelde be,·ekening gegronde deelneming 
terecht komt en met name of zul k een rleel 
neming is beoogd of redelijkerwijze is te 
verwachten, m. a. w. als een rationeele is te 
beschouwen. - De Rechtb . nam als f ei telijk 
vaststaand aan, dat bij prikplan ken als de 
onde,·havige van zulk een rationeel e deel 
neming in de verste vert e geen sprake is . 

6 N ovember. 
- Beslu it tot vernietiging van een besluit van 

B urgemeester en \Vethouders der gemeente 
Roermond, d.d. 10 Maart 1933, n°. 8571, 
waarbij aan het Comité van de Midden
tand week te Roermond toe temming werd 

verleend tot het aanleggen en houden van 
loterijen in verband met een winkelweek. 

S . 587. 10 ovember. 
Loterijen. 
- Ar1·est van den H oogen Raad. ( L oterij we t 

1905 art. îl, 2° en 8°; Sr. art. 56 .) - T egen 
betaling in t ermijnen verkochte nummer
opgaven, die eene bepaalde serie en een 
bepaald nummer van premieaandeel en ver
melden en die den kooper het recht geven 
op alle prijzen en p1·emiën, die gedurende 
den tijd der te,·mijnbetaling op de opge
geven se,·ie e_n het opgegeve,~. nu11in,er v_a~ 
die p1·emieaandeelen vallen, ziJn niet eerti fi
caten in den zin van art. îl, /J 0

• der Loterij
wet 1905, maar zijn aandeelen in een loterij 
als bedoeld in art. 2, 2°. dier wet . - De 
R echtb. had moeten beslissen, dat de bewe
zenverklaarde f eiten niet alleen opl eve,·en 
het afleveren dier nu,nmeropgaven maar ook 
het verkoopen daarvan en had twee straffen 
1no eten opleggen. - V erkoopen aan meer-

dere personen van aandeelen in een loterij 
moet, op het voe tspoor van het vonnis a quo, 
beschouwd worden als ééne voortgezette han
deling evenals het afleveren van die aan
deel en aan m ee,·dere p e.rsonen . 18 Dece-m brr. 

Luchtvaart. 
- Besluit, houdende vast.stelling van a lge

meene bepali ngen voor de burge rlijke lucht
vaart in N ederlandsch-Indië. 

S . 45. 13 F ebruar i. 
- Bes luit tot wijziging van het be luit van 

den 6den December 1928, tot vast.stell ing 
van een R egeling van het Rijkstoezicht op 
de Luchtvaart, S . 454, nader gewijzigd bij 
besluit van den l sten Ju ni 1932 (Stbl. n°. 
225) . S. 224. 22 April. 

- Arrest van den H oogen R aad. ( Luchtvaart
wet art. 89, Onteigeningswet art. 87.) - D e 
vaststelling der schade vol gens de Lucht
vaartweg behoort evenals die volgens de 
Onteigeningswet te geschieden zonder eenige 
gebondenheid aan den eventueel door par-
1-ijen aangegeven aard der schade. - Con
form conclusie P .-0. T ak, die "erwijst naar 
ar,·est van 25 J uni 19îl8, W 1189îl, N . J. 
19îl8, blz. 1241.) îl 5 Jul i. 

- Bes luit tot wijzig ing van het besluit van 
den 6den December 1928, tot vast.ste lling 
van een l{ege ling van het R ijkstoezicht op 
de Luchtvaart, S. 454, laatstelijk gewijzigd 
bij be lui t van den 22sten Apr il 1933 (Stbl. 
n° . 224). . 469. 9 September. 

- Besluit, houdende bouwverbod in den zin 
,·an ariikel 22 der Luchtvaartwet ten aan
zien van eenige perceelen, gelegen in de 
nabij heid van het luchtvaarttermin Soester
berg. S . 636. 29 N ovember . 

Maten en gewichten. 
- Besluit tot wijziging van het R eglement op 

de maten en gewichten. S. 701. 18 December. 
Meel. Zie: Warenwet. 
Melkproducten. Zi e: W a,·enwet. 
Merlrnnwet. 
- Arrest van den H oogen R aad. ( M er k-K wa

l-iteitsaanduiding). - H et H of besliste, na 
op f eitelijke gronden te hebben aangenomen, 
dat het woord Yara in den groothandel van 
Orientaalsche tabak dient om den oorsprong 
en daar1nede tevens d e hoedanigheid der 
tabak ook hier te lande aan te duiden, dat 
voorzegd woord on, die reden onbruikbaar is 
om als 1nerk voor tabak te dienen . D eze be
slissing is juist , daar een handelsmerk moet 
strekken om de waren van den eenen hande
laar van die van anderen te onderscheiden 
en een kwaliteitsaanduiding van bedoelde 
waren dit onderscheidend ver1nogen derf t. 
T erecht is het Hof van oordeel, dat hieraan 
niet afdo et , dat het woord Y aca bij het pu
bliek vol ko·men onbekend is, zoodat het voor 
dat 11ublie k niet als kwaliteitsaanduiding 
geldt, daar, eenmaal aangeno1nen, dat ge
noemd woord in den groothandel van Orien
taalsche tabak als kwaliteitsaanduiding dienst 
doet, het de hoedanigheid mist om in den 
tabakshandel als merk te worden gebezigd. 
- De grief , dat het H of ruwe tabak in den 
groothandel en sigaretten als dezel fde wa
ren heeft beschouwd, mist f eitelijken grond
slag, waar het Hof besliste, dat, indien het 
woord Y aca als een kwaliteitsaanduiding 
voor tabak is aan te merken, dit woord ook 
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niet kan dien en als merk voor als genot- ' 
middel bestemde tabak of tabakr,roducten, 
waarover het ten deze alleen gaat, vermits 
het ook dan de kwaliteit van die tabak of 
die tabaksprodJucten zou aandJuiden. 

6 Maart. 
•- A,·rest van den H oogen Raad. ( M erken

wet .) - I nschrijving van een m erk van re
questrante voo,· de waren: ,. ve,·ven, lakken, 
ve,·nissen, ver fwaren, oliën, stopv er f , pla-
mu,·en, afbijtmiddelen , ver fduoogmiddelen 
en terpentijn". Nietigv erklaring van di t 
,nerk verzocht door gerequestreerde op grond 
van overeenstemming in hoofd2aak ,net vroe
gere door haar ingeschrooen m erken voor de 
waar "wate,·verf". - De wet, haar bescher
ming aan een m e,·k verl een~nde voo,· de 
soo,·t van waren , waarvoor het doo,· een 
rechthebbende wordt gebruikt , hee ft het oog 
op al ,oodanige waren, als tot denzelfàJen 
tak van indu.jtrie of handel behooren. Zulks , 
is ten aanzien van "waterverf" eenerzijds en 
"verven, lakken, vernissen, verfwaren" en 
de andere waren, waarvoo,· ,·equestrante's 
m erk is ingeschreven , anderzijds, ongetwij
feld het ge-val , vermits waterverf, gelijk het 
H of terecht besliste, al is zij van andere che-
1nische samenstelling en ui terlij k oo k ver 
schill end van andere verven, evenals deze 
tot de waar "ve,· fwaren" behoort. - H et 
valt niet in te zien, waaro,n een meetkun
dige fi guur als een driehoe k, wanneer zij , 
gelij k het H of ten deze feitelij k ui t,naakte, 
de ho~ fdvoorstell ing van een ,nerk vormt, 
niet /.er onderscheiding van iemands fabrie ks
o/ handelswa,·en van die van anderen zou 
kunnen dienen, ook al is het aantal meet
kundige figuren, wel ke daarvoor in aan,ner
king komen, ge,·ing. 22 M ei . 

- A rrest van den Hoogen Raad. (M erken
wet .) - De rechter behoeft bij de besl issing 
der vraag , of tusschen een ingeschreven merk 
en dat, waa,·op een ander voor dezelfde soort 
van waren recht hee ft, geheel e of hoofd2a
kelij ke ove,·eenstem ,ning bestaat en verwar
ring ui t dien hoofde bij het publiek is te 
duchten, zich niet tot een bloote vergelijking 
der beide merken te bepe1·ken, doch mag 
ook l etten op bij zondere omstandigheden, 
welke den indruk, door die m erken op het 
publiek gemaakt , en daarmede het onder
ling onderscheidend vermogen dier ,nerken 
bepalen. H et H of hee ft dus - door, op 
grond van de overgroote be kendheid, welke 
het mer k Aspirin bij het publiek geniet en 
de grootere nauwgezetheid , wel ke in verband 
daarm ede bij het ko opend publiek is te ver
wachten, te besl issen, dat verwarring m et 
het m erk A sidin noch ten gevolge een er door 
dat m erk op te we kken herinnering aan de 
klan kvoorstelling van het m erk A spirin noch 
uit anderen hoofde bij het publiek is te duch
ten - geen der in het middel aangehaalde 
arti kelen geschonden. 11 J uli. 

l\Ieteorolog·lsch Instituut. 
- Besluit tot vaststelling van een nieuw 

R eglement voor het Koninklij k Nederl andsch 
Meteorologisch Inst ituut. 

S. 528. 20 October . 
l\IIIJtalre zak en. 
- Arrest van. den H oo gen Raad. (A rt . 22 

Dienstplichtwet. ) - A,·t . 22 Dienstplicht
wet legt aan ied er ingeschrevene de daar 
omschreven verplic l, ting (voor den keurings
raad te verschij nen en zich aan keuring te 
onderwerpen) sl echts op v. z.v. de M inister 
het daarb edo elde onderzoek noodig acht. -
V oor het bewijs van dit elem ent is in het 
bestreden arres t gebezigd de getuigenver
klaring van ,een anibtenaar ter gemeente
secretarie, afdeel ing mil itaire zaken . H et 
H of heef t ui t die getuigen verkla,·ing kun
nen afl eiden, dat de Minister in dien zin 
zich had uitgesr,roken, terwijl de vraag of 
het H of terecht dit als bewezen heef t aan
genom en in cassatie niet kan worden onder
zocht. - De telastl egging geef t niet uitdruk
kelijk aan, dat requirant opzettelijk niet is 
nagekomen de verpl ichting heni opgel egd 
bij art. 22, lid 1, Dienstplichtwet, ook nu 
zij niet in houdt d e in dat artikel voorkomen
de zinsnede, dat het onderzoe k m ede strekt 
"tot het verkrijgen van gegevens voor zijn 
(des ingeschrevenen) nadere bestemming". 

1S M=rt. 
- Be lu it , houde.nde nadere vast.stelling van 

vuorschriften ter u itvoering van de, sedert 
gewijzigde, wet van 23 Mei 1899 (Stbl. n °. 
J 28). S. 246. 4 Mei . 

- Tfonin klijk besluit . ( Dienstplichtwet Art. 
18.) - Onder " ingeschreven personen" in 
den zin van art. 18 1e lid zijn U verstaan 
de ingeschreven personen voor ·dezélfde lich
ting als de ingeschrevene, wien de uitspraak 
geldt. 6 M ei. 

- Beslu it, houdende vat.stelling va n het con
t ingent gewone dienstplich t igen der lichting 
1934. S . 352. 7 J uli. 

- Be luit, houdende regeling voor den vrij -
willi gen la ndstorm. S. 360. 10 Jul i. 

- Bes luit, houdende regel ing va n de voor
oefeningen bij den vrijwi ll igen landstorm. 

S . 361. 10 Juli. 
- Wet tot wijzig ing en aanvulling van artikel 

3 de r Bevorder ingswet voor de landmacht 
1902. S . 379 . 28 J ul i. 

- Wet tot wij zig ing van a rtikel 10 der wet 
va n 21 J uli 1890, S . 126, tot regeling va n 
het Milita ir Onderwijs bij de landmacht, 
voor zoover daarbij de ople iding voor den 
offic iersrang en de hoogere vorming van den 
offic ie r zijn betrokken. S. 380. 28 J uli. 

- Besluit tot wij zig ing van het R eglement 
voor de K oni nklijke Milita ire Academ ie. 

S. 478. 16 Septemher. 
- Be lu it tot wijzig ing en aanvull ing van het 

K oninklijk besluit va n 22 Augustus 1931, 
S . 378, houdende voorschriften betreffende 
den recht.stoestand van het mil itair perso
neel der landmacht. S. 553. 27 October . 

- K oninklij k besluit . ( Dienstplichtwet art. 
12.) - E en " Mjzond er geval" is aanwezig, 
waar appellant zij n tegenwoordi g 111iddel van 
bestaan ( een grossierszaak, door hem alleen 
gedreven) naar alle waarschijnl ij kheid zal 
verliezen , en hij bezwaarl ij k een andere werk
k1·ing zal ku nnen vinden. 25 l\' ove1n be1·. 

- K oninklijk beslui t. (Dienstplichtwet art . 
12). - E en "bijzonder geval" is aanwezi g, 
waar van het in dienst 11ioeten treden van 
appellant het gevolg zou zijn, nie t alleen 
dat hij in zijn bedrijf aannierkelij k zou wor-
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den geschaad, 1naar ook dat een zestal thans 
bij he1n we1·kzame personen, waaronde1· vi e1· 
kostwinners, zouden worden ontslagen, zon
der ka,ns elders werk te /.-rijgen. 

. 4 Decem be,·. 
- Besluit, houdende wijzig ing van de regeling 

voor den vrijwilligen l a ndstorm. 
S. 666. 8 December. 

- Besluit, houdende rege ling van de benoe
ming en het ontslag v_an de opperofficieren 
van het Koninkl ijk ederl a ndsch -Ind isch 
leger. S . 698. 15 D ecember. 

- Besluit tot wijziging van de Gewijzigde 
Rechtspleg ing Landmach t 1925. 

S . 751. 28 December. 
Militaire Zaken. 
- Beslu it, houdende wijziging van het Ko

ni nklij k besl u it van 22 Augustus 1931, S. 
378, tot vaststell ing van voorschriften be
treffende den rechtstoestand van het mi li
ta ir personeel der landmacht. 

S . 788. 30 D ecember. 
- Wet tot wijziging van de Bevorderingswet 

voor de zeemacht 1902 (Stbl. n°. 86). 
S. 790. 30 D ecembe r. 

Mijnen. 
- Wet, houdende goedkeuring van een wjjzi

ging der overeenkomst van den Staat met 
de 1 . V . Domaniale M ijmnaatscha ppij . 

- Wet tot 
heid van 
bori ngen. 

Mijnwet. 

S. 386 . 28 J uli . 
tij delijke beperking van de vrij
opsporing van del !stoffen door 

S. 568. 1 November. 

- Arrest van d en H oogen Raad. (Mijnwet 
1810 art . 1 ; W et 26 Maart 1920 S . 151 art . 
1.j - D e stelling, dat het winnen van delf
stoffen in de wet van 26 Maart 1920 S. 151 
tot hef fing van een recht op de 1n-ijnen, be
teekent het doOT loshakken of lossnijden ver
krijgen van die stoffen, is onaannemelijk en 
il.oo,· het H of op juiste wij ze weerl egd. -
De g,·ief, dat het H of de vraag, of , door 
het loshakken en lossnijden der steenkolen 
onder Duitsch gebied, de Dominiale Mijn 
Mij. al dan niet den eigendom der delfstof 
heeft verkregen, heeft beoordeeld, niet naar 
Duitsch, maar naar N ederlandsch recht -
hebbende toch het H of art . 1 der Mijnwet 
van 1810 ten deze toegepast, krachtens het
wel k de concessionaris den eigendo,n van d e 
mijn k,-ij gt en dus reeds vóór de afscheiding 
uit de lagen der mijn den eigendom der 
delfstof heeft - mist feitelijken grondslag. 
I n di t geding imm ers staat vast, dat de 
Dominiale Mijn Mij. m et betrekking tot de 
onde,·havige niijn niet is concessionaris, doch 
ui t anderen hoofde in het beheer en genot 
der mijn is gekomen . H et H of heeft dan 
ook vermeld art. alleen genoe,nd oni erop te 
wijzen, dat de Mijnwet van 1810 van een 
geheel ande1· systee,n uitgaat dan dat het
welk door de Dom . Mijn Mij. 1net betrek
king to t het ve1·krijgen van den eigendom 
der steenkool is ontwikkeld, zonde,· genoem
de wet op het onderhavige geval toepasselijk 
te verklaren . 13 J anuari . 

Mlnlsterieele Departementen. 
- Beslu it, betreffende indeel ing van D epar-

tementen. S. 586 . 10 Novembe r. 
Moblllsatie-slachtoffers. 
- Besluit, houdende wijziging va n het Ko-

ninklijk beslnit van 13 J anuar i 1932, S. 10, 
tot uitvoe ring van het bepaalde bij artikel 
1 van de W et van den 3den December 1931, 
S. 489, {wettelij ke regeling in zake het ver
leenen van geldel ijke uitkeeringen aan de 
z.g. mobilisatie-slachtoffers). 

S. 486. 23 September . 
Motor- en Rijwlelwet. 
- Arrest van den H oogen Raad. (Mot.- en 

R ijw.wet art. 22.) - Uit de onde,· de be
wijs middel en in het vonnis opgenomen getui
geni·crklaringen kon de R echtb. afleiden, 
dat req. aan A. den vrij en doorgang ont
nomen heeft, Uit die verklaringen toch 
bliikt, dat A . wel zooveel t'Uimte had, dat 
hij [m et zijn motorrijwiel ] de auto kon pas
seeren, maar de ruimte zoo smal was, dat 
hij zij n vrijheid van beweging in die mate 
verloor, dat hij, terwijl zich in wie small e 
ruimte een voetganger bevond, die hij uite1·
aa1·d ,noest ,nijd.en, even na het passeeren 
tegen etn boom reed. - W eliswaar is het 
onde,· omstandightden een automobilist ge
oo,·loofd om van de voor heni bestemde rech
te,·helft van den weg naa1· de linkerhel f t over 
te ste ken, doch, wannce,· daa1·doo1· aan een 
op die linkerheljt rijdend, tegemoetkomend, 
rij- of voei·tuig zonder het go edvinden van 
den bestuurder hiervan de vrije toegang ont
no1nen wo1·dt, wordt gehandeld in strijd ,net 
a1·t. 22 onder a der Mot .. en R ijw.wet. -
[Anders P ,·oc.-Gen. Tak, die van oordeel is, 
dat hel naa·r links oversteken nergens ve1·
boden is en dat telaste had moeten worden 
gelegd, dat hij bij dit ove,·steken den motor-
1ijde1· tt dicht is genaderd en hem geen 
passage heeft gelaten, wat echte,· niet ge
schied is. ] 2 J anuari. 

- K oninklijk besluit . (Motor- en R ijwiel
regl enMnt art. 8.) - De omstandigheid d'at 
een we g nog niet voor doorgaand verkeei· 
kan worden opengesteld, levert op zichzel f 
geen motief op, om ook een daaraan aan
slui tend,en weg voo,· verkeer met ,notorrijtui
gen op mee,· dan twee wielen gesloten te 
howl,en. Nu niet is gebleken dat de vrijheid 
en veiligheid van het verkee,· op laatstge
noemden we g zoodanig verke,er niet zou ge
doog en, te,·wijl de openstelling ·van dien weg 
in het belang is te achten van de daa,·aan 
gelegen hotels, en ter plaatse, waa,· me beide 
wegen el kaa,· ontmoeten, een zee,· geschikte 
keerplaats voor automobielen aanwezig is, 
hebben Ged. Staten ten on,·echte laatstge-
1we1nden weg voor het Vt}rkeer 111,et nio tor
rijtuigen op ,nee,· dan twee wielen gesloten 
ver klaard. 23 Januari. 

- An·est van den Hoogen R aad. (Motor- en 
Rijwielwet art. 1 ; M ot .. en Rijw .-R egl. art. 
80 .) - Uit de in het vonnis gebezigde be
wijsmiddelen blijkt, dat req. in een vierwie
lig motorrijtuig .... .. was gezeten naast ze
ke1·en G. B ., die achte,· het stuurwiel had 
plaats genomen en dat met dit 1notor-rijtuig 
werd voortge,·eden over den voor het open
baa,· ve,·keer openstaanden rijweg; dat deze 
G. B., die een proefrit deed ter verkrijging 
van een verklaring, bedoeld in art. 15, 4°,' c 
der Motor- en R ijw.wet, niet was in h.et 
bezit van een rijbewijs, maar req. zoodanig 
rijbe,wijs wel /J ezat en dit aan den ve,·bali-
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.sant vertoonde. - D e Rechtb. heeft hieruit 
als bewezen kunnen aannemen, dat req. het 
motorrijtuig onde,· zijn onmiddellijk toezicht 
doo,· G. B. heeft doen besturen . - Uit die 
bewijs,niddelen toch blijkt, dat genoemde B ., 
ingevolge art. 9, 3° Motor- en Rijw .wet, tot 
het besturen van het moto1-rijtuig niet be
voegd was, te,·wijl ,·eq. , die daai·toe de be
voegdheid wel bezat, aan alle voorwaarden 
van die wet en het Motor- en Rij,w .reglement 
011, als bestuu,·der te kunnen gelden voldeed. 
- Hie1'0p wordt noch in de wet noch in het 
r·egl e,nent een uitzondering gemaakt voor 
hen, die ingevolge de wet zijn aangewezen 
als bevoegd tot het afgeven van bewijsstuk
ken van rijvaa,·digheid, wanneer zij met den
gene, die zoodanig bewijsstuk wenscht te ver
kiijgen, een proefrit doen, die ingevolge art. 
80 M ot.- en Rijw .R eglement onder hun toe
zicht en leiding moet worden afgelegd. -
D e artt. 42 en 43 Sr. waarborgen enkel niet
st,·af baarheid aan hen, die een feit begaan 
ter uitvoering van een wettelijk voo,·schrift 
of van een ainbtelijk bevel. Daarvan is in 
dezen ook geen spmke. I n de toelichting 
wo,·dt dan ook zoodanig wettelijk voorschrift 
of zoodanig ambtelijk bevel om als deskun
dige bij het doen van proe/1·itten eventueel 
het besturen niet over te nemen of niet in te 
grijpi . .,,, niet aangewezen. 30 Januari. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Sv. art . 
359; Mot.- en Rijw.wet art. 7.) - Waar de 
politieverordening van F,·anekeradeel onder 
,,bebouwde kom" ve,·staat "elke bijeenge
bouwde huizeng,·oep van ten minste tien wo
ningen, gebouwen, die door geen grooter 
ongebouwde rui·mte dan van 150 M eter van 
die huizengroep zijn gescheiden, daaronder 
begrepen" en aangenomen moet worden, dat 
de steller der dagv. ,,bebouwde kom" in dien 
zin hee ft buweld, is het bestreden vonnis 
niet niet redenen omkleed, nu uit de ge
bezigde bewijsmiddelen enkel blijkt, dat ter 
plaatse langs den weg, een aantal huizen 
,net e,·vcn, waa?'Onde,· een ke,·k, een school 
en een h.erb erg een aaneengesloten - zij het 
ook hier en daa·r met een kleine tu.sschen-
1·uimte - bebouwing vormen. - [Aldus ook 
Proc .-Gen . 1'ak; deze voorts 01ntrent het 
tweede 11iiddel en ambtshalve : a. hoewel in 
art . 72 dei· ve,·ordening niet g'esproken wordt 
van wegen, w01·dt door de plaatsing van dat 
artikel in afdeeling lll ove,· ,,H et R ijden" 
en doo,· het f eit, dat het deel u itmaakt van 
het H oofdstuk "Straatpolitie", è/Juidelijk, dat 
de Raad all een verboden hee ft met motor
rijtuigen in de bebouwde kommen sneller te 
,ijden dan 25 K .M., indien dit rijden op 
straten en we gen plaats vindt; b. de bepa
ling is onverbindend, om,dat de Raad van 
Franekeradeel niet voldaan heeft aan het 
voorschri ft van a,·t. 7 Motor- en Rijw.wet .] 

SO Januari. 
- Arrest van den Hoog en Raad. ( Mot. en 

Rijw.regl . _art. 5.) - A,·t. 5 van het Motor
en Rijwielr~gl ement l egt d,en plicht 011• bij 
het nade,·en van een k1·uispunt den doo1·gan g 
v,·ij te lateyi vo01· van rechts k01nende voe,·
tuigen geheel algemeen en zonder beperking 
op, met nam!' kent dit a1·tikel niet de bepe1·
king, dat de van rechts komende auto slechts 

,·echt heeft op d,001·gang over het voor hem 
rechter gedeelte van den weg. - H et Hof 
heeft feitelijk vastgesteld, dat t en tijde dat 
de beide auto's het kruispimt naderden de 
toestand van dien aar·d was, dat de van 
rechts komende auto redelij ke,·wijze kon en 
,nacht aannemen, dat van doorrijden met 
onverminderde vaa,·t en onveranderde 1-ich
ting gevaar voo,· aamijding niet te duchten 
was, zoodat naar 's H o/s vo01·stelling tus
schen het aldw; doonijden en de aanrijding 
geen oorzakelijk verband bestond. 

2 Februa,·i. 
- Arrest van den H oogen Raad. ( Mot.- en 

Rijw.Regl. art. 5 .) - H et Hof heeft te,·echt 
aangenomen, dat art. 5 M. en R.Regl. den 
bestuurder van een auto, die 11i,et zijn voer
tuig uit een zijweg op een g?'Ooten ve,·keers
we g uitkomt, geen vrijdom verleent zich 
van het op dien weg aan zijn linkerhand 
nade,·end verkeer niets aan te frekken, doch 
onve,·l et laat zijn plicht om, naar gelang van 
omstandigheden de maat,·egelen te nemen, 
die, ook als door eens anders jout een onge
val dreigt, het intreden daarvan te kunnen 
voo,·komen. - H et Hof heieft echte,· daar

aan ten onrechte de gevolgtrekking verbonden, 
dat voor den bestuurder van een auto, die 
den hoofdweg berijdt, de plicht om ten aan
zien van het verkeer, dat aan zijn rechter
hand op dien weg komt, art. 5 na te l even 
is opgeheven en dat die bestuurder niet aan
sprakelijk kan u·()1·den gesteld, als hij zelf 
door zijn wijze van rijden inachtneming van 
het in dit artikel gegeven voorschrif t, het
welk de door het H of aangenomen beperking 
niet kent, onmogelijk heeft gemaakt ( groote 
snelheid bij small en onoverzichtelijken zij
weg. R ed.) 2/i F ebruari. 

- Ar,·est van den Ho ogen Raad. (Motor- en 
Rijw.wet art. 9.) - H et betoog van req,., 
waarbij hi_i blijkbaar een onderscheid wil 
maken tusschen een voo,· hem geldend 1-ij
bewijs en een geldig rijbewijs en schijnt te 
willen óewe,·en, dat, zoo het rijbewijs van 
18 April 1924 niet geldig was, het toch een 
voor hem geldend rijbewijs was, gaat niet 
op, waar de R echtb. op goede gronden he,eft 
beslist, dat het ·rijbewijs van 18 April 1924, 
niet mee,· geldig was, ook niet meer was 
een voor req. geldend rijbewijs, daar een 
,ijbewijs. dat zijn geldigheid heeft verloren, 
geen 1-i,ibewijs is en dus niet voor .iemand als 
rijbewijs kan gelden. - D e getuige, die -
naa,• in het n,irldel w01·dt beweerd - nie t 
is gehoo,·il door den kantonrechter, is wel 
doo,· de R echtb . geho01·d. D e grief, dat de 
Reclitb. dezen getuige niet hee ft geloofd in 
ziin verklaring, dat req. als l eerling onder 
zijn toezicht reed, kan niet opqaan. daar 
een r-eehter vrij is aan de verklaring van 
een getuige àl dan niet geloof te herhten. 

18 Maart . 
-·· Arrest van den H oo{.l en Raad. (Mot .- en 

Rijw.wet art. 22: M otor- en Rijw.Regl. 
a,·tt. 7 en 19.J - H et is een voetganger niet 
verb(}den zich op den rijweg te bevinden; 
daarom brengt de op den bestuurde,· van 
een moto,~·ijtuig rustende verplichting om 
op een zootlani[!e wijze te rijden, dat hij de 
vrijheid of de veiligheid van het verkee1· 
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niet in gevaar brengt, niede, dat hij een zich 
normaal, op den weu voortbeweuenden voet
ganger, niet aanrijdt . De in art. 7 Mot. - en 
Rijw.R egle,nent gegeven voorschrif ten doen 
in geen en kel opzicht a./breuk aan die ver
plichti11g. - Onjuist is, clat uit art . 3 M ot.
en Rijw .regl. zou volgen, dat voetgangers 
niet op den ,-ijweg, maa,· op het voetpad 
moeten loopen, wijl dit zou l eiden tot de 
niet te aanvaarden gevolgtrekking, dat 
we gen, wel ke !l een voet'J)ad hebben, voor 
voe tgangers niet toegankelijk zouden zijn. -
De omstandigheid, clat de plaats der aan
rijding was binnen de bebouwde kom, wes
halve !l een verblindende verlichtin{l mocht 
worden ge,:oerd, belette req . niet om een 
zoodanige verlichting te voeren. clat een 
vóó1· het motorrijtuig loopende voetganger 
zóó tijdi g kan worden opgemerkt, clat hij 
deze kon mijden. In ieder geval had hij met 
zeer geringe snelheid kunnen rijden. 

10 April. 
- A,·rest van den H oo gen Raad. ( M otor- en 

Rijwielwet art. '2 1.) - Uit de geb ezigde be
wijsmiddelen kon ,oorden afgeleid, dat i. c. 
van ee1ie vergelijking de,· 11raestaties van 
de deelnemers kon worden gesproken, waar
aan niet afdoet dat de bekendnnakin g van 
die praestaties ueschieàde in de volgorde van 
inschrijving en niet in de volgorde van het 
toegekende aantal strafpunten. - De R b. 
hee ft dan ook terecht een rit, gehouden 
onder de bewezen omstandigheden, als een 
wedstrijd - d. i. een strijd tusschen de deel
nemers onderling - in den zin van art. 21 
M otor- en Rij wielwet aangemerkt. - (An
ders Adv .-Gen. W ij11veldt: Aan deze fi guur 
van een praestatie,·it ontbreekt. h,et el ement 
van wedijver tusschen de deelnemers. ) 

10 April . 
- A,-,,est va11 den H oo gen Raad. (M ot .- en 

Rijw.wet art . Bl:l, Sv . artt . 358 en 359.) -
Uit de gebezigde bewijs,niddelen heeft de 
r,echter ku11 nen afleiden, clat req. dusclanig 
onde1· den invloed van gebruikten alcohol 
houdenden d1·ank verkee1·de, clat hij niet in 
staat geacht kon worden het motorrijtuig 
na®· behooren te besturen. Of is kom en vast 
te staan, clat het motorrijtuig ueslipt is, do et 
dam·bij niet ter zake. - De R echtb. ve1·kla
rend zich geheel te vereenigen met en over 
te nemen alle gronden en beslissingen ver
meld in 's Kantonrechters vonnis, nam daar
"' ede oo 'k over de bijzondere redenen, wel ke 
de straf hebben bepaald. De bijzondere ,·e
den, welke de R echtb., zelve m .b.t. de door 
haa1· gewij zigde hechtenis opgeeft n .l. dat 
deze in overeenstemming is met de betee ke
nis van het feit , vol ,J,oet aan den eisch ?Jan 
art . 359 S v . - ll'a,a,r moet wo1·den aangeno
n•en, dat de R echtb . de in het vonnis des 
K antonrechters aangehaalcle voorsch1·ift e.n 
ove,·nam, hee ft zij dan ook overgenonien de 
aanhaling van art. 29, lid 2 Mot.- en R ijw.
wet, welke rn et de overweging, dat het be
wezen feit ·is verboden en strafb aar gesteld 
bij genoemd a1·tikel i .v.,n . art. 22 aanhef en 
onder b van die wet. in 's Kanton,·echters 
vonnis voorko1nt. 8 M ei . 

- A ,·rest va11 den H oogen Raad. ( S v . a,·t. 
342; M ot.- en Rijw.wet a,·t . 22.) - Een ge-

tuige kan wtl op grond van door he1nzelf 
waargenonien of ondervonden feiten of 01n
standigheden verklaren, dat iemand onder 
d en invloed verkeert van het gebruik van 
alcoholhoudenden drank, doch niU dat die 
invloed iûusdanig is, dat zoo ieniand niet i" 
staat kan worden geacht een 1notorrijtuir1 
11(L(J/r behooren te besturen. Dit laatste toch 
is een gevolgtrekking gemaakt uit of een 
waardeering van door den getuige waa,·ge
nomen f eiten, hetgeen tot de taak des rech
ters behoort. - (Anders implicite Proc.-Gen. 
Tak: deze nopens de 1niddelen: a. uit de 
bewijsmiddel en kon worden afgeleid, clat 
verd. beneveld en buiten staat was de auto 
te besturen; b. er is geen tegenspraak tus
schen de getuigenissen 0 . en S ch. (waarvan 
de eerste verklaarde, dat verd. een "onvas
ten gang" h,ad, en de tweede, clat verd. 
" zwaar beschonken was" en "niet op zijn 
beenen kon staan"), terwijl de R echtb . niet 
behoefde te ze ggen, waaro,n zij de verkla
ring van Dr. J . m eende ter zijde te moeten 
stell en; c. de overweging: ,,clat ,w te noP,
men straf in overeenstemming is m et de be
teekenis van het feit" is als ,notivee,·ing var, 
de straf wel wat schamel doch voldoende; 
d. de inleidende dagv. mag i. c. niet door 
den H . R . worden ingezien; dat het bestre
den vonnis het telast egelegde feit niet weer
geeft mi.•t ila;a1·01n feitelijken g-rondslag.) 

8 M ei . 
- Arrest van den H oogen Raad. ( M otor- en 

rijw.reglement.) - H et eerste middel kan 
buiten bespreking blij-ven, 01nclat de besl is
sing der R echtbank niet steunt op art. 24 
M otor- en R ijwielreglement. - Van het bij 
het tweede ,niddel bedoelde verwee,· blijkt 
in cassatie niet. - Dat een ander zijne ver
pl ichting om den doo rgang vrij te laten en 
zoo noodig stil te houden of langzamer tr 
rijden niet 1wkwa1n, ontsloeg requfrant niet 
van de verpl ichtin g om behoorlijk met hel 
ve,·keer rekening te houden. H et vonnis der 
R erhtbank is deugdelijk ge1notiveerd. 

'22 M ei. 
- Arrest van den H oouen Raad. ( Genieente

wet artt. 168 en 194; M ot.- en Rijw.Regl . 
art. '24 ; Gem.ve1·ord. Gorinche,n op gebruik 
van voor openb. die.nst bestemden grond 
art. 2. ) - In het bestreden vonnis zijn de 
woo1·den de,· t.l.l . ,,heeft geplaatst gehad" 
klaarbl ijkel;jk alwus opgevat, clat ,·eq. zelf 
eenigen tijd voor 's namidclags 4½ uur het 
·rnotorrijtuig op de betrokken st1•aat had ge
plaatst; deze uitl egging is niet m et den 
taal,kundigen zin dier woorden in strijd. -
A1·t. 2 de1· V erordening op het geb1·uik vun 
tot den openb. dienst bes temden grond, in 
eigendom of in onderhoud bij en gelegen 
binnen de ue,neente Gorinchem ( verbieden
rle om zonde,· .~chrif tel ijke ve1·gunning vu11 
B. ,m W . ie ts in, op, aan of ove,· grond 
de,· yemeente te planten, te plaatsen, enz.) 
bl;j/t, waa1· zij kenn el ijk beoout te waken 
tegen ongewenschte toestanden m. b. t. de 
gronden dier ge,neente en derhalve betref t 
de openbare orde, binnen de grenzen, door 
a,·t. 168 Gemeentewet aan de vero1·denings
bevoe gdheid van den Raad gesteld. - Ge
noen,d arti kel der verordening is niet strij-
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dig 'll!fet QR't . 2, lid 6 Mot.- en Rijw.wet en 
met de artt. 16, lid 8, 24 en 25 Mot.- en 
Rijw.Reglement, de verlichting en het toe
zicht over op den weg staande motorrijtuigen 
betreffende; terwijl het verbod om iets -
dus ook een motorrijtuig, - op voor 'den 
"openb. dienst" bestemden ge1neentegrond 
te plaatsen, d. w. z. voor een tijdsverloop 
van eenigszins langen duur neer te zetten 
niet ve1·hindert het voldoen aan art. 24 lid 
1 Mot.- en Rijw.Regl . - Art. 194 Gen:een
tewet is niet van toepassing, daar niet ge
zegd kan wo,·den, dat de genoemde bepalin
gen van M ot .- en Rijw.wet en Mot .- en 
Rijw.Regl. , die een orulerdeel van het ver
kee1· met 1notorrijtuigen op de openb. wegen 
regelen, in hetzelfde onderwerp voorzien als 
bedoeld art. 2. 22 M ei. 

- Arrest van den Hoogen R aad. ( M ot.- en 
R ijw.wet art. 81.) - De Mot. - en Rijw.wet 
ke7:t wèl een o_1:tz~gging van de bevoegd
heid om motornJtuigen - d. w . z. ingevolge 
,ir_t. l i alle rij- of voertuigen bestenid, om 
uitsluitend of mede door een m echanische 
kracht , op of aan dat rijtuig zelf aanwezig, 
anden dan la.ngs spoorstaven te ,oorden 
voortbewogen - te besturen, doch niet een 
ontzegging van h.et recht 01n tweewiel ige 
motor1-ijtuigen te be. turen. 12 Juni. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Mot ... en 
Rijw.wet art. 22 .) - .,Het zich als bestuur
der bevinden 11..et een motorrijtuig op een 
0epaald aangewezen plaats" l evert - ook 
al is deze omschrijving ontleend aan het des
betreffend wettelijk voorschrift - een feite
lijk voldoende nauwkeurig omschreven ge
draging op om te kunnen gelden als opgave 
van het feit als in art. 261 Sv. bedoeld. -
l . c. komen de laatste twee in art. 22 lid 1 
M ot.- en Rijw.R egl. genoemde gedragingen 
niet in aanmerking, daar alleen het ,,zich 
bevinden" is te laste gelegd en niet zich 
doen of lat en bevinden. - Nu vas tstaat, dat 
verbalisant ten tijde en ter plaatse als dagv. 
vermeld het motorrijtuig heeft =ngetro/Jen. 
terwijl verd. achter het stuur zat, is daarin 
terecht gezien het zich door req. met het 
,notomjtuig bevinden. Niet juist is de be
wering van req. , dat het ,,zich bevinden" 
door den bestuurder alleen dan plaats vindt, 
wanneer de bestuurder niP.t in het motor-
1-ijtuig is gezeten, doch er naast op den we g 
staat. immers zich "in di11ect contact 1net 
den weg bevindt". 26 Juni. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Motor- en 
Rijw.regl . art. 73.) - In verband met req.'s 
uitdrukelijke ontkenning van den doorgang 
niet te hebben vrijgelaten is in een ver1nel
ding zonder meer, d,at het uitzicht op be
doeld punt van samenkom.,t der wegen do01 
struiken was belemmerd, niet als een be
hoorlijk beroep op overmacht te beschouwen. 
- Waar die vermelding ook niet opleve1·t 
een beroep op de bepaling van art. 78 l id 2 
Mot .- en Rijio. R egl., daar req. niet beweerd 
hee ft, dat hij de ande,·e auto niet heeft kun
nen zien, is er geen sprake van een straf-
1ûtsluitingsgrnnd t. a. waarvan een bepaalde 
met redenen omkleede beslissing had moeten 
worden gegeven. 26 J uni. 

- Arrest van den Ho ogen Raad. (Motor- en 
Rijwiel wet art. 22; Sv . artt. 841 en 859.) -

Het bewijs van het f eit, dat de bestuurder 
van het aangereden voertuig door mirldel 
van een stoplicht van zijn voornemen om te 
sto'P'f!en ~eeft doen blijken, kan worden af
geleid uit de. in het vonnis opgenomen ge
tuige-v.~rklaring .. - T.a.v. het feit, dat 
req. z1,1n voertuig niet tijdig tot stilstand 
~ee ft gebracht, is het woo1·d "tijdig" mede 
in verband met de mede vermelde tijdige 
waarschuwing door een stopsein te nemen 
il!-. zuiver ( eitelijken zin, d. w . z. dat req. 
ziJn voertuig met op zoodanig tijdstip tot 
stilstand heeft gebracht , dat een botsing werd 
voorkomen. Het bewijs daarvan is dan ge
geven 1net het in het vonnis mede bewezen
verklaarde feit van de botsing zelve . - T en 
om·echte wordt gew1·aakt het gebruik maken 
van de verklaring van verd. - als he1n niet 
uit eigen wetenschap bekend - ,.dat voor 
hem uit . . . . . een motorrijtuig reed, het
welk hem naderhand bleek bestuurd te wor
den door K . v. d. L." - Ove1· het gemis van 
de nadere redengeving, waarom de Rechtb. 
op het in de verklaring van req. vermelde 
feit, ,,dat hij op circa 15 meter van het aan
gereden voertuig ve1·wijderd bemerkt dat 
dit ging stoppen", mede, als daartoe ;eden
gevend, hare beslissing, dat doo1· req. het 
telastegelegde feit is begaan, hee ft doen 
steunen, kan in cassatie niet worden ge
klaagd. - Waa1· in het bewezen verklaarde 
wordt gesproken van "behoorlijk" uitwijken, 
kan daarvan slechts sprake zijn, indien de 
omstandigheden uitwijken ook inderdaad 
mogelijk doen zijn ; de bewezenverklaarde 
moet derhalve geacht worden die mogelijk
heid mede te omvatten. 2/l October. 

- Arrest van den H oo gen Raad. (Sr. art. 
48; Mot .- en Rijw.Regl. art. 66.) - Nood
zaak tot afwijking van een wettelijke ver
keersregeling kan bezwaarlijk worden aan
genom en op grond van het economisch voor
deel , dat die afwijking oplevert. - Evenmin 
kan een in een bestek aan een aannemer 
opgelegde verplicht·ing tot opvolging van be
velen m.edeb1·engen de gehoudenheid, laat 
staan de noodzaak, 01n ook 111.et de wettelijke 
verkeersregels strijdige bevel en op te volgen. 
- T erecht ove1·woog de R echtb. dat een 
ingevolge de gehoudenheid als aannemer op 
te volgen bevel nie t oplevert een ambtelijk 
bevel. Nu van de zijde van gereq. niets was 
gesteld ten betooge, dat de verhouding van 
gereq . als uitvoerder van het werk tegenove,· 
den Rijkswatentaat niet was van burger
rechtelij ken aard heeft de R echtb. met die 
overweging hare beslissing tot verwerping 
van het ve,·wee1· voldoende met redenen om
kleed. - [Anders voor dit laatste Adv.-Gen. 
Wijnveldt, die nog opme1·kt, dat art. 43, l id 
2, Sr. niet he t oog h eeft op "am,btelijke on
dergeschiktheid", maar ook d en gehoorzaam
heidsplicht van de onderdanen tegenover de 
organen van het Staatsgezag, wannee1· deze 
bevelend optreden, omvat.] 27 Novembe1·. 

- Koninklijk besluit. ( Moto1·- en Rijwiel
reglement art. 8.) - Daar de vrijheid en 
veiligheid van het verkeer op den onder
havigen weg op voldoende wijze gewaarborgd 
zijn, zijn er geen ternien aanwezig, oni dezen 
weg in eenig opzicht gesloten te verklaren. 
In het bijzonder kan de door B. en W . aan-
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gevoerde omstandigheid, dat 11,et het onder
houd van den weg groote, ten laste van de 
gemeente komende, onkosten zijn ge,noeid, 
geen grond dam·voor opleveren. 

indien hij het rijtuig bestuurt onder het 
onmÁddellij k toezicht van een ander, doch 
een soort{!elijk voorbehoud is niet ge,naakt 
voo,· het geval het rijbewijs ingevolge het 
bepaaldP. Mj art. 16 ongeldig is verklaard. 28 No,,embe,·. 

- Arrest ·van den H oogen Raad. (Sv. art. 
358; Mot. - en Rijw.wet artt. 1 en 26.) -
D e Politierechter had bepaaldelijk een be
slissing moeten geven omt,·ent het door ve1·d. 
uitdntkelijk voo,·gedragen verweer, dat hij 
ten tijde van de bekeuring bestuurde onder 
onmiddellij 1c toezicht van een ander, uit 
welk verweer toch zou voortvlo eien, dat niet 
hij als de bestuurder was te beschouwen en 
art. 26, lid 2 M ot.- en R ijw.wet door hem 
niet was overtreden. - Wel wordt iemand, 
die een motorrijtuig bestuurt, terwijl hem 
bij rechterlijke uitspraak de bevoegdheid 
motorrijtuigen te besturen is ontzegd, als 
bestuurder van het rijt,,ig aangemerkt ook 

18 December . 
~t:u ntwezen. 

Naturalisatie. 

- Besluit, regelende de kosten van aanmun
ting ten behoeve van het Rijk , van N eder-
1 a ndsch-Indië, van Suriname en van Cu
raçao. S. 811 . 30 December . 

- Besluit tot nadere wijziging van het Ko
ninklijk besluit van 15 April 1920. S. 184 , 
laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk beslui t 
van 10 0ctober 1931, S. 417, houdende rege
ling van de wijze, waarop de in artikel 3 
der wet van 27 ovember 1919 , S. 786, be
doelde rijk daalders, guldens en halve gu l
dens buiten omloop worden gesteld. 

S. 617 . 18 November. 

- Wetten houdende naturalisatie van: 
Abbas, E. 
Abramowicz, K. 
Adams. J. I. , wed. G . 

P. H . Vissel'S 
Aerts, F. 
Altena, A. 
Altschuld, P. J. 
Appak, A. 
Arentzen , J . G. 
Arentsen . A . J . 
Aulbers, A. J. M. 
Aussieker, C., gesch. 

echtg. v. M. J. L. 
Janssen 

Batas, B. R. M . 
Baudisch, R. A . 
Barbara, M. H . 
Bamberger, E., wed 

Salm 
Barbehen, E. H. 
B ax, F. H. 
Balkenhol, M. 
Barten, H. 
Barrenstein , F. E. 
Beers, A. van 
Berendsen, J . J. 
Beissel, J . W. 
Berns, J. B . 
Behrend, E. R. 
Beaumont, H. 
Beyer, J . B . 
Bennann, H. 
Bernaerts, P. F. 
Bielkine, W. 
Bilo, J. J . 
Billum, S. K. T. 
Bindels, F . 
Binder, T. E. A . 
Bloemen, P. M. 
Blonden, M. E. 
Blach, L. 
Boers, L. 
Bouman, E. G . 
Bock, P. K. 
Boutet, E. M. T . 
Bongers, J. H . 
Boers, B. 
Boogaardt, G. v. d. 
Bosch, P. 
Bogaard, S. v. d . 

427 
240 

426 
164 
637 
162 
425 
428 
426 
239 

424 
429 
428 
144 

422 
240 
665 
421 
425 
143 
729 
429 
163 
163 
427 
426 
424 
614 
421 
239 
241 
166 
421 
730 
730 
162 
615 
428 
428 
242 
242 
162 
423 
421 
421 
427 

Boeklage, J. R. 425 
Bonatz, C. W. 424 
Bogaard, J . v. d. 637 
Bogaard, M. J . v . d. 637 
Bosse, A. W. 665 
Bouten , W. H . 430 
Brucke rhoff, M. 425 
Browne, W. A . 614 
Biiiker, J . A. 729 
Brandt, K. W. 144 
Bürger, T . de 242 
Büter, J. 163 
Buld, H. J. 163 
Büssink, G. W. 427 
Bukowsky, K. 426 
Buki, H. W. 614 
Canon, J. E. 421 
Carl, A. M. 242 
Car<luck, H . P. M. 143 
Chajes, D. 240 
Classen, A. S. 665 
Gleditzsch , E. R. 163 
Cloot, H. 163 
Cohen, H . 241 
Cremer, H. L . 423 
Croonen, H. F . 665 
Cryns, V. J. H . 165 
Daniels, L. 430 
Deriksen, P. 144 
Deen, J . P. , wed. R. 

F . Wolffenste in 430 
Degemann, P. W. J . 

M.H. 730 
Derkx H 729 
Dick, ' J . ·w. , wed. P. 

A. D. B ergh 143 
Diel en , W. A. v. 614 
Disbeschl , A. H . 423 
Doornbos, J. 426 
Dovermann, J . 164 
Doven, J. L. 144 
Driessen, P. A. 242 
Driesen, J. 164 
Driessen, P. L. A. 162 
Dreissen, P. M. L. J. 615 
Dreissen, A. F. 615 
Dückerhoff, L. 637 
Dufour, S. R. M. 429 
Eckfeld, H. H. 424 
Effertz, J. 0. M . 166 

Eichhoff. W . J. C. 614 
Eilinghoff , J . 144 
Ekkel, H. 166 
Emmer, E. A . W . 637 
Emondts , J. 166 
Engel , J. G. 0. 428 
Engels, H. J. 427 
Engels. J. W. 665 
Ess, M. J . van 164 
Fakler M 162 
Fakler'. w: L . 730 
Fehrenbach, A. W . 425 
Feiter, E. J . 425 
Felder, J . 729 
Fels, J. B . v. d . 422 
Fermans, A . 615 
Ferrante, L. V . G . de 165 
Fischer, I. A. 429 
Fisette, A. H. T. 421 
F lake, A. 166 
Florian, A. M. , wed. P. 

K eizer 164 
, Fohn, A. 422 

Foeke, A. F., weel. A. 
Giesselink 241 

Fokkema, W. L. 242 
Folchers, J. 164 
Fontaine, H . A. R. 242 
Frankenberg, P. J. 239 
Franzolet, W. 241 
Fuchs, W . J . 430 
Funsch, J. 423 
Galen, H . J. van 165 
Gasselink, F. A . W . A . 240 
Gaver, H . J. van 144 
Ged, D., wed D. S. 

B araké 166 
Geers, P. J . M. 162 
Geerts, F. J. M. 242 
Geisink, H. H . 427 
Gerards, F. J. H. 614 
Gerr itsen, P. C. J . 729 
Geurtz, J . 637 
Cibbels, M. L. 144 
Gier, J. C. de 637 
Giessen, P. J. 143 
G ielians, H . J . 429 
G imberg, L. D. 425 
Girisch, E. A . L . M. 239 
Glaser, H. 429 
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Glaser, R. P. 429 
Glaser, P. 421 
Gludovácz, K. V. F. 614 
Götz , W. F. 426 
Goebel , I. , wed. L. 0os-

terink 143 
Goldstein, S. 162 
Goebbels, J . 239 
Goffings, P. J . F. 239 
Gottschalk, S. 163 
Gross, C. U. 614 
Grauwinkel, A. H . 729 
Grosch, J. 430 
Grumbkow, A. H. A. 

N. von 430 
Gündlach, H . J . 162 
Gundelfinger , J . 615 
H aes, L. F. M. de 143 
Haggenmill er, G. 429 
H allmann, T . E. M . 637 
Halmanns, A. J. 427 
Hartmann, W. E. 164 
Hartveld, F. H. L. 424 
Hasemans, M. J. A. 163 
Hauswirth, H. 423 
Havenith , A. 428 
Haven ith, M. 424 
Heel , H . van 240 
Heer, H. A. J. F . 425 
R eine, B. H. 427 
H eine-Geldern, M . B. 

W . v., gesch. echtg. 
v. H. J. Wes els de 
Frise 421 

Heinen, J . W. 162 
H einemann, K . 637 
H endriks, T. 430 
H enskens, V. J. H . 729 
H errmann, J. J . F. 614 
H erbers, W. J . A. 425 
H ermans, H . J. 430 
H errnes, E. 422 
H erwartz, L. 429 
H erwartz, J . J . 423 
Herschberg, S. H. 637 
H eubach, A. F. J. 614 
H euss, 0. G. C. 165 
H eusden, J. J. A. v. 422 
Hilberink, D . J. 424 
Hinderdael, A. J . H. 427 
Hinderdael , S. S. J. F . 427 
Hingert, J . R. 665 
Hissel. J. W. H. 422 
H ochstätter, K . H . 166 
H oeh, A. 166 
Hofheimer, L . B. 242 
Holstein, E. A. E. 240 
Honing, G. H. 614 
Horowitz, M . 241 
Horst, H. ter 665 
Höchstenbach , R. 427 
Hörz, H. 166 
Huppertz, W. 729 
Hülsbeck, F . J . 165 
Hül tzbeck, N. 144 
Ingenohl, A. 424 
J aborow icz, T. A. 424 
J acobs- Woltering, B. 144 
J acobson, J . 425 
J aeger, H . T . M . 163 
J anssen, B. J. , wed. 

J . F. Eijkman 729 

J anssen, H . 143 
J anssen, H. C. 614 
Jansen, A. E. 424 
J ansen, H. C. 165 
J ansen , H. W. 165 
J ansen , T. 424 
J askulak, M. 428 
J aspers, T. H. 427 
J a rl , F . 614 
J aunsleine, M. 143 
J el inek, F . J . 143 
Jochman, W . G. 0 . 143 
J onsson, R. E. B. 166 
Joosten, H . 143 
J ordan, F. L . J. 615 
Junker, L . 241 
Jüngst, A. L . E. 615 
Kaemingk, A. G. 426 
Kaemingk, J. G. 423 
Kahn, M . H. 730 
Kahn, R. 730 
Kaiser, W. E. 665 
Kajdasz, S. 240 
Kamphuis, H. 730 
Kappner, E. 0. 422 
Kappner, J . H. 422 
Kardaun, H. l.66 
Kathen, J . A., wed. 

J. B. Tepper ink 429 
Katz, N. 422 
Kauer, A. 425 
Kaufmann , F. 615 
Kaufm ann, H. 730 
Kálmán, Dr. I . 241 
Kegel, H . 424 
Kegel, M. G. 424 
K eizer, I. 163 
Kelleter, R. 428 
Kempen, K . van 242 
Kesselaer, J . A. 241 
Kessens, B. H . 665 
Kerckhoff, A. E. 242 
Khaïnovsky, Dr. V . 428 
Kirchel, R. 166 
K irschbaum, I. A . 421 
Kitzig, A. A. 239 
Kl adler, A. G. 144 
Kl eeberg, P. G. 422 
Kl eefman , J . 429 
Klünnen, J . H. 163 
Klötsch , H. 239 
Kniebeler , W. J . 428 
Koertshuis , J. A. 424 
Koets ier, G. H . 162 
Koetsier, H. G. J. 242 
Kohte, K . W . H. 240 
Komor, I. 162 
Kools, E. P . 241 
Kopstein, Dr. F . 423 
Koss, S. 615 
Kostyurin, S . 665 
Königs, L. J. 427 
Kranenpoot, W. J. T. 162 
Kransen, A. M., weel. 

M. van Geenen 730 
Krekels, J . 164 
Kremer, S. J. 162 
Kreutzkamp, J . J . 240 
Krieger, P . A. 423 
Kroes , W. 166 
Krout, V. J. 615 
Kurvers, F. 'vV. 240 

Krü ll F. W. 144 
Krütz~n, P. J . 428 
Kuhlmann, B. J . 162 
Kullik, M. 430 
Kunze, E. 729 
Kusmic, J. 429 
Lagcher, F. 426 
Lamers, B. J. 164 
Lamers, E. M. 614 
Lamers, H. 637 
Lamers, J . H. H . 421 
Lamers, W. 425 
Lampasiak, I. M. 421 
Lanclsvater, M . C. 241 
Langen, B. J . 426 
Leenaert, E. P . 615 
Lehmann, M. 424 
Lemmen, M. 637 
Lengwenus, A . J. 637 
Lent, T. J. van 730 
Lepping, C. 429 
Leurs, F. A . H . 165 
Leurs, J. T. 422 
Leurs, M. T. T . 166 
Leus, A. M. H . 730 
Leusink, W. H. G. 423 
Lev i, T. 42 7 
Limburg Stirum, A. 

Gravin van, gesch. 
echtg. v. J . clelle 
Donne 165 

Linnenbrink, F. 429 
Littaur, H . W . M. 163 
Loclenstijn , J . F. 615 
Loehle, J. 614 
Logt, M. F. v. d. 163 
Lohma nn, R. B. G . 615 
Lösch , J . M. F. 427 
Löwenste in, A . 240 
Lunski , K. 637 
Lügtenaar, H . 615 
Lürsen, H. 729 
Maenhaut, E. A. 730 
Maes, W. J . 166 
Mai, L. 239 
Mallison, H . W. 162 
Mayer, P. 0. 614 
Maschke, J . A. C. 242 
Mayer-Wolf, ·s. 615 
Màrsijlä, J. A. 239 
Meegen, W. van 240 
Meisen, A. M. , wed . 

J . H. Bindels 423 
Meier, A. H . 144 
Meijer, G. H . A. 239 
Melching, H. G. 429 
Mel chior, L. F. 242 
l\'Ielotte, L. 143 
Mengelberg, W . M. M . 423 
Menninga, J . 615 
Merkelbach, W. 615 
Merten, M. M . 425 
Messmann, J . N. 144 
Meyerink, H . F . 242 
:Mierlo, J. M. van 162 
Milutinovic, J . 426 
Monno, B. J . 144 
Mousset, A. M. 162 
Möller, E. 241 
Mull er, J. 421 
Müller, A. 239 
Müller, F . K. T. 163 
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Müller, W . 
Münichsdorfer, G. M. 
Nadenau, J. 
Namenwirth, E. B. 
Narzisenfeld , S. 
Nasse , A . K. 
Naundorf, W. K. 
Nazarski, A. 
Nelissen, J. P. 
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Nijverheldsonderwijswet. 
- Besluit ~t bepaling van het t ijdstip, waar

op de artikelen III en IV der wet van 9 Juli 
1931 , S. 280, in werking treden. (Wijziging 

ijverheidsonderwijswet.) 
S. 50. 16 Februari. 

- Arrest van den Hoog en Raad. (Leerplichi
wet art. 7; Nijverheidsonde,·wijswet art. 1.) 
- De Rechtb._ kennelijk aannemend, dat ten 
deze aan de eischen van a,·t. 4 en van a,·t . 5 
lid 2 N ijve,·heidsonderwijswet is voldaan en 
op grond der bewijsmiddelen vaststellend, 
dat aan de onderwerpelijke school, behalve 
algemeen vor,nend onderwijs, volgens een 
,·ooste,· les we,·d gegeven in all e,·l ei , in het 
vonnis opgesomde, vrouwelijke handwerken, 
een en ande,· gedu,·ende m eer dan zestien 
niet-avonduren per week en dat het l esgeven 
inderdaad overeenkomstig het l esrooster ge
schiedde aan een 6-tal kinderen kom ende uit 
de 6de klasse van de Lagere Scholen kon uit 
deze feit en concludee,·en, dat de school moet 
worden geacht tot het nijverheidsonderwijs te 
behooren en dat derhal ve voo,· verdachten 
gold de vrijstelling van art. 7 aanhef en sub 
3° de,· L eerplichtwet . - Ofschoon de R echtb . 
daarmede had kunnen volstaan hee ft zij 
daarenboven - en terecht - overwogen, dat 
het hier een school geldt, die niet behoort 
tot de openbare of tot de uit de openbare 
kassen gesubsidieerde bijzonder e schol en en 
waaraan de we t dan ook niet eischen stelt 
als aan genoemde categorieën van scholen 
[t . a. v. de bevoegdheid der le e,·krachten] 
zijn gesteld. 27 November. 

Notariaat. 
- Besluit tot nadere wijziging van het Ko

ninklijk besluit van 16 September 1905 
(Stbl. n° . 270). S. 280. 17 Mei . 

- Besluit, houdende toepasselijkverklaring 
van het notarieel tar ief voor de consulaire 
ressorten in Ch ina voor het ressort, waal'in 
de Consul-Generaal te Rong Kong de be
voegdheid van notaris uitoefent. 

S. 285. 18 Mei. 
- Besluit tot vaststelling van een algemeenen 

maatregel van bestuur, bedoeld in arti ke l 
73a der Wet op het Notarisambt, gelijk dit 
artikel is vastgesteld bij de wet van 15 Mei 
1931 (Stbl. n ° . 195). S. 292. 20 Mei. 

- Beslu it tot vaststelling van eene bezoldi
gingsregeling voor de deskundigen en het 
personeel bij het Centraal Bureau van Bij
stand in zake het toezich t op de boekhouding 
van notarissen. 

S. 774. 29 December. 
Octrooiwet. 
- A,·rest van den Hoogen Raad. (Rv. /JIT't . 

134 ; Octrooiwet 1910 S. 313 artt. 1, 30.) -
Katanol. Tri/al. H et bereiden van zwavel
houdende de1·ivaten, van phenol, zijne homo
logen en substitutieproducten. Gelijke werk
wijze. Aequi-valente werkwijze. W e,·kwijze 
v an verweerder afhankelijk van die van 
eischeres. - [ Gesteld is, dat d.e beide we1·k
wijzen, te weten die van eischeres en. die van 
ve1·weerster, dezelfde, althans aequivalent 
zijn, terwijl in den loop ·van het geding 
eische1'es de stelling, dat de beide werkwijzen 
dezelfde zijn, hee ft verlaten, doch hee ft vol 
gehouden, dat de werkwijze van verwee1·.ster 
van de ha1'e afhankelijk is. Vo1·d.e1"ing we- , 

gens inbreuk 01) octrooirecht af gew ezen door 
R echtb. wegens ongeoorloofde verandering 
van de grondslagen van den eisch], - Hof : 
D e stelling betreff ende de afhankelijkheid 
van verweersten werkwijze van die van 
eisc.~eries ka~ niet vall en, onder de oorspron
keliJke s~elling betreff ende de aequivalentie, 
zoodat de beweerde afhankelijkheid niet kan 
worden onderzocht . A equivalentie is hier niet 
aanwezig . - Hooge Raad: De grief, dat het 
H of is uitgegaan van een onjuiste opvatting 
van het octrooirechtelijk begrip aequivalen
tie, kan niet tot cassat~e leiden, omdat de 
aangehaalde wetsartikelen omtre,~t dit be
grip niets inhouden. - H et Hof heeft, door 
te beslissen, dat de beide we,·kwijzen niet 
aequivalent zijn, tev ens beslist, dat de ge
stelde afhankelijkheid van verwee,·sbers werk
wijze_ van die van eischeres, voorzoove,· dez e 
stelling mocht samenvall en ,net die de1· 
aequivalentie, niet aanwezig is. - Voorzoo 
ver die afhankelijkheid niet 1nocht samen
vallen met de aequivalentie heeft het H of 
in deze nadere stelling terecht een ve,·boden 
ven~ndering van het onderwerp van eisch 
gezien. 20 Januari . 

- Arrest van den Hoogen Raad. (B. W. art. 
1303; R v . artt. 46, 337; Octrooiwet art. 32.) 
- [De N. V. P urit is contractueel verbon
den met verweerder ten aanzien van een 
we1·kwijze tot vervaardiging van ontkleu
ringskool. V_~rweerder zo1t zijn medewerking 
verl eenen bv het toepassen van die werk-
11Jijze en o. m. een vast salaris ontvangen. 
D e N. V. No,·it beweerde, dat Purit door 
voorm elde werkwijze inbreuk maakt op hare 
nechten, waa_rvoo1· zij oct1'0oi had aange
vraagd. Punt bracht tegen die aanvrage 
bezwaren in en v1·oeg tevens aan een ve1·
kla1-ing van voorgebruik. N 01·it voerde twee 
processen tegen Purit. T erwijl deze proce
d"res hangende zijn, trekt Purit, zo ,mer 
eenig oi·erleg ,ne,t v,erwee,·der, haa,· verzoek 
om 11e1·klaring van voorgebruik in, waarna 
aan N orit, die intusschen een.ige houdster 
van de aand.eel en van P urit was geworden, 
oct·rooi is ve1'leend. Ook t,·ekt Purit haar in 
een procedJu.re tegen N orit gevoerd verweer 
in, waardoor zij tot betaling van f 700,000 
schadevergoeding aan N o1"it wordt veroor
deeld. - V erwee,·der stelt wanpraestatie A. 
door het intrekke11 verzoek verklaring voor
r1ebruik, B . roor het niet tijdig voldoen van 
salaris. D e R.echtb. wijst bij vonnis van 11 
Feb~·: 1929 grond A. af, doch laat getuigen
bewvs tn e op g1·ond B. , op wel ken grond de 
R echtb. bij eindvonnis van 10 Juni 1930 de 
vo,·dering to ewijst. - H ooger beroep, doo1· 
Purit van gem eld eindvonnis en door ver
weerder. op 9 .Sc pt em,ber 1930 , van het in
terlocutoir en bovendien incidenteel beroep 
van dit vonnis. - H et H of verklaart ver
wee1·der n: o. in zijn incidenteel beroep, we
r1c11s gem.ts aan belang, doch ontvankelijk 
in zijn principaal beroep, ve1·klaart grond A 
deugdelijk en bevestigt, met ve,·nietiging 
van het interloc1ttoir, het eindvonnis m et 
,,erbetering van g?"Onden. Cassatieb eroep var. 
Puritl - H et H of heeft, zonder schending 
van art. 31! Octrooiwet kunnen aannem en , 
dat Purit tot d e verkla,-ing van voorge-
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bruik gerechtigd was. Evenzoo kon het H of, 
rnede i. v. ni. l id 2 van genoemd art. 32, 
in de intriekking van het verzoek door Purit 
zien een te kwader trouw handel en in strijd 
met de verpl ichtingen uit de overeenkomst 
jegens verweerder voortvloeiende. H et Hof 
was all eszins gerechtigd daarbij rekening 
te houden met den in het geding gebleken 
verkoop van all e aandeelen-Pu,·it en de 
door Purit in de procedure voor de R echtb. 
t e Groningen aangenomen ho,uling. - D e 
grief, dat de beslissing der R echtb. betref
f ende de verwerping van grond A. een eind
beslissing inhield, waartegen het ee1'St op 
9 S ept. 1980 ingesteld ap-ptl n. o. zouden 
zijn, is ongegrond. H et vonnis van 11 Fe
b1'Uari 1929 betrof niet twee zelfstandige 
vorderingen tot ontbinding en moet in zijn 
geheel, voor het instellen van hooger be
roep, als een interlocutofr worden be
schouwd. - D e g1-ief, dat niettemin het 
hooge,· be,·oep n . o. was, omdat Purit niet 
tegelijk van het eindvonnis heeft geap-pel
l eerd, is al,nede ongegrond. D eze ook in 
hooger beroep voorgedragen grief is door 
het Hof op juiste wijze weerlegd. (Zie N . J . 
1932, 1541 , R ed.) 28 April. 

- Arnest van den Hoogen Raad. (Octrooiwet 
art . 80.) - ( A te Rotterdam koopt van B 
te B russel lampen en v.erkoopt deze aan en 
doet ze vervoeren naar G te Düsseldorf. D e 
lanipen zijn te Rotterdam voortdurend onder 
douanetoezicht geweest en zijn aldaar niet 
ingeklaard.) - De lanipen zijn niet in den 
zin van ar·t . 30 Octrooiwet 1910 S. 818 in 
het verkeer gebracht en A heeft ze ook niet 
in Nederland in voorraad gehad. D e 11,oge
lijkheid, dat A ten aanzien van de lampen 
eenige met het vervoe,· naar Duitschland 
strijdige beschikking neemt, is daardoo,· niet 
voldoende. - De klacht, dat het arrest niet 
vermeldt, waarom, ondanks de gegrondheid 
van sommige der aangevoerde g1·ieven, de 
vo1"Cle1·ing t e,·echt is ontzegd, mist f eitelijken 
grondslag. - H et H of geeft zelfstandig de 
gronden, waarop de vordering moet worden 
ontzegd, zoodat ver,nelding van de door 
~ischeres tegen de motiveering de,· R echtb. 
aangevoerde geg-ronde grieven, achterwege 
kon blijven. 9 J uni. 

Omzetbelastin g. 
Wet tot heffing van eene omzetbelasting. 

S . 546. 25 October. 
•- Bes! uit, houdende bepaling van den dag 

van inwerkingtreding van de Omzetbelasting
wet 1933 (Stbl. n°. 546). 

S. 591. 14 ovember. 
- Bes luit, houdende bepal ingen ter uitvoer ing 

van eenige artikelen van de Omzetbelasting
wet 1933, S . 546, en van de Tarie fwet ln 24 
(Stbl. n°. 568}. S . 649 . 1 December. 

- Wet tot aanvul ling van de Omzetbelasting-
wet 1933. S. 766. 29 December. 

Onderwij s. (Hoog·er) 
- Besluit tot aanvulling van het Koninklijk 

besluit van 25 Augustus 1925 , S. 365 , zooa ls 
dit. bij Konink lij k bes luit van 15 Augustus 
1930, S. 366, aangevuld is, tot aanwijzing 
overeenkomstig artikel 170 der honger-on
derwijswet van het "Fonds ten behoeve van 
Indologische tudiën aan de R ij ksuniversiteit 
te Utrecht" a ls bevoegd om bij de faculteiten 

der rechtsgeleerdheid en der letteren en wijs
begeerte aan de Rijksuniversiteit te Utrecht 
bijzondern leerstoelen te vestigen. 

S. 1. 2 J anuar i. 
- Besluit tot aanv ulling van het Koninklijk 

besluit van 5 September 1924, S. 438, tot 
nadere regeling van de aanwijzing van de 
Vereeniging voor hooger onderwijs op Gere
formeerden grondslag, gevestigd te Amster
dam, al s bevoegd eene bijwndere universiteit 
te hebben, die ten aanzien van eenige door 
haar te verleenen doctorale graden en u it te 
reiken getuigschriften gel ijke rechten heeft 
a ls de Rijksuniversiteiten. S. 6. 7 J anuari. 

- Besluit tot bepaling van het tijdstip, waar
op de wet van 19 December 1931, S. 510, 
houdende wijziging van de Honger-onderwijs
wet en van de Middelbaar-onderwijswet, in 
werking treedt. S. 44. 13 F ebruar i. 

- Besluit tot wijziging en aanvulling van het 
Academisch statuut. S. 51. 16 Februari. 

- Besluit tot aanwijzing overeenkomstig arti
kel 133, vij fde lid , der honger-onderwijswet 
van in Nederlandsch-Indi ë verworven ge
tuigschriften. S. 87. 7 Maart. 

- Besluit tot aanvulling van he t Koninklijk 
besluit van 28 December 1922, S. 744, laat
stelijk gewijzigd bij Koninklijk besluit van 
7 Juli 1932, S. 332. (Regeling klassensplit

sing van hoogere burgerscholen en gymnasia.) 
S. 88. 7 Maart. 

- Besluit tot wijziging van het Koninklijk 
besluit van 4 Juli 1905, S. 227, laatstelijk 
gewijzigd bij Koninklij k besluit van 3 J uni 
1932, S. 234, ter uitvoering van artikel 33, 
onder c, der honger-onderwijswet. 

S. 132. 3 April. 
- Besluit tot hernieuwde aanwijzing overeen

komstig artikel 157 der hooger-ouderwijswet 
van de afdeeling gymnasium van het Rot
terdamsch lyceum te Rotterdan). 

S. 287. 19 Mei. 
- Besluit tot aanvul ling van het Koninklijk 

besluit van 3 December 1878, S. 174, tot 
regeling van het beheer, door curatoren der 
Rijksuniversiteiten te voeren, en van hunnen 
overigen werkkring. S. 312. 8 Juni . 

- Besluit tot aanvulling van het reglement 
voor de Technische Hoogeschool, vastgesteld 
bij Koninklijk besluit van 24 Juni 1905 , S. 
215, laatstelij k gewijzigd bij Konink lij k be
sluit van 10 Januari 1927 (Stbl. n°. 3). 

S. 316. 9 Juni. 
- Besluit tot aanvulling van het Konink lijk 

besluit van 13 Juni 1931, S . 249, waarbij 
opnieuw worden aangewezen de buiten land
sche instellingen van onderwij s of onderzoek, 
bedoeld in arti kei 125 der honger-onderwijs
wet. S. 346. 5 Juli. 

- Besluit tot wijzig ing van het Konink lij k 
besluit van 6 Juli 1918, S . 444, houdende 
vaststelling van bepali ngen betreffende de 
promotiën en de examens aan de Landbouw
hoogeschool , zooals dit is gewijzigd bij de 
Koninklijke beslui ten van 2 October 1919, 
S . 588 , van 28 Maart 1922, S. 155 en van 
22 November 1924 (Stbl. n°. 536). 

. 368. 17 Juli. 
- Besl uit tot wij zig ing van het Koninklijk 

beslu it van 4 Juli 1905, S. 227, laatstelijk 
gewijzigd bij Koninklijk besluit van 3 April 
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1933, 132, ter uitvoering van artikel 33, 
onder c, der hooger-onderwijswet. 

S. 413 . 31 Juli. 
- Wet tot wijziging en aanvulling van <le 

hooger-on<lerwijswet. S. 420. 7 Augustu$. 
Besluit tot vaststelling van het tijdstip, 

waarnp de wet van 7 Augustus 1933, S. 420, 
tot wijzi g ing en aan vuil ing der hooger-on
den vij swet, in werking za l t reden. 

S . 462. 28 Augustus. 
- Koninklijk besluit. (Wet Hooger Onderwijs 

art. 8 quater.) - D e gerneente B. is geen 
bijdrage verschuldigd aan de ge1neente K., 
nu de ,neerderjarige leerling op 15 S epte,n
be,· zijn hoofdverblijf had in de ge,neente 
K ., aangezien hij, na op 15 Juli als l eerl ing 
van het lyceu,n te B. te zijn afgeschreven, 
in het begin van Sept. als leerling van het 
lyceu,n te K . werd toegelaten. Daaraan do et 
niet af , dat hij eerst op 11 Noveniber uit 
het bevolkingsregister van B . werd afge
schreven, en evenrnin de o,nstandigheid, dat 
hij de zonie,·vacantie ten huize van zijn va
der te A. doorb1-acht. 14 Sept e,nbe1·. 

- Wet tot tijde lijke aanvulling van de hooger-
onderwij swet. S. 477. 15 SeptPmber. 

- Besluit tot aanwijzing overeenkomstig ar
tikel 170 der hooger-onderwijswet van de 
stichting " Fondation au profit de · Ia créa
tion d'une chaire spéciale de philologie et 
de li ttérature ita liennes à l'Université 
d'Utrecht" a ls bevoegd om bij de faculteit 
der letteren en wijsbegeerte aan de Rijks
universiteit te Utrecht een bijzonderen leer
stoel te vestigen. S. 518. 9 October. 

- Beslui t tot hern ieuwde aanwijzing overeen
komstig artikel 157 der hooger-onderwijs
wet van het Gereformeerd gymnas ium te 
Leeuwarden. S. 575. 2 November. 

- Besluit tot aanwijzing overeenkomstig ar
tikel 170 der hooger-onderwijswet van de 
stichting " Leid oh Univers ite its-Fonds", ge
vestigd te Leiden, a ls bevoegd om bij de 
faculteit der wis- en natuurkunde aan de 
Rijksunivers ite it te Leiden een bijzonderen 
leerstoel te vestigen in de algemeene plant
kunde. S. 585. 10 November. 

- Besluit tot aanwijzing overeenkomstig ar 
tikel 157 der hooger-ondenvijswet van het 
R.K. gymnas ium van de Onderwijsstichting 
St. B ernardinus te Heerlen. 

S. 592. 15 November. 
- Besluit tot hernieuwde aanwijzing overeen

komstig artikel 157 de r hooger-onderwijswet 
van de afdeeling gymnas ium van het R . K. 
lyceum te Alkmaar. S. 593. 16 November. 

- A,-,·est van den Ho ogen Raad. (R etributie
heffing in de gem eente Wassenaar). - Nu 
de beii/,e ouders van het kind, waarvoor de 
ret,'ibutie verschuldigd is, in l even zijn, kan 
onder het g emiddelde der belastbare som-
1nen, in art . :!l der V erordening bedoeld, 
niet anders wo,·den v-ers taan dan dat van 
beide ouders geza,nenlijk, terwijl ,een rede
lijke opvatting e,• to e zou moeten leiden, om 
voor ieder der ouders den aanslag zóó te 
regel en als is geschied, wel ke regeling reke
ning houdt ,net de draagkracht van ieder 
der ouders, die krachtens de bepaling van 
a,·t. 353 B . W. verplicht 'zijn hunne kinde
ren te onderhouden en op te voeden naar 
even,,-edigheid van hun inko,nen, wel ke ver-

pl.ichting niet eind i gt bij het ve,'lies van 
o,uJ,erlijke macht of voo gdij. - D e V erorde
ning stelt in de a,·tt. 1 en :!l den hoofdregel 
voorop, dat de retributie venchuldigd is 
doo,· de oude,·s de,· l eerl ingen en grondslag 
der heffing is het gemirkl,elde der belast
bare bronnen, bedoeld in ·art. 37 W. l nk.bel . 
waa,·naar de 1'etributieplichtigen zijn aan
geslagen in de Rijksinkomstenbelasting enz. 
- H .et slot van art. 3, onder 1 a, bepalen
de dat het ge,niddelde, bedoeld in art. :!l, 
is !lat, waarnaar de aansla!! van den ,nan 
als het hoof d van het gezin wegens hun 
gezam,enlijk inkomen berekend zou ,noeten 
worden, heeft kennelij k de st,·ekking terug 
te keeren tot den hoofdregel. - Aan deze 
opvatting staan niet in den weg de woorden 
,,als hoofd van het gezin" , orndat aannenie
lij k is, dat bij het neerschrijven daarvan 
gedacht is aan het ,neest voo,·kornende ge
val, waarin de hoofdregel geldt, zood.at zij 
niet beoogen uit t e sluiten de andere ge
vall en, wa,arin die hoofdregel eveneens geldt. 

6 Decembe,·. 
- Bes lui t tot he rnieuwde aanwijz ing overeen

komst ig a rtikel 157 der Hooger-onderwijswet 
van het Will em Lodewijkgymnasium te Gro
ningen. S. 706. 20 December. 

- Wet, houdende wijziging en aanvulling der 
wet van 15 December 1917, S. 700 , tot re
geling va n het hooger landbouwonderwijs, 
laatste lijk gewijzi gd bij de wet van 29 Juni 
1925 (Stbl. n°. 283) . S. 736 . 28 December. 

Onder wij s. (l\flddelbaar) 
- Besluit tot bepaling van het tijdstip, waar

op de wet va n 19 December 1931, S. 510, 
houdende wijziging van de Hooger-onderwij -
wet en van de Middelbaar-onderwij swet, in 
werking treedt. S. 44. 13 Februari. 

- Besluit tot regeling van de toekenning van 
wachtgeld aan het personeel van door het 
Rijk gesubsid ieerde land- en tuinbouwscho
len. S. 52. 17 F ebruari. 

- Besluit tot aa nvulling van het Koninklijk 
besluit van 28 December 1922, S. 744, laat
stelijk gewijzigd bij Koninklijk besluit van 
7 Juli 1932, S. 332. (Regeling klassenspli t-

s ing van hoogere burgerscholen en gymnas ia.) 
S . 88. 7 Maart. 

- Besluit tot wijziging van het Koninklijk 
besluit van 11 Juli 1921, S. 918, woals dit 
laatstelijk is gewijzigd bij Koninklijk besluit 
van 27 April 1931 , S. 173, houdende voor
schrifteu, regelende de bevoegdheden tot het 
geven van nijverheidsonderwijs en de daar
mede verband houdende examens. 

S. 115. 23 Maart. 
- Besluit tot aanvulling van het Koninklijk 

besluit van den 19den Augustus 1926, S. 
309, te,· vaststelling van de examengelden, 
bedoeld in a rtikel 81 der Midelbaar-onder
wijswet, zooals dit is gewijzigd bij de wet 
van 30 Juli 1926 (Stbl. n°. 245). 

S. 168. 11 April. 
- Besluit tot wijziging en aanvulling van 

het Reglement voor de eindexamens der 
openbare hoogere burgerscholen met vij f
ja rigen cursus en der ingevol ge artikel 
45t1·edecies der Middelbaar-onderwij swet aan
gewezen bijzondere hoogere burgerscholen 
met vijfjarigen- en vierjarigen cursus, vast-
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gesteld bij K onin klijk besluit van 8 J uni 
1929. S. 310, gewijzigd bij K oninklijk be
sluit van 31 J anuari 1930 (Stbl. n°. 35) . 

S. 229. 26 April. 
- Koninklijk besluit. (Nijverheidsonderwijswet 

art. 22, K. B. 81 Mei 1926, S. 159, Art. 15.) 
- Nu terzake van het verleend ontslag de 
inspecteur niet is gehoord, en dus a,·t. 22 
2e l id der wet door het schoolb,estuu,· niet 
is in acht genom en, terwijl voorts het ont
slag is ve,·leend ten gevolge van de ver-
1noedelijke opheffing der school, welke grond 
niet ste,,nt op wettelijke voorschriften, kan 
het ontslagbesluit niet worden gehandhaafd. 

10 Mei. 
- Besluit, houdende wijziging en aanvull ing 

van het Konink lij k besluit va11 31 Mei 1926, 
S. 159, tot nadere uitvoering van artikel 16 
en artike l 28 vierde lid , der Nijverheids
onderwijswet, zooals dat laatste) ijk is gewij 
zigd en aangevuld bij besluit van 12 Januari 
1932 (Stbl. n°. 9). S. 339. 27 Juni . 

- Besluit, houdende wijziging en aanvulling 
van het Konink lijk besluit van 31 Mei 1926, 
S. 159, tot nadere u itvoering van artikel 16 
en artike l 28, v ierde I id , der ij ve,·he ids-on
derwijswet, zooals dat laatstelijk is gewijzigd 
en aangevuld bij Koninklijk besluit van 27 
J uni 1933 (Stbl. n°. 339). 

S. 473 . 12 September. 
- Besluit tot wijziging van het Koninklijk 

besluit van den 19den Augustus 1926, S . 
309, aangevuld bij Koninklijk besluit van 
den llden April 1933 S . 168, ter vaststel -
1 ing van de exameng~lden, bedoeld in ar
ti kel 81 der middelbaar-onderwijswet, zoo
a ls di t is gewijzigd bij de wet van 30 Juli 
1926 (Stbl. 245). S . 548. 25 October. 

- B eschikking van de M inisters van Onde,·
wijs, Kunsten en W etenschappen en van Fi
nanciën tot regeling van de schoolgeldhef
fing aan de Rijks hooge1'e bu1·gerscholen. 

17/27 Novembe,·. Blz . 516. 
- A inst van den Hoo gen Raad. (Retributie

hef fing in de gemeente Wassenaar) . - Nu 
de beide ouders van het kind, waarvoor de 
retributie ve1·schuldigd is, in leven zijn, kan 
onder het ge1niddelde der belastbare som
men, in a,·t. 2 der Verordening bedoeld, 
niet ande1"S worden v.erstaan dan dat van 
beide ouders gezamenlijk, terwijl een rede
lijke opvatting er toe zou moeten leiden, om 
voor ieder der ouders den aanslag zóó te 
regel en als is geschied, welke regeling reke
ning houdt m et de draaokraeht van ieder 
der ouders, die kraehtens de bepaling van 
a,·t . 358 B. W . verplicht zijn hunne kinde
ren te onderhouden en op te voeden naar 
evewredigheid van hun inkomen, welke ver
pl ichting niet eindigt bij het verlies van 
ouderlijke macht of voo gdij . - De Verorde
ning stelt in de artt. 1 en 2 den hoofdregel 
voorop, dat de retributie verschuldigd is 
door de oude,·s de,· leerlinoen en grondslag 
der heffing is het gemiddelde der belast
bare bronnen, bedoeld in art. 37 W . lnk.bel. 
waarnaar de retributieplichtigen zijn aan
geslagen in de Rijksinko1nstenbelasting enz. 
- H et slot van art. 3, onder 1 a, bepalen
de dat het gemiddelde, bedoeld in art. 2, 
is dat, waarnaar de aanslag van den man 
als het hoofd van het gezin weoens hun 

gezamenlijk inkomen berekend zou moeten 
worden, heef t kennelijk de strekkino terug 
te keeren tot den hoofdregel. - Aan deze 
opvatting staan niet in den weo de woorden 
,,als hoofd van het gezin", omdat aanneme
lijk is, dat bij het neerschr;jven daarvan 
gedacht is aan het meest voorko1nende ge
val, waarin de hoofdregel geldt, zoodat zij 
niet beoooen uit te sluiten de andere ge
vallen, waarin die hoofdregel eveneens geldt. 

6 Decem ber. 
- Besluit, houdende wijziging en aanvulling 

van het Koninklij k besluit van 31 Mei 1926. 
S. 159, tot nadere uitvoering van artikel 16 
en artikel 28, vierde lid, der N ij ve rhe ids
onderwijswet, zooals dat laatstelijk is ge
wijzigd en aangevuld bij K on inklijk beslui t 
van 12 September 1933 (Stbl. n°. 473 ). 

S. 778. 29 December. 
- Besluit tot va tstelling van eene t ijdelijke 

korting op de bewldiging van de burgerlijke 
en militaire Rijk ambtenaren en van het 
personeel bij het lager- , nijverhe ids- en land
bouwonderwijs, voor zoover d it bezoldigd 
wordt naar door of vanwege de Kroo n vast
gestelde rege len. S. 786. 30 December. 

Onderwij s. (Lager) 
- Koninklijk besluit. ( Lager Onderwijswet 

1920 art. 72.) - Nu de beoogde overdekking 
van een gedeelte van de speelplaats der 
school wel degelijk van pactisch nut zal zijn 
en de "nonnale eischen" niet overschrijdt, 
vindt de aanvrage om beschikbaarstelling 
van gelden voo,· dit doel steun in art . 72 . 

2 J anuari. 
I{oninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 

1920 art. 72.) - Daar moet wo1·den geoor
deeld, dat de aanschaffing van een globe en 
de in de aanvrage nader aangeduide lees
boekje• de "nonnale eischen" niet te buiten 
gaat, hebben Ged. Staten terecht beslist, dat 
de gevraagde medewerking door den R aad 
behoort te worden verleend. 7 J anuari. 

- Koninklijk besluit. (Lage,• Onderwijswet 
1920 art. 17 j 0

• art. 19.) - E en besluit van 
Ged,. Staten, dat er geen termen zijn om te 
voldoen aan het verzoek om eene beslissing 
krachtens art. 19 al. 5 te ne1nen., is niet eenc 
krachtens de L. O.wet 1920 gen01nen beslis
sing. Van een dergelijke mededeeling staat 
dus niet ingevolge art . 17 beroep op de 
Kroon open. 9 J anuari . 

- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 
1920 art. 28.) - Nu opheffing van een 
meisjesschool voor u. l. o . in h et financieel 
belang '!>an het Rijk en van de gemeente is 
te achten, terwijl het onder.wijsbelang zich 
daartegen niet verzet en niet is gebleken, 
dat overplaatsing der leerlingen op andere 
- zij het ook gemengde - scholen voor de 
l eerlingen overwegend bezwaar zou opleve
ren, is het desbetre f fend raadsbesluit door 
Ged. Staten terecht goedgekeurd. 

9 Januari . 
- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 

1920 artt. 17 en SS.) - E en besluit van 
Ged. Staten houdend mededeeling, dat een 
raadsbesluit tot vaststelling van eene ver
ordening tot regeling der belooning voor 
onderwijzers op grond van hunne aanwijzing 
tot plaatsvervanger van het hoofd eerst in 
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we1·king kan treden nadat daarop hun goe~ 
keuring is verkregen en. bezwaar bestaat dit 
besluit goed te keuren op grond, dat aan de 
daarin opgenomen regeling terugwerkende 
Macht wordt verleend, moet worden opge
vat als een besluit tot onthouding van goed
keuring, zoodat daarvan krachtens art. 11 
beroep openstaat. - T egen het verleenen 
van terugwerkende kracht aan de door den 
raad vastgestetde regeling bestaat geen be
zwaar. 9 J anuari. 

- Koninklijk besluit . (Lager Onderwijswet 
1920 art. 12.) - De ketel der centrale ver
warming van een school gebouw !can niet 
worden beschouwd als een schoolmeubel . Een 
aanvrage ex art. 12 t•oor vernieuwing van 
een zoodanigen ke tel is dus niet voor in
williging vatba,ar. 11 J anuari. 

- Beslu it tot aanvull ing van het Kon inkl ij k 
beslu it van 4 September 1923, S. 431, ge
wijzigd bij Koninklij k beslui t van 21 October 
1927, S. 338, ter uitvoering van de artikelen 
56 tot en met 59 der Lager-onderwijswet 
1920, zooals deze is gewijzigd bij de wet van 
30 December 1932 (Stbl. n°. 689). 

S. 14. 16 ,Januari. 
- Idem. S. 683. 13 December. 
- Besluit tot aanvulling van het Kon inklij k 

besluit van 4 September 1923, S. 432, ge
wijzigd bij het Koninklij k besluit van 19 
December 1930, S. 490, ter uitvoering van 
de artikelen 88 tot en met 97 en 99 tot en 
met 104 der Lager-onderwijswet 1920, zooals 
deze is gewijzigd bij de wet van 30 December 
1932 (Stbl. n°. 689). S. 15. 16 Januari. 

- Idem. S. 684. 13 December. 
- Koninklijk besluit . (Lager Onderwijswet 

1920 Artt. 11 en 12.) - Nu het bestreden 
besluit van Ged. Stwtcn op 11 Aug. aan het 
ge1neente bestuur is ve1·zonden, waarna het 
beroepschrift op 16 Sept. des voormiddags 
door dat bestuur is toegezonden aan d e 
Kroon, zoodJat het geacht kan worden het 
postkantoor te 's-Gravenhage dienzelfden dag 
te hebb en bereikt, kan de terviijn van 30 
vrije d;agen, gegund bij art. 11 2e lid als in
achtgenomen worden beschouwd. - T erec11, 
lveeft d;e Raad medewerking geweigerd voor 
verande1·ing van de closets en waterplaatsen 
in dien zin, dat de genoemde gelegenheden 
achte,·uit gebouwd zullen wo1·den, terwijl 
eene tweede afsluiting vóór aangebracht zal 
worden, nu nagenoeg overal in den lande de 
privaten en waterplaatsen, evenals in het 
onde1·havig schoolgebouw, onmiddellijk aan 
de gang worden aangebracht, en bij eene 
goede inrichting geen aanleiding tot klach
ten geven. 23 Januari. 

- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 
1920 Art. 12.) - Terec ht heb ben Ged. Sta
ten de vervanging van de mastiekbed;ekking 
van het schooldak door een dak met pannen
bedJekking aangemerkt als verbouw van de 
school in den zin van art . 12. - Nu door 
vernieuwing van het bestaande m,astiekdak, 
gepaard; met het aanbre,vgen van eenige min
der ingrijpende veranderingen in de inrich
ting en constructie van het dak en wat daa1·-
11iedJe verband houdt, eene afdoende verbe
tering van den toestand kan worden verkre
gen, moe,t de door het schoolbestuu1· ge-

wenschte verbo·uw geacht worden de "nor-
1nale eischen" te boven te gaan. 24 J dnuari . 

- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 
1920 .4 rt . 73 .) - Nu van twee kinderen, die 
de door hen bezochbe school hebben verlaten, 
resp . op 14 Sept. 1931 en 31 Maart 1930, 
redelijkerwijze niet kon worden aangenmnen , 
dat zij de op te richten school, waa,·van de 
opening op 1 Mei 1932 te verwachten was, 
blijvend zouden bezoeken, te minder waar 
voor het eene kind be'l'eids op 2 J ul i 1931 
een arbeidskaart wa.s afgegeven en het an
dere kind in Sept . 1931 op een fabriek werd 
te werk gesteld, zijn deze beide kinderen 
terecht bij de beoordeeling der aanV1'age niet 
medegerekend. Z4 Jctnuari. 

-- Koninklijk besluit . ( Lager Onderwijswet 
1920 Art. 12.) - Nu h et leerl ingental het 
getal, dat vol gens de schaal, vastgestel d bij 
art. X III der wet van 30 Dec. 1932 S. 689, 
verplicht tot de aanwezigheid van twee on
derwijzers van bijstand overschrijdt, met ge
volg, dat de school met hare twee l eslokalen 
niet voor elke leerkracht een eigen l okaal 
beschikbaar heeft, en niets er op wijst, dat 
de toeloop naar deze school zal verminderen, 
overschrijdt de aanv1·age tot uitbreiding der 
school met een derde klasselokaal niet de 
,,normale eischen". Daaraan doet niet af, 
da.t een tiental leerlingen van buiten de 
gemeente afkomstig is. 9 Februari, 

- Koninklijk besluit. ( Lager Onderwijswet 
1920 art. 80.) - Tn•cht hebben B . en W , 
geweigerd uit te betalen het bedrag der kos
ten van den aanleg van een leermiddelen
bergplaats, tevens personeelskamer, nu de 
gemeenteraad noch bij de aanvankelijke be
schikbaarstelling van gelden voor verande
ring van de inrichting der school, noch, zoo
als het schoolbestuur bewee,·t , later, tot dien 
aanleg -medewerking heeft verleend. 

13 Februari. 
- Besiuit tot ongegrondverklaring van het 

beroep van den raad der gemeente Maartens
dijk tegen het besluit van Gedeputeerde Sta
ten van Utrecht van 10 Mei 1932, 3e Afdee
liug, n°. 1429/1159, betreffende stichting van 
eene Roomsch-Kathol ieke bij zondere school 
voor gewoon lager onderwijs voor jongens te 
Maartensdijk. S. 46. 14 Februari . 

- Besluit tot ongegrondverklaring van het 
beroep van den raad der gemeente ~Iaar
tensdijk tegen het besluit van Gedeputeerde 
Staten van Utrecht van 10 Mei 1932, 3e Af
deeling n°. 1429/1159, betreffende stichting 
van eene Roomsch-Katholieke bijzondere 
school voor gewoon lager onderwijs voor 
meisjes te Maartensdijk. 

S. 47. 14 Februari. 
- Koninklijk besluit . (Lager Onderwijswet 

1920 art. 51.) - Voor de berekening der 
laatstgenoten wedde, als bedoeld in het Jlle 
lid, komen gewone periodieke verhoogingen 
niet in aanmerking, daar zij niet recht
streeks het gevolg zijn van eene wijziging in 
de regeling van de bezoldiging der onder
wijzers, doch haar grond vinden in dienst
tijd, welke door den 1·echthebbende laatste
lijk is volbracht. Daaraan doet niet af, dat 
bij de verminderinu van het wachtgeld wèt 
rekening moet worden gehouden met perio-
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dieke verhoogingen deel uitmakende van de 
inkoms_~en, genoten in betrekkingen, welke 
later zvn ter hand genomen. BS Februari . 

- Koninklijk besluit. ( Lager Onderwijswet 
1980 art. 22.) - Nu de openbare lagere 
school, welker opheffing Ged. Staten hebben 
bevolen, de eenig e openbare school in de 
gemeente is en door 8 l eerlingen wordt be
zocht, terwijl een regeling, als bedoeld in 
art . 19, 4e lid, 1net een naburige gemeente 
niet is getroff en, verzet het bepaalde in a1·t. 
19, Je lid, zich tegen de opheffing en is 
deze dus ten onrechte bevolen. 1 Maart . 

- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 
1920 art. 73 j 0

• art. 80.) - Onder de waar
borgsom, bedoeld bij art. 73, waarvan in art. 
80 1 e lid sprake is, kan slechts worden ver
staan die, tot storting waarvan de instelling 
of vereeniging zich bij de verklaring, ge
noemd in het 1 e lid onder b en het Se lid 
laatsten zin van art. 73 heeft verbonden. Nu 
in casu geen zoodanige verklaring is over
gelegd, kan geen waarborgsom worden ge
vorderd en dus ook geen post op de begroo
ting worden geraamd. Hieraan doet nie t af 
dat Ged. Staten van 001·deel zijn, dat bij de 
aanvrage eene verklaring, als in art. 73 Se 
lid bedoeld, had moeten zijn overgel egd en 
bij gebreke daarvan de 1nedewerking door 
den raad niet had mogen zijn verleend. 

6 Maart . 
- Koninklij k besluit. (Lager Onderwijswet 

1920 a,·t . 38.) - Daar moet worden aan
genon,en, dat het belang van het onderwijs 
handhaving van den mannelijken onderwij
zer van bijstand vordert, heeft de Raad, nu 
in verband met de daling van het aantal 
leerlingen de werkzaamheden van een der 
aan de school verbonden leerhrachten ove1·
bodig zijn geworden, terecht aan diegene 
der vrouwelijke onderwijs k1·achten, die het 
eers t voo1· afvloeiing in aanmerking komt, 
eervol ontslag uit hare junctie verleend. 

25 M aart. 
- K oninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 

1920 art. 103.) - Waar de Raad in zijne 
ve,·gadering op 20 M ei 1938 slechts hee f t 
volstaan met te beslissen. dat voor de be
rekening van de vergo eding en van het voor
schot het opgegeven aantal leerlingen zal 
worden verminderd met een zeker aantal, 
zonder het bedrag van de vergoewing en 
van het voorschot daarbij vast te stellen, ter
wijl deze bedragen eerst in het besluit zijn 
opgenornen, nadat de vereischte opgaven 
door het schoolbestuur waren verstrekt, zijn 
besluit en, als bedoeld b;j art. 103, Se en 
4e l id door den Raad op 20 M ei 1932 niet 
genomen, zoodat van te dier zake op dezen 
datum genomen besluiten bij Ged. Staten 
geen beroep kan worden inuesteld. 

28 M aart. 
- KoninkUjk besluit. (Lager Onderwijswet 

1920 cert . 72.) - Nu het ve,·vangen van 
plafonds in een schoolgebouw gepaard gaat 
niet ve,·vanging van kurkplaten door 1-iet 
ter verbetering van een bij den bouw be
gane constructie/out, kan de aanvrage om 
medewerking worden beschouwd als eene 
aanvrage tot verandering van inrichting van 
de plafonds en mitsdien als een.e verande-

ring van inrichting van het schoolgebouw. 
6 April . 

Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 
1920 art. 37). - H et verstrekken door een 
onderwijzer aan ouders van leerl ingen van 
waardeeringscij/ers en inlichtingen, die niet 
in overeenstemming zijn 1net de o//icieele, 
door het hoofd der school vastges telde cij
f ers, ,iormt een eigenmachtig opt,•,eden en 
een z~c~ ontt,·e kken aan en ,·eageeren tegen 
de l eiding van het hoofd, dat niet kan wor
den geduld. D e door B . en W. opgelegde 
straf van schorsing zonder behoud van jaar
weàJ:l,e gedurende ééne maand is dan ook 
alleszins gerechtvaardigd te achten. 

6 April. 
Besluit tot aanvulling van het Koninklijk 

~.slui t van 7 Augustus 1916, S. 373, waar
b1J worden aangewezen de in de koloniën en 
bezittingen afgegeven akten van bekwaam
heid tot het geven van lager onderwijs be
doeld in artikel 89 der wet tot regeling' van 
het lager onderwijs van 1878 (en a rtikel 
209 Lager-onderwijswet 1920). 

S . 169. 11 April. 
Besluit tot ongegrondverklaring van het 

beroep van den raad der gemeente Koll u
merland en ieuwkruisland tegen het be
si uit van Gedeputeerde Staten van Fries
land van 14 December 1932, 0

• 84, 2e Af
deeling F., inzake vaststelling van de ver
goedin!!'! bedoeld in artikel 101 der Lager
onderw1Jswet 1920 over het jaar 1930 ten 
behoeve van de bijzondere lagere scho~I te 
Oudswoude, uitgaande van de Vereeniging 
ter bevordering van Christelijk Nat ionaal 
Schoolonderwij aldaar. S. 217. 21 A pril. 

- Besluit tot wijziging van artikel 6 tweede 
lid , van het Koninklijk besluit var{ 31 De
ce_i:nber 1920, S. 950, tot regeling van de 
w1Jze, waarop wordt voorbereid en inge. 
steld het vergelijkend onderzoek, bedoeld 
in arti kel 36 der L ager-onderwijswet 1920. 

S. 230. 26 Apr il. 
Besluit tot vernietiging van de besluiten 

van den raad der gemeente Vlissingen van 
30 J anuari 1931, n°. 6, en van 8 A pril 
1932. n°. 7, houdende vaststelling ten be
hoeve van het bestuur der VJ issingsche 
Schoolvereeniging a ldaar, van de vergoe
ding, bedoeld in artikel 100, tweede lid 
der Lager-onderwijswet 1920. ' 

S. 233. 27 April. 
Koninklijk besluit. ( Lager Onderwijswet 

1920 Q11"t. 18.) -- Nu de grootvader van h et 
kind de / eitelij ke verzorger is, en niet de 
elders wonende vadervoogd, is eerstgeno em
de als belanghebbende in zijn beroep ont
vankelijk. - Daar tegemoetkoming wordt 
gevraagd in de kosten van vervoer naar een 
openbare school voor uitgebreid lager on
derwijs, welk onderwijs niet wordt gegeven 
aan eene school , binnen den afstand van 4 
km van de woning van den leerling ge
legen, is de derde volzin van l id 1 niet van 
toepassing . S M ei . 

- Besluit tot wijziging van artikel 6, eerste 
lid , van en tot invoeging van een artikel 
7bis in het Koninkl ijk besluit van 29 J an 
1924_ (S:. n°. 23_), laatstelijk gewijzigd biJ 
Koninklijk be luit van 31 Juli 1931 (S. n°. 
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351), tot vaststelling van de regeling van de 
wijze van uitbetalen der jaarwedde en wedde 
van de onderwijzers aan de openbare lagere 
scholen, bedoeld in artikel 30, vierde lid , 
de,· Lager-onderwijswet 1920, en tot het 
ste'len van regelen betreffende verlof tot af
wez ighe id en inhouding van d ie jaarwedde 
of wedde bij dat verlof. S. 267. 6 Mei. 

- Koninklijk besluit. (La,ger Onderwijswet 
1920 art. "12.) - Waa,· moet worden aange
nomen, dat de bestaande speelplaatsen te,· 
groott e van 20"1 m2 voor eene school m,et 
ongeveer "18 l eerlingen voldoende 11ioet wor
den geacht, zulks te eerder, daar voor het 
uitvoeren van spelen en d ergelijke van het 
op ongeveer 10 minuten afstand van de 
school gel egen speel- en oefent errein van de 
gemeente kan worden gebruik gemaakt, 
gaat de aanv,·age om m edewerking voor uit
breiding der speelplaats de "normale eischen" 
te boven. 15 Mei . 

- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 
1920 art . 13.) - Onder "bijzonder onderwijs 
van een,e bepaalde 1•ichting" 11ioet wo1·den 
verstaan bijzonde1· onderwijs, dat uit gaat van 
een van d e richtingen, welke zich in het 
N ed erlandsche volk op geestelijk terrein 
openbaren. ·- De Ge1·eform eerde Gemeenten 
in Nederland vormen, blijkens hare afzon
d erlijke kerkfo1·matie, een van die richtin
gen. E en school, uitgaande van de vereem
ging tot op1·ichting en instandhouding van 
schnlen met den Bijbel, of een school, uit
gaande van de Gereformeerde schoolvereeni
ging, staan geheel los van de richting der 
Oerefornie.erde Ge1neenten en kunnen riem 
ook niet worden geacht van dezelfde rich
ting te zijn. 15 M ei . 

- Koninklijk besluit. (Lage,· Onderwijswet 
1920 art. "12.) - Nu op voldoende wijze in 
de behoefte aan lokaliteit ten behoeve van 
het gymnastiekonde1·wijs aan de bijzondere 
scholen -van het schoolbestuur kan worden 
voorzien door medegebruik van de gymnas
tieklokalen, gel egen naast twee openbare 
scholen, yaat de aanvrage voor een eigen 
gymnastieklokaal de "normale eischen" te 
boven. 22 M ei. 

- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 
1920 Art. 77 j 0

• art. 81.) - Nu B. en W. 
geen geb1·uik hebben gemaakt van de hun 
in art . "17 6e lid gegeven bevoegdheid tot 
het inroepen van de beslissing van den Mi
nister, hebben Ged. Staten terecht aangeno-
1n en, dat het gemeentebestuur met den post 
"architecten-honorarium" op de ingediende 
,·aming der kosten genoegen heeft genomen, 
en kan dit bestuur niet, na voltooiing van 
den bouw, bij kennisne,ning der in art . 81, 
1 e lid aangeduide stukken tn bescheiden, 
alsnog verminde1·ing van dezen post eischen. 

22 Mei. 
Koninklijk besluit . (Lager Onderwijswet 

1920 art. 23.) - Nu de plaats, waar de 
Raad een gymnastieklokaal wenscht te bou
wen, minder geschikt moet worden geacht , 
mede in ve1·band met eene do elmatige voor
ziening in de behoefte aan lokaliteit voor 
het onderwijs in de gy11mastiek aan de bij
zonde,·e scholen eene1· schoolvereeniging, en 
het inrichten van ~en gymnastieklokaal in 

eene voormalige openbare school de voo1·
keur verdient, is terecht door Ged . Staten 
het desbetreffend raadsbesluit niet goedge
keurd. 23 M ei. 

- Koninklijk besluit. (Lage,• Onderwijswet 
19 0 art. 80.) - H et verzoek van het school
bestuur aan Ged . Staten om eene beslissing 
te geven inzake zijn aanspraak op een bil
lijke rente van de geschatte waarde van het 

• terrein ontleent het schoolbestuu1· aan art. 
SO, l e lid. 1'en onrechte hebben Ged. Staten 
het schoolbes tm,r in dat verzoek niet-ont
vankelijk verklaard. - Uit art. 77 6e lid 
en art. 81 2e l id volgt, dat B. en W. sl echts 
gelden behooren beschikbaar te stellen voor 
uitgaven, vall ende onder de omschrijving 
van uitgaafposten, welke door B . en W. of 
in beroep doo1· den Minister zijn goedge
kem·d. 26 Mei . 

- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 
1920 urt. 45.) - Er bf'Slaat geen bezwaar 
appellant , onderwijzer, vrijstelling te ver
leenen van het verbod, vervat in art. 45. 
l e lid, om te geiloogen, dat zijne echtge
noote opt?-eedt als houdster van het pa,tsta
tion ter plaatse. Ged. Staten en in beroep 
de K,·oon behoeven niet te onderzoeken, of 
het poststation ten huize van appellant of 
in een aangrenzend huis zal worden uitge
uefend, daar zij slechts hebben te beslissen 
O'II de aanvrage, zooals deze is gedaan en 
deze aanvraag betreft het uitoefenen van 
het beroep van poststationhoudster door ziJne 
vro1<w ten huize van appellant. 13 J uni. 

- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 
1920, art. 13.) - V,ergooding voor schoolbe
zoek volgens art. 13 der wet. - Op grond 
van de sterk gedaalde koiten van aanschaf
fing van een rijwiel en van de onderhouds
kosten behoeft het vervoer per rijwiel thans 
niet hooger dan ½ cent per kilometer te 
tuorden gesteld. 16 Juni . 

- Koninklij k besluit. (Lage1· Onderwij.iwet 
19/!0 art. 38 j 0

• a1·t. 17.) - Een onderwijze,· 
die ingeval van handhaving van eene door 
den Raad ontslagen 1>nderwijzeres, als 1nan
nelijke aan de school ve1·bonden leerkracht 
kans loopt voor ontslay in aanmerking te 
worden gebracht is belanghebbende in den 
zin van art. 17 1 e lid bij de vernietiging 
van _het besluit van Ged. Staten, dat sirekt 
tot nandhaving van de onderwijzeres. - Nu 
1noet wo1·den aangeno,nen dat het belang van 
het onderwijs, in het bijzonder het hand
werkonderwijs, aan de school handhaving 
van de tweede onderwijzeres vo1·derl, is door 
den Raad ten onrechte tot het ontslag van 
deze onde1·wijzeres, als degene de,· onderwijs
krachten, die het k01·tst in dienst was, be
sloten. 26 Juni. 

- Koninklijk besluit (Lager Onderwijswet 
1920.) - V em11de1·ing van im·ichting van 
ten bijzondere lagere seh.ool . A1·t. 'l'i!:l. - Een 
aanvraag tot medewerking behoort te geschie
den v óó1· de verandering heeft plaats ge
vonden. i6 Jum 

- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 
1920 a,·t. 51.) - Onder "buitenland" in het 
"1e lid is N ederlandsch-l ndië niet begrepen. 

27 J uni. 
- Koninklijk besluit . (Lager Onderwijswet 

4 
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1920, art. 13.) - De omstandigheid, dat de 
kinderen een school, gelegen binnen de zone 
van 4 km, zouden kunnen bezoeken, is geen 
nieuwe 011istandigheid, op grond waarvan 
eene eenmaal toegekende vergoeding kan 
worden gewijzigd of ingetrokken, daar deze 
school r()eds bestond en toegankelijk was 
voor bedoelde kinde,·en toen de Raad de ge
vraagde tege11ioetkoming voor het bezoeken 
,,a,n een ve,·der dan 4 k11i verwijderde school 
verleende. 30 Juni . 

- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 
1920 art. 13.) - Nu de voor het kind ge
wenschte school van de plaats, waar de 
vader voor zijn woonschip ligplaats hu ft 
gekozen, n·iet be;·eikbaar ts langs een min
der dan 4 km l-angen weg, welke over den 
geheelen afstand behoorlijk begaanbaar is, 
en de voor het kind minst bezwarende route 
meer dan 4 km bedraagt, zijn Ged. Staten 
terecht van oord,eel, dat de schoolweg voor 
dit kind langs dezen laatsten weg behoort 
te worden gemeten. De vraag of van appel
lant gevergd kan worden dat hij zijn woon
schip verlegt, waardoor de afstand tot de 
school zou wor.den bekort, kan geen punt 
van overweging uitmaken, daar alleen van 
belang is waar de ouders de woning geves
tigd hebben. 24 Jul i. 

- Koninklijk bèsluit. (Lager Onderwijswet 
1920, art. 21 j 0

• 23.) - Ged. Staten hebben 
te,·echt, nadat zij het jaar te voren aan· een 
raadsbeslui t tot opheffing van het vervolg
onderwijs goedkeuring hadden onthouden, 
zich op het standpunt gesteld, toen ander
maal een zoodanig raadsb esluit aan hun 
goedkeuring werd onderworpen, dat de v,·aag 
of er aanleiding is om het openbaar ver
volgonderwijs àl dan niet te handhaven, voor 
zooveel noodig tel ken jare naar gelang van 
de omstandigheden is te beoordeelen. - De 
l!aad hee ft terecht tot opheffing besloten, 
nu liet vervolgonderwijs zich niet in groote 
belangstelling 11iag verheugen, terwijl in de 
gemeente zee,· ruime gelegenheid bestaat tot 
het genieten van allerlei ander onderwijs en 
versobering der gemeentelijke uitgaven van 
groot belang is . 28 Juli . 

- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 
1920, art. 18.) - 'l.'egen den wil der ouders 
en verzorgers 11iag door het gemeentebestuur 
niet worden volstaan met het beschikbaar
stell en van gemeentewege van een geschikt 
vervoermiddel , do ch kan door de ouders en 
verzo,·gers aanspraak worden gemaakt op 
steun uit de genieentekas, waarmee nie t 
anders dan geldelijke steun kan zijn bedoeld. 

28 Jul i 
- Besluit, houdende beschikking op het be

roep, ingeste ld door den raad der gemeente 
Baarn tegen het bes! uit van Gedeputeerde 
Staten van Utrecht van 18 October 1932, 3de 
afdeeling, n° . 3242/2672, waarbij goedkeu
ring is onthouden aan zijn besluit van 7 
October 1932, waarbij , onder intrnkking van 
zijn besluit van 13 Augustus 1926, goedge
keurd door de Gedeputeerde Staten van 
Utrecht bij beslui t van 14 September 1926, 
3de afdee ling, n° . 2351/1823, - I. aan de 
onderwijzers en onderwijzeressen der open
bare scholen voor lager onderwijs en der 
bijzondere scholen , als bedoeld in artikel 97 

der Lager-onderwijswet 1920, die zijn aan
gewezen tot eventueelen plaatsvervanger van 
het hoofd der school , een vaste belooning is 
toegekend van f 50 per jaar; - II. aan 
de onder I bedoelde onderwijzers en on
derwijzeressen, die het hoofd der school 
onafgebroken vervangen gedurende langer 
dan dertig dagen - voor de bereken ing van 
welken termijn vacanties niet worden mede
gerekend, doch de termijnen voor en na een 
vacantie worden samengeteld, indien de 
vervanging, zoo die niet door vacantie was 
onderbroken , onafgebroken zou hebben voort
geduurd - voor den tijd dier vervanging, 
voor zoover die langer duurde clan dertig 
dagen, een extrn-belooning toe te kennen, 
berekend naar de verhooging, we lke zij a ls 
hoofd der school zouden genieten; - III. is 
bepaald, dat dit besluit word t geacht in wer
king te zijn getreden 22 September 1931. 

S. 408. 28 Juli . 
- Wet tot beperking van uitgaven, we lke voor 

de openbare kassen voortvloeien uit de uit
voering der Lager-onderwijswet 1920. 

S. 414. 4 Augustus. 
- Besluit tot int rekking van het Konink lij k 

besluit van 11 September 1923, S. 439 , laat
stelijk gewijzigd bij Koninklijk bes luit van 
28 December 1932, S. 652, en tot vaststelling 
van de R egelen voor de Rijkskweekscholen, 
bedoeld in artikel 12, eerste I id , der wet van 
17 Augustus 1878, S. 127 en artikel 212 der 
Lager-onderwijswet 1920. 

S. 455. 23 Augustus. 
-- Besluit tot intrekking van het Koninklijk 

besluit van 11 September 1923, S. 440, laat
stelijk gewijzigd hij Koninklijk besluit van 
28 December 1932, S. 653, tot vaststelling 
van de rege len en voorwaarden voor het 
verleenen van eon Rijksbijdrage aan ge
meentelijke en bijzondere kweek cholen, be
doeld in artikel 12 , derde lid , onder 1 °, der 
wet van 17 Augustus 1878, S. 127 en artikel 
214 der Lager-onderwijswet 1920, en tot re
geling van de gevolgen van het aan die 

· kweekscholen af te leggen ei ndexamen. 
S. 456. 23 Augustus. 

- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 
1920 art. 1/l.) - 1'en oni·echte heeft de 
ge,neenteraad eene eens verleende tege11ioet
ko1ning inget,·okken, daar appellant zelf be
hoorend tot de Gere forrneerde K erk, gerech
tigd was voo,· het aan zijne kinderen te ver
strekken onde,·wijs de voo,·keur te geven aan 
eene school, zich 1-ichtend naar de belijdenis
schrift en der Gereformeerde K e1·ken boven 
eene, geleid door beginselen, levende in eene 
bepaalde richting der N ederlandsch-H er
vormde K erk . 25 Augustus. 

- K oninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 
1920 art. 17.) - De Raad is niet ontvanke
lijk in zijn beroep tegen een besluit van 
Ged. Staten van 19 April 1983, bevelend 
,nedewerking ingevolge a1·t. 72, daar dit be
sluit van Ged. Staten ingevolge art. 8 1e 
lid der wet van 4 Aug. 1938, S. 414, op 6 
Aug. 1938 is vervallen, nu de aanbesteding 
der school op 1 Juli 1983 nog niet had 
plaats ge!iad. De bezwaren tegen dit teniet 
gegane besluit kornen derhalve voor onder
zoek niet mee,· in aaninerking. 

15 September. 
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- Be luit, houdende beschikking op de be
roepen, ingesteld door 1 °. H. R. Breukink 
en 30 andere ouders van leerlingen van de 
openbare lagere school te Bronkhorst ge
meente Steenderen; en 2° . M . J. van 'H all 
en 33 a ndere ouders van leer] ingen van de 
openbare lagere school te Rha, gemeente 
Steenderen , tegen het beslui t van Gedepu
teerde Staten van Gelderland van 7 Februari 
1933, n° . 133, L. O., gewijzigd bij beslu it van 
15 Maart 1933, n° . 132, L .O. , waarbij is 
bevolen, dat het aantal openbare lagere 
schol en in de gemeente Steenderen zal wor
den verm inderd op 1 April 1933 door op
heffing van de openbare lagere school te 
Bronkhorst en op 1 September 1933 door 
ophe ffing va n de openbare I age re school te 
Rha. S. 517. 7 October. 

- Koninklij k besluit. (Lage,· Onderwijswet 
1920 a?"t. 51 j 0

• art. 125.) - De Minist,er 
van 0 . K . en W. heeft krachtens art. 125 
2e lid j 0

• art. 51, "Ie l id ook ten aanzie,;, 
van een __ op wachtgeld gestelden onderwij ze1· 
een er bvzondere school de bevoe gdheid tot 
vervall enverklaring van het wachtgeld te be
sluiten, indien hij van oo,·deel is dat de 
herplaatsing van den betrokkene' bij het 
onderwijs niet wenschelij k is. Deze omstan
digheid do et zich voor, waa,· d e op wacht
geld gestelde ,net eenige kinderen van een 
communistische pioniersgroep een blaadje 
hee ft samengesteld, waarmede onder de l eer
lingen der openbare scholen communistische 
propaganda wordt gevoerd. 10 October. 

- K oninklijk besluit . (Lage,· Onderwij swet 
1920 art. 11 ; Gemeentewet art . 212.) -
B. en W. kunnen niet uit eigen hoofde in 
be,·oep komen van een beslui t van Ged. Sta
ten, als bedoeld in art. 11 L .O. wet 1920, 
doch alleen hetzij na speciale machtiging 
van den R aad, hetzij krachtens opdracht van 
dit coll ege ingevolge art. 212 Se lid der ge
meentewet . R et staat den Raad niet vrij, de 
beoo,·deel ing van de wenschelijkheid van het 
instell en van beroep aan B . en W . te del e
gee,·en. 23 October. 

- K oninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 
1920 art. 18. ) - R et geval, bedoeld in het 
slot van het 1 e lid doet zich niet voor, waar 
de kiniJ,eren, voordat zij de in de gemeente 
gel egen bijzondere lagere school gingen be
zoeken, waren geplaatst op de openbare 
school in een naburige gem eente. Nu de 
woo,·den der wet op dit punt geen twijfel 
laten, mag daarvan niet, als door Ged. Sta
ten is geschied, door middel van uitlegging 
overeenkomstig de mogelijke bedoeling van 
den wetgever worden afgeweken. 

25 Octob er. 
- Beslui t, houdende beschikking op het be

roep, ingesteld door den raad der gemeente 
V rouwenpolder tegen het beslui t van Ged. 
Staten van Zeeland van 24 Februari 1933, 
n° . 221, l e a fdeeling, waarbij goedkeuring 
is onthouden aan het beslui t van den ge
meenteraad van 2 December 1932, voor zoo
ver de opheffing van de openbare lagere 
school te Gapinge betreft. 

S. 551. 26 October. 
- Beslui t tot wijzi g ing en aanvulling va11 

het Koninklijk besluit van 22 October 1923. 
S. 489, zooals dit is gewijzigd bij do Ko-

ninklij ke besluiten van 24 December 1925 
S. 512, 20 ovember 1930, S. 424, en 6 Sep'. 
tember 1932, S. 461 , tot rang chikking on
der het buitengewoon lager onderwijs van 
d_e scholen voor doofstomme, blinde, zwak
zinnige en slechthoorende kinderen, zoomede 
van de scholen voor imbeci ll en en van de 
scholen, verbonden aan gestich ten, bedoeld 
in arti kel 7 der wet van 27 Apri l 1884, 
S. 96, voor zwakzinnigen (idioten en imbe
cill en), alsmede van de scholen voor psy
chopathen en van de scholen voor lichame-
1 ij k gebrekkigen. S. 558 . 31 October. 

- K oninklijk besluit . ( Lager Onderwijswet 
1920 art. 101 5e lid.) - T erecht hee ft de 
R aad niet onder de vo01· de overeenko,nstige 
openbare scholen gemaakte kosten opgeno-
1nen de kost en van eente inrichting ·van een 
zevende l eerjaar, als zijnde geen kost en van 
instandhouding. 9 November. 

- - Koninklijk besluit. ( Lage,· Onderwijswet 
1920, art. 8 .) - Ingeval hel hoofd door één 
1nannelijke en één vrouwelij ke l eerkracht 
wordt bijgestaan, b1·engt het onderwijsbelang 
(met het oog op het onderwij s in de nuttige 
handwerken) mede, dat ingeval van ontslag 
de aan de school ve,·bonden onderwijzeres 
gehandhaafd wordt, zoodat de 1nannelijke 
l eerkracht in deze voor ontslag in aanmer
king moet ko,nen. 9 Novemb e1·. 

- K oninklijk besluit. ( Lage,· Onderwijswet 
1920, art. 97.) - De vraag of de in art. 97 
4e l id bedoelde ontheff ing kan worden ver
leend, staat uitsluitend ter beoordeel ing van 
den Minister, zoodat daaromtrent nie t in 
beroep tegen een beslissing van den M inister 
tot vas tst elling de,· in art. 97 bedoelde ver
goeding kan worden beslist . 17 N ovemb t r. 

- K oninkl ij k besluit. ( Lager Onderwijswet 
1920, Art. 51.) - H oewel appellante in ver
band 1net haa,· gezondheidstoestand reeds 
sede rt No v . 1981 in het buitenland verblijf 
houdt, kan zij vooralsnog niet geacht worden 
duurzaam in het buitenland te verblijven, 
waar zij voornemens is bij algeheel herstel 
nam· N ederland terug te kee,·tn om weer bij 
het onde1·wijs in functie te treden, en bij 
niet-genezing stappen te doen o,n invalidi
teitspensioen te ontvangen, en voor haar het 
oo genbli k 01n in deze een besl issing te nemen 
nog niet aanwezig kan worden geacht, nu 
moet worden aangeno,nen dat het verblijf in 
het buitenland voo,· haar nog kans op ge
nezing biedt. - T en onrechte is dan ook 
ingevolge het '"fe lid door den Minister haar 
wachtgeld ve,-vall en ve,·klaard. 

20 Novembe,·. 
- Koninklij k besluit . ( Lage,· Onderwijswet 

1920 art. 72 j 0
• art . 101 5e lid.) - De uit

gaven, voortvloeiend uit de aanschaffing van 
sc hoolnieubel en { in casu een nieuwe kachel) 
kunnen niet ge,·c kend worden tot de kosten, 
bedoeld in art. 101 5e l id, aangezien deze 
uitgaven ingevolge dit wetsvoorschrift j 0

• 

art. 55d bij de vaststelling der daarin be
doelde vergoeding buiten beschouwing blij
ven. Nu reparatie van de oude kachel niet 
meer 11iogelijk is, gaat aanschaffing van een 
nieuwe kachel d e "no1·1nal e eischen" niet te 
boven. 27 Nove1nbe1·. 

- Koninklijk besluit. (Lager OndPrwijswet 
1[)20 art. 28.) - T erecht is door Geel. Staten 
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goedkeuring verleend aan een ,·aadsbeslu,t 
tot ovheffing van een school, die doo,· zes 
kinderen wordt bezocht, nu in het bezwaar 
van den grootei·en afstand tot de school in 
een naburige gemeente wordt voorzien doo,· 
een ov de schooltijden aldaar aansluitenden 
autobusdienst en de ,nogelijkheid bestaat dat 
bij opheffing der onderhavige school de open
bare school in de naburige gemeente wellicht 
een zoodanig aantal l eerlingen zal tellen, 
dat een tu: eede lee,·kracht noodig wo,·dt. 

29 Nnve,nbe,·. 
- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 

1920 art. 51.) - Nu het 13-ja,·ige kind van 
avpellante in een internaat verzo,·gd wo,·dt, 
en appellante niet aannemelijk hee ft ge
maakt, dat haar gezondheidstoestand voor 
haar een beletsel zou zijn om de haa,· opge
dmgen functie van tijdelijk onderwijzeres 
naar behooren te vervullen, is haar wacht
geld te,·echt ve1·minderd. 29 N ove1nbe1·. 

- Koninklijk besluit . (Lage,· Onderwijswet 
1920 Art. 19 i°- art. 22.) - T erecht heb ben 
Ged. Staten het treffen van een gemeen
schappelijke regeling, als bedoeld in art. 19, 
5e lid, en het opheffen van twee scholen in 
een de,· betrokken gemeenten bevol en, daar 
de door de tijdsomstandigheden geboden 
noodzaak van bezuiniging zoodanigen maat
ugel in dit geval rechtvaardigt, nu ook na 
opheffing van de scholen geen kind ,nee,· 
dan 5 km zal moeten afleggen voor het be
zoeken van eene openba,·e lagere school, ter
wijl ook ove,·igens geen onoverkomelijk na
deel voor de belangen der schoolgaande kin
deren van de opheffing is te verwachten. 

7 Decem ber. 
- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 

1920 Art. 19 j 0
• art. 22.) - Ged. Staten 

hebben ten onrechte het aangaan van een 
gemeenschappelijke regeling omtrent toela
ting van kinde,·en en de opheffing van een 
openbare school bevolen, nu bij opheffing 
dezer school de kinderen zo1ui.en zijn aange
wezen op een school in een andere gemeente 
die voo,· verscheidene kinderen op mee,· dan 
5 km afstand van hun woning is gel egen, 
terwijl die opheffing voo,· de betrokken ge
meente nog het nadeel medebrengt dat de 
gemeente veel van hare aantr.ekkelijkheid 
als plaats van vestiging zal verliezen, waar
door de bouw van landhuizen in die ge
meente, welke in verband met in de omge
ving gev.estigde industrie in opkomst is, 
e,-nstig zal worden belenwne,·d. D e betre kke
lijk kleine bezuiniging als gevolg der op
heffing weegt tegen al deze nadeelen niet 
op. 14 D ecem ber. 

- l{oninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 
1920 Art. 72.) - Nu de school een gang 
van voldoende afmetingen bezit, waar de 
kinderen tijdens het vrije kwartier zich kun
nen ophouden, terwijl de inrichting van de 
ramen in de l eslokalen ook tijdens de l essen ' 
vent-ilatie mogelijk maakt , moet met Ged. 
Staten worden aangenomen, dat het aan
brengen van een ove,·dekte speelplaats, voo,·- · 
zoover daarbij wordt beoogd de leerlingen 
ook bij ongunstig weer in staat te stell en 
het speel kwartier buiten het gebouw door t e 
brengen de "normale eischen" zou te boven 
gaan. Ditzelfde is het geval ten aanzien van 

de besteni,ning der speelplaats voo,· het on
dnwijs in lichamelijke oefening, nu dit on
derwijs thans aan de school niet wordt ge
geven, en in den onivang, waarin het op de 
speelplaats zou kunnen worden gegeven, 
evenzee,· in den gang gegeven kan worden, 
zonde,· ernstige stoornis voor het overig on
derwijs. 27 Dece1nbe1·. 

- W et, houdende wijziging van de wet van 
30 December 1932, S. 689, tot wijziging der 
Lager-onderwijswet 1920, en v,in de Lager
onderwijswet 1920. S . 779. 29 December. 

- Besluit tot vaststelling van eene tijdelij ke 
korting op de bezoldig ing van de burgerlij ke 
en m il itaire Rijksambtenaren en van het 
personeel bij het lager-, nij verheids- en land
bouwonderwijs, voor zoover d it bezold igd 
wordt naar door of vanwege de Kroon vast
gestel de regelen. S. 786 . 30 December. 

- Besluit tot schorsing tot 1 J uli 1 934 van 
het besluit van den raad der gemeente 
Ewij k, van 29 September 1933, n°. 226, 
strekkende tot opheff ing van de openbare 
lagere school te Winssen, in die gemeente, 
met ingang van 1 Januari 1934, van het 
beslu it van Gedeputeerde Staten van Gel 
derland, van 11 û ctober 1933, n°. 110, L . 0. , 
tot goedkeuring van dit raadsbesluit, en van 
het bes) uit van den raad der gemeente 
Ewij k, van 21 December 1933, waarbij met 
ingang van 1 J a nuar i 1934 eervol ontslag 
is verleend aan A. P. J. van Rooy, a ls 
hoofd der openbare lagere school te Winssen, 
en aan mejuffrouw C. M. Pol, a ls vak
onderwijzeres in de nuttige handwerken voor 
meisjes aan die school. 

S. 806. 30 Decem ber. 
On g·ev a llen verzekerin g·. 
- Besluit tot nadere wij ziging van den a lge

meenen maatregel van bestuur, vastgesteld 
bij Koninklijk beslu it van 26 Februari 1903, 
S . 80, tarief in Beroepszaken Ongevallen
wet, laatstelijk gewijzigd bij K oninklij k be
sluit van 30 Maart 1921 (Stbl. n°. 642). 

S. 55. 21 Februari 
- Besluit, houdende wijziging in de vastge

stelde regeling betreffende voorzien ing in de 
kosten van huishoudelijken en admin istra
t ieven aard van den Centralen Raad van 
Beroep en de Raden van Beroep , voor de 
Ongevallenverzekering. S. 177. 13 April. 

- Besluit tot wijziging van het Konink lij k 
beslu it van 15 J uli 1922, S. 451 , tot vast
steil ing van een algemeen en maatregel van 
bestuur als bedoeld in het eerste, vierde en 
vijfde lid van artikel 111 der Ongevallenwet 
1921, zooals dat laatstel ijk gewijzigd is bij 
Koninklij k besluit van 15 September 1928, 
Stbl. n°. 366 . S. 457 . 23 Augu~tus. 

- Besluit tot wij zigi ng van het Kon inklijk 
besluit van 9 Januari lü23, S. 3, tot vast
stelling van een algemeenen maatregel van 
bestuur, als bedoeld in artikel 88 der Onge
vallenwet 1921. S. 458. 23 Augustus. 

Ontel1;-enlng. 
- Ar-rest van den Hoogen Raad. (Ontei g.wet 

art. 40.) - De Rechtb. heeft aangenomen, 
dat onder de taak van verwee,·der is begre
pen, dat zij den predikant van behoorlijk 
onde,·houd voorziet en zij, om haar taak alJ 
tot dusv erre ov doeltreffende wijze te blijven 
verv ulhn , in de noodzakelijkheid verkeert 
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de ·verhuiskosten, welke de 'Predikant en de 
koster niet zelf kunnen dragen, voo,· hm·e 
rekenin11 te nemen. Or, deze gronden heeft 
de ltechtb. terecht vergoeding voor genoem
de kosten toegekend. - Weliswaar zal ver
weerster, indien die kosten door predikant 
en koster zel f moeten worden gedragen, geen 
stoffelijke schade lijden, te,· voorkoming 
waarvan het noodzakelijk zou zijn, dat haa,· 
die kosten worden ve,·go ed, doch zulks doet 
aan de juistheid van de opvatting der Recht
bank niet af, daar verweerster, die niet een 
bedrijf uitoefent, doch een kerkelijk lichaam 
is, ,·echt heeft op vergoeding van alle uit
gaven, welke zij, als rechtstreeksch en nood
zakelijk gevolg der onteigening, zal hebben 
te doen, opdat zij na de onteigening haar 
taak zal kunnen blijven ve,·vull en op ge
lijke wijze als dn.arvóór, terwijl, blijkens de 
overwegingen van het vonnis, de verhuis
kosten van predikant en koster ten deze als 
zoodanige uitgaven zijn aan te ,ne,·ken. 

11 Januari 
- Arrest van den Hoogen Raad. ( Onteigening . 

Bedrijfsschade bij mede-eigendom. De schade
loosstelling in één som uitgedrukt.) - In
dien een mede-eigenaar uit hoofde van zijn 
zakelijk recht van mede-eigendom door de 
onteigening van een goed schade lijdt in 
het be11ft-ijf, dat hij op het onteigende goed 
uitoefent, kan hij op ve,·goeding daarvan 
aanspraak maken. - Nu vaststaat dat ter 
verniijding van schade het bedrijf ( winkel 
doo,· de weduwe met instemming der kinde-
1·en voortgezet) dit moet worden voortgezet 
in een ander in eigendom bezeten pand, 
hebben verweerders aansp,·aak in den toe
stand te komen, waarin zij te voren verkeer
den. J'erecht zijn aan hen toegekend de 
gelden noodig voor grondaankoop en nieuw
bouw zoomede voor kosten van hypotheek. 
- Uit de artt. 43 e . v. Onteigeningswet 
blijkt dat de wetgever gewild heeft dat de 
geheel e voor de onteigening verschuldigde 
schadeloosstelling in het vonnis in één som 
moet worden uitgedrukt. 8 F ebruari. 

- Wet tot verklaring van het algemeen nut 
der onteigening van perceelen, erfdi enstbaar
heden en andere zakelijke rechten, noodig 
voor het verbreeden en verbeteren van den 
Plattenburgerweg Le Arnhem. 

S. 146 . 6 April. 
- W et tot verklaring van het algemeen nut 

der onteigening van perceel en, erfdienstbaar
heden en andere zakelijke rechten in de 
gemeente IJsselmonde, noodig voor het ver
breeden van de rivier de Nieuwe Maas on
der de gemeenten IJsselmonde en Ridder
kerk ter verkrijging van eene a nkerplaats 
voor Rijnschepen. S. 150. 6 April. 

- Wet tot verkl aring van het algemeen nut 
der onteigening van perceelen, erfdienst
baarheden en andere zakelijke rechten, noo 
dig voor den aanleg van een kanaal van 
Noordhornerga tot de Friesche grens, met 
bijkomende werken, in de gemeenten Zuid
horn, Grijpskerk, Oldekerk en Grootegast. 

S. 151. 6 April. 
- Wet tot verklaring van het algemeen nut 

der onteigening van perceelen, erfdienst
baarheden en andere zakelijke rechten noo-

dig voor uitbreiding van de havenwerken te 
Terneu,en, behoorende tot het kanaa l van 
T erneuzen. S. 153. 6 April. 

- Wet tot verklaring van het algemeen nut 
der onteigening ten behoeve van een spoor
wegverbinding van de Ornnje-Nassaumijnen 
I , III en IV met het spoorwegemplacement 
van de Staatsmijnen te Nuth. 

. S. 249. 5 Mei . 
- W et tot verklaring van het algemeen nut 

der onteigening ten behoeve van een spoor
wegverbinding van de Staatsmijn Maurits 
en van den mijnspoorweg in aanleg van 
Nuth naar de Staatsmijn Maurits met het 
Juli anakanaa l. S. 250. 5 Mei. 

- Arrest van den H oogen Raad. (R v. art. 
406; Onteig.wet artt. 57, 92, 92a.) - Be
houdens de uitzondering in art. 92 zelf ge
noemà, laat dit art . het beginsel van art. 40, 
dat ter bepaling van de werkelijke waarde 
rekening dient te worden gehouden ,net alle 
omstandigheden, welke op die waarde van 
invloed zijn, onverl et. - De R echtb. hee ft 
het begrip ,,,·egelen" in art. 92a te eng op
gevat door daarin aan te brengen de beper
kingen, vooreerst, dat onder regelen sl echts 
zijn te verstaan de dwingende normen, in 
wettelijke voorschri ft en gef01·1nuleerd of door 
gewoonte t'ot ,·echt geworden en voo,·ts, dat 
onder de regelen bet,·e ff ende den afstand 
van grond slechts zijn te begrijpen die, welke 
van invloed zijn op de hoeveelheid g,·ond, 
welke moet worden afgestaan. - De "in de 
gemeente geldende regelen" moeten integen
deel worden opgevat als te bedoelen het ge
heel van de voorsch,·i ft en, gebruiken en om
standigheden, waaraan in den ,·egel degene, 
die in de gemeente g,·ond als bouwterrein 
in exploitatie wenscht te b,·engen, zich heeft 
en zich pl_eegt te onde,·werpen, ,n. a. w. de 
,·egelmatig te dien aanzien gevolgde prak
tijk, welke mede kan betreff en de voorwaar
den waaronder de genieente gewoon is van 
den exploitant grond voo,· openbare wegen 
ove,· te nemen. - Op die basis zal de Recht
bank alsnog hebben te onderzoeken in hoe
ver,·e de hier geldende regelen op de waar
debepaling van den onde,·havigen bouw
grond van invloed zijn. - Anders Proc.-Gen. 
J'ak. - Wanneer bij een onteigening in het 
belang der volkshuisvesting ove,· schending 
van art. 57 Onteig.wet wordt geklaagd, moet 
a,·t. 96 in het middel worden aangehaald. 
(P,·oc.-Gen. Tak: het middel is ongegrond, 
daargelaten nor,, dat alle belang daarbij 
ontbreekt). 28 Juni. 

- Arr,est van den Hoogen Raad. (Onteige
ningswet a,·tt. 40, 92.) - Indien een be
paald terrein i?J de gunstige omstandigheid 
verkeert, dat het ligt aan een reeds b estaan
den openbaren weg, niet het gevolg dat de 
gemeente bouwvergunning niet zal kunnen 
weigeren en haar geen middel ten dienste 
staat om kosten van wegaanleg ten laste 
van den bouwonderne,ner te brengen, mag 
en moet bij de bepaling der werkelijke waar
de ,net deze omstandigheid ,·ekening worden 
gehouden. Bebouwingsfactor van 60 pct. aan
genomen in verband met de in de gem eente 
geldende regeling bet,·effende afstand van 
grond voor openbare verkeerswegen. - (Cfm. 
conclu'1ie Proc.- Gen . Tak.) 25 Juli . 
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- Arnst van den H oogen Raad. (Luchtvaart

wet art. 89, Onteigeningswet art. 87.) - De 
vaststelling de,· schade volgens de Lucht
vaartweg behoort evenals die volgens de 
Onteigeningswet te geschieden zonder eenige 
g_ebondenheid aan den eventueel door par
t9en aangegeven aard der schade. - C:on
/orrn conclusie P .-G. Tak, die verwijst naa, 
arrest van 25 J uni 1928, W. 11892, N. J . 
1928, blz. 1241.) 25 J ul i. 

- '.'1-rrest van den H oogen Raad. (Onteige
ningswet artt . 22, 41, 50.) - Art. 50 der 
Onteigeningswet voorziet niet in het geval 
dat eenerzijds de onteigening van zekere in 
de dagvaarding opgenon,en perceelen wordt 
uitgesproken en de kosten--veroordeeling in
gevolge het artikel op den grondslag van 
ve1·gelijking tusschen het aangebodene en 
het toegewezene plaats heeft, terwijl ander
zijds ten aanzien van andere, in de dag
vaarding gernelde pereeelen de onteigening 
niet geschiedt en de vordering niet-ontvan
kelijk wordt verklaard. - To epasselijkheid 
?Jan art. 56 R v. in dat geval. - Doo,· de 
ve,·oordeeling van de onteigenende partij tot 
het rnaken van bepaalde door haar na de 
dagvaa,·ding aangeboden we,·ken waa,·door 
de onteigende niet in voordeeliger ver,no
genstoestand kornt wordt het den onteigende 
toegewezen bedrag niet verhoogd. (Cfrn. 
conclusie Proc.-Gen. Tak.) - M et de moge
lijkheid van beperking der waardeverminde
ring van het overblijvende door wijziging der 
indeeling van de gronden is rekening te 
houden (19 boerderijen, door Kanaal door
sneden, zouden ter verk,'ijging van een bete
ren toestand gedeeltelijk opgeheven en ge
deeltelijk sarnengevoegd kunnen wo,·den.) -
Geen ve,·goeding voor· schade ten gevolge 
van de omstandigheid dat een gedeelte van 
het overblijvende niet mee,· onder de Na
tuu,·sclwonwet 1928 gerangschikt zal worden 
waardoor de onteigende hoogere belasting 
dan te voren zal moeten betalen. 25 Juli. 

- Arrest van den H oogen Raad. ( R v . art. 59; 
Onteig.wet artt. 2, 40.) - H et eerste mid
del loopt all een ove,· de vmag, of de R echtb. 
terecht ,net betrekking tot de meer,'ingen 
heeft aangenomen, dat de eigenaar der fa
briek geenszins mocht 1·ekenen op bestendi
ging van den bestaanden toestand. Een der 
(zelfstandige) gronden voo,· die beslissing 
wordt in het rniddel niet aangetast, zoo dat 
het niiddel in zijn geheel niet tot cassatie 
kan l eiden. - • De bewering 01ntrent de be
teekenis van de artt . 6 en 1 van de Vero,·
dening op de Gouwekaden is onjuist. - De 
beslissing der ll echtb. dat aan eischeres geen 
vergoeding toekwam wegens de onteigening 
van de kopeinden van de onderhavige zand
en grintputten, is juist . - De vraag, of de 
ll echtb. op het onderhavige jaagpad terecht 
de Ordonnantie van 1669 van toepassing 
hee ft geacht , kan buiten bespreking blijven, 
nu, onafhankelijk daarvan, de Verordening 
op de Gouwekaden van toepassing is . -
Daa1rgelaten, of in het derde middel, kla
gende over het ontb1·eken van de g1·onden 
van bepaalde beslissingen, de artt. 2 Ont
eig.wet en 59 Rv. 11,oesten wo1·den aange
haald, doelt de grief op een g1·ond ten over
doede . Gesteld al, dat dit deel niet vast-

stelde, welke f eiten daai·aan ten gi·ondslag 
liggen, zo1, daai'1nede niet kunnen worden 
gezegd, dat het vonnis in zijn geheel niet 
inhoudt de gronden waa,·op het steunt. Wat 
eischeres verder, blijkens het vonnis had 
aangevoe,·d, kan niet worden beschouwd als 
te kunnen zijn van beslissenden aard. -
P1'0c.-Gen. Tak: E en onteigeningszaak is 
een zaak met eigen rechtska,·akter. Uit het 
vo01·schri/t van art. 53 Onteig.wet kan wor
den afgeleid, dat een onteigeningszaak, naar 
's wetgevers oordeel eigenlijk geen burger
lijke zaak is, doch behandeld wordt also f het 
er een is. H ieruit volgt, dat, bij een klacht 
over het ontbreken van de g,·onden der be
sliss-ing, art. 2 Onteig.wet en 59 R v., moe
ten worden aangehaald. 28 Augustus. 

Arrest van den Hoogen Raad. ( Onteig.wet 
art . 40.) - Nu vaststaat, dat reeds op het 
oogenblik der onteigening voor verweerde·r 
de zeke1·heid bestond, dat hij, zij het dan 
ook op een la_ter tijdstip, een vorde,·ing tot 
schadevergoeding tegen de gemeente Aln,elo 
kon geldend ,naken en dat hij door de ont
e-igening de gelegenheid daai·toe he,e/t ver
lo,·en, heeft de R echtb. terecht bedoelden 
schade/actor in aanine1·king genomen. 

28 Augustus. 
- Arrest van den H oogen Raad. (Onteig.wet 

a,·t. 41. ) - Bij gedeeltelijke onteigening van 
een goed is slechts die verminde,·ing van de 
waarde van het overblijvende deel, in den 
zin van a1·t. 41 Onteig.wet, het noodzakelijk 
gevolg van de onteigening, welke veroor
zaakt wordt hetzij door de ontneming van 
het onteigende deel, hetzij dooi· de wijziging, 
die in den toestand van het deel overeen
komstig het doel, waa,·voo,· de onteigening 
geschiedt, wo,·dt gebracht en niet de ver
mindering, 'Welke het gevolg is van het 
we,·k in zijn ge he,;l . - Daarmede is niet in 
strijd het ook in de ,·echtspraak erkend ge
b,·uik om bij de berekening van de waarde
vermindering van het ove,·blijvende deel wel 
rekening te houden 11WJt de waa1·deve1·1neer
de1·ing dooi· het geheel e we,·k (H . R. 25 J uni 
1998 N. J. 1928, 1419, R ed.). - Anders 
P roc.-Gen. Tak met be,·oep op bovenstaande 
arrest. 98 Augustus . 

- Arrest van den H oogen Raad. ( Onteig. wet 
artt . 31, 40.) - B ij de schatting der waarde 
van boomen berekend naar de houtprijzen 
mag geen andere waarde wo,·den aangeno-
1nen dan die welke zij in hun tegenwoordi
gen toestand hebb en op het oogenbtik der 
onteigening ; alleen die waarde is beslissend 
ook al is dat oogenblik doo,· omstandigheden 
welke in den loop des tijds zullen verande
ren voo,· den verkoop dei· boomen abnormaal 
gunstig of ongunstig. 28 Augustus. 

- \.Vet tot verklaring van het a lgemeen nut 
der onteigening, met toepassing van de wet 
van 27 Maart 1915, S. 171 , laatstelijk ge
wijzigd bij de wet van 8 Juli 1932, S. 342. 
van perceelen, erfdienstbaarheden en andere 
zakelijke rechten, noodig voor het aanleggen 
van een verb indingsweg tusschcn den Rij ks
weg en den Sleeuwij kschen dijk te De Wer
ken en S leeuwijk. S. 498. 28 September. 

- Wet tot verklaring van het a lgemeen out 
der onteigening, met toepass ing van d9 wet 
van 27 Maart 1915 , S. 171, laatstelijk ge-
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wijzi gd bij de wet va n 8 Juli 1932, S . 342, 
van pe rcee le n, erfdienstbaarhede n e n ande re 
za kelijke rech ten, noodig voor het ver bree
den en verbeteren van den V arkenstraat
schen dijk te Rockanje. 

S . 499. 28 Septem ber. 
\Vet tot verk la ring va n het al gemeen nut 

der onte ige ning van pe rcee len, e rfdi enst
baarheden en andere zake! ij ke rech ten, noo
d ig voor u itbre iding der wate rwi np laats van 
de prov incie oordho ll and ten behoeve van 
het ve rzorg ingsgeb ied va n het P rov inciaal 
W aterl e iding bedrijf van N oordholl a nd in het 
d istrict L aren. S. 501. 28 September. 

-·- Wet tot ve rkl a ring van het a lgemeen nut 
der onte igening ten behoeve va n ve rbetering 
van de n spoorweg A msterda m- R otterdam 
tussche n K ethel en Schieda m . 

S . 642 . 1 D ecPmbe r . 
- Arrest van den H oogen R aar],. ( Onteig.wet 

art . 40.) - De hoogere door het bedrij f te 
dragen lasten vormen een ,·echtstreeksch ge
vol g der onteigening en het is niet in te 
zien, dat, gel ijk de R echtb . beslist, bedoelde 
schade niet •vergoed zou behoeven te worden 
omdat de lasten van publ ie krec htelij ken 
aard zijn. - De rnethode, dÖor de R echtb. 
bij het berekenen van de vermogensschade 
gevolgd, heef t geleid tot ·de uitkomst, dat 
eischer / 2800 ,neer in zijn bedrij f zal moe
ten steken dan te voren het geval was . 
E ische,· lijdt daardoor wel geen schade in 
zijn •i,errno gen, daar het nieuwe pand f 1!!800 
,ne.e,· waam is dan het oude, doch hij zal de 
,·ente van genoemd bedrag derven of, in
dien hij het aldus moet opnemen, rente moe
ten betalen. Daarom komt hem toe de con
tan te waarde van deze rente over het aan
tal ja,·en, dat hij vernioedelij k zijn bed,-ijf 
nog zal uitoe fenen, wel k bedrag echter ver
minderd zal moeten worden, indien en voor
zooverre de bedrijfsuitoef ening in het nieuwe 
pand tot bespa,-ingen .(eidt , die een recht 
stree ksch geval g de,· ontei gening zijn. - De 
p·roceskosten in cassatie moeten worden aan
gehouden voo,·zoove_r verweerster de beslis
sing niet hee f t uitgelokt. 6 December. 

- \Vet tot ver kla ring van het a lgemeen nut 
der onteigening van perceelen, e rfd ienst
bam·beden en andere zake lijke rechten, noo
di g voor en ten behoeve van het verbreeden 
va n de Vl eerstraat te 's-G ra venh age. 

S . 667. 9 December . 
- \Vet tot verkla r in g van het a lgemeen nut 

der onte igening van perceelen , erfdienstbaar
heden e n a ndere za kelijke rechten, nood ig 
voor het verbreeden e n verbete ren van den 
H aarl emmerweg en van de n M a res ingel te 
Leiden. S . 668. 9 December. 

- We t tot verkla ring van het algemeen nut 
der onte igening ten behoeve va n verbeter ing 
van spoorweg- en ve rkee rstoestanden te Am
sterdam. S. 676. 9 D ecem ber. 

- W et tot verkl a ring va n he t a lgemeen n ut 
der onte igening van perceele n, erfdienst
baarheden en andere zakelij ke rechten, noo
d ig voor de verbetering van de Zijl , doo r 
afsnijding va n boch ten, met bijkomende wer
ken, in de gemeenten W armond en Oegst
geest. S . 677. 9 December. 

- \ i\,"et tot verkla ring va n het al gemeen nut 
de r ,rn te igen ing, met toe pass ing va n de wet 

v•!~. 27 ~ aart 1915, S . 171, l aatste lijk ge
w1J z1g d b1J de wet van 8 Juli 1932, S . 342, 
van perceelen, e rfdienstbaa rheden e n a ndere 
zakelijke rechten, noodi g voor het verbeteren 
van een tweetal wegen in de gemeente 
Dongen . S . ti89. 14 D ecember. 

- Wet tot verkl aring van het a lgemeen nut 
der onte igening van perceelen, erfdienstbaar 
heden _en ~nde re zakelijke rech ten , nood ig 
voor U1 tbre1dmg en verbetering van het in 
de gemeente Eelde gelegen luchtvaar tterrein 
Noord-Nederla nd. S . 690 . 14 December . 

- W et tot verkl ar ing van het a lgemeen nu t 
der onteigening van perceelen, erfd ienstbaar
heden en a ndere zakelij ke rechten noodig 
voor verbetering van de rivi er de M aas voor 
groote a fvoe ren tus chen Lith en R avenstein. 

S . 741. 28 Decem ber. 
- Wet tot verkl a ring van het a lgemeen nut 

der onteigening ten behoeve van u itbre iding 
van de bovengrondsche wer ken van de 
Oran je-N assaumij n III te H eerl erhe ide. 

S. 743. 28 December . 
Openbare middelen van vervoer. 
- A rres t van den H oogen Raad. ( W et Openb. 

V ervoer,niddel en artt . 6 en 11!!.) - H et la
ten vertrekken van een z.g . vóórbus vóó,· 
de bus, wel ke op het vas tgestelde uur ver
t7:ekt, is niet een handeling als door ~rt . 12, 
lid 4, der W et Openb. V ervoermiddel en 
gew,·aakt . - De besl issing van de R echtb., 
dat gerequire.erden in strijd hebb en gehan
deld met de aankondiging ingevolge de 
artt. 5, 6 en 7 van genoemde wet gedaan 
is niet m et redenen omkleed . Mo cht de 
R echt b. de woorden "in strijd 111Jet" in d e 
beteekenis van "niet precies gelijk aan" 
hebben verstaan, dan is hare besl issing niet 
op den grondslag der t .l.l. gegeven. -
[Anders Adv.-Gen. W ijnveldt. ] 27 Maart. 

- B es lui t, houde nde besl iss ing op de beroepen 
ingevolge artikel 3 der Wet Openba re Ver'. 
voe rmidde len ingesteld tegen de beschikk in
gen van Gedeputee rde Sta ten va n Drenthe 
van 20 J uli 1932, n°. 20, en van Groningen 
van 21 J u l i 1932, lette r C, l e Afdeeling. 

S . 328 . 15 Juni . 
- K oninklijk besluit . (W et Openbare V ervoer

middelen art. 8.) - ln de omstandigheid. 
dat op een deel van het door den autobus
dienst te be,·ijden traject m ede een van de 
Ned. S poorwegen ui tgaande tra,ndienst wordt 
geëxploiteerd, kan geen voldoende aanl ei
ding worden gevonden om den autobusdienst 
te beperken tot het niet door den tramdienst 
bereden traject, daar de eerste daardoor zijn 
levensvatbaarheid zou verliezen, en niet aan
nemelijk is, dat de tramdienst daardoor ren
dabel zou worden gemaakt. - T erecht is ap
pell ant opgekorncn t e g en door G ed . Stat en 
aan de vergunning verbonden voorwaarden , 
waardoor in strijd ,net het vergunningstelsel 
Ged. Staten eigenmachti y in de gestie van 
het bedrijf zouden ingrijpen , als gevolg 
waarvan de exploitatie van den auto bus
dienst van den ondernemer naar (}ed. Staten 
zou worden verlegd. 21 .Juni. 

- K oninklijk besluit. ( W et Openbare V ervoer-
1niddel en art. 4 j 0

• art . 2.) - Nu de proce
dure, voorgesc h?·even bij art . 4 j 0

• art. 2, 
door Ged . Staten niet is gevolgd, kan aan 
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door hen genomen besluiten tot wijziging 
van een door hen verleende vergunning geen 
rechtskracht worden toegekend. 

14 Augustus. 
- Arrest ·van den Hoogen Raad. (Wet Open

bare Vervoermiddelen art. 12.) - H et geen 
in de t.l.l. en bewezenve,·klm·ing tot uitdrnk
king wordt gebracht als zijnde door gereq. 
met eigen autobus gepleegd val t onde,· art. 
12 de,· Wet Openbare Vervoermiddelen. 
Daaraan doet geen afbreuk het geen in de 
t.l.l. en bewezenverklaring daaraan is toe
gevoegd, n.l. dat ook wel passagiers werden 
ve,·voerd met een autobus van een ander, met 
wien verd. was overeengekomen, dat deze de 
personen, die zich tot ge,·eq. hadden gewend 
om naa,· A ,nsterda,n vervoerd te worden, 
daarheen voor eigen rekening en ,·isico zou 
vervoeren tegen betaling door hen van den
zelfden prijs, dien zij aan gereq. zouden ,noe
ten betalen en op nagenoeg dezelfde tijden 
van vertrek en aankomst. - T en O'Rrechte 
was dP R echtb. van oordeel, dat wil het be
wezene onder art. 12 vallen, in de t .l.l. had 
moeten worden vermeld, dat vervoe,· ,net 
gereq.'s a·utobus regel en hoofdzaak, vervoe,· 
door den ander uitzondering en hulpmiddel 
was. - [Adv.-Gen. Wijnveldt concludeert 
tot niet-ontvankelijkverklaring, daar hier z. 
i. sprake is van een bedekte vrijspraak.] 

30 October. 
0 1ilumwet. 
- Wet tot wijziging en aanvu lling van de 

Op iumwet (Stbl. 1928, n°. 167). 
S. 381. 28 Juli. 

- Beslui t tot vaststell ing van regelen voor 
vergoedi ngen voor opiumverloven, a ls be
doeld in de artikelen 5, tweede alinea, en 
6, lid 1, tweede alinea, der Opiumwet (S. 
1928, n°. 167), gewijzigd bij de wet van 28 
J ul i 1933 (Stbl. n°. 381) . 

S . 809. 30 December. 
Oudcrtl omsverzekerlu g. 
- Wet tot duidelij ke afwijking van het be

paalde m artikel 9, eerste lid, der Ouder
domswet 1919 en in artikel VIII, tweede 
lid, der Wet van 13 Juli 1923, S . 353, tot 
wij ziging der Ouderdomswet 1919. 

S. 157. 6 April. 
P aarden wet. 
- Besluit tot w1Jz1gmg van het Kon inklij k 

besluit van 14 Augustus 1922, S. 493, hou
dende vaststel! i ng van nieuwe voorschriften 
ter u itvoering van de artikelen 5, 10, 15, 16, 
29, 34, 22 en 25 der Paardenwet 1918 
(S tbl. 419 ). S. 530. 24 October. 

Pas1>0orteu. 
- Wet, houdende wijziging der Wet op de 

Kan ela rij rechten. S. 139. 6 April. 
- Beslu it, houdende wijziging der Konink

lij ke Besluiten van 26 Mei 1922, S. 393, en 
24. Decem ber 1923, S. 556, gewijzigd bij 
het Koninklij k Beslu it van 23 J uni 1927 
(Stbl. n°. 188). S. 228. 25 Apri l. 

- Idem inwerk ingtreding. S. 291. 20 Mei . 
Pensioenen en wachtg-elden. 
- Wet tot wijzig ing en aanvulling van enkele 

art ikelen der Pensioenwet 1922, S. 240, het 
treffen van een voorz ien ing ten einde beta
ling van bijdragen ingevolge deze wet en 
van wiskund ige reserve krachtens de Inva li 
d iteitswet voor één persoon in dezelfde be-

trekking te voorkomen, zoomede wijzig ing en 
aanvulling van de artikelen LXXX en 
LXXXIV der wet van 28 Mei 1925, S. 216, 
van artikel 15a der Pensioenwet voor de 
Zeemacht, S. 1922, n°. 65, en van arti kel 
15a der Pensioenwet voor de Landmacht 
(Stbl. 1922, n°. 66). S. 147. 6 A pril. 

P ensioenwet. 
- Wet tot aanvulling van artikel 67 der P en

sioenwet 1922, S. 240, en van art. LXXXIV 
der wet van 28 Mei 1925 (Stbl. n°. 216). 

S . 385. 28 J ul i. 
- Besluit tot vaststell ing van een t ijdelijke 

korting op de honoraria en vergoed ingen 
bedoeld in artikel 23 van het Kon inkl ijk be
s uit van 11 Juli 1922, S. 444, laatstelijk 
gewijzigd bij Koninklij k besluit va n 1 J uni 
1932 (Stbl. 226) . S. 580. 7 November. 

Personeele belastin g. 
- Wet tot wijziging en aanvulling van de 

artikelen 31 bis, 31duodecies en 63 der Wet 
op de Personeele belasting 1896. 

S. 388. 28 Juli . 
- Arrest van den Hoooen Raad. (P ersoneel e 

belasting Groningen.) - W aa,· belangheb
bende, die op 15 J an. te Medem blik woon
de en in Av,·il is verhuisd naa,· O,·oningen, 
na 15 Jan. wegens een vóórdien voor hem 
niet aanwezigen grondslag belastingplichtig 
werd, is art. 37 W et P ers. B el . toepasselijk 
en moet mitsdien worden rekening gehou
den met den toestand ov het ooaenblik dat 
belanghebbende een dienstbode in dienst 
nam, zijnde 23 M ei 1932. - Art. 1 van de 
hier toepasselijke v.erordening stelt, in over
eenstemming ,net art. 285 Gem .wet de hef
fing der opcenten op de personeele belas
ting afhankelijk van de belastbare huu,·
waarde, zonder dat daarbij de eisch wordt 
gesteld, dat die belastbare huurwaarde in 
een of meer aanslagen tot uitina is geko -
1nen. - Nu belanghebbende op 23 M ei 1932 
te Groningen gebruike,· was van een perceel 
in den zin der W et op de P ersoneele B e
lasting, kan het maximum der opcenten niet 
zonder ,neer van hem aeheven worden, doch 
zal zijn vast te stellen, welke toen de be
lastbare huurwaarde daarvan was. 

18 October. 
Plantenziekten. 
- Wet tot wijzigi11g der wet van 24 Mei 1924, 

S. 262, houdende bepal ingen tot wer ing van 
voor planten schadelijke dieren en van plan
tenziekten bij in- en doorvoer van droge 
::X,llen knoll en en wortelstokken van bloem
gt>wassen. S. 402. 28 J uli. 

Posterij en g iro. 
- Besluit, houdende wijziging van het Orga

niek Besluit P .T.T. 1928. 
S. 2. 3 J anua ri . 

- Besluit, houdende wijziging van artikel 3, 
le lid van het Kon inklij k besluit van den 
9den April 1932, S. 160. (Uitgifte bijzon
dere briefkaarten). S. 67. 1 Maart. 

- Besluit tot uitgifte van bij zondere fr an-
keerzegels. S. 293 . 22 Mei. 

- Besluit, houdende wijziging en aa11v ulli ng 
van artikel 13 van het Organiek bes lu it 
P.T.T . 1928 en van den bij genoemd bes lui t 
behoorenclon staat van rangen . 

S. 321. 13 J uni. 
- Beslu it, houdende wijzig ing van het Inter-
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nationaal Postbeslui t 1930 (Stbl. n°. 263 ). 
S . 327 . 15 Juni. 

- Beslui t, houdende aanvulling van den bij 
het Organiek Beslui t P.T.T. 1928 behooren
den Staat van de rangen, waarin het vaste
ambt~naa rspersoneel bij het Staatsbedrijf 
der Posterij en , Tel egrafie en Telefoni e i_s 
ingedeeld". S. 349 . 7 Juli . 

- Besluit houdende intrekking van artikel 
68 va n het D .A.P .T.T. S. 350. 7 Juli . 

-- Wet tot wijziging va n de P a kketpostwet 
(Stbl. 1917, n°. 566) . S. 376 . 28 Juli. 

- Beslui t, houdende wij zig ing van het Post
beslui t 1925 (Stbl. n °. 396) . 

S. 471. 11 September. 
- · Bes luit, houdende het ve rl eenen van mede

werking door het Staatsbed r ijf der P osterij en, 
Te legrafi e en Telefo nie aa n het inzamelen 
van ge lden ten behoeve van het N ationaal 
Cri siscomi t.é. S. 509. 2 October. 

- Beslu it , houdende aanvulling van het P ak
ketpo tbesluit (S. 1919, n°. 574) , al smede 
vaststelling van het tijdstip van inwerking
treding van de wet van 28 Juli 1933, tot 
wijzi g ing van de P akketpostwet (Stbl. 376) . 

S. 550. 26 October. 
- Beslu it tot ui tgifte va n bijzondere post-

zegels. S . 573. 1 Novem ber . 
- Beslui t, houdende wijzig ing van het Inter

na tionaal P ostbeslu it 1930 (Stbl. 11° 26 3). 
S. 616. 17 November. 

- Besluit tot aanvulling van den bij het Or
ganiek Besluit PTT 1928 behoorenden " Staat 
van de rangen waarin het vaste ambtenaars
personeel bij h'et Staatsbedrijf der Posterij en, 
Telegrafi e en Telefonie is ingedeeld." 

S . 708. 21 December. 
Provin ciale wet. 
- Wet tot wij zig ing van eenige a r t ikelen de r 

Kieswet van de artikelen lla, llb en 70d 
der Pro~incial e wet, a lsmede van de a rt ike
len 17 20 en 40 der gemeentewet. 

' S. 247. 4 Mei. 
- An·est ·van den H oogen Raad . ( Provinciale 

wet m·t . 140 ; B. W. art. 625.) - T erecht is 
aan ar t. 46 l id 1 P rnvinc . W egenregl . van 
L imburg voor het geval als het onderhavige 
( verd. had binnen een afstand van S m van 
dP kadastral e grens van den onafg ebaken
den openb. gem eenteweg een afrastering l? e
maalrt ) verb indende kracht ontzegd . P rovin
ciale Stat en m ogen krachtens de hun bij art. 
140 Provinciale wet gegeven bevoe gdheid 
wel, ingevolge art . 625 B. W ., verordenin
gen ,-as/stell en, waardoo,· het gebrui k van een 
tot privaat eigendoni behoorend terrein wordt 
beperkt; zul k een beperking mag echter voor 
gronden, waarvan niet vaststaat, dat zij de_el 
u i tmaken v a,n een openb. w eg en evenmin, 
dat zij bij gedoogen des eigenaars feitelij k 
voor het publiek v erkeer zijn openges teld, 
niet zoove,· gaan, dat daa,·do o,· de in art . 619 
B . W. aan ied eren eigenaa,· toegekende be
voegdheid om zijn erf af te sluiten zou wor
den opgeheven . 22 M ei. 

Psycho1,athen. 
- Beslu it tot na dere wijzig ing van a rtikel 29 

van het Psychopathenreglement. 
S. 21. 21 J a nuari . 

- Beslui t tot nadere wij zig ing va n het P sy
chopathenreglement. S. 655 . 4 December. 

Raad van State. 
- Bes lui t tot nadere wij ziging van het K o

ni nklijk beslu it van 4 Septem ber 1862, S. 
174 houdende voor~chri ften ter ui tvoe ring 
van' de wet va n 21 December 1861, S . 129, 
regelende de zamenstelling en de bevoegd
heid van den Raad van State. 

S. 448. 14 Augustus. 
Ua!len van Arbeid. 
- Besluit tot wij zig ing van het Koni nklijk

besluit va n 28 F ebruari 1919, S. 54, tot vast
stelling van een a lgemeenen maatregel van 
bestuur , a ls bedoeld bij de a r t ikelen 1 en 2 
de r Radenwet, zooals da t laatstelijk is ge
wij zigd bij Koninklijk beslui t van 7 Decem
ber 1932 (Stbl. n° . 582) . 

S . 54. 21 F ebruari. 
Radenwet. 
- K oninklij k besluit. (Radenwet art. 81. ) -

De beslissing inzake d e bezoldi ging zijner 
am btenaren is overgelaten aan den Raad 
van Arbeid, behoudens bevoegdheid van den 
V e,·zekeringsraad om daarop invloed uit te 
oefenen door eventueel e onthouding van 
goed keu·ring der bcgrooting. Waar dit mid
del niet is aangewend, behoort het vrije 
oordeel ?Jan den Raad van Arbeid terzake 
van de bezoldiging zijner ambtenaren te wor
den geëerbiedigd en kan daarop geen in
breuk worden gemaakt, ook niet langs d en 
weg van art. 81. 16 Februari . 

Radio-berichtgeving. 
- Beslui t houdende de bepaling, da t voor 

toela ting tot een der examens te r ve rkr ij
g ing van certificaten , a ls bedoeld in Art ikel 
10 va n het Al gemeen R egl ement betreffende 
de R adio-be richtgeving, behoorende bij het 
Inte rnat ionaal Verdrag betreffende de Verre
beri chtgev ing (Madrid 1932) , examengeld 
verschuldigd is. S. 589 . 13 November. 

Radio-reglement. 
- Besluit tot wijziging va n het beslui t van 

den 3den J ui i 1930, S. 272, houdende vast
steil ing van het Radio-controle-reglement 
1930. S. 66. 27 F ebruari. 

- Besluit houdende wijziging en aanvulling 
van het' R a dio-reglement 1930 en wij ziging 
van a rt ikel 5 van het Radio-control e- regle
ment 1930. S . 223. 22 April. 

- Beslui t houdende wijzig ing van artikel 64 
van het ' R adio- reglement 1930. 

S. 588. 13 November. 
Rechten van In-, uit- en doorvoer. 
- Wet tot verl eening va n enkele retors iebe-

voegdheden. S . 417. 5 Augustus. 
- Wet houdende nadere wijzig ing van de wet 

van fo December 19 31 , S. 527, tot tijdelijke 
heffing van een bij zonder invoerrecht op 
benzine. S. 419. 5 Augustus. 

- Wet houdende aanvulling van de Wet van 
18 J {,Ji 1930, S . 294, tot regeling van den 
ui tvoer va n uien. S. 433. 7 Augustus. 

- Wet tot regeling van den invoer van gort. 
. 434. 7 Augustus. 

- Besluit ter uitvoering van art ikel 2, vierde 
lid der gewijzigde wet van 19 December 
1931, S . 527, tot tijdelij ke heffing van een 
bij zonder invoerrecht oµ benzine. 

S . 436. 7 A ugustus. 
Rechtswezen. 
- Besluit tot vaststelling van het tijdstip van 

inwerkingtredi11 g van de wet van 30 Decem-
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ber 1932, S. 708. (Taneven van gerngtskos
ten m strafzaken). S. 5. 7 Januan . 

- Besluit, houdende bepaling van den dag van 
inwerkingtreding van de artike len 2 en 4 
der wet van 3 December 1932, S. 576, tot 
vaststelling van eene leeftijdsgrens, bij het 
bereiken waarvan aan verschillende bij de 
rechtspraak betrokken ambtenaren ontslag 
wordt verleend. S. 18. 17 Januari. 

- Idem. S. 57. 22 Februari. 
- Besluit, houdende vaststelling van het tijd-

stip van inwerkingtreding van de wet van 
3 December 1932, S. 577, tot wijziging van 
·de voorschriften betreffende het openbaar 
ministerie in burgerlijke zaken. 

S. 56. 22 Februari. 
- Wet, houdende nadere voorz ieningen be

treffende de betaling van geldboeten en van 
het geldelijk bedrag, waarop verbeurdver
klaarde voorwerpen bij de uitspraak geschat 
worden. S. 141. 6 April. 

- Inwerkingtreding. S. 356 . 10 Juli . 
- Besluit tot wijziging van Reglement n°. I , 

ter uitvoering van de wet van 3 December 
1932, S. 575, inzake enkelvoudige kamer 
der rechtbank. S. 170. 11 April. 

- Besluit bepalende het t ijdstip van inwer
ki11gtreding van de wet van 3 December 
1932, S. 575, tot verdere ontwikkeling van de 
berechting van burgerlijke en handelszaken 
door eene enkelvoudige kamer der rechtbank. 

S. 305. 6 Juni . 
- Besluit tot nadere wijziging van het Ko

ninklijk besluit van 3 Januari 1914, S. 2, 
houdende regeling der toelagen aan de ad
vocaten-raadslieden van beklaagden, die 
naar den zeekrijgsraad binnen het rijk in 
Europa zijn verwezen. S. 357. 10 Juli. 

- Circulaire van den Minister van Justiti e, 
Afd. A.S. n°. 869, aan Autoriteiten, Colle
ges en A rnbtenaren, resso,·teererule onder het 
Departernent van Justit i,e, betreffende wonen 
op de standplaats, bij wet of regl ernent aan
gewezen. 4 Augustus. 

- Wet tot nade re wijziging van de wet op 
de R egte rl ij ke Organisatie en het Beleid der 
Justitie, de wet van 5 Juli 1910, S. 181, tot 
regeling van de samenstelling van den hoo
gen raad, de gerechtshoven, de arrondi sse
ments-rechtbanken en de kantongerechten 
en van de jaarwedden der rechterlijke amb
tenaren alsmede van de klassen der recht
banken en kantongerechten, de provisioneele 
instructie voor het hoog militair gerechts
hof, de regtspleging bij de landmagt, de 
regtspleging bij de zeemagt, de Beroepswet 
en de Ambtenarenwet 1929. 

S . 562. 1 November. 
- Inwerkingtreding. S. 725. 27 December. 
- '-Vet, houdende nieuwe vaststelling van het 

rechtsgebied en de zetels der rechtbanken en 
kantongerechten, behoorende tot het ge
rechtshof te 's-Hertogenbosch. 

S. 601. 17 November. 
- Wet, houdende nieuwe vaststelling van het 

rechtsgebied en de zetels der rechtbanken en 
kantongerechten, behoorende tot het ge
rechtshof te Arnhem. 

S. 602. 17 November. 
- Wet, houdende nieuwe vaststelling van het 

rechtsgebied en de zetels der rechtbanken en 
kantongerechten , behoorende tot het ge- , 

rechtshof te 's-Gravenhage. 
S. 603. 17 November. 

- Wet, houdende nieuwe vaststelling van het 
rechtsgebied en de zetels der rechtbanken en 
kantongerechten, behoorende tot het ge
rechtshof te Amsterdam. 

S. 604. 17 November. 
- Wet, houdende nieuwe vaststelling van het 

rechtsgebied en de zetels der rechtbanken en 
kantongerechten, behoorende tot het ge
rechtshof te Leeuwarden. 

S. 605. 17 November. 
- Wet, houdende wettelijke bepalingen in 

verband met de nieuwe vaststelling van het 
rechtsgebied en de zetels der rechtbanken en 
kantongerechten. S. 606. 17 November. 

- Inwerkingtreding. S. 623. 23 November. 
- Idem tot uitvoering. S. 650. 2 December. 
- Besluit tot intrekking van een aantal be-

palingen in verband met de wet van 1 Nov. 
1933, S. 562, tot nadere wijziging van de 
wet op de Regterlijke Organisatie en het 
Beleid der Justitie, de wet van 5 Juli 1910, 
S. 181, tot regeling van de samenstelling 
van den hoogen raad, de gerechtshoven. de 
arrondissements-rechtbanken en de kantonge
rechten en van de jaarwedden der rechter
lijke ambtenaren a lsmede van de klassen 
der rechtbanken en kantongerechten, de pro
v isionele instructie voor het hoog militair 
geregtshof, de regtspleging bij de landmagt, 
de regtspleging bij de zeemagt, de Beroeps
wet en de Ambtenarenwet 1929. 

S. 724. 27 December. 
Reg·istratlewet. 
- Wet tot aanvulling en wijziging van de 

R egistrat iewet 1917. S. 432. 7 Augustus. 
Reis - en Yerblijfkosten. 
- Besluit tot wijziging van het Reisbesluit 

1916, zooals dat laatstelijk is gewijzigd bij 
Koninklijk besluit van 26 Juli 1932 (Stbl. 
n°. 406). S. 620. 20 November. 

Rekening·en. Zie : B egrootingen. 
Rijksambtenaren en -werklieden. 
- Besluit tot wijziging en aanvulling van het 

Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambte
naren (S. 1929, n°. 72) , laatstelij k ge
wijzigd bij het Koninklijk besluit van 24 
December 1932 (Stbl. n°. 635a). 

S. 33. 27 J anuari. 
Idem. S. 171. 12 April. 
Idem. S . 270. 11 Mei. 
Idem. S. 406. 28 Jul i. 
Idem. S. 557. 31 October. 
Idem. S. 632. 28 November. 
Idem. S. 784. 30 December. 

- Besluit, betreffende de tijdelijke korting op 
de bezoldiging van het personeel van de Di
rectie der Indische Pensioen- en Weduwen
en Weezenfondsen. S. 81. 3 Maar t. 

- Besluit tot toepasselijkverklaring van de 
bepalingen van het Koninklijk besluit van 
den 3den Augustus 1922, S. 479 , op het 
sedert 1 Januari 1933 opgeheven ambt van 
Secretris van den Gezondheidsraad. 

S. 90. 10 Maart. 
- Besluit tot nadere wijziging van het Ko

ninkl ijk beslu it van 1 Mei 1914, S. 191, hou
dende inste lling van het R ij ksbureau betref
fende de bestrijding van den vrouwenhandel 
en van den handel in ontuchtige uitgaven. 

S . 290 . 19 Mei. 
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- B esluit, houdende wij zig ing van den a lge
mee nen m aatregel van bestuur van 26 Aug us
tus 1931 (St bl. n °. 384) . S . 306. 6 Juni. 

- Besl u it tot regel ing van de toekenning van 
vacatiegeld aa n de voorzit te rs, de leden , de 
secreta r issen e n hunne pi aatsvervangers va n 
comm iss iën a ls bedoeld in de artikele n 85 
tot en m et 89 van het A lgemeen R ij ksamb
tena rem eglem ent. S. 343. 30 Juni . 

- R ondschrij ven van den M inister van Staat, 
Voorzitter van den Raad van Ministers, n°. 
327, Kabinet l,f. R. , aan H eeren Ministers, 
betreff ende wij ziging Algem een R ijksambte
narenregle,nent . 24 Jul i. 

- Besluit tot wij ziging e n aanvulling van het 
Koni nklij k besl u it van 4 October 1920, S. 
772, tot instell ing van een Ce nt raa l Burea u 
van voorbe reiding voor a mbtena renzaken, 
la a tstelijk gewijzigd bij Koninklijk beslui t 
van 17 D ecembe r 1928 (Stbl. n ° . 463) . 

S. 466 A . 5 Septem ber . 
- B eslui t tot wijziging en aanvulling van het 

K oninklijk beslui t van 22 Augustus 1931 , 
S. 378, houdende voorschriften betre ffende 
den rech tstoestand va n het mi li tair perso
neel der l a ndmacht. S . 553. 27 October . 

- B eslu it tot wijzigi•ng en aanvulling va n het 
Ambte narenregleme nt Rijks hoogere burger
scholen. S . 627. 27 N ovem ber . 

- B eslui t tot wij zig ing en aanvulling van het 
A m btenarenreglement Rijkskweek cholen e n 
R ijksnormaall essen, vastgesteld bij Kon ink
lij k beslu it va n 27 Aug ustu 1931 , S . 386, 
en gewijzigd bij K oni nk lijk besl u it va n 28 
D ecember 1932 (Stbl. n °. 654). 

S. 628. 27 N ovember . 
- B eslu it tot wijzi g ing e n aa nvulling va n het 

Ambtena renreglement Rij ksleerscholen e n 
Rij ks l agere schol en, vastgesteld bij Ko
n inklijk beslui t van 27 Augustus 1931, S. 
387 e n gewij zi gd bij Kon inklijk beslu it van 
28 December 1933 (S tbl. n ° . 655). 

S . 629. 27 Novembe r. 
- B esl issing Cent,·ale Raad van B eroep. 

(R ijkswachtgeld besluit art. 2 b. ) - T erecht 
is klaagster ge·rangschikt onde,· art . 2 b van 
het Wachtgeldbesluit, nu zij niet door den 
aard van haa,· bekwaam/ieden bel et wordt 
in de v1-ije maatschappij binnen ,·edel ij ken 
termijn een gelij kwaardige positie te ver
krijgen, doch zulks m oet wo,·den toegesc h?·even 
aan gansch andere oorza ken, zooals bijv. de 
tegenwoo,·dige ongunstige economische om 
standigheden en de zware concurrentie als 
gevolg 11an het groote aantal , in de genees
kundige p1·aktijk een broodwinning zoe kende 
a,·/sen, met wel ke oorzaken krachtens voor
meld art . 2 geen ,·ekening ,nag worden ge
houdtn bij de beslissing, of een ambtenaa,· 
onder a dan w el ond er b van da t a 1·tikel 
moet wo,·den ge,•angschi kt . 30 N ove,n be,•. 

..:.... B esluit tot wij ziging en aanvulling van het 
K oninklij k besluit van 3 Aug ustus 1922 , S . 
479, tot regel ing van de toe kenning va n 
wach tgeld aa n Burgerlij ke Rijksambte na re n , 
zooals dat laatstelijk is gewijzigd en aange
vul d bij Kon inklij k besl u it van 27 M ei 1930 
(Stbl. n° . 217). S. 748. 28 December. 

- B eschikking van den M inister van Staat, 
Voorzi tte,· van den R aad van Ministe,·s, no. 
643 Kabinet M .R ., betreff ende uitvoer ing 
a,·t. 97 b tweede l id Algem een R-ij ksambte-

naren·re glenient. 28 Decem ber. 
- B es luit tot vaststelling va n eene bezold i

g ingsregeling voor de deskund igen en het 
pe rsoneel bij h et Centraal Bureau va n Bij 
stand in zake het toezich t op de boe khoud ing 
van notarissen. 

S. 774. 29 D ecember. 
- B eslu it, houdende vaststelli ng van eene be

zoldi g ingsregeli ng voor het personeel der 
Verzeker ingska mer. S . 775. 29 December. 

- B eslu it tot vaststelling van bepa l ingen om
t r ent de jaarwedden van de lede n en den 
g riff ier van en de substituut-griffi ers bij 
den Centra len R aad va n B eroep en van de 
voorzitters en griff iers van de r aden van 
beroe p. S . 776. 29 D ecember. 

- Besluit to t vastste lli ng van regele n ten aan
zien van de bezoldig ing va n bu rge rlij ke 
R ijksambtena ren. S. 783. 30 Decembe r . 

- B es] uit tot ve rl aging met 10 ten honderd 
van weddeverboogingen en toelagen , toege
kend op g rond va n de a r t ikelen 18, 19 en 
43 van het B ezoldig ingsbesl u it Burgerlijke 
Rijksambtena ren 1928. 

S . 785. 30 D ecember. 
- B esluit tot vaststelling van eene tij delijke 

korting op de bezoldi g ing van de burge rlij ke 
en mi l ita ire Rij ksambte na ren e n van het 
personeel bij het lager-, nij verheid - en la nd
bouwonde rwij s, voor zoove r d it bezoldi gd 
wordt naar door o f vanwege de Kroon vast
gestelde regelen . S. 786. 30 December. 

- B esluit tot uitvoer ing va n a rtikel 22 , tweede 
1 id , van het B ezold ig ingsbesluit Bur gerl ij ke 
R ij ksambtenaren 1934 (Sa la r isregeli ng van 
lee rling-verplegenden). 

S . 787 . 30 D ecember. 
- B eslui t tot bepaling va n de toelage van den 

griffier der a rrond issement -rechtbank in 
d iens hoedan ighe id va n secretar is de r K a
mer va n Toez icht over de nota r issen en 
cand idaat- nota r issen en va n bewaa rder van 
het a rchie f dier Kame r. 

S. 805. 30 December . 
- B es lu it tot nade re wijziging van de be

pal ingen bet re ffe nde den Geneeskundigen 
R aad va n het D e partemen t va n K oloniën 
en tot wijzig ing va n het bes] ui t van 25 
J a nuari 1932 (Stbl. n°. 16 ). 

S . 812. 30 D ecembe r. 
U ijks belas tln1ren. 
- W'et tot heffing van opcenten op de ge

meentefondsbelast ing en de vermogensbelas
ting over het belasting jaar 1933/34. 

S . 68. 1 M aart. 
- A ,-rest van den Ffoo gen Raad. (G e,neente

fondsbelasting.) - Dat in het onderhavige 
geval van in gezinsve ,·band samenwonende 
personen kan worden gesproken, hee ft de 
R . v . B . afgel eid en hee f t Mj ook kunnen 
en ,nogen afleiden uit d e als vaststaande 
aangenomen feiten, in verband m et hetgeen 
den Raad uit eigen wetenschap bekend was 
01n trent den prijs, die in den aanvang van 
1931 te R ottercla,n voo,· inwoning, kos t en 
verzorging, als door belangheb bende geno
ten, placht te wo1·den betaald, en ,net de 
omstandigheid dat belanghebbend e bij een 
Moede ,· inwoonde. 15 M aart. Blz. 501 . 

- Besluit, houde nde bepalingen betreffende 
inste l I ing van scha tt ingscommiss iën voor de 
inkomstenbelast i ng voor meer cla n één ge-
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meente. S. 116. 23 M aart. 
- Besluit, houdende nieuwe aanw1Jzmg van 

de routes of heerbanen en van de wegen, 
bedoeld in artikel 38 der Algemeene W et 
van 26 Augustus 1822 (Stbl. n°. 38). 

S. 218. 21 April. 
- Besluit tot nadere wijziging van het Ko

ninklijk besluit van 15 Sept. 1928 (S. 372), 
houdende instell ing van raden van beroep 
voor de directe belastingen en vaststelling 
van bepal ingen nopens die colleges. 

S. 263 5 Mei. 
- Besluit houdende een bepaling betreffende 

de rechtsgebieden van de raden van beroep 
voor de directe belastingen. S. 274. 12 Mei. 

- Konin klijk besluit. (Dividend,. en Tantiè,ne
belasting.) - Verdeeling van de opcenten 
ten behoeve van gemeenten geheven op den 
aanslag in de dividend,. en tantièmp,bel as
ting. - E en gemeente wo,·il;t niet uitgesl ~
ten omdat slechts gedurende een deel -van 
n et boekjaar een bedrijf in de gemeente ge
vestigd was. 19 J uni. 

- Besluit, houdende bepalingen omtrent de 
rech tsgebieden en de standplaatsen van de 
raden van beroep voor de directe belasti11gen. 

S . 335 . 24 Juni. 
- - W et tot wijziging en aanvulling van de 

artikelen 31bis, 31duodecies en 63 der Wet 
op de Personeele belasting 1896. 

S. 388. 28 Juli . 
- Wet tot wijziging en aanvulling van de wet 

van 22 Mei 1845 , S. 22, op de invordering 
van 's Rijk directe belastingen . 

S. 431. 7 Augustus. 
- A,-,·est van den H oo gen Raad. ( P ersoneele 

belasting G,·oningen.) - Waar belangheb
bende, die op 15 Jan. te M edemblik woon
de en in Ai,,.il is verhuisd naar Groningen, 
na 15 J an. we, ens een vóó1·dien voor heni 
niet aanwezigen grondslag belastingplichtig 
we1·d, is art. 31 W et P e,·s. B el. toepasselijk 
en nioet mitsdien worden ,·ekenin(} gehou
den ,net d en toestand op h et oogenblik dat 
belanghebbende een dienstbode in dienst 
nam, û._;nde 23 M ei 1932 . - Art. 1 van de 
hier toepasselijke v,e ,·ordening stelt, in over
eenste1n11iing met art. 285 Gen,.wet de hef 
fing de,· opcenten op de personeele belas
ting ajhankeli._ik van de belastbare huur
waarde, zonder dat daarbij de eisch wo,·dt 
gestel d, dat die belastbare huu,·waarde in 
een of meer aanslagen tot uiting is geko
men. - Nu belanghebbende op 23 M ei 1932 
te Groningen gebruiker was van een perceel 
in den zin der Wet op de P ersoneel e B e
lasting , kan h et maximum der opcenten niet 
zonde,· meer van heni geheven worden, doc h 
zal zijn vast te stell en, welke toen de be
lastba1·e huurwaarde daarvan was . 

18 October. 
- · Arrest van den Ho ogen Raad. (Alg. Wet 

a1·tt . 151 en 219 ; Tabakswet.) - Waa,· in 
art. 60 lid 2 der 1'abakswet 1921 enkel hier 
te lande vervaardigd sigarettenpapier aan 
nccijns onderworpen is, kan bij vervoer 'van 
d e eene binnenlandsch e plaats naar de an
dere van hier te lande vervaardigd sigaret
tenpapier sl echts sprake zijn van een docu
ment, dat h et vervoe1· zou moeten dekken, 
voorzoover dit loopt over het gebied de,· 
eerste linie, B ij ve1·voe1· van een binnenland-

sche plaats naar de andere van in h et bui
tenland vervaardigd siga1·ettenpapier, dat 
dus géén accijnsgoed is, eischt art. 151 Alg. 
W et i. v . m . de artt . 1 en 12 van het /[. B. 
van 4 Aug. 1814 S. 116 voor dit vervoe1· een 
document, wanneer het geschiedt over het 
gebied van de ee1·ste linie. Waar i. c. vast
staat, dat h et papier tot binnenlandsch ver-
1!0er werd aangeboden buiten het gebied der 
eerste, doch binnen h et gebied der tweede, 
had, wilde hier sprake zijn van een strafbaar 
f eit, in de t.l.l. en bewezenverklaring moeten 
blijken, dat het sigarettenpapie,·, waa,·van 
h et ve1·voe1· niet doo1· een document was ge
dekt , in het buitenland was vervaardigd. -
[Adv .-Gen. B esier omtrent het derde 11,iddel: 
Strafbare poging tot middellijk daderschap 
is 1nogelijk, wanneer ook een begin van uit
voe1·ing der handeling van den omniddel
lij ken dader aanwezig is en dit bij gebreke. 
van opzet bij dezen niet als strafba,·e poging 
zijnerzijds tot h et f eit beschouwd, kan wo,·
den . - l. c. vormden h et ten vervoer aan
bieden van de go ederen en h et onderteekenen 
van d en vrachtbrief sl ech ts voorbei·eidings
handelingen. - [Door II. R . niet beslist]. 

20 Novemb er . 
- Beslui t, houdende beschikking op de be

zwaren, ingebracht door het gemeentebestuur 
van Beemster en van G . W. L. van Woerden 
te Purmerend, tegen de gemeente waar de 
l aatstgenoemde over het belastingjaar 1930/ 
31 in de Rijksinkomstenbelast ing en in de 
vermogensbe lasti ng is aanges lagen. 

S. 658. 5 D ecember. 
- Wet tot t ijdelijke voorz ien ing tot verster

k ing van de middelen tot dekking van de 
uitgaven des Rij ks . S. 663. 8 December. 

- Wet tot heffing van opcenten op de ge
meentefondsbelasting en de vermogensbelas
t ing over het be lastingjaar 1934/35. 

S. 717. 22 December. 
- Wet, tot heffing van een couponbe lasting. 

S . 780. 29 D ecem ber. 
Rijl< skantorengebo u w. 
- W et, houdende goedkeur ing van eene door 

den Staat me t de Gemeente 's-H el'togen
bosch gesloten oveTeenkomst in zake het 
huren van een . door die Gemeente gesticht 
Kantore ngebouw. S . 608. 17 N ovember. 

Uijn vaart. Zie: Schee pvaa,·t. 
Rijksinkomstenbelasting. Zie: l nkomstm-

belasting. 
Rljksweg·eu. Zie: W egen. 
Rijwielen. Zie: Motor- en R ijwiFlwel . · 
ltlvlereuwet. 
-- Arrest van den H oogen Raad. ( B . W. art. 

1385 ; Rivierenwet art. 3.) - D e R echtb . 
had deze vraag uitsluitend aan de hand van 
d e o,nsch1-ijving van art. 3 § 12 de1· Rivieren
wet moeten beantwoorden en geen argmnent 
mogen ontleenen aan een algemeen rechts
beginsel voor overeenkomsten neergelegd in 
art. 1.i85 B . W. of de 1·echtszeke1·heid of 
voorafgaand e gedragingen van den Staat 
(een kaart behoorende bij het K. B . van 24 
F ebr. 1916, S. 84). 24 M ei. 

Salarisbeslui t. Zie : R ijksa,nb tenarrn en 
-Werkl irden. 

Schatklstbiljetteu. 
- Wet tot wijziging van de wet van 4 April 

1870, S. 62 , houdende he pal ingen omtrent 
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de uitgifte van Schatkistbiljetten, zooals 
deze wet laatstelijk is gewijzigd bij de wet 
van 13 Januari 1922 (Stbl. n°. 11). 

S. 705. 20 December. 
Scheepvaart. 
- Besluit tot vaststelling van een bijzonder 

reglement van politie voor het Noordzee
kanaal. S . 23. 24 Januari. 

- Besluit tot nadere wijziging van het bij 
Koninklijk bes lui t van 22 ovember 1911, 
S . 346, vastgestelde reglement voor de 
scheepvaart ter beveiliging van de beweeg
bare spoorwegbrug in den Staatsspoorweg 
van Roosendaal naar Vlissingen over het 
kanaal door Zuid-Beveland. 

S. 41. 9 Februari. 
- Besluit tot wijziging van het bijzonder regle

ment van politie voor het kanaal door Wal
cheren, vastgesteld bij Koninklijk beslu it 
van 23 Mei 1892, S. 116, het laatst ge
wijzigd bij Koninklijk besluit van 5 Januari 
1931 (Stbl. n°. 3). S. 78. 2 Maart. 

- Besluit tot nadere wijziging van het Ko
ninklijk besluit van den 29sten J uni 1878. 
S. 99, houdende vaststelling van het tarief 
van belooning van den ambtenaar, ten wiens 
overstaan de in artikel 396 Wetboek van 
Koophandel bedoelde monstering van scheeps
volk geschiedt. S. 95 . 14 Maart. 

- Besluit tot vaststelling van het Surinaamsch 
Zeebrievenbesluit 1933. S. 109. 17 Maart. 

- Besluit tot vaststelling van het Curaçaose! 
Zeebrievenbesluit 1933. S. 110. 17 Maart. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Gemeente
wet ai·t . 168 ; Alg. R egl. v . P olitie voor 
riviei·en enz. art. 16.) - Art. 1 van de 
Bruggenverordening van Sleen [ voorschrij
vend het toonen van een roode vlag, wan
ne.er een b,·ug, opengedraaid of afgedraaid, 
niet voor het rijverkeer openstaat] heeft 
niet, in verband met het bepaalde in art . 
16, lid 2 van het Alg. R egl. van Politit 
voor rivieren, kanalen, enz. het algeheel 
ve,·lies van gebruik van brug of kanaal ten
gevolge. - H et geldt hier hoogstens moei
lijkheden, die in de practijk gemakkelijk 
zijn op te lossen maar geen gronden, die 
aan de verbindbaarheid van die verordening 
in den weg staan. - De gemeenteraad was 
bevoegd voor het niet-nakomen van de, voor 
de veiligheid van het verkeier over de be
trokken brug gestelde, bepalingen aanspra
kelijk te stell en hen, die als eigenaren en 
onderhoudsplichtigen van het gevaar-veroor
zakend voorwe,·p tot het wegnemen van het 
gevaar in staat worden geacht. 20 Ma(JJrt . 

- Arrest van den Hoogen Raad. (B innenaan
varingsreglement art . 36.) - Dit artikel 
verbiedt aan stoomschepen, die een nauv; 
vaar water oversteken, om, de koerslijnen van 
andere vaartuigen te snijden, indien deze 
d,aardoor ve,·pl icht zo1tden wo,·den van den 
ko e,·s af te wijken om aanvaring te voorko
m en . - H et H of stelde echter feitelijk vast, 
dat, toen de schepen el kaar voor het eerst 
waarnamen en signalen wisselden, de af
stand t1tSschen hen groot genoeg was om aan 
deze, toen gestrekt in het vaarwater lig gen
de vaart1tigen te veroorloven om, 1nits regle
mentair koersende, el kaai· te passe eren.. B ij 
deze vaststelling der feiten zoekt het miild,el 

tevergeefs kracht in de bewering, dat het 
overstekende schip zijn einddoel, den an
denn oeve,·, nog niet zoude hebben bereikt 
en d1ts nog oventekend schip was. 

28 April. 
- Wet houdende tijdelijke maatregelen ter 

bevo,·dering van eene zoovee l mogelijk even
rnd ige vrachtverdeel ing in de binnenscheep
vaart. S. 251. 5 Mei. 

- Besluit tot bekrachtiging van een wijziging 
van het Rijnvaartpol itiereglement voor den · 
Rijn met inbegrip van de Waal en de Lek. 

S . 332 . 19 Juni . 
- Beslui t tot nadere wijziging van het Ko

ninklijk besluit van 26 October 1906, S. 272, 
houdende be pa l in gen omtrent de Com mis
siën van deskundigen voor de Rijnvaa,·t en 
omtrent de Rijnschipers- en scheep patenten. 

S. 373. 26 Juli. 
- Besluit, houdende bepalingen omtrent de 

vrij steil i ug van meting van Fi nsche zee
schepen. S . 445. 14 Augustus. 

- Besluit tot nadere wijziging van het bij zon
der reglement van po li tie voor si ui zen en 
bruggen, onder beheer van het Rijk, in den 
waterweg van Amsterdam naar Rotterdam, 
vastgesteld bij Konink lijk bes lu it van 23 Mei 
1892, S. 119 en het laatst gewijzigd bij Ko
ninklijk besluit van 19 December 1931 (Stbl. 
n°. 533). S. 475. 14 September. 

Be luit tot wijziging van het Bijzonder 
aanvar ingsreglement Westerschelde, vastge
steld bij Kon inklijk besluit van 14 Augustus 
l!l24, S . 419, en gewijzigd bij Koninklijk 
besluit van 10 December 1930 (Stbl. n°. 
469). S. 511. 2 October. 

- Beslui t, houdende vaststelling van nieuwe 
bepalingen betreffende de zeebr ieven en 
scheepspassen m Nederlandsch-Indië. 

S. G30 . 27 November. 
- Besluit betreffende instelling van een 

scheepsmetingsdienst. S. 682. 11 December. 
- Besluit tot bekrachtiging van een wijziging 

van het Rijnvaartpol itie-reglement voor den 
Rijn met inbegrip van de Waal en de Lek. 

S. 695. 14 December. 
- Besluit tot vaststelling van een algemeenen 

maatregel van bestuur, bedoeld bij artikel 
570 van het Wetboek van Koophandel, zoo
als dat is vastgesteld bij de wet van 27 J ui i 
1931 (Stbl. n°. 320). S. 703. 18 December. 

- Besluit tot vasts teil ing van een bij zonder 
reglement van politie voo r het ka naal Zut
phen-Enschede der Twenthekanalen. 

S. 718. 22 December. 
- Besluit tot nadere wijziging van de bepa

lingen omtrent de meting van zeeschepen. 
S. 720. 22 December. 

- Besluit tot nadere wijziging van de be
palingen omtrent de meting van binnen
vaartuigen. S. 721. 22 December. 

Sluizen. Zie: Scheepvaart . 
Sociale verzekering·. 
- Wet tot organisatie van de openbare orga

nen , belast met de uitvoering van de socia le 
verzekering. S. 598. 17 November. 

- Idem inwerkingtreding. 
S. 702. 18 December. 

Sociale Zaken. 
- Besluit tot instelling van een Departement 

van Algemeen Bestuur dat den naam zal 
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dragen van Ministerie van Sociale Zaken en 
tot wijziging van den naam van het Ministe
rie van Economische Zaken en Arbeid. 

S. 311. 8 Juni. 
-- Roiuh!chrijven van den Minister van So

ciale Za ken, N°. 1382, Afd. W . & S ., aan 
B"rge,neeste1· en W etho"ders van diverse 
gemeenten, betreffende het Orgaan voor 
ste"nverleening . 15 September. 

- Wet tot wettelijke voorziening naar aan
le iding van het Koninklijk besluit van 8 
J uni 1933, S. 311, tot instelling van een 
Departement van Algemeen Bestuur, dat 
den naam zal dragen van Ministerie van 
Sociale Zaken, en tot wijziging van den 
naam van het Ministerie van Economische 
Zaken en Arbeid. S. 533. 25 October. 

S1ioor- en Tramwegen. 
- A,·rest van den H oogen Raad. (A. R. D. 

Spoorw. artt . 7 en 101 .) - Onder de feite
lijke o,nstandigheden, zooals die in het von
nis als vaststaande zijn aangeno,nen, heeft 
de Rechtb. kunnen aannemen, dat de gereq. 
noch door het ontvangen van een kloksignaal 
noch op eenige andere wijze ,net de ko,nst 
van dezen trein zoo tijdig bekend kon zijn, 
dat hij nog tijd had om aan het voorschrif t 
van tenminste drie minuten vóór de aan
komst te sluiten, te voldoen. Op grond daar
van heeft zij gerequireerde's beroep op ove,·
macht terecht aanvaa.rd. - Aldus ook Adv.
Gen. Wijnveldt, deze nog in het bijzonde,·: 
D e Rechtb. legt op juisten grond dit artikel 
uit. H et bevat niet een voorschrift voor de 
weg,wachters, maar voor de bestuurders 
d. w. z. voor de onderneme,·s van den spoor
wegdienst. Een algen,eene ,nededeeling van 
die bestuurders, dat de overwegwachter er 
,·ekening m ee moet houden, dat goede1·en
treinen 10 minuten te vroeg kunnen aan
komen, is niet voldoende on, daar,nede op 
die beambten de ve1·plichting te leggen de 
boom.en 13 minuten vo01· de olficieele d·ienst
regeling te sluiten, ten 1ninste niet in dien 
z·in ti,at zij daardoor ·voor strafbaarheid ex 
ar/ 7 lid S A . R. D. niet op overmacht 
zouden kunnen beroepen. 30 Januari. 

- Arrest van den Ho ogen Raad. (A. R. D . 
art. 7; Sv. art. 358.) - II et verweer van 
req,,: dat de convooitrein, volgens het dienst
rooster 01n ongeveer half zes had moeten 
passee,·en; dat hij na dien tijd in di_enst is 
gekomen, zoodat hij vermoedde, dat die trem 
reells gepasseerd was; dat hij geen klok
signaal heeft gehoord en ook niet, zooals 
g e bruikelijk is, t e l ef onisch was gewaar
schuwd dat die trein in aantocht was; dat 
hem reed,s eerder was opgevallen, dat de 
signaalpost van wachtpost 51 wel eens, niet 
functionneerde, houdt - al was _req. inge
volge a,·t . 7 lid 3 A, R . D. verplicht de be• 
weegbare afsluitingen 3 minuten voor d,, 
konist aan den convooitrein te sluiten, onge
acht of hij het kloksein hee ft ontvangen -
gronden in, welke, indien bewezen, tot de 
beslissing kunnen leiden, dat hij met het 
juiste tijllstip van de werkelijke komst van 
den trein niet bekend kon zijn, hetgeen de 
strafbaarheid van req. zou uitsluiten. - De 
Rechtb. heeft daa,·omtrent niets in haar vonr 
nis "er,neld en daaromtrent ook geen beslis
sing gegeven, weshalve het bestreden vonnis 

1noet worden vernietigd. 20 Februari. 
- Besluit tot nadere wijziging van het Alge

meen Reglement Vervoer. 
S. 62. 25 Februari. 

- Besluit tot wijziging van het Algemeen 
R eglement Vervoer Locaalspoorwegen. 

· S. 63. 25 Februari. 
-- Besluit houdende vaststelling van een a lge

meen reglement voor den dienst op de spoor
wegen. S. 277 . 15 Me i. 

- Arrest van den H oogen Raad. (Sr. art. 
307; Sv. art. 350; Tra,nw egregl . art. 59.) 
- De t.l.l. acht de schuld van verd. gelegen 
in twee verzuimen. Niet is in te zien, dat 
de rechter een dier ve,·zuimen niet bewezen 
achtend niet op den grondslag de,· t.l.l. zou 
hebben beslist. H et woord "aldus" in de 
t.l.l. heeft niet de beteekenis, dat uitsluitend 
de co,nbinatie van genoemde verzuimen de 
gronllslag voor beraadslaging en beslissing 
zoude kunnen opleveren. - H et H of hee ft 
niet de schuld van verd. gezocht in het -
in het niet bewezen ve,·klaa,•de gedeelte der 
t.l.l. vermelde - niet-stoppen aan het sta
tionsgebouw. - Een wettelijk voorsch1-i ft , 
als van art. 59 1'raniwegregl enient , waarin 
een verplichting tot inachtneming van de 
veiligheid van het verkeei- op den tramweg 
nader is uitgewe,·kt, behoeft in de t.l.l. niet 
te w,;rden vernield. - Gebleken is , dat het 
slachtoffer J . S. op het per,·on zat met zijn 
beenen op d e spoorbaan en dat req. over een 
afstand van 400 meter voor hij het station 
K wadenda1n1ne bereikte, recht zicht op de 
spoorbaan heeft. Hieruit heeft het H of kun
nen afleiden, dat req . niet voldoende heeft 
opgelet en achtgeslagen op hetgeen zich op 
of vlak bij de spoorbaan bevond; het was 
niet verplicht zijn oordeel, dat verd. bij be
hoorlijke oplettendheid, het slachtoffer niet 
voor een zak kolen kon hebben aangezien, 
nader te ,notiveeren. 22 M ei. 

- Besluit tot p laat ing in het Staatsblad van 
de op 23/28 Juni 1933 in de N ederlandsche 
en in de Duitsche taal gesloten overnen
komst, houdende mildere bepalingen voor 
het vervoer per spoorweg tusschen Nederland 
en Duitschfand van goederen, die ingevolge 
de internationale overeenkomst voor het goe
derenvervoer per spoorweg van 23 October 
1924 van het vervoer zijn uitgeslot,en, of 
slechts voorwaardelijk ten vervoer toege
laten zijn . S. 452. 18 Augustus . 

- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 
Staatsblad van de nieuwe voorschr iften voor 
goederen, welke slechts voorwaardelijk ten 
vervoer zijn toegelaten, vormende B ijl age I 
van het op 23 October 1924 te B ern gesloten 
internationaal verdrag, betreffende het goe
derenvervoer per spoorweg, S. 1928, n ° , 
180, welke voorschriften door de Commiss ie 
van deskundigen, bedoeld in artikel 60, § 2, 
van genoemd verdrag zijn vastgesteld in hare 
zitting van October 1932. 

S. 5lfi. 3 October. 
- Besluit tot wijziging van het Algemeen 

Reglement Dienst. S. 527. 20 October. 
- Wet tot naasting van de spoorwegen 

Utrecht--Zwolle, Zwolle-Kampen en Den 
Dolder-Baarn. S. 607. 17 November. 

- Koninklijk besluit. (Wet van 15 December 
1917 S. 703 Art. 2 j 0

• art. 1 sub b.) - E en 
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toepassing van art . 2 derde lid, volgens 
welke dr daar bedoelde 1nededeeling door 
Ged. Staten wo,·dt gedaan aan de openbare 
liclupnen, waarbij de bet,·effende wegen in 
beheer zijn, en niet wordt nagegaan of ,no
gelijk hel beheer van eenig zich in de wegen 
bevindend kunstwerk (i. c. een b1·ug) bij een 
ande,· openbaar lichaan, berust, is in strijd 
,net de wet . 7 Dece,nber. 

- Arrest van den H oogen Raad. (A. R. D . 
art. 7; A. R. D. 1933 art . 8 ; Spoorwegwet 
a·rt . 56.) - H et feit, tl.at het 1nede telaste
gelegde "in de on,niddellijke nabijheid van 
die ove,·wegen ge'[ll.aatst" zijn, niet we,·d be
wezen verklaard, doet voor de strafbaarh eid 
van ,·eq. niet ter zake, o,ndat de artt. 7 en 8 
A. R . D. wel een onderscheid ,naken tus
schen de bea1nbten i. v . 1n. den afstand waar
op zij afsluitboon>en bedienen, doch dit regle
,nent aan al deze categorieën van bean,bten 
dezelfde verplichting tot het tijdig sluiten 
der beweegbare afsluitingen oplegt. H et
zelfde geldt voor de artt. 8 en 9 van het 
vóór het wijzen van het vonnis der R echtb. 
in werking getreden nieuwe A. R. D . van 
15 M ei 1933 S. 277. - Tusschen de verkla-
1·ingen van getuigen en verd. is geen tegen
strijdigheid te zien. - I n ve1·band met het 
bepaalde in art. 56 Spoorw egwet werd ten 
onrechte hechtenis opgelegd. - Na vernieti
ging volgt veroordeeling door den H . R. , 
waa,·bij i.v. n,. het nieuwe A. R. D . wordt 
overwogen, dat door den Kantonrechter ,nede 
is bewezen verklaa,·d, dat de trein den over
weg is gepasseerd, terwijl de afsluitboon,en 
niet gesloten waren . 18 Dece,nber. 

- Wet, houdende machtiging tot t ijdelijke af
wijking van de overeenkomst 1930 N.S. 

S. 744. 28 December. 
Staten- Generaal. 
- Be luit betreffende de sluiting van de te

genwoordige zitting der Staten-Generaal en 
de ontbinding van de T weede Kamer. 

S. 49. 15 Februari. 
- Beslu it, betreffende de opening van de bui

tengewone zitting van de Staten-Generaal. 
S. 248. 5 Mei. 

Statistiek. 
- Beslui t tot nadere wijziging van het Ko

ninklijk bes! uit van 9 J anuari 1899, S . 43, 
betreffende het Centrale Bureau en de Cen
trale C,ommissie voor de Statistiek, laatste
lijk gewijzigd bij Koninklijk besluit van 18 
Augustus 1932 (Stbl. n°. 440). 

S. 131. 1 April. 
Sterke drank. Zie: Drankwet . 
Strafrecht en strafvorderin g. 
- Wet, houdende t ijdelijke voorziening met 

betrekking tot het ter beschikking van de 
R egeer ing stellen van personen, bij wie tij
dens het begaan van een strafbaar feit ge
brekkige ontwikkeling of ziekelijke storing 
der geestvermogens bestond. 

S. 179. 21 April. 
- \Vet, houdende aanvulling van het Wetboek 

van Strafrecht met het oog op kleedingstuk
ken en onderscheidingsteekenen, welke uit
drukking zijn van een bepaald staatkundig 
streven. S. 476. 15 September. 

- Circulaire van den Minister van Justitie, 
2e afd. A, n°. 891, aan heeren Procureurs- ' 
Generaal bij de Genechtshoven, betre ff ende 

z.g. ,,Uniformverbod". 16 S eptember. 
- Besluit tot nadere wijziging van de R e-

classeeringsregeling. S. 552. 27 October. 
- Wet tot wijziging van artikel 530 van het 

Wetboek van Strafvordering. 
S . 564. 1 November. 

- Besluit tot wijzig ing en aanvulling van den 
Gevangen ismaatregel. S. 583. 8 November. 

- Beslui t, houdende bepaling van den datum 
van inwerkingtreding van de artikelen 1 en 
2 der wet van 25 J uni 1929, S . 361 , en van 
den Gevangenismaatregel. 

S. 625. 23 November. 
Strandvonderij . 
- Besluit tot vaststelling van een a lgemee

nen maatregel van bestuur, ter ui tvoering 
van de wet op de strandvonderij van 27 J ui i 
1931 (Stbl. n°. 321.) S. 704 . 18 December. 

- Besluit tot bepaling van den dag van in
werkingtreding van de wet van 27 Juli 
1931, S. 320, tot herziening van den zeven
den t itel van het tweede boek van het Wet
boek van Koophandel (schipbreuk, enz.) en 
van de wet op de strandvonderij van 27 
J"uli 1931 (Stbl. n° . 321 ). 

S. 727. 27 December. 
Successiewet. 
- Ar1·est van den Hoogen Raad. (Successie

wet art. 19.) - Bij niet-naleving van a,·t. 
45 Sucüessiewet (me,norie van aangif te) kan 
het op een l egaat vall end successierecht niet 
van den legata, -is worden ingevorderd. (Door 
den H. R. wordt in het midden gelaten of, 
indien art. 45 wel is nageleefd, de l egataris. 
krachtens art. 19, tot betaling kan worden 
aangesproken) . 24 M ei. 

Suriname en Cura<;:ao. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 

Staatsblad van de toepasselijkverklaring op 
Nederland oh-Indië, Suriname en Curaçao 
van het verdrag van Genève van 26 Sep
tember 1927, nopens de tenui tvoerlegging 
van in het buitenland gewezen scheidsrech
terlijke u itspraken (Stbl. 1931, n°. 399). 

S. 101. 16 Maart. 
- Beslu it tot vaststelling van het Surinaamsch 

Zeebrievenbe luit 1933. S. 109. 17 Maart 
- Wet, houdende voorziening in de behoefte 

aan kasgeld voor den Surinaamsch en dienst 
hier te lande gedurende de jaren 1934, 1935 
en 1936. S. 714. 22 December. 

- Besluit tot vaststell ing van eene tijdelijke 
korting op de wachtgelden, welke worden 
gekweten uit de Surinaamsche geldmidde
len . S. 750. 28 December. 

- Besluit tot wijziging van de Gewijzigde 
Rechtspleging L andmacht 1925. 

S . 751. 28 December. 
- Besluit, regelende de kosten van aanmun

ting ten behoeve van het Rijk, van Neder
]andsch-Indië, van Suriname en van Cu
raçao. S. 811. 30 December. 

'l'abaksaccljns. 
- Wet tot verhooging van den accijns op 

tabak. S. 769. 29 December. 
Tabakswet. 
- Arrest van den H oo gen Raad. (A lg . W et 

artt. 157 en 219; Tabaksw et.) - Waar in 
art. 60 lid 2 der Tabakswet 1921 enkel hie,· 
te lande vervaardigd siga,·ettenpapier Il.an 
accijns onderworpen is, kan bij vervoer van 
de eene binnenlandsche plaats naar de an-
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dere van hier te lande vervaardigd sigaret
tenpapier slechts sprake zijn van een docu
ment, dat het vervoer zou moeten dekken, 
vool'Zoover dit loopt ove,· het gebied de,· 
eerste linie. Bij vervoer van een binnenland
sche plaats naar de andere van in het bui
tenland vervaardigd sigarettenpapie1·, dat 
dus géén accijnsgoed is, eischt art. 151 Alg. 
Wet i. v. ,n. de a,·tt. 1 en 12 van het K. B. 
van 4. Aug. 1814 S. 116 voor dit vervoer een 
docu,nent, wanneer het geschiedt ove1· het 
gebied van de eerste linie. Waar i. c. vast
staat, dat het papier tot binnenlandsch ve,·
voer werd aangeboden buiten het gebied der 
ee1'8te, doch binnen het gebied der tweede, 
had, wilde hie,· sprake zijn van een strafbaar 
feit, in de t.l.l. en bewezenverklaring moeten 
blijken, dat het sigarettenpapie,·, waarvan 
het vervoer niet door een docu,nent was ge
dekt, in het buitenland was vervaardigd. -
[Adv.-Gen. Besie1· 011,trent het derde niiddel: 
Strafbare poging tot 1niddellijk daderschap 
is mogelijk, wanneer ook een begin van uit
i·oering der handeling van den omniddel
lijken dader aanwezig is en dit bij gebreke 
van opzet bij dezen niet als strafbare poging 
zijnerzijds tot het feit beschouwd, kan wor
den. - /. c. vor,nden het ten vervoe1· aan
bieden van de goederen en het ondertee kenen 
van den v,·achtbrief slechts voorbereidings
ha.ndelingen. - "[Door H. R . niet beslist] . 

20 Novembe,·. 
'Tariefwet. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Tariefwet 

art. S8.) Ten on,·echte gaat req. e,· van uit, 
dat, wanneer de ontvanger der invoerrechten 
en accijnzen de tarifieering der aangegeven .1 
go ederen heeft verncht en de rechten heeft 
berekend en de aange-ver zich bij een en 
ander heeft neergelegd, geen sprake ,neer 
zou zijn van verdere toepassing der Tarief
wet 1924, S. 568. - Een geschil tusschen de 
an,btena,·en en den aangeve,· over de waarde 
de,· goederen, hetzij dit plaats heeft vóó,·, 
dan wel na de afgifte van het betalingspas
poort, betreft de toepassing der Tariefwet , 
ook al zijn de formaliteiten, welke bij een 
dergelijk geschil in acht geno-men moeten 
worden, ontleend aan de Alg. Wet 1822, S. 
S8. - Wanneer bij de,-gelijk geschil een 
valsch of vervalscht stuk wordt vertoond of 
overgel egd, geschiedt zulks bij de to epassing 
der Tariefwet, SO October. 

- - Arrest van den Hoogen Raad. ( Tariefwet 
art. 1.) - E en nader onderzoek nopens de 
waarde van de in te voeren goederen, inge
steld naar aanleiding van gerezen twijfel 
omtrent de juistheid van eene aangifte, be
doelt te verzekeren, dat van de in te voeren 
go ederen eventueel door vrijwillige verhoo
ging of nadere vaststelling van de aange
geven waarde het in art. 1 Tariefwet be
doelde invoe,·recht wordt geheven. Daa,·aan 
doet niet af, dat dit nader onderzoek ge
schiedt ,net inachtneming van het bij andere 
wetten bepaalde. - Een beroep op het be
paalde in art. 38 Tariefwet, dat slechts be
t,·ekking zou kunnen hebben op stukken, 
welke betreffende de in te voeren goederen 
rechtstreeksche gegevens bevatten, gaat daar
bij niet op, 18 Decembe,·. 

Tarwewet. 
- Wet tot wijziging van de Tarwewet 1931. 

S, 35 . 9 Februari. 
- A1-rest van den H oogen Raad. ( Tarwebesluit 

1931 S. 65 artt. 3 en 4.J - De t .l.l. bevatte 
met voldoende duidelijkheid het feit, het
welk aan req. werd telastegelegd. - D e 
telastelegging betreffende het eerste feit had 
kennelijk en te,-echt - daar immers het feit 
viel vóór de inwerkingtreding van het K . B. 
van 14 M ei 1932 S, 202 - het oog op de 
bepaling van art. 3 van het K. B. van 15 
Juni 1931, S. 254 . De R echtb. ,echter had 
kennelijk het oog op art. 2 van genoemd 
Tarwebcsluit, zooals dit luidt na de daarin 
bij eerstgenoe-md K, B , aangebrachte wijzi
ging, volgens welke nieuwe omschrij,,ing 
o. 1n. het voorhanden hebben van Tarweme el 
B is verboden en het niet voldaan zijn aan 
zekere voo,·waarden, thans in art. 3 vermeld, 
niet meer behoort tot de elementen van het 
strafbare feit. De R echtb. heeft derhalve het 
bewezene ten onrechte st,·afbaaJr geacht. -
Req_ ziet in haar betoog, dat, zoolang er 
geen ,·egisters zijn voorgeschreven voor het 
enkel voorhanden hebben van Tarw emeel B, 
van het "bijhouden" geen sprake kan zijn, 
voorbij, dat de t.l.l. en bewezenverklaring 
niet spreekt van registers voor het voorhan
den hebben, doch, overeenkomstig de bepa
ling van art. 4 Tarwebesluit, S. 254, van 
registe,·s betreffende aankoop, verkoop en 
vc,·werking, terwijl dan het voorhanden heb
ben de 1>erplichting tot het bijhouden schept. 

20 F ebruari . 
- Arnst van den H oogen Raad. (Tarwewet 

1981, a,·t . '/!; Tarwebestuit 1981, art. 4 .) -
R egisters als in .art, 4 Tarwebesluit 1931 
bedoeld zijn door den daartoe bevoegden 
Minister voorgeschreven. - Waar volgens 
dat artikel ieder die tarweme-el voorhanden 
heeft, verplicht is door den bedoelden Mi
nister voor te schrij"en registers betreffende 
aankoop, verkoop en ,,erwerking bij te hou
den, en register Model I bestemd ii voo·r 
hen. die - zooals req. - tarwemeel of tarwe
bloe1n bereiden, was req., tarwemeel voor
handen hebbende, verplicht het register M o
del I bij te houd.en. 19 Juni . 

- Arrest van den H oogen Raad. ('l'arwebe
sluit 1931, art. 4 ; Gew. Tarwebeschikking 
art. 4.) - H et laatste lid van de, ter uitvoe
-ring van art. 4 'l'arwebesluit 1931, gegeven 
Gewijzigde Tarweb eschikking 1931 bepaalt, 
dat de registe1·s - waaronder registe1· n°. 111 
- van dag tot dag moeten worden bijgehou
den, ,,voorzoove1· in de 11iodellen niet uit
drukkelij k anders is aangegeven". - Ho ewel 
M odel lil, hetwelk uitdrukkelijk aangeeft, 
dat kolo.1n 6 niet van dag tot dag 1noet wor
den bijgehouden, niet ,net zoovecl woorden 
inhoudt binnen welken termijn kolom 6 wèl 
11ioet worden bijgehouden, blijkt toch uit het 
opschrift van die kolom: ,,verwerkt en ver
kocht pe,- kalende,·week" voldoende duide
lijk, dat indien in een week tarwemeel of 
tarwebloe,n is verwerkt of ve1·kocht, hiervan 
aan het einde van die week ( kalenderweek) 
in de kolom melding moet worden gemaakt, 
zoodat, indien zulks niet is geschiedt, het 
registe,· niet is bijgehouden en dus art, 4 van 
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het Tarwebeslui t 1931 is overt,·edcn. - [A n
ders Adv. -Gen . W ijnveldt.] 30 Octob er . 

- Arrest van den H oo gen R aad. ( Tarwewet 
1931 art. 2; T arwebesluit 1931 art. 4 ; Gew. 
Tarwe beschikking artt. 1 en 4.) - H et bij 
art . 1 der Gewij zigde Tarwe beschi kking ge
stelde vereischte, dat de inheernsche tarwe 
door bemiddeling der V e,·eenigin g voor l n 
heenische '1.'arweafne,ners ,noet zijn gel everd 
maakt ecne eigenschap - zij het wellicht 
een ui t erlij ke - d er inheemsche tarwe, wel ke 
zich in tarwem eel A moet bevinden, u i t en 
heeft ,ni tsdien betrekking op de samenstel 
l ing van het tarwemeel. B edoeld voorschrift , 
di t vereischte bet1·e ff endc , steunt derhalve 
op art. 2 de,· 'l.'arwewet 1931 en is dus gel
dig. Art. 3 der Tarw ewet 1931 de le vering 
d er tarwe bet,·eff cnde speelt in deze geen rol . 
- Hij, die tarwe meel bereid, hee ft dienten
gevolge tarwe,neel voorhanden. - De bepa
l ing van art. 4, lid 2, Gewij zigde Tarwebe
schikking 1931, voorschrij vend , dat de geen, 
d ie . tarwem eel of tarwebloem ber eid t, ver
plicht is het register model n° . I bij te hou
d en, ontl eent hare geldi gheid aan art. 2, 
onder a de,· Tarwewet 1931 i . v. rn . art. 4 
Tarwe beslui t 1931, waaruit voortvlo eit, dat 
krachtens laatstgenoemd voorschrift degeen 
die tarwemeel bereidt ve,·plicht is het door 
hem bij te houden register model I , in voe ge 
als in di t voorschrift aan gegeven, t er inzage 
te verst,·ekken. 27 N ove11ib er. 

- Arrest van den H oogen Raad. ( '1.'arw ebe
sl1tit 1931 art . 4.) - T en on,•,echte besl iste 
de Rechtb., dat de desbet,·.eff ende wettelÎjke 
bepalingen geen registers voorschrijven, voor 
ie,nand die T arwebloem voorhanden hee ft, 
en dat , wat het verwerken van tarwebloem 
of tarwemeel to t brood betreft , d it wel t e
rugslaat op den tekst van art. 4 der gew. 
'1.'arwe beschikking 1931, do ch dit m iniste
rieel e voorschrift, wat bet,·e ft het opleggen 
van een verplichting aan hem , die tarwe-
11,eel of tarwebloem verwerkt, niet steunt op 
de Tarw ewet . - Art. 4 Tarwebesluit 1931 
schrijft im11iers, krachtens art . 'R, der Tarwe
wet 1931 o. 11i. v oor, dat hij , die tarwemeel 
of tarwebloem voorhanden heeft, verplicht 
is de door den Minister voor te schr-ijven 
registers betreff ende aankoop, verkoop en 
v erwerking bij te houden en als uitvlo eisel 
daarvan hee ft de M iniste,· in art. 4 der Gew. 
Tarwebeschikking 1931 bepaald, dat hij die 
tarwem eel of tarwebloem tot brood verwerkt 
- en die dus daardoor tarwem eel of tarwe
bloem voorhanden hee ft - verplicht is een 
registe,· volgens model Ill bij t e houden. -
H . R. 's Kantonrechters vonnis vernietigend 
veroordeelt verd. tot f 10 boete, b. g. v . b. 
en v . t e v er vangen door 10 dagen hechtenis . 

11 D ecemb er. 
•.rel1>foon en telegrafen. 
- Besluit, houdende wijziging van het Rij ks

telegraafreglement 1926. S. 114. 23 Maart. 
- B eslui t tot aanvulling van den bij het Or

ganiek Besluit PTT 1928 behoorenden " Staat 
van de rangen, waarin het ".~ste ambtena~rs
personeel bij het StaatsbedrtJf der Poster11en, 
Telegrafi e en Telefonie is ingedeeld." 

S. 708. 21 D ecember . 
- Beslu it houdende intrekking van het be

staande ~n vaststelling van een nieuw regie-

m ent voor den di enst der Rijkstelegraaf. 
S. 709. 21 December. 

- Besluit tot wijzig ing en aanvu ll ing van het 
Rijkstelefoonreglement 1929. 

S. 726. 27 D ecember. 
Traetaten. 
- B es luit, bepa lende de bekendmaking in het 

Staatsblad van het op 1 November 1932 te 
's-Gravenhage tusschen Nederl a nd en B elgië 
gesloten verdrag, strekkende tot uitbre iding 
va n het N ede rl a ndsch-Belgisch uitl e ve rings
ve rdrag van 31 M e i 1889, S . 1889, n°. 93, en 
va n de aanvull ende verdragen van 14 F e
brua ri 1895, S. 1895, n ° . 32, en van 25 
October 1927 , S . 1928, n°. 4, tot den Bel
g ischen Congo e n het mandaatgeb ied van 
Ruanda-Urundi. S. 8. 11 Januari. 

- B esluit, bepa lende de bekendmak ing in het 
S taatsblad van het op 22 November 1928 te 
P a rijs gesloten ve rdrag, met bijbehoorende 
p rotocoll en , betreffende internationa le ten
toonstellingen (St bl. 1932, n° . 523). 

S . 17. 17 Januari. 
- B esluit, bepal ende de bekendma king in het 

Staatsblad van het op 14 Februari 1930 te 
Madrid tussch en N ederland ~n Spanje geslo
ten luchtvaartverdrag (Stbl. 1931 , n°. 597). 

S . 25 . 25 J a nuari. 
- Wet, houdende goedkeuring van het ont

werp-verdrag betreffende den gedwongen of 
verplichten a rbeid (Genève 1930). 

S. 26. 26 J anuari . 
- Wet, houdende goedkeuring van het op 25 

Augustus 1931 te Angora tusschen N eder
land en Turkije gesloten handels- en scheep
vaartverdrag, alsmede van het daarbij be
hoorende onderteekeningsprotocol. 

S. 27. 26 J anuari . 
- W et , houdende goedkeuring van het op 26 

Mei 1930 te ' s-Gravenhage tusschen Neder
land en Zwi tserland gesloten handelsver
drag met het daarbij behoorend slotprotocol, 
alsmede van het op 19 Juni 1931 te Genève 
geteekende add itioneel protocol. 

S. 28. 26 J anuari. 
- B esluit, bepalende de bekendmaking in het 

Staatsblad van het verdrag van Genève, be
treffende de aandu id ing van het gewicht op 
g roote stukken, vervoerd per sch ip (Stbl. 
1932, n°. 185). S. 34. 27 J a nuari . 

- B esluit, bepalende de bekendmaking in het 
Staatsblad van het op 30 Maart 1931 te 
's-Gtavenhage tusschen Nederland en Spanje 
gesloten ve rdrag tot beslechti ng van geschil
len door verzoening, rechtspraak en arbi
trage (Stbl. 1931, n°. 523). 

S. 42. 9 Februari. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 

Staa tsbl ad van het op 16 October 1931 te 
' s-Gravenhage tusschen N ederland en België 
gesloten verdrag betreffende de gelijkstelling 
va n elkanders onderdanen voor de toepas
sing der weder-ûjdsche wetgeving op het 
punt der invalidite its- en ouderdomsverze
kering en de regeling van de gevolgen voor 
e l kaars onderdanen van het naast elkaar 
werken dier wetgevingen (Stbl. 1932, n°. 
661). S. 97. 15 Maart. 

- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 
Staatsblad van de toepasselijkve rkl a ring op 
Nederlandsch-Indië en Curaçao van het op 

5 
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5 Juli 1930 te Londen gesloten Verdrag be
treffende de uitwatering van schepen (Stbl. 
1932, n°. 516). S. 98. 15 Maart. 

- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 
Staatsblad van de toepasselijkverklaring op 
Neder! andsch-Indië, Suriname en Curaçao 
van het verdrag van Genève van 26 Sep
tember 1927, nopens de tenuitvoerlegging 
van in het buitenland gewezen scheidsrech
te rlijke uitspraken (Stbl. 1931 , n°. 399). 

S. 101. 16 Maart. 
- Wet tot voorbehoud der bevoegdheid tot 

bekrachtiging van de Overeenkomst nopens 
het gebruik van bereid opium van 27 No
vember 1931. S. 134 . 6 April. 

- Wet, houdende goedkeuring van het Ver
drag tot regeling van de wal vischjacht van 
24 September 1931. S. 135. 6 April. 

- \Vet, houdende voorzieningen tot uitvoering 
van het op 31 Mei 1932 te Londen tusschen 

eclerlancl en Groot-Britannië gesloten ver
drag, houdende bepalingen tot het verge
makkelijken van het voeren van rechtsge
dingen. S. 136. 6 April. 

- Wet tot goedkeuring van het op 31 Mei 
1932 te Londen tusschen Nederland en 
Groot-Britannië gesloten verdrag, houdende 
bepalingen tot het vergemakkelijken van het 
voeren van rechtsgedingen in burgerlijke en 
handel zaken. S. 137. 6 April. 

- Wet, houdende goedkeuring van het _Ver
drag van 26 September 1931 tot ontwikke
ling van de middelen tot het voorkomen van 
den oorlog. S. 138. 6 April. 

- Wet, houdende goedkeuring van het op 12 
October 1929 te Warschau ge loten verdrag 
tot het brengen van eenheid in eenige be
palingen inzake het internationale luchtver
voer, alsmede van het daarbij behoorende 
additioneel protocol. S . 149 . 6 April. 

- Beslu it, bepalende de bekendmak ing in het 
Staatsblad van de tusschen den Neclerland
schen Gezant te Tokio en den J apanschen 
Minister van Buitenlanclsche Zaken gewis
sel de nota's cl.cl. 26 J anuar i 1933, houdende 
eene regeling tot weclerzijdsche vrij stelling 
van belasting op inkomsten en winsten voort
vloe iende uit het internationale zeescheep
vaartbedrijf. S. 219. 21 April. 

- Besluit, hepalencle de bekendmaking in het 
Staat blad van het Verdrag van Genève 
betreffende den gedwongen of verplichten 
arbeid, aangenomen als ontwerp-verdrag 
door de Algemeene Conferentie van de In
ternational e Organisatie van den AL·beid 
op 28 Juni 1930 (Stbl. 1933, 11°. 26). 

S . 236. 27 April. 
- Wet , betreffende voorbehoud van de be

voegdheid tot bekrachtiging van het Ver
drag met Protocol van onderteekening tot 
beperking van de vervaardiging en tot re
gel ing van de distributie van vercloovencle 
middelen van 13 Juli 1931. 

S. 243. 28 April. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 

Staatsbl ad van de tusschen den ederl and
schen Gezant te Brussel en den Belgischen 
Minister van Buitenlanclsche Zaken gewissel
de nota's del. 17 Maart 1933, houdende eene 
overeenkomst tot aanvulling van die, welke 
op 21 Juli 1913 tusschen beide landen is 

gesloten met betrekking tot de terugleiding 
van minderjarigen, die zich hebben onttrok
ken aan het gezag van ouder of voogd (Stbl. 
1913, n°. 371). S. 279. 17 Mei. 

- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 
Staatsblad van de toepasselijkverklaring op 
Neclerlandsch-Inclië van het Verdrag van 
Genève van 14 December 1928, met bij be
hoorend protocol, betreffende econom ische 
statistieken (Stbl. 1932. n°. 495). 

S . 301. 26 Mei. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 

Staatsblad van het verdrag van Genève van 
13 Juli 1931 tot beperking van de vervaar
diging en tot regeling van de distributie 
van vercloovende miclclelen, met protocol van 
onclerteekening (Stbl. 1933, n° . 243). 

S. 322. 13 Juni. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 

Staatsblad van het op 21 Februari 1933 te 
Stockholm tusschen Neclerlancl en Finland 
gesloten verdrag, betreffende uitlevering en 
rechterlijken bijstand in strafzaken. 

S. 333. 22 Juni . 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 

Staatsblad van de op 22 Mei 1933 te Stock
holm tusschen Nederland en Finland geslo
ten overeenkomst in zake de weclerzijclsche 
erkenning van meetbrieven. S. 353. 7 Juli. 

- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 
Staatsblad van de protocol! en van P arij s van 
15 Juni en 11 December 1929 in zake wijzi
ging onclersche iclen lijk van de artikelen 3, 
5, 7, 15, 34, 37, 41, 42 en de slotbepalingen 
en van de artikelen 34 en 40 van het op 13 
October 1919 te Parijs ges loten verdrag, hou
dende regeling van de luchtvaart (Stbl. 
1931 , n°. 298, en 1932, n°. 115). 

S. 354. 7 Juli. 
- Beslui t, bepalende de bekendmaking in het 

Staatsblad van het op 31 Mei 1932 te Lon
den tusschen Neclerlancl en Groot-Britannië 
gesloten verdrag houdende bepalingen tot 
het vergemakkelijken van het voeren van 
rechtsgedingen in burgerlijke en handels
zaken (Stbl. 1933 n°. 137) . S. 364. 12 Juli . 

- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 
Staatsblad van het op 12 October 1929 te 
Warschau gesloten verdrag tot het brengen 
van eenheid in eenige bepalingen inzake het 
internationale luchtvervoer a lsmede van het 
daarbij behoorencle additioneel protocol 
(Stbl. 1933, n°. 149). S. 365. 12 Juli . 

'l'ractaten. 
- Wet, houdende goedkeuring van het op 2 

Juli 1932 te Washington tusschen Nederland 
en Panama gesloten verdrag van handel en 
scheepva art, a lsmede van het daarbij be
hoorende slotprotocol. S. 383. 28 Juli. 

- Wet, houdende goedkeuring van de akte 
van Bern van 2 September 1932 tot aanvul
ling van (het protocol van onderteekening 
van) het internationaal verdrag omtrent het 
goederenvervoer per spoorweg van 23 Octo
ber 1924. S. 415. 4 Augustus. 

- ,vet, houdende goedkeuring van het op 23 
Maart 1933 te 's-Gravenhage tusschen Ne
derland en Noorwegen gesloten verdrag tot 
beslechting van gesch illen door rechtspraak, 
arbitrage en verwening. 

S. 497. 28 September. 
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- Wet, houdende toepasselijkverklaring op 
Nederlandsch-Indië van het op 31 Mei 1929 
te Londen gesloten internationaal verdrag 
voor de beveiligi ng van menscheQlevens op 
z.ee. S. 504 . 28 September. 

- Wet, houdende goedkeuring van het Ver
drag van 30 Maart 1931 met bijbehoorend 
Protocol nopens de belastingheffing van 
vreemde motorrijtuigen. 

S. 560. 1 November. 
- Wet, houdende goedkeuring van het Ver

drag van 30 M aart 1931 tot het brengen 
van eenheid in de verkeersteekens. 

S. 561. 1 November. 
- Beslui t, bepalende de bekendmaking in het 

Staatsblad van de akte van Bern van 2 Sep
tember 1932 tot aanvulling van het inter
nationaal verdrag omtrent het goederenver
voer pe r spoorweg van 23 October 1924. 

S . 584. 9 November. 
- Wet tot voorbehoud der bevoegdheid tot 

toetreding tot het ontwerp-verdrag betref
fende den leeftijd van toe lati ng van kinde
ren tot het verrichten van niet-industr iëele 
werkzaamheden (Genève 1932). 

S. 599. 17 November. 
- Wet , houdende goedkeuring van het op 5 

April 1933 te 's-Gravenhage tusschen Ne
derl and en Venezuela gesloten verdrag tot 
besl ech ting van geschill en door arbitrage, 
rechtspraak en verzoening. 

S . 609. 17 November. 
- Wet, houd{lnde goedkeuring van het op 19 

April 1933 te 's-Gravenhage tusschen N eder 
land en J apan gesloten verdrag tot beslech
ting van geschillen dom· rechtspraak, arbi
trage en verzoening, met bijbehoorend pro
tocol. S. 610. 17 November. 

- Wet, houdende goedkeur ing van de Ver
dragen van 19 Maa rt 1931 met bijbehoo
rende Protocoll en : 1 °. tot invoering van een 
eenvormige wet op chèques ; 2° . tot regeling 
van zekere wetsconfl icten ten aanz ien van 
chèques; 3° . betreffende het zegelrecht ten 
aanz ien van chèques. 

S. 611. 17 November. 
- Wet, houdende goedkeuring van het Neder 

landsch-Duitsche Douaneverdrag met bijl age 
en daarbij behoorend slotprotocol en van het 
verdrag tot wijziging van het N ederlandsch
Duitsche Douane- en Credietverdrag, van 26 
November 1925 met daarbij behoorend pro
tocol beide op '27 Apri l 1933 te Berlijn tus
sche~ Nederl a nd en Duitschl and gesloten . 

S. 612. 17 November. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 

Staatsblad van het op 16 April 1932 te 
Genève tusschen Nederland en Turkije ge
sloten verdrag tot beslechting van geschillen 
door rechtspraak, arb itrage en verwening 
(Stbl. 1932 , n°. 598). S. 631. 27 November. 

- Wet, houdende goedkeuring van het op 12 
Maart 1933 te San'a' tusschen Nederland en 
J emen gesloten verdrag van vriendschap. 

S. 643. 1 December. 
- Besluit bepalende de bekendmaking in het 

Staatsbl'.i.d van de verdragen van Genève 
van 7 Juni 1930 met bijbehoorende proto
collen: 1 °. tot invoering van eene eenvor
mige wet op wisselbr ieven en orderbriefjes; 
2° . tot regeling van zekere wetsconfl icten 
ten aanz ien van wisse lbrieven en orderbrief-

jes; 3°. betreffende het zegelrecht ten aan
zien van wisselbrieven en orderbriefjes. 

S . 699. 15 December. 
- Beslui t, bepal ende de bekendmaking in 

het Staatsblad van het op 5 Apr il 1933 te 
's-Gravenhage tusschen Nederl and en Vene
zuela gesloten verdrag tot beslechting van 
geschillen door arb itrage, rech tsp raak en 
verzoening. S . 813. 30 December. 

Tramweg·en. Zie: Spoor- en T ramwegen. 
Trekhonden wet. 
- Arrest van den H oogen Raad. ( T,·ekhon

denwet art. "f.) - Art. 1 van het K. B. van 
6 F ebr. 1911 S . 45 kan niet worden be
schouwd als te bevatten een zelfstandi ge 
strafbepaling, doch is kennel ijk bedoeld als 
een nadere bepaling van datg ene, wat de 
houder van een hondenkar ingevolge art . 1 
der Trekhondenwet hee ft in acht te nemen . 
- Ten on,·echte h ee ft dus de R echtb. blijkens 
de qualificatie en blijkens de aan haling -
naast art . "f de,· 1'rekhondenwet en art. 23 
Sr. - uitsluitend van art . 1 van gemeld K . 
B. d e veroordeelin g op dit artikel doen steu
nen. - Qualificatie verbete,·d en onder de 
wett el ijke voorschriften, waarop de strafop
l egging is gegrond, art. 1 der Trekhondenwet 
mede vermeld. - [T. a . v . de qualificatie 
cfm. Adv. -Gen. B esier.]. 6 Nov emb er. 

Tijd. 
- Besluit tot vervroeging in 1933 van den 

wettelijken tijd bedoeld in artikel 1 der wet 
van 23 Jnli 1908 (Stbl. n°. 236). 

S. 38. 9 F ebruar i. 
Uitvoer. Zie : I n- uit- en dooi'voer. 
Veeartsenijkunde. 
- A,·~est van d en H oogen Raad. ( W et uit

oefening V eeartsenijkunst art. 1 ; W et uit
oef ening Geneeskunst art. 1 ; Sr. art . 436.) 
- R echtb.: ,, Inenten van vee is noch als 
genees- noch als h eelkundigen raad of bij
stand in d en zin van h et l id 1 van art . 1 
de,· wet van 8 J uli 18"f 4, S. 98 te beschou
wen. l ntusschen kan, al moge dit inenten 
niet uitdrukkelijk zijn opgedragen aan hen 
die een akte van bevoegdheid bezitten, uit 
lid 2 van dat artikel niet anders volgen, dan 
dat "inenten" van v.ee in ieder geval niet 
behoort tot die handelingen op gezond vee, 
welke een ieder zijn geoorloofd. - H. R.: 
E ve1vals de inenting van ,nenschen, als voor
behoedmiddel tegen ziekten , naar den aard 
van deze in het mensch elij k organisme in
grijpende verrichting, ongetwijfeld moet ge
acht worden te behooren tot de uitoefening 
der geneeskunst, zoo behoo,·t ook de inenting 
van -,;ee naar haren aard tot de uitoefening 
der veeartsenijkunst, onverschillig of men 
deze verrichting tot geneeskundigen dan wel 
heelkundigen bijstand wil rekenen. D eze con
clusie volgt dus reeds uit d e algemeene 01n

schrijving van lid 1 van art . 1 W et van 
18"f 4, S. 98; lid 2 van dat artikel schijnt 
die opvatting te bevestigen . - 1'erecht be
sliste de R echtb. , zij het op ander e gronden, 
dat het bewezene volgens art. 436 Sr. straf 
baar is . 10 Ap,·il . Blz. 503. 

Veewet. 
- Arrest van den Ho ouen Raad. (Sr. artt . 

37-44; S v. a,·t . 358; Veewet artt. 8/2 en 
85.) - Nu te laste is gel egd en bewezen 
verklaard, dat het vervoe,· op venJ,achte's 
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last heeft plaats gehad, waa1·uit volgt, dat 
de koeien, welke niet lijdende waren aan 
mond- en klauwzeer, noch ook werden ver
dach gevaar op te leve,·en voor besmetting 
met die ziekte, indetrdaad in de stal, waarin 
zich eenige aan mond- en klauwzeer lijdende 
bevonden, zijn gebracht, volgt daaruit, dat 
telaste gelegd en bewezen verklaard is het 
in v,erdachten toestand brengen van het vee. 
- I n de wettelijke regeling van de genees
en heelkundige zorg voor het vee bij a,·t. 1 
der W et van 8 Jul i 1874, S. 98, ligt een 
aanwijzing voor de juistheid van de stelling, 
dat een veearts, die, naar juist wetenschap
pelijk inzicht, in het welbegrepen belang 
van vee, op dat vte een zekere behandeling 
toepast, zich niet schuldig maakt aan een 
strafbare gedraging. -- H oewel nu art. 82 
Veewet het opzettelijk gezonde of niet ver
dachte koeien brengen in een verblijfplaats 
van aan mond- en klauwzeer lijdend vee 
verbiedt, kan toch niet worden aangenomen, 
dat naar dat artikel strafbaar zou zijn de 
veearts, die bedoelde handeling verrichtend 
dat doet niet slechts volgens hetgeen naar 
eigen inzicht geoorloofd en wetenschappelijk 
aangewezen is, doch ook volgens in zijn we
tenschap algemeen als juist erkende richt
snoeren, en die daarbij, ook alweer volgens 
algemeen erkend deskundig inzicht, door 
voorkoming van ernstig lijden, het heil van 
het in verdachten toestand gebracht vee be
vordert. - Onjuist is de stelling, dat iemand, 
die een m et straf bedreigde handeling ple,egt, 
in ieder geval strafbaar is, wann1>er niet de 
wet zelf met zooveel woorden een straf
uitsluitingsgrond aanwijst. Imm ers het geval 
kan zich voordoen, dat de wederrechtelijk
heid in de delictsomschrijving zelve geen 
uitd1'ukking heeft gevonden en niettemin 
geen veroordeeling zal kunnen vol gen op 
grond dat de onrechtmatigheid der gepleeg
de handeling in het gegeven geval blijkt te 
ontbreken en derhalve dan het betrokken 
wetsartikel op de letterlijk onder de delicts
omschrijving vallende handeling niet van 
toepassing is . - H et Hof had moeten onder
zoeken, of verdachte hier heeft gehandeld 
als een goed veearts; het heeft thans een 
onvoldoende beslissing gegeven op req.'s ve'r
wee,· en den H. R. verhinderd een beslissing 
ten principale te geven. 20 Februari . 

- Besluit tot wijziging van het herhaaldelijk 
gewijzigd en aangevuld Koninklijk besluit 
van 25 April 1922, S. 219, ter uitvoering 
van artikel 2 der Veewet. 

S. 777. 29 December. 
Velllg·heldswet. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Veiligheids

w,et artt. 1 en 88.) - Door te stellen, dat 
de bedoelde ruimte is een fabri ek of werk
plaats in den zin van art. 1 der Veiligheids
wet, is de dagv. noch onverstaanbaar noch 
onduidelijk, daar de woorden "fabriek" en 
,,werkplaats" in dat artikel dezelfde betee
kenis hebben . De gebezigde woo,·den staan 
ten onderzoek naar de vraag of bedoelde 
,·uimte welke dan een fabriek of werkplaats 
in den' zin van art. 1 zou zijn, een fabriek 
is als in /J/T't. 28 dei· Veiligheidswet bedoeld, 
niet in den weg . - _De Rechtb. is, na te 

hebben beslist, dat de inrichting is een fa
briek van zuivelproducten als in art. 28 ge
noemd, teruggekomen op de vraag, of de 
inrichting is een fabriek of werkplaats in 
den zin van art. 1 . H et was van geen belang 
of zij in de qualificatie, welke zij na een 
be·vestigende beantwoording van die vraag, 
van het bewezene heeft gegeven, all een van 
,,fab,·iek", dan wel van " fabri ek" of we,·k
plaats sp1·ak. [Ande,·s Proc.-Gen. Tak.] -
De Rechtb. is op juiste gronden tot de be
slissing gekomen, dat de inrichting is een 
fab, iek van zuivelproducten . 24 April. 

Verdediging·sbelastlng. 
- Besluit tot wijziging van formulieren voor 

aangiftebiljetten der inkomstenbelasting, der 
gemeentefondsbelasting, der vermogensbelas
ting en der verded igingsbelasting 1. 

S. 24. 24 Januari. 
Veren wet. 
- Anest van den Hoogen Raad. (Verenwe~ 

artt. 7, 10, 11.) - H et ,·echt van overzet
veer tusschen twee plaatsen - i. c. Alblas
se-rda1n en H endrik-Ido-Ambacht - is niet 
aan bepaalde plaatsen van aanvang en einde 
bevoegdheid om ove,·al binnen de grenzen 
de1· vaart gebonden. H et brengt mede de 
van het veerrecht het ov,erzetten door ande
ren tegen te gaan. Op die bevoegdheid maakt 
de Verenwet, die in art. 7 het monopolis
tisch karakter van het veer,•echt erkent, geen 
inbreuk. - Zin en strekking van de artt. 
11 en 18 der Verenwet brengen mede, dat 
het f eitelijk verlaten der waterverbinding, 
waarvan rechtsverlies het gevolg is, wèl 
plaats vindt, als de rechthebber zonder mee, 
de vaart langs de van ouds bestaande over
zetgelegenhtid prijs geeft, ,naar niet, wan
neer hij zulks doet gepaard gaan met het 
bedienen van een nieuwe waterverbinding 
binnen de grenzen van zijn veerrecht en in 
ove1·eenstemming daarmede . - H et aandoen 
van Alblasserdam en H endrik-Ido-Ambacht 
op de 1·eizen tusschen Rotterdam en Dor
drecht en het overzetten van personen en 
goederen tusschen eerstgenoemde plaatsen 
moet worden beschouwd als het bedienen van 
het veer, waa,·bij het onverschillig is, dat de 
reederij zekere ter overzetting aangeboden 
go edere,i - auto' s en rijwielen (Red .) -
niet aanneemt. - ln dit geding is alleen het 
001·deel der 11echte1'lij ke autoriteiten beslis
send, nie t dat der provincial e, welke krach
tens de wet het veerrecht kunnen vervallen 
verklaren 01n andere r edenen dan die, welke 
ten deze den maatstaf moeten vo,-men. -
Art. 10 der Verenwet doet wel de vraag 
rijzen, of de daarin vervatte verplichtingen 
moeten worden nagekomen, wanneer de be
trokken halve veren niet langs dezelfde water
verbinding geëxploiteerd worden, rnaar in 
het a,·tikel is geen aanwijzing te vinden ten 
aanzien van de v ,·aag, of een veer kan 
wo,·den ve1·legd. 10 Februari . 

Vermogeusbelastlng·. 
- Besluit tot wijziging van formulieren voor 

aangiftebiljetten der inkomstenbelasting, der 
gemeentefondsbelasting, der vermogensbelas
ting en der verdedigingsbelasting I. 

S. 24. 24 Januari. 
- Wet tot heffing van opcenten op de ge-
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meentefondsbelasting en de vermogensbelas
t ing over het belastingj aar 1933/34. 

S . 68. 1 Maart. 
- W et tot heffing van opcenten op de ge

meentefondsbelasting en de vermogensbelas
t ing ove r het belastingjaar 1934/35. 

S. 717. 22 Decem ber. 
Tlsscherljwet. 
-- A,·rest van den H oogen R aad. ( Visscherij 

wet 19S1 S. 410 artt. 17, Se lid b en 19; 
.4lg . Vi scherijregl . binnenwateren art. 5.) 
- A,·t. 5, l ste lid van het Algern een Vis
sch erijreglernent voor de binnenwateren, zoo
als da,t bij J(. B , van 19 M ei 1981 S. 198 is 
gewijzigd, blij f t binnen d e grenzen do or art. 
19 aanhef en or,der a en b de,· Visscherijwet 
1981 S . 410 rnet betrekking tot het uitvaar
digen van bepalingen bij al gem een en rnaat
regel van be.stuur gesteld. - A,·t. 19 aan hef 
en onde,· a der wet laat wel eveneens toe bij 
alge1nccnen 1naatregel van bestuu,· het vis
schen rn et behulp van bepaalde stoff en te 
verbieden, doch gezegd art . 5, l ste lid houdt 
niet in een verbod van het visschen ,net be
hulp van een bepaalde stof, maar van een 
bepaalde soort visschen m et een bepaald 
vischtuiy . E en onderzoek naar de juis theid 
van ,·eq.'s bewering, dat visch als aas niet 
,•alt ouder het begrip "stoff en" in gezegd 
ar t. 19, kan de,-halve achte,·wege blijven, 
daar dii niet van belang is voor de beoor
d eelin g, of aan 1neergenoemd art . 5 l id 1 al 
of nie t verbindende kracht rnoet worden ont
ze gd. - [P roc. -Gen. Tak meent, dat uit de 
qualificatie van het bewezene door de R echt
bank ondubb elzinnig blijkt, dat zij visch, 
l evend of dood als aas gebezigd, reken t tot 
de " stoffen" waarvan art . 19 aanhef en sub 
a der Visscherijwet spreekt, een opvatting, 
wel ke hij deelt.] - A rt . 17 aanhef en onder 
8 b d er Visscherijwet 1981 S. 410 erkent in 
het algem een een recht om zonde-r schrift e- , 
lijke vergunning van den rechthebbende op 
het vischrecht in de daargenoemde wateren 
m et één hengel te visschen. Vol gens art . 4 
dier wet wordt onder " hengel" in deze wet 
echter niet begrepen de hengel geaasd rnet 
visch, zoodat het in art. 17 onder 8 b erken
de ,·echt niet betrekking heeft op het vi.s
schen m et den hengel geaasd met visch. -
Art. 5, Je l id ,,an het Al gem. Visscherijregl. 
vou,· de binnen,cate ren, dat uitsluitend het 
visschen m et den hengel , geaasd m et visch , 
onder de daar ve,·m elde voorwaarden ve,·
biedt , is derhalve niet in strijd met art . 17, 
3 b. E en en ande-r vindt bevestiging in de 
geschiedenis van de wijziging van a1·t . 4 bij 
de wet van 9 J uli 1931 S. 276. - [Proc.
Gen. Ta k : het door de K r·oon uitgevaardigd 
verbod van het •visschen ,net den hengel ge
aasd ,net visch gedu,·ende een bepaald tijd
vak is gebaseerd op art . 19 der Visscherij
wet en rechtsgeldig. ] 2 J anuari. 

- B eslui t tot wij zig ing van het Bijzonde r 
Visscherij reglement III (Stbl. 1932, n°, 315). 

S . 296. 23 Mei. 
- B esl uit tot wijziging van d en a lgemeenen 

maatregel van bestuur a ls bedoeld in a r t ikel 
23, l id 5, van de Visscherij wet , S . 1931 , n °. 
410, vastgesteld bij K on ink lijk besluit van 
19 M e i 1931 (Stbl. n°, 199) . 

. 319. 12 J un i. 

- B esluit tot wij ziging van het bes lu it van 
den 4den J uni 1932, tot vaststell ing va n de 
grenzen tusschen kust- en bi nnen visscherij en 
tusschen de wa te ren, wa arin kustv isscherij 
wordt uitgeoefend. S. 371. 24 Juli . 

- B eslu it tot vaststell ing van de voonvaa rden 
voor het gebr u ik van de d roog dokken va n 
het Staatsvissche rshavenbedrij f te I J mu iden . 

S. 372 . 24 Ju li . 
- B eslui t , houde nde bekendmaking van den 

tekst van het R eglement voor de N ederland
sche H aringcontrole, S. 1928, n° . 83, woals 
dit l aatstelij k is gewijzigd bij Koninklijk 
besluit van 30 September 1931 (Stbl. n°.406} . 

S. 660. 6 D ecem ber , 
- An·.est van den H oov en R aad. (Gem een te

wet a,·t . 168; Visscherijwet 1931 a,·t . 19.)
A rt. 40 a de,- A. P. V . van Vl ist luidende: 
" H et is verboden O'J) Z ondav zich m et den 
hengel visschende op of aan de openbare 
wegen te bevinden." kan d e 011enbare orde 
betref fen. De plaatsing van het artikel in 
de Afdeeling Il " V eil igheid en orde" van 
H oofdstuk lil "Straatpolitie" do et duidelijk 
zien, dat de genieenteraad van Vlist ,net die 
bepaling bedoeld heeft een voo?"Schrif t te 
geven in het bel(Lng der openbare veiligheid 
en orde; de raad is dan ook niet gegaan 
buiten de grenzen , welke art. 168 Gem eente
wet aan de ge1neentelijke wetgeving heef t 
ges teld. - E en beroep op het f eit, dat d e 
verordening zou treden in hetgeen van al
ge,neen R ijksbel anv_ is, kan nimmer tot cas
satie l eiden, daa,· zij dan toch ingevolge a,·t. 
193, lid 2, Ge,neen tewet zou blij ven gelden , 
totdat zij door den K oninv zou zijn geschorst 
of vemietigd. H et in art. 194 Gem eentewet 
geregelde oeval doet zich · hier niet voor. -
E en verbod voo,· de v em eenten o,n een be
paling als de ondnhavioe te rnaken is in de 
Visscherijwet 1905 niet te l ezen . - [Adv .
Gen. W ijnveldt voorts over de ontvankelij k
heid van het h.b. in verband m et de sl ordige 
,·edactie van de st,·afbepaling der verorde
ning. ] 18 Dec.ernber . 

- Beslu it tot vaststelling va n de inrichting 
va n den d ienst van het Staa tsv isschershaven
bedrijf te IJmuiden. S . 719 . 22 December. 

Vlaggen. 
- Rondsch1ijven van den Minister van Ju

sti tie, 2e Afd, A. N° . 1001, aan Autoriteiten, 
Colleges en A 1nbtena1·en, ressorteerende on
der· het Depar tem ent van J ustitie, betref fen
de het uitsteken van andere dan nationale 
vlaggen uit dien twoningen. 25 J anuari . 

Vleeschkeurlng·swet. 
- Be luit tot wijzig ing van het K onin klij k 

beslu it van 26 A pri l 1922, S. 225, tot uit
voer ing van de artikelen 27, 28 en 29 van 
de V leeschkeu r ingswet, S. 1919 n°. 524, 
zooa ls d it beslui t l aatstelij k is gewij zigd bij 
Kon inklijk besl uit van 20 M ei 1930 (Stbl. 
n°. 211 ). S . 65. 27 F ebruari . 

- Arrest van den H oo gen Raad. (Vl eesch
keu,·ings,oet 1919, S. 524; K . B . van 5 Juni 
1920, S. 285.) - I . v. m. de inrichting van 
de Vl eeschkeuringswet 1919, S . n°. 524 , in 
het bijzonder de bepaling van art . 18, sub g, 
dier wet j 0

• § 7 van het K . B. van 5 J uni 
1920, S. n°. 285, mist een gem eenteraad de 
bevoegdheid o,n bij verordening keurings
rnerken vast te stell en of door B . en W. te 
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doen vastste~len. - D e artt. 8, 25 en 88 van 
de verordening op den ge1neentelijken keu
ringsdienst van vee en vl eesch voo,· de ge
m eente D elft zijn dan ook niet-verbindend 
als 1net de wet in strijd. - V ernietiging van 
het bestreden arrest t. a. v. quali/icati.e en 
st?-ajopl egging, ontslag van alle rechtsver
volging wegens niet-st1·ajbaarheid van het 
f eit. - ( Ande,·s i1nplicite Adv.-Gen. Wijn 
veldt .) 18 Maart . 

- B sluit tot wijziging van het Koninklij k 
besluit van 5 Juni 1920, S. 285, tot uitvoe
ring van de artikelen 18 en 25 van de 
Vl eeschkeuringswet (S. 1919, n°. 524) laat
stelijk gewijzigd bij Koninklijk besluit van 
18 Augustus 1932 (Stbl. n°. 442). 

S . 175. 13 April. 
- K oninklijk besluit . (Gemeentewet art. 148; 

Vl eeschkeu,·ingswet art. 28 a.) - Nu art . 
2~ a der Vl eeschkeuringswet eene speciale 
regel ing uee/t voor gedwongen sa1nenwer
king van gemeenten terzake van den keu
ringsdiens t van vee en vl eesch, behoort de 
algem eene regeling van de Gemeentewet t e 
dien aanzien geen to epassing te vinden. -
Van de bij art . 148 der Gemeentewet aan 
de lüoon gegeven bevoegdheid behoort een 
omzichtig gebruik te worden gemaakt. Nu 
het bouwen van een gemeenschappelijk 
slachthuis voor een aantal gemeenten, mede 
gelet op de moeilijke economische 01nstan
digheden, welke tot beperking van kapi
taalsuitgaven door de uemeenten nopen, niet 
der,nate noodzakelijk is, dat zoodanige r ege
ling dwing end zou moeten worden opgel egd, 
is voor to epassi11g van art . 143 geen aarûei
ding. 18 April . 

Be luit tot wij ziging van het K oninkl ijk 
be luit van 13 September 1924, S. 448, tot 
ui tvoer ing van artike l 2 der Vleesch ke11 -
r ingswet (Stbl. 1919 , n° . 524). 

S . 450. 16 Aug ustus. 
B sluit tot wij zig ing van het Konin k lij k 

besluit van 22 J un i 1920, S. 314, tot uit
voer ing van a rtike l 25, tweede lid , van de 
V leeschke uringswet (Stbl. 1919, n °. 524 ). 

S. 464. 29 Aug ustus. 
- Arrest van den H oogen Raad. { Vl eesch

keuringswet art. 40. ) - T . a. v. req . is be
wezenverklaard niet dat hij de hammen in 
f eitelijk bezit heeft gehad, doch dat hij deze 
ter aangewezen plaatsen in voorraad hee ft 
gehad (in voorraad hebben kennelijk geno-
1ncn in den zin van het toe gepaste artikel 
der Vl eeschkeuringswet). - Uit de blij kens 
het vonnis door req. a fg elegde verklaring 
kon het bewijs vo01· het telastegelegde " i" 
voo,·raad hebben" worden afgeleid, waa,·aan 
niet afdo et, dat req . had gc,teld, dat d e 
eigendom, aan een ander was overgeoaan, 
daar voor het "in voorraad hebben" niet 
ve,·eischt is, dat hij, die d e waren in voor
raad hee ft, oo k de eigenaar is. - [De Adv. 
Gen. B esier speciaal over de in het middel 
vernielde overweging der R echtb. , dat onder 
in voorraad hebben 1noet word en ve1·staan 
het t en verkoop in feitelijk bezit hebben. l 

6 ,Vovem be,·. 
Vog-elwet. 
- Rondschrijven van den M iniste,· van Staat, 

Com1nissari.~ der K oningin in Zuid-H olland 
·aan so1n mi11e Burgemeest.e,·s in Zt1id-H ol-

land, betref j ende vergunningen ex artikel 9 
der Vogelwet. 19 M ei. 

- Arrest van den H oogen Raad. (Vogelwet 
art. 2.) - Van iemand, die no g geen vo gel! 
daadwerkelijk be1nachtigt of ben,achtigd 
heeft , doch sl echts voorbereidende 1naatrege
len daa1·toe hee ft genomen, kan niet worden 
gezegd, dat hij " vo gels vangt". - H . R . 
ontslaat van rechtsvervolging. - ( Anders 
Adv.- Gen. Wijnveldt.) 26 J uni . 

- B eslui t tot wijziging van het Koninklij k 
beslui t van den 18de n ovember 1913, S . 
412, houdende be pa l ingen te r uitvoering van 
de artike l l c, 18, 19, 23 en 33 der Vogelwet 
1912 (zooa ls dit be luit is gewijzigd bij de 
Koninklijke beslui ten van 4 September 1922. 
S. 518, 8 September 1928, S. 363 en woals 
de aldus gewijzigde tekst van het besluit 
door bijvoeging van dien tek t in zij n geheel 
opnieuw a lgemeen be kend is gemaakt bij het 
K oninkl ijk besluit van 17 D ecember 1928. 
Stbl. n °. 464). S. 507. 30 "-e ptembe r . 

- Arrest van den H oo gen Raad. ( S v . art. 
403 ; J achtwet 1928 art. 28; V ogelwet art. 
9.) - A n,b tshal ve : D e R echtb. hee ft wel 
aan req. straffen opgelegd en met het oog 
daarop het verstek-vonnis vernietigd, voor
zooverre daa,·bij oo k de straffen in 's kanton
rechters vonnis opgel egd en de motiveering 
daarvan waren bevestigd, do ch heeft op deze 
punten ·s kantonrechters vonnis niet vernie
tigd, zoodat thans naast elkaar staan de 
stra ffen door den kantonrechter en die door 
de R echtb . opgel egd. Er is gehandeld in 
strijd met art. 403 S v ., hetgeen nietigheid 
tengevolge heeft. - [Ande1·s implicite Adv .
Gen . W ijnveldt : deze t. a. v. de 'Tniddelen: 
A 1·t . 23 der J arhtwet 1923 vordert niet, dat 
m et het schietgeweer, waarmede nien zich in 
het veld bevindt, 1noet worden geschoten, 
hetaeen trouwens niet is t elast egelegd. - N" 
het vonnis ze,/ ·vermeldt , dat 1·eq . een ver
gunning had ki-ar htens de V ogelwet 1912 en 
d eze gold voor bouw- en tuingrond gel egen 
bij en rondo1n het bet,·okken perceel, had de 
R echtb. het verweer, dat req. op weg naar 
zijn bo"wland was . waar hij niet anders kon 
ko11,en dan over zijn weiland, niet stil zwij
gend mogen voorbijgaan.] 27 November. 

Volksgezondheid. 
- B esluit tot intre kking van het Kon inklijk 

bes! uit van 21 J ui i 1902, S. 157, tot vast
telling van het regleme nt o p de R ijkskwee k
cholen voor vroedvrouwe n, laatste lij k ge

wijzigd bij Koni nk lijk besl uit van 22 Maart 
1924, S. 156, on tot het opni euw vaststell en 
van een R eglement voor de Rijkskweekschool 
voor vroedvrouwen te Rotte rda m. 

S . 7. 9 J a nuari . 
- Rondschrijven van den M inister van Staat, 

M inister van B innenlandsch.e Zaken aan 
H eeren Buroe11ieesters betref f ende : Vacci
natie. 29 M aart. 

- B eslui t tot uitvoering van de a rtikelen 2, 
I id 2 en 6 ; 3 en 4 der Röntgenstralen wet 
(Stbl. 1931, n°. 299). S. 130. 31 Maart. 

- B eschikking van den Minister van Staat, 
Minister van Binnenlandsche Zaken, hou
dende nieuwe Voorschriften voor de toepas
sing van middelen voor onts1nettings- of zui
veringsmiddelen. 22 April. 

- Wet tot wij zig ing va n de Gezondhe idswet 
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(Stbl. 1919, n°. 784) . S. 687. 14 December . 
Volkshuisvesting. 
- Besluit tot vernietiging van het besluit van 

den raad van Koudekerke d.d. 11 October 
1932, waarbij aan J . W. Christiaansen al
daar, ten behoeve van de uitvoering van een 
bouwplan, vrijstelling is verleend van artikel 
7f, eerste lid , van de bouwverordening voor 
die gemeente. S. 19. 21 Januari. 

Voogdij ratlen. 
- Besluit, houdende nadere wijziging en aan

vulling van het Koninklijk hesluit van 15 
Juni 1905, S. 207, tot vaststelling van den 
algemeenen maatregel van bestuur, als be
doeld in artikel 385b, laatste lid , van het 
Burgerl ijk Wetboek. (Betreffende de Voog
dijraden.) S. 82. 3 Maart. 

- Besluit, houdende nadere wijziging en aan
vu lling van het Koninklijk beslui t van 15 
Juni 1905, S. 207, tot vaststelling van den 
algem eenen maatregel van bestuur, als be
doeld in artikel 385b, laatste lid, van het 
Burgerlijk Wetboek. (Betreffende de Voog
dijraden.) S. 804. 30 Decembet·. 

Vorderingen. 
- Wet, houdende kwijtschelding van eene 

restant-vordering van het Rijk (Centraal 
Bureau voor de Statistiek) op A Pak, we
duwe van D. Koudijs, te 's-Gravenhage. 

S . 572. 1 November. 
Vuurwapenwet. 
- Besluit tot nadere wijziging van het Ko

ninklijk B esluit van 11 Juli 1929, S. 474, 
(Vuurwapenreglement) . S. 3. 3 J anuari. 

- B esluit tot vaststelling van het tijdstip van 
inwerkingtreding van de wet van 8 Juli 
1932, S. 345, houdende wijziging en aan
vulling van de Vuurwapenwet 1919. 

S. 36. 9 Februari. 
Wachtgelden. 
- Koninldijk besluit. - T oekenning van 

wachtgeld. To epassing van de wet van 28 
M ei 19Z5, S. 216. - Bij een geschil behoort 
volgens algemeene beginselen te worden be
oordeeld en bindt de gemeentelijke wacht
geldregeling niet. - l n aanmerking bren
gen van toelagen. 15 Maart. 

Warenwet. 
- Besluit tot wijziging en aanvulling van het 

Melkbesluit (S. 1929, n°. 43), laatstelijk ge
wijzigd bij Koninklijk besluit van 1 Februari 
1930 (Stbl. n°. 38). S . 37. 9 F ebruari. 

-- Besluit tot wijziging van het besluit op 
vaste melkproducten (Stbl. 1932, n°. 57). 

S. 275. 15 M ei. 
- Besluit tot wijziging van het Koninklijk be

sluit van 18 Maart 1921, S. 592, laatstelijk 
gewijzigd bij Koninklijk besluit van 24 
Januari 1931 , S. 19, tot uitvoering van arti
kel 13 der Warenwet. S. 315. 8 Juni. 

- Besluit tot wijziging van het Meelbesluit 
S . 1924, n °. 313, laatstelijk gewijzigd bij 
Koninklijk besluit van 5 September 1932 
(Stbl. n °. 456). S. 320. 13 Juni. 

- Besluit tot wijziging van het Koninklijk 
besluit van 20 Mei 1921, S . 731, laatstelijk 
gewijzigd bij Koninklijk besluit van 24 Ja
nuari 1931 , S. 20, tot uitvoering van art ikel 
34 der Warenwet. S. 341. 28 Juni. 

- Be luit tot wijziging van het Melkbesluit, 
S. 1929 , n°. 43, laatstelijk gewijzigd bij Ko-

ninklijk besluit van 9 F ebruari 1933 (Stbl. 
n °. 37) . S. 351. 7 Juli . 

- Besluit tot wijziging van het Kaasbesluit 
Stbl. 1927, n°. 396, S. 411. 28 Juli. 

- Besluit tot aanvulling van het Koninklijk 
bes] uit van 26 M aart ln21, S. 638, tot aan
wijzing van rio artikelen, welke volgens ar
tikel 1 der Warenwet 1919, S. 581, zull en 
worden beschouwd a ls "waren" in den zin 
dier wet. S. 513. 3 October. 

- Besluit tot toepassing van artikel 14 der 
W arenwet, S. 1919 , n°. 581) op maanzaad. 

S. 514. 3 October. 
- Besluit tot wijziging van het Koninklijk 

besluit van 18 Maart 1921, S. 592, laatste
lijk gewijzigd bij Koninklijk besluit van 8 
Juni 1933, S. 315, tot uitvoering van ar
t ikel 13 der W arenwet. 

S. 529. 23 October. 
- Besluit tot aanvulling van het Jam- en 

Limonadebesluit (S. 1924, n°. 97), laatste
lijk gewijzigd bij Koninklijk besluit van 26 
Juli 1932 (Stbl. 413). S. 549 . 25 October. 

- Besluit tot wijziging van het Vleeschextrac
tenbesluit, S. 1924, n°. 428, gewijzi gd bij 
Koninklijk besluit van 31 Juli 1926 (Stbl. 
n° . 281). S. 661. 6 December. 

- Besluit tot aanvulling van het Margarine
kaasbesluit (Stbl. 1932, n°. 327). 

S. 808 . 30 December. 
W aterschappen. 
- A1nst van den Hoogen Raad. ( Alg. R egl. 

v . d. polders in Z .-H olland art. 94 ; K eur 
v. d. Oostpolder in Schieland art. 2.) - H et 
B estuur van den Oostpolder in S chieland, 
gebruik makend van de in art. 94 van het 
Alg. R egl. voor de P olders in Zui<1-Holland 
gegeven bevoegdheid, heeft in art . 2 van de 
K eur of P olitieverordening van dien polder 
bepaald, dat de wateringen diep moeten zijn 
1 ./!5 m eter onder het peil van den polder, en 
dat de verplichting tot naleving onder an
dere van deze bepaling rust op de eigenaars 
der onmiddellijk aan de watering grenzende 
landen, en wel op el ken eigenaar voor de 
halve breedte en voorzoover ieders eigendom 
st,·ekt . - Noch in de voorschriften van het 
R eglem P.nt, noch in die van de K eur wordt 
als vereischte voor de verplichting tot na
leving gesteld, dat de watering voor de ge
heele of de halve breedte behoort aan den 
eigenaar van het onmiddellijk daaraan gren
zende land : die verpl ichting geldt ook, wan
neer dit niet het geval is en de watering aan 
den polder behoort . - Degene, die de bij 
lI eur opgelegde verplichting heeft na te ko
m en, zal er de,·halve nooit een beroev op 
kunnen doen, dat hij het ·in het middel be
doelde recht ( om een ande,·mans sloot uit 
te baggeren) mist tegenover den eigenaar 
van de watering, wanneer die eigenaar, als 
i . c., is de polder, die hem bij K eur de na
l P.ving van de verpl ichting heeft opgelegd. 

27 F ebruari. 
- Koninklijk beslui t. ( K eurenwet a,·t . 9.) -

De bepaling in een keur, krachtens welke 
het verboden is, binnen een afstand van 
10 -in, gemeten uit den bovenkant van den 
oever, gebouwen of getimmerten te plaat
sen, welke, hetzij door hunne inrichting, 
hetzij door het gebruik, dat e1· van zal wor-
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den gemaakt, direct of indirect aanleiding 
kunnen geven tot beschadiging van den 
oever of tot verzanding van de l eiding, is 
dermate vaag en onbestemd, dat zij niet kan 
worden goedgekeurd. - Evenmin is toelaat
baar een verbod om op de oevers pluim - of 
ander vee te laten loopen, daar deze bepa
ling het normale gebruik te zeer bemoei
lijkt van de aan de weteringen en leidJe
graven gelegen weidegronden. 14 Juli. 

- K oninklijk besluit. (Keurenwe t art. 4 j 0
• 

art. 9.) - Waar reeds in den staat van 
eigendommen, door het bestuur opgemaakt, 
de ligging der kade, welke het hoo ge en 
!.et lage gedeelte van het waterschap scheidt, 
is om.schreven, is het niet noodig daarnaast 
nog eene omschrijving van het hooge ge
deelte in de keur op te ne1nen, - H et be-
1·oep, bedoeld in art. 9, kan alleen den in
houd der keur of de aanvulling ·•·an de keur 
betreffen, wanneer de appellant 1,1-eent dat 
de keur of de aanvulling daarvan, zooals 
zij doo,· Ged. Staten is goedgekeurd, bepa·· 
Zingen bevat, welke in strijd zijn 1net zijn 
rechten of belangen. Waar het i . c. betref t 
de goedkeuring van een aanvull ing van de 
keur kan in · beroep niet worden verzocht de 
opn:ming in de keur van een bepaling, 
welke met de door Ged. Staten goedgekeur
de aanvull ing geenerlei v,e,·band houdt. 

11 October. 
- Arrest van den H oogen Raad. (Gemeente

wet art, 168; B. W. art. 625.) - De quali
fi catie " het hebben van een aanlegplaats" 
wordt doM art. 6a ?Jan de Keu,· gedekt. -
I n de aanteekening van het vonnis is ten 
onrechte art. 6 in 'J]laats van art. 6a aange
haald. - De beperking in het genot van den 
eigendom, gelegen in het verbod tot het 
1,iaken en heb ben van de in art. 6a der Ii.eur 
of P ol itieverordening ·v. d. Buitendijkschen 
Buitenvelderschen P older genoemde werken 
[ walb eschoeiïngen, steigers of tt-nde,·e aan
l egplaatsen] gaat ze ker niet verder dan in 
art . 625 B . W. zelf is voorzien en hie1· is dan 
ook geen sprake van een algeheele ontne-
1ning van het vrije genot van den eigendom. 

27 N8vember . 
- Arrest van den Hoog en R aad. (Ke·u1· v.d. 

Buitendijkschen Buitenvelderschen polder 
art, 7.) - H et feit, dat req . in den R ing
vaart van den polder twee hem toebehoo
rende vaa,·tuigen gemeerd had liggen ... op 
een niet voor aanlegpltt-ats besten,de plaats 
is terecht overeenkomstig art, 7, lid 3 van 
de K eur gequalificeerd, daar deze bewezen· 
verkla1·ing zeker de opvatting toelaat, dat 
hij, req, daar met die vaartuigen lag . - Uit 
het feit, dat het P old~rbes tuur de verl!un
ning voor het hebben liggen van vaartuigen 
te·r plaatse aan req. had opgezegd, kon req. 
afl eiden dat die plaats nie t voor aanleg
plaats ,;,as bestemd, waaraan de natuurlijke 
gesteldheid van die plaats, noch de omstan
digheid, dat req. deze wèl tot aanlegplaats 
had beste1nd niets kunnen afdoen . - Op de 
vraag of hei verbod van het maken of heb
ben van walb eschoeiïngen in strijd is met 
art, 625 B . W. kan i. c. nie t worden inge-
gaan. 

Waterstaatswet. 
:87 November, 

- Arrest van den Hoogen Raad. ( Art. 88 

Waterstaatswet.) - V erzet, gedaan door het 
B estuur van het waterschap Groot Wilnis
Vinkeveen tegen ,een dwangbevel , door Ged, 
Staten van Utrecht tegen dit wate.-schap 
uitgevaardigd, op grond dat art. 4:B der 
Water.,taatswet 1900 slechts de bevoegdheid 
geeft om bij weigering of ve.-zuim na bevel 
het bevolene te doen bewerkstelligen op kos
ten van hen, aan wie de uitvoe,·ing is be
volen, terwijl aan het Waterschap zoo'n be
vel niet was gegeven. B esl issing van het 
Hof , dat het bevel wel iswaar was uitgereikt 
aan het College van Bestuur de,· ter Aasche 
Zuwe, doch dat de gemeenten en waterschap
pen (waaronde.- Groot Wilnis- Vinkeveen), 
die verplicht waren de T er Aasche Zuwe te 
onderhouden, omtrent de wijze waarop zij 
zich van die taak zouden kwijten, onder l ei
ding van Ged. Staten van Utrecht een ge
meenschappelijke regeling hadden getroffen, 
krachtens welke hun bes turen bevoegd wer
den de op hen rustende taak van uitvoering 
van dat onderhoud te vervullen door middel 
van door hen aan te wijzen vertegenwoordi
gers, welke te zamen genoemd College van 
B estuur vormden, in verband m et wel ke ·re
geling Ged. Staten hun bevel konden uitrei
ken aan dit College, welk bevel immers moet 
geacht worden door bemiddeling van dit 
vertegenwoordigend Coll ege aan de besturen 
der gemeenten en waterschappen zelve te 
zijn gegeven. - Concl . A.-G,: H et eerste 
middel, stellende dat het bevel aan het wa
terschap zelf had moeten worden uitgereikt, 
komt vergeefs op tegen de feitelijke uitleg
ging door het H of van de onder l eiding van 
Ged. Staten getroffen regeling, welke rege
ling geen wettelijk vo01·schri ft is. - H. R .: 
H et H of, van meening, dat op g1·ond van 
deze regel ing voldaan is aan art. 38 der 
Waterstaatswet 1900, aangezien daaruit voort
vloeit dat voor de toepassing van dit artikel 
het bevel aan het Coll ege is gelijk te stellen 
met een bevel aan de onderhoudsplichtigen 
zelf , beantwoordt daarmede een vraag, wel ke 
aan het oordeel van den cassatie.,,-echter kan 
worden onde.-worpen. Deze vraag nu - of 
art. 88 zoodanige gelijkstelling gedoogt -
moet ontkennend beantwoord worden, om
dat een gemeenschappelijke regel ing, zij het 
ook onder leiding van Ged. Staten tot stand 
gekomen, niet bij machte is om hetzij een 
College als het m eergenoemde te maken tot 
bestuwrsorgaan van die gemeenten en wa
terschappen, hetzij voor het door de wet ge
eischte bevel aan den onderhoudsplichtige 
zelf een bevel aan een ander in de plaats te 
stellen. - Nu dus het ee,·ste middel geg.-ond 
is, behoeft het tweede niet te worden onder
zocht. Daaromtrent concl . A.-0. Dit middel, 
stellende dat ten laste der onderhoudsplich
tigen alleen het bevolene kan worden ge
b1•acht, doch geenszins zonder eenig bevel 
die werkzaamheden, wel ke door voort gezet 
verzuim van onderhoud noodzakelijk waren 
geworden, stuit af op de f eitelijke uitleg
ging, door het H of gegeven aan de slot
woorden van het bevel ,,benevens alle an
de.-e werken, noodig om die wegen in goeden 
bruikba,·en staat te b.-engen" als ook om
vattende de werken, later noodig geworden 
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door voortgezet verzuim van onderhoud. 

9 F ebruari 
- Koninklijk besluit. (Wet houdend alge

meene regelen Waterstaatsbestuur Art. 22 
j 0

• art . 24.) - H et terugkomen op de be
noeming van een dijkgraaf, welke overeen
komstig de desbetreffende voorschriften heeft 
plaats gevonden, is krachtens de beginselen 
van het administratieve recht, welke mede 
aan de inrichting der waterschappen ten 
grondslag l iggen, in het algemeen niet toe
laatbaar en vindt ook geen steun in de be
palingen van het R egl ement voor de water
schappen. 9 Februari. 

- Koninklijk besluit. (Waterstaatswet 1900 .) 
- Klassificatie. Het belang, dat gronden, 
waarop plat glas, koude kassen of waren
huizen worden gebezigd, bij den weg heb
ben , gaat in het algemeen niet u it boven dat 
der perceel en met v ollegrondscultuur, doch 
verwarmde kassen hebben, voornamelijk 1net 
het oog op de benoodigde brandstof veel aan
zienlijker belang bij den weg. 2 Maart . 

- K oninklijk besluit. (Wet algenieene r egel en 
W aterstaatsbestuur a1·t . 19.) - Waar de 
onderhavige afwateringsweg een waterweg 
is, dienende tot het ontvangen en afvoeren 
van het water van hooger gel egen erven, 
moet deze op den ligger der waterleidingen 
worden geplaatst. Daaraan doet niet af , dat 
tengevolge van eene demping, gevolgd door 
onvoldoende opgraving van een deel van 
den afwateringsweg, deze thans slechts zeer 
ten deel e de bestemming als waterweg kan 
vervullen. 14 Augustus. 

- Wet oot wijziging van de W aterstaatswet 
1900. S . 569. 1 November. 

W egen belastin gwet. 
- A rrest van den Hoogen Raad. ( W egenbelas

tingwet art. 17; Sv. art. 480. ) - Uit de 
getuigeverklaringen blijkt, dat get. W . in 
den voonniddag van den bij dagvaarding 
genoemden dag bedoeld 1notorrijtuig, waar
mede -hij zijn chauffeur P. rne Jong had doen 
rijden, voo,· enkele uren van den verd. had 
gehuurd en voorts dat hij dat mot01·rijtuig 
ge1·egeld van den verd. huurde, soms met en 
soms zonder chauffeur en wel minstens twee
maal in d e week, soms wel eens voor een 
paar dagen. - Uit dit all es kan niet volgen, 
d,at vcrd. geen houder was van het motor
rijtuig. D e politierechter heeft, nu in,mers 
moet worden aangenom en, dat de dagvaar
ding het woord houder bezigt in den zin, 
welke het in art. 17 der W egenbelasting wet 
heeft , ,,iet op den grondslag der t.l.l . be
sl ist , zoodat de vrijspraak niet kan gelden 
als een vrijspraak in art . 480 bedoeld. 

9 J anua:ri. 
- Besluit, houdende vrijstelling van wegen

belasting voor in Ital ië wonende of geves
tigde houders van mooorrijtui gen. 

S . 133. 4 April. 
- Arnest van den Hoogen Raad. ( W egenbe

lastingwet art . 41.) - H et rijden ,net een 
aanhangwagen kan niet als het rijden met 
een motorrijtuig worden aangemerkt, indien 
en voorzoover, zooals in de Groningsche ver
ordening op de hef fing van een belasting 
wegens het gebruik van de in beheer en 
onderhoud der gemeente zijnde wegen be
doelde geval , het voortbewegen van den 

wagen anders dan door m echanische kracht 
geschiedt. Art. 41 W egenbelastingwet 
,niste hier toepassing. 16 Octobe,·. 

- Arrest ·van den H oo g en Raad. ( W egen
belastingwet artt . 7, 8 en 18.) - In het als 
het onjuiste in de opgave in d e bewezenver
klaring vermelde nl. dat het motorrijtu·ig 
voo,· de Engros Slachterij moest proef1-ijden, 
laten de woorden "moest proefi-ijden", mede 
i. v. m. hetgeen verder volgt, dat n .l. het 
proefrijden zou dienen om de bruikbaarheid 
en de inrichting van het motorrijtuig aan de 
slachte1-ij te toonen, en dat die slachterij 
geen proefrit had gevraagd, geen andere 
uitlegging to e, dan dat req . t egenove1· de 
slachterij op zich gen()men had met zijn 
rijtuig te kom en p,·oefrijden. Uit d e verkla
ring van r eq. zelf blijkt voldo ende, dat de 
opgave dat het rijtuig " moest proef,·ijden" 
onjuis t is. [A nders Adv .-Gen. W ijnveldt.] -
E en ingevolge art. 8 lid 2 W egenbelasting
u·et door een ander namens dengene, die 
daartoe gehouden is, onderteekendc aangifte, 
m oet geacht worden door den laatste te zijn 
gedaan. - D e bewering, dat art. 18 de,· 
W egenbelastingwet strafbaar stelt hem , die 
in de aangift e eene onjuiste opgave doet, 
terwijl t e laste is gelegd en bewezen ver
klaard, dat bij of ter gel egenheid van de 
aangi ft e eene onjuiste opgave is gedaan, 
do et de redactie van de t.l.l. en bewezenver
klaring geweld aan. [.4 nders de Adv.-0en.] 

27 November . 
Wegenwet. 
- Arnest van den H oo gen Raad. (Wegen

wet art. 4-) - H. R. ambtshalve: E en weg 
is openbaar, wanneer hij na het tijdstip van 
80 jaren vóór het in werking treden van de 
wet gedurende 80 achtereenvolgende jaren 
voor ,een ieder t r>e gankelijk is geweest (art. 
4, 1, I der W egenwet). Onvoldoende is, 
dat dit tijdvak van 80 achtereenvol gende 
jaren ligt binnen een tijdsverloop van 60 
jaren vóór het in werking treden van de 
W egenwet. - D e bestemming tot openbaren 
weg door den rechthebbende blijkt evenmin, 
omdat niet is gebleken van den wil der 
overheid dat de weg openbaa1· zal zijn. 

8 M ei. 
- Rondschrijven van Gedeputeerde Staten 

van Overijssel /Je Afd. n° . 6370/5666, aan 
de gemeentebesturen in Overijssel, betreffen
de uitvo ering W egenwet. 18 J uli. 

, v 1nkelslultlugswet. 
- Arrest van den H oogen Raad. ( W inkelslui

tinoswet art. 8: Gem .wet art. 209 a). -
A ri. 8 der W inkelsluitingswet, welke wet 
regeling der winkel sluiting door reglemen.. 
teering van verkoop-gelegenheid beoogt, 
houdt weliswaar een verbod in om op de 
in dat arti k el geno emde dagen en uren op 
of aan, voor het openbaar verkeer open
staande, land,. of waterwegen te venten, doch 
dit a,·tikel laat onverlet de bevoe gdheid van 
den geu,eenteraad om in het belang der 
openbare orde of veiligheid het venten op 
openbare wegen en op bepaalde uren te ver
bieden. E en verbod als het laatstbedoelde 
betreft toch een ander, in de bepaling aan
geduid, rechtsb elang dan het verbod van art. 
8 en voorziet dan ook in het algemeen niet 
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in het door dit wetsartikel geregelde onder
werp. [Aldus ook Adv.-Gen. Wijnveldt]. 
Slechts , indien de gemeenteverordening, zij 
het in het belang van de openbare orde of 
veiligheid, een verbod tot venten inhoudt 
op dagen en u,·en, als door het verbod van 
art . 8 der W inkelsluitingswet worden omJ)at, 
zou die verordening in zóóver van rechts
wege hebben opgehouden te gelden. -Ambts
halve : Art. 85 A. P. V. van Ha,a,rlem moet 
aldus worden versta,a,n, dat de gemeenteraad 
een algemeen verbod hee ft gegeven om op 
openbare wegen op sommige uren te venten, 
doch daaraan hee ft to egevoegd een opd1·acht 
aan den burgemeester om de wegen en de 
u1·en aan te wijzen, .waarop dit verbod zal 
gelden . - E en dergelijke aanwijzing is ech
ter, waar zij krachtens de verordening ge
schiedt, een daad van uitvoering, welke in
gevolge art. 209 aanhef en onder a de,· Ge
m eentewet in den regel behoort tot de uit
sluitende bevoegdheid van B. en W. [anders 
impl ·icite de Adv.-Gen. ]. 9 Januari . 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Winkelslui
tingswet art. 9; Sv. art. /159.) - D e R echt
bank hee ft het vonnis des Kantonrechters in 
zijn geheel vernietigd en vervolgens het den 
verd. bij dagv . in de eerste plaats telaste
gelegde bewezen verklaard. Dit is echter 
niet te rij1nen met de in den aanvang van , 
het vonnis voo,·komende overweging, dat de 
R echtbank, wat de bewezenverklaring be
treft, tot dezelfde beslissing is gekomen, als 
die van het vonnis, wa,a,rvan bero ep . - De 
H. R. verstaat het vonnis der R echtb. der
halve aldus, dat het in eersten aanleg gewe
zen vonnis is vernietigd, behalve wat de 
bewezenverklaring betre ft , waardoo,· dus de 
zelfstandige bewezenverklai-ing als overbodig 
komt te vervallen. - [Anders Proc.- Gen. 
Tak, die van oordeel is, dat de R echtb. over 
de geheele l inie nieuw ,·echt doet, doch Hr
zuimt in haar beslissing de dagv. te inseree 
ren, zoodat deze, gezien uitspraken van den 
H . R. van den laatsten tijd, wegens schen
ding 1•an artt. 359 j 0

• 415 S v. niet in stand 
kan blijven. ] - Rechtb.: Blijkens de ge
schiedenis van art. 9 Winkelsluitingswet 
moet onder "bijzondere om standigheden", 
als in dit artikel genoemd, worden ventaan 
omstandigheden, welke door haren aa1·d aan 
een algemeen geldige regeling der :winkel
sluiting bij de wet in den weg staan. -
M enig,vuldigheid van winkelfilialen in een 
gemeente is een zoodanige bijzondere om
standigheid niet; zuJ,ks is i1nm,ers een ge
stadig voorkomend, overal gelijkvormig ver
schijnsel , waarin de wetgever, zoo hij zulks 
had gewild, doo1· een algemeen geldige be
paling in de wet zeer wel had kunnen voor
zien. D e verordening is niet verbindend. -
H . R.: Uit art . 9 der wet blijkt, dat de 
gemeenteraad sl echts dan de afwijkingsbe
voegdheid heeft, wanneer bijzondere omstan
digheden bes taan en het goedkeurend gezag 
m et den Raad van oordeel is, dat deze be
staande omstandigheden afwijkingen van be
palingen der wet in de gemeente gewenscht 
maken . - H ieruit volgt, dat de r echter, wil 
hij aan de afwijkingsbepalingen verbindende 
kracht toekennen, allereerst de omstandig-

heden, die tot de vaststelling van die be
palingen hebben geleid moet kennen om te 
kunnen beoordeelen of die omstandJigheden 
beantwoorden aan hetgeen de wetgever in 
art. 9 onde1· bijzondere omstandigheden ver
staat. -- Noch itit den inhoud van art. /1 der 
Haagsche verordening noch elders uit die 
verordening blijkt, welke omstandigheden 
den gemeente,·aad onde1· hoogere goedkeu
r-ing tot de afwijking hebben bewogen. D er
halve blijkt niet, dat de raad tot het vast
stellen der afwijkingsbepaling bevoegd was 
en mist de bepaling van art. /1 der verorde
ning verbindende kracht. 16 Januari. 

- Arrest van den H oogen Raad. ( W inkel
sluitingswet 1930 , S . 460, art. 7; W et A . B . 
art. 11 .) - De redactie van lid 1 van art. 7 
cler W inkel.~Luitingswet, houdt, na het a,a,n
brengen van het door de Regeering over
genon,en am endement, waarbij de woorden 
,,vóó1·, in de onmiddellijke nabijheid van" 
zijn ingevoegd, op zich zel f niet meer met 
zooveel woorden in de beperking, dat de 
verkochte of geleverde goederen onmiddel
lijk vóór het bedienen behoorden tot den 
winkelvoo,.,.aad van den winkelier. - D e 
rechter, de beteekenis van die wetsbepal ing 
vas tstell ende, kan, rekening houdende m et 
strekking en doel van het voorschrift en van 
de wet in ha,a,r geheel, niet gebonden zijn 
aan de beperkte beteekenis v·an het 001·

spronkelijk a,•tikel wat betreft de herkomst 
de1· ve,·kochte en afgeleve,·de goederen, nu 
het bedienen vóór of in de onmiddellijke na,. 
bijheid ook kan geschieden door verkoop of 
afleveren van waren, welke de winkel ier wel 
in zijn winkel pleegt te verhandel en, doch 
weU e hij voor deze bijzondere gelegenheid 
van buiten af heeft laten aanvoeren. - D e 
geheel e strekking der wet, het doel dat zij 
wil bereiken, is met deze opvatting in over
eenstemming, zoodat , wil het bedienen vóór 
of in d e onmiddellijke nabijheid van den 
winkel, onder het artikel vall en, niet be
hoeft te worden telastegelegd en bewezen, 
dat de go ederen, welke daarbij werden ver
ko cht of afgeleverd, uit den winkelvoorraad 
afkomstig waren. - A ndérzijds is het echte,· 
duidel ijk i. v. ni. de bewoordingen en de 
strekking van deze wetsbepaling, dat de han
delin g i·an het bedienen betrekking moet 
hebben op het in den winkel uitgeoefend 
bedrijf. - l . c. is aan het laatste ve,·eischte 
niet voldaan, daar in de t.l.l . en bewezenver
klaring niet is uitgedr1.tkt, dat in den winkel 
[bloem enkiosk op het station], in welks on
,niddellijke nabijheid verd. blo e,nen verkocht 
en afleverde, bloem en plachten te worden 
ve1·kocht . 30 Januari. 

- Arrest van den H oogen Raad. ( W inkel
sluitingswet art. /1; Gemeentewet art. 168.) 
- Rechtb.: Ho ewel op grond van art. 9 
Winkel.sluitingswet moet worden aangeno
nien, dat, voorzooi,er een ve'rkoop zijn rege
l ing in die wet vindt, de plaatselijke wet
gever zijne no1-,nale verordenende bevoegd
heid niet meer t . a . v . dien verkoop mag 
uitoefenen, vloeit j1.tist uit art. S dier wet 
voort, dat zij den verkoop door middel van 
automaten geheel stelt buiten haar werkings
sfeer, m . a. w . dit soort verkoo pen in het 
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geheel niet regelt . De redactie van art. 3 , 
biedt voorts geen steun voor de stelling, dat 
door dit artikel tevens aan den plaatsel. 
wetge•ver wordt bevolen zich te onthouden 
van ,·egel ing der door de wet opzettelijk on
geregeld gelaten verkoopen . D e in a,·tikel 
168 der Gerneentewet aan den R aad ver
l ee"de ver01·denende bevoegdheid is dus on
verzwakt van kracht uebleven. - H . R. : De 
st,·ekking van art. 3 W inkelsluitingswet , 
voorschrij vend dat de bepalinuen dezer wet 
niet van toepassing zijn op de in di t arti kel 
opgesornde onderwerpen, is niet slechts die 
onde,·werpen aan regel ing doo1· of krachtens 
d e W in kelslui ti11 uswet te ontt,·ekken, rnaa,· 
bovendien o,n elke regeling door den lage
ren wetgeve,· van die onderwerpen in ver
band •met winkelsluitinu te ve,·bieden. Die 
strekking volgt èn ui t den aard der daarin 
opgesomde onde·rwerpen, èn uit de in di t 
artikel ondubb el zinnig tot ui ting geko,nen 
wil van den wetgever, die voor deze ond er
werpen geen bepalingen van Win kelsluiting 
wenscht . Art. 3 verbiedt derhalve aan de"!l 
plaats.elijken wetgever t . a. v. een dier on
d e,·werpen bepalingen v·an winkelsluiting te 
,naken ook al zou overigens die regeling 
naar haren aard vallen binnen de grenzen, 
door art . 168 der Gern eentewet aan de ver
ordeningsbevoegdheid van den Raad gesteld. 
-- Aan art . 2 der Autornaten ve,·ordening van 
A. mste,·da,n inhoudende een regeling van den 
verkoop door ,niddel van auto,naten i.v. m. 
winkelsluiting nioet, als zij nde in str ijd niet 
de wet verb indende kracht worden ontzegd. 
- (A nders P ro c. -Gen. T ak.) - Op vor,n fout . 
gelegen in het niet verrnelden in het vonni~ 
van art . 23 S1·., i . c. niet ingegaan. 

13 F ebruari. 
- A ·rrest van den H oo gen Raad. ( W inkelslui

tin g.iwet artt . 2 en 3.) - 'l'aalkundig wordt 
ondc·r " ijs" niet all een verstaan bevro1·en 
water do ch ook roornijs en d e,·gelijke sterk 
a f gek~elde ee twaar. R e,eds hie1·01n rno et on
der " ijs" in a,·t. W inkelsluitingswet rn ede 
" roo,nij s" worden gerekend. Dit kl ernt te 
niee,· nu in de M . v . T . op het ontwerp der 
W inkelsluit·ingswet wordt gezegd, dat onder 
" ijs" n-iet all een valt ruw ijs, ,naa1· teve~~s 
consumptieij s. T ot dit laatste behoort roo,mJs 
en dergelijk sterk afgekoelde eetwaar . Onze 
wetgeving, n. l . K. B . van 15 J uni 1929 
S . 521, het Oonsutnptieijsbesluit, kent zelfs 
bepal ingen krachtens welke ,net consurnptie
ijs uitsluitend wordt aangeduid de zoete eet-
1caa1·, wel ke beneden 0° c. is af geko eld, waar
onder ,·ooniijs.- W eliswaar waren in req.'s 
winkel behalve rno,nijs arti kelen te koop, 
waa,·op de W in kelsluitingswet wèl van toe
pa.,.,ing is, doch de kennel ij ke bedo eling van 
art. /1 der ,vet is deze, dat een winkel , waar
in arti kelen, in die wetsbepaling genoernd 
ten verkoop zijn en afg el everd worden , -
voo1·zoove1· de W inkelslui tingswet betref t -
oo k op de in a,·t . 2 der wet bedo elde uren 
en dagen, do ch all een voor rlen verkoop en 
de aflevering van die artikel en geo pend rnaq 
zijn. 18 Februari. 

- A1·rest van den H oogen R aad. (W inkel
sluitingswet a,·t. S.) - Art. 8 der W inkel
·•ltti ti11gswet, wel ke wet regel ing de,· winkel-

.,luiting doo,· regl ernenteering van verkoops
gel egen heid beoogt, houdt weliswaar o. rn . 
een verbod in 011i op bepaalde dagen en 
uren op of aan voor het openbaar verkee,· 
openstaande land- of waterwegen te verkoo
pen of te ko op aan te bieden, doch di t ar
tikel laat onverl et d e bevoegdheid van den 
ge,neenteraarl orn in het belang van de open
bare orde het ver koopen en te koo p aan• 
bieden op openbare wegen en op bepaalde 
u,·en te verbieden. E en verbod als het laatst
bedo elde betreft toch een ander rechtsbelang , 
d.an het verbod van art. S en voorziet dan 
ook niet in het door dit wetsontwerp ge
regelde onderwerp. - Art . 165 van het 
R egl. van Pol itie' voor de gerneente Gronin
gen houdt inderdaad in het belang der open
bare orde, imrners ter regeling van het 
,narktwezen, een e beperkin!} in van de be
voe gdheid om op de openbare straat te ver
ko open en ten verkoop aan te bieden , en 
dit arti kel heeft rni tsdien ook na het in
werkingtreden van de W inkel sluitingswet 
zijne gelding behouden. - ( Adv .-Gen . W ijn
veldt, naar H. R . S J anuari 1933, N . J . 
1933 , 389 ·1.>envijzend, rneen t, dat ondanks 
het verschil in rechtsbelangen a,·t . 165 van 
het Groningsche P ol itiereglernent in zóóver 
heeft opgehouden te gelden, dat het niet 
rneer toegepast kan worden bij ver vol gingen 
voor venten, enz. op Z ondag. l ntusschen 
geldt de verbodsb epaling der wet blijkens 
het tweede lid van art. 8 niet op Z ondag na 
5 uu,· des ·voormiddags t . a. v. geringe eet
waren waarover hier de vraag l oopt .) 

' 27' Febr·uari . 
- A r l'est van den H oog en R aad. ( A rt. 25 gg 

A. P . V. Vianen. ) - Taalkundig rnoeten 
winkels in het algerneen onder "gebouwen" 
gerekend worden, echter niet in art. 25 gg 
A. P . V . Vianen, houdende verbod van ver
koop van consurnptie-ijs o. 1n. in gebouwen 
ged1trende den tijd, dat de winkel s krach
tens de W inkelslui tingswet gesl oten nioeten 
zij n. - B ij een andere opvatting zou if:_it 
artikel trouwens in zoover onverbindend ziJn 
i. v . 11i. art. S aanhef en onder f van ge
noe,nde wet, bepalende dat winkels voor den 
verkoop van consum ptie-ijs steeds geopend 
mogen zij n. - Proc. -Gen . : Volgens de le~r 
van den H . R. is de geheel e verbodsbepa
l ing ongeldig 011idat zij zou treden in eer. 
onderwerp van R ij ks belan!}, dat door dt 
W inkelsluitingswet is ge,·egeld. 20 Maart. 

- Arrest van den H oo !Jen R aad. (Win kelslui
tingswet 1930, S . 460, artt. î' en 10 . B o 
tee kenis va,, ,, Autornaat" in ar t . 3, lid 1, 
sub li dier wet, art. 393 Sv.) - Ofsc hoon 
i. c. het in de oproeping ornsch,·even feit 
onder ar t. il W inkelsluitingswet viel, terwijl 
de nadere opgave een 01nschrijving bevatte 
van het f eit van a,·t . î', lid 1, dier wet, is 
toch aan den eiscli van art. /19/1, l id 1, 2den 
zin S v . voldaa11, vermits hie,· hetzelfde ge
be,;ren is bedoeld. - De 011istandigheid. 
dat de winkel ten tijde van liet plegen van 
het f eit voor het publiek gesloten moet zijn , 
nioet in telastl egging en bewezenverklaring 
·vo01·kornen, niet echte,· behoeven te laste 
gel egd en bewezen verklaa,·d te worden de 
feiten ,caa,·uit bUjkt, dat de winkel gesloten 
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moest zijn. - Onde,· het begrip "automaat" 1 

in art . 8, l id 1, sub h, der Winkelslotitings
wet kan niet vallen een zóó gebrekkig in
gerichte automaat, dat, wil het voorwerp 
aan een normaal ve,·koopersdoel beantwoor
den, de werking daarvan niet zonder toe
zichthoudend personeel mogelijk is. - Ver
nietiging van het bestreden vonnis, wat de 
strafoplegging bètreft, wegens ove,·schrijding 
van het bedreigde maximum zonder dat van 
toepassing van art. 28bis Sr. gebleken is. 
Oplegging van een zeer geringe straf , om
dat het e,· requirant kennelijk om te doen 
geweest is een principieele beslissing uit te 
lokken. 10 April . 

- Arrest van den H oogen Raad. ( W inkel
sluitingswet art. 8; Gemeentewet art. 168.) -
Art. 8, lid 1, aanhef en onder h W inkel
sluitingswet heeft de strekking elke rege
ling door den lage,·en wetgever van den 
verkoop door middel van automaten in ver
band met winkelsluiting te verbieden. -
Nu echte,· uit den inhoud der vero,·dening 
van Ho orn van eenig verband .met winkel
sluiting niet blijkt, kan aan die verordening 
op grond van de Winkelsl.wet verbindende 
kracht niet worden ontzegd. - Uit den in
houd van meergenoemde ve,·ordening heeft 
de R echtb. voorts kunnen aannemen, dat zij 
gemaakt is in het belang der openbare ge
zondheid door het gebruik van rookartike
len door jeugdige personen te be,noeilijken, 
zoodat zij ook niet in st,·ijd is met art. 168 
Ge,neentewet. H oe het f eit, dat bij verorde
ning van Dec. 1916 door den H oonischen 
raad reeds voorschrift en zijn gegeven tot be
teugeling van het gebruik van tabak door 
kindernn, tot eene andere slotsom zou voe
ren, is niet in te zien. 10 April. 

- A1Test van den H oogen Raad. (Winkel
sluitingswet art. 8.) - Een winkel , waar in 
hoo;dzaak chocolade en suikerwerk wordt 
verkocht, (i. c. een kiosk in Artis) kan, noch 
taalkunil,ig noch naar de strekking der be
paling, vallen onder de koffiehuizen, restau
rants en andere inrichtingen, waar uitslui
tend of in hoofdzaak spijzen en dranken 
wo,·den bereid of verkocht voor gebruik ter 
plaatse als waarvan · in art. 3, Je der Win
kelsluitingswet wordt gesproken. Dit kan 
te ,ninder worden aa,ngenomen, omdat in 
art. 4, Ja en 2d uitdrukkelijk de winkels 
worden genoemd, waar uitsluitend of in 
hoofdzaak suike,·werk en chocolade wordt 
verkocht , en voor die winkels afzonderlijke 
voorschri ft en u:orden gegeven omtrent het 
geopend zijn voor het publiek gedurende 
den Z ond,ag. - H et verbruik ter plaatse 
beteekent overigens verbruik in de betrok
ken inrichting of in d,e onmiddellij ke nabij
heid daarvan, waarvan geen sprake is t .a.v. 
de door req . in zijn op het terrein van Ar
tis staande kiosk verkochte goede,·en, al 
zull en die als ,·egel in dien tuin wo,·den 
ve,·bruikt. - (Anders Adv.-Gen. Wijnveldt .) 

8 M ei. 
- Arrest van den H oogen Raad. (W inkelslui

tingswet artt. 2 en 4; Sr. art. 56). - De 
Winkelsluit ingswet regel t duidelijk naast el
kander en onafhankelijk van elkander de 
sluiting der winkels gedurende den Zon,lag 

en die gedurende de andere dagen van de 
week. Dit blijkt niet enkel uit art. 2 dier 
wet, doch ook uit art . 4, waarvan het eente 
lid ·uitsluitend betrekking heeft op ee,·stbe
doelde sluiting, terwijl het tweede lid daar
van uitsluitend op laatstbedoelde sluiting het 
oog heeft. - Nu de R echtb. als vaststaande 
heeft aangeno1nen, dat req. eenige dagen te 
voren aan zijne filiaalhoudsMrs schriftelijk 
opd1·acht he.eft gegeven de winkels op den 
betrokken Z ondag van 9 uur v .m. tot 8 uu,· 
n.,n. voor het publiek geopend te hebben, 
had op de bewezenverklaa,·de elfvoudige 
niet-naleving van art. 2 der Winkelsluitings
wet, voor elk waarvan req. aansprakelijk is 
gesteld, art. 56 Sr. toegepast moeten worden. 
(Anders Proc. -Gen. Tak.) - Qualificatie 
als voortgezette overtreding en oplegging 
van één straf. 6 J uni. 

- A1-rest van den Hoogen Raad. (Winkelslui
tingswet artt. 2, 3 en 10.) - I n de telaste
legging komt de aansprakelijkheid voldoen
de tot uitdrukking, wanneer daarbij , zooals 

. hier het geval is, is gesteld dat verd. hoofd 
is van een winkel, waarop de verder ge
stelde niet-naleving van de voorschriften der 
wet, de handeling van genoemde juffrouw, 
betrekking heeft. - Waar voorts uit de be
wijsmidelen blijkt, dat die juffrouw in verd.'s 
dienst van uit de kiosk verkocht, is, voorzoo
ver bij het niet bestaan van eenige ,·echts
ve·rhouding tusschen het hoofd van den win
kel en dengene, die de feitelijke handeling 
pleegde, ge,nis van schuld bij den verd. zou 
kunnen worden aangenomen, aan een des
betre ff end ve1·wee1· de pas afgesneden. -
Ook al zou de R echtb. de v-erkoop ook van 
,, l imonade, en2." in deze sigaren- en snoep
goedkiosk als vaststaande hebben aangeno
men, dan kan nog zulk een inrichting niet 
worden aangemerkt als een restaurant, waar
in in,men de verkoop van spijzen en dranken 
voor verbruik te,· plaatse hoofdzaak moet 
zijn. - Al is verd., hoofd van de kiosk in 
de 11estibule, tevens exploitant, van het sta
tionsrestaurant, behoort daarmede bedoeld 
winkelbedrijf nog niet naar zijn aa,·d tot het 
door verd. uitgeoef end nestaurantb edrijf . De 
3t1·ekking der wet zou wo1,d,en ,niskend, wan
ne-er, hetgeen in een restaurantbedrijf bij
zaak is, daa,·van zou kunnen worden afge
zonderd als een afzonderlijke verkoopgele
genheid op een van de plaats of plaatsen 
waar het eigenlijke 1·estaurantbedrijf wo,·dt 
uitgeoefend geheel afgescheiden plaats. -
De R echtb. was volkomen bevoegd i .c. het 
feit als een ov.erfreding van a:rt. 2, onder a 
( en niet van art . 7) Winkelsluitingswet te 
quali f ioee,·en. - M et het woord "publiek" 
in art . 2 wordt niets anders bedoeld dan 
personen, die door den winkelhouder oi 
diens pe,·soneel bediend worden, in tegen
stelling tot andere bezoekers. - Qualificatie 
11erbete1·d. 6 Juni. 

- Arrest van den H oogen Raad. (Winkelslui
tingswet artt. 1 en 3.) - H et begrip tuin 
,,,nvat niet alleen eene open ruirnte, ,,,aar 
gecultiveerd wordt, doch daa,·onder val t 
eveneens eene open rui1nte, waa.r stoeltjes 
en tafel t jes staan en gel egenheid wo,·dt ge
boden aan de bezoekers op de stoel en bij de 
tafeltjes plaats te ne,nen 01n, zij het in de 
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onmiddellijke nabijheid van druiv enhusen, 
druiven te eten. - E en dergelijke tuin valt 
onder het beqrip winkel als in art . 1 W in
kelslui tingswet om.schreven . wanneer daar of 
daaruit druiven aan het publie k plegen te 
w01·den verkocht of afgel everd. Dat dit in 
req.'s tuin het geval was, ko n uit de bewijs
middelen worden afgeleid . W el is verkoop 
van druiven voor gebruik te,· plaatse aan 
req. veroorloofd (art. 3, 1c Win kelsluitings
wet ), doch hij ,nag op Z ondag geen d,·uiven 
verkoopen om doo1· d e koope1·s te worden 
rnedegenom en . 12 J uni. 

- · A1-rest van den H oo gen Raad. ( Win kelslui
tingswet artt. 6 en 10.) - Art. 8 v . d . V er
ordening op de W inkelslui tin g van A rnster
darn is gegeven krachtens art. 6 Winkel
.sluitingswet 1930, waarbij , anders dan voor 
de verordeningen steunend op art. 9 lid 1 
etter wet, niet vereischt wordt dat biJzondere 
omstandighed en afwijkin gen van de bepa
lingen dier wet in een e gem eente gewenscht 
maken. - Al spree kt art. 6 van "all e of 
bepaalde groepen van winkels", toch is het 
de kennelijke stre kking dier bepaling de 
äaarbij aan den gem eenteraad gegeven be
voegd.heid ook toe te kennen voor Un be
paalde gi·oep van winkels. - Kappei·s- en 
barbierswin kels vor,nen een bepaalde g1·oep 
van winkels. - De ruime bevoegdheid doo1 
art. 6 Winkelsl.wet aan den gem eenteraad 
gegeven slui t ui t den aard der zaak in zich 
h et recht van den 1·aad om voor bepaalde 
dag en in het jaar ontheffing van h,et slui
tingsgebod te ve,·l een en. - Van onderlinge 
tegenst1-ijdigheid in de t.l.l . is geen sprake. 
- Bij de qualificatie is uitgegaan van de 
opvatting, dat req. krachtens het bepaald" 
in art. 10 lid 3 der Winkelsluitingswet ten 
d eze aansprakelijk is te achten voor eens 
anders handeling, zulks ten onrechte, daa1 
het bewezenverklaarde opl evert een eigen 
handeling van requirant . 26 J u.ni. 

- Arrest van den H oogen Raad. ( W inkelslui
tingswet art. 4.) - I n art . 4, lid 1, sub d, 
W inkelsluitingswet zijn all een de m eest ge
bruikelijke versnaperingen en l ekke1·nijcn, 
welke in de daar bedo elde win kels zijn te 
krijgen, niet na1ne genoemd. Daarom mogen 
onder "banket" begrepen geacht worden de 
artikelen waarvan het vervaardigen of berei
den tot het vak des banketbakken behoort, 
waartoe ook zoute amandelen en gezouten 
pindanootjes gerekend mogen wo,·den . - N u 
niet is te last e gel egd, dat het geopend zijn 
van den winkel gedurende den Z ondag is 
geschied ander3 dan gedurende de in art. 4, 
l id 1, sub d bedoelde uren, als wanneer deze 
voor den verkoop van o. rn . ,,banket" ge
opend 1nocht zijn, kan het bewezen feit over
t ,·eding van art. 2, aanhef en sub a, j 0

• art. 
4, l id 1, aan hef en sub d , niet opleveren. -
Ontslag van alle rechtsve,·vol ging. - (A n
dns Adv .-Gcn. W ijnveld t, die m eent , dat de 
ui tzondering van art. 4, lid 1, sub d , eng 
1noet worden uitgel egd, en dat gezou ten 
pinda-no otjes niet onder "banket" begrepen 
mogen worden.) 30 October. 

- - Arrest van den H oogen R aad. (W inkelslui
tingswet art . 9.) - De gem eenteraad van 
R oennond hee ft de in zij n m otiveering ge
noemde omstandigheid, dat 1 November, 25 

Decem ber, Jen Paaschdag, H em elvaartsdag 
en 1sten Pink$terdag i . v. m . de op die da
gen geviei·d wordende kerkelijke fe esten, in 
die genieente zo o goed als geen inkoopen 
worden gedaan, kunnen beschouwen als een 
bijzondere omstandigheid in den zin van 
art . 9 W inkelsluitingswet, die dus afwijking 
van bepal ingen der wet gewenscht kon ma
ken; die omstandigheid hangt immers samen 
m et de plaats el ij ke levensgewoonten om het 
do en van inkoopen vrijwel na te laten op 
bovengenoe1nde dagen om de daar genoem
de ,·eden. - A rt. 9 onttr.ekt geen van d e 
bepalingen der wet aan de bevoegdheid van 
den gem eente1·aad om onder go edkeuring af
wijkingen vast te stell en, dus oo k die van 
art. 4 lid 1, onder d , terwijl daarvoor geen 
afzonderlijke motiveering vereischt wordt. -
De afwijkin gen kunnen zoowel een ve,·zach
ting als een verscherping de,· sluitingsrege
ling betreff en. 11 Decemb e,·. 

- A1-rest van d en H oogen Raad. ( Gem eente
wet art . 168; Winkelsluitingswet art. 3.) -
H,et verbod in de A . P . V . van S ero os kerke 
gericht op het op den Z ondag geopend heb
ben o. a. van koffiehuizen en tapperijen kan 
zijn vereischt in het belang der openbare 
orde en zedel ijkheid, str-ekkende het kenne
lijk om het zetten van gelagen op Z ondagen 
tegen te gaan. - De vraag , of de gerneente
raad op juis te en do el t,·ef f ende wijze van 
zijne hoedanigheid gebrui k hee ft gemaakt, 
staat niet te,· beoordeelin{! van den rechter. 
- Art . 3, lid 1, onder c W inkel sluitingswet 
gee ft geenszins uitdrukkelijk den wil te 
kennen , dat café's en dergelijke inrichtingen 
des Z ondags geopend zullen zijn en dat daar 
gel egen heid zal zijn spijzen en dranken vooi· 
gebrui k ter plaatse te _koopen. - Ook van 
aantasting van art . 625 B . W . is hier geen 
sprake. 18 Dece1nber . 

- Arrest van den H oo gen R aad. ( W inkel
slui tingswet artt . 2 en 10.) - De m ed edee
l ing in de M . v . A. aan d e T weede K amer: 
,, Inrichtingen, waar een voll edige vergun
ning wordt uitgeoefend, zull en buiten de 
wet vallen, indien de verkoop voor gebruik 
ter plaatse dam· hoo fdzaak is" hee ft kenne
lijk sl echts tot uitdrukking willen brengen, 
dat die inrichtingen, voorzoov.er althans al
daar bui ten de sluitingsuren uitsluitend of 
in hoofdzaak spijzen of dran ken voor ver
bruik ter plaatse w01·den bereid of verkocht, 
1·eeds onder de uitzonderingsb epal ing van 
art. 3 sub c W inkelsluitingswet wai·en be
grepen . - De R echtb. heeft op juiste gron
den het verweer van req. , dat op de inrich
tin g van req., waa,· een voll edige ve,·gun
ning voor den verkoop van sterken drank 
wordt ui tgeoefend en ve,·bruik ter plaatse 
hoofdzaak is , he t verbod om, d en w i nkel g e
d1trende den Z ondag geopend te hebben niet 
van toepassing zou zijn, weerl egd. - Ambts
halve : H et bewezenverklaarde is niet straf
baar, daar t. a . v. req. sl echts is bewezen
verklaai·d, dat hij in sluitingstijd in een 
winkel hee f t verkocht en afgel everd, doch 
niet dat hij tot dien winkel stond in een d e,· 
in art . 10 W inkel sluitingswet omschreven 
verhoudingen. 18 Decemb.er. 

W isselbrieven. 
- Beslu it, bepalende den dag van inwerk ing-
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t reding van de wet van 25 Ju l i 1932, S . 
405, tot wijziging van het Wetboek van 
K oophandel , de Zegel wet 191 7, de Groot
boekwet, de B ankwet 1919 en de Geldsch ie
terswet naa r aan le iding van het Verdrag 
tot invoering van een eenvo rmige wet op 
wisselbrieven en orderbriefjes. 

S. 578. 2 November . 
Wonin gwet. 
- Besluit tot vern ietig ing van het besluit van 

den raad van K oudekerke d.d. 11 October 
1932, waarbij aan J. W. Christiaansen al
daar, ten behoeve van de u itvoe ring van een 
bouwplan, vrij stelling is verleend van artikel 
7f, eerste I id , van de bouwverordening voor 
die gemeente. S . 19. 21 J anuar i. 

-- Beslu it- tot vernietiging van het besluit van 
den raad van Rockan je d.d. 21 October 
1931, waarbij aan H . Kiela, te Schiedam, 
vergunning is verleend voor den aanleg van 
straten op het perceel, kadastraal bekend 
gemeente R ockanje, sectie B . n°. 63 . 

S . 43. 13 F ebruari. 
- Arrest van den H oogen Raad. ( Gemeente

wet artt. 168 en 185; W oningwet artt. 4 en 
23.) - V ol!}ens de op art. 4 (3 oud) der 
Woningw et berustende voorschri ften van art. 
42 § 1 der B ouw- en W oningverordening voor 
Rijswijk ( Z. -H .) staat het uitsluitend ter 
beoordeel ing van B. en W . - zonder dat 
advies van de gezondheidscommissie gevor
derd wordt, - of een woning voorzien is 
van eene t e all en tijde behoorlijk toeganke
lijke gele genheid tot het in voldoende mate 
bekomen van betrouwbaar drink- en werk
wate,·, alsonk of voor eene woning het be
trekken van water van de Voorburgsche Wa
terleiding M ij . mogelijk en niet te bezwarend 
is . - D eze voorschriften vall en geheel bin
nen de grenzen door art. 168 de,· Gemeente
wet aan de verordeningsbevoegdheid van 
d en gemeenteraad gesteld, wel ke grenzen 
door de W oningw et niet worden aangetast. 
- D e eiv enaar van een bestaande woning 
moet volg ens art . 42 § 1 tot aansluiting dier 
woning aan het buizennet van de Wat er
l eiding M ij. overgaan, zoodra B. en W . hem 
hebben m edegedeeld, dat dit in ve,·band met 
hun oorde-el (o f er behoorlijk to egankelijke ge
l egenheid is tot het in voldoende hoeveel heid 
bekomen van betrouwbaar drink- en werkwa
ter, enz. ) behoort te geschieden. - Een derge

lijke mededeel in g van B . en W. is niet een aan
schrijving in den zin van art. 23 in verband 
,net de artt. 21 en 22 der Woningwet tot 
het aan brengen van verbeteringen aan eene 
woning. H et in die artikelen bepaalde om
trent het advies van de gezondh eidscommis
sie is de,·halve i. c. niet van toepassing. -
Geen enkele wetsbepaling verbiedt, dat in 
het belang der openbare gezondheid eene 
ge1neenteverordening voorschrijft, dat eene 
woning onder bepaalde on,standigheden aan
gesloten moet worden aan het buizennet van 
een waterleiding-maatschappij, ook al zou 
dit zijn een particuliere maatschappij. - H et 
f eit, dat een vrijwel gelijkluidende bepaling 
in een verordening van eene andere ge
n,eente, bij K . B. is vernietigd, is zonder 
belang, daar de rechter verplicht is het ar
tikel to e te passen, zoolan g dit niet overeen-

komstig art. 185 Gemeentewet is geschorst 
of vernietigd, of onverbindbaa,· is verklaard 
als in strijd niet de wet. 13 F ebruari. 

- Arrest van den H oogen Raad. ( B . W . art. 
1356, S v. art. 359, Woningwet a,·t . 4.J -
D e R ech tb. l eest in de door r eq. bij zijn 
ondertee kening van het aanv,·aagforrnulier 
011, aanslui ting op de waterleiding en l eve
ring van water gest elde to evoe ging: ,,onde,· 
voorb ehoud van al mijn r echten", dat ,·eq . 
het contract niet heeft will en aan gaan onder 
de voorwaarden door de Wat e,·l eidingmaat
schappij gesteld en dat het derhalve aan 
req.'s gedragingen te wijten is, dat hem 
geen aansluiting op de drinkwaterleiding is 
verstrekt. - Deze l ezing is als met de be
woordingen der to evoeging onvereenigbaar , 
onjuist rn rechtvaardigt niet de daaruit ge
maakte gevolgtrekking. l,nmers, indien de 
waterleidingmij. den req. geen aansluiting 
op de drinkwa.terl eiding verstrekt all een op 
grond, d.at -req. de aansluiting niet wensch t 
of de voo,·waarden niet aanvaardt voor het 
geval in r.ec hten zou worden uitgemaakt, 
dat hij niet verplicht was zich aan te slui
ten of zich op bedoelde voorwaarden aan t e 
sluiten, is het aan de Waterleidingmij en 
niet aan eenigen onwil zijnerzijds t e wijten, 
dat hem geen aansluiting is verstrekt . -
D e bewezenve,·klaring, ,net na,ne het be
wezen verklaarde f eit, dat ,·eq. niet hee ft 
gezorgd, dat zij n woning voorzien was van 
het genoemde middel tot wate,·voorziening 
is derhalve niet voldoende m et redenen om
kleed. 20 F ebrua,·i. 

- Beslui t tot schorsing van het beslui t van 
den raad van Elst d.d. 24 J anuari 1933, 
waarbij is vernietigd een voorwaarde, ver
bonden aan een, aan H. J . J ansen, te L ent, 
doo r burgemeeste r en wethouders verl eende 
vergunning voor den bouw van een woon
huis. S. 58. 23 F ebrua ri. 

- Besluit tot schors ing v·an het bes lui t van 
den raad van Apeldoorn d.d. 2 F ebruari 
19 33, waarbij aan C. Versteeg a ldaar ve r
gunning is verleend tot verbouwing va n het 
pe rceel Hoofdstraat 159. S. 79. 3 Maart. 

- R ondschrijven van den M iniste,· van Staat , 
M inister van B innenlandsche Zaken aan 
heeren Gedeputeerde Staten van onderschei
den provinciën, betreffende opname gemeen
telij ke bouwvoorschriften in één verordening_ 

4 Maart . 
- Besluit tot schorsing van het besluit van 

burgemeester en wethouders van Za ndvoor t 
d.d . 8 F ebruar i 1933, waarbij aan A . F . 
Sievers a ldaar vergunning is verleend voor 
den bouw van vier woningen op het perceel, 
kadastraa l bekend gemeente Zandvoort, sec
tie B, n°. 6548. S. 89. 9 Maart. 

- Besluit tot schors ing van het besluit van 
den raad van Koudekerk d.d. 9 Februari 
1933, waarbij aan J . G. Groen te Rotterdam 
vergunning is verleend tot het verbouwen 
van een steenen schuur tot dri e woonhuizen. 

S. 91. 11 Maart. 
- Besluit tot vernietiging van het besl uit van 

den raad van Koudekerke d .d. 28 December 
1932, waarbij deze heeft ingetrokken zijn 
besluit van 11 October 1932. tot onbewoon-
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baarverklaring van woningen aldaar. 

S. 167. 7 April. 
- Arrest van den H oouen Raad. (Ge,neente

wet art. 168; Woninuwet art. 4.J - M oge
lijk wil r eq. doen uitko,nen, dat de toestand 
in zijn woninu zóó was, dat hij zich in zijn 
woning van water uit de drinkwaterleiding 
kon voorzien, doch deze bewerinu ,noet af
stuiten op de bewezervverkla1·ina en op zijn 
ter terechtzitting afgelegde verklaring : ,,dat 
hij zich nooit heeft laten aansluiten aan de 
waterl eiding", waarbij hij als reden opgaf, 
"dat hij aoed drinkwate,· had" . - Ook al 
zou de Wat erleiding Mij. bij den aanleg der 
waterleiding req.'s eigendo,nsrecht heb ben 
geschonden, dan zoude ztd ks op zijn ver
pl ichting o,n voor een aansluiting van zijn 
woning aan de drinkwat erleiding te zorgen 
toch niet van invloed zijn. - Door het op
leggen van de verplichting o,n bij de be
trokken waterleiding,naatschappij, welke een 
zuiver particuliere onderne,ning zoude zijn, 
en welke verplichting door req . ,,gedwongen 
winkelnering" wordt genoe,nd, ko,nt de ver
ordening van Raa1nsdonk niet in strijd ,net 
eenige bepal ing der wet. 10 April . 

- Besluit tot vernietiging van het besluit van 
GedPputeerde Staten van Noordholl and d.d. 
23 Maart 1932, n°. 176, waarbij onbewoon
baarverklaring, door den raad van Amster
dam, i gehandhaa fd van de woning der 
huisverd ieping en de woningen 1, II en 
III-hoog in elk der perceelen Lij nbaans
gracht 136 en 137, aldaar. 

S. 173. 13 April. 
- Beslu it tot vernietiging van het besluit van 

burgemeester en wethouders van Zandvoort 
d .d. 8 Februari 1933, waarbij aan A. F. 
S ievers aldaar vergunning is verleend voor 
den bouw van vier woningen op het perceel 
kadastraal bekend gemeente Zandvoort, 
Sectie B , n°. 6548. S. 174. 13 April. 

- Besluit tot schors ing van het besluit van 
den raad van Simpelveld d.d. 10 Maart 
1933, waarbij aan de weduwe J. M. H . 
Jl.1eentz aldaar vergunning is verleend voor 
de verbouwing van een schuur tot twee 
woonhuizen. S. 222. 22 April. 

- B es lui t tot vernietiging van het beslui t van 
den raad van Elst d.d. 24 J anuari 1933, 
waarbij is vern ietigd een voorwaarde, ver
bonden aan een, aan H . S . Jansen te Lent 
door burgemeester en wethouders verleende, 
vergunning voor den bouw van een woonhuis. 

S. 264 6 Mei . 
- Koninklijk besluit. ( Woningwet art . 86 j 0

• 

art. 89.) - D e 01nstandigheid, dat de weg 
volgens het thans aanhangige uitbreidings
pl,an een grootere breedte zaJ, verkrijgen dan 
op een vorig plan was g epr o j ecteerd, terwijl 
een gedeelte van appellants terrein tot voor
tuinen v oor te bouwen vi~

1

,:;J .. " estemd en 
de krachtens art. 8_9 vast~,1 ouwvoor
schriften verschillende beperkende bepalin
gen betreffend de bebouwing behelzen, is 
geen grond aan het uitbreidingsplan goed
keuring te onthouden, te minder nu appel
lant niet voornemens is op het bedoeld ter
rein te bouwen of daarop wegen aan te l eg
gen, doch hij dit wil blijven gebruiken voor 
het doel waarvoor het thans bestemd is, ter-

wijl hij, wannee,· tot aanleg van den weg 
,nocht u;orden besloten, volgens de bepalin
gen der Onteigeningswet van eene voldoende 
schadeloosstelling kan zijn verzekerd. - Van 
bebo·uwings1>oorschriften als bedoeld in art. 
89 Se lid is geen sprake, nu de door appel
lant ge'lhraakte wijziging der bouwve1·orde
ning niet anders bevat dan voorschriften be
treffend den afvoer van water en vuil in het 

. gedeelt e der ge1neente, waarop het plan be-
trekking hee ft. 12 M ei. 

- Rondsch1·ijven van den Minister van Staat, 
M inister van B innenlandse/ie Zaken aan 
H eeren Commissarissen de,· Konin gin in 
dr. onderscheidene provinciën, betreff ende 
streekplannen. 19 M ei. 

- Besluit tot vernietig ing van het bes luit van 
den raad van Koudekerk d.d. 9 F ebruari 
1933, waarbij aan J. G. Groen te Rotterdam 
vergunning is verleend tot het verbouwen 
van een schuur tot drie woonhuizen. 

S. 297. 24 Mei. 
- B esluit tot vernietiging van het b sluit van 

Gedeputeerde Staten van Noordholl and d.d. 
10 A ugustus 1932, n°. 67, voorzoover daarbij 
onbewoonbaarverklaring, door den raad van 
Amsterdam, is gehandhaafd van de wonin
gen I hoog vóór, II hoog vóór en II hoog 
achter in het perceel Rozenstraat 47 aldaar. 

S. 298. 24 Mei. 
- B es luit tot vernietiging van het besluit van 

den raad van Wisch d.d . 30 December 1932, 
waarbij aan B . H . Hofs Jr. te Varsseveld 
vergunning is verleend tot uitbre iding van 
zij n werkplaats op het perceel kadastraal 
bekend gemeente Varsseveld, sectie B , n °. 
3257. S. 299. 24 Mei. 

- Besluit tot vernietiging van het besluit van 
den raad van Ridderkerk d.d. 19 Augustus 
1932, waarbij aan D. de Waard te Rijsoord 
ontheff ing is verleend van bepalingen betref
fende de overdracht van grond enz. in ver
band met een door hem gevraagde vergun
ning voor de uitvoering van een bouwplan. 

S. 300. 26 Mei. 
- Besluit tot schorsing van het besluit van 

den raad van Vriezenveen d.d. 5 Mei 1932, 
waarbij aan J. H. Vetker aldaar een bouw
vergunning is verleend. S. 303. 3 Juni. 

- Besluit tot vernie tiging van het besluit van 
Gedeputeerde Staten van Noordholl and d .d. 
16 Maart 1932, n°. 134, voorzoover daarbij 
onbewoonbaarverklaring, door den raad van 
Amsterdam, is gehandhaafd van de boven
woningen I, II en III hoog, rechts en links, 
in het perceel Lauriersgracht 78 a ldaar. 

S. 304. 3 Juni. 
- Besluit tot vernietiging van het besluit van 

den raad van Apeldoorn van 22 September 
1932, waarbij in beroep is gehandhaafd de 
weigering, door burgemeester en wethouders, 
van vergunning voor den bouw van een huis 
op het perceel , kadastraal bekend gemeente 
Apeldoorn, sectie H, n°. 5388 (ged.). 

S. 314. 8 Juni. 
- Besluit tot vernietiging van het besluit van 

Gedeputeerde Staten van Noordholland d.d. 
16 Maart 1932, voorzoover daarbij onbe
woonbaarverklaring, door den raad van Am
sterdam, is gehandhaafd van de woning 
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! -hoog in het perceel Laurierstraat 57 al 
daar. S . 318. 10 Juni. 

- Bes luit tot schorsing van het besl ui t van 
den raad van Zwollerkerspel d.d. 29 M aart 
1933, n°. 6, waarbij is gehandhaa fd een aan
schrijving van Burgemeester en Wethouders, 
tot verbeter ing van woningen te Spoolde. 

S. 342. 29 Juni. 
- Beslui t tot schorsing van het besluit van 

den raad van Oldenzaal d .d. 8 Juni 1933, 
waarbij aan G. J. H uisman a ldaar vergun
ning is verleend voor den bouw van een 
huis aan de R oggestraat. S. 355. 7 Juli. 

- Besluit tot schors ing van het bes luit van 
den raad van H eemskerk dd. 29 J uni 1933, 
waarbij aan J. H enneman aldaar een bouw
vergunn ing is verleend. S. 412. 28 Juli . 

- Beslui t tot vernietiging van het besluit van 
den gemeenteraad van Hulst van 7 October 
1932, waarbij o. m . aan C. C. van Gijsel 
al daar een ui tweg is verl eend over een strook 
gemeentegrond aan den Stationsweg, aldaar. 

S. 416. 4 Augustus. 
- Beslu it tot vernietiging van het besluit van 

den raad van Vriezenveen d .d. 5 Mei 1933, 
waarbij aan J. H. Vetker a ldaar een bouw
vergunning is verleend. S . 439. 9 Augustus . 

- Besluit tot vernietig ing van het besluit van 
den raad van Noordwijk d<l. 22 Juli 19 32, 
waarbij is gehandhaafd de weiger ing van 
een, door J. lVarmenhoven Czn. gevraagde 
vergunning voor den bouw van een bloew.
boll enschuur en een keuken. 

S. 474 A. 14 September. 
- Beslui t tot verni etiging van het besluit van 

den raad van S ittard dd. 7 Februari 1933, 
waarbij vergunning is geweigerd voor ver
bouwing van het perceel Voorstad 30, a l
daar. S. 481. 22 September. 

- Beslu it tot vernietiging van het besluit van 
den raad va n Oldenzaal , dd. 8 Juni 1933, 
waarbij aan G. J . Huisman aldaar vergun
ning is verleend voor den bouw van een 
huis aan de "Roggestraat". 

:::l. 485. 23 September. 
- Besluit tot schorsing van het besluit van 

burgemeester en wethouders van Rozenburg 
<l .d . 24 Augustus 1933, waarbij aan D . Span
jersberg aldaar vergunni ng is verleend voor 
den bouw van een huis aan den Boomendijk. 

S. 487. 23 September. 
- Besluit tot opheffing van de, op 28 Juni 

1933 bevolen, schorsing van een besluit van 
den raad van Zwollerkerspel, betreffende een 
aanschrijving tot verbetering van woningen 
te Spoolde. S. 516. 5 October 

- Besluit tot verl enging van de schorsing var. 
een besluit van den raad van Simpelveld, 
betreffende bouwvergunning. 

S. 559 . 31 October. 

- Arrest van den H oogen R aad. ( Woningwet 
art . 4 ; Gemeentewet art. 168.) - De raad 
de1· ge1neente T er Aar hee ft, door ter uit
voering van art. 4 de1· ·w oningwet een ve1·
ordening uit te vaardigen bet?-effende de be
schikbaarheid van drinkwafer in woningen 
en daa1·toe aan de eigenaren van bes taande 
woningen de verplichting opjeggend 1net de 
Stichting Drinkwaterleiding " de elf gern een
ten" eene overeenkomst aan te gaan en in 
stand te houden, geen der in het middel ge
noemde wetsbepalingen geschonden of ver
keerd toegepast. - Daargelat en wat na het 
aangaan der overeenkomst de Stichting zou 
kunnen doen, is het de ge1neente raad, die, 
langs den aangewezen weg van het moeten 
treff en van eene overeenkomst, de eigenaren 
dwingt tot aansluiting en het aangesloten 
blijven aan de drinkwat erl eiding, en aldus 
zorgt, dat drinkwater beschikbaa1· is . - Va 
den inhoud van "Tarief en voo1·waarden" 
blijkt niet uit de stukken waarvan de H. R. 
kennis neernt. 6 November. 

- Besluit tot vernietiging van· het besluit van 
den raad van Baarn dd. 27 Januari 1933, 
waarbij aan R. H . J . R eintjes te Soest ver
gunning is geweigerd yoor den bouw van 
v ier woningen aan de Teding van Berkhout
straat te B aarn. S. 633. 28 November. 

- Beslui t tot vernietiging van het besluit van 
den raad van H eemskerk dd . 29 Juni 1933, 
waarbij aan J . H enneman a ldaar vergun
ning is verleend voor "verbouwing" van een 
huis aan de G. van Assendelftstraat. 

S. 662. 7 December . 
- Besluit tot vern ietiging van het besluit van 

den raad van Apeldoorn d.d. 2 Februari 
1933, waarbij aan C. Versteeg a ldaar ver
gunning is verleend voor verbouwing van 
een huis aan de Hoofdstra at. 

S. 697. 15 December. 
IJkwet. 
- B eslui t tot regeling van den herijk der ma

ten en gewichten in 1934 en 1935 . 

IJs. Zie: W arenwet . 
Zeg·elwet. 

S. 622. 22 November. 

- Beslui t houdende vrijsteliing van zegelrecht. 
S. 80. 3 Maart. 

Ziektewet. 
- Besluit tot wijziging van het Koninklijk 

besluit van 3 J anuar i 1930, S . 3, tot vast
stelling van de premiën voor de verplichte 
verzekering, zooals dat besluit laatstelijk is 
gewijzigd bij Koninklijk besluit van 2 De
cember 1931, Stbl. n°. 487. 

S. 582. 7 November. 




